
 

 
SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (รายคร้ัง) 
(แบบ 69-DEBT-PO) 

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

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

 
- ใหร้ะบุลกัษณะท่ีส าคญัของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย เช่น ประเภทตราสารหน้ี จ านวน ราคาเสนอขาย 
ต่อหน่วย บุคคลท่ีเสนอขายตราสารหน้ีให ้(เฉพาะกรณีท่ีไม่ไดเ้สนอขายต่อประชาชนทัว่ไป) 
ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี ผูอ้อกตราสารหน้ี หรือผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ี เป็นตน้ 
- ใหร้ะบุรายละเอียดส าคญัอ่ืนของการเสนอขายตราสารหน้ี เช่น ผูป้ระกนัการจ าหน่ายและจดัจ าหน่าย 
บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท าหนา้ท่ีจ าหน่ายตราสารหน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงิน วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ี (“แบบแสดงรายการขอ้มูล”) มีผลใชบ้งัคบั เง่ือนไขการยกเลิกการเสนอขาย
กรณีท่ีมีจ านวนตราสารหน้ีท่ีขายไดน้อ้ยกวา่จ านวนตราสารหน้ีขั้นต ่าท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีก าหนด เป็นตน้ 
- ให้มีค ำเตือนผู้ลงทุนว่ำ  

“ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบั 
ผูอ้อกตราสารหน้ีและเง่ือนไขของตราสารหน้ี รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียง 
ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดี การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี  
มิไดเ้ป็นการแสดงวา่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะน าใหล้งทุนในตราสารหน้ี 
ท่ีเสนอขาย หรือมิไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย หรือรับรองความครบถว้น
และถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีแต่อยา่งใด  ทั้งน้ี การรับรอง 
ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ีเป็นความรับผิดชอบ
ของผูอ้อกตราสารหน้ี 

หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีมีขอ้ความหรือรายการท่ีเป็นเทจ็  
หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ผูถื้อตราสารหน้ีท่ีไดซ้ื้อตราสารหน้ีไม่เกินหน่ึงปี 
นบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีนั้นมีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากบริษทัหรือเจา้ของตราสารหน้ีไดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรู้้หรือควรไดรู้้วา่แบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีเป็นเทจ็หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั แต่ไม่เกินสองปี 
นบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีมีผลใชบ้งัคบั” 
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- ใหร้ะบุค  าเตือน ในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีมูลค่าไถ่ถอนรวมของหุน้กู ้

ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงอาจต ่ากวา่เงินตน้ท่ีผูล้งทุนช าระใหก้บัผูอ้อกหุน้กู ้ ทั้งน้ี หากมีการค ้าประกนัมูลค่า 
ไถ่ถอนเป็นบางส่วน ขอใหร้ะบุสัดส่วนการค ้าประกนัให้ชดัเจน กรณีเป็นการเสนอขายตราสาร 
ดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยป์ระเภทท่ี 2 (“Tier 2”) ท่ีมีเง่ือนไขการถูกบงัคบั
แปลงสภาพ (“convert to equity”) ให้เปิดเผยความเส่ียงท่ีผูล้งทุนอาจตอ้งร่วมรับผลขาดทุนของ 
ธนาคารพาณิชย ์(“ธพ.”) หากเกิดเหตุการณ์ท่ีเขา้เง่ือนไขตามท่ีก าหนดในสัญญา (“Trigger event”) 
รวมถึงความเส่ียงจากการก าหนดราคาแปลงสภาพขั้นต ่า (“floor conversion price”) 
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การพิจารณาระยะเวลามีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูล 
 ในการแสดงขอ้มูลประกอบการพิจารณาระยะเวลาการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการ
ขอ้มูล  ใหแ้นบหนงัสือรับรองท่ีระบุหนา้ท่ีในการส่งงบการเงินและรายงานการเปิดเผยขอ้มูล 
ตามมาตรา 56 ของผูอ้อกตราสารหน้ี รวมทั้งลกัษณะของขอ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกูท่ี้เสนอขายคร้ังน้ีดงัน้ี  

1. ขอ้มูลผูอ้อกตราสารหน้ี ระบุวา่ผูอ้อกตราสารหน้ีมีลกัษณะใดดงัน้ี 
  1.1  บริษทัมีหนา้ท่ีน าส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน 

หรือผลการด าเนินงานตามมาตรา 56 
  1.2  บริษทัไม่มีหนา้ท่ีน าส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน 

หรือผลการด าเนินงานตามมาตรา 56 
2. กรณีเสนอขายหุน้กู ้ใหร้ะบุประเภทหุ้นกู ้   (เช่น หุน้กู ้/ หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ / หุน้กูแ้ปลงสภาพ /  

หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง)  ทั้งน้ี ใหร้ะบุวา่ขอ้ก าหนดสิทธิส าหรับการเสนอขายในคร้ังน้ีเป็นลกัษณะใดดงัน้ี 
  2.1  ขอ้ก าหนดสิทธิเป็นไปตามตวัอยา่งท่ีก าหนดไวบ้น website ของส านกังาน 
  2.2  ขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดสิทธิฉบบัท่ียืน่ไม่แตกต่างจาก 

ขอ้ก าหนดสิทธิท่ีเคยยืน่ต่อส านกังานมาแลว้ไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีขอ้ก าหนดสิทธิท่ีเคยยืน่นั้น 
ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เวน้แต่เป็นความแตกต่างในผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ แต่ไม่รวมถึง 
ความแตกต่างของสูตรหรือวิธีการท่ีใชใ้นการก าหนดอตัราผลตอบแทน (ระบุวนัท่ีมีผลใชบ้งัคบัของ
แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีออกตามขอ้ก าหนดสิทธิดงักล่าว....................................) 

 2.3  กรณีอ่ืน ๆ ท่ีไม่เขา้ข่ายตาม 2.1 และ 2.2 
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สำรบัญ  
หน้ำ 

ส่วนท่ี 1  สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำร (factsheet) 
ส่วนท่ี 2  ข้อมูลสรุป (executive summary) 
ส่วนท่ี 3  ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

3.1  วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน 
3.2  กำรประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  
3. ปัจจยัความเส่ียง 
4. ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 
5. ขอ้พิพาททางกฎหมาย 
6. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน 

3.3  กำรจัดกำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
7. ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุ้น 
8. โครงสร้างการจดัการ    
9. การก ากบัดูแลกิจการ 
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง  
12. รายการระหวา่งกนั 

3.4  ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน  
13. ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั 
14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ   

ส่วนท่ี 4  ข้อมูลเกีย่วกบักำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ 
   1.  รายละเอียดของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย  
   2.  ขอ้จ ากดัการโอนตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 
   3.  การก าหนดราคาตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 
   4.  การจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร 
   5.  ตวัแทนการช าระเงิน 
   6.  ตลาดรองตราสารหน้ี 
   7.  ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ส่วนท่ี 5  กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
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เอกสารแนบ 1 ร่างขอ้ก าหนดสิทธิ 
เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจ างวดปีบญัชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด 
เอกสารแนบ 6 อ่ืน ๆ 
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ส่วนท่ี 1 
สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำร (factsheet) 

 
 ใหส้รุปสาระส าคญัของตราสาร รวมทั้งลกัษณะพิเศษและความเส่ียงท่ีส าคญัของตราสาร  
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ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลสรุป (executive summary) 

 
1. ใหส้รุปสาระส าคญัของขอ้มูลผูอ้อกตราสารหน้ีโดยยอ่ เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจภาพรวมของ 
การด าเนินธุรกิจของผูอ้อกตราสารหน้ี (ควรสรุปขอ้มูลใหอ้ยูภ่ายใน 1 หนา้กระดาษ) 
2. เปิดเผยประวติัผิดนดัช าระหน้ีเงินตน้หรือดอกเบ้ียของตราสารหน้ี หรือผิดนดัช าระหน้ีเงินกูย้มืจาก 
ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
และการผิดเง่ือนไขในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิ 3 ปียอ้นหลงั 
 
 (ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 ก่อนตัดสินใจจองซื้อตราสารหนี)้ 
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ส่วนที่ 3  
ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

 
1.  วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน  

บริษทั     ประกอบธุรกิจ        
โดยมีท่ีตั้งส านกังานใหญ่ท่ี           
เลขทะเบียนบริษทั Home Page (ถา้มี)    โทรศพัท ์โทรสาร     
มีวตัถุประสงคใ์นการน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายตราสารหน้ีคร้ังน้ีประมาณ   ลา้นบาท ไปใชด้งัน้ี1 

หมำยเหตุ:   

 
1 ยกเวน้ส าหรับการเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงออกตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2559 (“SN”) และการเสนอขาย               
ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงออกตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.16/2557  (“ตราสาร Basel III”) 
ให้เปิดเผยขอ้มูลพอสังเขป โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยตามรูปแบบในตารางดา้นล่างน้ี  

วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน จ ำนวนเงินที่ใช้
โดยประมำณ 

ระยะเวลำที่ใช้
เงินโดยประมำณ 

รำยละเอียด 

1. เพื่อใชใ้นการซ้ือสินทรัพย ์
หรือลงทุนในกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ
ปัจจุบนั  

  - กรณีเป็นการซ้ือสินทรัพย ์ให้อธิบายเก่ียวกบั
ประเภทสินทรัพยแ์ละจ านวนเงินท่ีใช้
โดยประมาณ  
- กรณีเป็นการลงทุนในกิจการ ใหอ้ธิบาย
ลกัษณะกิจการท่ีจะลงทุน สถานะการลงทุน 
และจ านวนเงินท่ีใชโ้ดยประมาณ 
ทั้งน้ี กรณีการซ้ือสินทรัพย ์หรือลงทุนในกิจการ
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจปัจจุบนั               
ใหอ้ธิบายเหตุผลและท่ีมาของการเขา้ไป               
ซ้ือสินทรัพยห์รือลงทุนในกิจการดงักล่าวดว้ย 

2. เพื่อใชใ้นการซ้ือสินทรัพย ์
หรือลงทุนในกิจการท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ
ปัจจุบนั 

  

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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(1)  ให้เปิดเผยประมาณการมูลค่าเงินท่ีใชแ้ยกแต่ละวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน โดยอาจเปิดเผยขอ้มูลในลกัษณะเป็นช่วง  
(range) ท่ีเหมาะสมได ้และใหเ้รียงล าดบัการใชเ้งินตามความส าคญัของวตัถุประสงคแ์ต่ละเร่ือง  ทั้งน้ี หากเงินระดมทนุ
ท่ีไดรั้บในคร้ังน้ีไม่เพียงพอส าหรับวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีระบุไว ้ให้เปิดเผยแหล่งเงินทนุท่ีจะจดัหาเพ่ิมเติมดว้ย   

(2)  หากเป็นการท ารายการกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ใหเ้ปิดเผยเป็นรายการระหว่างกนัท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตดว้ย 
ท้ังนี ้แนวทางการเปิดเผยวัตถปุระสงค์การใช้เงินให้เป็นไปตามคู่มือการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ และข้อมูลประจ าปี ท่ีก าหนดไว้บนเวบ็ไซต์ของส านักงาน 
 

2.  กรณีผูอ้อกตราสารหน้ีมีหนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ต่อส านกังาน 
หรือเพิ่งยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อประชาชน (แบบ 69-DEBT-PO/แบบ 69-BASE-PO) และ            
แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัไม่เกิน 1 ปี ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงัน้ี 

2.1  บริษทัเปิดเผยขอ้มูลตามท่ีไดเ้คยเปิดเผยในแบบ 56-1 งวดปีล่าสุดหรือแบบแสดง
รายการขอ้มูลท่ีเคยจดัส่งต่อส านกังานขา้งตน้ และปรับปรุงขอ้มูลดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนัดว้ย 

2.2  ใหเ้พิ่มเติมขอ้มูลเก่ียวกบัภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นของผูอ้อกตราสารหน้ี (กรณีท่ี
ออกเป็นตราสารหน้ีไม่มีประกนั) และยอดหน้ีคงคา้งในการออกหุน้กูห้รือตัว๋เงินคร้ังก่อน  

2.3  ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion  
and Analysis: MD&A) ส าหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด และผลการด าเนินงานสะสมตั้งแต่ตน้ปีบญัชี 
ถึงไตรมาสล่าสุดดว้ย และใหเ้ปิดเผยอตัราส่วนทางการเงิน* ดงัน้ี 

(1)  อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินไดค้่าเส่ือมราคา และ            
ค่าตดัจ าหน่าย (net debt to EBITDA ratio) 

(2)  อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (interest coverage ratio)  
(3)  อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (debt service coverage ratio)  
(4)  อตัราหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม (debt to equity ratio)  
(5)  อตัราส่วนสภาพคล่อง (current ratio)  
(6)  อตัราส่วนตัว๋เงินจ่ายต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (B/E size to interest bearing debt ratio) 
(7)  อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี ต่อหน้ีสินท่ีมีภาระ 

ดอกเบ้ียทั้งหมด 
(8)  อตัราส่วนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินต่อหน้ีสินรวม 

    * ในกรณีท่ี key financial ratio รายการใดไม่เหมาะกบัประเภทธุรกิจของผูอ้อกตราสารหน้ี  
สามารถปรับรายการดงักล่าวใหเ้หมาะกบัประเภทธุรกิจได ้โดยขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจในการวิเคราะห์ 
ของท่ีปรึกษาทางการเงิน/บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท าหนา้ท่ีจ าหน่ายตราสารหน้ี  ทั้งน้ี สามารถใชคู้่มือจดัท า 
แบบแสดงรายการขอ้มูลแบบ 56-1 แบบ 69-1 ท่ีจดัท าโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์เป็นแนวทางในการเลือกใช ้key financial ratio ได ้ 
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      ตวัอยา่งเช่น กรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นธนาคารพาณิชย ์สามารถใชข้อ้มูล liquidity 
coverage ratio / net stable funding ratio แทนรายการ current ratio หรือกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีเป็น 
บริษทัหลกัทรัพย ์สามารถใชข้อ้มูล net capital แทนรายการ current ratio ได ้เป็นตน้ 
 2.4  ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหน้ี และ
ความเส่ียงจากความสัมพนัธ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูอ้อกตราสารหน้ี
และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
 2.5  ใหแ้สดงจ านวนพนกังานทั้งหมด และจ านวนพนกังานในแต่ละสายงานหลกัและ 
ในกรณีท่ีบริษทัมีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังานอยา่งมีนยัส าคญั หรือมีขอ้พิพาทดา้นแรงงาน 
ท่ีส าคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา ใหอ้ธิบายเหตุผลและนโยบายในเร่ืองดงักล่าว รวมถึงความสัมพนัธ์ 
ระหวา่งผูบ้ริหารและสหภาพแรงงาน (ถา้มี)  นอกจากน้ี ใหแ้สดงผลตอบแทนรวมของพนกังาน 
และอธิบายลกัษณะผลตอบแทนนั้น (เช่น เป็นเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
เป็นตน้) รวมทั้งอธิบายนโยบายในการพฒันาพนกังาน 

ให้จัดท ำเอกสำรระบุว่ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลคร้ังนีม้ีควำมแตกต่ำงจำกแบบ 56-1 หรือ  
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลคร้ังล่ำสุดท่ีย่ืนต่อส ำนักงำนอย่ำงไรบ้ำง (อำจท ำเป็นตำรำงเปรียบเทียบหรือ 
highlight ส่วนท่ีแตกต่ำงกไ็ด้) 

3.  กรณีอ่ืนท่ีไม่เขา้ข่ายตาม 2. 
      3.1  ใหผู้อ้อกตราสารหน้ีเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั โดยมีหวัขอ้และรายละเอียดเป็นไปตาม 

แบบ 56-1 โดยอนุโลม 
      3.2  ใหเ้พิ่มเติมขอ้มูลเก่ียวกบัภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นของผูอ้อกตราสารหน้ี (กรณีท่ีออกเป็น 

ตราสารหน้ีไม่มีประกนั) และยอดหน้ีคงคา้งในการออกตัว๋เงินหรือหุน้กูค้ร้ังก่อนดว้ย  
      3.3  การเปิดเผยฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ใหแ้สดงขอ้มูลจากงบการเงินและ

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัท่ีสะทอ้นถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในธุรกิจหลกัของบริษทั 
และบริษทัยอ่ย อยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้มูลเปรียบเทียบ 2 ปีท่ีผ่านมา (เป็นงบการเงินปีล่าสุดท่ีผา่นการตรวจสอบ 
จากผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานและงบการเงินปียอ้นหลงัอีกหน่ึงปี)  ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผย
ขอ้มูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)  
ส าหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด และผลการด าเนินงานสะสมตั้งแต่ตน้ปีบญัชีถึงไตรมาสล่าสุดดว้ย  
และใหเ้ปิดเผยอตัราส่วนทางการเงินดงัน้ี 

 (1)  อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินไดค้่าเส่ือมราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย (net debt to EBITDA ratio) 

 (2)  อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (interest coverage ratio)  
 (3)  อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (debt service coverage ratio)  
 (4)  อตัราหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม (debt to equity ratio)  
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 (5)  อตัราส่วนสภาพคล่อง (current ratio)  
 (6)  อตัราส่วนตัว๋เงินจ่ายต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (B/E size to interest bearing debt ratio) 
 (7)  อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี ต่อหน้ีสินท่ีมีภาระ 

ดอกเบ้ียทั้งหมด 
 (8)  อตัราส่วนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินต่อหน้ีสินรวม 

        3.4  ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหน้ี และ
ความเส่ียงจากความสัมพนัธ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูอ้อกตราสารหน้ี
และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
 3.5  ใหแ้สดงจ านวนพนกังานทั้งหมด และจ านวนพนกังานในแต่ละสายงานหลกั                            
และในกรณีท่ีบริษทัมีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังานอยา่งมีนยัส าคญั หรือมีขอ้พิพาทดา้นแรงงาน 
ท่ีส าคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา ใหอ้ธิบายเหตุผลและนโยบายในเร่ืองดงักล่าว รวมถึงความสัมพนัธ์ 
ระหวา่งผูบ้ริหารและสหภาพแรงงาน (ถา้มี)  นอกจากน้ี ใหแ้สดงผลตอบแทนรวมของพนกังาน 
และอธิบายลกัษณะผลตอบแทนนั้น (เช่น เป็นเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
เป็นตน้) รวมทั้งอธิบายนโยบายในการพฒันาพนกังาน   

 
รำยกำรข้อมูลเพิม่เติม (เฉพำะสำขำธนำคำรต่ำงประเทศในประเทศไทย) 

 หากผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นสาขาธนาคารต่างประเทศในประเทศไทย  (“ส านกังานสาขา”)                   
การเปิดเผยขอ้มูลตาม 1. 2. และ 3. ขา้งตน้ ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลของส านกังานสาขาเป็นหลกั และระบุขอ้มูล        
ของส านกังานใหญ่ (หมายถึง ธนาคารต่างประเทศทั้งองคก์ร) ประกอบ โดยแสดงเฉพาะสรุปขอ้มูล              
การประกอบธุรกิจ ตวัเลขรายการบญัชีในงบการเงินท่ีส าคญั และผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
ส านกังานใหญ่ (ถา้มี) รวมทั้งแสดงขอ้ผกูพนัตามขอ้ก าหนดสิทธิท่ีระบุวา่ส านกังานสาขาจะด ารงฐานะ  
การช าระหน้ีใหไ้ม่ไดรั้บผลกระทบจากการท่ีส านกังานสาขาจะส่งเงินออกไปใหส้ านกังานใหญ่   
ทั้งน้ี ใหแ้นบงบการเงินของส านกังานสาขาเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
ตราสารหน้ี  นอกจากน้ี ให้เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมดงัน้ี 

− ความเส่ียงเก่ียวกบัขอ้จ ากดัทางกฎหมายในดา้นต่าง ๆ ท่ีกระทบต่อความสามารถ                   
ในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสารหน้ี เช่น กฎหมายลม้ละลาย กฎหมายเก่ียวกบัหลกัต่างตอบแทน  

− ความเส่ียงในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีลม้ละลาย ซ่ึงผูถื้อตราสารหน้ีอาจไม่สามารถ
ขอรับช าระหน้ีหรือฟ้องบงัคบัช าระหน้ีจากทรัพยสิ์นของส านกังานสาขาและส านกังานใหญ่  ทั้งน้ี  
หากมีการเปิดเผยอนัดบัความน่าเช่ือถือของส านกังานใหญ่ ใหร้ะบุค  าเตือนวา่  ผลการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือของส านกังานใหญ่อาจไม่สะทอ้นความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสารหน้ี 
ของส านกังานสาขาโดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเกิดกรณีลม้ละลาย 

อน่ึง ในกรณีการออกตราสารหน้ีท่ีเลือกจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารหน้ี  
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และผูอ้อกตราสารหน้ีประสงคจ์ะเปิดเผยเฉพาะอนัดบัความน่าเช่ือถือของส านกังานใหญ่ โดยจะไม่ 
จดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของส านกังานสาขา ใหเ้ปิดเผยเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงล่าสุด 
ของส านกังานสาขาซ่ึงไดป้รับปรุงผลกระทบหากมีการน าเงินท่ีไดจ้ากการออกตราสารหน้ีทั้งหมด            
ไปก่อใหเ้กิดเป็นสินทรัพยเ์ส่ียงเตม็จ านวนดว้ย 



- 13 - 

 
SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

                                                                             ส่วนท่ี 4 
ข้อมูลเกีย่วกบักำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ 

 1.  รำยละเอยีดของตรำสำรหนีท่ี้เสนอขำย 
      - ใหร้ะบุกฎหมายของประเทศท่ีใชบ้งัคบักบัตราสารหน้ี (applicable law)  
     - ใหแ้สดงผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจดัอนัดบั 

ความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี ผูท่ี้ออกตราสารหน้ี หรือผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ีตามตราสารหน้ี       
โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
 - ในกรณีท่ีตราสารหน้ีท่ีเสนอขายมีรายละเอียดอ่ืนท่ีส าคญัท่ีควรอธิบายเพิ่มเติมจากขอ้มูล 
ในหนา้แรก เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจลกัษณะของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย ใหส้รุปลกัษณะส าคญัของตราสารหน้ี
ท่ีเสนอขายเพิ่มเติมดว้ย เช่น กรณีเสนอขายหุน้กู ้ใหส้รุปสาระส าคญัของขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ี
ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้(terms and conditions) และสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้วิธีการในการจ่าย
ดอกเบ้ียและการช าระหน้ี ประเภทและมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ขอ้มูลผูค้  ้าประกนัและ 
สรุปสาระส าคญัของสัญญาค ้าประกนั (กรณีเป็นการค ้าประกนั) เป็นตน้ 
 กรณีท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งมีสถานะเป็นเจา้หน้ีของผูอ้อกตราสารหน้ี  
ใหเ้ปิดเผยความสัมพนัธ์ดงักล่าวไวด้ว้ย 

กรณีเสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ ใหส้รุปวิธีการใชสิ้ทธิ เง่ือนไข การปรับสิทธิ  
และค่าเสียหาย เป็นตน้ 

กรณีเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ใหร้ะบุขอ้มูลอยา่งน้อย ดงัต่อไปน้ี 
  - ประเภทและลกัษณะส าคญัของปัจจยัอา้งอิง รวมถึงใหร้ะบุขอ้มูลส าคญัของปัจจยัอา้งอิง
ท่ีอาจมีผลกระทบต่อเงินตน้หรือผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ พร้อมแหล่งขอ้มูลท่ีผูถื้อหุน้กูส้ามารถ 
ดูเพิ่มเติมได ้เช่น แสดงกราฟขอ้มูลผลการด าเนินงานยอ้นหลงัของปัจจยัอา้งอิง เป็นตน้ 
  - อธิบายโครงสร้างธุรกรรมใหช้ดัเจน 
  - ระบุขอ้มูลของสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว เช่น ขอ้มูลคู่สัญญาและ  
สาระส าคญัของสัญญา เป็นตน้  ทั้งน้ี ตวัอยา่งของสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การท าสัญญาล่วงหนา้ท่ีมี 
ขอ้ก าหนดให้ผูอ้อกตราสารหน้ีไดรั้บช าระหน้ีจากคู่สัญญาในจ านวนและระยะเวลาเดียวกนัหรือ                        
ใกลเ้คียงกบัท่ีตอ้งช าระหน้ีใหผู้ถื้อหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีเสนอขายนั้น (back to back agreement)  

กรณีเสนอขายตราสาร Tier 2 ท่ีมีเง่ือนไขการ convert to equity ใหผู้อ้อกตราสาร                      
ดงักล่าวระบุรายละเอียดขอ้มูลเพิ่มเติมอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ลกัษณะเฉพาะของตราสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
  1)  ลกัษณะและเง่ือนไขโดยรวมของตราสาร Tier 2 ท่ีมีเง่ือนไขการ convert to equity 

โดยระบุความเส่ียงเฉพาะตวัของตราสารอยา่งละเอียดและชดัเจน เช่น เป็นตราสารท่ี ธพ. มีสิทธิไถ่ถอน
ก่อนครบก าหนดการช าระคืนภายใตเ้ง่ือนไขท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ก าหนด  และไม่มี
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ขอ้ก าหนดให้ผูถื้อสามารถไถ่ถอนก่อนก าหนด  การก าหนดเง่ือนไขในการรองรับและรับรู้ผลขาดทุน
ของ ธพ. เม่ือ ธพ. มีผลการด าเนินงานท่ีไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้2 (“loss absorption on                
a gone-concern basis”) โดยตราสารจะถูก convert to equity และความเส่ียงและผลกระทบต่อผูล้งทุน
ภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ เป็นตน้ 

 2)  เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะและความเส่ียงของตราสาร Tier 2 ท่ีมี
เง่ือนไขการ convert to equity และตราสารหน้ีทัว่ไป โดยไม่ท าใหผู้ล้งทุนเขา้ใจผิดวา่หลกัทรัพย ์              
ทั้งสองประเภทสามารถเปรียบเทียบกนัได ้เช่น เปรียบเทียบผลตอบแทนอยา่งเดียว โดยไม่รวมถึงขอ้มูล
ผลกระทบดา้นความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากตราสาร Tier 2 ท่ีมีเง่ือนไขการ convert to equity เป็นตน้ 

 3)  เปรียบเทียบล าดบัการช าระหน้ีของตราสาร Tier 2 ท่ีมีเง่ือนไขการ convert to 
equity กบัเงินฝาก เจา้หน้ีสามญั ตราสารหน้ีประเภทอ่ืน ๆ หุน้สามญั ฯลฯ ทั้งภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ  
เช่น เม่ือผูอ้อกตราสารถูกพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกพิพากษาใหล้ม้ละลาย หรือมีการช าระบญัชีเพื่อการเลิก
กิจการ เป็นตน้ และเม่ือเกิด Trigger event เพื่อ loss absorption on a gone-concern basis 

 4)  ค  านิยามและองคป์ระกอบของเงินกองทุนชั้นท่ี 2 และสินทรัพยเ์ส่ียง โดยยอ่   
ซ่ึงตอ้งมีสาระส าคญัและเขา้ใจไดง้่าย  

 5)  วิธีการค านวณอตัราเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (“CET 1 ratio”)  
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 (“Tier 1 Ratio”) และอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน  (“Total Capital Ratio”)  
โดยยอ่และเขา้ใจไดง้่าย 

 6)  เปรียบเทียบระหวา่ง CET 1 ratio, Tier 1 Ratio และ Total Capital Ratio ท่ี ธพ.  
ด ารงได ้ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือนกบักบัอตัราส่วนเงินกองทุนขั้นต ่า (“minimum capital  
requirement”) และเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (“capital buffer”) ตามท่ี ธปท. ก าหนดทั้ง 3 ประเภท  

                      นอกจากน้ี ให ้ธพ. เปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบวา่ สามารถติดตามอตัราส่วนเงิน 
กองทุนดงักล่าว ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือนไดจ้ากหนา้ website ของ ธพ. ภายในวนัท่ี 25  
ของเดือนถดัไป และอธิบายความเส่ียงท่ีผูถื้อตราสาร Tier 2 ท่ีมีเง่ือนไขการ convert to equity อาจไดรั้บ 
จากการลดลงของอตัราส่วนเงินกองทุนท่ี ธพ. ด ารงได ้และการไม่สามารถปฏิบติัตาม minimum capital  
requirement และ capital buffer ดงักล่าว 

7)  แนวทาง/วิธีการค านวณมูลค่าของตราสารท่ีถูก convert to equity  เม่ือเกิด Trigger 
event ภายใตเ้ง่ือนไขเพื่อ loss absorption on a gone-concern basis  พร้อมตวัอยา่งการค านวณท่ีผูล้งทุน
เขา้ใจไดง้่าย รวมทั้งมีการจดัท า worst case scenario analysis เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจ/รับทราบผลขาดทุน
สูงสุด และผลกระทบท่ีผูล้งทนุอาจไดรั้บเม่ือเกิด Trigger event ดงักล่าว 

 

 
2 เช่น ธพ. มีสินทรัพยไ์ม่เพียงพอจ่ายคืนผูฝ้ากเงินและเจา้หน้ี เงินกองทุนของ ธพ. ลดลงจนถึงระดบัท่ีจะกระทบต่อผูฝ้ากเงินและเจา้หน้ี 
หรือ ธพ. ไม่สามารถเพ่ิมทุนไดด้ว้ยตวัเอง เป็นตน้ 
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  นอกจากน้ี ให ้ธพ. เปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบถึงความเส่ียง และผลกระทบจากการ
ก าหนด floor conversion price ท่ีระดบัร้อยละ 50 ของราคาหุน้สามญัของ ธพ. ในช่วงก่อนหรือระหวา่ง
การเสนอขายตามแนวทางท่ีสมาคมธนาคารไทยก าหนด เช่น ความเส่ียงท่ีจะไดรั้บหุน้สามญัจากการ 
convert to equity ในมูลค่ารวมต ่ากวา่เงินลงทุนในตราสาร Tier 2 ดงักล่าว เป็นตน้ 

8)  ขั้นตอนและกระบวนการในกรณีท่ีมีการ convert to equity ตราสาร Tier 2 
9)  อธิบายแผนการขยายธุรกิจในช่วง 3 ปีขา้งหนา้ 

(2)  ขอ้มูลเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จากการเสนอขายตราสาร Tier 2 ท่ีมี
เง่ือนไขการ convert to equity ของ ธพ. โดยผา่น ธพ. ผูอ้อกตราสารเองหรือผา่นบริษทัหลกัทรัพย ์(“บล.”) 
ในเครือของ ธพ. (ถา้มี) เน่ืองจากเพื่อใหถู้กนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ตามเกณฑ ์Basel III ของ ธปท.     
จึงอาจสร้างแรงจูงใจให ้ธพ. หรือ บล. ในเครือของ ธพ. ชกัชวนใหผู้ล้งทุนซ้ือตราสาร โดยไม่ช้ีแจงถึง
ความเส่ียง ชวนเช่ือเกินจริง ใหข้อ้มูลเป็นเทจ็หรือไม่ชดัเจน          

 2.  ข้อจ ำกดักำรโอนตรำสำรหนี้ท่ีเสนอขำย (ถา้มี เช่น ขอ้จ ากดัการโอนตราสารหน้ีท่ีได ้
จดทะเบียนไวก้บัส านกังาน เป็นตน้) 

 3.  กำรก ำหนดรำคำตรำสำรหนี้ 
        ใหอ้ธิบายท่ีมาของการก าหนดอตัราดอกเบ้ียและราคาตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย ไดแ้ก่  
วิธีการก าหนดราคา ผูท่ี้มีส่วนในการก าหนดราคา ปัจจยัหรือตวัแปรต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการก าหนดราคา เป็นตน้             
ทั้งน้ี แนวทางการเปิดเผยท่ีมาของการก าหนดอตัราดอกเบ้ียและราคาตราสารหน้ีใหเ้ป็นไปตามคู่มือ               
การเปิดเผยขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์และขอ้มูลประจ าปี 

 4.  กำรจอง กำรจ ำหน่ำย และกำรจัดสรร 
 (1) วิธีการเสนอขายตราสารหน้ี  
  ใหร้ะบุวา่เป็นการเสนอขายตราสารหน้ีผา่นผูจ้ดัจ าหน่ายตราสารหน้ีหรือผูค้า้ตราสารหน้ี
หรือไม่ 
 (2) ผูจ้ดัจ าหน่ายตราสารหน้ี (กรณีผา่นผูจ้ดัจ าหน่าย) ใหร้ะบุ 
  (ก)  ผูป้ระกนัการจ าหน่ายและจดัจ าหน่าย ให้ระบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ 
 (ข)  ผูจ้ดัจ าหน่าย ให้ระบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ 
 (ค)  ตวัแทนผูจ้ดัจ าหน่าย ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์

นอกจากน้ี หากผูจ้ดัจ าหน่ายตราสารหน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูอ้อกตราสารหน้ีในลกัษณะ
ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุน้ระหวา่งกนั มีกรรมการร่วมกนั เป็นเจา้หน้ี 
เป็นตน้) ใหเ้ปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 

(3)  ผูค้า้ตราสารหน้ี (กรณีผา่นผูค้า้ตราสารหน้ี) ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ 
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นอกจากน้ี หากผูค้า้ตราสารหน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูอ้อกตราสารหน้ีในลกัษณะท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุน้ระหวา่งกนั มีกรรมการร่วมกนั เป็นเจา้หน้ี 
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 และสัดส่วน 
หรือจ านวนตราสารหน้ีท่ีจะไดรั้บจดัสรรอยา่งชดัเจน หากมีการแบ่งจ านวนตราสารหน้ีและเสนอขาย
ต่อผูล้งทุนต่างประเทศ ให้ระบุดว้ย 
 (8) วนัและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ี  
  ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลาการจองซ้ือตราสารหน้ี การก าหนดจ านวน            
ในการจองซ้ือตราสารหน้ีต่อราย วิธีการช าระเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ี ช่ือบริษทัเงินทุนหรือ ธพ.              
ท่ีเป็นตวัแทนรับเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ี วิธีการและเง่ือนไขในการถอนเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ีคืน  

(9) การจดัสรรในกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือตราสารหน้ีเกินกวา่จ านวนตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 
  ใหร้ะบุการจดัสรรกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือตราสารหน้ีเกินกว่าจ านวนตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 
 (10) วิธีการคืนเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ี  
    ใหร้ะบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ีในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือ
ไม่ไดรั้บการจดัสรรตราสารหน้ี 

(11) วิธีการส่งมอบตราสารหน้ี  
    ใหร้ะบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ 

5.  ตัวแทนกำรช ำระเงิน (paying agent) 
         ใหร้ะบุรายละเอียดช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์ของบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูอ้อกตราสารหน้ี
ใหท้ าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนการช าระเงิน รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัขอบเขตในการท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทน           
การช าระเงิน  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีท าหนา้ท่ีในการช าระเงินเอง โดยไม่ไดมี้การท าสัญญาแต่งตั้ง
บุคคลใดท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนการช าระเงิน ใหร้ะบุวา่ผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นผูท้  าหนา้ท่ีดงักล่าว 
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6.  ตลำดรองตรำสำรหนี ้(ถ้ำมี) 
         ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีประสงคจ์ะน าตราสารหน้ีท่ีออกและเสนอขายไปจดทะเบียน 
ซ้ือขายในตลาดรองใด ๆ ให้ระบุช่ือของตลาดดงักล่าว รวมทั้งวนัเวลาท่ีคาดวา่จะน าตราสารหน้ีดงักล่าว 
ไปจดทะเบียนดว้ย   นอกจากน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีจะแต่งตั้งบุคคลใดท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แล 
สภาพคล่อง (market maker) ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และสาระส าคญัของขอ้ตกลงในการท าหนา้ท่ีเป็น                      
market maker ดว้ย 

7.  ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน (ถ้ำมี)  
     ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์ นอกจากน้ี หากท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเก่ียวขอ้ง

กบัผูอ้อกตราสารหน้ีในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุน้ระหวา่งกนั 
มีกรรมการร่วมกนั เป็นเจา้หน้ี เป็นตน้) ให้เปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 
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ส่วนท่ี 5 
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 

 
1. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีเป็นบริษทัท่ีมีหุน้จดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บ 

มอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของ 
แบบแสดงรายการขอ้มูล (ในกรณีท่ีกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัมิใช่ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด
หรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ใหก้ารลงลายมือช่ือดงักล่าวตอ้งมีผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง
บริหารสูงสุดหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ร่วมลงลายมือช่ือดว้ย) พร้อมทั้ง
ประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  และมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูล
แทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
 “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ [กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม / ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด / 
ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี] ของผูอ้อกตราสารหน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าว
ถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   

ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อก 
ตราสารหน้ีตามท่ีปรากฏในแหล่งขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อ
ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลท่ีอา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี  (ให้ระบุขอ้ความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีท่ีมีการอา้งอิง
ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใด ๆ ท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุในส่วนท่ี 3)  

  ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ได ้
รับรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบั
เอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่
ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

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

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                              

 หมายเหต ุหากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้ 
บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้  
ผูอ้อกตราสารหน้ีตอ้งจดัให้บุคคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถ 
ลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบั 
ตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูอ้อกตราสารหน้ีไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าว 
ลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็น 
และสมควรโดยไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 

2. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูอ้อกตราสารหน้ีไม่เป็นบริษทัท่ีมีหุน้ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.1  กรรมการบริหารทุกคน ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด และผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหาร
สูงสุดในสายงานบญัชี ใหล้งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย  
โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

 “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ [กรรมการบริหาร / ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด /  
ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี] ของผูอ้อกตราสารหน้ี  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูล 
ดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้                     
ในสาระส าคญั  นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดง 
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบั 
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของผูอ้อกตราสารหน้ีและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหผู้อ้อกตราสารหน้ีมีระบบการเปิดเผยขอ้มูล
ท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจวา่ผูอ้อกตราสารหน้ีไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของผูอ้อกตราสารหน้ี
และบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหผู้อ้อกตราสารหน้ีมีระบบการควบคุม 
ภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน  ณ  วนัท่ี  .........................................................  ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ 
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ตรวจสอบของผูอ้อกตราสารหน้ีแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงิน
ของผูอ้อกตราสารหน้ีและบริษทัยอ่ย 

ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อก 
ตราสารหน้ีตามท่ีปรากฏในแหล่งขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อ
ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลท่ีอา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี  (ให้ระบุขอ้ความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีท่ีมีการอา้งอิง
ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใด ๆ ท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุในส่วนท่ี 3)  

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือ
ก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ 
ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

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

ช่ือ            ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                               

2.2  กรรมการคนอ่ืนของผูอ้อกตราสารหน้ีนอกจาก 2.1 ใหล้งลายมือช่ือพร้อมทั้ง
ประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบั
เอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการของผูอ้อกตราสารหน้ี ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควร 
สงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ 
ในสาระส าคญั 

ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อก 
ตราสารหน้ีตามท่ีปรากฏในแหล่งขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อ 
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ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลท่ีอา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี  (ให้ระบุขอ้ความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีท่ีมีการอา้งอิงขอ้มูล
จากแหล่งขอ้มูลใด ๆ ท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุในส่วนท่ี 3)  

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้      
ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ท าใหผู้อ่ื้น 
ส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้…....………..................
เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ …..........…............. 
ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

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

        ช่ือ                          ต าแหน่ง        ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                             

 หมายเหต ุหากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็น                
ท่ีท าใหบุ้คคลใดยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้  
ผูอ้อกตราสารหน้ีตอ้งจดัให้บุคคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าว             ไม่
สามารถลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถ
บงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูอ้อกตราสารหน้ีไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคล
ดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดท่ีมี                
เหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 

3. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีเป็นสาขาธนาคาร
ต่างประเทศซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยตามกฎหมายวา่ดว้ย         
ธุรกิจสถาบนัการเงิน  

  ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของแบบแสดง
รายการขอ้มูล พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  และมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสาร 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
 “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัของผูอ้อกตราสารหน้ี ขา้พเจา้ 



- 22 - 

 
SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูล 
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   
 
 

 ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อก 
ตราสารหน้ีตามท่ีปรากฏในแหล่งขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มี 
ความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลท่ีอา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดง         
ใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี  (ให้ระบุขอ้ความตามวรรคน้ี 
เฉพาะกรณีท่ีมีการอา้งอิงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใด ๆ ท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุ                    
ในส่วนท่ี 3)  

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ได ้
รับรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบั
เอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่
ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

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

ช่ือ             ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                  

 หมายเหต ุหากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้ 
บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้  
ผูอ้อกตราสารหน้ีตอ้งจดัให้บุคคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถ 
ลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบั 
ตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูอ้อกตราสารหน้ีไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าว 
ลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็น 
และสมควรโดยไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 

4.  การรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 
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    ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั       
(ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

 
 
 
    “ขา้พเจา้ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของผูอ้อกตราสารหน้ี ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ 
    (1)  ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ีแลว้  

และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง
ครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

    (2)  ไดพ้ิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูอ้อกตราสารหน้ีในอนาคต 
แลว้เห็นวา่ สมมติฐานไดจ้ดัท าขึ้นอยา่งสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผูอ้อกตราสารหน้ี
หรือผูล้งทุนอยา่งชดัเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีมีการระบุนโยบาย และแผนการ
ประกอบธุรกิจของผูอ้อกตราสารหน้ีในอนาคตในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี)” 

 ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบแสดง 
รายการขอ้มูลบางส่วน หรือเห็นวา่ขอ้มูลบางส่วนไม่ถูกตอ้งครบถว้น ให้อธิบายเง่ือนไขไวเ้พิ่มเติม เช่น 

 “เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง ........................ ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี 
ท่ีขา้พเจา้ไม่สามารถใหค้วามเห็นได ้เน่ืองจาก .............................(ไม่มีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะตรวจสอบ หรือไม่
ไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารของผูอ้อกตราสารหน้ีในการตรวจสอบขอ้มูลในเร่ืองน้ี)” หรือ 

 “เวน้แต่ขอ้ความในหนา้............ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่ควรใชข้อ้ความ....................แทน” 
 ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินน าขอ้มูลจากบุคคลอ่ืนท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นนั้น 

มาอา้งอิง ให้ระบุขอ้ความเพิ่มเติม ดงัน้ี 
 “เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง..........................ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี 

ท่ีขา้พเจา้ใชข้อ้มูลจาก ....................................ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองน้ีเป็นอยา่งดี” 
         ช่ือ             ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ 

1.                                                                                                              
2.                                                                         


