แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง)
(แบบ 69-DEBT-PO)
บริ ษทั .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูอ้ อกตราสารหนี้ ) ……
เสนอขาย
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
- ให้ระบุลกั ษณะที่สาคัญของตราสารหนี้ที่เสนอขาย เช่น ประเภทตราสารหนี้ จานวน ราคาเสนอขาย
ต่อหน่วย บุคคลที่เสนอขายตราสารหนี้ให้ (เฉพาะกรณี ที่ไม่ได้เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป)
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ผูอ้ อกตราสารหนี้ หรื อผูค้ ้ าประกันการชาระหนี้ เป็ นต้น
- ให้ระบุรายละเอียดสาคัญอื่นของการเสนอขายตราสารหนี้ เช่น ผูป้ ระกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย
บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่จาหน่ายตราสารหนี้ ที่ปรึ กษาทางการเงิน วันที่แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ (“แบบแสดงรายการข้อมูล”) มีผลใช้บงั คับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขาย
กรณีที่มีจานวนตราสารหนี้ที่ขายได้นอ้ ยกว่าจานวนตราสารหนี้ข้ นั ต่าที่ผอู ้ อกตราสารหนี้กาหนด เป็ นต้น
- ให้ มีคำเตือนผู้ลงทุนว่ ำ
“ก่อนตัดสิ นใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผูอ้ อกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ ยง
ที่เกี่ยวข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ น้ ี
มิได้เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน
หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในตราสารหนี้
ที่เสนอขาย หรื อมิได้ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรื อรับรองความครบถ้วน
และถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้น้ ีเป็ นความรับผิดชอบ
ของผูอ้ อกตราสารหนี้
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีขอ้ ความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ
หรื อขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผูถ้ ือตราสารหนี้ที่ได้ซ้ื อตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปี
นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้น้ นั มีผลใช้บงั คับ มีสิทธิเรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหายจากบริ ษทั หรื อเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้รู้หรื อควรได้รู้วา่ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้เป็ นเท็จหรื อขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี
นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีผลใช้บงั คับ”
SEC Classification :

้
ใชภายใน
(Internal)

-2- ให้ระบุคาเตือน ในกรณี เป็ นการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่มูลค่าไถ่ถอนรวมของหุน้ กู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝงอาจต่ากว่าเงินต้นที่ผลู ้ งทุนชาระให้กบั ผูอ้ อกหุน้ กู้ ทั้งนี้ หากมีการค้ าประกันมูลค่า
ไถ่ถอนเป็ นบางส่วน ขอให้ระบุสัดส่ วนการค้ าประกันให้ชดั เจน กรณีเป็ นการเสนอขายตราสาร
ด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ประเภทที่ 2 (“Tier 2”) ที่มีเงื่อนไขการถูกบังคับ
แปลงสภาพ (“convert to equity”) ให้เปิ ดเผยความเสี่ ยงที่ผลู ้ งทุนอาจต้องร่ วมรับผลขาดทุนของ
ธนาคารพาณิชย์ (“ธพ.”) หากเกิดเหตุการณ์ที่เข้าเงื่อนไขตามที่กาหนดในสัญญา (“Trigger event”)
รวมถึงความเสี่ ยงจากการกาหนดราคาแปลงสภาพขั้นต่า (“floor conversion price”)

SEC Classification :

้
ใชภายใน
(Internal)

-3การพิจารณาระยะเวลามีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูล
ในการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาระยะเวลาการมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการ
ข้อมูล ให้แนบหนังสื อรับรองที่ระบุหน้าที่ในการส่งงบการเงินและรายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
ตามมาตรา 56 ของผูอ้ อกตราสารหนี้ รวมทั้งลักษณะของข้อกาหนดสิ ทธิของหุ ้นกูท้ ี่เสนอขายครั้งนี้ ดงั นี้
1. ข้อมูลผูอ้ อกตราสารหนี้ ระบุวา่ ผูอ้ อกตราสารหนี้มีลกั ษณะใดดังนี้
 1.1 บริ ษทั มีหน้าที่นาส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
หรื อผลการดาเนินงานตามมาตรา 56
 1.2 บริ ษทั ไม่มีหน้าที่นาส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
หรื อผลการดาเนินงานตามมาตรา 56
2. กรณีเสนอขายหุน้ กู้ ให้ระบุประเภทหุ้นกู้ (เช่น หุน้ กู้ / หุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ / หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ /
หุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง) ทั้งนี้ ให้ระบุวา่ ข้อกาหนดสิ ทธิสาหรับการเสนอขายในครั้งนี้ เป็ นลักษณะใดดังนี้
 2.1 ข้อกาหนดสิ ทธิเป็ นไปตามตัวอย่างที่กาหนดไว้บน website ของสานักงาน
 2.2 ข้อกาหนดสิ ทธิและเงื่อนไขตามข้อกาหนดสิ ทธิฉบับที่ยนื่ ไม่แตกต่างจาก
ข้อกาหนดสิ ทธิที่เคยยืน่ ต่อสานักงานมาแล้วไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ขอ้ กาหนดสิ ทธิที่เคยยืน่ นั้น
ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน เว้นแต่เป็ นความแตกต่างในผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนจะได้รับ แต่ไม่รวมถึง
ความแตกต่างของสูตรหรื อวิธีการที่ใช้ในการกาหนดอัตราผลตอบแทน (ระบุวนั ที่ มีผลใช้บงั คับของ
แบบแสดงรายการข้อมูลที่ออกตามข้อกาหนดสิ ทธิดงั กล่าว....................................)
 2.3 กรณีอื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายตาม 2.1 และ 2.2

SEC Classification :

้
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(Internal)

-4สำรบัญ
หน้ ำ
ส่ วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำร (factsheet)
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลสรุป (executive summary)
ส่ วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้
3.1 วัตถุประสงค์ กำรใช้ เงิน
3.2 กำรประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปัจจัยความเสี่ ยง
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
6. ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสาคัญอื่น
3.3 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
8. โครงสร้างการจัดการ
9. การกากับดูแลกิจการ
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
11. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
12. รายการระหว่างกัน
3.4 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้
1. รายละเอียดของตราสารหนี้ที่เสนอขาย
2. ข้อจากัดการโอนตราสารหนี้ที่เสนอขาย
3. การกาหนดราคาตราสารหนี้ที่เสนอขาย
4. การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
5. ตัวแทนการชาระเงิน
6. ตลาดรองตราสารหนี้
7. ที่ปรึ กษาทางการเงิน
ส่ วนที่ 5 กำรรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล

SEC Classification :

้
ใชภายใน
(Internal)

-5-

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

SEC Classification :

ร่ างข้อกาหนดสิ ทธิ
ร่ างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
งบการเงินประจางวดปี บัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
อื่น ๆ

้
ใชภายใน
(Internal)

-6ส่ วนที่ 1
สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำร (factsheet)
ให้สรุ ปสาระสาคัญของตราสาร รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ ยงที่สาคัญของตราสาร

SEC Classification :

้
ใชภายใน
(Internal)

-7ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลสรุป (executive summary)
1. ให้สรุ ปสาระสาคัญของข้อมูลผูอ้ อกตราสารหนี้โดยย่อ เพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจภาพรวมของ
การดาเนิ นธุรกิจของผูอ้ อกตราสารหนี้ (ควรสรุ ปข้อมูลให้อยูภ่ ายใน 1 หน้ากระดาษ)
2. เปิ ดเผยประวัติผิดนัดชาระหนี้ เงินต้นหรื อดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรื อผิดนัดชาระหนี้เงินกูย้ มื จาก
ธนาคารพาณิชย์ บริ ษทั เงินทุน บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ หรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
และการผิดเงื่อนไขในการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดสิ ทธิ 3 ปี ย้อนหลัง
(ผู้ลงทุนควรอ่ านรายละเอียดข้อมูลในส่ วนที่ 3 และส่ วนที่ 4 ก่ อนตัดสิ นใจจองซื ้อตราสารหนี)้

SEC Classification :

้
ใชภายใน
(Internal)

-8ส่ วนที่ 3
ผู้ออกตรำสำรหนี้

1. วัตถุประสงค์ กำรใช้ เงิน
บริ ษทั
ประกอบธุรกิจ
โดยมีที่ต้ งั สานักงานใหญ่ที่
เลขทะเบียนบริ ษทั Home Page (ถ้ามี)
โทรศัพท์ โทรสาร
มีวตั ถุประสงค์ในการนาเงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารหนี้ครั้งนี้ประมาณ
วัตถุประสงค์ กำรใช้ เงิน

จำนวนเงินที่ใช้ ระยะเวลำที่ใช้
โดยประมำณ เงินโดยประมำณ

1. เพื่อใช้ในการซื้อสิ นทรัพย์
หรื อลงทุนในกิจการที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ปัจจุบนั
2. เพื่อใช้ในการซื้อสิ นทรัพย์
หรื อลงทุนในกิจการที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ปัจจุบนั

3. เพื่อชาระคืนเงินกู้ หรื อหนี้
จากการออกตราสารหนี้

ล้านบาท ไปใช้ดงั นี้1
รำยละเอียด

- กรณี เป็ นการซื้อสิ นทรัพย์ ให้อธิบายเกี่ยวกับ
ประเภทสิ นทรัพย์และจานวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ
- กรณี เป็ นการลงทุนในกิจการ ให้อธิ บาย
ลักษณะกิจการที่จะลงทุน สถานะการลงทุน
และจานวนเงินที่ใช้โดยประมาณ
ทั้งนี้ กรณี การซื้อสิ นทรัพย์ หรื อลงทุนในกิจการ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจปั จจุบนั
ให้อธิ บายเหตุผลและที่มาของการเข้าไป
ซื้อสิ นทรัพย์หรื อลงทุนในกิจการดังกล่าวด้วย
- กรณี เป็ นการชาระหนี้ที่มีกบั กลุ่มที่ปรึ กษา
ทางการเงินหรื อกลุ่มตัวกลางในการเสนอขาย
หลักทรัพย์ ให้เปิ ดเผย terms and conditions
ของหนี้ดงั กล่าวเพิ่มเติมด้วย
- กรณี อื่น ๆ ให้เปิ ดเผยอย่างน้อยในเรื่ อง
จานวนเงินและระยะเวลาการใช้เงิน

4. กรณี อื่น ๆ เช่น เงินทุนที่ใช้
หมุนเวียนในกิจการ
หมำยเหตุ:

1

ยกเว้นสาหรับการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงซึ่งออกตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2559 (“SN”) และการเสนอขาย
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งออกตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.16/2557 (“ตราสาร Basel III”)
ให้เปิ ดเผยข้อมูลพอสังเขป โดยไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยตามรู ปแบบในตารางด้านล่างนี้
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-9(1) ให้เปิ ดเผยประมาณการมูลค่าเงินที่ใช้แยกแต่ละวัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยอาจเปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะเป็ นช่วง
(range) ที่เหมาะสมได้ และให้เรี ยงลาดับการใช้เงินตามความสาคัญของวัตถุประสงค์แต่ละเรื่ อง ทั้งนี้ หากเงินระดมทุน
ที่ได้รับในครั้งนี้ไม่เพียงพอสาหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ ให้เปิ ดเผยแหล่งเงินทุนที่จะจัดหาเพิ่มเติมด้วย
(2) หากเป็ นการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ให้เปิ ดเผยเป็ นรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
ทั้งนี ้ แนวทางการเปิ ดเผยวัตถุประสงค์ การใช้ เงินให้ เป็ นไปตามคู่มือการเปิ ดเผยข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอ
ขายหลักทรั พย์ และข้ อมูลประจาปี ที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ ของสานักงาน

2. กรณี ผอู ้ อกตราสารหนี้มีหน้าที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ต่อสานักงาน
หรื อเพิ่งยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลต่อประชาชน (แบบ 69-DEBT-PO/แบบ 69-BASE-PO) และ
แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บงั คับไม่เกิน 1 ปี ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังนี้
2.1 บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลตามที่ได้เคยเปิ ดเผยในแบบ 56-1 งวดปี ล่าสุดหรื อแบบแสดง
รายการข้อมูลที่เคยจัดส่งต่อสานักงานข้างต้น และปรับปรุ งข้อมูลดังกล่าวให้เป็ นปัจจุบนั ด้วย
2.2 ให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพย์สินของผูอ้ อกตราสารหนี้ (กรณี ที่
ออกเป็ นตราสารหนี้ไม่มีประกัน) และยอดหนี้คงค้างในการออกหุน้ กูห้ รื อตัว๋ เงินครั้งก่อน
2.3 ให้เปิ ดเผยข้อมูลคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion
and Analysis: MD&A) สาหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด และผลการดาเนินงานสะสมตั้งแต่ตน้ ปี บัญชี
ถึงไตรมาสล่าสุดด้วย และให้เปิ ดเผยอัตราส่วนทางการเงิน* ดังนี้
(1) อัตราส่ วนหนี้สินสุ ทธิต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ค่าเสื่ อมราคา และ
ค่าตัดจาหน่าย (net debt to EBITDA ratio)
(2) อัตราส่ วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)
(3) อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)
(4) อัตราหนี้สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม (debt to equity ratio)
(5) อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio)
(6) อัตราส่ วนตัว๋ เงินจ่ายต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (B/E size to interest bearing debt ratio)
(7) อัตราส่ วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยทั้งหมด
(8) อัตราส่ วนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม
*

ในกรณีที่ key financial ratio รายการใดไม่เหมาะกับประเภทธุ รกิจของผูอ้ อกตราสารหนี้
สามารถปรับรายการดังกล่าวให้เหมาะกับประเภทธุรกิจได้ โดยขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจในการวิเคราะห์
ของที่ปรึ กษาทางการเงิน/บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่จาหน่ายตราสารหนี้ ทั้งนี้ สามารถใช้คู่มือจัดทา
แบบแสดงรายการข้อมูลแบบ 56-1 แบบ 69-1 ที่จดั ทาโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นแนวทางในการเลือกใช้ key financial ratio ได้
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- 10 ตัวอย่างเช่น กรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ เป็ นธนาคารพาณิ ชย์ สามารถใช้ขอ้ มูล liquidity
coverage ratio / net stable funding ratio แทนรายการ current ratio หรื อกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้เป็ น
บริ ษทั หลักทรัพย์ สามารถใช้ขอ้ มูล net capital แทนรายการ current ratio ได้ เป็ นต้น
2.4 ให้เปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงต่อการดาเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้ และ
ความเสี่ ยงจากความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูอ้ อกตราสารหนี้
และผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
2.5 ให้แสดงจานวนพนักงานทั้งหมด และจานวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักและ
ในกรณีที่บริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนยั สาคัญ หรื อมีขอ้ พิพาทด้านแรงงาน
ที่สาคัญในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา ให้อธิบายเหตุผลและนโยบายในเรื่ องดังกล่าว รวมถึงความสัมพันธ์
ระหว่างผูบ้ ริ หารและสหภาพแรงงาน (ถ้ามี) นอกจากนี้ ให้แสดงผลตอบแทนรวมของพนักงาน
และอธิบายลักษณะผลตอบแทนนั้น (เช่น เป็ นเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เป็ นต้น) รวมทั้งอธิบายนโยบายในการพัฒนาพนักงาน
ให้ จัดทำเอกสำรระบุว่ำแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลครั้งนีม้ ีควำมแตกต่ำงจำกแบบ 56-1 หรื อ
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลครั้งล่ ำสุ ดที่ยื่นต่ อสำนักงำนอย่ ำงไรบ้ ำง (อำจทำเป็ นตำรำงเปรียบเทียบหรื อ
highlight ส่ วนที่แตกต่ำงก็ได้)
3. กรณีอื่นที่ไม่เข้าข่ายตาม 2.
3.1 ให้ผอู ้ อกตราสารหนี้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั โดยมีหวั ข้อและรายละเอียดเป็ นไปตาม
แบบ 56-1 โดยอนุโลม
3.2 ให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพย์สินของผูอ้ อกตราสารหนี้ (กรณี ที่ออกเป็ น
ตราสารหนี้ไม่มีประกัน) และยอดหนี้คงค้างในการออกตัว๋ เงินหรื อหุน้ กูค้ รั้งก่อนด้วย
3.3 การเปิ ดเผยฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและ
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในธุรกิจหลักของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย อย่างน้อยต้องมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบ 2 ปี ที่ผ่านมา (เป็ นงบการเงินปี ล่าสุดที่ผา่ นการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานและงบการเงินปี ย้อนหลังอีกหนึ่งปี ) ทั้งนี้ ให้เปิ ดเผย
ข้อมูลคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
สาหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุ ด และผลการดาเนินงานสะสมตั้งแต่ตน้ ปี บัญชีถึงไตรมาสล่าสุดด้วย
และให้เปิ ดเผยอัตราส่ วนทางการเงินดังนี้
(1) อัตราส่ วนหนี้สินสุ ทธิต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (net debt to EBITDA ratio)
(2) อัตราส่ วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)
(3) อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)
(4) อัตราหนี้สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม (debt to equity ratio)
SEC Classification :
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- 11 (5) อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio)
(6) อัตราส่ วนตัว๋ เงินจ่ายต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (B/E size to interest bearing debt ratio)
(7) อัตราส่ วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยทั้งหมด
(8) อัตราส่ วนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม
3.4 ให้เปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงต่อการดาเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้ และ
ความเสี่ ยงจากความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูอ้ อกตราสารหนี้
และผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
3.5 ให้แสดงจานวนพนักงานทั้งหมด และจานวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก
และในกรณีที่บริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนยั สาคัญ หรื อมีขอ้ พิพาทด้านแรงงาน
ที่สาคัญในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา ให้อธิบายเหตุผลและนโยบายในเรื่ องดังกล่าว รวมถึงความสัมพันธ์
ระหว่างผูบ้ ริ หารและสหภาพแรงงาน (ถ้ามี) นอกจากนี้ ให้แสดงผลตอบแทนรวมของพนักงาน
และอธิบายลักษณะผลตอบแทนนั้น (เช่น เป็ นเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เป็ นต้น) รวมทั้งอธิบายนโยบายในการพัฒนาพนักงาน
รำยกำรข้ อมูลเพิม่ เติม (เฉพำะสำขำธนำคำรต่ ำงประเทศในประเทศไทย)
หากผูอ้ อกตราสารหนี้เป็ นสาขาธนาคารต่างประเทศในประเทศไทย (“สานักงานสาขา”)
การเปิ ดเผยข้อมูลตาม 1. 2. และ 3. ข้างต้น ให้เปิ ดเผยข้อมูลของสานักงานสาขาเป็ นหลัก และระบุขอ้ มูล
ของสานักงานใหญ่ (หมายถึง ธนาคารต่างประเทศทั้งองค์กร) ประกอบ โดยแสดงเฉพาะสรุ ปข้อมูล
การประกอบธุรกิจ ตัวเลขรายการบัญชีในงบการเงินที่สาคัญ และผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
สานักงานใหญ่ (ถ้ามี) รวมทั้งแสดงข้อผูกพันตามข้อกาหนดสิ ทธิที่ระบุวา่ สานักงานสาขาจะดารงฐานะ
การชาระหนี้ให้ไม่ได้รับผลกระทบจากการที่สานักงานสาขาจะส่ งเงินออกไปให้สานักงานใหญ่
ทั้งนี้ ให้แนบงบการเงินของสานักงานสาขาเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้ นอกจากนี้ ให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
− ความเสี่ ยงเกี่ยวกับข้อจากัดทางกฎหมายในด้านต่าง ๆ ที่กระทบต่อความสามารถ
ในการชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสารหนี้ เช่น กฎหมายล้มละลาย กฎหมายเกี่ยวกับหลักต่างตอบแทน
− ความเสี่ ยงในกรณี ที่ผอ
ู ้ อกตราสารหนี้ลม้ ละลาย ซึ่งผูถ้ ือตราสารหนี้ อาจไม่สามารถ
ขอรับชาระหนี้หรื อฟ้องบังคับชาระหนี้จากทรัพย์สินของสานักงานสาขาและสานักงานใหญ่ ทั้งนี้
หากมีการเปิ ดเผยอันดับความน่าเชื่อถือของสานักงานใหญ่ ให้ระบุคาเตือนว่า ผลการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของสานักงานใหญ่อาจไม่สะท้อนความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสารหนี้
ของสานักงานสาขาโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเกิดกรณี ลม้ ละลาย
อนึ่ง ในกรณี การออกตราสารหนี้ที่เลือกจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารหนี้
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- 12 และผูอ้ อกตราสารหนี้ประสงค์จะเปิ ดเผยเฉพาะอันดับความน่าเชื่อถือของสานักงานใหญ่ โดยจะไม่
จัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสานักงานสาขา ให้เปิ ดเผยเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงล่าสุด
ของสานักงานสาขาซึ่งได้ปรับปรุ งผลกระทบหากมีการนาเงินที่ได้จากการออกตราสารหนี้ท้ งั หมด
ไปก่อให้เกิดเป็ นสิ นทรัพย์เสี่ ยงเต็มจานวนด้วย

SEC Classification :

้
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(Internal)

- 13 ส่ วนที่ 4
ข้ อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้
1. รำยละเอียดของตรำสำรหนีท้ ี่เสนอขำย
- ให้ระบุกฎหมายของประเทศที่ใช้บงั คับกับตราสารหนี้ (applicable law)
- ให้แสดงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ผูท้ ี่ออกตราสารหนี้ หรื อผูค้ ้ าประกันการชาระหนี้ตามตราสารหนี้
โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ในกรณี ที่ตราสารหนี้ที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สาคัญที่ควรอธิบายเพิม่ เติมจากข้อมูล
ในหน้าแรก เพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจลักษณะของตราสารหนี้ที่เสนอขาย ให้สรุ ปลักษณะสาคัญของตราสารหนี้
ที่เสนอขายเพิ่มเติมด้วย เช่น กรณี เสนอขายหุน้ กู้ ให้สรุ ปสาระสาคัญของข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่
ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุ้นกู้ (terms and conditions) และสัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ วิธีการในการจ่าย
ดอกเบี้ยและการชาระหนี้ ประเภทและมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็ นหลักประกัน ข้อมูลผูค้ ้ าประกันและ
สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาค้ าประกัน (กรณี เป็ นการค้ าประกัน) เป็ นต้น
กรณีที่ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งมีสถานะเป็ นเจ้าหนี้ของผูอ้ อกตราสารหนี้
ให้เปิ ดเผยความสัมพันธ์ดงั กล่าวไว้ดว้ ย
กรณีเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ ให้สรุ ปวิธีการใช้สิทธิ เงื่อนไข การปรับสิ ทธิ
และค่าเสี ยหาย เป็ นต้น
กรณีเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง ให้ระบุขอ้ มูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
- ประเภทและลักษณะสาคัญของปัจจัยอ้างอิง รวมถึงให้ระบุขอ้ มูลสาคัญของปัจจัยอ้างอิง
ที่อาจมีผลกระทบต่อเงินต้นหรื อผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนจะได้รับ พร้อมแหล่งข้อมูลที่ผถู ้ ือหุน้ กูส้ ามารถ
ดูเพิ่มเติมได้ เช่น แสดงกราฟข้อมูลผลการดาเนินงานย้อนหลังของปัจจัยอ้างอิง เป็ นต้น
- อธิบายโครงสร้างธุรกรรมให้ชดั เจน
- ระบุขอ้ มูลของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว เช่น ข้อมูลคู่สัญญาและ
สาระสาคัญของสัญญา เป็ นต้น ทั้งนี้ ตัวอย่างของสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น การทาสัญญาล่วงหน้าที่มี
ข้อกาหนดให้ผอู ้ อกตราสารหนี้ได้รับชาระหนี้ จากคู่สัญญาในจานวนและระยะเวลาเดียวกันหรื อ
ใกล้เคียงกับที่ตอ้ งชาระหนี้ให้ผถู ้ ือหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงที่เสนอขายนั้น (back to back agreement)
กรณีเสนอขายตราสาร Tier 2 ที่มีเงื่อนไขการ convert to equity ให้ผอู ้ อกตราสาร
ดังกล่าวระบุรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ลักษณะเฉพาะของตราสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1) ลักษณะและเงื่อนไขโดยรวมของตราสาร Tier 2 ที่มีเงื่อนไขการ convert to equity
โดยระบุความเสี่ ยงเฉพาะตัวของตราสารอย่างละเอียดและชัดเจน เช่น เป็ นตราสารที่ ธพ. มีสิทธิไถ่ถอน
ก่อนครบกาหนดการชาระคืนภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) กาหนด และไม่มี
SEC Classification :
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- 14 ข้อกาหนดให้ผถู ้ ือสามารถไถ่ถอนก่อนกาหนด การกาหนดเงื่อนไขในการรองรับและรับรู ้ผลขาดทุน
ของ ธพ. เมื่อ ธพ. มีผลการดาเนินงานที่ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้2 (“loss absorption on
a gone-concern basis”) โดยตราสารจะถูก convert to equity และความเสี่ ยงและผลกระทบต่อผูล้ งทุน
ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ เป็ นต้น
2) เปรี ยบเทียบความแตกต่างของลักษณะและความเสี่ ยงของตราสาร Tier 2 ที่มี
เงื่อนไขการ convert to equity และตราสารหนี้ทวั่ ไป โดยไม่ทาให้ผลู ้ งทุนเข้าใจผิดว่าหลักทรัพย์
ทั้งสองประเภทสามารถเปรี ยบเทียบกันได้ เช่น เปรี ยบเทียบผลตอบแทนอย่างเดียว โดยไม่รวมถึงข้อมูล
ผลกระทบด้านความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากตราสาร Tier 2 ที่มีเงื่อนไขการ convert to equity เป็ นต้น
3) เปรี ยบเทียบลาดับการชาระหนี้ของตราสาร Tier 2 ที่มีเงื่อนไขการ convert to
equity กับเงินฝาก เจ้าหนี้สามัญ ตราสารหนี้ประเภทอื่น ๆ หุน้ สามัญ ฯลฯ ทั้งภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ
เช่น เมื่อผูอ้ อกตราสารถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อถูกพิพากษาให้ลม้ ละลาย หรื อมีการชาระบัญชีเพื่อการเลิก
กิจการ เป็ นต้น และเมื่อเกิด Trigger event เพื่อ loss absorption on a gone-concern basis
4) คานิยามและองค์ประกอบของเงินกองทุนชั้นที่ 2 และสิ นทรัพย์เสี่ ยง โดยย่อ
ซึ่งต้องมีสาระสาคัญและเข้าใจได้ง่าย
5) วิธีการคานวณอัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (“CET 1 ratio”)
อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (“Tier 1 Ratio”) และอัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ น (“Total Capital Ratio”)
โดยย่อและเข้าใจได้ง่าย
6) เปรี ยบเทียบระหว่าง CET 1 ratio, Tier 1 Ratio และ Total Capital Ratio ที่ ธพ.
ดารงได้ ณ สิ้ นวันทาการสุ ดท้ายของแต่ละเดือนกับกับอัตราส่ วนเงินกองทุนขั้นต่า (“minimum capital
requirement”) และเงินกองทุนส่ วนเพิ่ม (“capital buffer”) ตามที่ ธปท. กาหนดทั้ง 3 ประเภท
นอกจากนี้ ให้ ธพ. เปิ ดเผยให้ผลู ้ งทุนทราบว่า สามารถติดตามอัตราส่วนเงิน
กองทุนดังกล่าว ณ สิ้ นวันทาการสุ ดท้ายของแต่ละเดือนได้จากหน้า website ของ ธพ. ภายในวันที่ 25
ของเดือนถัดไป และอธิบายความเสี่ ยงที่ผถู ้ ือตราสาร Tier 2 ที่มีเงื่อนไขการ convert to equity อาจได้รับ
จากการลดลงของอัตราส่วนเงินกองทุนที่ ธพ. ดารงได้ และการไม่สามารถปฏิบตั ิตาม minimum capital
requirement และ capital buffer ดังกล่าว
7) แนวทาง/วิธีการคานวณมูลค่าของตราสารที่ถูก convert to equity เมื่อเกิด Trigger
event ภายใต้เงื่อนไขเพื่อ loss absorption on a gone-concern basis พร้อมตัวอย่างการคานวณที่ผลู ้ งทุน
เข้าใจได้ง่าย รวมทั้งมีการจัดทา worst case scenario analysis เพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจ/รับทราบผลขาดทุน
สูงสุด และผลกระทบที่ผลู ้ งทุนอาจได้รับเมื่อเกิด Trigger event ดังกล่าว

2

เช่น ธพ. มีสินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้ เงินกองทุนของ ธพ. ลดลงจนถึงระดับที่จะกระทบต่อผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้
หรื อ ธพ. ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ดว้ ยตัวเอง เป็ นต้น
SEC Classification :
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- 15 นอกจากนี้ ให้ ธพ. เปิ ดเผยให้ผลู ้ งทุนทราบถึงความเสี่ ยง และผลกระทบจากการ
กาหนด floor conversion price ที่ระดับร้อยละ 50 ของราคาหุน้ สามัญของ ธพ. ในช่วงก่อนหรื อระหว่าง
การเสนอขายตามแนวทางที่สมาคมธนาคารไทยกาหนด เช่น ความเสี่ ยงที่จะได้รับหุน้ สามัญจากการ
convert to equity ในมูลค่ารวมต่ากว่าเงินลงทุนในตราสาร Tier 2 ดังกล่าว เป็ นต้น
8) ขั้นตอนและกระบวนการในกรณี ที่มีการ convert to equity ตราสาร Tier 2
9) อธิบายแผนการขยายธุรกิจในช่วง 3 ปี ข้างหน้า
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการเสนอขายตราสาร Tier 2 ที่มี
เงื่อนไขการ convert to equity ของ ธพ. โดยผ่าน ธพ. ผูอ้ อกตราสารเองหรื อผ่านบริ ษทั หลักทรัพย์ (“บล.”)
ในเครื อของ ธพ. (ถ้ามี) เนื่องจากเพื่อให้ถูกนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์ Basel III ของ ธปท.
จึงอาจสร้างแรงจูงใจให้ ธพ. หรื อ บล. ในเครื อของ ธพ. ชักชวนให้ผลู ้ งทุนซื้อตราสาร โดยไม่ช้ ีแจงถึง
ความเสี่ ยง ชวนเชื่อเกินจริ ง ให้ขอ้ มูลเป็ นเท็จหรื อไม่ชดั เจน
2. ข้อจำกัดกำรโอนตรำสำรหนี้ที่เสนอขำย (ถ้ามี เช่น ข้อจากัดการโอนตราสารหนี้ที่ได้
จดทะเบียนไว้กบั สานักงาน เป็ นต้น)
3. กำรกำหนดรำคำตรำสำรหนี้
ให้อธิบายที่มาของการกาหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ที่เสนอขาย ได้แก่
วิธีการกาหนดราคา ผูท้ ี่มีส่วนในการกาหนดราคา ปัจจัยหรื อตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการกาหนดราคา เป็ นต้น
ทั้งนี้ แนวทางการเปิ ดเผยที่มาของการกาหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ให้เป็ นไปตามคู่มือ
การเปิ ดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และข้อมูลประจาปี
4. กำรจอง กำรจำหน่ ำย และกำรจัดสรร
(1) วิธีการเสนอขายตราสารหนี้
ให้ระบุวา่ เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ ผา่ นผูจ้ ดั จาหน่ายตราสารหนี้ หรื อผูค้ า้ ตราสารหนี้
หรื อไม่
(2) ผูจ้ ดั จาหน่ายตราสารหนี้ (กรณีผา่ นผูจ้ ดั จาหน่าย) ให้ระบุ
(ก) ผูป้ ระกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(ข) ผูจ้ ดั จาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(ค) ตัวแทนผูจ้ ดั จาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
นอกจากนี้ หากผูจ้ ดั จาหน่ายตราสารหนี้มีความเกี่ยวข้องกับผูอ้ อกตราสารหนี้ในลักษณะ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุน้ ระหว่างกัน มีกรรมการร่ วมกัน เป็ นเจ้าหนี้
เป็ นต้น) ให้เปิ ดเผยลักษณะความสัมพันธ์ไว้ดว้ ย
(3) ผูค้ า้ ตราสารหนี้ (กรณี ผา่ นผูค้ า้ ตราสารหนี้ ) ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
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- 16 นอกจากนี้ หากผูค้ า้ ตราสารหนี้มีความเกี่ยวข้องกับผูอ้ อกตราสารหนี้ในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุน้ ระหว่างกัน มีกรรมการร่ วมกัน เป็ นเจ้าหนี้
เป็ นต้น) ให้เปิ ดเผยลักษณะความสัมพันธ์ไว้ดว้ ย
(4) เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย/ค้าตราสารหนี้
ให้ระบุขอ้ ตกลงระหว่างผูอ้ อกตราสารหนี้กบั ผูจ้ ดั จาหน่ายตราสารหนี้/ผูค้ า้ ตราสารหนี้
ที่เกี่ยวกับเงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหรื อการค้าตราสารหนี้ ทั้งนี้ ให้แสดงจานวนเงิน
ค่าตราสารหนี้ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ จะได้รับหลังจากหักค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย/ค้าตราสารหนี้ไว้ดว้ ย
(5) ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายตราสารหนี้
ให้ระบุจานวนประกอบรายการที่เป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายตราสารหนี้
โดยสังเขป
(6) วิธีการขอรับหนังสื อชี้ชวนและใบจองซื้อตราสารหนี้
ให้ระบุวิธีการขอรับหนังสื อชี้ชวน เช่น วัน เวลา สถานที่ เป็ นต้น
(7) วิธีการจัดสรรตราสารหนี้
ให้ระบุหลักการจัดสรรตราสารหนี้ให้แก่ผจู ้ องซื้ อ โดยระบุชื่อกลุ่มบุคคล และสัดส่ วน
หรื อจานวนตราสารหนี้ที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน หากมีการแบ่งจานวนตราสารหนี้ และเสนอขาย
ต่อผูล้ งทุนต่างประเทศ ให้ระบุดว้ ย
(8) วันและวิธีการจองและการชาระเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้
ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อตราสารหนี้ การกาหนดจานวน
ในการจองซื้ อตราสารหนี้ต่อราย วิธีการชาระเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ ชื่อบริ ษทั เงินทุนหรื อ ธพ.
ที่เป็ นตัวแทนรับเงินค่าจองซื้ อตราสารหนี้ วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินค่าจองซื้ อตราสารหนี้ คืน
(9) การจัดสรรในกรณี ที่มีผจู ้ องซื้อตราสารหนี้ เกินกว่าจานวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย
ให้ระบุการจัดสรรกรณี ที่มีผจู ้ องซื้อตราสารหนี้ เกินกว่าจานวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย
(10) วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้
ให้ระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ในกรณี ที่ผจู ้ องซื้อ
ไม่ได้รับการจัดสรรตราสารหนี้
(11) วิธีการส่ งมอบตราสารหนี้
ให้ระบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ
5. ตัวแทนกำรชำระเงิน (paying agent)
ให้ระบุรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผูอ้ อกตราสารหนี้
ให้ทาหน้าที่เป็ นตัวแทนการชาระเงิน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตในการทาหน้าที่เป็ นตัวแทน
การชาระเงิน ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ทาหน้าที่ในการชาระเงินเอง โดยไม่ได้มีการทาสัญญาแต่งตั้ง
บุคคลใดทาหน้าที่เป็ นตัวแทนการชาระเงิน ให้ระบุวา่ ผูอ้ อกตราสารหนี้ เป็ นผูท้ าหน้าที่ดงั กล่าว
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6. ตลำดรองตรำสำรหนี้ (ถ้ำมี)
ในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ประสงค์จะนาตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายไปจดทะเบียน
ซื้อขายในตลาดรองใด ๆ ให้ระบุชื่อของตลาดดังกล่าว รวมทั้งวันเวลาที่คาดว่าจะนาตราสารหนี้ดงั กล่าว
ไปจดทะเบียนด้วย นอกจากนี้ ในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้จะแต่งตั้งบุคคลใดทาหน้าที่เป็ นผูด้ ูแล
สภาพคล่อง (market maker) ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และสาระสาคัญของข้อตกลงในการทาหน้าที่เป็ น
market maker ด้วย
7. ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน (ถ้ำมี)
ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ นอกจากนี้ หากที่ปรึ กษาทางการเงินมีความเกี่ยวข้อง
กับผูอ้ อกตราสารหนี้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุน้ ระหว่างกัน
มีกรรมการร่ วมกัน เป็ นเจ้าหนี้ เป็ นต้น) ให้เปิ ดเผยลักษณะความสัมพันธ์ไว้ดว้ ย
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- 18 ส่ วนที่ 5
กำรรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล
1. ในกรณี เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้โดยผูอ้ อกตราสารหนี้ที่เป็ นบริ ษทั ที่มีหุน้ จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันหรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดที่ได้รับ
มอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของ
แบบแสดงรายการข้อมูล (ในกรณีที่กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันมิใช่ผทู ้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด
หรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ให้การลงลายมือชื่อดังกล่าวต้องมีผทู ้ ี่ดารงตาแหน่ง
บริ หารสูงสุดหรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ร่ วมลงลายมือชื่อด้วย) พร้อมทั้ง
ประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) และมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูล
แทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม / ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด /
ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี] ของผูอ้ อกตราสารหนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผูอ้ อก
ตราสารหนี้ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อ
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อา้ งอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ฉบับนี้ (ให้ระบุขอ้ ความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณี ที่มีการอ้างอิง
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุในส่วนที่ 3)
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้
รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า
ไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ*
1.
2.
3.
4.
5.
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ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผูร้ ับมอบอานาจ


หมายเหตุ หากในวันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นแล้ว
ผูอ้ อกตราสารหนี้ตอ้ งจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถ
ลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับ
ตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่ วยทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว
ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน หรื อเป็ นกรณี อื่นใดที่มีเหตุจาเป็ น
และสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
2. ในกรณี เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้โดยผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่เป็ นบริ ษทั ที่มีหุน้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.1 กรรมการบริ หารทุกคน ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด และผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หาร
สู งสุ ดในสายงานบัญชี ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล
พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย
โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการบริ หาร / ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด /
ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ] ของผูอ้ อกตราสารหนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสาคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับ
ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของผูอ้ อกตราสารหนี้ และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้ผอู ้ อกตราสารหนี้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูล
ที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าผูอ้ อกตราสารหนี้ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญทั้งของผูอ้ อกตราสารหนี้
และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้ผอู ้ อกตราสารหนี้มีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ ......................................................... ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการ
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- 20 ตรวจสอบของผูอ้ อกตราสารหนี้แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงิน
ของผูอ้ อกตราสารหนี้และบริ ษทั ย่อย
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผูอ้ อก
ตราสารหนี้ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อ
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อา้ งอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ฉบับนี้ (ให้ระบุขอ้ ความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณี ที่มีการอ้างอิง
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุในส่วนที่ 3)
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้า
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อ
กากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ*
1.
2.
3.
4.
5.
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผูร้ ับมอบอานาจ
2.2 กรรมการคนอื่นของผูอ้ อกตราสารหนี้ นอกจาก 2.1 ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง
ประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับ
เอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูอ้ อกตราสารหนี้ ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอนั ควร
สงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผูอ้ อก
ตราสารหนี้ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อ

SEC Classification :

้
ใชภายใน
(Internal)

- 21 ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อา้ งอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ฉบับนี้ (ให้ระบุขอ้ ความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณี ที่มีการอ้างอิงข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุในส่วนที่ 3)
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้า
ได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู ้ ื่น
สาคัญผิด หรื อขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ …....………..................
เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ …..........….............
กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ*

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.

ผูร้ ับมอบอานาจ


หมายเหตุ หากในวันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ น
ที่ทาให้บุคคลใดยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นแล้ว
ผูอ้ อกตราสารหนี้ตอ้ งจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าว
ไม่
สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถ
บังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่ วยทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่จาต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน หรื อเป็ นกรณีอื่นใดที่มี
เหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
3. ในกรณี เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้โดยผูอ้ อกตราสารหนี้ที่เป็ นสาขาธนาคาร
ต่างประเทศซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของแบบแสดง
รายการข้อมูล พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) และมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสาร
ในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันของผูอ้ อกตราสารหนี้ ข้าพเจ้า
SEC Classification :

้
ใชภายใน
(Internal)

- 22 ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูล
ที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ

ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผูอ้ อก
ตราสารหนี้ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามี
ความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อา้ งอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดง
ให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ให้ระบุขอ้ ความตามวรรคนี้
เฉพาะกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุ
ในส่วนที่ 3)
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้
รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า
ไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ*
1.
2.
3.
4.
5.
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผูร้ ับมอบอานาจ


หมายเหตุ หากในวันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นแล้ว
ผูอ้ อกตราสารหนี้ตอ้ งจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถ
ลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับ
ตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่ วยทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว
ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน หรื อเป็ นกรณี อื่นใดที่มีเหตุจาเป็ น
และสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
4. การรับรองการปฏิบตั ิหน้าที่ของที่ปรึ กษาทางการเงิน (ถ้ามี)
SEC Classification :

้
ใชภายใน
(Internal)

- 23 ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันที่ปรึ กษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั
(ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินของผูอ้ อกตราสารหนี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้า
(1) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
(2) ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูอ้ อกตราสารหนี้ในอนาคต
แล้วเห็นว่า สมมติฐานได้จดั ทาขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผูอ้ อกตราสารหนี้
หรื อผูล้ งทุนอย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้มีการระบุนโยบาย และแผนการ
ประกอบธุรกิจของผูอ้ อกตราสารหนี้ในอนาคตในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้)”
ในกรณีที่ที่ปรึ กษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดง
รายการข้อมูลบางส่ วน หรื อเห็นว่าข้อมูลบางส่ วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น
“เว้นแต่ขอ้ มูลในเรื่ อง ........................ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ น้ ี
ที่ขา้ พเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก .............................(ไม่มีขอ้ มูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ หรื อไม่
ได้รับความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารของผูอ้ อกตราสารหนี้ในการตรวจสอบข้อมูลในเรื่ องนี้)” หรื อ
“เว้นแต่ขอ้ ความในหน้า............ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ขอ้ ความ....................แทน”
ในกรณี ที่ที่ปรึ กษาทางการเงินนาข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น
มาอ้างอิง ให้ระบุขอ้ ความเพิ่มเติม ดังนี้
“เว้นแต่ขอ้ มูลในเรื่ อง..........................ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ น้ ี
ที่ขา้ พเจ้าใช้ขอ้ มูลจาก ....................................ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนี้ เป็ นอย่างดี”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1.
2.

SEC Classification :

้
ใชภายใน
(Internal)

