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แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
(แบบ 69-SP)
แบบ 69-SP ใช้สาหรับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
ต่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่โดยผูเ้ สนอขายเป็ นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตหรื อ
จดทะเบียนเป็ นผูค้ า้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ต่อสานักงาน มี 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1: 69-SP-1 ใช้สาหรับการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลครั้งแรก
ส่ วนที่ 2: 69-SP-2 ใช้สาหรับการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลครั้งต่อไป เฉพาะกรณีที่ได้มีการยืน่ ข้อมูล
ตามแบบ 69-SP-1 แล้ว แต่ในการเสนอขายในครั้งต่อไปมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของตราสารที่ยงั
ไม่ครอบคลุมในแบบ 69-SP-1 โดยระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่แบบ 69-SP-1 มีผลใช้บงั คับจนถึงวันที่ยนื่ ข้อมูล
ตามแบบ 69-SP-2 ต้องไม่เกินหนึ่งปี
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แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง (แบบ 69-SP)
ส่วนที่ 1 : แบบ 69-SP-1
บริ ษทั .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูเ้ สนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง)
ให้ ระบุข้อมูลในหน้ าปกอย่างน้ อย ดังต่อไปนี้
1. ลักษณะที่สาคัญของหุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์ แฝง (“หุ้นกู้”) ที่จะออกภายใต้โครงการนี้ ดังนี้
(1) ชื่อหุน้ กูต้ ามโครงการ
(2) ประเภทผูล้ งทุนที่เสนอขาย
(3) ลักษณะสาคัญของหุน้ กู้
(4) ปัจจัยอ้างอิง
(5) มูลค่าการเสนอขายตามโครงการ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินมูลค่าตามมติที่ได้รับให้ออกหุน้ กู้
(6) มูลค่าไถ่ถอนของหุน้ กู้
(7) อันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผอู ้ อกหุน้ กูส้ มัครใจที่จะจัดให้มีการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของหุน้ กู้ ผูอ้ อกหุน้ กู้ หรื อผูค้ ้ าประกันการชาระหนี้ เพื่อประกอบการเสนอขายหุน้ กูน้ ้ นั
ให้ระบุวา่ ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องตลอดอายุของตราสารหรื อไม่ดว้ ย
2. วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูล และวันที่มีผลใช้ บังคับ
3. ให้ ระบุคาเตือน ดังนี้
“ก่อนตัดสิ นใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผูอ้ อกหุ้นกูแ้ ละเงื่อนไขของหุน้ กู้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องเป็ นอย่างดี
การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ กูน้ ้ ี มิได้เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในหุน้ กูท้ ี่เสนอขาย หรื อมิได้ประกันราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหุ้นกูท้ ี่เสนอขาย หรื อรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหุน้ กูแ้ ต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกูน้ ้ ีเป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายหุน้ กู้
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกูม้ ีขอ้ ความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ หรื อขาด
ข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผูถ้ ือหุ้นกูท้ ี่ได้ซ้ือหุ้นกูไ้ ม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหุน้ กูน้ ้ นั มีผลใช้บงั คับ มีสิทธิเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั หรื อเจ้าของหุน้ กูไ้ ด้ตาม
มาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่
ได้รู้หรื อควรได้รู้วา่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ กูเ้ ป็ นเท็จหรื อขาดข้อความที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ กูม้ ีผลใช้บงั คับ”
- ให้ระบุคาเตือนเพิ่มเติมกรณี ที่มูลค่าไถ่ถอนของหุน้ กูอ้ าจต่ากว่าเงินต้นที่ผลู ้ งทุนชาระให้กบั
ผูอ้ อกหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากมีการค้ าประกันมูลค่าไถ่ถอนเป็ นบางส่ วน ขอให้ระบุสัดส่ วนการค้ าประกันให้ชดั เจน
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ส่ วนที่ 1
รายการข้ อมูล
1. สรุปข้ อมูลสาคัญของตราสาร (factsheet)
ในกรณีที่ผอู ้ อกหุน้ กูส้ มัครใจที่จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุน้ กู้ ผูอ้ อกหุ้นกู้
หรื อผูค้ ้ าประกัน เพื่อประกอบการเสนอขายหุ ้นกูน้ ้ นั ให้ระบุวา่ ผูอ้ อกหุ้นกูจ้ ะจัดให้มีการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องตลอดอายุของตราสารหรื อไม่ดว้ ย
2. ข้ อมูลผู้ออกหุ้นกู้และรายละเอียดการเสนอขาย
ระบุรายการอย่างน้อย ตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8) ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลของผูอ้ อกตราสารหนี้/ผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการ (originator กรณีเสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อการแปลงสิ นทรัพย์
เป็ นหลักทรัพย์) อาจเปิ ดเผยโดยอ้างอิงข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี หรื อแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้
(1) กรณี อา้ งอิงข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (เฉพาะผูอ้ อกตราสารหนี้
ที่มีหน้าที่ยนื่ แบบแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี )
ให้อา้ งอิงจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ล่าสุด งบการเงินประจางวดการบัญชี
ล่าสุด และงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด หรื อ
(2) กรณี อา้ งอิงข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ยกเว้น
แบบ 69-SP-2) ให้อา้ งอิงจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้
ได้เคยยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวไว้สาหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในกรณี ทวั่ ไป (public
offering) และปัจจุบนั แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวยังมีผลใช้บงั คับอยู่
ทั้งนี้ การอ้างอิงข้อมูลตาม (1) หรื อ (2) สามารถระบุแหล่งข้อมูลซึ่งผูล้ งทุนสามารถ
ตรวจสอบได้ เช่น เว็บไซต์ของสานักงานหรื อเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น
นอกจากนี้ ในกรณี ที่มีขอ้ มูลของผูอ้ อกตราสารหนี้ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน
อย่างมีนยั สาคัญ และยังไม่ได้เปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี หรื อแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ขา้ งต้น ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิม่ เติมด้วย โดยอาจระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลเพิม่ เติม
ซึ่งผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ และให้สรุ ปสาระสาคัญของข้อมูลประกอบด้วย
- ให้เพิ่มเติมข้อมูลดังนี้ ภาระผูกพันในทรัพย์สินของผูอ้ อกตราสารหนี้ (กรณี ที่ออกเป็ น
ตราสารหนี้ไม่มีประกัน)
- ในกรณีที่ผอู ้ อกหุ้นกูม้ ิได้มีหุน้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ระบุ
ประเภทงบการเงินและระยะเวลาที่ผอู ้ อกหุ้นกูต้ อ้ งส่งงบการเงินต่อหน่วยงานกากับดูแล
3. ข้ อมูลลักษณะเฉพาะสาหรับหุ้นกู้ที่เสนอขาย
ให้ระบุลกั ษณะเฉพาะของหุน้ กูท้ ี่เสนอขาย โดยอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
(1) ลักษณะสาคัญของหุน้ กูแ้ ละรายละเอียดของเงื่อนไขที่กาหนด
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(2) ประเภทและลักษณะสาคัญของปัจจัยอ้างอิง รวมถึงให้ระบุขอ้ มูลสาคัญของปัจจัยอ้างอิง
ที่อาจมีผลกระทบต่อเงินต้นหรื อผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนจะได้รับ พร้อมแหล่งข้อมูลที่ผถู ้ ือหุน้ กูส้ ามารถ
ดูเพิ่มเติมได้ เช่น แสดงกราฟข้อมูลผลการดาเนินงานย้อนหลังของปัจจัยอ้างอิง เป็ นต้น
(3) โครงสร้างของธุรกรรม
(4) ความเสี่ ยงที่อาจมีผลต่อความผันผวนหรื อผลตอบแทนของปัจจัยอ้างอิง หรื อการชาระ
คืนเงินต้นของหุน้ กู้
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจากัดหรื อความเสี่ ยงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิหรื อ
การตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ
(6) ข้อมูลสถิติราคาของปัจจัยอ้างอิงหรื อการคาดการณ์ราคาของปัจจัยอ้างอิง (ถ้ามี)
(7) ข้อมูลของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว เช่น ข้อมูลคู่สัญญาและสาระสาคัญของ
สัญญา เป็ นต้น ทั้งนี้ ตัวอย่างของสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น การทาสัญญาล่วงหน้าที่มีขอ้ กาหนดให้ผอู ้ อก
ตราสารหนี้ได้รับชาระหนี้จากคู่สัญญาในจานวนและระยะเวลาเดียวกันหรื อใกล้เคียงกับที่ตอ้ งชาระหนี้
ให้ผถู ้ ือหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่เสนอขายนั้น (back to back agreement)
(8) หลักเกณฑ์การคานวณดอกเบี้ย เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ย และ/หรื อ
การชาระคืนเงินต้น (ถ้ามี) รวมถึงให้แสดงผลตอบแทนที่ผถู ้ ือตราสารจะได้รับจากการลงทุนภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ ไว้ดว้ ย เช่น
• กรณี ที่การชาระคืนเงินต้นขึ้นอยูก่ บั ระดับปัจจัยอ้างอิง ให้ระบุเงื่อนไขดังกล่าวไว้
อย่างชัดเจนด้วย เช่น ณ วันครบกาหนดอายุตราสาร
- หากราคาหุน้ สามัญของบริ ษทั ก. ต่ากว่า X1 บาท ผูถ้ ือตราสารจะได้รับเงินต้นคืน
80% ของเงินลงทุน
- หากราคาหุน้ สามัญของบริ ษทั ก. อยู่ระหว่าง X1 และ X2 บาท ผูถ้ ือตราสารจะได้รับ
เงินต้นคืนไม่ต่ากว่า 80% แต่ไม่เกิน 100% ของเงินลงทุน ขึ้นอยูก่ บั ราคาหุ ้นสามัญของบริ ษทั ก.
- หากราคาหุน้ สามัญของบริ ษทั ก. สูงกว่า X2 บาท ผูถ้ ือตราสารจะได้รับเงินต้นคืน
100% ของเงินลงทุน
• กรณี ที่การจ่ายดอกเบี้ยขึ้นอยู่กบั ระดับปัจจัยอ้างอิง ให้ระบุเงื่อนไขดังกล่าวไว้อย่าง
ชัดเจนด้วย เช่น หากมีวนั ใดวันหนึ่งในงวดการจ่ายดอกเบี้ย
- ราคาหุน้ สามัญของบริ ษทั ก. ต่ากว่า X1 บาท ผูถ้ ือตราสารจะได้รับดอกเบี้ย Y1%
ต่อปี
- ราคาหุน้ สามัญของบริ ษทั ก. อยูร่ ะหว่าง X1 และ X2 บาท ผูถ้ ือตราสารจะได้รับ
ดอกเบี้ย Y2% ต่อปี
- ราคาหุน้ สามัญของบริ ษทั ก. สูงกว่า X2 บาท ผูถ้ ือตราสารจะได้รับดอกเบี้ย ในอัตรา
Y3% ต่อปี

5

ตัวอย่าง กรณี มีการคุม้ ครองเงินต้นที่ระดับร้อยละ 80 ของมูลค่าที่ตราไว้ผลู ้ งทุนมีเงิน
ลงทุน 1,000 บาท ในหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็ นหุน้ บริ ษทั BBB ซึ่งจ่ายดอกเบี้ย 10% ต่อปี
และถือจนครบอายุ ผูถ้ ือตราสารจะได้รับชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็ นเงินสด โดยเงินต้นที่จะได้รับคืน
ขึ้นอยูก่ บั ราคาปิ ดของหุ้นอ้างอิง ณ วันที่ครบกาหนดอายุหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง จะสามารถแบ่งได้เป็ น
3 กรณี ได้แก่
1) ถ้าราคาปิ ดหุน้ บริ ษทั BBB ณ วันที่ครบกาหนดอายุ เท่ากับหรื อสูงกว่า 100 บาท
(ราคาหุ้นอ้างอิง) ผูถ้ ือตราสารจะได้รับคืนเงินต้น เท่ากับ 1,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้) และดอกเบี้ย
100 บาท รวมเป็ นจานวน 1,100 บาท ซึ่งคิดเป็ นอัตราผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 10 ต่อปี
2) ถ้าราคาปิ ดหุน้ บริ ษทั BBB ณ วันที่ครบกาหนดอายุ สูงกว่า 80 บาท แต่ต่ากว่า
100 บาท เช่น 90 บาท ผูถ้ ือตราสารจะได้รับคืนเงินต้น เท่ากับราคาปิ ดหุน้ BBB คูณ 10 (90 x 10) หรื อ
900 บาท และดอกเบี้ย 100 บาท รวมเป็ นจานวน 1,000 บาท ซึ่งคิดเป็ นอัตราผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0
ต่อปี
3) ถ้าราคาปิ ดหุ้นบริ ษทั BBB ณ วันที่ครบกาหนดอายุ เท่ากับหรื อต่ากว่า 80 บาท
ผูถ้ ือตราสารจะได้รับคืนเงินต้น เท่ากับ 800 บาท (ร้อยละ 80 ของมูลค่าที่ตราไว้) และดอกเบี้ย 100 บาท
รวมเป็ นจานวน 900 บาท ดังนั้น ผูล้ งทุนจะขาดทุนเท่ากับร้อยละ 10 ต่อปี
4. ระบุปัจจัยความเสี่ ยงต่ อการดาเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้
5. รายการเฉพาะกรณีเสนอขายตราสารหนีต้ ่ อผู้ลงทุนรายใหญ่
5.1 เปิ ดเผยอัตราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจโดย
รายละเอียดวิธีการคานวณแสดงตามภาคผนวก
5.2 เปิ ดเผยประวัติผิดนัดชาระหนี้เงินต้นหรื อดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรื อผิดนัดชาระหนี้
เงินกูย้ มื จากธนาคารพาณิชย์ บริ ษทั เงินทุน บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ หรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้นและการผิดเงื่อนไขในการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดสิ ทธิ 3 ปี ย้อนหลัง
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6. การเปิ ดเผยข้ อมูลเพิม่ เติม ในกรณี ที่ตราสารหนี้ที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สาคัญที่ควรอธิบาย
เพิ่มเติม เพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจลักษณะของตราสารหนี้ที่เสนอขาย ให้สรุ ปลักษณะสาคัญของตราสารหนี้
ที่เสนอขายเพิ่มเติมด้วย เช่น วิธีการในการจ่ายดอกเบี้ยและการชาระหนี้ ประเภทและมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็ น
หลักประกัน ข้อมูลผูค้ ้ าประกัน (ให้แสดงข้อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของผูค้ ้ าประกัน) และสรุ ป
สาระสาคัญของสัญญาค้ าประกัน (กรณี เป็ นการค้ าประกัน) เป็ นต้น

7
ส่ วนที่ 2
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
1. ในกรณีเป็ นการเสนอขายหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้ที่เป็ นสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
ซึ่งได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทยตามกฎหมายว่ าด้ วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของแบบแสดง
รายการข้อมูล พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) และมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารใน
แบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ กูฉ้ บับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันของผูอ้ อกหุน้ กู้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผูอ้ อกหุน้ กูต้ ามที่
ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหุน้ กูฉ้ บับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลที่อา้ งอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหุน้ กูฉ้ บับนี้ (ให้ ระบุข้อความตามวรรคนี ้ เฉพาะกรณีที่มีการอ้ างอิงข้ อมูลจากแหล่ งข้อมูลใด ๆ
ที่ผ้ ลู งทุนสามารถตรวจสอบได้ ตามที่ระบุในส่ วนที่ 1)
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้
รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า
ไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ*
1.
2.
3.
4.
5.
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
ผูร้ ับมอบอานาจ

หมายเหตุ หากในวันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นแล้ว
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ผูเ้ สนอขายหุน้ กูต้ อ้ งจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถ
ลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเอง
ได้ เนื่องจากเจ็บป่ วยทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูเ้ สนอขายหุ้นกูไ้ ม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อ
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน หรื อเป็ นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้รับ
การผ่อนผันจากสานักงาน
2. ในกรณีเป็ นการเสนอขายหุ้นกู้โดยผู้ออกประเภทอื่นนอกจากสาขาธนาคารพาณิชย์ ตาม 1.
ให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผูอ้ อกหุน้ กูห้ รื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่ง
บริ หารสูงสุดที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันของผูอ้ อกหุ้นกู้ ลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนาม
กากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ กูฉ้ บับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน / ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด
ที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน] ของผูอ้ อกหุน้ กู้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผูอ้ อกหุน้ กู้
ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหุ ้นกูฉ้ บับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลที่อา้ งอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหุ ้นกูฉ้ บับนี้ (ให้ ระบุข้อความตามวรรคนี ้ เฉพาะกรณีที่มีการอ้ างอิงข้อมูลจากแหล่ งข้อมูลใด ๆ
ที่ผ้ ลู งทุนสามารถตรวจสอบได้ ตามที่ระบุในส่ วนที่ 1)
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้
รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า
ไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.
2.
ชื่อ
ผูร้ ับมอบอานาจ


หมายเหตุ หากในวันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นแล้ว
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ผูเ้ สนอขายหุน้ กูต้ อ้ งจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถ
ลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเอง
ได้ เนื่องจากเจ็บป่ วยทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูเ้ สนอขายหุ้นกูไ้ ม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อใน
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน หรื อเป็ นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้รับ
การผ่อนผันจากสานักงาน
3. การรับรองการปฏิบัติหน้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)
ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันที่ปรึ กษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั
(ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินของผูอ้ อกหุน้ กู้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้า
(1) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ กูฉ้ บับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
(2) ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูอ้ อกหุน้ กูใ้ นอนาคตแล้วเห็นว่า
สมมติฐานได้จดั ทาขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผูอ้ อกหุน้ กูห้ รื อผูล้ งทุน
อย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้มีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจ
ของผูอ้ อกหุน้ กูใ้ นอนาคตในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ กู)้ ”
ในกรณีที่ที่ปรึ กษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดง
รายการข้อมูลบางส่วน หรื อเห็นว่าข้อมูลบางส่ วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น
“เว้นแต่ขอ้ มูลในเรื่ อง ........................... ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หุน้ กูน้ ้ ีที่ขา้ พเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก ...............................(ไม่มีขอ้ มูลเพียงพอที่จะ
ตรวจสอบ หรื อไม่ได้รับความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารของผูอ้ อกหุน้ กูใ้ นการตรวจสอบข้อมูลในเรื่ องนี้)” หรื อ
“เว้นแต่ขอ้ ความในหน้า............ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ขอ้ ความ....................แทน”
ในกรณีที่ที่ปรึ กษาทางการเงินนาข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นมาอ้างอิง
ให้ระบุขอ้ ความเพิม่ เติม ดังนี้
“เว้นแต่ขอ้ มูลในเรื่ อง.............................ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หุน้ กูน้ ้ ี ที่ขา้ พเจ้าใช้ขอ้ มูลจาก ....................................ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนี้
เป็ นอย่างดี”
ชื่อ
1.
2.

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ
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เอกสารประกอบการยื่นแบบ 69-SP-1
เอกสาร
1 สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั ที่ออกให้โดย
กระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ยนื่ เอกสารต่อสานักงาน
2 สาเนามติคณะกรรมการและ/หรื อสาเนามติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่
อนุมตั ิให้ออกหุน้ กู้ ซึ่งระบุวงเงินที่อนุมตั ิให้ออกหุ้นกู้
3 หนังสื อขอจดข้อจากัดการโอนผูถ้ ือหุน้ กู้
4 สาเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอานาจเด็ดขาดในการบริ หารงาน (ถ้ามี)
5 หนังสื อขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
พร้อมคารับรองการไม่มีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ อกหุน้ กูต้ ามประกาศ
ที่เกี่ยวกับข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ และ
การกระทาตามอานาจหน้าที่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ (ถ้ามี)
6 หนังสื อแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกูข้ องบุคคล
ที่จะขอความเห็นชอบเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ (ถ้ามี)
7 สาเนาหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิการออกหุ้นกู้
แปลงสภาพและหุน้ รองรับ (กรณีหุน้ กูท้ ี่ออกมีลกั ษณะเป็ นหุน้ กู้
แปลงสภาพรวมอยูด่ ว้ ย)
8 สาเนามติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมตั ิให้ออกหุน้ รองรับการใช้สิทธิ
แปลงสภาพ (กรณีหุน้ กูท้ ี่ออกมีลกั ษณะเป็ นหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
รวมอยูด่ ว้ ย)
9 เอกสารแสดงการตรวจสอบวงเงิน สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขาย
หุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ
10 อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ.........................................
หมายเหตุ ใช้เอกสารประกอบการยืน่ แบบ 1 ชุด
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ภาคผนวก

วิธีการคานวณอัตราส่ วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่ งตามประเภทธุรกิจ
อัตราส่ วนทางการเงิน
1. กลุ่มธนาคารพาณิชย์
(1) เงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio) (ร้อยละ)
(2) เงินกองทุนทั้งสิ้ น (CAR ratio) (ร้อยละ)
(3) เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (LDR)
(ร้อยละ)
(4) ผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
รายได้สุทธิ (NIM) (ร้อยละ)
(5) ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานต่อรายได้
จากการดาเนินงานสุทธิ (cost to income ratio)
(ร้อยละ)
(6) สัดส่ วนสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(NPL ratio) (ร้อยละ)
2. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์
(1) เงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิต่อหนี้สิน
ทัว่ ไปและทรัพย์สินที่ตอ้ งวางเป็ นประกัน
(NCR) (ร้อยละ)
(2) อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า)
(3) ความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า)
(4) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกาไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัด
จาหน่าย (interest bearing debt to EBITDA
ratio) (เท่า)
(5) ความสามารถในการชาระภาระผูกพัน
(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)
(6) หนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า)

สู ตรการคานวณ
คานวณตามเกณฑ์ ธปท.
คานวณตามเกณฑ์ ธปท.
เงินให้สินเชื่อ / เงินรับฝาก
คานวณตามเกณฑ์ ธปท.
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน / รายได้จาก
การดาเนินงานสุทธิ
สิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (gross NPL) / เงินให้
สิ นเชื่อรวม (คานวณตามเกณฑ์ ธปท.)
คานวณตามเกณฑ์ ก.ล.ต.

สิ นทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและ
ค่าตัดจาหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย / กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและ ค่าตัด
จาหน่าย / (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สิน
ระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี )
หนี้สินรวม / ส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวม
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อัตราส่ วนทางการเงิน
สู ตรการคานวณ
(7) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย/ ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
(interest bearing debt to equity : IBD/E ratio)
(เท่า)
(8) อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA)
กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี / สิ นทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
(ร้อยละ)
หมายเหตุ :
1) สามารถเปิ ดเผยอัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น EBITDA margin ratio (ร้อยละ) เท่ากับ
กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย / รายได้รวม เป็ นต้น สาหรับกิจการในกลุ่มพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ให้เปิ ดเผยอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ ว (quick ratio) (เท่า) เท่ากับ (สิ นทรัพย์หมุนเวียน-สิ นค้า
คงเหลือ) / หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มเติมด้วย
2) การแสดงข้อมูล key financial ratio งวดล่าสุ ดที่มีขอ้ มูลไม่ครบ 1 ปี ให้ใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง 4 ไตรมาส เพื่อให้
เปรี ยบเทียบกันได้
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แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง (แบบ 69-SP)
ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SP-2
บริ ษทั .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูเ้ สนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง)
 ขออ้ างอิงข้ อมูลผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์ แฝง (“หุ้นกู้”) และรายละเอียดการเสนอขาย
และข้ อมูลลักษณะเฉพาะสาหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในแบบ 69-SP-1 ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ยื่นต่ อ
สานักงานและมีผลใช้ บังคับเมื่อวันที่.................................
กรณีที่ข้อมูลปัจจุบันแตกต่ างจากข้ อมูลในแบบ 69-SP-1 ที่อ้างอิงตามข้ างต้ น ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเพิม่ เติม
ดังนี้
 ขออ้ างอิงข้ อมูลงบการเงินดังต่ อไปนี้
 งบการเงินประจาปี ..............
 งบการเงินประจางวด 6 เดือนสาหรับปี ...............
 งบการเงินรายไตรมาสที่ .......... สาหรับปี .............

ในกรณีที่ผอู ้ อกหุน้ กูม้ ีการส่งข้อมูลงบการเงินประจาปี งบการเงินประจางวด 6 เดือน หรื อ
งบการเงินรายไตรมาสล่าสุด หรื อรายงานตามมาตรา 57 ต่อสานักงาน และข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้
เปิ ดเผยในแบบ 69-SP-1 ที่ได้อา้ งอิงตามข้างต้น ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย โดยระบุแหล่ง
อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้และให้สรุ ปสาระสาคัญของรายงานตามมาตรา 57
ประกอบด้วย
การอ้างอิง
ข้อมูลในแบบ 69-SP-1 รวมทั้งข้อมูลงบการเงินประจาปี งบการเงินประจางวด 6 เดือน หรื อ
งบการเงินรายไตรมาส หรื อข้อมูลการรายงานตามมาตรา 57 ที่ผอู ้ อกหุ้นกูไ้ ด้ยนื่ ต่อสานักงานซึ่งได้
อ้างอิงตามข้างต้น ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของแบบ 69-SP-2 ฉบับนีด้ ้วย ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลตามข้างต้น
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนด้วย
1. วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูล และวันที่มีผลใช้ บังคับ
2. ให้ ระบุคาเตือน ดังนี้
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“ก่อนตัดสิ นใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละเงื่อนไขของหุน้ กู้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องเป็ น
อย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ กูน้ ้ ี มิได้เป็ นการแสดงว่า
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในหุน้ กูท้ ี่เสนอขาย หรื อมิได้
ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหุ้นกูท้ ี่เสนอขาย หรื อรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ กูแ้ ต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกูน้ ้ ีเป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายหุน้ กู้
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกูม้ ีขอ้ ความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ หรื อขาด
ข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผูถ้ ือหุ ้นกูท้ ี่ได้ซ้ือหุ ้นกูไ้ ม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหุ ้นกูน้ ้ นั มีผลใช้บงั คับ มีสิทธิเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั หรื อเจ้าของหุน้
กูไ้ ด้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปี
นับแต่วนั ที่ได้รู้หรื อควรได้รู้วา่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ กูเ้ ป็ นเท็จหรื อขาดข้อความที่
ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ กู้
มีผลใช้บงั คับ”
- ให้ระบุคาเตือนเพิ่มเติมกรณี ที่มูลค่าไถ่ถอนของหุน้ กูอ้ าจต่ากว่าเงินต้นที่ผลู ้ งทุนชาระให้กบั
ผูอ้ อกหุ ้นกู้ ทั้งนี้ หากมีการค้ าประกันมูลค่าไถ่ถอนเป็ นบางส่ วน ขอให้ระบุสัดส่ วนการค้ าประกันให้
ชัดเจน
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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายตราสารหนี้
ให้เปิ ดเผยข้อมูลผูอ้ อกตราสารหนี้ และรายละเอียดตราสารหนี้ที่เสนอขาย ดังนี้
1. สรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสารหนี้ (factsheet)
ในกรณีที่ผอู ้ อกหุน้ กูส้ มัครใจที่จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ผูอ้ อกหุ้นกู้
หรื อผูค้ ้ าประกัน เพื่อประกอบการเสนอขายหุ ้นกูน้ ้ นั ให้ระบุวา่ ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะจัดให้มีการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องตลอดอายุของตราสารหรื อไม่ดว้ ย
2. ข้อมูลลักษณะเฉพาะสาหรับหุน้ กูท้ ี่เสนอขาย
ให้ระบุลกั ษณะเฉพาะของหุ ้นกูท้ ี่เสนอขาย โดยอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
(1) ลักษณะสาคัญของหุน้ กูแ้ ละรายละเอียดของเงื่อนไขที่กาหนด
(2) ประเภทและลักษณะสาคัญของปัจจัยอ้างอิง รวมถึงให้ระบุขอ้ มูลสาคัญของปัจจัยอ้างอิง
ที่อาจมีผลกระทบต่อเงินต้นหรื อผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนจะได้รับ พร้อมแหล่งข้อมูลที่ผถู ้ ือหุน้ กูส้ ามารถ
ดูเพิ่มเติมได้ เช่น แสดงกราฟข้อมูลผลการดาเนินงานย้อนหลังของปัจจัยอ้างอิง เป็ นต้น
(3) โครงสร้างของธุรกรรม
(4) ความเสี่ ยงที่อาจมีผลต่อความผันผวนหรื อผลตอบแทนของปัจจัยอ้างอิง หรื อการชาระคืน
เงินต้นของหุ้นกู้
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจากัดหรื อความเสี่ ยงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิ หรื อการตัดสิ นใจ
ของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ
(6) หลักเกณฑ์การคานวณดอกเบี้ย เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ย และ/หรื อ
การชาระคืนเงินต้น (ถ้ามี) รวมถึงให้แสดงผลตอบแทนที่ผถู ้ ือตราสารจะได้รับจากการลงทุนภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ ไว้ดว้ ย เช่น
• กรณี ที่การชาระคืนเงินต้นขึ้นอยูก
่ บั ระดับปัจจัยอ้างอิง ให้ระบุเงื่อนไขดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนด้วย
เช่น ณ วันครบกาหนดอายุตราสาร
- หากราคาหุ้นสามัญของบริ ษทั ก. ต่ากว่า X1 บาท ผูถ้ ือตราสารจะได้รับเงินต้นคืน 80%
ของเงินลงทุน
- หากราคาหุ้นสามัญของบริ ษทั ก. อยูร่ ะหว่าง X1 และ X2 บาท ผูถ้ ือตราสารจะได้รับเงินต้น
คืนไม่ต่ากว่า 80% แต่ไม่เกิน 100% ของเงินลงทุน ขึ้นอยูก่ บั ราคาหุน้ สามัญของบริ ษทั ก.
- หากราคาหุ้นสามัญของบริ ษทั ก. สูงกว่า X2 บาท ผูถ้ ือตราสารจะได้รับเงินต้นคืน 100%
ของเงินลงทุน
• กรณี ที่การจ่ายดอกเบี้ยขึ้นอยู่กบ
ั ระดับปัจจัยอ้างอิง ให้ระบุเงื่อนไขดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนด้วย
เช่น หากมีวนั ใดวันหนึ่งในงวดการจ่ายดอกเบี้ย
- ราคาหุ้นสามัญของบริ ษทั ก. ต่ากว่า X1 บาท ผูถ้ ือตราสารจะได้รับดอกเบี้ย Y1% ต่อปี
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- ราคาหุ้นสามัญของบริ ษทั ก. อยูร่ ะหว่าง X1 และ X2 บาท ผูถ้ ือตราสารจะได้รับดอกเบี้ย
Y2% ต่อปี
- ราคาหุ้นสามัญของบริ ษทั ก. สูงกว่า X2 บาท ผูถ้ ือตราสารจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรา Y3%
ต่อปี
ตัวอย่าง กรณีมีการคุม้ ครองเงินต้นที่ระดับร้อยละ 80 ของมูลค่าที่ตราไว้ผูล้ งทุนมีเงินลงทุน 1,000 บาท
ในหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็ นหุน้ บริ ษทั BBB ซึ่งจ่ายดอกเบี้ย 10% ต่อปี และถือจนครบอายุ
ผูถ้ ือตราสารจะได้รับชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็ นเงินสด โดยเงินต้นที่จะได้รับคืนขึ้นอยูก่ บั ราคาปิ ดของ
หุน้ อ้างอิง ณ วันที่ครบกาหนดอายุหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง จะสามารถแบ่งได้เป็ น 3 กรณี ได้แก่

1) ถ้าราคาปิ ดหุ้นบริ ษทั BBB ณ วันที่ครบกาหนดอายุ เท่ากับหรื อสูงกว่า 100 บาท (ราคาหุ้นอ้างอิง)
ผูถ้ ือตราสารจะได้รับคืนเงินต้น เท่ากับ 1,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้) และดอกเบี้ย 100 บาท รวมเป็ น
จานวน 1,100 บาท ซึ่งคิดเป็ นอัตราผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 10 ต่อปี
2) ถ้าราคาปิ ดหุ้นบริ ษทั BBB ณ วันที่ครบกาหนดอายุ สูงกว่า 80 บาท แต่ต่ากว่า 100 บาท เช่น 90 บาท
ผูถ้ ือตราสารจะได้รับคืนเงินต้น เท่ากับราคาปิ ดหุ้น BBB คูณ 10 (90 x 10) หรื อ 900 บาท และ
ดอกเบี้ย 100 บาท รวมเป็ นจานวน 1,000 บาท ซึ่งคิดเป็ นอัตราผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0 ต่อปี
3) ถ้าราคาปิ ดหุ้นบริ ษทั BBB ณ วันที่ครบกาหนดอายุ เท่ากับหรื อต่ากว่า 80 บาท ผูถ้ ือตราสารจะได้รับ
คืนเงินต้น เท่ากับ 800 บาท (ร้อยละ 80 ของมูลค่าที่ตราไว้) และดอกเบี้ย 100 บาท รวมเป็ นจานวน
900 บาท ดังนั้น ผูล้ งทุนจะขาดทุนเท่ากับร้อยละ 10 ต่อปี
3. วิธีการขอรับหนังสื อชี้ชวนและใบจองซื้อตราสารหนี้ ให้ระบุวิธีการขอรับหนังสื อชี้ชวน เช่น วัน เวลา
สถานที่ เป็ นต้น
4. การเปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติม ในกรณีที่ตราสารหนี้ที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สาคัญที่ควรอธิบาย
เพิ่มเติม เพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจลักษณะของตราสารหนี้ที่เสนอขาย ให้สรุ ปลักษณะสาคัญของตราสารหนี้
ที่เสนอขายเพิ่มเติมด้วย เช่น วิธีการในการจ่ายดอกเบี้ยและการชาระหนี้ ประเภทและมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้
เป็ นหลักประกัน ข้อมูลผูค้ ้ าประกัน (ให้แสดงข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของผูค้ ้ าประกัน)
และสรุ ปสาระสาคัญของสัญญาค้ าประกัน (กรณี เป็ นการค้ าประกัน) เป็ นต้น
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ส่ วนที่ 2
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
1. ในกรณีเป็ นการเสนอขายหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้ที่เป็ นสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
ซึ่งได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทยตามกฎหมายว่ าด้ วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของแบบแสดง
รายการข้อมูล พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) และมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารใน
แบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ กูฉ้ บับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันของผูอ้ อกหุน้ กู้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผูอ้ อกหุน้ กู้
ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหุ ้นกูฉ้ บับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลที่อา้ งอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหุ ้นกูฉ้ บับนี้
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้
รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือ
ว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ*
1.
2.
3.
4.
5.
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
ผูร้ ับมอบอานาจ
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หมายเหตุ หากในวันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นแล้ว
ผูเ้ สนอขายหุน้ กูต้ อ้ งจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถ
ลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเอง
ได้ เนื่องจากเจ็บป่ วยทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูเ้ สนอขายหุ้นกูไ้ ม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อ
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน หรื อเป็ นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้รับ
การผ่อนผันจากสานักงาน
2. ในกรณีเป็ นการเสนอขายหุ้นกู้โดยผู้ออกประเภทอื่นนอกจากสาขาธนาคารพาณิชย์ ตาม 1.
ให้ การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลเป็ นไปตามลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(1) การลงนามโดยกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผูอ้ อกหุน้ กูห้ รื อผูท้ ี่ดารง
ตาแหน่งบริ หารสูงสุดที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันของผูอ้ อกหุน้ กู้
ให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผูอ้ อกหุน้ กูห้ รื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่ง
บริ หารสูงสุดที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันของผูอ้ อกหุ้นกู้ ลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนาม
กากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ กูฉ้ บับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน / ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด
ที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน] ของผูอ้ อกหุน้ กู้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผูอ้ อกหุน้ กูต้ ามที่
ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหุ้นกูฉ้ บับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลที่อา้ งอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหุ ้นกูฉ้ บับนี้
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้า
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือ
ว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1.
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2.
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผูร้ ับมอบอานาจ


หมายเหตุ หากในวันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นแล้ว
ผูเ้ สนอขายหุน้ กูต้ อ้ งจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถ
ลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเอง
ได้ เนื่องจากเจ็บป่ วยทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูเ้ สนอขายหุ้นกูไ้ ม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อ
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน หรื อเป็ นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้รับ
การผ่อนผันจากสานักงาน
(2) การลงนามรับรองความถูกต้องโดยบุคคลอื่นนอกจาก (1)
ให้ผทู ้ ี่ดารงตาแหน่งระดับบริ หารตั้งแต่ระดับผูอ้ านวยการฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า
ซึ่งรับผิดชอบในการออกตราสารหนี้ที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน (authorized
person) ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งประทับตรา
บริ ษทั (ถ้ามี) โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ กูฉ้ บับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะ [ระบุตาแหน่ง] ซึ่งรับผิดชอบในการออกตราสารหนี้ ที่ได้รับมอบอานาจ
จากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันของผูอ้ อกหุ้นกู้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผูอ้ อกหุน้ กู้
ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหุ ้นกูฉ้ บับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลที่อา้ งอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหุ ้นกูฉ้ บับนี้
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้
รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ
ของข้าพเจ้ากากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว
ข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ*
1.
2.


หมายเหตุ หากในวันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้
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บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นแล้ว
ผูเ้ สนอขายหุน้ กูต้ อ้ งจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถ
ลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเอง
ได้ เนื่องจากเจ็บป่ วยทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูเ้ สนอขายหุ้นกูไ้ ม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อ
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน หรื อเป็ นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้รับ
การผ่อนผันจากสานักงาน
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เอกสารประกอบการยื่นแบบ 69-SP-2
เอกสาร
1 สาเนาหนังสื อมอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
(ถ้ามี)
2 สาเนารายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี)
3 เอกสารแสดงการตรวจสอบวงเงิน สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขาย
หุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ (เฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
วงเงิน)
4 อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ.........................................
หมายเหตุ ใช้เอกสารประกอบการยืน่ แบบ 1 ชุด

