แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN)
(แบบ 69-PO-MTN)
แบบ 69-PO-MTN ใช้สาหรับการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการสนอขายตราสารหนี้ ต่อประชาชนทัว่ ไป
ในลักษณะโครงการ มี 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 : แบบ 69-PO-BASE ใช้สาหรับการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลครั้งแรก
ส่ วนที่ 2 : แบบ 69- PO-PRICING1 ใช้สาหรับการยืน่ ประกอบกับการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลครั้งแรก
และสาหรับการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลครั้งต่อไป โดยอ้างอิงจากส่ วนที่ 1 ที่ได้ยนื่ ไว้ในครั้งแรก และ
อ้างอิงข้อมูลในส่วนที่ 3 การปรับปรุ งข้อมูลบริ ษทั กรณี เกิดเหตุการณ์ ตามที่กาหนดไว้
ส่ วนที่ 3: แบบ 69- PO-SUPPLEMENT ใช้ใช้สาหรับการปรับปรุ งข้อมูลบริ ษทั กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่
กาหนดไว้ตามส่ วนนี้
หมายเหตุ1 ในกรณี ครั้งใดเสนอขายตราสารหนี้ต่อเฉพาะผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ ให้เปิ ดเผย
ข้อมูลตามแบบ 69-II&HNW-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING) ได้โดยอนุโลม

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-MTN)
ส่วนที่ 1 : แบบ 69-PO-BASE
บริ ษทั .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูอ้ อกตราสารหนี้ ) ……
เสนอขาย
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
- ให้ระบุวา่ เป็ นการเสนอขายแบบโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขายในรอบ 2 ปี (Medium Term Note
Program : “MTN”)
- ให้ระบุลกั ษณะสาคัญของโครงการตราสารหนี้ที่คาดว่าจะเสนอขาย เช่น ชื่อโครงการ ประเภทตราสารหนี้
จานวน มูลค่าเสนอขายรวม บุคคลที่เสนอขายตราสารหนี้ ให้ วันที่ได้รับอนุญาตโครงการวันเริ่ มเสนอขาย
และวันสิ้ นสุ ดการเสนอขายตามโครงการ เป็ นต้น
ให้ มีคำเตือนผู้ลงทุนว่ ำ
“ก่อนตัดสิ นใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผูอ้ อกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ ยง
ที่เกี่ยวข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ น้ ี มิได้เป็ นการ
แสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรื อมิได้
ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรื อรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลใน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ น้ ี เป็ นความรับผิดชอบของผูอ้ อกตราสารหนี้
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีขอ้ ความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ
หรื อขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผูถ้ ือตราสารหนี้ที่ได้ซ้ื อตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ น้ นั มีผลใช้บงั คับ มีสิทธิเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั หรื อ
เจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้รู้หรื อควรได้รู้วา่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้เป็ นเท็จ
หรื อขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้มีผลใช้บงั คับ”

-2ให้ระบุคาเตือนเพิ่มเติมในแต่ละกรณี ดังนี้
- ในกรณีการเสนอขายหุ้นกูใ้ นช่วงเวลาเดียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (“concurrent offering”)
ที่ไม่มีการรับประกันการจัดจาหน่าย (best effort) ให้มีคาเตือนผูล้ งทุนเพิ่มว่า “อาจมีความเสี่ ยงที่ไม่สามารถ
จัดตั้งกองทรัสต์ หรื ออาจไม่สามารถระดมทุนตามที่คาดไว้ ซึ่งการเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวจะทาให้ผลู ้ งทุน
เกิดต้นทุนค่าเสี ยโอกาสได้”
- ในกรณีที่ผูอ้ อกหุ้นกูเ้ ป็ นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อผูล้ งทุนรายใหญ่
(กอง Infra Trust – รายใหญ่) ซึ่งมีการลงทุนในโครงการที่ยงั ไม่ก่อรายได้เชิงพาณิ ชย์ ให้ระบุคาเตือนเกี่ยวกับ
มูลค่า/สัดส่วนสิ นทรัพย์ของกอง Infra Trust ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้างและยังไม่ก่อรายได้เชิงพาณิชย์ และ
มีคาเตือนผูล้ งทุนว่า “ผูล้ งทุนมีความเสี่ ยงที่สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจสร้างไม่เสร็จ หรื อเสร็ จล่าช้ากว่ากาหนด
หรื อมีตน้ ทุนการก่อสร้างสู งกว่าที่ประมาณการไว้”

-3การพิจารณาระยะเวลามีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูล
ในการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาระยะเวลาการมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูล
ให้แนบหนังสื อรับรองที่ระบุหน้าที่ในการส่งงบการเงินและรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรา 56
ของผูอ้ อกตราสารหนี้ รวมทั้งลักษณะของข้อกาหนดสิ ทธิของหุน้ กูท้ ี่เสนอขายครั้งนี้ดงั นี้
1. ข้อมูลผูอ้ อกตราสารหนี้ ระบุวา่ ผูอ้ อกตราสารหนี้มีลกั ษณะใดดังนี้
 1.1 บริ ษทั มีหน้าที่นาส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
หรื อผลการดาเนินงานตามมาตรา 56
 1.2 บริ ษทั ไม่มีหน้าที่นาส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
หรื อผลการดาเนินงานตามมาตรา 56
2. กรณีเสนอขายหุน้ กู้ ให้ระบุว่าข้อกาหนดสิ ทธิสาหรับการเสนอขายในครั้งนี้ เป็ นลักษณะใดดังนี้
 2.1 ข้อกาหนดสิ ทธิเป็ นไปตามตัวอย่างที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
 2.2 ข้อกาหนดสิ ทธิและเงื่อนไขตามข้อกาหนดสิ ทธิฉบับที่ยนื่ ไม่แตกต่างจาก
ข้อกาหนดสิ ทธิที่เคยยืน่ ต่อสานักงานมาแล้วไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่ขอ้ กาหนดสิ ทธิที่เคยยืน่ นั้นได้เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน เว้นแต่เป็ นความแตกต่างในผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนจะได้รับ แต่ไม่รวมถึงความแตกต่างของสูตร
หรื อวิธีการที่ใช้ในการกาหนดอัตราผลตอบแทน (ระบุวนั ที่มีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลที่ออก
ตามข้อกาหนดสิ ทธิดงั กล่าว....................................)
 2.3 กรณีอื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายตาม 2.1 และ 2.2
3. กรณี 2.2 หรื อ 2.3 ให้สรุ ปสาระสาคัญของความแตกต่างของข้อกาหนดสิ ทธิสาหรับ
การเสนอขายในครั้งนี้กบั ข้อกาหนดสิ ทธิมาตรฐาน (รายละเอียดสามารถอ้างอิงเอกสารแนบ 6)

-4สำรบัญ
หน้ ำ
ส่ วนที่ 1
ส่ วนที่ 2
ส่ วนที่ 3
ส่ วนที่ 4

ข้ อมูลสรุป (executive summary)
ผู้ออกตรำสำรหนี้
ข้ อมูลเกีย่ วกับโครงกำรตรำสำรหนี้ทจี่ ะเสนอขำย
กำรรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล

เอกสำรแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6

ร่ างข้อกาหนดสิ ทธิ สาหรับโครงการ MTN
ร่ างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
งบการเงินรอบปี บัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละ
ผูถ้ ือหุน้ กู้ (“ข้อกาหนดสิ ทธิมาตรฐาน”) และข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของ
ผูอ้ อกหุ้นกูแ้ ละผูถ้ ือหุน้ กู้ (ถ้ามี)
เอกสารแนบ 7 อื่น ๆ
ภำคผนวก
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2

วิธีการคานวณอัตราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจ
สาหรับการเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท
การเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ของกองทรัสต์

-5ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลสรุป (executive summary)
1. ให้สรุ ปสาระสาคัญของข้อมูลผูอ้ อกตราสารหนี้โดยย่อ เพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจภาพรวมของการดาเนินธุรกิจ
ของผูอ้ อกตราสารหนี้ (ควรสรุ ปข้อมูลให้อยูภ่ ายใน 2 หน้ากระดาษ)
2. ประวัติผิดนัดชาระหนี้เงินต้นหรื อดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรื อผิดนัดชาระหนี้ เงินกูย้ มื จาก
ธนาคารพาณิชย์ บริ ษทั เงินทุน บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ หรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
และการผิดเงื่อนไขในการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดสิ ทธิ 3 ปี ย้อนหลัง
3. กรณี ผอู ้ อกเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริ การทัว่ ไป ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
3.1 สัดส่ วนการออกตราสารหนี้ ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
3.2 สัดส่วนการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
3.3 สัดส่ วนหนี้สินอื่น ๆ ที่มีภาระดอกเบี้ย1 ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
(ผู้ลงทุนควรอ่ านรายละเอียดข้อมูลในส่ วนที่ 2 และส่ วนที่ 3 ก่ อนตัดสิ นใจจองซื ้อตราสารหนี)้

1

เช่น หนี้สินจากสัญญาเช่า (lease) เงินกูย้ ืมบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น (ให้ระบุรายการ)

-6ส่ วนที่ 2
ผู้ออกตรำสำรหนี้
1. ข้ อมูลเกีย่ วกับผู้ออกตรำสำรหนี้ ฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำน โดยแบ่งเป็ น 2 กรณี ดงั นี้
1.1 กรณี ผอู ้ อกตราสารหนี้มีหน้าที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ต่อสานักงานหรื อเพิ่งยืน่
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ต่อประชาชน และแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าว
มีผลใช้บงั คับไม่เกิน 1 ปี ให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลตามที่ได้เคยเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
งวดปี ล่าสุดหรื อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ที่เคยจัดส่งต่อสานักงาน และปรับปรุ ง
ข้อมูลดังกล่าวให้เป็ นปัจจุบนั ด้วย รวมทั้ง ให้เปิ ดเผยข้อมูลคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis: MD&A) สาหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด และผลการดาเนินงาน
สะสมตั้งแต่ตน้ ปี บัญชีถึงไตรมาสล่าสุ ดด้วย
1.2 กรณีอื่นนอกจาก 1.1 ให้ผอู ้ อกตราสารหนี้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั โดยมีหัวข้อและ
รายละเอียดเป็ นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี โดยอนุโลม รวมถึง ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงิน
และอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในธุรกิจหลักของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย อย่างน้อยต้องมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบ 2 ปี ที่ผ่านมา (เป็ นงบการเงินปี ล่าสุดที่ผา่ นการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานและงบการเงินปี ย้อนหลังอีก 1 ปี ) ทั้งนี้ ให้เปิ ดเผย
ข้อมูล MD&A สาหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุ ด และผลการดาเนิ นงานสะสมตั้งแต่ตน้ ปี บัญชีถึง
ไตรมาสล่าสุดด้วย
2. ข้ อมูลเฉพำะสำหรับผู้ออกตรำสำรหนี้
2.1 เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพย์สินของผูอ้ อกตราสารหนี้ (กรณี ที่ออกเป็ น
ตราสารหนี้ไม่มีประกัน) และยอดหนี้คงค้างในการออกหุ ้นกูห้ รื อตัว๋ เงินครั้งก่อน
2.2 เปิ ดเผยอัตราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจ โดยรายละเอียด
วิธีการคานวณแสดงตามภาคผนวก 1
2.3 เปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงต่อการดาเนิ นธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้ เฉพาะเจาะจงของ
ผูอ้ อกตราสารหนี้ เช่น การเปลี่ยนโครงสร้างธุ รกิจ การเปลี่ยนโครงสร้างการบริ หาร ข้อพิพาททางกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน หรื อใกล้ถึงจุดดารง financial covenant ตามสัญญาเงินกูก้ บั สถาบันการเงิน
ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี ความเสี่ ยงของหลักประกันกรณี ไม่มีราคาตลาดหรื อกรณี บุคคลค้ าประกัน หรื อกรณี
หลักประกันที่มีจานวนและมูลค่าเคลื่อนไหว หรื อไม่แน่นอน (เช่น สิ นค้าคงคลัง สิ ทธิเรี ยกร้องตามสัญญากู้
การพึ่งพาการระดมทุนจากตราสารหนี้ เป็ นต้น
นอกจากการเปิ ดเผยความเสี่ ยงข้างต้น การเสนอขายตราสารหนี้ที่เข้าข่ายตาม 2.3.1-2.3.3
ให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
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2.3.1 กรณี ผเู ้ สนอขายตราสารหนี้ เป็ นหน่วยงานภาครัฐ : ให้เปิ ดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความเสี่ ยงในการได้รับชาระหนี้คืน เนื่องจากผูอ้ อกตราสารหนี้ อาจมีขอ้ จากัดเกี่ยวกับการบังคับชาระหนี้
ในทรัพย์สินไม่วา่ จะเป็ นข้อจากัดตามกฎหมาย สัญญา หรื อข้อจากัดอื่นใด ซึ่งมีผลทาให้ในกรณีที่มี
การผิดนัดชาระหนี้ ผถู ้ ือตราสารหนี้ จะไม่สามารถฟ้องร้องให้นาทรัพย์สินของผูอ้ อกตราสารหนี้มาชาระหนี้ได้
และให้เปิ ดเผยข้อมูลว่าตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายไม่ใช่ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ าประกัน
ในเงินต้นและดอกเบี้ย
2.3.2 กรณี ผเู ้ สนอขายตราสารหนี้ เป็ นกิจการต่างประเทศ : ให้เปิ ดเผยความเสี่ ยงเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การดาเนินคดีทางกฎหมายกับกิจการต่างประเทศ เนื่องจากไม่ได้มีถิ่นที่อยู่
ในประเทศไทย ทั้งนี้ ให้ระบุถึงเขตอานาจศาลในการฟ้องร้องบังคับคดีต่อกิจการดังกล่าว และปัญหา
ความแตกต่างของกฎหมายที่ใช้บงั คับซึ่งเป็ นกฎหมายต่างประเทศ (ถ้ามี) ด้วย
(2) ผลกระทบที่ผถู ้ ือตราสารหนี้ของกิจการต่างประเทศอาจได้รับ ในกรณีที่กฎหมายของ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นมีขอ้ จากัดในการส่ งเงินออกนอกประเทศ หรื อข้อจากัดในการควบคุมการเข้าออก
เงินระหว่างประเทศ (ถ้ามี)
(3) ข้อจากัดหรื อความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการจองซื้อ การชาระ
ราคา และการส่ งมอบหลักทรัพย์ รวมทั้งวิธีการโอนหลักทรัพย์
(4) ข้อจากัดหรื อความเสี่ ยงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิหรื อการตัดสิ นใจของ
ผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ
(5) ความเสี่ ยงของประเทศคู่สัญญา โดยครอบคลุมถึงความเสี่ ยงของภาครัฐบาล
ความเสี่ ยงจากผลกระทบต่อเนื่อง และความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจมหภาค
(6) ผูค้ ้ าประกันที่อยูใ่ นต่างประเทศ (ถ้ามี)
2.3.3 กรณี ผอู ้ อกตราสารหนี้ เป็ นสาขาธนาคารต่างประเทศในประเทศไทย : (“สานักงาน
สาขา”) ให้เปิ ดเผยข้อมูลของสานักงานสาขาเป็ นหลัก และระบุขอ้ มูลของสานักงานใหญ่ (หมายถึง ธนาคาร
ต่างประเทศทั้งองค์กร) ประกอบ โดยแสดงเฉพาะสรุ ปข้อมูลการประกอบธุรกิจ ตัวเลขรายการบัญชี
ในงบการเงินที่สาคัญ และผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสานักงานใหญ่ (ถ้ามี) รวมทั้งแสดงข้อผูกพัน
ตามข้อกาหนดสิ ทธิที่ระบุวา่ สานักงานสาขาจะดารงฐานะ การชาระหนี้ให้ไม่ได้รับผลกระทบจากการที่
สานักงานสาขาจะส่ งเงินออกไปให้สานักงานใหญ่ ทั้งนี้ ให้แนบงบการเงินของสานักงานสาขาเป็ นส่วนหนึ่ง
ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ นอกจากนี้ ให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
- ความเสี่ ยงเกี่ยวกับข้อจากัดทางกฎหมายในด้านต่าง ๆ ที่กระทบต่อความสามารถ
ในการชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสารหนี้ เช่น กฎหมายล้มละลาย กฎหมายเกี่ยวกับหลักต่างตอบแทน

-8- ความเสี่ ยงในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ลม้ ละลาย ซึ่งผูถ้ ือตราสารหนี้อาจไม่สามารถ
ขอรับชาระหนี้หรื อฟ้องบังคับชาระหนี้จากทรัพย์สินของสานักงานสาขาและสานักงานใหญ่ ทั้งนี้ หากมีการ
เปิ ดเผยอันดับความน่าเชื่อถือของสานักงานใหญ่ ให้ระบุคาเตือนว่า ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
สานักงานใหญ่อาจไม่สะท้อนความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสารหนี้ของสานักงานสาขาโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมื่อเกิดกรณี ลม้ ละลาย
อนึ่ง ในกรณี การออกตราสารหนี้ที่เลือกจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารหนี้
และผูอ้ อกตราสารหนี้ประสงค์จะเปิ ดเผยเฉพาะอันดับความน่าเชื่อถือของสานักงานใหญ่ โดยจะไม่จดั ให้มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสานักงานสาขา ให้เปิ ดเผยเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงล่าสุดของสานักงาน
สาขาซึ่งได้ปรับปรุ งผลกระทบหากมีการนาเงินที่ได้จากการออกตราสารหนี้ท้ งั หมดไปก่อให้เกิดเป็ นสิ นทรัพย์
เสี่ ยงเต็มจานวนด้วย
2.4 ให้แสดงจานวนพนักงานทั้งหมด และจานวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักและในกรณีที่
บริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนยั สาคัญ หรื อมีขอ้ พิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะ
3 ปี ที่ผา่ นมา ให้อธิบายเหตุผลและนโยบายในเรื่ องดังกล่าว รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หารและสหภาพ
แรงงาน (ถ้ามี) นอกจากนี้ ให้แสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานและอธิบายลักษณะผลตอบแทนนั้น
(เช่น เป็ นเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น) รวมทั้งอธิบายนโยบาย
ในการพัฒนาพนักงาน
กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเพิม่ เติม กรณีกำรเสนอขำยตรำสำรหนีอ้ ื่น ๆ
กรณีเสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ของกองทรัสต์ : ให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามหัวข้อที่กาหนดในภาคผนวก 2 :
การเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ของกองทรัสต์
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ข้ อมูลเกีย่ วกับโครงกำรตรำสำรหนี้ที่จะเสนอขำย
1. รำยละเอียดของโครงกำรตรำสำรหนีท้ ี่จะเสนอขำย
ในกรณีที่โครงการตราสารหนี้ที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สาคัญที่ควรอธิบายเพิ่มเติมจากข้อมูล
ในหน้าแรก เพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจลักษณะของโครงการตราสารหนี้จะที่เสนอขาย ให้สรุ ปลักษณะสาคัญของ
ตราสารหนี้ที่จะเสนอขายเพิ่มเติมด้วย เช่น สรุ ปสาระสาคัญของข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุ้นกู้
และผูถ้ ือหุน้ กูส้ าหรับโครงการ MTN (master terms and conditions) และสัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ วิธีการ
ในการจ่ายดอกเบี้ยและการชาระหนี้ ประเภทและมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็ นหลักประกัน ข้อมูลผูค้ ้ าประกัน
(ให้แสดงข้อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของผูค้ ้ าประกัน) และสรุ ปสาระสาคัญของสัญญาค้ าประกัน
(กรณี เป็ นการค้ าประกัน) เป็ นต้น
กรณี ที่ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งมีสถานะเป็ นเจ้าหนี้ของผูอ้ อกตราสารหนี้ ให้เปิ ดเผย
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวไว้ดว้ ย
2. ข้ อมูลอื่น ๆ ของตรำสำรหนีท้ ี่เสนอขำย ให้เปิ ดเผยรายละเอียด ดังนี้
2.1 ในกรณีที่โครงการตราสารหนี้ อาจมีการเสนอขายตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (“green
bond”) ตราสารหนี้ เพื่อพัฒนาสังคม (“social bond”) และตราสารหนี้เพื่อความยัง่ ยืน (“sustainability bond”) ให้
เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
(1) มาตรฐานสากลซึ่งเป็ นที่ยอมรับที่นามาใช้อา้ งอิงในการขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้
ดังกล่าวตามแต่กรณี ดงั นี้
(ก) กรณี การเสนอขายตราสารหนี้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐาน ASEAN Green
Bond Standards (ASEAN GBS) หรื อมาตรฐาน International Capital Market Association Green Bond
Principles (ICMA GBP) เป็ นต้น
(ข) กรณี การเสนอขายตราสารหนี้ เพื่อพัฒนาสังคม เช่น มาตรฐาน ASEAN Social Bond
Standards (ASEAN SBS) หรื อมาตรฐาน International Capital Market Association Social Bond Principles
(ICMA SBP) เป็ นต้น
(ค) กรณีการเสนอขายตราสารหนี้ เพื่อความยัง่ ยืน เช่น มาตรฐาน ASEAN Sustainability
Bond Standards (ASEAN SUS) หรื อมาตรฐาน International Capital Market Association Sustainability Bond
Guidelines (ICMA SBG) เป็ นต้น
(2) วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (use of proceeds)
(3) กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและคัดเลือกโครงการ (process for project evaluation and
selection) โดยระบุกระบวนการและปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา รวมทั้งมาตรฐานหรื อวิธีการรับรองอื่นใด ที่ใช้
อ้างอิง

- 10 (4) การบริ หารจัดการเงินที่ได้จากการระดมทุน (management of proceeds) โดยแสดงถึง
วิธีการติดตามการใช้เงินที่ได้มาจากการระดมทุนในโครงการและวิธีการแบ่งแยกเงินออกจากเงินอื่นของบริ ษทั
ให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น การนาเงินที่ได้จากการระดมทุนแยกเป็ นบัญชีต่างหากจากบัญชีทรัพย์สินอื่น ๆ (subaccount) ของผูเ้ สนอขายตราสารหนี้ เป็ นต้น
(5) การรายงานและช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการภายหลังการเสนอขาย
(reporting) โดยให้เปิ ดเผยรายงานประเภทต่าง ๆ จนกว่าจะครบอายุของตราสารหนี้ เช่น รายงานการใช้เงิน
ที่ได้มาจากการระดมทุน หรื อรายงานความคืบหน้าของโครงการว่าดาเนินการถึงขั้นตอนใด จานวนเงินที่ใช้
และยอดคงเหลือ เป็ นต้น รวมทั้งช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูล เช่น บนเว็บไซต์ของผูเ้ สนอขายตราสารหนี้ ซึ่งควร
จัดให้มีการรายงานอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง เป็ นต้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารยังไม่สามารถระบุขอ้ มูลตาม (1) - (5) ผูอ้ อกสามารถเปิ ดเผยข้อมูล
ขั้นต่าได้ พร้อมระบุวา่ จะเปิ ดเผยข้อมูลให้ผลู ้ งทุนรับทราบโดยการยืน่ แบบ 69-PO-SUPPLEMENT ก่อนการ
เสนอขายแต่ละครั้ง
2.2 ในกรณีที่โครงการตราสารหนี้ อาจมีการเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริ มความยัง่ ยืน
(“sustainability-linked bond”) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริ มความยัง่ ยืนที่ออกใหม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
(1) มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย sustainability-linked bond ซึ่งเป็ นมาตรฐาน
ที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากลที่ผอู ้ อกตราสารเลือกใช้หรื อคาดว่าจะใช้ เช่น International Capital Market
Association Sustainability-linked Bond Principles (“ICMA SLBP”) เป็ นต้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารยังไม่สามารถระบุได้วา่ จะเลือกใช้มาตรฐานใด ผูอ้ อกสามารถ
เปิ ดเผยข้อมูลขั้นต่าได้ พร้อมระบุวา่ จะเปิ ดเผยข้อมูลมาตรฐานที่เลือกใช้จริ งให้ผลู ้ งทุนรับทราบโดยการยืน่
แบบ 69-PO-SUPPLEMENT ก่อนการเสนอขายแต่ละครั้ง
ตัวอย่างการเปิ ดเผยข้อมูลขั้นต่า
มาตรฐานสากลที่นามาใช้อา้ งอิงในการขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ : sustainability-linked bond ของบริ ษทั
จะเป็ นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระดับสากล เช่น ICMA SLBP ทั้งนี้ มาตรฐานที่จะนามาใช้อา้ งอิง
ในการขออนุญาตเสนอขาย sustainability-linked bond ในแต่ละครั้งภายใต้โครงการจะเป็ นไปตามที่ระบุไว้
ในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT สาหรับการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ต่ละครั้ง
(2) ตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน สาหรับใช้เป็ นเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยตราสารที่กาหนดตามข้อ (3) โดยอธิบายรายละเอียดเพิม่ เติมดังนี้
- นิยาม ขอบเขต และวิธีการคานวณผลความสาเร็ จตามตัวชี้วดั และเป้าหมาย
ด้านความยัง่ ยืนที่กาหนด

- 11 - หลักการและเหตุผล ความสอดคล้องกับธุรกิจของผูอ้ อกตราสาร และกระบวนการ
กาหนดและคัดเลือกตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน
- ค่าอ้างอิงมาตรฐาน (“benchmark”) หรื อแหล่งอ้างอิงภายนอก (“external reference”)
(ถ้ามี) ที่ใช้หรื อคาดว่าจะใช้ในการเปรี ยบเทียบและวัดผลความสาเร็จตามตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน
- ค่าฐาน (“baseline”) และช่วงเวลาที่ใช้หรื อคาดว่าจะใช้ เพื่อให้ทราบถึงผลความคืบหน้า
ของการดาเนินงานเทียบกับตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน (ถ้ามี) พร้อมหลักการและเหตุผล
- กลยุทธ์หรื อแนวทางที่นาไปสู่ความสาเร็จตามตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน
โดยคานึงถึงความลับทางการค้าและการแข่งขัน พร้อมระบุผลที่คาดว่าจะเกิดจากแผนงานนั้น (เชิงปริ มาณ
ในกรณีที่สามารถระบุได้)
- กรอบเวลาที่ผอู ้ อกต้องปฏิบตั ิตามตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืนให้สาเร็จ และ
ระยะเวลาในการติดตามและวัดผล
- ควรระบุการดาเนินการ (fallback mechanism) ของผูอ้ อกตราสาร ในกรณี ที่อาจมี
เงื่อนไขที่ทาให้ไม่สามารถคานวณตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืนที่ต้ งั ไว้ได้ และเปิ ดเผยเงื่อนไขดังกล่าว
ให้ชดั เจน เช่น การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อม หรื อการควบรวมกับกิจการอื่น
เป็ นต้น
ทั้งนี้ ผูอ้ อกสามารถเปิ ดเผยตัวเลขเป้าหมายและตัวชี้วดั ด้านความยัง่ ยืน รายละเอียด
benchmark external reference หรื อ baseline ที่เลือกใช้ รวมถึงกรอบเวลาที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามตัวชี้วดั และเป้าหมาย
ด้านความยัง่ ยืนให้สาเร็ จ ที่ใช้เป็ นเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตราสารสาหรับการเสนอขาย
ตราสารแต่ละครั้งได้ในแบบ 69-PO-PRICING
ตัวอย่างการเปิ ดเผยข้อมูลขั้นต่า
ตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน คือการลดปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในกระบวนการผลิต (พร้อม
ระบุรายละเอียดตามที่กาหนดข้างต้น เช่น หลักการและเหตุผล ความสอดคล้องกับธุรกิจของผูอ้ อกตราสาร
กระบวนการกาหนดและคัดเลือกตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน และกลยุทธ์หรื อแนวทางที่นาไปสู่
ความสาเร็จ)
ทั้งนี้ บริ ษทั จะเปิ ดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน ได้แก่ ตัวเลขและกรอบระยะเวลา
ที่ตอ้ งทาให้สาเร็จสาหรับ sustainability-linked bond แต่ละรุ่ นไว้ในแบบ 69-PO-PRICING สาหรับการออกและ
เสนอขายแต่ละครั้ง
(3) การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตราสาร ให้อธิบายรายละเอียด เงื่อนไข และความถี่ของ
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตราสารที่จะกาหนดหรื อคาดว่าจะกาหนดตามเงื่อนไข โดยให้ระบุลกั ษณะอัตรา
ดอกเบี้ยที่จ่ายให้ผถู ้ ือตราสารตามงวดการจ่าย หลักเกณฑ์การคานวณดอกเบี้ย เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจ่าย

- 12 ดอกเบี้ย (ถ้ามี) รวมถึงให้แสดงลักษณะอัตราดอกเบี้ยที่ผถู ้ ือตราสารจะได้รับภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ พร้อม
รู ปภาพประกอบ
ทั้งนี้ ผูอ้ อกสามารถเปิ ดเผยรายละเอียดและความถี่ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตราสาร
สาหรับการเสนอขายตราสารแต่ละครั้งได้ในแบบ 69-PO-PRICING
ตัวอย่างการเปิ ดเผยข้อมูล
เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย : กรณี ผอู ้ อกปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหากทาตามตัวชี้วดั และเป้าหมาย
ด้านความยัง่ ยืนไม่สาเร็ จ (“step-up coupon”)
1. กรณีที่ผอู ้ อกสามารถบรรลุตวั ชี้วดั ณ วันที่หุน้ กูอ้ ายุครบ x ปี หากผูอ้ อกลดปริ มาณการปล่อยก๊าซ
และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน
เรื อนกระจกในกระบวนการผลิตได้มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ xx
เมื่อเทียบกับค่าฐาน และผูป้ ระเมินภายนอกที่เป็ นอิสระ (“external
review provider”) ออกรายงานรับรองผล ผูถ้ ือตราสารจะได้รับ
ดอกเบี้ย xx% ต่อปี (ไม่เปลี่ยนแปลงจากอัตราเดิม)
2. กรณีที่ผอู ้ อกไม่สามารถบรรลุ
ณ วันที่หุน้ กูอ้ ายุครบ x ปี หากผูอ้ อกลดปริ มาณการปล่อยก๊าซ
ตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน เรื อนกระจกในกระบวนการผลิตได้ต่ากว่าร้อยละ xx เมื่อเทียบกับ
ค่าฐาน และ external review provider ออกรายงานรับรองผล
ผูถ้ ือตราสารจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากอัตราเดิม xx% โดยอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ที่ผถู ้ ือตราสารจะได้รับคือ xx% ต่อปี และจะคงที่
อัตราดังกล่าวจนถึงวันชาระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย

1. กรณีที่ผอู ้ อกสามารถบรรลุตวั ชี้วดั
และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน

2. กรณีที่ผอู ้ อกไม่สามารถบรรลุตวั ชี้วดั
และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน

ทั้งนี้ บริ ษทั จะเปิ ดเผยรายละเอียดและความถี่ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสาหรับ sustainability-linked
bond แต่ละรุ่ นไว้ในแบบ 69-PO-PRICING สาหรับการออกและเสนอขายแต่ละครั้ง

- 13 (4) การรายงานและช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูลภายหลังการเสนอขาย ให้เปิ ดเผยประเภท พร้อม
ช่องทางและความถี่ของการเปิ ดเผยรายงานดังต่อไปนี้ โดยกาหนดให้รายงานจนกว่าจะครบอายุตราสาร
- รายงานผลความคืบหน้าหรื อผลความสาเร็จตามตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน
จัดทาโดยผูอ้ อกตราสาร โดยเปรี ยบเทียบและวัดจาก benchmark, external reference หรื อ baseline (ถ้ามี)
อย่างน้อยปี ละครั้ง และ ณ รอบปี ประเมินผล ทั้งนี้ ให้เผยแพร่ ผา่ นทางเว็บไซต์ของผูอ้ อก หรื อช่องทางอื่นใด
ที่ผอู ้ อกเห็นสมควร พร้อมนาส่งเฉพาะรายงาน ณ รอบปี ประเมินผลต่อสานักงาน
- รายงานความเห็นหรื อการรับรองเกี่ยวกับผลความคืบหน้าหรื อผลความสาเร็ จตาม
ตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืนของผูอ้ อกตราสาร จัดทาโดย external review provider ซึ่งให้ความเห็น
หรื อรับรองผลความคืบหน้าหรื อผลความสาเร็ จอย่างน้อย ณ รอบปี ประเมินผล ทั้งนี้ ให้เผยแพร่ ผา่ นทาง
เว็บไซต์ของผูอ้ อก หรื อช่องทางอื่นใดที่ผูอ้ อกเห็นสมควร พร้อมนาส่งรายงานต่อสานักงาน
(5) การให้ความเห็นหรื อการรับรองโดย external review provider ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังนี้
- คุณสมบัติของ external review provider ที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งเป็ นไปตามที่กาหนด
ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริ ม
ความยัง่ ยืนที่ออกใหม่ และขอบเขตในการประเมินของ external review provider
- ผลการให้ความเห็นหรื อการรับรองของ external review provider เกี่ยวกับการกาหนด
ตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืนที่ผอู ้ อกกาหนดขึ้นและใช้เป็ นปัจจัยอ้างอิงในการออกตราสาร ซึ่งต้องมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสาหรับ sustainability-linked bond ที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
เช่น ICMA SLBP เป็ นต้น และระบุช่องทางการเปิ ดเผยรายงานดังกล่าวที่ผูอ้ อกเห็นสมควร เช่น เว็บไซต์ของ
ผูอ้ อก
- ควรระบุเงื่อนไข รวมถึงขั้นตอนและหน้าที่ของผูอ้ อก ในกรณีที่อาจมีเหตุจาเป็ นในการ
เปลี่ยนแปลง external review provider
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารยังไม่ได้แต่งตั้ง external review provider ให้ระบุวา่
ก่อนการเสนอขายตราสาร ผูอ้ อกจะดาเนินการแต่งตั้ง external review provider ที่มีคุณสมบัติเป็ นไปตาม
ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี้ส่งเสริ มความยัง่ ยืนที่ออกใหม่ และจะเปิ ดเผยข้อมูลข้างต้นให้ผลู ้ งทุนรับทราบโดยการยืน่ แบบ
69-PO-SUPPLEMENT ก่อนการเสนอขายแต่ละครั้ง
ตัวอย่างการเปิ ดเผยข้อมูลขั้นต่า
การแต่งตั้ง external review provider : ในการออก sustainability-linked bond บริ ษทั จะจัดให้มี external review
provider ที่มีคุณสมบัติเป็ นไปตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริ มความยัง่ ยืนที่ออกใหม่ เพื่อให้ความเห็นหรื อรับรองเกี่ยวกับ
การกาหนดตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืนที่บริ ษทั กาหนดขึ้นและใช้เป็ นปัจจัยอ้างอิงในการออกหุ้นกู้
ซึ่งต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสาหรับ sustainability-linked bond ที่เป็ นที่ยอมรับในระดับ

- 14 สากล โดยบริ ษทั จะเปิ ดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ external review provider ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ขอบเขตในการประเมิน ผลการให้ความเห็นหรื อการรับรองของ external review provider และเงื่อนไข รวมถึง
ขั้นตอนและหน้าที่ของผูอ้ อก กรณี ที่มีเหตุจาเป็ นในการเปลี่ยนแปลง external review provider (ถ้ามี) ไว้ในแบบ
69-PO-SUPPLEMENT สาหรับการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ต่ละครั้ง
(6) ความเสี่ ยงและผลกระทบต่อผูถ้ ือตราสารจากเป้าหมายและตัวชี้วดั ด้านความยัง่ ยืนที่
กาหนด หรื อภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ จากเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตราสารตามที่ระบุในข้อ (2)
และ (3) ตามลาดับ

- 15 ส่ วนที่ 4
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้ อมูล
1. ในกรณีเป็ นการเสนอขายตราสารหนี้โดยผูอ้ อกตราสารหนี้ที่เป็ นบริ ษทั ที่มีหุน้ จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันหรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดที่ได้รับมอบอานาจ
จากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของแบบแสดงรายการข้อมูล
(ในกรณีที่กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันมิใช่ผทู ้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดหรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หาร
สูงสุดในสายงานบัญชี ให้การลงลายมือชื่อดังกล่าวต้องมีผทู ้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดหรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่ง
บริ หารสูงสุ ดในสายงานบัญชี ร่ วมลงลายมือชื่อด้วย) พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) และมอบอานาจให้
บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ แล้ว และ
ด้วยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม / ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด/ผูท้ ี่ดารงตาแหน่ง
บริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี] ของผูอ้ อกตราสารหนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผูอ้ อกตราสารหนี้ตามที่
ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลที่อา้ งอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้ฉบับนี้ (ให้ระบุขอ้ ความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ
ที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุในส่ วนที่ 2)
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้รับรอง
ความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้
ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่
ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ*
1.
2.
3.
4.
5.

- 16 ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผูร้ ับมอบอานาจ


หมายเหตุ หากในวันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นแล้ว ผูอ้ อก
ตราสารหนี้ตอ้ งจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้
เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่ วย
ทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อใน
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน หรื อเป็ นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้รับ
การผ่อนผันจากสานักงาน
2. ในกรณีเป็ นการเสนอขายตราสารหนี้โดยผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่เป็ นบริ ษทั ที่มีหุน้ จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.1 กรรมการบริ หารทุกคน ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด และผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด
ในสายงานบัญชี ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลพร้อมทั้ง
มอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและ
รู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ แล้ว และ
ด้วยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการบริ หาร / ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด / ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หาร
สูงสุดในสายงานบัญชี] ของผูอ้ อกตราสารหนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้า
ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงินสดของผูอ้ อกตราสารหนี้และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้ผอู ้ อกตราสารหนี้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้
แน่ใจว่าผูอ้ อกตราสารหนี้ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญทั้งของผูอ้ อกตราสารหนี้และบริ ษทั ย่อย
อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้ผอู ้ อกตราสารหนี้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และ
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ........................................ ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของผูอ้ อกตราสารหนี้ แล้ว

- 17 ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทา
ที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของผูอ้ อกตราสารหนี้และบริ ษทั ย่อย
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผูอ้ อกตราสารหนี้
ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลที่อา้ งอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ให้ระบุขอ้ ความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณี ที่มีการอ้างอิงข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุในส่วนที่ 3)
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้
รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า
ไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ*

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.

ผูร้ ับมอบอานาจ
2.2 กรรมการคนอื่นของผูอ้ อกตราสารหนี้ นอกจาก 2.1 ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับ
ตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารใน
แบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ แล้ว และ
ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูอ้ อกตราสารหนี้ ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าว
ไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผูอ้ อกตราสารหนี้ตามที่
ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลที่อา้ งอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล

- 18 การเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ให้ระบุขอ้ ความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณี ที่มีการอ้างอิงข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุในส่วนที่ 3)
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้า
ได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด
หรื อขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ …....………..................เป็ นผูล้ งลายมือ
ชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ …..........…............. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะ
ถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ*

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.

ผูร้ ับมอบอานาจ


หมายเหตุ หากในวันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้บุคคล
ใดยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นแล้ว ผูอ้ อกตราสารหนี้
ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจาก
การที่บุคคลดังกล่าว อยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่ วย
ทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน หรื อเป็ นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สานักงาน

- 19 ในกรณี เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้โดยผูอ้ อกตราสารหนี้ที่เป็ นสาขาธนาคารต่างประเทศ
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของแบบแสดงรายการข้อมูล
พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) และมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันของผูอ้ อกตราสารหนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผูอ้ อกตราสารหนี้ตามที่
ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลที่อา้ งอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้ฉบับนี้ (ให้ระบุขอ้ ความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณี ที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ
ที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุในส่วนที่ 3)
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้รับรอง
ความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้
ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูล
ที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ*

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.

ผูร้ ับมอบอานาจ


หมายเหตุ หากในวันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นแล้ว ผูอ้ อก
ตราสารหนี้ตอ้ งจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อ

- 20 ได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจาก
เจ็บป่ วยทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดง
รายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน หรื อเป็ นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจาเป็ นฃและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สานักงาน
3. การรับรองการปฏิบตั ิหน้าที่ของที่ปรึ กษาทางการเงิน (ถ้ามี)
ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันที่ปรึ กษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินของผูอ้ อกตราสารหนี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้า
(1) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
(2) ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูอ้ อกตราสารหนี้ในอนาคตแล้ว
เห็นว่า สมมติฐานได้จดั ทาขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผูอ้ อกตราสารหนี้หรื อ
ผูล้ งทุนอย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้มีการระบุนโยบาย และแผนการประกอบธุรกิจ
ของผูอ้ อกตราสารหนี้ในอนาคตในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้)”
ในกรณีที่ที่ปรึ กษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดงรายการ
ข้อมูลบางส่ วน หรื อเห็นว่าข้อมูลบางส่ วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น
“เว้นแต่ขอ้ มูลในเรื่ อง ........................ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ น้ ี
ที่ขา้ พเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก .............................(ไม่มีขอ้ มูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ
หรื อไม่ได้รับความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารของผูอ้ อกตราสารหนี้ในการตรวจสอบข้อมูลในเรื่ องนี้ )” หรื อ
“เว้นแต่ขอ้ ความในหน้า............ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ขอ้ ความ....................แทน”
ในกรณีที่ที่ปรึ กษาทางการเงินนาข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นมาอ้างอิง
ให้ระบุขอ้ ความเพิ่มเติม ดังนี้
“เว้นแต่ขอ้ มูลในเรื่ อง..........................ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ น้ ี
ที่ขา้ พเจ้าใช้ขอ้ มูลจาก ....................................ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนี้ เป็ นอย่างดี”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1.
2.

- 21 เอกสำรแนบ 6
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงตัวอย่ ำงข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิ ทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
(“ข้อกำหนดสิทธิมำตรฐำน”) และข้อกำหนดว่ ำด้ วยสิ ทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
สำหรับ
“
(ชื่ อหุ้นกู้)
”
หัวข้อ

ข้อกำหนดสิ ทธิมำตรฐำน

ข้ อกำหนดสิ ทธิของหุ้นกู้

เหตุผล1

อธิบายเหตุผลทีข่ อ้ กาหนดสิ ทธิของหุ้นกูแ้ ตกต่างจากข้อกาหนดสิ ทธิมาตรฐานเฉพาะในกรณี ที่มีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญจนทาให้กระทบสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นกู้
1

- 22 ภำคผนวก 1
วิธีกำรคำนวณอัตรำส่ วนทำงกำรเงิน (key financial ratio) แบ่ งตำมประเภทธุรกิจ
อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
1. กลุ่มอุตสำหกรรมและบริกำรทั่วไป
(1) อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า)
(2) ความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า)
(3) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกาไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (interest bearing debt to
EBITDA ratio) (เท่า)
(4) ความสามารถในการชาระภาระผูกพัน
(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)

สู ตรกำรคำนวณ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กาไรก่อนหักดอกเบี้ย
ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย

กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย / (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สิน
ระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี )
หนี้สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม

(5) หนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า)
(6) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่ วนของ
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
ผูถ้ ือหุน้ รวม (interest bearing debt to equity :
IBD/E ratio) (เท่า)
(7) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนด
(หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สินระยะยาว
ภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ) ที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี ) * 100 /
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย
(8) เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินต่อหนี้สิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน * 100 / หนี้สินทั้งหมดที่มี
ที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)
ภาระดอกเบี้ย
2. กลุ่มธนำคำรพำณิชย์
(1) สิ นทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับ
คานวณตามเกณฑ์ ธปท.
สถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง
(สิ นทรัพย์สภาพคล่อง / ประมาณการกระแสเงินสด
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) (ร้อยละ)
ไหลออกสุทธิใน 30 วัน ภายใต้สถานการณ์
ด้านสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง)
(2) แหล่งเงินที่มีความมัน่ คงต่อความต้องการ
คานวณตามเกณฑ์ ธปท.
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แหล่งเงินที่มีความมัน่ คง (Net Stable Funding
Ratio: NSFR) (ร้อยละ)
(3) เงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio) (ร้อยละ)
(4) เงินกองทุนทั้งสิ้ น (CAR ratio) (ร้อยละ)
3. 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 อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (interest bearing debt to
EBITDA ratio) (เท่า)
(5) ความสามารถในการชาระภาระผูกพัน
(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)
(6) หนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า)
(7) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม (interest bearing debt to equity :
IBD/E ratio) (เท่า)
(8) อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA)
(ร้อยละ)
4. กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต
(1) อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินทุนที่ตอ้ ง
ดารงตามกฎหมาย (CAR Ratio) (ร้อยละ)
(2) สิ นทรัพย์ลงทุนต่อสารองประกันภัย
(ร้อยละ)

สู ตรกำรคำนวณ
(แหล่งเงินที่มีความมัน่ คง / ความต้องการแหล่งเงินที่มี
ความมัน่ คง)
คานวณตามเกณฑ์ ธปท.
คานวณตามเกณฑ์ ธปท.
คานวณตามเกณฑ์ ก.ล.ต.

สิ นทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กาไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย

กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย / (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สิน
ระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี )
หนี้สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม
กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สิ นทรัพย์รวม
(เฉลี่ย)
คานวณตามเกณฑ์ คปภ.
สิ นทรัพย์ลงทุน * 100 / เงินสารองประกันภัย
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(3) อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน (ร้อยละ)
(4) อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)
(5) ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
(รวมค่าบาเหน็จ) ต่อเบี้ยรับประกันภัยสุ ทธิ
(ร้อยละ)
5. กลุ่มธุรกิจลีสซิ่ง
(1) ความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า)
(2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกาไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (interest bearing debt to
EBITDA ratio) (เท่า)
(3) หนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า)
(4) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม (interest bearing debt to equity :
IBD/E ratio) (เท่า)
(5) สัดส่ วนสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(NPL ratio) (ร้อยละ)
(6) อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA)
(ร้อยละ)
(7) อัตราการเติบโตของรายได้ (ร้อยละ)
6. บริษัทในกลุ่มสิ นเชื่ อส่ วนบุคคล
(1) ความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า)

สู ตรกำรคำนวณ
คานวณตามเกณฑ์ คปภ.
กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม (เฉลี่ย)
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย (รวมค่าบาเหน็จ) * 100 /
เบี้ยรับประกันภัยสุทธิ

กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กาไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย

หนี้สินรวม / ส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวม
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม
สิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ * 100 / สิ นเชื่อรวม
กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สิ นทรัพย์รวม
(เฉลี่ย)
(รายได้รวมงวดก่อน-รายได้รวมงวดปัจจุบนั ) * 100 /
รายได้รวมงวดก่อน
กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย
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(2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกาไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (interest bearing debt to
EBITDA ratio) (เท่า)

สู ตรกำรคำนวณ
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กาไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย

(3) หนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า)
(4) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม (interest bearing debt to equity :
IBD/E ratio) (เท่า)
(5) สัดส่วนสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(NPL Ratio) (ร้อยละ)
(6) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญต่อสิ นเชื่อรวม
(allowance for doubtful account to total
receivables ratio) (ร้อยละ)
(7) อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA)
(ร้อยละ)
7. บริษัทในกลุ่มบริษัทบริหำรสิ นทรัพย์
(1) ความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า)
(2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกาไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (interest bearing debt to
EBITDA ratio) (เท่า)
(3) หนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า)
(4) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม (interest bearing debt to equity :
IBD/E ratio) (เท่า)
(5) อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA)
(ร้อยละ)

หนี้สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม
เงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ * 100 / เงินให้
สิ นเชื่อรวม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ * 100 / เงินให้สินเชื่อรวม

กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สิ นทรัพย์รวม
(เฉลี่ย)
กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กาไรก่อนหักดอกเบี้ย
ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย

หนี้สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม
กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สิ นทรัพย์รวม
(เฉลี่ย)
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(6) อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)

สู ตรกำรคำนวณ
กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม (เฉลี่ย)

หมายเหตุ :
1) สามารถเปิ ดเผยอัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น EBITDA margin ratio (ร้อยละ)
เท่ากับ กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย / รายได้รวม เป็ นต้น สาหรับกิจการในกลุ่มพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ให้เปิ ดเผยอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ ว (quick ratio) (เท่า) เท่ากับ (สิ นทรัพย์หมุนเวียน-สิ นค้าคงเหลือ) /
หนี้สินหมุนเวียน เพิม่ เติมด้วย
2) การแสดงข้อมูล key financial ratio งวดล่าสุ ด ในกรณี ที่งบกาไรขาดทุนเป็ นงบระหว่างปี
ให้นาข้อมูลย้อนหลัง 4 ไตรมาสมาคานวณเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเต็มปี กรณี ช่วงเวลาใดที่บริ ษทั ไม่ได้จดั ทางบระหว่างปี
สาหรับงวดปี ก่อนให้จดั ทา key financial ratio โดยใช้ขอ้ มูลเฉพาะงวดล่าสุ ด และอธิบายในหมายเหตุเพิ่มเติม
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ภำคผนวก 2 : กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเพิม่ เติมกรณีเสนอขำยหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ของกองทรัสต์
ในกรณีออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ของกองทรัสต์ ตามประกาศว่าด้วยการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ ้นกูท้ ี่ออกใหม่ของกองทรัสต์ ให้เปิ ดเผยข้อมูลตามหัวข้อที่กาหนดด้านล่างนี้
แทนข้อมูลส่วนที่ 2 ข้อ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับผูอ้ อกตราสารหนี้ ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน ให้ปรับปรุ ง
จากข้อมูลตามที่ได้เคยเปิ ดเผยในแบบ 69-REIT และ/หรื อแบบ 69-IFT ล่าสุดหรื อแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี ที่เคยจัดส่งต่อสานักงานข้างต้น และปรับปรุ งข้อมูลดังกล่าวให้เป็ นปัจจุบนั ด้วย
กรณีการทา concurrent offering ของกองทรัสต์ ให้ผอู ้ อกตราสารหนี้ อา้ งอิงข้อมูลจากแบบ
69–REIT/69-IFT ได้ รวมถึงให้เปิ ดเผยผลการดาเนิ นงานของสิ นทรัพย์ของผูอ้ อกตราสารหนี้ยอ้ นหลัง 2 ปี หรื อ
หากมีขอ้ มูลย้อนหลังน้อยกว่า 2 ปี ให้เปิ ดเผยเท่าที่มีในหัวข้อข้อมูลเกี่ยวกับผูอ้ อกตราสารหนี้ ฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงาน
ส่ วนที่ 2 ข้ อ 1. ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ออกตรำสำรหนี้ ฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำน
1. ข้อมูลทัว่ ไป
2 วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหน่วยทรัสต์
3 ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ที่จะลงทุน
4. การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
5. โครงสร้างและการดาเนินงานของกองทรัสต์
6. ปัจจัยความเสี่ ยง
7. ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่ลงทุน
8. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
9. ทรัสตี
10. อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมที่จะเรี ยกเก็บจากผูซ้ ้ือหน่วยทรัสต์ หรื อกองทรัสต์
11. นโยบายการกูย้ มื เงิน
12. นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ และข้อจากัด
13. นโยบายการลงทุนในอนาคต
14. การเลิกกองรี ท
กรณี เสนอขายหุน้ กูภ้ ายหลังจัดตั้งกองทรัสต์ ให้เพิ่มเติมข้อมูลดังต่อไปนี้
15. ข้อพิพาทหรื อข้อจากัดสิ ทธิในการจัดสรรผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
16. รายการระหว่างกัน
17. ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทรัสต์
18. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ข้อมูลตาม ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ใช้การรับรองความถูกต้อง ดังนี้
ส่ วนที่ 4 กำรรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล
1. ผู้ออกตรำสำรหนี้
ให้กรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพันของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา
บริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารใน
แบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ข้าพเจ้า
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้อง
แจ้งในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผูอ้ อกตราสารหนี้
ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลที่อา้ งอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ให้ระบุขอ้ ความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณี ที่มีการอ้างอิงข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้)
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้รับรอง
ความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้.............................................เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุก
หน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ....................................................กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่
ข้อมูลที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.
2.
3.
4.
ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และในฐานะผูไ้ ด้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ดาเนินการแทน
กองทรัสต์ (ให้แนบหนังสื อมอบอานาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย)
ชื่อ
ผูร้ ับมอบอานาจ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

- 29 * หมายเหตุ หากในวันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นแล้ว
ผูอ้ อกตราสารหนี้ตอ้ งจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถ
ลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าวอยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้
เนื่องจากเจ็บป่ วยทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อ
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน หรื อเป็ นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้รับ
การผ่อนผันจากสานักงาน
2. กำรรับรองกำรปฏิบัติหน้ ำที่ของที่ปรึกษำทำงกำรเงิน (ถ้ำมี)
ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันที่ปรึ กษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินของผูอ้ อกตราสารหนี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้า
(1) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
(2) ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูอ้ อกตราสารหนี้ในอนาคตแล้วเห็นว่า
สมมติฐานได้จดั ทาขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผูอ้ อกตราสารหนี้หรื อผูล้ งทุน
อย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้มีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของ
ผูอ้ อกตราสารหนี้ในอนาคตในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ )”
ในกรณี ที่ที่ปรึ กษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดงรายการข้อมูล
บางส่ วน หรื อเห็นว่าข้อมูลบางส่ วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น
“เว้นแต่ขอ้ มูลในเรื่ อง .............................. ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้น้ ี ที่ขา้ พเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก .................................... (ไม่มีขอ้ มูลเพียงพอที่จะ
ตรวจสอบ หรื อไม่ได้รับความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารของผูอ้ อกตราสารหนี้ในการตรวจสอบข้อมูลในเรื่ องนี้)” หรื อ
“เว้นแต่ขอ้ ความในหน้า .........ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ขอ้ ความ ........................ แทน”
ในกรณีที่ที่ปรึ กษาทางการเงินนาข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นมาอ้างอิง ให้ระบุขอ้ ความ
เพิ่มเติม ดังนี้

- 30 “เว้นแต่ขอ้ มูลในเรื่ อง ............................. ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้น้ ี
ที่ขา้ พเจ้าใช้ขอ้ มูลจาก ................................... ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนี้ เป็ นอย่างดี”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1. ........................................... ................................................ ................................................
2. ........................................... ............................................... ................................................

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-MTN)
ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PO-PRICING

บริ ษทั .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูอ้ อกตราสารหนี้ )
เสนอขาย
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
ข้ อมูลตรำสำรหนี้ที่เสนอขำย
- ให้ระบุลกั ษณะที่สาคัญของตราสารหนี้ที่เสนอขาย เช่น ประเภทตราสารหนี้ จานวน ราคา
เสนอขายต่อหน่วย บุคคลที่เสนอขายตราสารหนี้ให้ ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้
หรื อผูอ้ อกตราสารหนี้ หรื อผูค้ ้ าประกันการชาระหนี้หรื อการค้ าประกันประเภทอื่น ๆ
- ให้ระบุรายละเอียดสาคัญอื่นของการเสนอขายตราสารหนี้ เช่น ผูป้ ระกันการจาหน่ายและ
จัดจาหน่าย บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่จาหน่ายตราสารหนี้ ที่ปรึ กษาทางการเงิน วันที่แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ (“แบบแสดงรายการข้อมูล”) มีผลใช้บงั คับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณี ที่มี
จานวนตราสารหนี้ที่ขายได้นอ้ ยกว่าจานวนตราสารหนี้ข้ นั ต่าที่ผอู ้ อกตราสารหนี้กาหนด เป็ นต้น
- ให้ระบุขอ้ ความว่า
“ข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ได้ยนื่ ต่อสานักงานและมีผลใช้บงั คับ
เมื่อวันที่ (ระบุ)
รวมทั้งข้อมูลส่ วนที่ปรับปรุ งตามแบบ 69-PO-SUPPLEMENT เมื่อวันที่ (ระบุ)
ถือเป็ นข้อมูลส่วนหนึ่งของแบบ 69-PO-PRICING ฉบับนี้ดว้ ย”

-2ให้ มีคำเตือนผู้ลงทุนว่ ำ
“ก่อนตัดสิ นใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผูอ้ อกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ ยง
ที่เกี่ยวข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ น้ ี มิได้เป็ นการ
แสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรื อมิได้ประกัน
ราคาหรื อผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรื อรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรอง ความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้น้ ีเป็ นความรับผิดชอบของผูอ้ อกตราสารหนี้
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีขอ้ ความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ หรื อขาดข้อความที่
ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผูถ้ ือตราสารหนี้ที่ได้ซ้ื อตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้น้ นั มีผลใช้บงั คับ มีสิทธิเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั หรื อเจ้าของตราสารหนี้
ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปี
นับแต่วนั ที่ได้รู้หรื อควรได้รู้วา่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ เป็ นเท็จ หรื อขาดข้อความ
ที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
มีผลใช้บงั คับ”

-3ส่ วนที่ 1
สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรหนี้ (factsheet)
ให้จดั ทาแบบ factsheet ที่มีรายละเอียดของตราสารหนี้ที่เสนอขายในครั้งนั้น โดยจัดทาตามแบบ
ที่กาหนดในประกาศที่เกี่ยวข้อง
1. กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเพิม่ เติม
1.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
บริ ษทั
ประกอบธุรกิจ
โดยมีที่ต้ งั สานักงานใหญ่ที่
เลขทะเบียนบริ ษทั Home Page (ถ้ามี)
โทรศัพท์/โทรสาร
มีวตั ถุประสงค์ในการนาเงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารหนี้ครั้งนี้ประมาณ
วัตถุประสงค์ กำรใช้ เงิน
1. เพื่อใช้ในการซื้อสิ นทรัพย์
หรื อลงทุนในกิจการที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ปัจจุบนั
2. เพื่อใช้ในการซื้อสิ นทรัพย์
หรื อลงทุนในกิจการที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ปัจจุบนั

3. เพื่อชาระคืนเงินกู้ หรื อหนี้
จากการออกตราสารหนี้

4. กรณี อื่น ๆ เช่น เงินทุนที่ใช้
หมุนเวียนในกิจการ

จำนวนเงินที่ใช้ ระยะเวลำที่ใช้ เงิน
โดยประมำณ
โดยประมำณ

ล้านบาท ไปใช้ดงั นี้
รำยละเอียด

- กรณี เป็ นการซื้อสิ นทรัพย์ ให้อธิบายเกี่ยวกับ
ประเภทสิ นทรัพย์และจานวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ
- กรณี เป็ นการลงทุนในกิจการ ให้อธิ บาย
ลักษณะกิจการที่จะลงทุน สถานะการลงทุน
และจานวนเงินที่ใช้โดยประมาณ
ทั้งนี้ กรณี การซื้อสิ นทรัพย์ หรื อลงทุนในกิจการ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจปั จจุบนั
ให้อธิ บายเหตุผลและที่มาของการเข้าไป
ซื้อสิ นทรัพย์หรื อลงทุนในกิจการดังกล่าวด้วย
- กรณี เป็ นการชาระหนี้ที่มีกบั กลุ่มที่ปรึ กษา
ทางการเงินหรื อกลุ่มตัวกลางในการเสนอขาย
หลักทรัพย์ ให้เปิ ดเผย terms and conditions
ของหนี้ดงั กล่าวเพิ่มเติมด้วย
- กรณี อื่น ๆ ให้เปิ ดเผยอย่างน้อยในเรื่ อง
จานวนเงินและระยะเวลาการใช้เงิน
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(1) ให้เปิ ดเผยประมาณการมูลค่าเงินที่ใช้แยกแต่ละวัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยอาจเปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะเป็ นช่วง (range)
ที่เหมาะสมได้ และให้เรี ยงลาดับการใช้เงินตามความสาคัญของวัตถุประสงค์แต่ละเรื่ อง ทั้งนี้ หากเงินระดมทุนที่ได้รับ
ในครั้งนี้ไม่เพียงพอสาหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ ให้เปิ ดเผยแหล่งเงินทุนที่จะจัดหาเพิม่ เติมด้วย
(2) หากเป็ นการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ให้เปิ ดเผยเป็ นรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
ทั้งนี้ แนวทางการเปิ ดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินให้เป็ นไปตามคู่มือการเปิ ดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ และข้อมูลประจาปี ที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน

1.2 แสดงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี) รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ผูอ้ อกตราสารหนี้ (กรณี หุ้นกูร้ ะยะสั้น) หรื อผูค้ ้ าประกันการชาระหนี้
ตามตราสารหนี้ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
1.3 กรณี ผอู ้ อกเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริ การทัว่ ไป ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) สัดส่ วนการออกตราสารหนี้ ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
(2) สัดส่ วนการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
(3) สัดส่ วนหนี้สินอื่น ๆ ที่มีภาระดอกเบี้ย2 ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
1.4 ในกรณี ที่ตราสารหนี้ที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สาคัญ ควรอธิบายเพิ่มเติมจากข้อมูล
ในหน้าแรกเพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจลักษณะของตราสารหนี้ที่เสนอขาย เช่น สรุ ปลักษณะสาคัญของตราสารหนี้
ที่เสนอขายเพิ่มเติม วิธีการในการจ่ายดอกเบี้ยและการชาระหนี้ ประเภทและมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็ นหลักประกัน
ข้อมูลผูค้ ้ าประกัน (ให้แสดงข้อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของผูค้ ้ าประกัน) เป็ นต้น
1.5 กรณี ตราสารหนี้มีอตั ราดอกเบี้ยลักษณะอื่นที่ไม่ใช่แบบคงที่ ให้แสดงอัตราผลตอบแทน
ที่แท้จริ ง (Internal Rate of Return : IRR) ไว้ดว้ ย หากเกิดเงื่อนไขข้างต้นแล้ว ทาให้ผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุน
จะได้รับไม่เท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ เช่น
(1) กรณี มีเงื่อนไขการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ย ให้แสดง IRR สาหรับกรณี เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้
เช่น ผูอ้ อกตราสารเลื่อนการชาระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจ่ายชาระเพียงครั้งเดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน เป็ นต้น
(2) กรณี หุน้ กูท้ ี่ครบกาหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ ซึ่งผูอ้ อกตราสารสามารถเลื่อนการจ่าย
ดอกเบี้ยและไถ่ถอนตราสารก่อนครบกาหนดได้และมีการจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่เพิ่มขึ้นเป็ นขั้นบันได (step up)
ให้แสดง IRR สาหรับกรณี ผอู ้ อกตราสารเลื่อนการชาระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจ่ายชาระเพียงครั้งเดียว
เมื่อไถ่ถอนตราสาร โดยยกตัวอย่าง เช่น ผูอ้ อกตราสารตัดสิ นใจไถ่ถอนตราสารในปี ที่ 10 20 และ 30 เป็ นต้น
1.6 สาหรับการเสนอขาย green bond, social bond และ sustainability bond ให้เปิ ดเผยวัตถุประสงค์
การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (use of proceeds) จากตราสารหนี้ที่เสนอขาย

2

เช่น หนี้สินจากสัญญาเช่าทางการเงิน เงินกูย้ ืมบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น (ให้ระบุรายการ)

-5ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารเพิ่มเติมหรื อแก้ไขข้อมูลตราสารหนี้ในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT
ให้เปิ ดเผยว่าอ้างอิงจากข้อมูลในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้เคยได้ยนื่ ต่อสานักงาน พร้อม
ระบุวนั ที่แบบ 69-PO-SUPPLEMENT ที่ใช้อา้ งอิงดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ
1.7 สาหรับการเสนอขาย sustainability-linked bond ให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ได้เคยเปิ ดเผย
ในแบบ 69-PO-BASE ดังต่อไปนี้
(1) ตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน สาหรับใช้เป็ นเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ตราสารที่กาหนดตามข้อ (2) โดยอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมสาหรับตราสารหนี้ที่เสนอขาย ดังนี้
- นิยาม ขอบเขต และวิธีการคานวณผลความสาเร็ จตามตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน
(ตามที่ได้เปิ ดเผยในแบบ 69-PO-BASE ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย ข้อ 2.2 (2))
- benchmark หรื อ external reference ที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบและวัดผลความสาเร็จตามตัวชี้วดั
และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน หรื อ baseline และช่วงเวลาที่ใช้อา้ งอิงเพื่อให้ทราบถึงผลความคืบหน้าของการ
ดาเนินงานเทียบกับตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน พร้อมหลักการและเหตุผล (ระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง)
- กรอบเวลาที่ผอู ้ อกต้องปฏิบตั ิตามตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืนให้สาเร็ จ และ
ระยะเวลาในการติดตามและวัดผล
ตัวอย่างการเปิ ดเผยข้อมูล (โดยใช้ขอ้ มูลตราสารที่เสนอขาย)
- ตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน : ลดปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในกระบวนการผลิตร้อยละ 10
- ค่าฐาน (baseline) : เปรี ยบเทียบกับปริ มาณการปล่อยก๊าซสาหรับปี 2563 ซึ่งวัดค่า ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563
(ซึ่งเสนอโดยคณะทางานด้านความยัง่ ยืนของบริ ษทั และได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อใช้ในการ
วัดผลความคืบหน้าของการดาเนินงานเทียบกับตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน)
- กรอบเวลาที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืนให้สาเร็ จ : ภายในวันที่หุน้ กูค้ รบอายุ 3 ปี (วันที่
31 ธ.ค. 2566) โดยภายหลังจากการออกหุ้นกูจ้ นถึงวันที่หุ้นกูค้ รบอายุ 3 ปี (วันที่ 31 ธ.ค. 2566) บริ ษทั จะติดตาม
และวัดปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในกระบวนการผลิตปี ละ 1 ครั้ง ณ วันที่ 31 ธ.ค.
(2) การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตราสาร (ตามที่ได้เปิ ดเผยในแบบ 69-PO-BASE ส่วนที่ 3 ข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ ที่จะเสนอขาย ข้อ 2.2 (3)) สาหรับตราสารหนี้ที่เสนอขาย โดยให้อธิบายรายละเอียด
เงื่อนไข และความถี่ของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตราสาร และอัตราดอกเบี้ยต่าสุ ดหรื อสูงสุ ดที่ผถู ้ ือตราสาร
จะได้รับอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ให้ระบุลกั ษณะอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายให้ผถู ้ ือตราสารตามงวดการจ่ายเป็ นเปอร์เซ็นต์ (%)
และจานวนเงิน หลักเกณฑ์การคานวณดอกเบี้ย เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ย (ถ้ามี) รวมถึงให้แสดง
อัตราดอกเบี้ยที่ผถู ้ ือตราสารจะได้รับภายใต้สถานการณ์ตา่ ง ๆ พร้อมรู ปภาพประกอบ
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เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (กรณี step-up coupon) :
1. กรณี ที่ผอู ้ อกสามารถบรรลุตวั ชี้วดั ณ วันที่หุน้ กูอ้ ายุครบ 3 ปี หากผูอ้ อกลดปริ มาณการปล่อยก๊าซ
และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน
เรื อนกระจกในกระบวนการผลิตได้มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 10
เมื่อเทียบกับค่าฐาน และ external review provider ออกรายงาน
รับรองผล ผูถ้ ือตราสารจะได้รับดอกเบี้ย 10% ต่อปี
(ไม่เปลี่ยนแปลงจากอัตราเดิม)
2. กรณีที่ผอู ้ อกไม่สามารถบรรลุ
ณ วันที่หุน้ กูอ้ ายุครบ 3 ปี หากผูอ้ อกลดปริ มาณการปล่อยก๊าซ
ตัวชี้วดั และเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน เรื อนกระจกในกระบวนการผลิตได้ต่ากว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ
ค่าฐาน และ external review provider ออกรายงานรับรองผล
ผูถ้ ือตราสารจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากอัตราเดิม 0.25%
โดยอัตราดอกเบี้ยใหม่ที่ผถู ้ ือตราสารจะได้รับคือ 10.25% ต่อปี
และจะคงที่อตั ราดังกล่าวจนถึงวันชาระดอกเบี้ยงวดสุ ดท้าย
ตัวอย่างอัตราดอกเบี้ยที่ผถู ้ ือตราสารจะได้รับภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ
ผูล้ งทุนมีเงินลงทุน 1,000 บาท ในหุน้ กูส้ ่งเสริ มความยัง่ ยืนอายุ 6 ปี ซึ่งจ่ายดอกเบี้ย 10% ต่อปี ณ วันชาระ
ดอกเบี้ยงวดแรกภายหลังวันที่หุน้ กูอ้ ายุครบ 3 ปี และจนถึงวันชาระดอกเบี้ยงวดสุ ดท้าย ผูถ้ ือตราสารจะได้รับ
ชาระดอกเบี้ยเป็ นเงินสดแบ่งได้เป็ น 2 กรณี ได้แก่
1) หากผูอ้ อกลดปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในกระบวนการผลิตได้ร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับค่าฐาน และ
external review provider ออกรายงานรับรองผล ผูถ้ ือตราสารจะได้รับดอกเบี้ย 10% ต่อปี หรื อจานวน 100 บาท
(ไม่เปลี่ยนแปลงจากอัตราเดิม)

2) หากผูอ้ อกลดปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในกระบวนการผลิตได้ร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับค่าฐาน และ
external review provider ออกรายงานรับรองผล ผูถ้ ือตราสารจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากอัตราเดิม 0.25%
โดยอัตราดอกเบี้ยใหม่ที่ผถู ้ ือตราสารจะได้รับคือ 10.25% ต่อปี หรื อจานวน 125 บาท
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(3) ความเสี่ ยงและผลกระทบต่อผูถ้ ือตราสารจากเป้าหมายและตัวชี้วดั ด้านความยัง่ ยืนที่กาหนด
หรื อภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ จากเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตราสารตามที่ระบุในข้อ (1) และ (2)
ตามลาดับ
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารเพิ่มเติมหรื อแก้ไขข้อมูลตราสารหนี้ในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT
ให้เปิ ดเผยว่าอ้างอิงจากข้อมูลในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้เคยได้ยนื่ ต่อสานักงาน
พร้อมระบุวนั ที่แบบ 69-PO-SUPPLEMENT ที่ใช้อา้ งอิงดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ
1.8 เปิ ดเผยประวัติผิดนัดชาระหนี้เงินต้นหรื อดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรื อผิดนัดชาระหนี้ เงินกูย้ มื
จากธนาคารพาณิชย์ บริ ษทั เงินทุน บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ หรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
และการผิดเงื่อนไขในการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดสิ ทธิ 3 ปี ย้อนหลัง
1.9 เปิ ดเผยอัตราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจ โดยรายละเอียดวิธีการ
คานวณแสดงตามภาคผนวก
1.10 ให้เปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงต่อการดาเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้ เฉพาะเจาะจง
ผูอ้ อกตราสารหนี้ เช่น การเปลี่ยนโครงสร้างธุ รกิจ การเปลี่ยนโครงสร้างการบริ หาร ข้อพิพาททางกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน หรื อใกล้ถึงจุดดารง financial covenant ตามสัญญาเงินกูก้ บั สถาบันการเงิน
ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี ความเสี่ ยงของหลักประกันกรณี ไม่มีราคาตลาดหรื อกรณี บุคคลค้ าประกัน หรื อกรณี
หลักประกันที่มีจานวนและมูลค่าเคลื่อนไหว หรื อไม่แน่นอน (เช่น สิ นค้าคงคลัง สิ ทธิเรี ยกร้องตามสัญญากู)้
การพึ่งพาการระดมทุนจากตราสารหนี้ เป็ นต้น
2. ในกรณีกองทรัสต์เป็ นผู้ออกตรำสำรหนี้
ให้แสดงสัดส่ วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่กองทรัสต์เสนอขายของกลุ่มผูท้ ี่จะจาหน่าย จ่าย โอน
ให้เช่า หรื อให้สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์แก่กองทรัสต์และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ซึ่งตาม
หลักเกณฑ์กาหนดว่าจะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าตราสารหนี้ที่เสนอขาย
3. ข้ อมูลกำรเสนอขำย
ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่มีรายละเอียดการจอง การจาหน่าย และการจัดสรร ดังนี้
3.1 รำยละเอียดของตรำสำรหนี้ที่เสนอขำย
- ให้ระบุกฎหมายของประเทศที่ใช้บงั คับกับตราสารหนี้ (applicable law)

-8- ให้แสดงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ผูอ้ อกตราสารหนี้ (กรณี หุ้นกูร้ ะยะสั้น) หรื อผูค้ ้ าประกันการชาระหนี้
ตามตราสารหนี้ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี)
- กรณีที่ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งมีสถานะเป็ นเจ้าหนี้ของผูอ้ อกตราสารหนี้
ให้เปิ ดเผยความสัมพันธ์ดงั กล่าวไว้ดว้ ย
- ข้อจากัดการโอนตราสารหนี้ที่เสนอขาย เช่น ข้อจากัดการโอนตราสารหนี้ที่ได้จดทะเบียน
ไว้กบั สานักงาน เป็ นต้น
3.2 กำรกำหนดรำคำตรำสำรหนี้
ให้อธิบายที่มาของการกาหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ที่เสนอขาย ได้แก่ วิธีการกาหนด
ราคา ผูท้ ี่มีส่วนในการกาหนดราคา ปัจจัยหรื อตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการกาหนดราคา เป็ นต้น
ทั้งนี้ แนวทางการเปิ ดเผยที่มาของการกาหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ให้เป็ นไปตามคู่มือ
การเปิ ดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และข้อมูลประจาปี
3.3 กำรจอง กำรจำหน่ ำย และกำรจัดสรร
(1) วิธีการเสนอขายตราสารหนี้
ให้ระบุวา่ เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ ผา่ นผูจ้ ดั จาหน่ายตราสารหนี้ หรื อผูค้ า้ ตราสารหนี้
หรื อไม่
(2) ผูจ้ ดั จาหน่ายตราสารหนี้ (กรณีผา่ นผูจ้ ดั จาหน่าย) ให้ระบุ
(ก) ผูป้ ระกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(ข) ผูจ้ ดั จาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(ค) ตัวแทนผูจ้ ดั จาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
นอกจากนี้ หากผูจ้ ดั จาหน่ายตราสารหนี้มีความเกี่ยวข้องกับผูอ้ อกตราสารหนี้ในลักษณะ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุน้ ระหว่างกัน มีกรรมการร่ วมกัน เป็ นเจ้าหนี้ เป็ น
ต้น) ให้เปิ ดเผยลักษณะความสัมพันธ์ไว้ดว้ ย
สาหรับการเสนอขายตราสาร Basel III ให้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จากการเสนอขายตราสาร Tier 2 ที่มีเงื่อนไขการ convert to equity ของ ธพ. โดยผ่าน ธพ. ผูอ้ อกตราสารเอง
หรื อผ่านบริ ษทั หลักทรัพย์ในเครื อของ ธพ. (ถ้ามี) เนื่องจากเพื่อให้ถูกนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์
Basel III ของ ธปท. จึงอาจสร้างแรงจูงใจให้ ธพ. หรื อ บล. ในเครื อของ ธพ. ชักชวนให้ผลู ้ งทุนซื้อตราสาร
โดยไม่ช้ ีแจงถึงความเสี่ ยง ชวนเชื่อเกินจริ ง ให้ขอ้ มูลเป็ นเท็จหรื อไม่ชดั เจน
(3) ผูค้ า้ ตราสารหนี้ (กรณีผา่ นผูค้ า้ ตราสารหนี้ ) ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
นอกจากนี้ หากผูค้ า้ ตราสารหนี้มีความเกี่ยวข้องกับผูอ้ อกตราสารหนี้ในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุน้ ระหว่างกัน มีกรรมการร่ วมกันเป็ นเจ้าหนี้ เป็ นต้น) ให้
เปิ ดเผยลักษณะความสัมพันธ์ไว้ดว้ ย

-9(4) เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย/ค้าตราสารหนี้
ให้ระบุขอ้ ตกลงระหว่างผูอ้ อกตราสารหนี้กบั ผูจ้ ดั จาหน่ายตราสารหนี้/ผูค้ า้ ตราสารหนี้
ที่เกี่ยวกับเงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหรื อการค้าตราสารหนี้ ทั้งนี้ ให้แสดงจานวนเงิน
ค่าตราสารหนี้ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ จะได้รับหลังจากหักค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย/ค้าตราสารหนี้ไว้ดว้ ย
(5) ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายตราสารหนี้
ให้ระบุจานวนประกอบรายการที่เป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายตราสารหนี้ โดยสังเขป
(6) วิธีการขอรับหนังสื อชี้ชวนและใบจองซื้อตราสารหนี้
ให้ระบุวิธีการขอรับหนังสื อชี้ชวน เช่น วัน เวลา สถานที่ เป็ นต้น
(7) วิธีการจัดสรรตราสารหนี้
ให้ระบุหลักการจัดสรรตราสารหนี้ให้แก่ผจู ้ องซื้ อ โดยระบุชื่อกลุ่มบุคคล และสัดส่ วน หรื อ
จานวนตราสารหนี้ที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน หากมีการแบ่งจานวนตราสารหนี้และเสนอขาย
ต่อผูล้ งทุนต่างประเทศ ให้ระบุดว้ ย
(8) วันและวิธีการจองและการชาระเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้
ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อตราสารหนี้ การกาหนดจานวนในการจองซื้ อตรา
สารหนี้ต่อราย วิธีการชาระเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ ชื่อบริ ษทั เงินทุนหรื อ ธพ. ที่เป็ นตัวแทนรับเงิน
ค่าจองซื้อตราสารหนี้ วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้คืน
(9) การจัดสรรในกรณี ที่มีผจู ้ องซื้อตราสารหนี้เกินกว่าจานวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย
ให้ระบุการจัดสรรกรณี ที่มีผจู ้ องซื้อตราสารหนี้ เกินกว่าจานวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย
(10) วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้
ให้ระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ในกรณี ที่ผจู ้ องซื้อไม่ได้รับ
การจัดสรรตราสารหนี้
(11) วิธีการส่ งมอบตราสารหนี้
ให้ระบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ
3.4 ตัวแทนกำรชำระเงิน (paying agent)
ให้ระบุรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผูอ้ อกตราสารหนี้
ให้ทาหน้าที่เป็ นตัวแทนการชาระเงิน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตในการทาหน้าที่เป็ นตัวแทน
การชาระเงิน ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ทาหน้าที่ในการชาระเงินเอง โดยไม่ได้มีการทาสัญญาแต่งตั้ง
บุคคลใดทาหน้าที่เป็ นตัวแทนการชาระเงิน ให้ระบุวา่ ผูอ้ อกตราสารหนี้ เป็ นผูท้ าหน้าที่ดงั กล่าว
3.5 ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน (ถ้ำมี)
ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ นอกจากนี้ หากที่ปรึ กษาทางการเงินมีความเกี่ยวข้องกับผู ้
ออกตราสารหนี้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุน้ ระหว่างกันมี
กรรมการร่ วมกัน เป็ นเจ้าหนี้ เป็ นต้น) ให้เปิ ดเผยลักษณะความสัมพันธ์ไว้ดว้ ย

- 10 ข้อกำหนดสิ ทธิเพิม่ เติม
ให้แนบร่ างข้อกาหนดสิ ทธิเพิม่ เติมสาหรับการเสนอขายในครั้งนี้ และให้ระบุวา่ ร่ างข้อกาหนดสิ ทธิ
สาหรับการเสนอขาย ในครั้งนี้มีการเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงจากข้อกาหนดสิ ทธิที่เป็ นส่วนหนึ่งของ
แบบ 69-PO-BASE หรื อไม่ ดังนี้
 ไม่แตกต่าง
 แตกต่าง ให้ระบุรายละเอียดที่แตกต่างกัน*
หมายเหตุ * ในกรณีที่ร่างข้อกาหนดสิ ทธิที่ประกอบเป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตรา
สารหนี้ฉบับนี้ มีสาระสาคัญแตกต่างจากข้อกาหนดสิ ทธิฉบับที่ได้ยนื่ ต่อสานักงานพร้อม
แบบ 69-PO-BASE ชุดใหม่ต่อสานักงาน

- 11 ส่ วนที่ 2
กำรรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล
1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลของผูอ้ อกตราสารหนี้
ให้ผทู ้ ี่ดารงตาแหน่งระดับบริ หารตั้งแต่ผอู ้ านวยการฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่าซึ่งรับผิดชอบใน
การออกตราสารหนี้ที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจผูกพัน ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) และมอบอานาจให้บุคคลใด
ลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะ [ผูร้ ับมอบอานาจ] ของผูอ้ อกตราสารหนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผูอ้ อกตราสารหนี้
ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลที่อา้ งอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้ฉบับนี้ (ให้ระบุขอ้ ความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณี ที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผลู ้ งทุน
สามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุในส่วนที่ 1)
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้
รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสาร
นี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ............................... กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่
ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ*

1.
2.
3.
4.
5.
ลายมือชื่อ

ผูร้ ับมอบอานาจ


หมายเหตุ หากในวันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้
บุคคลใดยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นแล้ว

- 12 ผูอ้ อกตราสารหนี้ตอ้ งจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถ
ลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้
เนื่องจากเจ็บป่ วยทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อใน
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน หรื อเป็ นกรณี อื่นใดที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้รับ
การผ่อนผันจากสานักงาน
2. การรับรองการปฏิบตั ิหน้าที่ของที่ปรึ กษาทางการเงิน (ถ้ามี)
ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันที่ปรึ กษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินของผูอ้ อกตราสารหนี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้สอบทาน
ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ
ที่ปรึ กษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด
หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผูอ้ อกตราสารหนี้ตามที่
ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลที่อา้ งอิงนั้น เช่นเดียวกับกรณีที่ผอู ้ อกตราสารหนี้นาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้”
ชื่อ
1.
2.

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

- 13 เอกสำรประกอบกำรยื่นแบบ 69-PRICING

1
2

3
4
5

6
7
1
2

เอกสาร
หนังสื อรับรองการดารงคุณสมบัติของผูอ้ อกตราสารหนี้
(checklist) (ถ้ามี)
2.1 หนังสื อรับรองการปฏิบตั ิหน้าที่ของที่ปรึ กษาทางการเงิน
สาหรับการเสนอขายตราสารหนี้ (ถ้ามี)
2.2 หนังสื อรับรองการปฏิบตั ิหน้าที่ของบริ ษทั หลักทรัพย์
ที่ทาหน้าที่จาหน่ายตราสารหนี้/ที่ปรึ กษาทางการเงิน (ถ้ามี)
2.3 หนังสื อรับรองการปฏิบตั ิหน้าที่ของบริ ษทั หลักทรัพย์
ที่ทาหน้าที่จาหน่ายตราสารหนี้/ที่ปรึ กษาทางการเงิน
(ในลักษณะโครงการสาหรับตราสารหนี้ ระยะสั้น) (ถ้ามี)
หนังสื อขอจดข้อจากัดการโอนผูถ้ ือหุน้ กู้ (ถ้ามี)
หนังสื อรับทราบข้อจากัดการโอนหุน้ กูข้ องนายทะเบียน (ถ้ามี)
หนังสื อขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
พร้อมคารับรองการไม่มีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ อกหุ้นกูต้ ามประกาศ
ที่เกี่ยวกับข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ และ
การกระทาตามอานาจหน้าที่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ (ถ้ามี)
หนังสื อแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกูข้ องบุคคล
ที่จะขอความเห็นชอบเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ (ถ้ามี)
อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ.........................................
เอกสาร
หนังสื อรับรองการดารงคุณสมบัติของผูอ้ อกตราสารหนี้
(checklist) (ถ้ามี)
2.1 หนังสื อรับรองการปฏิบตั ิหน้าที่ของที่ปรึ กษาทางการเงิน
สาหรับการเสนอขายตราสารหนี้ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

ยกเว้นการเสนอขายตราสารหนี้
ของรัฐวิสาหกิจประเภท ก.3
(ไม่รวมรัฐวิสาหกิจที่เป็ น
สถาบันการเงินภาครัฐ) ที่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
ผูอ้ อกตราสารอยูใ่ นอันดับเครดิต
ลาดับแรก

หมายเหตุ

ยกเว้นการเสนอขายตราสารหนี้
ของรัฐวิสาหกิจประเภท ก4

รัฐวิสาหกิจประเภท ก คือ องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมาย
จัดตั้ง หรื อหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็ นเจ้าของ
4
รัฐวิสาหกิจประเภท ก คือ องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมาย
จัดตั้ง หรื อหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็ นเจ้าของ
3

- 14 2.2 หนังสื อรับรองการปฏิบตั ิหน้าที่ของบริ ษทั หลักทรัพย์
ที่ทาหน้าที่จาหน่ายตราสารหนี้/ที่ปรึ กษาทางการเงิน (ถ้ามี)
(รายครั้ง/ในลักษณะโครงการ) (ถ้ามี)

3
4
5

6
7

หนังสื อขอจดข้อจากัดการโอนผูถ้ ือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
หนังสื อรับทราบข้อจากัดการโอนหุน้ กูข้ องนายทะเบียน (ถ้ามี)
หนังสื อขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
พร้อมคารับรองการไม่มีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ อกหุน้ กูต้ ามประกาศ
ที่เกี่ยวกับข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ และ
การกระทาตามอานาจหน้าที่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ (ถ้ามี)
หนังสื อแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกูข้ องบุคคล
ที่จะขอความเห็นชอบเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ (ถ้ามี)
อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ.........................................

(ไม่รวมรัฐวิสาหกิจที่เป็ น
สถาบันการเงินภาครัฐ) ที่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
ผูอ้ อกตราสารอยูใ่ นอันดับเครดิต
ลาดับแรก

- 15 หนังสื อรับรองกำรดำรงคุณสมบัติของผู้ออกตรำสำรหนี้ (checklist)
กำรเสนอขำยตรำสำรหนีใ้ นกรณีทั่วไป (Public Offering)
บริษัทที่ออกตรำสำรหนี้ (“บริษัท”)
1. งบการเงินของผูข้ ออนุญาตและงบการเงินรวมประจางวดการบัญชีปีล่าสุ ด และงบการเงินไตรมาสสุ ดท้ายก่อนยืน่
คาขอต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
 จัดทาขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินตามหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทางบการเงินตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
 รายงานการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี ต้องไม่มีความหมายในลักษณะดังนี้
(ก) ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของผูข้ ออนุญาตและงบการเงินรวม หรื อแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
(ข) แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็ นสาระสาคัญว่าไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น
(ค) แสดงความเห็นว่าถูกจากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระทาหรื อไม่กระทาของผูข้ ออนุญาต หรื อกรรมการ
หรื อผูบ้ ริ หารของผูข้ ออนุญาต
2. ไม่อยูร่ ะหว่างค้างการนาส่ งงบการเงินหรื อรายงานที่มีหน้าที่ ตอ้ งจัดทาตามมาตรา 56
❑ใช่
❑ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)
3. ไม่อยูร่ ะหว่างค้างส่ งรายงานที่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาและจัดส่ งต่อสานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 57
หรื อค้างส่ งรายงานในลักษณะเดียวกันต่อตลาดหลักทรัพย์
❑ใช่
❑ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)
4. ไม่อยูร่ ะหว่างปรับปรุ งแก้ไขงบการเงินหรื อรายงานที่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาตามมาตรา 56 หรื อมาตรา 57 ตามที่
สานักงานแจ้งให้ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข หรื อปรับปรุ งแก้ไขในลักษณะเดียวกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งให้ดาเนิ นการ
❑ใช่
❑ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)
5. ไม่อยูร่ ะหว่างการมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามคาสั่งของสานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามมาตรา 58 หรื อมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แล้วแต่กรณี
❑ ใช่
❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

- 16 6. กรรมการและผูบ้ ริ หาร
6.1 รายชื่อและตาแหน่ง
(1)
(2)
6.2 มีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที่ถูกปฏิเสธการแสดงรายชื่ออยูใ่ นระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศที่เกี่ยวกับข้อกาหนดเกี่ยวกับกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรั พย์
❑ มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)
❑

ไม่มี

7. ผูม้ ีอานาจควบคุม
7.1 รายชื่อและตาแหน่ง
(1)
(2)
7.2 มีผมู ้ ีอานาจควบคุมที่มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
❑ มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)
❑ ไม่มี
8. เคยเสนอขายหุน้ กูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ ตัว๋ เงิน หรื อศุกูก โดยฝ่ าฝื นข้อกาหนดเกี่ยวกับลักษณะการเสนอขายที่จากัด
เฉพาะผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันยื่นคาขออนุญาต เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจาก
สานักงาน
❑ เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)
❑ ไม่เคย
9. มีเหตุที่ทาให้สงสัยว่ามีพฤติกรรมการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีนยั สาคัญต่อประชาชนไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อ
การตัดสิ นใจลงทุน หรื อในลักษณะที่อาจทาให้ผลู ้ งทุนสาคัญผิด
❑ มี (โปรดแสดงรายละเอียด)
❑ ไม่มี
10. มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ากรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ งดังนี้
10.1 มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการ เว้นแต่ผขู ้ ออนุญาตสามารถแสดงได้วา่
มีกลไกที่จะทาให้เชื่อมัน่ ได้วา่ การบริ หารจัดการบริ ษทั จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผูถ้ ือหุ ้นโดยรวม
❑ มี (โปรดแสดงรายละเอียด)

- 17 ❑ ไม่มี
10.2 มีการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากกิจการ
❑ มี (โปรดแสดงรายละเอียด)
❑ ไม่มี
11. อยูร่ ะหว่างผิดนัดชาระหนี้เงินต้นหรื อดอกเบี้ย
❑ ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)
❑ ไม่ใช่
12. อยูร่ ะหว่างผิดเงื่อนไขในการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดสิ ทธิ
❑ ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)
❑ ไม่ใช่
13. มีประวัติฝ่าฝื นหลักเกณฑ์การนาเงินที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา
2 ปี ก่อนวันยื่นคาขออนุญาต
❑ มี (โปรดแสดงรายละเอียด)
❑ ไม่มี
14. กรณีเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาห้าปี ก่อนวันยืน่ ขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้
ที่ออกใหม่ ต้องไม่เคยมีประวัติฝ่าฝื นหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในเรื่ องที่มีนยั สาคัญ
❑ เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)
❑ ไม่เคย
15. กรณี ไม่ เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
(1) ภายในระยะเวลาห้าปี ก่อนวันยื่นขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ จะต้องไม่มีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้
(ก) เคยมีประวัติฝ่าฝื นหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในเรื่ องที่มีนยั สาคัญ
(ข) เคยถูกสานักงานปฏิเสธคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ เนื่องจากมีเหตุที่มีนยั สาคัญอัน
ควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกการบริ หารจัดการในลักษณะดังต่อไปนี้
1. อาจไม่สามารถปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นได้อย่างเป็ นธรรมโดยอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งซึ่งจะทาให้ได้เปรี ยบผูถ้ ือหุน้ รายอื่นหรื อได้ประโยชน์มากกว่าผูถ้ ือหุน้ รายอื่นโดยไม่สมควร
2. อาจไม่สามารถรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ได้โดยทาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับประโยชน์
ทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรื อโดยทาให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์ที่พึงได้รับ
(ค) เคยถูกสานักงานปฏิเสธคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เนื่องจากมีเหตุที่ทาให้
สงสัยเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชนไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจลงทุน หรื อทาให้ผลู ้ งทุน

- 18 สาคัญผิด ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการปกปิ ดหรื ออาพรางหรื อสร้างข้อมูลที่อาจไม่มีอยูจ่ ริ งในรายการหรื อการดาเนินการ
ที่มีนยั สาคัญ
(ง) เคยถอนคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่มีการชี้แจงเหตุสงสัยตาม (ข)
หรื อ (ค) ต่อสานักงาน หรื อโดยมีการชี้แจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริ งหรื อเหตุผลอย่างสมเหตุสมผล ที่จะหักล้าง
ข้อสงสัยตาม (ข) หรื อ (ค) นั้น
(2) ภายในระยะเวลาสิ บปี ก่อนวันยืน่ ขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ จะต้องไม่เคยต้อง
คาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดาเนินการที่มีลกั ษณะหลอกลวง
ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตอันเป็ นเหตุที่ทาให้เกิดความเสี ยหายในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมาย
ต่างประเทศ
(3) ไม่อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดาเนิ นคดีใรความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เฉพาะในมูลเหตุเนื่ องจากการดาเนินการที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตอันเป็ นเหตุที่ทาให้เกิดความเสี ยหาย
ในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(4) ไม่เป็ นบุคคลที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็ นการจัดรู ปแบบเพื่อให้บุคคลที่มีลกั ษณะตาม (1) (2) หรื อ (3)
หลีกเลี่ยงมิให้สานักงานใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตาม (1) (2) หรื อ (3) กับบุคคลที่มีลกั ษณะดังกล่าวนั้น
❑ เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)
❑ ไม่เคย
16. ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ออกตราสารหนี้ได้ เว้นแต่กรณี ที่เป็ นการออกหุน้ กู้
โดยบริ ษทั มหาชนจากัด บริ ษทั ต้องได้รับมติให้ออกหุ ้นกูท้ ี่เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
❑ ใช่
❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)
17. รายการและสาระสาคัญของข้อกาหนดสิ ทธิเป็ นไปตามแนวทางของข้อกาหนดสิ ทธิตามที่สานักงาน
ประกาศกาหนด
❑ ใช่
❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)
18. จัดให้มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
❑ ใช่
❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)
19. กรณีเสนอขำยหุ้นกู้/หุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์ แฝงสกุลเงินต่ ำงประเทศ ได้รับอนุญาตให้บุคคลในประเทศลงทุนในหุ ้นกู้
ที่จะเสนอขายจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้
❑ ใช่
❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

- 19 20. กรณีผ้ขู ออนุญำตเป็ นนิติบุคคลต่ ำงประเทศ
(1) ระบุประเทศของผูข้ ออนุญาต
(2) เป็ นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยเป็ นพหุภาคีประเภท
Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the
Exchange of Information (MMOU)
❑ ใช่
❑ ไม่ใช่
(3) สามารถเสนอขายตราสารหนี้ได้ โดยชอบตามกฎหมาย
❑ ใช่
❑ ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)
บริ ษทั ขอรับรองรองว่า บริ ษทั ได้ดารงเงื่อนไขการอนุญาตตามที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้แล้ว

ลงชื่อ __________________________
( __________________________)
ในฐานะผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)

หนังสื อรับรองกำรปฏิบัติหน้ ำที่ของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ทำหน้ ำที่จำหน่ ำยตรำสำรหนี้5/ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน6
(รำยครั้ง/ในลักษณะโครงกำร)
วันที่
เรี ยน

เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริ ษทั
ในฐานะบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่จาหน่ายตราสารหนี้/ที่ปรึ กษาทางการเงินสาหรับการเสนอขาย7
(รายครั้ง/ในลักษณะโครงการ) ของบริ ษทั
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้า
(1) เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติ (ครบถ้วน/ครบถ้วนตลอดทั้งอายุโครงการ) ในการเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ทา
หน้าที่จาหน่ายตราสารหนี้/ที่ปรึ กษาทางการเงินดังกล่าวข้างต้น
(2) ศึกษาข้อมูลของผูอ้ อกตราสารหนี้และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผอู ้ อกตราสารหนี้
ได้เปิ ดเผยต่อข้าพเจ้าและตามข้อมูลที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชนเป็ นการทัว่ ไปแล้ว และตรวจสอบ
ความครบถ้วนของข้อมูลในแบบคาขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ให้เป็ นไปตามที่ประกาศกาหนดในเรื่ อง
ต่อไปนี้
1. งบการเงินของผูข้ ออนุญาตได้รับการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีที่สานักงานให้
ความเห็นชอบ
2. แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนมีการเปิ ดเผยหัวข้อตามรายการ
ที่ระบุไว้ในมาตรา 69 - 70 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรื อแบบแสดงรายการ
ข้อมูลอื่นที่กาหนดในประกาศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณี เสนอขายผูล้ งทุนรายใหญ่) หรื อหรื อแบบแสดงรายการข้อมูลอื่นที่
กาหนดในประกาศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณี เสนอขายผูล้ งทุนทัว่ ไป)
3. ผูอ้ อกตราสารหนี้จดั ให้มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
4. ผูอ้ อกตราสารหนี้จดั ให้มีขอ้ กาหนดสิ ทธิ
(3) ได้ให้คาแนะนา เพื่อให้บริ ษทั และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ผูอ้ อกหรื อเสนอขายตราสารหนี้เข้าใจถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูส้ นใจลงทุนตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกาหนด

บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่จาหน่ายตราสารหนี้ หมายถึง บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่ให้บริ การแก่บริ ษทั ที่ออกและเสนอขาย
ตราสารหนี้ (“ผูอ้ อกตราสารหนี้”) โดยการคัดเลือกและวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูอ้ อกตราสารหนี้ และนาข้อมูลดังกล่าวไปประกอบ
การให้คาแนะนาในการจาหน่ายตราสารหนี้
6
เฉพาะกรณี ที่หลักเกณฑ์ไม่ได้กาหนดให้ตอ้ งมีที่ปรึ กษาทางการเงิน แต่ผอู ้ อกตราสารหนี้ประสงค์ให้ที่ปรึ กษาทางการเงินเข้ามา
ทาหน้าที่ให้บริ การแก่บริ ษทั ในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ โดยการคัดเลือก วิเคราะห์ และเปิ ดเผยข้อมูลของผูอ้ อกตราสารหนี้
7
ชื่อตราสารหนี้ (กรณี เสนอรายครั้ง) หรื อ หุ้นกู/้ ตัว๋ เงิน/ตราสารหนี้ (กรณีเสนอขายในลักษณะโครงการ)
5

-2และการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด [ในทุกการเสนอขายภายใต้
โครงการ]8
(4) ตามที่ได้รับข้อมูลจากผูอ้ อกตราสารหนี้ และข้อมูลที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
เป็ นการทัว่ ไป ผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่อยูร่ ะหว่างผิดนัดชาระหนี้เงินต้นหรื อดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรื อผิดนัดชาระหนี้เงิน
กูย้ มื จากธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ หรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และจะ
ดาเนินการตรวจสอบเรื่ องดังกล่าว [ในทุกการเสนอขายภายใต้โครงการ]4
(5) ตามที่ได้รับข้อมูลจากผูอ้ อกตราสารหนี้ และข้อมูลที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
เป็ นการทัว่ ไป ผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่อยูร่ ะหว่างผิดเงื่อนไขการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดสิ ทธิของตราสารหนี้
(ในกรณี เสนอขายผูล้ งทุนทัว่ ไป) และจะดาเนินการตรวจสอบเรื่ องดังกล่าว [ในทุกการเสนอขายภายใต้โครงการ]4
(6) วิเคราะห์ขอ้ มูลของผูอ้ อกตราสารหนี้ ในระดับที่เพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่จาหน่ายตราสารหนี้/ที่ปรึ กษาทางการเงินในการคัดเลือกผูอ้ อกตราสารหนี้
และบริ ษทั นาข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการให้คาแนะนาในการจาหน่ายตราสารหนี้ให้แก่ลูกค้า
[ในทุกการเสนอขายภายใต้โครงการ]9
ขอแสดงความนับถือ

ลงนามโดยผูร้ ับมอบอานาจลงนามผูกพันของบริ ษทั
พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
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เฉพาะการเสนอขายในลักษณะโครงการ

-3ภำคผนวก

วิธีกำรคำนวณอัตรำส่ วนทำงกำรเงิน (key financial ratio) แบ่ งตำมประเภทธุรกิจ
อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
1. กลุ่มอุตสำหกรรมและบริกำรทั่วไป
(1) อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า)
(2) ความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า)
(3) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกาไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (interest bearing debt to
EBITDA ratio) (เท่า)
(4) ความสามารถในการชาระภาระผูกพัน
(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)

สู ตรกำรคำนวณ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กาไรก่อนหักดอกเบี้ย
ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย

กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย / (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สิน
ระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี )
หนี้สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม

(5) หนี้สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า)
(6) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่ วนของ
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
ผูถ้ ือหุน้ รวม (interest bearing debt to equity :
IBD/E ratio) (เท่า)
(7) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนด
(หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สินระยะยาว
ภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ) ที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี ) * 100 /
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย
(8) เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินต่อหนี้สิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน * 100 / หนี้สินทั้งหมดที่มี
ที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)
ภาระดอกเบี้ย
2. กลุ่มธนำคำรพำณิชย์
(1) สิ นทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับ
คานวณตามเกณฑ์ ธปท.
สถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง
(สิ นทรัพย์สภาพคล่อง / ประมาณการกระแสเงินสด
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) (ร้อยละ)
ไหลออกสุทธิใน 30 วัน ภายใต้สถานการณ์
ด้านสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง)
(2) แหล่งเงินที่มีความมัน่ คงต่อความต้องการ
คานวณตามเกณฑ์ ธปท.
แหล่งเงินที่มีความมัน่ คง (Net Stable Funding (แหล่งเงินที่มีความมัน่ คง / ความต้องการแหล่งเงินที่มี
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Ratio: NSFR) (ร้อยละ)
(3) เงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio) (ร้อยละ)
(4) เงินกองทุนทั้งสิ้ น (CAR ratio) (ร้อยละ)
3. 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 อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (interest bearing debt to
EBITDA ratio) (เท่า)
(5) ความสามารถในการชาระภาระผูกพัน
(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)
(6) หนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า)
(7) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม (interest bearing debt to equity :
IBD/E ratio) (เท่า)
(8) อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA)
(ร้อยละ)
4. กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต
(1) อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินทุนที่ตอ้ ง
ดารงตามกฎหมาย (CAR Ratio) (ร้อยละ)
(2) สิ นทรัพย์ลงทุนต่อสารองประกันภัย
(ร้อยละ)
(3) อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน (ร้อยละ)

สู ตรกำรคำนวณ
ความมัน่ คง)
คานวณตามเกณฑ์ ธปท.
คานวณตามเกณฑ์ ธปท.
คานวณตามเกณฑ์ ก.ล.ต.

สิ นทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กาไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย

กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย / (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สิน
ระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี )
หนี้สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวม
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม
กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สิ นทรัพย์รวม
(เฉลี่ย)
คานวณตามเกณฑ์ คปภ.
สิ นทรัพย์ลงทุน * 100 / เงินสารองประกันภัย
คานวณตามเกณฑ์ คปภ.
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(4) อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)
(5) ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
(รวมค่าบาเหน็จ) ต่อเบี้ยรับประกันภัยสุ ทธิ
(ร้อยละ)
5. กลุ่มธุรกิจลีสซิ่ง
(1) ความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า)
(2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกาไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (interest bearing debt to
EBITDA ratio) (เท่า)
(3) หนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า)
(4) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม (interest bearing debt to equity :
IBD/E ratio) (เท่า)
(5) สัดส่ วนสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(NPL ratio) (ร้อยละ)
(6) อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA)
(ร้อยละ)
(7) อัตราการเติบโตของรายได้ (ร้อยละ)
6. บริษัทในกลุ่มสิ นเชื่ อส่ วนบุคคล
(1) ความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า)
(2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกาไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (interest bearing debt to
EBITDA ratio) (เท่า)

สู ตรกำรคำนวณ
กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม (เฉลี่ย)
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย (รวมค่าบาเหน็จ) * 100 /
เบี้ยรับประกันภัยสุทธิ

กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กาไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย

หนี้สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม
สิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ * 100 / สิ นเชื่อรวม
กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สิ นทรัพย์รวม
(เฉลี่ย)
(รายได้รวมงวดก่อน-รายได้รวมงวดปัจจุบนั ) * 100 /
รายได้รวมงวดก่อน
กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กาไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
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(3) หนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวม
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า)
(4) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม (interest bearing debt to equity :
IBD/E ratio) (เท่า)
(5) สัดส่วนสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(NPL Ratio) (ร้อยละ)
(6) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญต่อสิ นเชื่อรวม
(allowance for doubtful account to total
receivables ratio) (ร้อยละ)
(7) อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA)
(ร้อยละ)
7. บริษัทในกลุ่มบริษัทบริหำรสิ นทรัพย์
(1) ความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า)
(2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกาไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (interest bearing debt to
EBITDA ratio) (เท่า)
(3) หนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า)
(4) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม (interest bearing debt to equity :
IBD/E ratio) (เท่า)
(5) อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA)
(ร้อยละ)
(6) อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)

สู ตรกำรคำนวณ
หนี้สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวม
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม
เงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ * 100 / เงินให้
สิ นเชื่อรวม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ * 100 / เงินให้สินเชื่อรวม

กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สิ นทรัพย์รวม
(เฉลี่ย)
กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กาไรก่อนหักดอกเบี้ย
ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย

หนี้สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม
กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สิ นทรัพย์รวม
(เฉลี่ย)
กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม (เฉลี่ย)

-7หมายเหตุ :
1) สามารถเปิ ดเผยอัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น EBITDA margin ratio (ร้อยละ)
เท่ากับ กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย / รายได้รวม เป็ นต้น สาหรับกิจการในกลุ่มพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ให้เปิ ดเผยอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ ว (quick ratio) (เท่า) เท่ากับ (สิ นทรัพย์หมุนเวียน-สิ นค้าคงเหลือ) /
หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มเติมด้วย
2) การแสดงข้อมูล key financial ratio งวดล่าสุ ด ในกรณี ที่งบกาไรขาดทุนเป็ นงบระหว่างปี ให้นาข้อมูลย้อนหลัง
4 ไตรมาสมาคานวณเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเต็มปี กรณี ช่วงเวลาใดที่บริ ษทั ไม่ได้จดั ทางบระหว่างปี สาหรับงวดปี ก่อนให้จดั ทา
key financial ratio โดยใช้ขอ้ มูลเฉพาะงวดล่าสุ ด และอธิบายในหมายเหตุเพิ่มเติม

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-MTN)
ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT
บริ ษทั .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูอ้ อกตราสารหนี้ )
เสนอขาย
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
- ให้ระบุชื่อและรายละเอียดที่สาคัญของโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย
- ให้ระบุขอ้ ความว่า
“ข้อมูลส่ วนที่ปรับปรุ งตามแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ได้ยนื่ ต่อสานักงานในครั้งนี้
ให้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลตามแบบ 69-PO-BASE ที่มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ (ระบุ)
ด้วย”

-2ส่ วนที่ 1
รำยกำรข้ อมูล
ข้ อมูลเพิม่ เติมที่สำคัญ
ในกรณีที่มีขอ้ มูลของผูอ้ อกตราสารหนี้ หรื อข้อมูลตราสารหนี้ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจ
ของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญในกรณี ดงั ต่อไปนี้ และยังไม่ได้เปิ ดเผยในแบบ 69-PO-BASE และ
แบบ 69-PO-SUPPLEMENT ที่ผา่ นมา
(1) บริ ษทั ประสบความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(2) บริ ษทั หยุดประกอบกิจการทั้งหมด หรื อบางส่วน
(3) บริ ษทั เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรื อลักษณะการประกอบธุรกิจ
(4) บริ ษทั ทาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอานาจทั้งหมด หรื อบางส่ วนในการบริ หารงานของบริ ษทั
(5) บริ ษทั มีการร่ วมทุน ควบรวมกิจการ กระทาหรื อถูกกระทาอันมีลกั ษณะเป็ นการครอบงา
หรื อถูกครอบงากิจการตามมาตรา 247
(6) บริ ษทั มีการฟื้ นฟูกิจการ
(7) เหตุการณ์ใด ๆ ที่เป็ นเงื่อนไขที่จะทาให้ผถู ้ ือตราสารหนี้ ถือเป็ นเหตุให้บริ ษทั ผิดข้อตกลง
ตามตราสาร (events of default)
(8) บริ ษทั ผิดข้อตกลงในการชาระหนี้ตามตราสาร (default)
(9) บริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริ หาร โครงสร้างการถือหุน้ หรื อ
มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
(10) ตราสารหนี้ของบริ ษทั ถูกปรับลดผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(11) บริ ษทั มีการส่งงบการเงินและแบบ 56-1 ของบริ ษทั ให้สานักงาน หน่วยงานทางการ
ซึ่งเป็ นผูก้ ากับดูแลการดาเนินงานโดยตรง หรื อกระทรวงพาณิชย์ (ในกรณี ที่นาส่งงบการเงินหรื อแบบ 56-1
ต่อสานักงานแล้ว ให้ถือว่าได้เปิ ดเผยข้อมูลตามแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แล้ว)
(12) บริ ษทั มีการเพิ่มทุนหรื อลดทุนจดทะเบียน
(13) บริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
(14) บริ ษทั มีการทารายการระหว่างกันที่เพิ่มขึ้นจากที่เคยเปิ ดเผยไว้
(15) บริ ษทั มีแผนการลงทุนที่สาคัญ
(16) บริ ษทั ได้มาหรื อสูญเสี ยไปซึ่งสัญญาการค้าที่สาคัญ
(17) บริ ษทั มีขอ้ พิพาทที่อาจส่งผลกระทบทาให้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 5
(18) บริ ษทั จะมีการเพิ่มหรื อลดมูลค่าการเสนอขายของตราสารหนี้ จากที่เคยระบุไว้ในโครงการ
สาหรับกรณีที่เป็ นการออกและเสนอขายตราสารหนี้ซ่ ึงได้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะโครงการ
โดยเพิม่ เติม หรื อเปลี่ยนแปลง แก้ไข มติคณะกรรมการ หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เคยอนุมตั ิให้ออกตราสารหนี้

-3ที่เคยระบุไว้ในโครงการ สาหรับกรณีที่เป็ นการออกและเสนอขายตราสารหนี้ซ่ ึงได้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูล
ในลักษณะโครงการ
(19) มีการเปลี่ยนแปลงผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ โดยหากผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูม้ ีสถานะเป็ นเจ้าหนี้
ของบริ ษทั ให้เปิ ดเผยความสัมพันธ์ดงั กล่าวด้วย
(20) เพิม่ การเสนอขาย green bond, social bond และ sustainability bond โดยให้ระบุ
ข้อมูลตามที่กาหนดในแบบ 69-PO-BASE ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย
ข้อ 2.1 (1) – (5)
(21) เพิ่มรายละเอียดหรื อแก้ไขข้อมูลที่เปิ ดเผยในแบบ 69-PO-BASE สาหรับรายการ
ดังต่อไปนี้
1. กรณี เสนอขาย green bond, social bond และ sustainability bond : แบบ 69-POBASE ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย ข้อ 2.1 (1) – (5)
2. กรณี เสนอขาย sustainability-linked bond : แบบ 69-PO-BASE ส่วนที่ 3 ข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ ที่จะเสนอขาย ข้อ 2.2 (1), (4) และ (5)
(22) บริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลง external review provider สาหรับการเสนอขาย
sustainability-linked bond ซึ่งเป็ นไปตามที่ระบุในแบบ 69-PO-BASE ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
ตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย ข้อ 2.2 (5) (ในกรณีที่นาส่งรายงานต่อสานักงานแล้ว ให้ถือว่าได้เปิ ดเผยข้อมูล
ตามแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แล้ว)
(23) ข้อมูลของบริ ษทั ที่มีความแตกต่างจากข้อมูลที่เคยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลที่เคยยืน่ ต่อสานักงานในครั้งแรก อย่างมีนยั สาคัญ และมีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน เช่น
ปัจจัยความเสี่ ยงที่เปลี่ยนแปลง งบการเงินมีขอ้ สังเกตของผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น
วิธีกำรเปิ ดเผยข้ อมูล
ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีการ ดังนี้
 (1) แสดงรายละเอียดข้อมูลเพิม่ เติมดังกล่าว
 (2) ให้อา้ งอิงจากข้อมูลที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ เคยได้ยนื่ ต่อสานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของแบบ 69-PO-PRICING (ในกรณีที่มีการ
อ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ให้สรุ ปข้อมูล วันที่เผยแพร่ และระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูล ซึ่งผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบ
ได้ เช่น เว็บไซต์ของสานักงาน เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อเว็บไซต์ของผูอ้ อก
ตราสารหนี้ เป็ นต้น)

-4ส่ วนที่ 2
กำรรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล
1. ในกรณี เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ต่อผูล้ งทุนทัว่ ไปโดยผูอ้ อกตราสารหนี้ที่เป็ นบริ ษทั ที่มี
หุน้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันหรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดที่ได้รับมอบอานาจจาก
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของแบบ 69-PO-SUPPLEMENT
(ในกรณีที่กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันมิใช่ผทู ้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดหรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หาร
สูงสุดในสายงานบัญชี ให้การลงลายมือชื่อดังกล่าวต้องมีผทู ้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดหรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่ง
บริ หารสู งสุ ดในสายงานบัญชี ร่ วมลงลายมือชื่อด้วย) พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) และมอบอานาจให้
บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัด
ระวังในฐานะ [กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม / ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด /ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด
ในสายงานบัญชี] ของผูอ้ อกตราสารหนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ
ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผูอ้ อกตราสารหนี้ตามที่
ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ฉบับนี้
ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อา้ งอิงนั้น
เช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ฉบับนี้ (ให้ระบุขอ้ ความ
ตามวรรคนี้ เฉพาะกรณี ที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุ
ในส่วนที่ 1)
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้รับรอง
ความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้
ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูล
ที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ*
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ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผูร้ ับมอบอานาจ


หมายเหตุ หากในวันที่ยนื่ แบบ 69-PO-SUPPLEMENT ต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นแล้ว ผูอ้ อก
ตราสารหนี้ตอ้ งจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้
เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจาก
เจ็บป่ วยทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อใน
แบบ 69-PO-SUPPLEMENT หรื อเป็ นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
2. ในกรณี เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ต่อผูล้ งทุนทัว่ ไปโดยผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่เป็ นบริ ษทั ที่มี
หุน้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.1 กรรมการบริ หารทุกคน ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด และผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด
ในสายงานบัญชี ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT พร้อมทั้ง
มอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและ
รู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัด
ระวังในฐานะ [กรรมการบริ หาร / ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด / ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี]
ของผูอ้ อกตราสารหนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด
หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็ นส่ วนหนึ่งของแบบ 69-PO-SUPPLEMENT
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด
ของผูอ้ อกตราสารหนี้และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้ผอู ้ อกตราสารหนี้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี
เพือ่ ให้แน่ใจว่าผูอ้ อกตราสารหนี้ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญทั้งของผูอ้ อกตราสารหนี้และ
บริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้ผอู ้ อกตราสารหนี้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมิน ระบบการควบคุม
ภายใน ณ วันที่ ......................................................... ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของผูอ้ อก
ตราสารหนี้แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของผูอ้ อกตราสารหนี้
และบริ ษทั ย่อย

-6ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผูอ้ อกตราสารหนี้
ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT
ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ที่อา้ งอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ฉบับนี้ (ให้ระบุ
ข้อความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้
ตามที่ระบุในส่วนที่ 1)
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้รับรอง
ความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้
ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูล
ที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ*

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
ผูร้ ับมอบอานาจ
2.2 กรรมการคนอื่นของผูอ้ อกตราสารหนี้ นอกจาก 2.1 ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับ
ตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสาร
ในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ฉบับนี้แล้ว และด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูอ้ อกตราสารหนี้ ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผูอ้ อกตราสารหนี้
ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT
ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ที่อา้ งอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ฉบับนี้ (ให้ระบุ
ข้อความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณี ที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้
ตามที่ระบุในส่ วนที่ 1)

-7ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้สอบทาน
แล้ว และไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อ
ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ …....……….................... เป็ นผูล้ งลายมือชื่อ
กากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ …..........…............... กากับไว้ ข้าพเจ้า
จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ*

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.

ผูร้ ับมอบอานาจ


หมายเหตุ หากในวันที่ยนื่ แบบ 69-PO-SUPPLEMENT ต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นแล้ว
ผูอ้ อกตราสารหนี้ตอ้ งจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถ
ลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้
เนื่องจากเจ็บป่ วยทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อ
ในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT หรื อเป็ นกรณี อื่นใดที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผัน
จากสานักงาน

