
 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (MTN) 
(แบบ 69-II&HNW-MTN) 

 
แบบ 69-II&HNW-MTN ใชส้ าหรับการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการสนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุน
สถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ในลกัษณะโครงการ มี 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
ส่วนท่ี 1 : แบบ 69-II&HNW-BASE ใชส้ าหรับการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลคร้ังแรก 
ส่วนท่ี 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING  ใชส้ าหรับการยืน่ประกอบกบัการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
คร้ังแรก และส าหรับการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลคร้ังต่อไป โดยอา้งอิงจากส่วนท่ี 1 ท่ีไดย้ืน่ไว ้
ในคร้ังแรก และอา้งอิงขอ้มูลในส่วนท่ี 3 การปรับปรุงขอ้มูลบริษทักรณีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีก าหนดไว ้
ส่วนท่ี  3: แบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT ใชส้ าหรับการปรับปรุงขอ้มูลบริษทักรณีเกิดเหตุการณ์
ตามท่ีก าหนดไวต้ามส่วนน้ี  



 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (แบบ 69-II&HNW-MTN) 
ส่วนท่ี 1 : แบบ 69-II&HNW-BASE 

 
บริษทั .......... (ช่ือไทย/องักฤษของผูเ้สนอขายตราสารหน้ี) …… 

เสนอขาย 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….. 

 
- ใหร้ะบุวา่เป็นการเสนอขายแบบโครงการตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขายในรอบ 2 ปี (Medium Term Note  
Program : “MTN”)  
- ใหร้ะบุลกัษณะส าคญัของโครงการตราสารหน้ีท่ีคาดวา่จะเสนอขาย เช่น ช่ือโครงการ ประเภทตราสารหน้ี 
จ านวน มลูค่าเสนอขายรวม บุคคลท่ีเสนอขายตราสารหน้ีให ้ขอ้จ ากดัการโอน วนัท่ีไดรั้บอนุญาตโครงการ 
วนัเร่ิมเสนอขาย และวนัส้ินสุดการเสนอขายตามโครงการ  

ให้มีค ำเตือนผู้ลงทุนว่ำ  
“ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบั 

ผูอ้อกตราสารหน้ีและเง่ือนไขของตราสารหน้ี รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง
เป็นอยา่งดี การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี มิไดเ้ป็นการแสดงวา่
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านกังาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะน าใหล้งทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย หรือมิได ้
ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย หรือรับรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูล 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีแต่อยา่งใด ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของ
ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี เป็นความรับผิดชอบของผูเ้สนอขายตราสารหน้ี 

หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีมีขอ้ความหรือรายการท่ีเป็นเทจ็  
หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ผูถื้อตราสารหน้ีท่ีไดซ้ื้อตราสารหน้ีไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ี 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีนั้นมีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัหรือ 
เจา้ของตราสารหน้ีไดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรู้้หรือควรไดรู้้วา่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีเป็นเทจ็ 
หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ีมีผลใชบ้งัคบั” 
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ใหร้ะบุค  าเตือนเพิ่มเติมในแต่ละกรณี ดงัน้ี 
-  ในกรณีการเสนอขายหุ้นกูใ้นช่วงเวลาเดียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต ์(“concurrent offering”) 

ท่ีไม่มีการรับประกนัการจดัจ าหน่าย (best effort) ใหมี้ค าเตือนผูล้งทุนเพิ่มวา่ “อาจมีความเส่ียงท่ีไม่สามารถ
จดัตั้งกองทรัสต ์หรืออาจไม่สามารถระดมทุนตามท่ีคาดไว ้ซ่ึงการเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวจะท าใหผู้ล้งทุน 
เกิดตน้ทุนค่าเสียโอกาสได”้ 

-  ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อผูล้งทุนรายใหญ่  
(กอง Infra Trust – รายใหญ่) ซ่ึงมีการลงทุนในโครงการท่ียงัไม่ก่อรายไดเ้ชิงพาณิชย ์ใหร้ะบุค  าเตือนเก่ียวกบั 
มูลค่า/สัดส่วนสินทรัพยข์องกอง Infra Trust ท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้างและยงัไม่ก่อรายไดเ้ชิงพาณิชย ์และ 
มีค าเตือนผูล้งทุนวา่ “ผูล้งทุนมีความเส่ียงท่ีสินทรัพยด์งักล่าวอาจสร้างไม่เสร็จ หรือเสร็จล่าชา้กวา่ก าหนด 
หรือมีตน้ทุนการก่อสร้างสูงกวา่ท่ีประมาณการไว”้ 
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ส่วนท่ี 1 
รำยกำรข้อมูล 

 1.  รำยกำรท่ัวไป 
ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลผูอ้อกตราสารหน้ี รายละเอียดตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย ดงัน้ี  
1.1  ระบุรายการอยา่งนอ้ย ตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8) (ในส่วนท่ี 

ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย)   
ทั้งน้ี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ี อาจเปิดเผยโดยอา้งอิงขอ้มูลจาก

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีหรือแบบแสดงรายการขอ้มูลไดต้ามวิธีการดงัต่อไปน้ี 
 (1) กรณีอา้งอิงขอ้มูลจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (เฉพาะผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีมี 

หนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี)  
  ใหอ้า้งอิงจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีล่าสุด งบการเงินประจ างวดการบญัชี

ล่าสุด และงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด หรือ 
 (2)  กรณีอา้งอิงขอ้มูลจากแบบแสดงรายการขอ้มูล 
  ใหอ้า้งอิงจากแบบแสดงรายการขอ้มูล ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีไดเ้คยยืน่แบบแสดง

รายการขอ้มูลดงักล่าวไวส้ าหรับการเสนอขายตราสารหน้ีในกรณีทัว่ไป (public offering) และปัจจุบนั 
แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวยงัมีผลใชบ้งัคบัอยู่  

ทั้งน้ี การอา้งอิงขอ้มูลตาม (1) หรือ (2) สามารถระบุแหล่งขอ้มูลซ่ึงผูล้งทุนสามารถ
ตรวจสอบได ้เช่น เวบ็ไซตข์องส านกังาน หรือเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้  
นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมี
นยัส าคญั และยงัไม่ไดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีหรือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
ตราสารหน้ี ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเพิ่มเติมดว้ย โดยอาจระบุแหล่งอา้งอิงขอ้มูลเพิ่มเติม ซ่ึงผูล้งทุนสามารถ
ตรวจสอบได ้และใหส้รุปสาระส าคญัของขอ้มูลประกอบดว้ย   

1.2  กรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศไทยและมิไดมี้หุน้จดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือเป็นส านกังานสาขาใหร้ะบุประเภทงบการเงินและระยะเวลา 
ท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีตอ้งส่งงบการเงินต่อหน่วยงานก ากบัดูแล ส่วนกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นบริษทั 
ต่างประเทศ (ไม่รวมส านกังานสาขา) ใหร้ะบุประเภทงบการเงินและระยะเวลาท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีตอ้งส่ง 
งบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีบริษทัมีหุ้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือต่อหน่วยงาน 
ทางการในต่างประเทศท่ีบริษทัต่างประเทศมีหนา้ท่ีส่งงบการเงินดงักล่าว 

1.3  ใหเ้พิ่มเติมขอ้มูลเก่ียวกบัภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นของผูอ้อกตราสารหน้ี (กรณีท่ีออก 
เป็นตราสารหน้ีไม่มีประกนั) และยอดหน้ีคงคา้งในการออกหุน้กูห้รือตัว๋เงินคร้ังก่อน  
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1.4  กรณีผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นกองทรัสตใ์ห้แสดงสัดส่วนการลงทุนในตราสารหน้ีท่ี
กองทรัสตเ์สนอขายของกลุ่มผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทรัสต์
และกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว ซ่ึงตามหลกัเกณฑก์ าหนดวา่จะตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่า 
ตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 

1.5  กรณีผูอ้อกเป็นบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทัว่ไป ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
(1)  สัดส่วนการออกตราสารหน้ี ต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
(2)  สัดส่วนการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน ต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  
(3)  สัดส่วนหน้ีสินอ่ืน ๆ ท่ีมีภาระดอกเบ้ีย1 ต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

1.6  ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลความเส่ียง ดงัน้ี 
(1)  กรณีผูเ้สนอขายตราสารหน้ีเป็นหน่วยงานภาครัฐ : ใหเ้ปิดเผยเพิ่มเติมเก่ียวกบั 

ความเส่ียงในการไดรั้บช าระหน้ีคืน เน่ืองจากผูอ้อกตราสารหน้ีอาจมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการบงัคบัช าระหน้ี 
ในทรัพยสิ์นไม่วา่จะเป็นขอ้จ ากดัตามกฎหมาย สัญญา หรือขอ้จ ากดัอ่ืนใด ซ่ึงมีผลท าใหใ้นกรณีท่ีมีการ 
ผิดนดัช าระหน้ีผูถื้อตราสารหน้ีจะไม่สามารถฟ้องร้องให้น าทรัพยสิ์นของผูอ้อกตราสารหน้ีมาช าระหน้ีได ้
และใหเ้ปิดเผยขอ้มูลวา่ตราสารหน้ีท่ีออกและเสนอขายไม่ใช่ตราสารหน้ีท่ีกระทรวงการคลงัค ้าประกนั 
ในเงินตน้และดอกเบ้ีย  

(2)  กรณีผูเ้สนอขายตราสารหน้ีเป็นกิจการต่างประเทศ : ใหเ้ปิดเผยความเส่ียงเพิ่มเติม
เก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

-  การด าเนินคดีทางกฎหมายกบักิจการต่างประเทศ เน่ืองจากไม่ไดมี้ถ่ินท่ีอยู ่
ในประเทศไทย  ทั้งน้ี ใหร้ะบุถึงเขตอ านาจศาลในการฟ้องร้องบงัคบัคดีต่อกิจการดงักล่าว และปัญหา 
ความแตกต่างของกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัซ่ึงเป็นกฎหมายต่างประเทศ (ถา้มี) ดว้ย 

-  ผลกระทบท่ีผูถื้อตราสารหน้ีของกิจการต่างประเทศอาจไดรั้บ ในกรณีท่ีกฎหมาย
ของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นมีขอ้จ ากดัในการส่งเงินออกนอกประเทศ หรือขอ้จ ากดัในการควบคุม
การเขา้ออกเงินระหวา่งประเทศ (ถา้มี) 

-  ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการจองซ้ือ การช าระ
ราคา และการส่งมอบหลกัทรัพย ์รวมทั้งวิธีการโอนหลกัทรัพย ์

-  ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิหรือการตดัสินใจของ
ผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 

-  ความเส่ียงของประเทศคู่สัญญา โดยครอบคลุมถึงความเส่ียงของภาครัฐบาล  
ความเส่ียงจากผลกระทบต่อเน่ือง และความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจมหภาค 

-  ผูค้  ้าประกนัท่ีอยูใ่นต่างประเทศ (ถา้มี)  

 
1 เช่น หน้ีสินจากสัญญาเช่าทางการเงิน เงินกูย้ืมบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ (ให้ระบุรายการ) 
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(3)  กรณีผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นสาขาธนาคารต่างประเทศในประเทศไทย :  (“ส านกังาน
สาขา”) ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลของส านกังานสาขาเป็นหลกั และระบุขอ้มูลของส านกังานใหญ่ (หมายถึง ธนาคาร
ต่างประเทศทั้งองคก์ร) ประกอบ โดยแสดงเฉพาะสรุปขอ้มูลการประกอบธุรกิจ ตวัเลขรายการบญัชี 
ในงบการเงินท่ีส าคญั และผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของส านกังานใหญ่ (ถา้มี) รวมทั้งแสดงขอ้ผกูพนั
ตามขอ้ก าหนดสิทธิท่ีระบุวา่ส านกังานสาขาจะด ารงฐานะ  การช าระหน้ีใหไ้ม่ไดรั้บผลกระทบจากการท่ี
ส านกังานสาขาจะส่งเงินออกไปใหส้ านกังานใหญ่  ทั้งน้ี ใหแ้นบงบการเงินของส านกังานสาขาเป็น 
ส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  นอกจากน้ี ให้เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมดงัน้ี 

- ความเส่ียงเก่ียวกบัขอ้จ ากดัทางกฎหมายในดา้นต่าง ๆ ท่ีกระทบต่อความสามารถ 
ในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสารหน้ี เช่น กฎหมายลม้ละลาย กฎหมายเก่ียวกบัหลกัต่างตอบแทน  

- ความเส่ียงในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีลม้ละลาย ซ่ึงผูถื้อตราสารหน้ีอาจ 
ไม่สามารถขอรับช าระหน้ีหรือฟ้องบงัคบัช าระหน้ีจากทรัพยสิ์นของส านกังานสาขาและส านกังานใหญ่  
ทั้งน้ี หากมีการเปิดเผยอนัดบัความน่าเช่ือถือของส านกังานใหญ่ ให้ระบุค  าเตือนวา่  ผลการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือของส านกังานใหญ่อาจไม่สะทอ้นความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสารหน้ีของ
ส านกังานสาขาโดยเฉพาะอย่างยิง่เม่ือเกิดกรณีลม้ละลาย 

อน่ึง ในกรณีการออกตราสารหน้ีท่ีเลือกจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารหน้ี 
และผูอ้อกตราสารหน้ีประสงคจ์ะเปิดเผยเฉพาะอนัดบัความน่าเช่ือถือของส านกังานใหญ่ โดยจะไม่จดัใหมี้
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของส านกังานสาขา ใหเ้ปิดเผยเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงล่าสุดของ
ส านกังานสาขาซ่ึงไดป้รับปรุงผลกระทบหากมีการน าเงินท่ีไดจ้ากการออกตราสารหน้ีทั้งหมดไปก่อใหเ้กิด
เป็นสินทรัพยเ์ส่ียงเตม็จ านวนดว้ย 

2.  กำรเปิดเผยข้อมูลเพิม่เติมในกรณีเสนอขำยตรำสำรหนี้ต่อผู้ลงทุนรำยใหญ่ 
2.1.  เปิดเผยประวติัผิดนดัช าระหน้ีเงินตน้หรือดอกเบ้ียของตราสารหน้ี หรือผิดนดัช าระหน้ีเงินกูย้มื

จากธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
และการผิดเง่ือนไขในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิ 3 ปียอ้นหลงั 

2.2  เปิดเผยอตัราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจ โดยรายละเอียด
วิธีการค านวณแสดงตามภาคผนวก  

2.3  เปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเฉพาะเจาะจง
ของผูอ้อกตราสารหน้ี เช่น การเปล่ียนโครงสร้างธุรกิจ การเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร ขอ้พิพาททาง
กฎหมาย การเปล่ียนแปลงฐานะการเงิน หรือใกลถึ้งจุดด ารง financial covenant ตามสัญญาเงินกูก้บัสถาบนั
การเงิน ขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชี ความเส่ียงของหลกัประกนักรณีไม่มีราคาตลาด หรือกรณีบุคคล 
ค ้าประกนั หรือกรณีหลกัประกนัท่ีมีจ านวนและมูลค่าเคล่ือนไหว หรือไม่แน่นอน (เช่น สินคา้คงคลงั  
สิทธิเรียกร้องตามสัญญากู)้ การพึ่งพาการระดมทุนจากตราสารหน้ี เป็นตน้  

2.4  ใหส้รุปสาระส าคญัของความแตกต่าง (ในกรณีท่ีมีความแตกต่าง) ของขอ้ก าหนดสิทธิ
ส าหรับการเสนอขายในคร้ังน้ีกบัขอ้ก าหนดสิทธิมาตรฐาน (รายละเอียดสามารถอา้งอิงเอกสารแนบ)  
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ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลเกีย่วกบัโครงกำรตรำสำรหนี้ท่ีจะเสนอขำย 

1. รำยละเอยีดของโครงกำรตรำสำรหนี้ท่ีจะเสนอขำย 
 ในกรณีท่ีโครงการตราสารหน้ีท่ีเสนอขายมีรายละเอียดอ่ืนท่ีส าคญัท่ีควรอธิบายเพิ่มเติมจาก
ขอ้มูลในหนา้แรก เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจลกัษณะของโครงการตราสารหน้ีจะท่ีเสนอขาย ใหส้รุปลกัษณะ
ส าคญัของตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขายเพิ่มเติมดว้ย เช่น สรุปสาระส าคญัของขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ี
ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุ้นกูส้ าหรับโครงการ MTN (master terms and conditions) และสัญญาแต่งตั้ง
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้วิธีการในการจ่ายดอกเบ้ียและการช าระหน้ี ประเภทและมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ป็น
หลกัประกนั ขอ้มูลผูค้  ้าประกนั (ให้แสดงขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของผูค้  ้าประกนั) และ 
สรุปสาระส าคญัของสัญญาค ้าประกนั (กรณีเป็นการค ้าประกนั)  เป็นตน้ 

2. ข้อจ ำกดักำรโอนตรำสำรหนี้ท่ีเสนอขำย เช่น ขอ้จ ากดัการโอนตราสารหน้ีท่ีไดจ้ดทะเบียน 
ไวก้บัส านกังาน เป็นตน้ 

3. ข้อมูลอ่ืน ๆ ของตรำสำรหนี้ท่ีเสนอขำย ใหเ้ปิดเผยรายละเอียด ดงัน้ี 
3.1 ในกรณีท่ีโครงการตราสารหน้ีอาจมีการเสนอขายตราสารหน้ีเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (“green 

bond”) ตราสารหน้ีเพื่อพฒันาสังคม (“social bond”) และตราสารหน้ีเพื่อความยัง่ยนื (“sustainability bond”) 
ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมดงัน้ี 

(1)  มาตรฐานสากลซ่ึงเป็นท่ียอมรับท่ีน ามาใชอ้า้งอิงในการขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ี
ดงักล่าวตามแต่กรณีดงัน้ี 

(ก)  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เช่น มาตรฐาน ASEAN 
Green Bond Standards (ASEAN GBS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association Green Bond 
Principles (ICMA GBP) เป็นตน้ 

(ข)  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีเพื่อพฒันาสังคม เช่น มาตรฐาน ASEAN Social Bond 
Standards (ASEAN SBS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association Social Bond Principles 
(ICMA SBP) เป็นตน้  

(ค)  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีเพื่อความยัง่ยนื เช่น มาตรฐาน ASEAN Sustainability 
Bond Standards (ASEAN SUS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association Sustainability Bond 
Guidelines (ICMA SBG) เป็นตน้ 

(2)  วตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีไดจ้ากการระดมทุน (use of proceeds) 
(3)  กระบวนการท่ีใชใ้นการประเมินและคดัเลือกโครงการ (process for project evaluation 

and selection) โดยระบุกระบวนการและปัจจยัท่ีใชใ้นการพิจารณา รวมทั้งมาตรฐานหรือวิธีการรับรองอ่ืนใด 
ท่ีใชอ้า้งอิง 
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(4)  การบริหารจดัการเงินท่ีไดจ้ากการระดมทุน (management of proceeds) โดยแสดงถึง
วิธีการติดตามการใชเ้งินท่ีไดม้าจากการระดมทุนในโครงการและวิธีการแบ่งแยกเงินออกจากเงินอ่ืนของ
บริษทัใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน เช่น การน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมทุนแยกเป็นบญัชีต่างหากจากบญัชีทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ 
(sub-account) ของผูเ้สนอขายตราสารหน้ี เป็นตน้ 

(5)  การรายงานและช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินการภายหลงัการเสนอขาย 
(reporting) โดยใหเ้ปิดเผยรายงานประเภทต่าง ๆ จนกว่าจะครบอายขุองตราสารหน้ี เช่น รายงานการใชเ้งิน            
ท่ีไดม้าจากการระดมทุน หรือรายงานความคืบหนา้ของโครงการวา่ด าเนินการถึงขั้นตอนใด จ านวนเงินท่ีใช ้
และยอดคงเหลือ เป็นตน้ รวมทั้งช่องทางการเปิดเผยขอ้มูล เช่น บนเวบ็ไซตข์องผูเ้สนอขายตราสารหน้ี ซ่ึงควร
จดัใหมี้การรายงานอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารยงัไม่สามารถระบุขอ้มูลตาม (1) - (5) ผูอ้อกสามารถเปิดเผย
ขอ้มูลขั้นต ่าได ้พร้อมระบุวา่จะเปิดเผยขอ้มูลใหผู้ล้งทุนรับทราบโดยการยืน่แบบ 69-II&HNW-
SUPPLEMENT ก่อนการเสนอขายแต่ละคร้ัง  
 

3.2 ในกรณีท่ีโครงการตราสารหน้ีอาจมีการเสนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยนื 
(“sustainability-linked bond”) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยนืท่ีออกใหม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมดงัน้ี 

(1) มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย sustainability-linked bond ซ่ึงเป็น
มาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลท่ีผูอ้อกตราสารเลือกใชห้รือคาดวา่จะใช ้เช่น International Capital 
Market Association Sustainability-linked Bond Principles (“ICMA SLBP”) เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารยงัไม่สามารถระบุไดว้า่จะเลือกใชม้าตรฐานใด ผูอ้อก
สามารถเปิดเผยขอ้มูลขั้นต ่าได ้พร้อมระบุวา่จะเปิดเผยขอ้มูลมาตรฐานท่ีเลือกใชจ้ริงใหผู้ล้งทุนรับทราบ        
โดยการยืน่แบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT ก่อนการเสนอขายแต่ละคร้ัง 
ตวัอยา่งการเปิดเผยขอ้มูลขั้นต ่า 
มาตรฐานสากลท่ีน ามาใชอ้า้งอิงในการขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ี : sustainability-linked bond ของ
บริษทัจะเป็นไปตามมาตรฐานท่ีไดรั้บการยอมรับระดบัสากล เช่น ICMA SLBP  ทั้งน้ี มาตรฐานท่ีจะน ามาใช้
อา้งอิงในการขออนุญาตเสนอขาย sustainability-linked bond ในแตล่ะคร้ังภายใตโ้ครงการจะเป็นไปตามท่ี
ระบุไวใ้นแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT ส าหรับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละคร้ัง 
 

(2) ตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนื ส าหรับใชเ้ป็นเง่ือนไขในการเปล่ียนแปลงอตัรา
ดอกเบ้ียตราสารท่ีก าหนดตามขอ้ (3) โดยอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมดงัน้ี 

- นิยาม ขอบเขต และวิธีการค านวณผลความส าเร็จตามตวัช้ีวดัและเป้าหมาย                     
ดา้นความยัง่ยนืท่ีก าหนด 
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- หลกัการและเหตุผล ความสอดคลอ้งกบัธุรกิจของผูอ้อกตราสาร และกระบวนการ
ก าหนดและคดัเลือกตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนื 

- ค่าอา้งอิงมาตรฐาน (“benchmark”) หรือแหล่งอา้งอิงภายนอก (“external reference”) 
(ถา้มี) ท่ีใชห้รือคาดวา่จะใชใ้นการเปรียบเทียบและวดัผลความส าเร็จตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนื 

- ค่าฐาน (“baseline”) และช่วงเวลาท่ีใชห้รือคาดวา่จะใช ้เพื่อใหท้ราบถึงผลความ
คืบหนา้ของการด าเนินงานเทียบกบัตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนื (ถา้มี) พร้อมหลกัการและเหตุผล  

- กลยทุธ์หรือแนวทางท่ีน าไปสู่ความส าเร็จตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนื                  
โดยค านึงถึงความลบัทางการคา้และการแข่งขนั พร้อมระบุผลท่ีคาดวา่จะเกิดจากแผนงานนั้น (เชิงปริมาณ               
ในกรณีท่ีสามารถระบุได)้ 

- กรอบเวลาท่ีผูอ้อกตอ้งปฏิบติัตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนืใหส้ าเร็จ และ
ระยะเวลาในการติดตามและวดัผล  

- ควรระบุการด าเนินการ (fallback mechanism) ของผูอ้อกตราสาร ในกรณีท่ีอาจมี
เง่ือนไขท่ีท าใหไ้ม่สามารถค านวณตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนืท่ีตั้งไวไ้ด ้และเปิดเผยเง่ือนไขดงักล่าว
ใหช้ดัเจน เช่น การเปล่ียนแปลงในกฎหมายหรือหลกัเกณฑด์า้นส่ิงแวดลอ้ม หรือการควบรวมกบักิจการอ่ืน                
เป็นตน้  

ทั้งน้ี ผูอ้อกสามารถเปิดเผยตวัเลขเป้าหมายและตวัช้ีวดัดา้นความยัง่ยนื รายละเอียด 
benchmark external reference หรือ baseline ท่ีเลือกใช ้รวมถึงกรอบเวลาท่ีตอ้งปฏิบติัตามตวัช้ีวดัและ
เป้าหมายดา้นความยัง่ยนืให้ส าเร็จ ท่ีใชเ้ป็นเง่ือนไขในการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตราสารส าหรับ              
การเสนอขายตราสารแต่ละคร้ังไดใ้นแบบ 69-II&HNW-PRICING  
ตวัอยา่งการเปิดเผยขอ้มูลขั้นต ่า 
ตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนื คือการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต  
(พร้อมระบุรายละเอียดตามท่ีก าหนดขา้งตน้ เช่น หลกัการและเหตุผล ความสอดคลอ้งกบัธุรกิจของผูอ้อก 
ตราสาร กระบวนการก าหนดและคดัเลือกตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนื และกลยทุธ์หรือแนวทาง 
ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ)  
ทั้งน้ี บริษทัจะเปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนื ไดแ้ก่ ตวัเลขและกรอบ
ระยะเวลาท่ีตอ้งท าใหส้ าเร็จส าหรับ sustainability-linked bond แต่ละรุ่นไวใ้นแบบ 69-II&HNW-PRICING 
ส าหรับการออกและเสนอขายแต่ละคร้ัง 
 

(3) การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตราสาร ให้อธิบายรายละเอียด เง่ือนไข และความถี่ของ
การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตราสารท่ีจะก าหนดหรือคาดวา่จะก าหนดตามเง่ือนไข  โดยใหร้ะบุลกัษณะ
อตัราดอกเบ้ียท่ีจ่ายใหผู้ถื้อตราสารตามงวดการจ่าย หลกัเกณฑก์ารค านวณดอกเบ้ีย เง่ือนไขอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจ่ายดอกเบ้ีย (ถา้มี) รวมถึงใหแ้สดงลกัษณะอตัราดอกเบ้ียท่ีผูถื้อตราสารจะไดรั้บภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ 
พร้อมรูปภาพประกอบ  
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ทั้งน้ี ผูอ้อกสามารถเปิดเผยรายละเอียดและความถ่ีในการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตราสาร
ส าหรับการเสนอขายตราสารแต่ละคร้ังไดใ้นแบบ 69-II&HNW-PRICING 
 
ตวัอยา่งการเปิดเผยขอ้มูล  
เง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบ้ีย : กรณีผูอ้อกปรับเพิ่มอตัราดอกเบ้ียหากท าตามตวัช้ีวดัและเป้าหมาย
ดา้นความยัง่ยนืไม่ส าเร็จ (“step-up coupon”) 
1. กรณีท่ีผูอ้อกสามารถบรรลุตวัช้ีวดั
และเป้าหมายดา้นความยัง่ยนื 

ณ วนัท่ีหุน้กูอ้ายคุรบ x ปี หากผูอ้อกลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดม้ากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ xx 
เม่ือเทียบกบัค่าฐาน และผูป้ระเมินภายนอกท่ีเป็นอิสระ (“external 
review provider”) ออกรายงานรับรองผล ผูถื้อตราสารจะไดรั้บ
ดอกเบ้ีย xx% ต่อปี (ไม่เปล่ียนแปลงจากอตัราเดิม)  

2. กรณีท่ีผูอ้อกไม่สามารถบรรลุ
ตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนื 

ณ วนัท่ีหุน้กูอ้ายคุรบ x ปี หากผูอ้อกลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดต้ ่ากวา่ร้อยละ xx เม่ือเทียบกบั
ค่าฐาน และ external review provider ออกรายงานรับรองผล ผูถื้อ
ตราสารจะไดรั้บดอกเบ้ียเพิ่มขึ้นจากอตัราเดิม xx% โดยอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ท่ีผูถื้อตราสารจะไดรั้บคือ xx% ต่อปี และจะคงท่ี
อตัราดงักล่าวจนถึงวนัช าระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทั้งน้ี บริษทัจะเปิดเผยรายละเอียดและความถ่ีในการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียส าหรับ sustainability-linked 
bond แต่ละรุ่นไวใ้นแบบ 69-II&HNW-PRICING ส าหรับการออกและเสนอขายแต่ละคร้ัง 
 

(4) การรายงานและช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลภายหลงัการเสนอขาย ใหเ้ปิดเผยประเภท 
พร้อมช่องทางและความถ่ีของการเปิดเผยรายงานดงัต่อไปน้ี โดยก าหนดใหร้ายงานจนกวา่จะครบอายตุราสาร 

1. กรณีท่ีผูอ้อกสามารถบรรลุตวัช้ีวดั
และเป้าหมายดา้นความยัง่ยนื 

2. กรณีท่ีผูอ้อกไม่สามารถบรรลุตวัช้ีวดั
และเป้าหมายดา้นความยัง่ยนื 
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- รายงานผลความคืบหนา้หรือผลความส าเร็จตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนื 
จดัท าโดยผูอ้อกตราสาร โดยเปรียบเทียบและวดัจาก benchmark, external reference หรือ baseline (ถา้มี) 
อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง และ ณ รอบปีประเมินผล  ทั้งน้ี ใหเ้ผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องผูอ้อก หรือช่องทางอ่ืนใด
ท่ีผูอ้อกเห็นสมควร พร้อมน าส่งเฉพาะรายงาน ณ รอบปีประเมินผลต่อส านกังาน 

- รายงานความเห็นหรือการรับรองเก่ียวกบัผลความคืบหนา้หรือผลความส าเร็จตาม
ตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนืของผูอ้อกตราสาร จดัท าโดย external review provider (ส าหรับกรณี
เสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่) ซ่ึงใหค้วามเห็นหรือรับรองผลความคืบหนา้หรือผลความส าเร็จอยา่งนอ้ย  
ณ รอบปีประเมินผล  ทั้งน้ี ใหเ้ผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องผูอ้อก หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีผูอ้อกเห็นสมควร 
พร้อมน าส่งรายงานต่อส านกังาน  

(5) การใหค้วามเห็นหรือการรับรองโดย external review provider ให้เปิดเผยขอ้มูลดงัน้ี 
(ส าหรับกรณีเสนอขายตอ่ผูล้งทุนรายใหญ่) 

- คุณสมบติัของ external review provider ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ซ่ึงเป็นไปตามท่ีก าหนด 
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ี            
ส่งเสริมความยัง่ยนืท่ีออกใหม่ และขอบเขตในการประเมินของ external review provider 

- ผลการใหค้วามเห็นหรือการรับรองของ external review provider เก่ียวกบัการก าหนด
ตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนืท่ีผูอ้อกก าหนดขึ้นและใชเ้ป็นปัจจยัอา้งอิงในการออกตราสาร ซ่ึงตอ้งมี
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานส าหรับ sustainability-linked bond ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
เช่น ICMA SLBP เป็นตน้ และระบุช่องทางการเปิดเผยรายงานดงักล่าวท่ีผูอ้อกเห็นสมควร เช่น เวบ็ไซตข์อง         
ผูอ้อก   

- ควรระบุเง่ือนไข รวมถึงขั้นตอนและหนา้ท่ีของผูอ้อก ในกรณีท่ีอาจมีเหตจุ าเป็น 
ในการเปลี่ยนแปลง external review provider 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารยงัไม่ไดแ้ต่งตั้ง external review provider ใหร้ะบุวา่                
ก่อนการเสนอขายตราสาร ผูอ้อกจะด าเนินการแต่งตั้ง external review provider ท่ีมีคุณสมบติัเป็นไปตาม           
ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย              
ตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยนืท่ีออกใหม่ และจะเปิดเผยขอ้มูลขา้งตน้ใหผู้ล้งทุนรับทราบโดยการยืน่แบบ 
69-II&HNW-SUPPLEMENT ก่อนการเสนอขายแต่ละคร้ัง 
ตวัอยา่งการเปิดเผยขอ้มูลขั้นต ่า 
การแต่งตั้ง external review provider : ในการออก sustainability-linked bond บริษทัจะจดัใหมี้ external review 
provider ท่ีมีคุณสมบติัเป็นไปตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาต 
และการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยนืท่ีออกใหม่ เพื่อใหค้วามเห็นหรือรับรองเก่ียวกบั
การก าหนดตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนืท่ีบริษทัก าหนดขึ้นและใชเ้ป็นปัจจยัอา้งอิงในการออกหุ้นกู ้
ซ่ึงตอ้งมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานส าหรับ sustainability-linked bond ท่ีเป็นท่ียอมรับ 
ในระดบัสากล โดยบริษทัจะเปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัคุณสมบติัของ external review provider ท่ีไดรั้บ 
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การแต่งตั้ง ขอบเขตในการประเมิน ผลการใหค้วามเห็นหรือการรับรองของ external review provider   
และเง่ือนไข รวมถึงขั้นตอนและหนา้ท่ีของผูอ้อก กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นในการเปล่ียนแปลง external review 
provider (ถา้มี) ไวใ้นแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT ส าหรับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละคร้ัง 
 

(6) ความเส่ียงและผลกระทบต่อผูถื้อตราสารจากเป้าหมายและตวัช้ีวดัดา้นความยัง่ยนื                 
ท่ีก าหนด หรือภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ จากเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตราสารตามท่ีระบุ 
ในขอ้ (2) และ (3) ตามล าดบั 
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ส่วนท่ี 3 
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล  

1.  ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นธนาคารต่างประเทศ  
ซ่ึงมีสาขาท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยตามกฎหมายวา่ดว้ย  
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
  ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของแบบแสดง
รายการขอ้มูล พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) และมอบอ านาจใหบ้คุคลใดลงนามก ากบัเอกสาร 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
 “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ีแลว้ 
และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัของผูอ้อกตราสารหน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ 
ในสาระส าคญั 

 ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ี
ตามท่ีปรากฏในแหล่งขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อ 
ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลท่ีอา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี (ให้ระบุขอ้ความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีท่ีมีการอา้งอิงขอ้มูล
จากแหล่งขอ้มูลใด ๆ ท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุในส่วนท่ี 1)  

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรอง
ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ี 
ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูล 
ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

         ช่ือ             ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                              
2.                                                                         
3.                                                                                                              
4.                                                                         
5.                                                                         

 
 
 



- 13 - 

 

ช่ือ            ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                  

 หมายเหต ุหากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้ 
บุคคลใดยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มลูได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูเ้สนอขาย
ตราสารหน้ีตอ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือ
ไดเ้กิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจาก
เจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือ 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บ 
การผอ่นผนัจากส านกังาน 

2.  ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูอ้อกตราสารหน้ีอ่ืนนอกจากสาขาธนาคาร 
พาณิชยต์าม 1.  
  ใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลของผูอ้อกตราสารหน้ีหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง
บริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนัของผูอ้อกตราสารหน้ี ลงลายมือช่ือ
พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนาม
ก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยให้ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ีแลว้ 
และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ [กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั / ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด 
ท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั] ของผูอ้อกตราสารหน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ 
ในสาระส าคญั  

ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ี
ตามท่ีปรากฏในแหล่งขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้ง 
ครบถว้นของขอ้มูลท่ีอา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี (ใหร้ะบุขอ้ความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีท่ีมีการอา้งอิงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล
ใด ๆ ท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุในส่วนท่ี 1)  

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรอง
ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไว ้
ทุกหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูล 
ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้”       
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      ช่ือ                  ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ 
1.                                                                                                                     
2.                                                                                                               

ช่ือ            ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                              

 หมายเหต ุหากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้ 
บุคคลใดยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูเ้สนอขาย 
ตราสารหน้ีตอ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือ
ไดเ้กิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจาก
เจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือ 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บ
การผอ่นผนัจากส านกังาน 
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ควำมแตกต่ำงระหว่ำงตัวอย่ำงข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้  
(“ข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำน”) และข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 

ส ำหรับ      
“                           (ช่ือหุ้นกู้)                              ” 

 
หัวข้อ ข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำน ข้อก ำหนดสิทธิของหุ้นกู้ เหตุผล1 

    

    
    
 

 

 
1 อธิบายเหตผุลท่ีขอ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกูแ้ตกต่างจากขอ้ก าหนดสิทธิมาตรฐานเฉพาะในกรณีท่ีมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัจนท าให้
กระทบสิทธิของผูถ้ือหุ้นกู ้

เอกสำรแนบ  
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ภำคผนวก 

วิธีกำรค ำนวณอตัรำส่วนทำงกำรเงิน (key financial ratio) แบ่งตำมประเภทธุรกจิ  
 

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน สูตรกำรค ำนวณ 

1. กลุ่มอุตสำหกรรมและบริกำรท่ัวไป 
(1) อตัราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า) สินทรัพยห์มุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน 
(2) ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย 
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย / ดอกเบ้ียจ่าย 

(3) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย 
ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

(4) ความสามารถในการช าระภาระผกูพนั 
(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / (หน้ีสินระยะสั้นท่ีมีภาระดอกเบ้ีย + หน้ีสิน
ระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี)  

(5) หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(6) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

(7) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก าหนด
ภายใน 1 ปีต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (ร้อยละ) 

(หน้ีสินระยะสั้นท่ีมีภาระดอกเบ้ีย + หน้ีสินระยะยาว 
ท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี) * 100 / 
หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

(8) เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินต่อหน้ีสิน 
ท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (ร้อยละ) 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน * 100 / หน้ีสินทั้งหมดท่ีมี
ภาระดอกเบ้ีย 

2. กลุ่มธนำคำรพำณิชย์ 
(1) สินทรัพยส์ภาพคล่องเพื่อรองรับ
สถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง 
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) (ร้อยละ) 

ค านวณตามเกณฑ ์ธปท. 
(สินทรัพยส์ภาพคล่อง / ประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออกสุทธิใน 30 วนั ภายใตส้ถานการณ์ 
ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง) 

(2) แหล่งเงินท่ีมีความมัน่คงต่อความตอ้งการ ค านวณตามเกณฑ ์ธปท. 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงิน สูตรกำรค ำนวณ 
แหล่งเงินท่ีมีความมัน่คง (Net Stable Funding 
Ratio: NSFR) (ร้อยละ) 

(แหล่งเงินท่ีมีความมัน่คง / ความตอ้งการแหล่งเงินท่ีมี
ความมัน่คง) 

(3) เงินกองทุนชั้นท่ี 1 (Tier 1 ratio) (ร้อยละ) ค านวณตามเกณฑ ์ธปท. 

(4) เงินกองทุนทั้งส้ิน (CAR ratio) (ร้อยละ) ค านวณตามเกณฑ ์ธปท. 

3. กลุ่มบริษทัหลกัทรัพย์ 
(1) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหน้ีสิน 
ทัว่ไปและทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวางเป็นประกนั 
(NCR) (ร้อยละ) 

ค านวณตามเกณฑ ์ก.ล.ต. 

(2) อตัราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า) สินทรัพยห์มุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน 
(3) ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย               
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / ดอกเบ้ียจ่าย 

(4) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เทา่) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ก าไรก่อนหกั
ดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

(5) ความสามารถในการช าระภาระผกูพนั       
(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / (หน้ีสินระยะสั้นท่ีมีภาระดอกเบ้ีย + หน้ีสิน
ระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี)  

(6) หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(7) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม 

(8) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(ร้อยละ) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 
(เฉล่ีย) 

4. กลุ่มธุรกจิประกนัชีวิต 
(1) อตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินทนุท่ีตอ้ง      
ด ารงตามกฎหมาย (CAR Ratio) (ร้อยละ) 

ค านวณตามเกณฑ ์คปภ. 

(2) สินทรัพยล์งทุนต่อส ารองประกนัภยั  
(ร้อยละ) 

สินทรัพยล์งทุน * 100 / เงินส ารองประกนัภยั 

(3) อตัราการเปล่ียนแปลงเงินกองทุน (ร้อยละ) ค านวณตามเกณฑ ์คปภ. 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงิน สูตรกำรค ำนวณ 
(4) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) (ร้อยละ) ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี * 100 / ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (เฉล่ีย) 
(5) ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั  
(รวมค่าบ าเหน็จ) ต่อเบ้ียรับประกนัภยัสุทธิ  
(ร้อยละ) 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั (รวมค่าบ าเหน็จ) * 100 / 
เบ้ียรับประกนัภยัสุทธิ 

5. กลุ่มธุรกจิลสีซ่ิง 
(1) ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย               
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / ดอกเบ้ียจ่าย 

(2) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา                        
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ก าไรก่อนหกั
ดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

(3) หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม 

(5) สัดส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้                  
(NPL ratio) (ร้อยละ) 

สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้* 100 / สินเช่ือรวม  

(6) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(ร้อยละ) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 
(เฉล่ีย) 

(7) อตัราการเติบโตของรายได ้(ร้อยละ) (รายไดร้วมงวดก่อน-รายไดร้วมงวดปัจจุบนั) * 100 / 
รายไดร้วมงวดก่อน 

6. บริษทัในกลุ่มสินเช่ือส่วนบุคคล 
(1) ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย                 
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / ดอกเบ้ียจ่าย 

(2) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ก าไรก่อนหกั
ดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

(3) หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงิน สูตรกำรค ำนวณ 
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

(4) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม 

(5) สัดส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้                
(NPL Ratio) (ร้อยละ) 

เงินใหสิ้นเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้* 100 / เงินให้
สินเช่ือรวม 

(6) ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือรวม 
(allowance for doubtful account to total 
receivables ratio) (ร้อยละ) 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ * 100 / เงินใหสิ้นเช่ือรวม 

(7) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(ร้อยละ) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 
(เฉล่ีย) 

7. บริษัทในกลุ่มบริษัทบริหำรสินทรัพย์ 
(1) ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย                
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / ดอกเบ้ียจ่าย 

(2) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย 
ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

(3) หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม 
 

(5) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(ร้อยละ) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 
(เฉล่ีย) 

(6) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) (ร้อยละ) ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี * 100 / ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม (เฉล่ีย) 

 

 



- 20 - 

 

 
หมายเหตุ : 

1) สามารถเปิดเผยอตัราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เช่น EBITDA margin ratio  
(ร้อยละ) เท่ากบั ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย / รายไดร้วม เป็นตน้ ส าหรับกิจการในกลุ่ม
พฒันาอสังหาริมทรัพยใ์ห้เปิดเผยอตัราส่วนเงินทนุหมนุเวยีนเร็ว (quick ratio) (เท่า) เท่ากบั (สินทรัพยห์มุนเวียน-สินคา้
คงเหลือ) / หน้ีสินหมุนเวียน เพ่ิมเติมดว้ย  

2)  การแสดงขอ้มูล key financial ratio งวดล่าสุด ในกรณีท่ีงบก าไรขาดทนุเป็นงบระหว่างปี  
ให้น าขอ้มูลยอ้นหลงั 4 ไตรมาสมาค านวณเพื่อให้ไดข้อ้มูลเตม็ปี กรณีช่วงเวลาใดท่ีบริษทัไม่ไดจ้ดัท างบระหว่างปี 
ส าหรับงวดปีก่อนใหจ้ดัท า key financial ratio โดยใชข้อ้มูลเฉพาะงวดล่าสุด และอธิบายในหมายเหตุเพ่ิมเติม 



 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (แบบ 69-II&HNW-MTN) 
ส่วนท่ี 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING 

 
บริษทั .......... (ช่ือไทย/องักฤษของผูอ้อกตราสารหน้ี) 

เสนอขาย 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….. 

 
ข้อมูลตรำสำรหนี้ท่ีเสนอขำย 

- ใหร้ะบุลกัษณะท่ีส าคญัของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย เช่น ประเภทตราสารหน้ี จ านวน  
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย บุคคลท่ีเสนอขายตราสารหน้ีให ้ขอ้จ ากดัการโอน ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ของตราสารหน้ี หรือผูอ้อกตราสารหน้ี หรือผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ี หรือการค ้าประกนัประเภทอ่ืน ๆ  

- ใหร้ะบุรายละเอียดส าคญัอ่ืนของการเสนอขายตราสารหน้ี เช่น ผูป้ระกนัการจ าหน่ายและ 
จดัจ าหน่าย บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท าหนา้ท่ีจ าหน่าย ตราสารหน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงิน วนัท่ีแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (“แบบแสดงรายการขอ้มูล”) มีผลใชบ้งัคบั เง่ือนไขการยกเลิกการเสนอขาย
กรณีท่ีมีจ านวนตราสารหน้ีท่ีขายไดน้อ้ยกวา่จ านวนตราสารหน้ีขั้นต ่าท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีก าหนด เป็นตน้ 

- ในกรณีการเสนอขายตราสารหน้ีซ่ึงไม่ไดก้  าหนดใหต้อ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
แต่ผูอ้อกตราสารหน้ีสมคัรใจท่ีจะจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี ผูอ้อกตราสารหน้ี  
หรือผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ี เพื่อประกอบการเสนอขายตราสารหน้ีนั้น ใหร้ะบุวา่ผูอ้อกตราสารหน้ี 
จะจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งต่อเน่ืองตลอดอายขุองตราสารหรือไม่ดว้ย (ถา้มี) 

- ใหร้ะบุขอ้ความวา่ 
“ขอ้มูลตามแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีไดย้ืน่ต่อส านกังานและมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 
    (ระบ)ุ        รวมทั้งขอ้มูลส่วนท่ีปรับปรุงตามแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT เม่ือวนัท่ี    (ระบุ)  
ถือเป็นขอ้มูลส่วนหน่ึงของแบบ 69-II&HNW-PRICING ฉบบัน้ีดว้ย” 

ให้มีค ำเตือนผู้ลงทุนว่ำ  
“ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัผูอ้อก

ตราสารหน้ีและเง่ือนไขของตราสารหน้ี รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นอยา่งดี การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี มิไดเ้ป็นการแสดงวา่
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านกังาน 
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คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะน าใหล้งทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย หรือมิได้
ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย หรือรับรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูล
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีแต่อยา่งใด  ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งครบถว้น 
ของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ีเป็นความรับผิดชอบของผูอ้อกตราสารหน้ี  
 หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีมีขอ้ความหรือรายการท่ีเป็นเทจ็ หรือ 
ขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ผูถื้อตราสารหน้ีท่ีไดซ้ื้อตราสารหน้ีไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ี 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีนั้นมีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทั 
หรือเจา้ของตราสารหน้ีไดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรู้้หรือควรไดรู้้วา่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีเป็นเทจ็
หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ีมีผลใชบ้งัคบั” 
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ส่วนท่ี 1   
รำยกำรข้อมูล  

 

สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำรหนี ้(factsheet)   
ใหจ้ดัท าแบบ factsheet ท่ีมีรายละเอียดของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย โดยจดัท าตามแบบท่ีก าหนด 

ในประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง   
ในกรณีการเสนอขายตราสารหน้ีซ่ึงไม่ไดก้  าหนดให้ตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือแต่ผูอ้อกตรา

สารหน้ีสมคัรใจท่ีจะจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี ผูอ้อกตราสารหน้ี หรือผูค้  ้าประกนั
การช าระหน้ี เพื่อประกอบการเสนอขายตราสารหน้ีนั้น ใหร้ะบุวา่ผูอ้อกตราสารหน้ีจะจดัใหมี้การจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถืออยา่งต่อเน่ืองตลอดอายขุองตราสารหรือไม่ดว้ย 

1.  กำรเปิดเผยข้อมูลเพิม่เติม 
1.1  วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน 

ใหเ้ปิดเผยเก่ียวกบัการน าเงินไปใช ้(วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน จ านวนเงินและระยะเวลาท่ีใชเ้งิน 
โดยประมาณ) ในกรณีท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 2 แทน 

1.2  แสดงผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (ถา้มี) รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี ผูอ้อกตราสารหน้ี (กรณีหุ้นกูร้ะยะสั้น) หรือผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ี 
ตามตราสารหน้ีโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

1.3  กรณีผูอ้อกเป็นบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทัว่ไป ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
(1)  สัดส่วนการออกตราสารหน้ี ต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
(2)  สัดส่วนการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน ต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  
(3)  สัดส่วนหน้ีสินอ่ืน ๆ ท่ีมีภาระดอกเบ้ีย2 ต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

1.4  ในกรณีท่ีตราสารหน้ีท่ีเสนอขายมีรายละเอียดอ่ืนท่ีส าคญั ควรอธิบายเพิ่มเติมจากขอ้มูล 
ในหนา้แรก เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจลกัษณะของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย เช่น สรุปลกัษณะส าคญัของตราสารหน้ี
ท่ีเสนอขายเพิ่มเติม วิธีการในการจ่ายดอกเบ้ียและการช าระหน้ี ประเภทและมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ป็น
หลกัประกนั ขอ้มูลผูค้  ้าประกนั (ใหแ้สดงขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของผูค้  ้าประกนั) เป็นตน้ 

1.5  กรณีตราสารหน้ีมีอตัราดอกเบ้ียลกัษณะอ่ืนท่ีไม่ใช่แบบคงท่ี ใหแ้สดงอตัราผลตอบแทนท่ี
แทจ้ริง (Internal Rate of Return : IRR) ไวด้ว้ย หากเกิดเง่ือนไขขา้งตน้แลว้ ท าใหผ้ลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะ
ไดรั้บไม่เท่ากบัอตัราดอกเบ้ียท่ีระบุไว ้เช่น  

(1) กรณีมีเง่ือนไขการเล่ือนจ่ายดอกเบ้ีย ใหแ้สดง IRR ส าหรับกรณีเลวร้ายท่ีสุดท่ีอาจเกิดขึ้นได ้
เช่น ผูอ้อกตราสารเล่ือนการช าระดอกเบ้ียทุกงวด โดยจ่ายช าระเพียงคร้ังเดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน เป็นตน้ 

 
2 เช่น หน้ีสินจากสัญญาเช่าทางการเงิน เงินกูย้ืมบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ (ให้ระบุรายการ) 
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(2) กรณีหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือเลิกกิจการ ซ่ึงผูอ้อกตราสารสามารถเล่ือนการจ่ายดอกเบ้ีย
และไถ่ถอนตราสารก่อนครบก าหนดไดแ้ละมีการจ่ายดอกเบ้ียในอตัราท่ีเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบนัได  
(step up) ให้แสดง IRR ส าหรับกรณีผูอ้อกตราสารเล่ือนการช าระดอกเบ้ียทุกงวด โดยจ่ายช าระเพียงคร้ังเดียว             
เม่ือไถ่ถอนตราสาร โดยยกตวัอยา่ง เช่น ผูอ้อกตราสารตดัสินใจไถ่ถอนตราสารในปีท่ี 10 20 และ 30 เป็นตน้ 

1.6 ส าหรับการเสนอขาย green bond, social bond และ sustainability bond ให้เปิดเผยวตัถุประสงค์
การใชเ้งินท่ีไดจ้ากการระดมทุน (use of proceeds) จากตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารเพิ่มเติมหรือแกไ้ขขอ้มูลตราสารหน้ีในแบบ 69-II&HNW-
SUPPLEMENT ใหเ้ปิดเผยว่าอา้งอิงจากขอ้มูลในแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT ท่ีผูอ้อกตราสารหน้ี            
เคยไดย้ืน่ต่อส านกังาน พร้อมระบุวนัท่ีแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT ท่ีใชอ้า้งอิงดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบั          

1.7 ส าหรับการเสนอขาย sustainability-linked bond ให้เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมจากท่ีไดเ้คยเปิดเผย              
ในแบบ 69-II&HNW-BASE ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนื ส าหรับใชเ้ป็นเง่ือนไขในการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย
ตราสารท่ีก าหนดตามขอ้ (2) โดยอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย ดงัน้ี 

- นิยาม ขอบเขต และวิธีการค านวณผลความส าเร็จตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนื 
(ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในแบบ 69-II&HNW-BASE ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขาย  
ขอ้ 3.2 (2)) 

- benchmark หรือ external reference ท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบและวดัผลความส าเร็จตาม
ตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนื หรือ  baseline และช่วงเวลาท่ีใชอ้า้งอิงเพื่อใหท้ราบถึงผลความคืบหนา้
ของการด าเนินงานเทียบกบัตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนื พร้อมหลกัการและเหตุผล (ระบุอยา่งใด        
อยา่งหน่ึง) 

- กรอบเวลาท่ีผูอ้อกตอ้งปฏิบติัตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนืใหส้ าเร็จ และ
ระยะเวลาในการติดตามและวดัผล 
ตวัอยา่งการเปิดเผยขอ้มูล (โดยใชข้อ้มูลตราสารท่ีเสนอขาย) 
- ตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนื : ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตร้อยละ 10   
- ค่าฐาน (baseline) : เปรียบเทียบกบัปริมาณการปล่อยก๊าซส าหรับปี 2563 ซ่ึงวดัค่า ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563            
(ซ่ึงเสนอโดยคณะท างานดา้นความยัง่ยนืของบริษทัและไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเพื่อใช ้
ในการวดัผลความคืบหนา้ของการด าเนินงานเทียบกบัตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนื)  
- กรอบเวลาท่ีตอ้งปฏิบติัตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนืใหส้ าเร็จ : ภายในวนัท่ีหุน้กูค้รบอาย ุ3 ปี 
(วนัท่ี 31 ธ.ค. 2566) โดยภายหลงัจากการออกหุน้กูจ้นถึงวนัท่ีหุน้กูค้รบอาย ุ3 ปี (วนัท่ี 31 ธ.ค. 2566) บริษทั         
จะติดตามและวดัปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตปีละ 1 คร้ัง ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 
 

(2) การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตราสาร (ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในแบบ 69-II&HNW-BASE ส่วนท่ี 2 
ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขาย ขอ้ 3.2 (3)) ส าหรับตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย โดยให้อธิบาย
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รายละเอียด เง่ือนไข และความถี่ของการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบ้ียตราสาร และอตัราดอกเบ้ียต ่าสุดหรือสูงสุด
ท่ีผูถื้อตราสารจะไดรั้บอยา่งชดัเจน  ทั้งน้ี ใหร้ะบุลกัษณะอตัราดอกเบ้ียท่ีจ่ายใหผู้ถื้อตราสารตามงวดการจ่าย
เป็นเปอร์เซ็นต ์(%) และจ านวนเงิน หลกัเกณฑก์ารค านวณดอกเบ้ีย เง่ือนไขอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายดอกเบ้ีย 
(ถา้มี) รวมถึงใหแ้สดงอตัราดอกเบ้ียท่ีผูถื้อตราสารจะไดรั้บภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมรูปภาพประกอบ 
ตวัอยา่งการเปิดเผยขอ้มูล (โดยใชข้อ้มูลตราสารท่ีเสนอขาย) 
เง่ือนไขการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย (กรณี step-up coupon) :  
1. กรณีท่ีผูอ้อกสามารถบรรลุตวัช้ีวดั
และเป้าหมายดา้นความยัง่ยนื 

ณ วนัท่ีหุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดม้ากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 10 
เม่ือเทียบกบัค่าฐาน และ external review provider ออกรายงาน
รับรองผล ผูถื้อตราสารจะไดรั้บดอกเบ้ีย 10% ต่อปี  
(ไม่เปลี่ยนแปลงจากอตัราเดิม)  

2. กรณีท่ีผูอ้อกไม่สามารถบรรลุ
ตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยนื 

ณ วนัท่ีหุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดต้ ่ากวา่ร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบั
ค่าฐาน และ external review provider ออกรายงานรับรองผล ผูถื้อ
ตราสารจะไดรั้บดอกเบ้ียเพิ่มขึ้นจากอตัราเดิม 0.25% โดยอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ท่ีผูถื้อตราสารจะไดรั้บคือ 10.25% ต่อปี และจะคงท่ี
อตัราดงักล่าวจนถึงวนัช าระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ย 

 
ตวัอยา่งอตัราดอกเบ้ียท่ีผูถื้อตราสารจะไดรั้บภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ  
ผูล้งทุนมีเงินลงทุน 1,000 บาท ในหุน้กูส่้งเสริมความยัง่ยืนอาย ุ6 ปี ซ่ึงจ่ายดอกเบ้ีย 10% ต่อปี ณ วนัช าระ
ดอกเบ้ียงวดแรกภายหลงัวนัท่ีหุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี และจนถึงวนัช าระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ย ผูถื้อตราสารจะไดรั้บ
ช าระดอกเบ้ียเป็นเงินสดแบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ 
1) หากผูอ้อกลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดร้้อยละ 13 เม่ือเทียบกบัค่าฐาน 

และ external review provider ออกรายงานรับรองผล ผูถื้อตราสารจะไดรั้บดอกเบ้ีย 10% ต่อปี หรือ
จ านวน 100 บาท (ไม่เปล่ียนแปลงจากอตัราเดิม) 
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2) หากผูอ้อกลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดร้้อยละ 7.5 เม่ือเทียบกบัค่าฐาน 
และ external review provider ออกรายงานรับรองผล ผูถื้อตราสารจะไดรั้บดอกเบ้ียเพิ่มขึ้นจากอตัราเดิม 
0.25% โดยอตัราดอกเบ้ียใหม่ท่ีผูถื้อตราสารจะไดรั้บคือ 10.25% ต่อปี หรือจ านวน 125 บาท  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ความเส่ียงและผลกระทบต่อผูถื้อตราสารจากเป้าหมายและตวัช้ีวดัดา้นความยัง่ยนืท่ีก าหนด 
หรือภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ จากเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตราสารตามท่ีระบุในขอ้ (1) และ (2) 
ตามล าดบั 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารเพิ่มเติมหรือแกไ้ขขอ้มูลตราสารหน้ีในแบบ 69-II&HNW-
SUPPLEMENT ใหเ้ปิดเผยว่าอา้งอิงจากขอ้มูลในแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT ท่ีผูอ้อกตราสารหน้ี           
เคยไดย้ืน่ต่อส านกังาน พร้อมระบุวนัท่ีแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT ท่ีใชอ้า้งอิงดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบั 

2.  กำรเปิดเผยข้อมูลเฉพำะกรณีเสนอขำยผู้ลงทุนรำยใหญ่ 
2.1 วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน 

บริษทั     ประกอบธุรกิจ        
โดยมีท่ีตั้งส านกังานใหญ่ท่ี           
เลขทะเบียนบริษทั Home Page (ถา้มี)    โทรศพัท/์โทรสาร     
มีวตัถุประสงคใ์นการน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายตราสารหน้ีคร้ังน้ีประมาณ   ลา้นบาท ไปใชด้งัน้ี  

วัตถปุระสงค์กำรใช้เงิน จ ำนวนเงินที่ใช้
โดยประมำณ 

ระยะเวลำที่ใช้
เงินโดยประมำณ 

รำยละเอียด 

1. เพื่อใชใ้นการซ้ือสินทรัพย ์
หรือลงทุนในกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ
ปัจจุบนั  

  - กรณีเป็นการซ้ือสินทรัพย ์ให้อธิบายเก่ียวกบั
ประเภทสินทรัพยแ์ละจ านวนเงินท่ีใช้
โดยประมาณ  
- กรณีเป็นการลงทุนในกิจการ ใหอ้ธิบาย
ลกัษณะกิจการท่ีจะลงทุน สถานะการลงทุน 
และจ านวนเงินท่ีใชโ้ดยประมาณ  ทั้งน้ี กรณี
การซ้ือสินทรัพย ์หรือลงทุนในกิจการท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจปัจจุบนั ใหอ้ธิบาย
เหตุผลและท่ีมาของการเขา้ไปซ้ือสินทรัพย ์

2. เพื่อใชใ้นการซ้ือสินทรัพย ์
หรือลงทุนในกิจการท่ี 
ไม่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจปัจจุบนั 
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หมำยเหตุ:   
1.  ใหเ้ปิดเผยประมาณการมูลค่าเงินท่ีใชแ้ยกแต่ละวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน โดยอาจเปิดเผยขอ้มูลในลกัษณะเป็นช่วง
(range) ท่ีเหมาะสมได ้และใหเ้รียงล าดบัการใชเ้งินตามความส าคญัของวตัถุประสงคแ์ต่ละเร่ือง  ทั้งน้ี หากเงินระดม
ทุนท่ีไดรั้บในคร้ังน้ีไม่เพียงพอส าหรับวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีระบุไว ้ใหเ้ปิดเผยแหล่งเงินทุนท่ีจะจดัหาเพิ่มเติมดว้ย   
2.  แนวทางการเปิดเผยวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามคู่มือการเปิดเผยขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล              
การเสนอขายหลกัทรัพย ์และขอ้มูลประจ าปี ท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

2.2.  เปิดเผยประวติัผิดนดัช าระหน้ีเงินตน้หรือดอกเบ้ียของตราสารหน้ี หรือผิดนดัช าระหน้ีเงินกูย้มื 
จากธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
และการผิดเง่ือนไขในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิ 3 ปียอ้นหลงั 

2.3  เปิดเผยอตัราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจ โดยรายละเอียด
วิธีการค านวณแสดงตามภาคผนวก  

2.4  ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเฉพาะเจาะจงของ
ผูอ้อกตราสารหน้ี เช่น การเปล่ียนโครงสร้างธุรกิจ การเปล่ียนโครงสร้างการบริหาร ขอ้พิพาททางกฎหมาย 
การเปล่ียนแปลงฐานะการเงิน หรือใกลถึ้งจุดด ารง financial covenant ตามสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน 
ขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชี ความเส่ียงของหลกัประกนักรณีไม่มีราคาตลาดหรือกรณีบุคคลค ้าประกนั หรือ
กรณีหลกัประกนัท่ีมีจ านวนและมูลค่าเคล่ือนไหว หรือไม่แน่นอน (เช่น สินคา้คงคลงั สิทธิเรียกร้อง 
ตามสัญญากู)้ การพึ่งพาการระดมทุนจากตราสารหน้ี เป็นตน้  

ในกรณีกองทรัสต์เป็นผู้ออกตรำสำรหนี ้ 
ใหแ้สดงสัดส่วนการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีกองทรัสตเ์สนอขายของกลุ่มผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้

เช่า หรือใหสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทรัสตแ์ละกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว ซ่ึงตาม
หลกัเกณฑก์ าหนดวา่จะตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 

หรือลงทุนในกิจการดงักล่าวดว้ย 

3. เพื่อช าระคืนเงินกู ้หรือหน้ี
จากการออกตราสารหน้ี 

  - กรณีเป็นการช าระหน้ีท่ีมีกบักลุ่มท่ีปรึกษา
ทางการเงินหรือกลุ่มตวักลางในการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์ใหเ้ปิดเผย terms and conditions 
ของหน้ีดงักล่าวเพิ่มเติมดว้ย   
- กรณีอ่ืน ๆ ใหเ้ปิดเผยอยา่งนอ้ยในเร่ือง 
จ านวนเงินและระยะเวลาการใชเ้งิน 

4. กรณีอ่ืน ๆ เช่น เงินทุนท่ีใช้
หมุนเวียนในกิจการ 
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3. ข้อมูลกำรเสนอขำย 

ในกรณีเสนอขำยต่อผู้ลงทุนรำยใหญ่ ให้เปิดเผยขอ้มูล ดงัน้ี 
3.1  รำยละเอยีดของตรำสำรหนี้ท่ีเสนอขำย 

- ใหร้ะบุกฎหมายของประเทศท่ีใชบ้งัคบักบัตราสารหน้ี (applicable law)  
- ใหแ้สดงผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจดัอนัดบั 

ความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี ผูอ้อกตราสารหน้ี (กรณีหุ้นกูร้ะยะสั้น) หรือผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ี 
ตามตราสารหน้ีโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (ถา้มี) 

- กรณีท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งมีสถานะเป็นเจา้หน้ีของผูอ้อกตราสารหน้ี ใหเ้ปิดเผย 
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไวด้ว้ย 

- ขอ้จ ากดัการโอนตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย เช่น ขอ้จ ากดัการโอนตราสารหน้ีท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บั
ส านกังาน เป็นตน้ 

3.2  กำรก ำหนดรำคำตรำสำรหนี้ 
 ใหอ้ธิบายท่ีมาของการก าหนดอตัราดอกเบ้ียและราคาตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย ไดแ้ก่ วิธีการก าหนด 
ราคา ผูท่ี้มีส่วนในการก าหนดราคา ปัจจยัหรือตวัแปรต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการก าหนดราคา เป็นตน้  ทั้งน้ี แนวทาง 
การเปิดเผยท่ีมาของการก าหนดอตัราดอกเบ้ียและราคาตราสารหน้ีใหเ้ป็นไปตามคู่มือการเปิดเผยขอ้มูล 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์และขอ้มูลประจ าปี 

3.3  กำรจอง กำรจ ำหน่ำย และกำรจัดสรร 
(1) วิธีการเสนอขายตราสารหน้ี  
 ใหร้ะบุวา่เป็นการเสนอขายตราสารหน้ีผา่นผูจ้ดัจ าหน่ายตราสารหน้ีหรือผูค้า้ตราสารหน้ี

หรือไม่ 
(2) ผูจ้ดัจ าหน่ายตราสารหน้ี (กรณีผา่นผูจ้ดัจ าหน่าย) ใหร้ะบุ 

(ก) ผูป้ระกนัการจ าหน่ายและจดัจ าหน่าย ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ 
(ข) ผูจ้ดัจ าหน่าย ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท ์
(ค) ตวัแทนผูจ้ดัจ าหน่าย ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์

นอกจากน้ี หากผูจ้ดัจ าหน่ายตราสารหน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูอ้อกตราสารหน้ี 
ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุ้นระหวา่งกนั มีกรรมการร่วมกนั 
เป็นเจา้หน้ี เป็นตน้) ใหเ้ปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 

ส าหรับการเสนอขายตราสาร Basel III ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์จากการเสนอขายตราสาร Tier 2 ท่ีมีเง่ือนไขการ convert to equity ของ ธพ. โดยผา่น ธพ.  
ผูอ้อกตราสารเองหรือผา่นบริษทัหลกัทรัพยใ์นเครือของ ธพ. (ถา้มี) เน่ืองจากเพื่อใหถู้กนบัเป็นเงินกองทุน
ชั้นท่ี 2 ตามเกณฑ ์Basel III ของ ธปท. จึงอาจสร้างแรงจูงใจให ้ธพ. หรือ บล. ในเครือของ ธพ. ชกัชวน 
ใหผู้ล้งทุนซ้ือตราสารโดยไม่ช้ีแจงถึงความเส่ียง ชวนเช่ือเกินจริง ใหข้อ้มูลเป็นเทจ็หรือไม่ชดัเจน          



- 9 - 

 

(3) ผูค้า้ตราสารหน้ี (กรณีผา่นผูค้า้ตราสารหน้ี) ให้ระบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
นอกจากน้ี หากผูค้า้ตราสารหน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูอ้อกตราสารหน้ีในลกัษณะท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุน้ระหวา่งกนั มีกรรมการร่วมกนัเป็นเจา้หน้ี  
เป็นตน้) ใหเ้ปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 

(4)  เง่ือนไข และค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่าย/คา้ตราสารหน้ี  
 ใหร้ะบุขอ้ตกลงระหวา่งผูอ้อกตราสารหน้ีกบัผูจ้ดัจ าหน่ายตราสารหน้ี/ผูค้า้ตราสารหน้ี 

ท่ีเก่ียวกบัเง่ือนไข และค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหรือการคา้ตราสารหน้ี  ทั้งน้ี ให้แสดงจ านวนเงิน 
ค่าตราสารหน้ีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีจะไดรั้บหลงัจากหกัค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่าย/คา้ตราสารหน้ีไวด้ว้ย   

 (5) ค่าใชจ่้ายในการเสนอขายตราสารหน้ี  
  ใหร้ะบุจ านวนประกอบรายการท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการเสนอขายตราสารหน้ี 

โดยสังเขป 
(6)  วิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือตราสารหน้ี  
  ใหร้ะบุวิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวน เช่น วนั เวลา สถานท่ี เป็นตน้ 
(7)  วิธีการจดัสรรตราสารหน้ี  
  ใหร้ะบุหลกัการจดัสรรตราสารหน้ีให้แก่ผูจ้องซ้ือ โดยระบุช่ือกลุ่มบุคคล และสดัส่วน 

หรือจ านวนตราสารหน้ีท่ีจะไดรั้บจดัสรรอยา่งชดัเจน หากมีการแบ่งจ านวนตราสารหน้ีและเสนอขาย 
ต่อผูล้งทุนต่างประเทศ ให้ระบุดว้ย 

(8)  วนัและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ี  
ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลาการจองซ้ือตราสารหน้ี การก าหนดจ านวนใน 

การจองซ้ือตราสารหน้ีต่อราย วิธีการช าระเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ี ช่ือบริษทัเงินทุนหรือ ธพ. ท่ีเป็นตวัแทน 
รับเงินคา่จองซ้ือตราสารหน้ี วิธีการและเง่ือนไขในการถอนเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ีคืน  

(9)  การจดัสรรในกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือตราสารหน้ีเกินกว่าจ านวนตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 
ใหร้ะบุการจดัสรรกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือตราสารหน้ีเกินกว่าจ านวนตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 

(10) วิธีการคืนเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ี  
ใหร้ะบุวิธีการและระยะเวลาในการคนืเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ีในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือไม่ไดรั้บ 

การจดัสรรตราสารหน้ี 
(11) วิธีการส่งมอบตราสารหน้ี  

ใหร้ะบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ 

3.4 ตัวแทนกำรช ำระเงิน (paying agent) 
 ใหร้ะบุรายละเอียด ช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์ของบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูอ้อกตราสารหน้ีให้
ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนการช าระเงิน รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัขอบเขตในการท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทน 
การช าระเงิน  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีท าหนา้ท่ีในการช าระเงินเอง โดยไม่ไดมี้การท าสัญญาแต่งตั้ง
บุคคลใดท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนการช าระเงิน ใหร้ะบุวา่ผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นผูท้  าหนา้ท่ีดงักล่าว 



- 10 - 

 

3.5 ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน (ถ้ำมี)  
ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์ นอกจากน้ี หากท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเก่ียวขอ้ง

กบัผูอ้อกตราสารหน้ีในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุน้ระหวา่งกนั 
มีกรรมการร่วมกนั เป็นเจา้หน้ี เป็นตน้) ให้เปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 

ในกรณีเสนอขำยต่อผู้ลงทุนสถำบัน ใหเ้ปิดเผยขอ้มูล ดงัน้ี 
(1)  วิธีการเสนอขายตราสารหน้ี 

ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลขั้นต ่าตามมาตรา 69(10)  
(2)  ขอ้จ ากดัการโอนตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย  

 เช่น ขอ้จ ากดัการโอนตราสารหน้ีท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน เป็นตน้ 
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ข้อก ำหนดสิทธิเพิม่เติม 
ใหแ้นบร่างขอ้ก าหนดสิทธิเพิ่มเติมส าหรับการเสนอขายในคร้ังน้ี  และในกรณีเสนอขายตราสารหน้ี

ต่อผูล้งทุนรายใหญ่ให้ระบุวา่ร่างขอ้ก าหนดสิทธิส าหรับการเสนอขายในคร้ังน้ีมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
จากขอ้ก าหนดสิทธิท่ีเป็นส่วนหน่ึงของแบบ 69-II&HNW-BASE หรือไม่ ดงัน้ี 
  ไม่แตกต่าง  
  แตกต่าง ให้ระบุรายละเอียดท่ีแตกต่างกนั* 
หมายเหต ุ* ในกรณีท่ีร่างขอ้ก าหนดสิทธิท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
ตราสารหน้ีฉบบัน้ี มีสาระส าคญัแตกต่างจากขอ้ก าหนดสิทธิฉบบัท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังานพร้อม 
แบบ 69-II&HNW-BASE ชุดใหม่ต่อส านกังาน  
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ส่วนท่ี 2 
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 

1. การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ี 
ใหผู้ท่ี้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารตั้งแต่ผูอ้  านวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าซ่ึงรับผิดชอบ 

ในการออกตราสารหน้ีท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจผกูพนั ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง
ครบถว้นของแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  และมอบอ านาจใหบุ้คคลใด 
ลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
 “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ีแลว้ 
และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ [ผูรั้บมอบอ านาจ] ของผูอ้อกตราสารหน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูล
ดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   

ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ี
ตามท่ีปรากฏในแหล่งขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้ง
ครบถว้นของขอ้มูลท่ีอา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี (ใหร้ะบุขอ้ความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีท่ีมีการอา้งอิงขอ้มูลจาก 
แหล่งขอ้มูลใด ๆ ท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุในส่วนท่ี 1) 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรอง
ความถกูตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไว ้
ทุกหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ............................... ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ี
ขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

         ช่ือ             ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                           
2.                                                                         
3.                                                                                                              
4.                                                                                     
5.                                                                          

ช่ือ            ต าแหน่ง              ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                              
 หมายเหต ุหากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตอ่ส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้ 

บุคคลใดยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูอ้อก 
ตราสารหน้ีตอ้งจดัใหบ้คุคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือได้
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เกิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจาก 
เจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูอ้อกตราสารหน้ีไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือใน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บ 
การผอ่นผนัจากส านกังาน 

2. การรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 
 ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั  
(ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยให้ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของผูอ้อกตราสารหน้ี ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ได ้
สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัใน
ฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้น
ส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
 ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ี
ตามท่ีปรากฏในแหล่งขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อ 
ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลท่ีอา้งอิงนั้น เช่นเดียวกบักรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีน าขอ้มูลมาแสดงให้
ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี” 

ช่ือ             ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ 

1.                                                                   

2.                                                                 



 
 

 

เอกสำรประกอบกำรย่ืนแบบ 69-II&HNW-PRICING 
 

เอกสาร หมายเหตุ 
1 หนงัสือรับรองการด ารงคุณสมบติัของผูอ้อกตราสารหน้ี  

(checklist) (ถา้มี) 

 

2 2.1 หนงัสือรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน
ส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ี (ถา้มี) 
2.2 หนงัสือรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของบริษทัหลกัทรัพย ์
ท่ีท าหนา้ท่ีจ าหน่ายตราสารหน้ี/ท่ีปรึกษาทางการเงิน   
(รายคร้ัง/ในลกัษณะโครงการ) (ถา้มี) 

ยกเวน้การเสนอขายตราสารหน้ี
ของรัฐวิสาหกิจประเภท ก3 
(ไม่รวมรัฐวสิาหกิจท่ีเป็น
สถาบนัการเงินภาครัฐ) ท่ีไดรั้บ
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
ผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัเครดิต
ล าดบัแรก  

3 หนงัสือขอจดขอ้จ ากดัการโอนผูถื้อหุน้กู ้ 
 

4 หนงัสือรับทราบขอ้จ ากดัการโอนหุน้กูข้องนายทะเบียน  
 

5 หนงัสือขอความเห็นชอบบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 
พร้อมค ารับรองการไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูอ้อกหุน้กูต้ามประกาศ 
ท่ีเก่ียวกบัขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และ 
การกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้(ถา้มี) 

 

6 หนงัสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูข้องบคุคล 
ท่ีจะขอความเห็นชอบเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้(ถา้มี) 

 

7 อ่ืน ๆ (ถา้มี) ระบุ.........................................  

 
3 รัฐวิสาหกิจประเภท ก คือ องคก์ารของรัฐบาลตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งองคก์ารของรัฐบาล กิจการของรัฐซ่ึงมี
กฎหมายจดัตั้ง หรือหน่วยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเป็นเจา้ของ 



 
 

 

หนังสือรับรองกำรด ำรงคุณสมบัติของผู้ออกตรำสำรหนี ้(checklist) 
กำรเสนอขำยตรำสำรหนีใ้นวงจ ำกัด (Private Placement) 

 
บริษัทที่ออกตรำสำรหนี ้(“บริษัท”)        

1. แบบแสดงรายการขอ้มูลมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น   

❑ ใช่  

❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)          

2. งบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวมประจ างวดการบญัชีปีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อน
ยืน่ค าขอตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 จดัท าขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินตามหลกัเกณฑ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท างบการเงินตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

 รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี ตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงัน้ี 
(ก) ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวม หรือแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่

ถูกตอ้ง 
(ข) แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในรายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัวา่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน  
(ค) แสดงความเห็นวา่ถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระท าหรือไม่กระท าของผูข้ออนุญาต หรือ

กรรมการหรือผูบ้ริหารของผูข้ออนุญาต 

3. ไม่อยูร่ะหวา่งคา้งการน าส่งงบการเงินหรือรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าตามมาตรา 56  

❑ ใช่  

❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)          

4. ไม่อยูร่ะหวา่งคา้งส่งรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าและจดัส่งต่อส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 57 
หรือคา้งส่งรายงานในลกัษณะเดียวกนัต่อตลาดหลกัทรัพย ์

❑ ใช่  

❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)          
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5. ไม่อยูร่ะหวา่งปรับปรุงแกไ้ขงบการเงินหรือรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าและจดัส่งตามมาตรา 56 หรือ 
มาตรา 57 ตามท่ีส านกังานแจง้ใหด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ข หรือปรับปรุงแกไ้ขในลกัษณะเดียวกนัตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
แจง้ใหด้ าเนินการ 

❑ ใช่  

❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)          

6. ไม่อยูร่ะหวา่งการมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แลว้แต่กรณี 

❑ ใช่  

❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)          

7.   กรรมการและผูบ้ริหาร 

7.1 รายช่ือและต าแหน่ง 

(1)            

(2)             

7.2 มีกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีถูกปฏิเสธการแสดงรายช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามประกาศท่ีเก่ียวกบัขอ้ก าหนดเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์      

❑ มี (โปรดระบุช่ือและแสดงรายละเอียด)       

❑ ไม่มี 

8.   ผูมี้อ านาจควบคุม 

 8.1 รายช่ือและต าแหน่ง 

 (1)            

 (2)            
 8.2 มีผูมี้อ านาจควบคุมท่ีมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

❑ มี (โปรดระบุช่ือและแสดงรายละเอียด)        

❑ ไม่มี 

9.  เคยเสนอขายหุน้กูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ ตัว๋เงิน หรือศุกูก โดยฝ่าฝืนขอ้ก าหนดเก่ียวกบัลกัษณะการเสนอขายท่ี
จ ากดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาต เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนั
จากส านกังาน 



- 3 - 

 

❑   เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)        
❑  ไม่เคย 
10.  อยูร่ะหวา่งผิดนดัช าระหน้ีเงินตน้หรือดอกเบ้ียของตราสารหน้ี หรือผิดนดัช าระหน้ีเงินกูย้มืจากธนาคาร

พาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 

❑ ใช่  

❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)          

11.  มีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์การน าเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายตราสารหน้ีไปใชผ้ิดวตัถุประสงคภ์ายใน
ระยะเวลา 2 ปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาต 

❑ มี (โปรดแสดงรายละเอียด)        

❑ ไม่มี 

12.  กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาหา้ปีก่อนวนัยืน่ขออนุญาตเสนอขายตราสาร
หน้ีท่ีออกใหม่  ตอ้งไม่เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั 

❑   เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)        
❑  ไม่เคย 

13. กรณี ไม่ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 
(1) ภายในระยะเวลาหา้ปีก่อนวนัยื่นขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  จะตอ้งไม่มีลกัษณะ

ดงัต่อไปน้ี 
(ก) เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นเร่ืองท่ีมี

นยัส าคญั 
(ข) เคยถูกส านกังานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ เน่ืองจากมีเหตุท่ีมีนยัส าคญั

อนัควรสงสัยเก่ียวกบักลไกการบริหารจดัการในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1. อาจไม่สามารถปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นไดอ้ยา่งเป็นธรรมโดยอาจมีการเอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่ผู ้

ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซ่ึงจะท าใหไ้ดเ้ปรียบผูถื้อหุ้นรายอ่ืนหรือไดป้ระโยชน์มากกวา่ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนโดยไม่สมควร 
2. อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ไดโ้ดยท าใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงไดรั้บประโยชน์

ทางการเงินนอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติ หรือโดยท าใหบ้ริษทัเสียประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บ 
(ค) เคยถูกส านกังานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ เน่ืองจากมีเหตุท่ีท า

ใหส้งสัยเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนไม่ครบถว้น  ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน หรือท าใหผู้ล้งทุน
ส าคญัผิด  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออ าพรางหรือสร้างขอ้มูลท่ีอาจไม่มีอยูจ่ริงในรายการหรือการด าเนินการท่ี
มีนยัส าคญั 

(ง) เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่โดยไม่มีการช้ีแจงเหตุสงสัยตาม (ข) 
หรือ (ค) ต่อส านกังาน  หรือโดยมีการช้ีแจงแต่ไม่ไดแ้สดงขอ้เทจ็จริงหรือเหตุผลอยา่งสมเหตุสมผล ท่ีจะหักลา้งขอ้
สงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นั้น 
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(2) ภายในระยะเวลาสิบปีก่อนวนัยื่นขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  จะตอ้งไม่เคยตอ้งค า
พิพากษาถึงท่ีสุดใหล้งโทษในความผิดเก่ียวกบัทรัพยเ์ฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินการท่ีมีลกัษณะหลอกลวง 
ฉอ้โกง หรือทุจริตอนัเป็นเหตุท่ีท าใหเ้กิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ 

(3) ไม่อยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีใรความผิดเก่ียวกบัทรัพยโ์ดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินการท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตอนัเป็นเหตุท่ีท าใหเ้กิดความ
เสียหายในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(4) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่เป็นการจดัรูปแบบเพื่อให้บุคคลท่ีมีลกัษณะตาม (1) (2) หรือ 
(3) หลีกเล่ียงมิใหส้ านกังานใชห้ลกัเกณฑ์การพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กบับุคคลท่ีมีลกัษณะดงักล่าวนั้น 

❑   เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)        
❑  ไม่เคย 

14.  ไดรั้บมติโดยชดัแจง้จากคณะกรรมการบริษทัใหอ้อกตราสารหน้ีได ้ เวน้แต่กรณีท่ีเป็นการออกหุน้กู ้
โดยบริษทัมหาชนจ ากดั บริษทัตอ้งไดรั้บมติใหอ้อกหุ้นกูท่ี้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั    

❑ ใช่ 

❑  ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)        

15.  รายการและสาระส าคญัของขอ้ก าหนดสิทธิเป็นไปตามแนวทางของขอ้ก าหนดสิทธิตามท่ีส านกังาน 
ประกาศก าหนด    

❑ ใช่ 

❑  ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)        

16.  จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้   
❑ ใช่ 

❑  ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)        

17.  กรณีเสนอขำยหุ้นกู้/หุ้นกู้ที่มอีนุพนัธ์แฝงสกุลเงินต่ำงประเทศ ไดรั้บอนุญาตใหบุ้คคลในประเทศลงทุน 
ในหุ้นกูท่ี้จะเสนอขายจากธนาคารแห่งประเทศไทยได ้

❑  ใช่  

❑  ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)        

18.  กรณีผู้ขออนุญำตเป็นนิติบุคคลต่ำงประเทศ 
(1)  ระบุประเทศของผูข้ออนุญาต       
(2)  เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยเป็นพหุภาคี

ประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation 
and the Exchange of Information (MMOU)   
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❑ ใช่  
❑ ไม่ใช่ 
(3)  สามารถเสนอขายตราสารหน้ีได ้โดยชอบตามกฎหมาย 
❑ ใช่  
❑ ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)         
 
บริษทัขอรับรองรองวา่ บริษทัไดด้ ารงเง่ือนไขการอนุญาตตามท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน

เก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีแลว้ 
 
 

 
ลงช่ือ  __________________________ 
           ( __________________________) 

 
ในฐานะผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์ 

             พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
 

บริษทัขอรับรองวา่ผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ดป้ฏิบติัตามกฎเกณฑใ์นการขออนุญาตและอนุญาตใหเ้สนอขาย
ตราสารหน้ีตามขอ้ 1 2 และไดด้ าเนินการตามขอ้  14 และ15  ตามท่ีประกาศก าหนดครบถว้นแลว้   

  
 

ลงช่ือ  __________________________ 
          ( __________________________) 

ลงนามโดยกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนัของท่ีปรึกษาทางการเงิน 
            พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 



 
 

 

หนงัสือรับรองกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ท ำหน้ำที่จ ำหน่ำยตรำสำรหนี้4/ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน5 
(รำยคร้ัง/ในลักษณะโครงกำร) 

  
 

       วนัท่ี      
 

เรียน เลขาธิการ 
  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

  ขา้พเจา้บริษทั          
ในฐานะบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท าหนา้ท่ีจ าหน่ายตราสารหน้ี/ท่ีปรึกษาทางการเงินส าหรับการเสนอขาย6 
      (รายคร้ัง/ในลกัษณะโครงการ) ของบริษทั 
     ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้ 
 

 (1) เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั (ครบถว้น/ครบถว้นตลอดทั้งอายโุครงการ) ในการเป็นบริษทัหลกัทรัพย์
ท่ีท าหนา้ท่ีจ าหน่ายตราสารหน้ี/ท่ีปรึกษาทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้  
 (2) ศึกษาขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ีและขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีผูอ้อกตราสารหน้ี 
ไดเ้ปิดเผยต่อขา้พเจา้และตามขอ้มูลท่ีมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทัว่ไปแลว้ และตรวจสอบ 
ความครบถว้นของขอ้มูลในแบบค าขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ใหเ้ป็นไปตามท่ีประกาศ
ก าหนดในเร่ืองต่อไปน้ี 
  1. งบการเงินของผูข้ออนุญาตไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่ีส านกังานให้ 
ความเห็นชอบ    
  2. แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีการเปิดเผยหวัขอ้ตามรายการ 
ท่ีระบุไวใ้นมาตรา 69 - 70 แห่ง พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือแบบแสดง
รายการขอ้มูลอ่ืนท่ีก าหนดในประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง (ในกรณีเสนอขายผูล้งทุนรายใหญ่) หรือหรือแบบแสดง
รายการขอ้มูลอ่ืนท่ีก าหนดในประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง (ในกรณีเสนอขายผูล้งทุนทัว่ไป) 
  3. ผูอ้อกตราสารหน้ีจดัให้มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้  
  4. ผูอ้อกตราสารหน้ีจดัให้มีขอ้ก าหนดสิทธิ  

 
4 บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท าหนา้ท่ีจ าหน่ายตราสารหน้ี หมายถึง บริษทัหลกัทรพัยท่ี์ท าหนา้ท่ีให้บริการแก่บริษทัท่ีออกและเสนอขาย 
ตราสารหน้ี (“ผูอ้อกตราสารหน้ี”) โดยการคดัเลือกและวิเคราะห์ขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ี และน าขอ้มูลดงักล่าวไปประกอบ 
การให้ค าแนะน าในการจ าหน่ายตราสารหน้ี  
5 เฉพาะกรณีท่ีหลกัเกณฑไ์ม่ไดก้ าหนดให้ตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงิน แต่ผูอ้อกตราสารหน้ีประสงคใ์ห้ท่ีปรึกษาทางการเงินเขา้มา 
ท าหนา้ท่ีให้บริการแก่บริษทัในการออกและเสนอขายตราสารหน้ี โดยการคดัเลือก วิเคราะห์ และเปิดเผยขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ี  
6 ช่ือตราสารหน้ี (กรณีเสนอรายครั้ ง) หรือ หุ้นกู/้ตัว๋เงิน/ตราสารหน้ี (กรณีเสนอขายในลกัษณะโครงการ)        
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 (3) ไดใ้หค้ าแนะน า เพื่อใหบ้ริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัผูอ้อกหรือเสนอขายตราสารหน้ีเขา้ใจ
ถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูส้นใจลงทุนตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
และการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด [ในทุกการเสนอขาย
ภายใตโ้ครงการ]7 
 (4) ตามท่ีไดรั้บขอ้มูลจากผูอ้อกตราสารหน้ี และขอ้มูลท่ีมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เป็นการทัว่ไป ผูอ้อกตราสารหน้ีไม่อยูร่ะหวา่งผิดนดัช าระหน้ีเงินตน้หรือดอกเบ้ียของตราสารหน้ี หรือผิดนดั
ช าระหน้ีเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
จดัตั้งขึ้น และจะด าเนินการตรวจสอบเร่ืองดงักล่าว [ในทกุการเสนอขายภายใตโ้ครงการ]4 
 (5) ตามท่ีไดรั้บขอ้มูลจากผูอ้อกตราสารหน้ี และขอ้มูลท่ีมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เป็นการทัว่ไป ผูอ้อกตราสารหน้ีไม่อยูร่ะหวา่งผิดเง่ือนไขการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิของตราสารหน้ี  
(ในกรณีเสนอขายผูล้งทุนทัว่ไป) และจะด าเนินการตรวจสอบเร่ืองดงักล่าว [ในทุกการเสนอขายภายใต้
โครงการ]4 

 (6) วิเคราะห์ขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ี ในระดบัท่ีเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของ 
บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท าหนา้ท่ีจ าหน่ายตราสารหน้ี/ท่ีปรึกษาทางการเงินในการคดัเลือกผูอ้อกตราสารหน้ี  
และบริษทัน าขอ้มูลดงักล่าวไปประกอบการใหค้ าแนะน าในการจ าหน่ายตราสารหน้ีใหแ้ก่ลูกคา้ 
[ในทุกการเสนอขายภายใตโ้ครงการ]7 
  
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 
 
           
      ลงนามโดยผูรั้บมอบอ านาจลงนามผกูพนัของบริษทั 
        พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 

 
7 เฉพาะการเสนอขายในลกัษณะโครงการ 



 
 

 

ภำคผนวก 

วิธีกำรค ำนวณอตัรำส่วนทำงกำรเงิน (key financial ratio) แบ่งตำมประเภทธุรกจิ  
 

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน สูตรกำรค ำนวณ 

1. กลุ่มอตุสำหกรรมและบริกำรท่ัวไป 
(1) อตัราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เทา่) สินทรัพยห์มุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน 
(2) ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย 
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย / ดอกเบ้ียจ่าย 

(3) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย 
ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

(4) ความสามารถในการช าระภาระผกูพนั 
(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / (หน้ีสินระยะสั้นท่ีมีภาระดอกเบ้ีย + หน้ีสิน
ระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี)  

(5) หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(6) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

(7) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก าหนด
ภายใน 1 ปีต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (ร้อยละ) 

(หน้ีสินระยะสั้นท่ีมีภาระดอกเบ้ีย + หน้ีสินระยะยาว 
ท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี) * 100 / 
หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

(8) เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินต่อหน้ีสิน 
ท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (ร้อยละ) 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน * 100 / หน้ีสินทั้งหมดท่ีมี
ภาระดอกเบ้ีย 

2. กลุ่มธนำคำรพำณิชย์ 
(1) สินทรัพยส์ภาพคล่องเพื่อรองรับ
สถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง 
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) (ร้อยละ) 

ค านวณตามเกณฑ ์ธปท. 
(สินทรัพยส์ภาพคล่อง / ประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออกสุทธิใน 30 วนั ภายใตส้ถานการณ์ 
ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง) 

(2) แหล่งเงินท่ีมีความมัน่คงต่อความตอ้งการ ค านวณตามเกณฑ ์ธปท. 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงิน สูตรกำรค ำนวณ 
แหล่งเงินท่ีมีความมัน่คง (Net Stable Funding 
Ratio: NSFR) (ร้อยละ) 

(แหล่งเงินท่ีมีความมัน่คง / ความตอ้งการแหล่งเงินท่ีมี
ความมัน่คง) 

(3) เงินกองทุนชั้นท่ี 1 (Tier 1 ratio) (ร้อยละ) ค านวณตามเกณฑ ์ธปท. 

(4) เงินกองทุนทั้งส้ิน (CAR ratio) (ร้อยละ) ค านวณตามเกณฑ ์ธปท. 

3. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์ 
(1) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตอ่หน้ีสิน 
ทัว่ไปและทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวางเป็นประกนั 
(NCR) (ร้อยละ) 

ค านวณตามเกณฑ ์ก.ล.ต. 

(2) อตัราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า) สินทรัพยห์มุนเวยีน / หน้ีสินหมุนเวียน 
(3) ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย               
(interest coverage ratio : ICR) (เทา่) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / ดอกเบ้ียจ่าย 

(4) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ก าไรก่อนหกั
ดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

(5) ความสามารถในการช าระภาระผกูพนั       
(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / (หน้ีสินระยะสั้นท่ีมีภาระดอกเบ้ีย + หน้ีสิน
ระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี)  

(6) หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(7) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม 

(8) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(ร้อยละ) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 
(เฉล่ีย) 

4. กลุ่มธุรกจิประกนัชีวิต 
(1) อตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินทุนท่ีตอ้ง      
ด ารงตามกฎหมาย (CAR Ratio) (ร้อยละ) 

ค านวณตามเกณฑ ์คปภ. 

(2) สินทรัพยล์งทุนต่อส ารองประกนัภยั  
(ร้อยละ) 

สินทรัพยล์งทุน * 100 / เงินส ารองประกนัภยั 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงิน สูตรกำรค ำนวณ 
(3) อตัราการเปล่ียนแปลงเงินกองทุน (ร้อยละ) ค านวณตามเกณฑ ์คปภ. 
(4) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) (ร้อยละ) ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี * 100 / ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (เฉล่ีย) 
(5) ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั  
(รวมค่าบ าเหน็จ) ต่อเบ้ียรับประกนัภยัสุทธิ  
(ร้อยละ) 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั (รวมค่าบ าเหน็จ) * 100 / 
เบ้ียรับประกนัภยัสุทธิ 

5. กลุ่มธุรกจิลสีซ่ิง 
(1) ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย               
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / ดอกเบ้ียจ่าย 

(2) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา                        
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เทา่) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ก าไรก่อนหกั
ดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

(3) หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม 

(5) สัดส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้                  
(NPL ratio) (ร้อยละ) 

สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้* 100 / สินเช่ือรวม  

(6) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(ร้อยละ) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 
(เฉล่ีย) 

(7) อตัราการเติบโตของรายได ้(ร้อยละ) (รายไดร้วมงวดก่อน-รายไดร้วมงวดปัจจุบนั) * 100 / 
รายไดร้วมงวดก่อน 

6. บริษัทในกลุ่มสินเช่ือส่วนบุคคล 
(1) ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย                 
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / ดอกเบ้ียจ่าย 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงิน สูตรกำรค ำนวณ 
(2) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ก าไรก่อนหกั
ดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

(3) หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม 

(5) สัดส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้                
(NPL Ratio) (ร้อยละ) 

เงินใหสิ้นเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้* 100 / เงินให้
สินเช่ือรวม 

(6) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือรวม 
(allowance for doubtful account to total 
receivables ratio) (ร้อยละ) 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ * 100 / เงินใหสิ้นเช่ือรวม 

(7) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(ร้อยละ) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 
(เฉล่ีย) 

7. บริษัทในกลุ่มบริษัทบริหำรสินทรัพย์ 
(1) ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย                
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / ดอกเบ้ียจ่าย 

(2) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย 
ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

(3) หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม 
 

(5) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(ร้อยละ) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 
(เฉล่ีย) 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงิน สูตรกำรค ำนวณ 
(6) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) (ร้อยละ) ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี * 100 / ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (เฉล่ีย) 
 
หมายเหตุ : 

1) สามารถเปิดเผยอตัราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เช่น EBITDA margin ratio  
(ร้อยละ) เท่ากบั ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย / รายไดร้วม เป็นตน้ ส าหรับกิจการในกลุ่ม
พฒันาอสังหาริมทรัพยใ์ห้เปิดเผยอตัราส่วนเงินทนุหมุนเวยีนเร็ว (quick ratio) (เท่า) เท่ากบั (สินทรัพยห์มุนเวียน-สินคา้
คงเหลือ) / หน้ีสินหมุนเวียน เพ่ิมเติมดว้ย  

2)  การแสดงขอ้มูล key financial ratio งวดล่าสุด ในกรณีท่ีงบก าไรขาดทนุเป็นงบระหว่างปี 
ให้น าขอ้มูลยอ้นหลงั 4 ไตรมาสมาค านวณเพื่อให้ไดข้อ้มูลเตม็ปี กรณีช่วงเวลาใดท่ีบริษทัไม่ไดจ้ดัท างบระหว่างปี 
ส าหรับงวดปีก่อนใหจ้ดัท า key financial ratio โดยใชข้อ้มูลเฉพาะงวดล่าสุด และอธิบายในหมายเหตุเพ่ิมเติม 



 
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (แบบ 69-II&HNW-MTN) 
ส่วนท่ี 3 : แบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT 

 
บริษทั .......... (ช่ือไทย/องักฤษของผูอ้อกตราสารหน้ี) 

เสนอขาย 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….. 

 
- ใหร้ะบุช่ือและรายละเอียดท่ีส าคญัโครงการตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขาย 
-  ใหร้ะบุขอ้ความวา่ 
“ขอ้มูลส่วนท่ีปรับปรุงตามแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT ท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีไดย้ื่นต่อส านกังาน 
ในคร้ังน้ี ใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลตามแบบ 69-II&HNW-BASE ท่ีมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี (ระบุ)  ดว้ย” 
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ส่วนท่ี 1   
รำยกำรข้อมูล  

ข้อมูลเพิม่เติมที่ส ำคัญ  
 ในกรณีท่ีมีขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ีหรือขอ้มูลตราสารหน้ีท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ 
ของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญัในกรณีดงัต่อไปน้ี และยงัไม่ไดเ้ปิดเผยในแบบ 69-II&HNW-BASE และ 
แบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT ท่ีผา่นมา  

(1)  บริษทัประสบความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
(2)  บริษทัหยดุประกอบกิจการทั้งหมด หรือบางส่วน 
(3)  บริษทัเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคห์รือลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
(4)  บริษทัท าสัญญาใหบุ้คคลอ่ืนมีอ านาจทั้งหมด หรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษทั 
(5)  บริษทัมีการร่วมทุน ควบรวมกิจการ กระท าหรือถูกกระท าอนัมีลกัษณะเป็นการครอบง า  

หรือถูกครอบง ากิจการตามมาตรา 247 
(6)  บริษทัมีการฟ้ืนฟูกิจการ 

  (7)  เหตกุารณ์ใด ๆ ท่ีเป็นเง่ือนไขท่ีจะท าใหผู้ถื้อตราสารหน้ีถือเป็นเหตุใหบ้ริษทัผิดขอ้ตกลง 
ตามตราสาร (events of default)  

(8)  บริษทัผิดขอ้ตกลงในการช าระหน้ีตามตราสาร (default)  
(9)  บริษทัมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหาร โครงสร้างการถือหุน้ หรือ 

มีการเปล่ียนแปลงกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั   
(10)  ตราสารหน้ีของบริษทัถูกปรับลดผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
(11)  บริษทัมีการส่งงบการเงินและแบบ 56-1 ใหส้ านกังาน หน่วยงานทางการซ่ึงเป็น 

ผูก้  ากบัดูแลการด าเนินงานโดยตรง หรือกระทรวงพาณิชย ์(ในกรณีท่ีน าส่งงบการเงินหรือแบบ 56-1  
ต่อส านกังานแลว้ ใหถื้อวา่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลตามแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT แลว้)  

(12)  บริษทัมีการเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียน 
(13)  บริษทัมีการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 
(14)  บริษทัมีแผนการลงทุนท่ีส าคญั 
(15)  บริษทัไดม้าหรือสูญเสียไปซ่ึงสัญญาการคา้ท่ีส าคญั 
(16)  บริษทัมีขอ้พิพาทท่ีอาจส่งผลกระทบท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้ลดลงเกินกวา่ร้อยละ 5 
(17)  บริษทัจะมีการเพิ่มหรือลดมูลค่าการเสนอขายของตราสารหน้ีจากท่ีเคยระบุไว ้

ในโครงการ ส าหรับกรณีท่ีเป็นการออกและเสนอขายตราสารหน้ีซ่ึงไดย้ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะ
โครงการ โดยเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลง แกไ้ข มติคณะกรรมการ หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเคยอนุมติั 
ใหอ้อกตราสารหน้ีท่ีเคยระบุไวใ้นโครงการ ส าหรับกรณีท่ีเป็นการออกและเสนอขายตราสารหน้ีซ่ึงไดย้ืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะโครงการ  
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(18)  บริษทัมีการเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยหากผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้สถานะเป็น

เจา้หน้ี ของบริษทั ใหเ้ปิดเผยความสัมพนัธ์ดงักล่าวดว้ย 
(19)  เพิม่การเสนอขาย green bond, social bond และ sustainability bond โดยให้ระบุ

ขอ้มูลตามท่ีก าหนดในแบบ 69-II&HNW-BASE ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขาย
ขอ้ 3.1 (1) – (5) 

(20)  เพิม่รายละเอียดหรือแกไ้ขขอ้มูลท่ีเปิดเผยในแบบ 69-II&HNW-BASE ส าหรับ
รายการดงัต่อไปน้ี 

1. กรณีเสนอขาย green bond, social bond และ sustainability bond : แบบ 69-
II&HNW-BASE ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขาย ขอ้ 3.1 (1) – (5) 

2. กรณีเสนอขาย sustainability-linked bond : แบบ 69-II&HNW-BASE ส่วนท่ี 2 
ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขาย ขอ้ 3.2 (1), (4) และ (5) 

(21)  บริษทัมีการเปล่ียนแปลง external review provider ส าหรับการเสนอขาย sustainability-
linked bond ซ่ึงเป็นไปตามท่ีระบุในแบบ 69-II&HNW-BASE ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการตราสารหน้ี           
ท่ีจะเสนอขาย ขอ้ 3.2 (5) (ในกรณีท่ีน าส่งรายงานต่อส านกังานแลว้ ใหถื้อวา่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลตามแบบ 69-
II&HNW-SUPPLEMENT แลว้) 

(22)  ขอ้มูลของบริษทัท่ีมีความแตกต่างจากขอ้มูลท่ีเคยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลท่ีเคยยืน่ต่อส านกังานในคร้ังแรก อยา่งมีนยัส าคญั และมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน เช่น  
ปัจจยัความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลง งบการเงินมีขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชี  เป็นตน้ 

วธิีกำรเปิดเผยข้อมูล 
 ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีการ ดงัน้ี 
   (1) แสดงรายละเอียดขอ้มูลเพิ่มเติมดงักล่าว  
   (2) ใหอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีเคยไดย้ืน่ต่อส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย และใหถื้อว่าขอ้มูลดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของแบบ 69-II&HNW-PRICING (ในกรณีท่ีมี
การอา้งอิงขอ้มูลดงักล่าว ให้สรุปขอ้มูล วนัท่ีเผยแพร่ และระบุแหล่งอา้งอิงขอ้มูลซ่ึงผูล้งทุนสามารถ
ตรวจสอบได ้เช่น เวบ็ไซตข์องส านกังาน เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือเวบ็ไซต ์ 
ของผูอ้อกตราสารหน้ี เป็นตน้)  
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ส่วนท่ี 2 
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 

 ใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลของผูอ้อกตราสารหน้ีหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง
บริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัของผูอ้อกตราสารหน้ี ลงลายมือช่ือ
พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใด
ลงนามก ากบัเอกสารในแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT แทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT ฉบบัน้ีแลว้ และ  
ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ [กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั / ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บ
มอบอ านาจจากกรรมการ   ผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั] ของผูอ้อกตราสารหน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูล
ดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้นไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  

ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ีตามท่ี
ปรากฏในแหล่งขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT  
ฉบบัน้ี ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 
ท่ีอา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT ฉบบัน้ี   
(ใหร้ะบุขอ้ความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีท่ีมีการอา้งอิงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใด ๆ ท่ีผูล้งทุนสามารถ
ตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุในส่วนท่ี 1)  

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรอง  
ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ี 
ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูล  
ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

                    ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ 
1.                                                                                                                     
2.                                                                                                               

ช่ือ            ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ 
ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                              

 หมายเหต ุหากในวนัท่ียืน่แบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT ต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็น 
ท่ีท าใหบุ้คคลใดยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT ได ้เม่ือเหตุดงักล่าว 
หมดส้ินแลว้ ผูอ้อกตราสารหน้ีตอ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าว 
ไม่สามารถลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถ
บงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูอ้อกตราสารหน้ีไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าว 
ลงลายมือช่ือในแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT หรือเป็นกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บ
การผอ่นผนัจากส านกังาน 


