
 

 

   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (MTN) 
(แบบ 69-PO-MTN) 

 
แบบ 69-PO-MTN ใชส้ าหรับการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชนทัว่ไป
ในลกัษณะโครงการ มี 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
ส่วนที่ 1 : แบบ 69-PO-BASE ใชส้ าหรับการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลครั้ งแรก 
ส่วนที่ 2 : แบบ 69- PO-PRICING1  ใชส้ าหรับการยื่นประกอบกบัการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลครั้ งแรก 
และส าหรับการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลครั้ งต่อไป โดยอา้งอิงจากส่วนที่ 1 ที่ไดย้ื่นไวใ้นครั้ งแรก และ
อา้งอิงขอ้มูลในส่วนที่ 3 การปรับปรุงขอ้มูลบริษทักรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ก าหนดไว ้
ส่วนที่  3: แบบ 69- PO-SUPPLEMENT ใชใ้ชส้ าหรับการปรับปรุงขอ้มูลบริษทักรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่
ก าหนดไวต้ามส่วนน้ี  
หมายเหตุ1 ในกรณีครั้ งใดเสนอขายตราสารหน้ีต่อเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ให้เปิดเผย
ขอ้มูลตามแบบ 69-II&HNW-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-II&HNW-PRICING) ไดโ้ดยอนุโลม 



 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (แบบ 69-PO-MTN) 
 ส่วนที่ 1 : แบบ 69-PO-BASE 

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

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

 
- ให้ระบวุ่าเป็นการเสนอขายแบบโครงการตราสารหน้ีที่จะเสนอขายในรอบ 2 ปี (Medium Term Note 
Program : “MTN”)  
- ให้ระบุลกัษณะส าคญัของโครงการตราสารหน้ีที่คาดว่าจะเสนอขาย เช่น ช่ือโครงการ ประเภทตราสารหน้ี 
จ านวน มูลค่าเสนอขายรวม บุคคลที่เสนอขายตราสารหน้ีให้ วนัที่ไดร้ับอนุญาตโครงการวนัเร่ิมเสนอขาย  
และวนัส้ินสุดการเสนอขายตามโครงการ เป็นตน้ 

ให้มีค ำเตือนผู้ลงทุนว่ำ  
“ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบั 

ผูอ้อกตราสารหน้ีและเง่ือนไขของตราสารหน้ี รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียง 
ที่เก่ียวขอ้งเป็นอย่างดี การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี มิไดเ้ป็นการ
แสดงว่าคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะน าให้ลงทุนในตราสารหน้ีที่เสนอขาย หรือมิได้
ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหน้ีที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลใน
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีแต่อย่างใด  ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี เป็นความรับผิดชอบของผูอ้อกตราสารหน้ี 
 หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีมีขอ้ความหรือรายการที่เป็นเท็จ  
หรือขาดขอ้ความที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ผูถื้อตราสารหน้ีที่ไดซ้ื้อตราสารหน้ีไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัที่
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีนั้นมีผลใช้บงัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัหรือ
เจา้ของตราสารหน้ีไดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัที่ไดรู้้หรือควรไดรู้้ว่าแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีเป็นเท็จ
หรือขาดขอ้ความที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ีมีผลใชบ้งัคบั” 
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ให้ระบุค าเตือนเพิ่มเตมิในแต่ละกรณี ดงัน้ี 
-  ในกรณีการเสนอขายหุ้นกูใ้นช่วงเวลาเดียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต ์(“concurrent offering”)  

ที่ไม่มีการรับประกนัการจดัจ าหน่าย (best effort) ให้มีค าเตือนผูล้งทุนเพิ่มว่า “อาจมีความเส่ียงที่ไม่สามารถ 

จดัตั้งกองทรัสต ์หรืออาจไม่สามารถระดมทุนตามที่คาดไว ้ซ่ึงการเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวจะท าให้ผูล้งทุน 

เกิดตน้ทุนค่าเสียโอกาสได”้ 
-  ในกรณีที่ผูอ้อกหุ้นกูเ้ป็นกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อผูล้งทุนรายใหญ่   

(กอง Infra Trust – รายใหญ่) ซ่ึงมีการลงทุนในโครงการที่ยงัไม่ก่อรายไดเ้ชิงพาณิชย ์ให้ระบุค าเตือนเก่ียวกบั
มูลค่า/สัดส่วนสินทรัพยข์องกอง Infra Trust ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและยงัไม่ก่อรายไดเ้ชิงพาณิชย ์และ 

มีค าเตือนผูล้งทุนว่า “ผูล้งทุนมีความเส่ียงที่สินทรัพยด์งักล่าวอาจสร้างไม่เสร็จ หรือเสร็จล่าชา้กว่าก าหนด  
หรือมีตน้ทุนการก่อสร้างสูงกว่าที่ประมาณการไว”้ 
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การพิจารณาระยะเวลามีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูล 
ในการแสดงขอ้มูลประกอบการพิจารณาระยะเวลาการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูล   

ให้แนบหนงัสือรับรองที่ระบุหนา้ที่ในการส่งงบการเงินและรายงานการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรา 56  
ของผูอ้อกตราสารหน้ี รวมทั้งลกัษณะของขอ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกูท้ี่เสนอขายครั้ งน้ีดงัน้ี  

1. ขอ้มูลผูอ้อกตราสารหน้ี ระบุว่าผูอ้อกตราสารหน้ีมีลกัษณะใดดงัน้ี 
  1.1  บริษทัมีหนา้ที่น าส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน 

หรือผลการด าเนินงานตามมาตรา 56 
  1.2  บริษทัไม่มีหนา้ที่น าส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน 

หรือผลการด าเนินงานตามมาตรา 56 
2. กรณีเสนอขายหุ้นกู ้ให้ระบุว่าขอ้ก าหนดสิทธิส าหรับการเสนอขายในครั้ งน้ีเป็นลกัษณะใดดงัน้ี 
 2.1  ขอ้ก าหนดสิทธิเป็นไปตามตวัอย่างที่ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านักงาน 
 2.2  ขอ้ก าหนดสิทธิและเงื่อนไขตามขอ้ก าหนดสิทธิฉบบัที่ยื่นไม่แตกต่างจาก 

ขอ้ก าหนดสิทธิที่เคยยื่นต่อส านกังานมาแลว้ไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัที่ขอ้ก าหนดสิทธิที่เคยยื่นนั้นไดเ้ปิดเผยต่อ 
สาธารณชน เวน้แต่เป็นความแตกต่างในผลตอบแทนที่ผูล้งทุนจะไดร้ับ แต่ไมร่วมถึงความแตกต่างของสูตร
หรือวิธีการที่ใชใ้นการก าหนดอตัราผลตอบแทน (ระบุวนัที่มีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลที่ออก
ตามขอ้ก าหนดสิทธิดงักล่าว....................................) 

 2.3  กรณีอ่ืน ๆ ที่ไม่เขา้ข่ายตาม 2.1 และ 2.2 
3. กรณี 2.2 หรือ 2.3 ให้สรุปสาระส าคญัของความแตกต่างของขอ้ก าหนดสิทธิส าหรับ 

การเสนอขายในครั้ งน้ีกบัขอ้ก าหนดสิทธิมาตรฐาน (รายละเอียดสามารถอา้งอิงเอกสารแนบ 6) 
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สำรบัญ  
หน้ำ 

ส่วนที่ 1  ข้อมลูสรุป (executive summary) 
ส่วนที่ 2  ผู้ออกตรำสำรหน้ี 
ส่วนที่ 3  ข้อมลูเกี่ยวกับโครงกำรตรำสำรหน้ีที่จะเสนอขำย 
ส่วนที่ 4  กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมลู 

เอกสำรแนบ 

เอกสารแนบ 1 ร่างขอ้ก าหนดสิทธิส าหรับโครงการ MTN  
เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหารและผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทั 
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 
เอกสารแนบ 5 งบการเงินรอบปีบญัชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด 
เอกสารแนบ 6 ความแตกต่างระหว่างตวัอย่างขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละ 

ผูถื้อหุ้นกู ้(“ขอ้ก าหนดสิทธิมาตรฐาน”) และขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของ 
ผูอ้อกหุ้นกู้และผูถื้อหุ้นกู ้(ถา้มี) 

เอกสารแนบ 7 อ่ืน ๆ 

ภำคผนวก 

ภาคผนวก 1 วิธีการค านวณอตัราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบง่ตามประเภทธุรกิจ  
ส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท 

ภาคผนวก 2 การเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ของกองทรัสต ์  
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ส่วนที่ 1 
ข้อมลูสรุป (executive summary) 

1. ให้สรุปสาระส าคญัของขอ้มูลผูอ้อกตราสารหน้ีโดยย่อ เพื่อให้ผูล้งทุนเขา้ใจภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ 
ของผูอ้อกตราสารหน้ี (ควรสรุปขอ้มูลให้อยู่ภายใน 2 หนา้กระดาษ) 
2. ประวตัิผิดนดัช าระหน้ีเงินตน้หรือดอกเบี้ยของตราสารหน้ี หรือผิดนดัช าระหน้ีเงินกูย้ืมจาก 
ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดติฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน  
และการผิดเงื่อนไขในการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดสิทธิ 3 ปียอ้นหลงั 
3. กรณีผูอ้อกเป็นบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทัว่ไป ให้เปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  

3.1  สัดส่วนการออกตราสารหน้ี ต่อหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย 
3.2  สัดส่วนการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน ต่อหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย  
3.3  สัดส่วนหน้ีสินอ่ืน ๆ ที่มีภาระดอกเบี้ย1 ต่อหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย  

 
(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3 ก่อนตัดสินใจจองซ้ือตราสารหนี)้ 

 
1 เช่น หน้ีสินจากสัญญาเช่า (lease) เงินกูย้ืมบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง เป็นตน้ (ให้ระบุรายการ) 
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ส่วนที่ 2 
ผู้ออกตรำสำรหน้ี 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกตรำสำรหน้ี ฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำน โดยแบ่งเป็น 2 กรณีดงัน้ี 
1.1  กรณีผูอ้อกตราสารหน้ีมีหนา้ที่ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ต่อส านกังานหรือเพิ่งยื่น

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชน และแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าว 
มีผลใชบ้งัคบัไม่เกิน 1 ปี ให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลตามที่ไดเ้คยเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
งวดปีล่าสุดหรือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีที่เคยจดัส่งต่อส านกังาน และปรับปรุง 
ขอ้มูลดงักล่าวให้เป็นปัจจุบนัดว้ย รวมทั้ง ให้เปิดเผยขอ้มูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ  
(Management Discussion  and Analysis: MD&A)  ส าหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด และผลการด าเนินงาน 
สะสมตั้งแต่ตน้ปีบญัชีถึงไตรมาสล่าสุดดว้ย 

1.2  กรณีอ่ืนนอกจาก 1.1 ให้ผูอ้อกตราสารหน้ีเปิดเผยขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนั โดยมีหัวขอ้และ 
รายละเอียดเป็นไปตามแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีโดยอนุโลม รวมถึง ให้แสดงขอ้มูลจากงบการเงิน 
และอตัราส่วนทางการเงินที่ส าคญัที่สะทอ้นถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในธุรกิจหลกัของบริษทั  
และบริษทัย่อย อย่างนอ้ยตอ้งมีขอ้มูลเปรียบเทียบ 2 ปีที่ผ่านมา (เป็นงบการเงินปีล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบ 
จากผูส้อบบญัชีที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังานและงบการเงินปียอ้นหลงัอีก 1 ปี)  ทั้งน้ี ให้เปิดเผย 
ขอ้มูล MD&A  ส าหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด และผลการด าเนินงานสะสมตั้งแต่ตน้ปีบญัชีถึง 
ไตรมาสล่าสุดดว้ย   

2.  ข้อมลูเฉพำะส ำหรับผู้ออกตรำสำรหน้ี 
2.1  เพิ่มเติมขอ้มูลเก่ียวกบัภาระผูกพนัในทรัพยสิ์นของผูอ้อกตราสารหน้ี (กรณีที่ออกเป็น 

ตราสารหน้ีไม่มีประกนั) และยอดหน้ีคงคา้งในการออกหุ้นกู้หรือตัว๋เงินครั้ งก่อน 
2.2  เปิดเผยอตัราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจ โดยรายละเอียด

วิธีการค านวณแสดงตามภาคผนวก 1  
2.3  เปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหน้ีเฉพาะเจาะจงของ 

ผูอ้อกตราสารหน้ี เช่น การเปล่ียนโครงสร้างธุรกิจ การเปล่ียนโครงสร้างการบริหาร ขอ้พิพาททางกฎหมาย 
การเปล่ียนแปลงฐานะการเงิน หรือใกลถึ้งจุดด ารง financial covenant ตามสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน 
ขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชี ความเส่ียงของหลกัประกนักรณีไม่มีราคาตลาดหรือกรณีบุคคลค ้าประกนั หรือกรณี
หลกัประกนัที่มีจ  านวนและมูลค่าเคล่ือนไหว หรือไม่แน่นอน (เช่น สินคา้คงคลงั สิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้ 
การพึ่งพาการระดมทุนจากตราสารหน้ี เป็นตน้ 

นอกจากการเปิดเผยความเส่ียงขา้งตน้ การเสนอขายตราสารหน้ีที่เขา้ข่ายตาม 2.3.1-2.3.3  
ให้เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม ดงัน้ี 
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2.3.1  กรณีผูเ้สนอขายตราสารหน้ีเป็นหน่วยงานภาครัฐ : ให้เปิดเผยเพิม่เติมเก่ียวกบั 

ความเส่ียงในการไดร้ับช าระหน้ีคืน เน่ืองจากผูอ้อกตราสารหน้ีอาจมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการบงัคบัช าระหน้ี 
ในทรัพยสิ์นไม่ว่าจะเป็นขอ้จ ากดัตามกฎหมาย สัญญา หรือขอ้จ ากดัอ่ืนใด ซ่ึงมีผลท าให้ในกรณีที่มี  
การผิดนดัช าระหน้ีผูถื้อตราสารหน้ีจะไม่สามารถฟ้องร้องให้น าทรัพยสิ์นของผูอ้อกตราสารหน้ีมาช าระหน้ีได ้
และให้เปิดเผยขอ้มูลว่าตราสารหน้ีที่ออกและเสนอขายไม่ใช่ตราสารหน้ีที่กระทรวงการคลงัค ้าประกนั 
ในเงินตน้และดอกเบี้ย  

2.3.2  กรณีผูเ้สนอขายตราสารหน้ีเป็นกิจการต่างประเทศ : ให้เปิดเผยความเส่ียงเพิ่มเติม
เก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

(1)  การด าเนินคดีทางกฎหมายกบักิจการต่างประเทศ เน่ืองจากไม่ไดม้ีถ่ินที่อยู่ 
ในประเทศไทย  ทั้งน้ี ให้ระบุถึงเขตอ านาจศาลในการฟ้องร้องบงัคบัคดีต่อกิจการดงักล่าว และปัญหา 
ความแตกต่างของกฎหมายที่ใชบ้งัคบัซ่ึงเป็นกฎหมายต่างประเทศ (ถา้มี) ดว้ย 

(2)  ผลกระทบที่ผูถื้อตราสารหน้ีของกิจการต่างประเทศอาจไดร้ับ ในกรณีที่กฎหมายของ
ประเทศที่เก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นมีขอ้จ ากดัในการส่งเงินออกนอกประเทศ  หรือขอ้จ ากดัในการควบคุมการเขา้ออก
เงินระหว่างประเทศ (ถา้ม)ี 

(3)  ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา วิธีการจองซ้ือ การช าระ
ราคา และการส่งมอบหลกัทรัพย ์รวมทั้งวิธีการโอนหลกัทรัพย ์

(4)  ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงอ่ืนใดที่อาจมผีลกระทบตอ่การใชสิ้ทธิหรือการตดัสินใจของ 
ผูล้งทุนอย่างมีนยัส าคญั 

(5)  ความเส่ียงของประเทศคู่สัญญา โดยครอบคลุมถึงความเส่ียงของภาครัฐบาล  
ความเส่ียงจากผลกระทบต่อเน่ือง และความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจมหภาค 

(6)  ผูค้ ้าประกนัที่อยู่ในต่างประเทศ (ถา้มี) 
2.3.3  กรณีผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นสาขาธนาคารต่างประเทศในประเทศไทย :  (“ส านกังาน

สาขา”) ให้เปิดเผยขอ้มูลของส านักงานสาขาเป็นหลกั และระบุขอ้มูลของส านักงานใหญ่ (หมายถึง ธนาคาร
ต่างประเทศทั้งองคก์ร) ประกอบ โดยแสดงเฉพาะสรุปขอ้มูลการประกอบธุรกิจ ตวัเลขรายการบญัชี 
ในงบการเงินที่ส าคญั และผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของส านกังานใหญ่ (ถา้มี) รวมทั้งแสดงขอ้ผูกพนั
ตามขอ้ก าหนดสิทธิที่ระบุว่าส านักงานสาขาจะด ารงฐานะ  การช าระหน้ีให้ไม่ไดร้ับผลกระทบจากการที่
ส านกังานสาขาจะส่งเงินออกไปให้ส านักงานใหญ่  ทั้งน้ี ให้แนบงบการเงินของส านกังานสาขาเป็นส่วนหน่ึง
ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  นอกจากน้ี ให้เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเตมิดงัน้ี 

- ความเส่ียงเก่ียวกบัขอ้จ ากดัทางกฎหมายในดา้นต่าง ๆ ที่กระทบต่อความสามารถ 
ในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสารหน้ี เช่น กฎหมายลม้ละลาย กฎหมายเกี่ยวกบัหลกัต่างตอบแทน  
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- ความเส่ียงในกรณีที่ผูอ้อกตราสารหน้ีลม้ละลาย ซ่ึงผูถื้อตราสารหน้ีอาจไม่สามารถ
ขอรับช าระหน้ีหรือฟ้องบงัคบัช าระหน้ีจากทรัพยสิ์นของส านกังานสาขาและส านกังานใหญ่  ทั้งน้ี หากมีการ
เปิดเผยอนัดบัความน่าเช่ือถือของส านกังานใหญ่ ให้ระบุค าเตือนว่า ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
ส านกังานใหญ่อาจไม่สะทอ้นความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสารหน้ีของส านักงานสาขาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อเกิดกรณีลม้ละลาย 

อน่ึง ในกรณีการออกตราสารหน้ีที่เลือกจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารหน้ี  
และผูอ้อกตราสารหน้ีประสงคจ์ะเปิดเผยเฉพาะอนัดบัความน่าเช่ือถือของส านักงานใหญ่ โดยจะไม่จดัให้มี 
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของส านกังานสาขา ให้เปิดเผยเงนิกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงล่าสุดของส านักงาน
สาขาซ่ึงไดป้รับปรุงผลกระทบหากมีการน าเงินที่ไดจ้ากการออกตราสารหน้ีทั้งหมดไปก่อให้เกิดเป็นสินทรัพย์
เส่ียงเต็มจ านวนดว้ย 

2.4  ให้แสดงจ านวนพนกังานทั้งหมด และจ านวนพนกังานในแต่ละสายงานหลกัและในกรณีที่
บริษทัมีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนยัส าคญั หรือมีขอ้พิพาทดา้นแรงงานที่ส าคญัในระยะ  
3 ปีที่ผ่านมา ให้อธิบายเหตุผลและนโยบายในเร่ืองดงักล่าว รวมถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารและสหภาพ
แรงงาน (ถา้มี)  นอกจากน้ี ให้แสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานและอธิบายลกัษณะผลตอบแทนนั้น  
(เช่น เป็นเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้) รวมทั้งอธิบายนโยบาย 
ในการพฒันาพนักงาน 
 
กำรเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม กรณีกำรเสนอขำยตรำสำรหน้ีอื่น ๆ  
กรณีเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ของกองทรัสต ์: ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามหัวขอ้ที่ก าหนดในภาคผนวก 2 : 
การเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ของกองทรัสต ์ 
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ส่วนที่ 3  
ข้อมลูเกี่ยวกับโครงกำรตรำสำรหน้ีที่จะเสนอขำย 

1. รำยละเอียดของโครงกำรตรำสำรหน้ีที่จะเสนอขำย 
ในกรณีที่โครงการตราสารหน้ีที่เสนอขายมีรายละเอียดอ่ืนที่ส าคญัที่ควรอธิบายเพิ่มเติมจากขอ้มูล 

ในหนา้แรก เพื่อให้ผูล้งทุนเขา้ใจลกัษณะของโครงการตราสารหน้ีจะที่เสนอขาย ให้สรุปลกัษณะส าคญัของ 
ตราสารหน้ีที่จะเสนอขายเพิ่มเติมดว้ย เช่น สรุปสาระส าคญัของขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุ้นกู้
และผูถื้อหุ้นกูส้ าหรับโครงการ MTN (master terms and conditions) และสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้วิธีการ 
ในการจ่ายดอกเบี้ยและการช าระหน้ี ประเภทและมูลค่าทรัพยสิ์นที่ใชเ้ป็นหลกัประกัน ขอ้มูลผูค้ ้าประกัน  
(ให้แสดงขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของผูค้ ้าประกนั) และสรุปสาระส าคญัของสัญญาค ้าประกนั  
(กรณีเป็นการค ้าประกัน)  เป็นตน้ 

กรณีที่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูท้ี่ไดร้ับการแต่งตั้งมีสถานะเป็นเจา้หน้ีของผูอ้อกตราสารหน้ี ให้เปิดเผย
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไวด้ว้ย 

2. ข้อมูลอื่น ๆ ของตรำสำรหน้ีที่เสนอขำย ให้เปิดเผยรายละเอียด ดงัน้ี 
2.1 ในกรณีที่โครงการตราสารหน้ีอาจมีการเสนอขายตราสารหน้ีเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (“green 

bond”) ตราสารหน้ีเพื่อพฒันาสังคม (“social bond”) และตราสารหน้ีเพื่อความยัง่ยืน (“sustainability bond”) ให้
เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมดงัน้ี 

(1)  มาตรฐานสากลซ่ึงเป็นที่ยอมรับที่น 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)  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีเพื่อความยัง่ยืน เช่น มาตรฐาน ASEAN Sustainability 
Bond Standards (ASEAN SUS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association Sustainability Bond 
Guidelines (ICMA SBG) เป็นตน้ 

(2)  วตัถุประสงคก์ารใชเ้งินที่ไดจ้ากการระดมทุน (use of proceeds) 
(3)  กระบวนการที่ใชใ้นการประเมินและคดัเลือกโครงการ (process for project evaluation and 

selection) โดยระบุกระบวนการและปัจจยัที่ใชใ้นการพิจารณา รวมทั้งมาตรฐานหรือวิธีการรับรองอ่ืนใด ที่ใช้
อา้งอิง 
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(4)  การบริหารจดัการเงินที่ไดจ้ากการระดมทุน (management of proceeds) โดยแสดงถึง
วิธีการติดตามการใชเ้งินที่ไดม้าจากการระดมทุนในโครงการและวิธีการแบ่งแยกเงินออกจากเงินอ่ืนของบริษทั
ให้เห็นอย่างชดัเจน เช่น การน าเงินที่ไดจ้ากการระดมทุนแยกเป็นบญัชีต่างหากจากบญัชีทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ (sub-
account) ของผูเ้สนอขายตราสารหน้ี เป็นตน้ 

(5)  การรายงานและช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินการภายหลงัการเสนอขาย 
(reporting) โดยให้เปิดเผยรายงานประเภทต่าง ๆ จนกว่าจะครบอายุของตราสารหน้ี เช่น รายงานการใชเ้งิน            
ที่ไดม้าจากการระดมทุน หรือรายงานความคืบหนา้ของโครงการว่าด าเนินการถึงขั้นตอนใด จ านวนเงินที่ใช ้
และยอดคงเหลือ เป็นตน้ รวมทั้งช่องทางการเปิดเผยขอ้มูล เช่น บนเวบ็ไซตข์องผูเ้สนอขายตราสารหน้ี ซ่ึงควร
จดัให้มีการรายงานอย่างนอ้ยปีละหน่ึงครั้ ง เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารยงัไม่สามารถระบุขอ้มูลตาม (1) - (5) ผูอ้อกสามารถเปิดเผยขอ้มูล
ขั้นต ่าได ้พร้อมระบุว่าจะเปิดเผยขอ้มูลให้ผูล้งทุนรับทราบโดยการยื่นแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ก่อนการ
เสนอขายแต่ละครั้ ง  
 

2.2 ในกรณีที่โครงการตราสารหน้ีอาจมีการเสนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยืน 
(“sustainability-linked bond”) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยืนที่ออกใหม่ให้เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมดงัน้ี 

(1) มาตรฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย sustainability-linked bond ซ่ึงเป็นมาตรฐาน
ที่เป็นที่ยอมรับในระดบัสากลที่ผูอ้อกตราสารเลือกใชห้รือคาดว่าจะใช ้เช่น International Capital Market 
Association Sustainability-linked Bond Principles (“ICMA SLBP”) เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารยงัไม่สามารถระบุไดว้่าจะเลือกใชม้าตรฐานใด ผูอ้อกสามารถ
เปิดเผยขอ้มูลขั้นต ่าได ้พร้อมระบุว่าจะเปิดเผยขอ้มูลมาตรฐานที่เลือกใชจ้ริงให้ผูล้งทุนรับทราบโดยการยื่น
แบบ 69-PO-SUPPLEMENT ก่อนการเสนอขายแต่ละครั้ ง 
ตวัอย่างการเปิดเผยขอ้มูลขั้นต ่า 
มาตรฐานสากลที่น ามาใชอ้า้งอิงในการขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ี : sustainability-linked bond ของบริษทั
จะเป็นไปตามมาตรฐานที่ไดร้ับการยอมรับระดบัสากล เช่น ICMA SLBP  ทั้งน้ี มาตรฐานที่จะน ามาใชอ้า้งอิง 
ในการขออนุญาตเสนอขาย sustainability-linked bond ในแตล่ะครั้ งภายใตโ้ครงการจะเป็นไปตามที่ระบุไว ้
ในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ต่ละครั้ ง 
 

(2) ตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน ส าหรับใชเ้ป็นเงื่อนไขในการปรับอตัราดอกเบี้ยหรือ
การด าเนินการตามภาระผูกพนั แลว้แต่กรณี ของตราสาร ที่ก าหนดตามขอ้ (3) โดยอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม
ดงัน้ี 
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- นิยาม ขอบเขต และวิธีการค านวณผลความส าเร็จตามตวัช้ีวดัและเป้าหมาย                     
ดา้นความยัง่ยืนที่ก าหนด 

- หลกัการและเหตุผล ความสอดคลอ้งกบัธุรกิจของผูอ้อกตราสารหรือบริษทัในเครือ และ
กระบวนการก าหนดและคดัเลือกตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน (ถา้มี) 

- ค่าอา้งอิงมาตรฐาน (“benchmark”) หรือแหลง่อา้งอิงภายนอก (“external reference”)  
(ถา้มี) ที่ใชห้รือคาดว่าจะใชใ้นการเปรียบเทียบและวดัผลความส าเร็จตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน 

- ค่าฐาน (“baseline”) และช่วงเวลาที่ใชห้รือคาดว่าจะใช ้เพื่อให้ทราบถึงผลความคืบหนา้
ของการด าเนินงานเทียบกบัตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน (ถา้มี) พร้อมหลกัการและเหตุผล  

- กลยุทธ์หรือแนวทางที่น าไปสู่ความส าเร็จตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน                  
โดยค านึงถึงความลบัทางการคา้และการแข่งขนั พร้อมระบุผลที่คาดว่าจะเกิดจากแผนงานนั้น (เชิงปริมาณ               
ในกรณีที่สามารถระบุได)้ 

- กรอบเวลาที่ตอ้งปฏิบตัิตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืนให้ส าเร็จ และระยะเวลา
ในการติดตามและวดัผล  

- ควรระบุการด าเนินการ (fallback mechanism) ของผูอ้อกตราสาร ในกรณีที่อาจมี
เงื่อนไขที่ท าให้ไม่สามารถค านวณตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืนที่ตั้งไวไ้ด ้และเปิดเผยเงื่อนไขดงักล่าว
ให้ชดัเจน เช่น การเปล่ียนแปลงในกฎหมายหรือหลกัเกณฑด์า้นส่ิงแวดลอ้ม หรือการควบรวมกบักิจการอื่น  
เป็นตน้  

ทั้งน้ี ผูอ้อกสามารถเปิดเผยตวัเลขเป้าหมายและตวัช้ีวดัดา้นความยัง่ยืน รายละเอียด 
benchmark external reference หรือ baseline ที่เลือกใช ้รวมถงึกรอบเวลาที่ตอ้งปฏิบตัิตามตวัช้ีวดัและเป้าหมาย
ดา้นความยัง่ยืนให้ส าเร็จ ที่ใชเ้ป็นเงื่อนไขในการปรับอตัราดอกเบี้ยหรือการด าเนินการตามภาระผูกพนั แลว้แต่
กรณีของตราสาร ส าหรับการเสนอขายตราสารแต่ละครั้ งไดใ้นแบบ 69-PO-PRICING  
ตวัอย่างการเปิดเผยขอ้มูลขั้นต ่า 
ตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน คือการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต          
(พร้อมระบุรายละเอียดตามที่ก าหนดขา้งตน้ เช่น หลกัการและเหตุผล ความสอดคลอ้งกบัธุรกิจของผูอ้อก                
ตราสารหรือบริษทัในเครือ กระบวนการก าหนดและคดัเลือกตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน  (ถา้มี) และ
กลยุทธ์หรือแนวทางที่น าไปสู่ความส าเร็จ)  
ทั้งน้ี บริษทัจะเปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน ไดแ้ก่ ตวัเลขและกรอบระยะเวลา
ที่ตอ้งท าให้ส าเร็จส าหรับ sustainability-linked bond แต่ละรุ่นไวใ้นแบบ 69-PO-PRICING ส าหรับการออกและ
เสนอขายแต่ละครั้ ง 
 

(3) การปรับอตัราดอกเบี้ยหรือการด าเนินการตามภาระผูกพนั แลว้แต่กรณี ของตราสาร  
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- กรณีการปรับอตัราดอกเบี้ย ให้อธิบายรายละเอียด เงือ่นไข รอบเวลา และความถี่ของ 
การปรับอตัราดอกเบี้ยที่จะก าหนดหรือคาดว่าจะก าหนดเป็นเงือ่นไข  โดยให้ระบุลกัษณะอตัราดอกเบี้ยที่จ่าย        
ให้ผูถื้อตราสารตามงวดการจ่าย หลกัเกณฑก์ารค านวณดอกเบี้ย เงื่อนไขอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบัการจ่ายดอกเบี้ย (ถา้มี) 
รวมถึงให้แสดงลกัษณะอตัราดอกเบี้ยที่ผูถื้อตราสารจะไดร้ับภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมรูปภาพประกอบ 
(อย่างนอ้ยในกรณีอตัราดอกเบี้ยสูงสุดหรือต ่าสุด) 

ทั้งน้ี ผูอ้อกสามารถเปิดเผยรายละเอียด รอบเวลา และความถีใ่นการปรับอตัราดอกเบี้ย
ส าหรับการเสนอขายตราสารแต่ละครั้ งไดใ้นแบบ 69-PO-PRICING 

- กรณีการด าเนินการตามภาระผูกพนั ให้อธิบายรายละเอียด เงือ่นไข รอบเวลา ความถี ่
และจ านวนเงินที่ตอ้งใชห้รือมูลค่า (ถา้มี) ของการด าเนินการตามภาระผูกพนัของผูอ้อกตราสาร ซ่ึงสอดรับกบั
เป้าหมายหรือกลยุทธ์ดา้นความยัง่ยืนของผูอ้อกตราสารหรือบริษทัในเครือ ที่จะก าหนดหรือคาดว่าจะก าหนด
เป็นเงือ่นไข โดยให้ระบุลกัษณะการด าเนินการของผูอ้อกภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ยงัไม่สามารถระบุไดว้่าผูอ้อกจะมีภาระผูกพนัในการด าเนินการ           
ลกัษณะใด ผูอ้อกสามารถเปิดเผยขอ้มูลขั้นต ่าไดว้่าจะก าหนดให้มีการด าเนินการตามภาระผูกพนัของผูอ้อก            
ซ่ึงสอดรับกบัเป้าหมายหรือกลยุทธ์ดา้นความยัง่ยืนของผูอ้อกตราสารหรือบริษทัในเครือ พร้อมระบุว่าจะเปิดเผย
รายละเอียดลกัษณะการด าเนินการตามภาระผูกพนัของผูอ้อกตราสารที่จะก าหนดเป็นเงื่อนไขให้ผูล้งทุน
รับทราบโดยการยื่นแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ก่อนการเสนอขายแต่ละครั้ ง และจะเปิดเผยรอบเวลา ความถี ่
และจ านวนเงินที่ตอ้งใชห้รือมูลค่า (ถา้มี) ของการด าเนินการส าหรับการเสนอขายตราสารแต่ละครั้ งในแบบ        
69-PO-PRICING 
ตวัอย่างการเปิดเผยขอ้มูล  
(1) กรณีการปรับอตัราดอกเบี้ย : ผูอ้อกปรับเพิ่มอตัราดอกเบี้ยหากท าตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน
ไม่ส าเร็จ (“step-up coupon”) 
1. กรณีที่ผูอ้อกสามารถบรรลุตวัช้ีวดั
และเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน 

ณ วนัที่หุ้นกูอ้ายุครบ x ปี หากผูอ้อกลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดม้ากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ xx 
เมื่อเทียบกบัค่าฐาน และผูป้ระเมินภายนอกที่เป็นอิสระ (“external 
review provider”) ออกรายงานรับรองผล ผูถื้อตราสารจะไดร้ับ
ดอกเบี้ย xx% ต่อปี (ไม่เปล่ียนแปลงจากอตัราเดิม)  

2. กรณีที่ผูอ้อกไม่สามารถบรรลุ
ตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน 

ณ วนัที่หุ้นกูอ้ายุครบ x ปี หากผูอ้อกลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดต้ ่ากว่าร้อยละ xx เมื่อเทียบกบั
ค่าฐาน และ external review provider ออกรายงานรับรองผล        
ผูถื้อตราสารจะไดร้ับดอกเบี้ยเพิ่มข้ึนจากอตัราเดิม xx% โดยอตัรา
ดอกเบี้ยใหม่ที่ผูถื้อตราสารจะไดร้บัคือ xx% ต่อปี เร่ิมจากวนัช าระ
ดอกเบี้ยงวดแรกภายหลงัรอบปีประเมินผล และจะคงที่อตัรา
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ดงักล่าวจนถึงวนัช าระดอกเบี้ยงวดสุดทา้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) กรณีการด าเนินการตามภาระผูกพนั (ก าหนดผูอ้อกมีภาระผูกพนัในการด าเนินการใด ๆ หากท าตามตวัช้ีวดั
และเป้าหมายดา้นความยัง่ยืนไม่ส าเร็จ) : 
1. กรณีที่ผูอ้อกสามารถบรรลุตวัช้ีวดั
และเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน 

ณ วนัที่หุ้นกูอ้ายุครบ x ปี หากผูอ้อกลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดม้ากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ xx 
เมื่อเทียบกบัค่าฐาน และ external review provider ออกรายงาน
รับรองผล จะไม่เขา้เงื่อนไขการด าเนินการตามภาระผูกพนั          
ที่ก าหนด 

2. กรณีที่ผูอ้อกไม่สามารถบรรลุ
ตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน 

ณ วนัที่หุ้นกูอ้ายุครบ x ปี หากผูอ้อกลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดต้ ่ากว่าร้อยละ xx เมื่อเทียบกบั
ค่าฐาน และ external review provider ออกรายงานรับรองผล               
ผูอ้อกจะซ้ือคาร์บอนเครดิตในปริมาณและระยะเวลาที่ก าหนด 
จากตลาดซ้ือขายคาร์บอนเครดิตที่เป็นที่ยอมรับในระดบัประเทศ
หรือระดบัสากล 

 
ทั้งน้ี บริษทัจะเปิดเผยรายละเอียด รอบเวลา และความถี่ในการปรับอตัราดอกเบี้ยหรือการด าเนินการตามภาระ
ผูกพนั แลว้แต่กรณี ส าหรับ sustainability-linked bond แต่ละรุ่นไวใ้นแบบ 69-PO-PRICING ส าหรับการออก
และเสนอขายแต่ละครั้ ง 
 

(4) การรายงานและช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลภายหลงัการเสนอขาย ให้เปิดเผยประเภท พร้อม
ช่องทางและความถ่ีของการเปิดเผยรายงานดงัต่อไปน้ี โดยก าหนดให้รายงานจนกว่าจะครบอายุตราสาร 

- รายงานผลความคืบหนา้หรือผลความส าเร็จตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน 
จดัท าโดยผูอ้อกตราสาร โดยเปรียบเทียบและวดัจาก benchmark, external reference หรือ baseline (ถา้มี)             

1. กรณีที่ผูอ้อกสามารถบรรลุตวัช้ีวดั
และเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน 

2. กรณีที่ผูอ้อกไม่สามารถบรรลุตวัช้ีวดั
และเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน 
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อย่างนอ้ยปีละครั้ ง และ ณ รอบปีประเมินผล  ทั้งน้ี ให้เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซตข์องผูอ้อก (ถา้มี) หรือช่องทาง
อ่ืนใดที่ผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก พร้อมน าส่งเฉพาะรายงาน ณ รอบปีประเมินผลต่อส านกังาน 

- รายงานความเห็นหรือการรับรองเก่ียวกบัผลความคืบหนา้หรือผลความส าเร็จตาม
ตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืนของผูอ้อกตราสาร จดัท าโดย external review provider ซ่ึงให้ความเห็น
หรือรับรองผลความคืบหนา้หรือผลความส าเร็จอย่างนอ้ย ณ รอบปีประเมินผล  ทั้งน้ี ให้เผยแพร่ผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องผูอ้อก (ถา้มี) หรือช่องทางอ่ืนใดที่ผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก พร้อมน าส่งรายงาน               
ต่อส านกังาน 

(5) การให้ความเห็นหรือการรับรองโดย external review provider ให้เปิดเผยขอ้มูลดงัน้ี 
- คุณสมบตัิของ external review provider ที่ไดร้บัการแต่งตั้ง ซ่ึงเป็นไปตามที่ก าหนด         

ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีส่งเสริม
ความยัง่ยืนที่ออกใหม่ และขอบเขตในการประเมินของ external review provider 

- ผลการให้ความเห็นหรือการรับรองของ external review provider เก่ียวกบักรอบและ
ลกัษณะการเสนอขายตราสาร (framework) ว่าเป็นไปตามมาตรฐานส าหรับ sustainability-linked bond ที่เป็นที่
ยอมรับในระดบัสากล เช่น ICMA SLBP เป็นตน้ และระบุช่องทางการเปิดเผยรายงานดงักล่าว ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์
ของผูอ้อก (ถา้มี) หรือช่องทางอ่ืนใดที่ผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก  

- ควรระบุเงือ่นไข รวมถึงขั้นตอนและหนา้ที่ของผูอ้อก ในกรณีที่อาจมีเหตุจ าเป็นในการ
เปล่ียนแปลง external review provider  

ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารยงัไมไ่ดแ้ต่งตั้ง external review provider ให้ระบวุ่า               
ก่อนการเสนอขายตราสาร ผูอ้อกจะด าเนินการแต่งตั้ง external review provider ที่มีคุณสมบตัิเป็นไปตาม           
ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย              
ตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยืนที่ออกใหม่ และจะเปิดเผยขอ้มูลขา้งตน้ให้ผูล้งทุนรับทราบโดยการยื่นแบบ        
69-PO-SUPPLEMENT ก่อนการเสนอขายแต่ละครั้ ง 
ตวัอย่างการเปิดเผยขอ้มูลขั้นต ่า 
การแต่งตั้ง external review provider : ในการออก sustainability-linked bond บริษทัจะจดัให้ม ีexternal review 
provider ที่มีคุณสมบตัิเป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยืนที่ออกใหม่ เพื่อให้ความเห็นหรือรับรองเก่ียวกบั             
กรอบและลกัษณะการเสนอขายตราสาร (framework) ว่าเป็นไปตามมาตรฐานส าหรับ sustainability-linked 
bond ที่เป็นที่ยอมรับในระดบัสากล โดยบริษทัจะเปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัคุณสมบตัิของ external review 
provider ที่ไดร้ับการแต่งตั้ง ขอบเขตในการประเมิน ผลการให้ความเห็นหรือการรับรองของ external review 
provider  และเง่ือนไข รวมถึงขั้นตอนและหนา้ที่ของผูอ้อก กรณีที่มีเหตุจ าเป็นในการเปล่ียนแปลง external 
review provider (ถา้มี) ไวใ้นแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ต่ละครั้ ง 
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(6) ความเส่ียงและผลกระทบต่อผูถื้อตราสารจากเป้าหมายและตวัช้ีวดัดา้นความยัง่ยืน                  
ที่ก าหนด หรือภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ จากเงื่อนไขการปรับอตัราดอกเบี้ยหรือการด าเนินการตามภาระผูกพนั 
แลว้แต่กรณี ของตราสาร ตามที่ระบุในขอ้ (2) และ (3) ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 4 
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมลู 

1. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูอ้อกตราสารหน้ีที่เป็นบริษทัที่มีหุ้นจดทะเบยีน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ให้กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนัหรือผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดที่ไดร้ับมอบอ านาจ 
จากกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนั ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของแบบแสดงรายการขอ้มูล   
(ในกรณีที่กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนัมิใช่ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดหรือผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งบริหาร
สูงสุดในสายงานบญัชี ให้การลงลายมือช่ือดงักล่าวตอ้งมีผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดหรือผูท้ี่ด  ารงต าแหน่ง
บริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ร่วมลงลายมือช่ือดว้ย) พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) และมอบอ านาจให้ 
บุคคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยให้ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ีแลว้ และ 
ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ [กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม / ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด/ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่ง
บริหารสูงสุดในสายงานบญัชี] ของผูอ้อกตราสารหน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น  
ไม่เป็นเท็จ ไมท่ าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   

ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ีตามที่
ปรากฏในแหล่งขอ้มูลที่ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามที่ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
ตราสารหน้ีฉบบัน้ี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรบัผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้นของ
ขอ้มูลที่อา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
ตราสารหน้ีฉบบัน้ี  (ให้ระบุขอ้ความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีที่มีการอา้งอิงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใด ๆ  
ที่ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามที่ระบุในส่วนที่ 2)  

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ขา้พเจา้ได้รับรอง 
ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้ ............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไว้
ทุกหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที่
ขา้พเจา้ไดร้ับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งต้น” 

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

ผูร้ับมอบอ านาจ                                                                                                                              

 
 หมายเหต ุหากในวนัที่ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นที่ท าให ้

บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เมื่อเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูอ้อก 
ตราสารหน้ีตอ้งจดัให้บุคคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที เวน้แต่เหตุที่ท าให้บุคคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือได้
เกิดจากการที่บุคคลดงักล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วย
ทางร่างกายหรือทางจิต ผูอ้อกตราสารหน้ีไม่จ าตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวลงลายมือช่ือใน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดร้ับ 
การผ่อนผนัจากส านกังาน 

2. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูอ้อกตราสารหน้ีไม่เป็นบริษทัที่มีหุ้นจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.1 กรรมการบริหารทุกคน ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด และผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด 
ในสายงานบญัชี ให้ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลพร้อมทั้ง 
มอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยให้ใชข้อ้ความและ
รูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ีแลว้ และ
ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ [กรรมการบริหาร / ผูท้ีด่  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด / ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งบริหาร
สูงสุดในสายงานบญัชี] ของผูอ้อกตราสารหน้ี  ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น  
ไม่เป็นเท็จ ไมท่ าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  นอกจากน้ี ขา้พเจา้ 
ขอรับรองว่า 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน  
ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของผูอ้อกตราสารหน้ีและบริษทัย่อยแลว้  

(2)  ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบต่อการจดัให้ผูอ้อกตราสารหน้ีมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลที่ดี เพื่อให้
แน่ใจว่าผูอ้อกตราสารหน้ีไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่เป็นสาระส าคญัทั้งของผูอ้อกตราสารหน้ีและบริษทัย่อย
อย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

(3)  ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบต่อการจดัให้ผูอ้อกตราสารหน้ีมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และ
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  
ณ  วนัที่  ........................................  ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของผูอ้อกตราสารหน้ีแลว้  
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ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท า 
ที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของผูอ้อกตราสารหน้ีและบริษทัย่อย 

ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ี
ตามที่ปรากฏในแหล่งขอ้มูลที่ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามที่ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้ง
ครบถว้นของขอ้มูลที่อา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูล  
การเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี (ให้ระบุขอ้ความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีที่มีการอา้งอิงขอ้มูลจาก 
แหล่งขอ้มูลใด ๆ ที่ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามที่ระบใุนส่วนที่ 3)  

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ขา้พเจา้ได ้
รับรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้ ............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบั
เอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่า
ไม่ใช่ขอ้มูลที่ขา้พเจา้ไดร้ับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

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

ช่ือ            ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ 

ผูร้ับมอบอ านาจ                                                                                                                               

2.2  กรรมการคนอ่ืนของผูอ้อกตราสารหน้ีนอกจาก 2.1 ให้ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบั 
ตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากบัเอกสารใน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยให้ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ีแลว้ และ
ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการของผูอ้อกตราสารหน้ี ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยว่า ขอ้มูลดงักล่าว
ไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ีตามที่
ปรากฏในแหล่งขอ้มูลที่ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามที่ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการ 
เสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้ง
ครบถว้นของขอ้มูลที่อา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
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การเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี (ให้ระบุขอ้ความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีที่มีการอา้งอิงขอ้มูลจาก 
แหล่งขอ้มูลใด ๆ ที่ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามที่ระบใุนส่วนที่ 3)  

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ขา้พเจา้ 
ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสัยว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด 
หรือขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้ …....………..................เป็นผูล้งลายมือ
ช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ …..........…............. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะ
ถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที่ขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

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

        ช่ือ                          ต าแหน่ง        ลายมือช่ือ 

ผูร้ับมอบอ านาจ                                                                                                                              

 หมายเหต ุหากในวนัที่ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้บุคคล
ใดยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เมื่อเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูอ้อกตราสารหน้ี
ตอ้งจดัให้บุคคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที เวน้แต่เหตุที่ท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือไดเ้กิดจาก
การที่บุคคลดงักล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต ผูอ้อกตราสารหน้ีไม่จ าตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดร้ับการผ่อนผนัจาก
ส านกังาน 
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ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูอ้อกตราสารหน้ีที่เป็นสาขาธนาคารต่างประเทศ 
ซ่ึงไดร้ับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

ให้ผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนัลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของแบบแสดงรายการขอ้มูล 
พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) และมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ีแลว้  
และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนัของผูอ้อกตราสารหน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองว่า  
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ 
ในสาระส าคญั   

ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ีตามที่
ปรากฏในแหล่งขอ้มูลที่ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามที่ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
ตราสารหน้ีฉบบัน้ี ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้น 
ของขอ้มูลที่อา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
ตราสารหน้ีฉบบัน้ี (ให้ระบุขอ้ความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีที่มีการอา้งอิงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใด ๆ  
ที่ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามที่ระบุในส่วนที่ 3)  

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ขา้พเจา้ไดร้ับรอง 
ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้ ............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ี 
ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูล 
ที่ขา้พเจา้ไดร้ับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งต้น” 

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

ช่ือ             ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ 

ผูร้ับมอบอ านาจ                                                                                                                   

 หมายเหต ุหากในวนัที่ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ 
บุคคลใด ยงัไมส่ามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เมื่อเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูอ้อก 
ตราสารหน้ีตอ้งจดัให้บุคคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที เวน้แต่เหตุที่ท าให้บุคคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือ
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ไดเ้กิดจากการที่บุคคลดงักล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้ เน่ืองจาก
เจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูอ้อกตราสารหน้ีไม่จ าตอ้งจัดให้บุคคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดง
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดร้ับการผ่อนผนัจาก
ส านกังาน 

3. การรับรองการปฏิบตัิหนา้ที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 
ให้ผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนัที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  

ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยให้ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
“ขา้พเจา้ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผูอ้อกตราสารหน้ี ขอรับรองว่าขา้พเจา้ 
(1)  ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ีแลว้  

และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น  
ไม่เป็นเท็จ ไมท่ าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจ้งในสาระส าคญั 

(2)  ไดพ้จิารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูอ้อกตราสารหน้ีในอนาคตแลว้ 
เห็นว่า สมมติฐานไดจ้ดัท าข้ึนอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผูอ้อกตราสารหน้ีหรือ 
ผูล้งทุนอย่างชดัเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผูอ้อกตราสารหน้ีมีการระบุนโยบาย และแผนการประกอบธุรกิจ
ของผูอ้อกตราสารหน้ีในอนาคตในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี)” 

 ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลบางส่วน หรือเห็นว่าขอ้มูลบางส่วนไม่ถูกตอ้งครบถว้น ให้อธิบายเง่ือนไขไวเ้พิ่มเติม เช่น 

 “เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง ........................ ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี  
ที่ขา้พเจา้ไม่สามารถให้ความเห็นได ้เน่ืองจาก .............................(ไม่มีขอ้มูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ  
หรือไม่ไดร้ับความร่วมมือจากผูบ้ริหารของผูอ้อกตราสารหน้ีในการตรวจสอบขอ้มูลในเร่ืองน้ี)” หรือ 

 “เวน้แต่ขอ้ความในหนา้............ซ่ึงขา้พเจา้เห็นว่าควรใชข้อ้ความ....................แทน” 
 ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินน าขอ้มูลจากบุคคลอ่ืนที่มีความเช่ียวชาญในดา้นนั้นมาอา้งอิง  

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

ที่ขา้พเจา้ใชข้อ้มูลจาก ....................................ซ่ึงขา้พเจา้เห็นว่าเป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองน้ีเป็นอย่างดี” 
         ช่ือ             ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ 

1.                                                                                                               
2.                                                                          



- 22 - 
 

 

เอกสำรแนบ 6 
 

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงตัวอย่ำงข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้  
(“ข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำน”) และข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 

ส ำหรับ      
“                           (ช่ือหุ้นกู้)                              ” 

 
หัวข้อ ข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำน ข้อก ำหนดสิทธิของหุ้นกู้ เหตุผล1 

    
    

    
 

 
1 อธิบายเหตุผลท่ีขอ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกูแ้ตกต่างจากขอ้ก าหนดสิทธิมาตรฐานเฉพาะในกรณีท่ีมีความแตกต่าง 
อย่างมีนยัส าคญัจนท าให้กระทบสิทธิของผูถ้ือหุ้นกู้ 
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ภำคผนวก 1 

วิธีกำรค ำนวณอัตรำส่วนทำงกำรเงิน (key financial ratio) แบ่งตำมประเภทธุรกิจ  
 

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน สูตรกำรค ำนวณ 
1. กลุ่มอตุสำหกรรมและบริกำรทั่วไป 
(1) อตัราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า) สินทรัพยห์มุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน 
(2) ความสามารถในการช าระดอกเบี้ย 
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย 

(3) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก าไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย 
ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

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

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / (หน้ีสินระยะส้ันที่มีภาระดอกเบี้ย + หน้ีสิน
ระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบก าหนดภายใน 1 ปี)  

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

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(6) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(7) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบก าหนด
ภายใน 1 ปีต่อหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ) 

(หน้ีสินระยะส้ันที่มีภาระดอกเบี้ย + หน้ีสินระยะยาว 
ที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบก าหนดภายใน 1 ปี) * 100 / 
หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย 

(8) เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินต่อหน้ีสิน 
ที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ) 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน * 100 / หน้ีสินทั้งหมดที่มี
ภาระดอกเบี้ย 

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

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

(2) แหล่งเงินที่มีความมัน่คงต่อความตอ้งการ ค านวณตามเกณฑ ์ธปท. 
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อัตรำส่วนทำงกำรเงิน สูตรกำรค ำนวณ 
แหล่งเงินที่มีความมัน่คง (Net Stable Funding 
Ratio: NSFR) (ร้อยละ) 

(แหล่งเงินที่มีความมัน่คง / ความตอ้งการแหล่งเงินที่มี
ความมัน่คง) 

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

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

3. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์ 
(1) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหน้ีสิน 
ทัว่ไปและทรัพยสิ์นที่ตอ้งวางเป็นประกนั 
(NCR) (ร้อยละ) 

ค านวณตามเกณฑ ์ก.ล.ต. 

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

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย 

(4) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก าไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ก าไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

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

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / (หน้ีสินระยะส้ันที่มีภาระดอกเบี้ย + หน้ีสิน
ระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบก าหนดภายใน 1 ปี)  

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

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(7) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวม 

(8) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(ร้อยละ) 

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 
(เฉล่ีย) 

4. กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต 
(1) อตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินทุนที่ตอ้ง      
ด ารงตามกฎหมาย (CAR Ratio) (ร้อยละ) 

ค านวณตามเกณฑ ์คปภ. 

(2) สินทรัพยล์งทุนต่อส ารองประกนัภยั  
(ร้อยละ) 

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

ผูถื้อหุ้นรวม (เฉล่ีย) 
(5) ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยั  
(รวมค่าบ าเหน็จ) ต่อเบี้ยรับประกนัภยัสุทธิ  
(ร้อยละ) 

ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยั (รวมค่าบ าเหน็จ) * 100 / 
เบี้ยรับประกนัภยัสุทธิ 

5. กลุ่มธุรกิจลีสซ่ิง 
(1) ความสามารถในการช าระดอกเบี้ย               
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย 

(2) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก าไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา                        
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ก าไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

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

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวม 

(5) สัดส่วนสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้                  
(NPL ratio) (ร้อยละ) 

สินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้* 100 / สินเช่ือรวม  

(6) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(ร้อยละ) 

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 
(เฉล่ีย) 

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

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

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย 
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อัตรำส่วนทำงกำรเงิน สูตรกำรค ำนวณ 
(2) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก าไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ก าไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

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

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวม 

(5) สัดส่วนสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้                
(NPL Ratio) (ร้อยละ) 

เงินให้สินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้* 100 / เงินให้
สินเช่ือรวม 

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

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ * 100 / เงินให้สินเช่ือรวม 

(7) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(ร้อยละ) 

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 
(เฉล่ีย) 

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

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย 

(2) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก าไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย 
ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

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

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวม 
 

(5) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(ร้อยละ) 

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 
(เฉล่ีย) 
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อัตรำส่วนทำงกำรเงิน สูตรกำรค ำนวณ 
(6) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) (ร้อยละ) ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / ส่วนของ 

ผูถื้อหุ้นรวม (เฉล่ีย) 
 
หมายเหตุ : 

1) สามารถเปิดเผยอตัราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เช่น EBITDA margin ratio (ร้อยละ) 
เท่ากบั ก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย / รายไดร้วม เป็นตน้ ส าหรับกิจการในกลุ่มพฒันา
อสังหาริมทรัพยใ์ห้เปิดเผยอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (quick ratio) (เท่า) เท่ากบั (สินทรัพย์หมุนเวียน-สินคา้คงเหลือ) / 
หน้ีสินหมุนเวียน เพิ่มเติมดว้ย  

2)  การแสดงขอ้มูล key financial ratio งวดล่าสุด ในกรณีท่ีงบก าไรขาดทุนเป็นงบระหว่างปี 
ให้น าขอ้มูลยอ้นหลงั 4 ไตรมาสมาค านวณเพื่อให้ไดข้อ้มูลเต็มปี กรณีช่วงเวลาใดท่ีบริษทัไม่ไดจ้ดัท างบระหว่างปี 
ส าหรับงวดปีก่อนให้จดัท า key financial ratio โดยใชข้อ้มูลเฉพาะงวดล่าสุด และอธิบายในหมายเหตุเพิ่มเติม 



- 28 - 
 

 

 
ภำคผนวก 2 : กำรเปิดเผยข้อมูลเพิม่เติมกรณีเสนอขำยหุ้นกู้ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ 

 
ในกรณีออกและเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ของกองทรัสต ์ตามประกาศว่าดว้ยการขออนุญาตและ 

การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ของกองทรัสต ์ให้เปิดเผยขอ้มูลตามหัวขอ้ที่ก าหนดดา้นล่างน้ี 
แทนขอ้มูลส่วนที่ 2 ขอ้ 1.  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูอ้อกตราสารหน้ี ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน ให้ปรับปรุง
จากขอ้มูลตามที่ไดเ้คยเปิดเผยในแบบ 69-REIT และ/หรือแบบ 69-IFT ล่าสุดหรือแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปีที่เคยจดัส่งต่อส านกังานขา้งตน้ และปรับปรุงขอ้มูลดงักล่าวให้เป็นปัจจุบนัดว้ย   

กรณีการท า concurrent offering ของกองทรัสต ์ให้ผูอ้อกตราสารหน้ีอา้งอิงขอ้มูลจากแบบ  
69–REIT/69-IFT ได ้รวมถึงใหเ้ปิดเผยผลการด าเนินงานของสินทรัพยข์องผูอ้อกตราสารหน้ียอ้นหลงั 2 ปี หรือ
หากมีขอ้มูลยอ้นหลงันอ้ยกว่า 2 ปีให้เปิดเผยเท่าที่มใีนหัวขอ้ขอ้มูลเก่ียวกบัผูอ้อกตราสารหน้ี ฐานะการเงิน  
และผลการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 2  ข้อ 1. ข้อมลูเกีย่วกับผู้ออกตรำสำรหน้ี ฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำน 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
2 วตัถุประสงคข์องการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
3 ขอ้มูลอสังหาริมทรัพยท์ี่จะลงทุน 
4. การจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์
5. โครงสร้างและการด าเนินงานของกองทรัสต์ 
6. ปัจจยัความเส่ียง 
7. ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพยท์ี่ลงทุน 
8. ผูจ้ดัการกองทรัสต ์
9. ทรัสตี 
10. อตัราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหน่วยทรัสต ์หรือกองทรัสต ์
11. นโยบายการกูย้ืมเงิน 
12. นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ และขอ้จ ากดั 
13. นโยบายการลงทุนในอนาคต 
14.  การเลิกกองรีท 

กรณีเสนอขายหุ้นกูภ้ายหลงัจดัตั้งกองทรัสต ์ให้เพิ่มเติมขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
15.  ขอ้พิพาทหรือขอ้จ ากดัสิทธิในการจดัสรรผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 
16.  รายการระหว่างกนั 
17. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ 
18.  ขอ้มูลอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
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 นอกจากน้ี เพื่อให้เหมาะสมกบัลกัษณะของผูอ้อกตราสารหน้ี ในการรับรองความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลตาม ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล ให้ใชก้ารรับรองความถูกตอ้ง ดงัน้ี 

ส่วนที่ 4 กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
1. ผู้ออกตรำสำรหน้ี 

ให้กรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพนัของผูจ้ดัการกองทรัสตล์งลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา
บริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากบัเอกสารใน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยให้ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี   

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ีแลว้  
และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะของกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนัของผูจ้ดัการกองทรัสต ์ขา้พเจา้  
ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้ง
แจง้ในสาระส าคญั 

ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ี 
ตามที่ปรากฏในแหล่งขอ้มูลที่ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามที่ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดังกล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้ง
ครบถว้นของขอ้มูลที่อา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี  (ให้ระบุขอ้ความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีที่มีการอา้งอิงขอ้มูลจาก 
แหล่งขอ้มูลใด ๆ ที่ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบได)้  

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ขา้พเจา้ไดร้ับรอง 
ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้.............................................เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้ก
หนา้ดว้ย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ....................................................ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่
ขอ้มูลที่ขา้พเจา้ไดร้ับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้”   

                       ช่ือ                ต าแหน่ง      ลายมือช่ือ 
    1.                                                                                                                           

2.                                                                                      
3.                                                                                                                           
4.                                                                                      

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต ์และในฐานะผูไ้ดร้ับมอบหมายจากทรัสตีให้ด าเนินการแทน
กองทรัสต ์(ให้แนบหนงัสือมอบอ านาจจากทรัสตีมาพร้อมดว้ย) 

   ช่ือ       ต าแหน่ง      ลายมือช่ือ 
ผูร้ับมอบอ านาจ                                                                                                     
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* หมายเหตุ หากในวนัที่ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นที่ท าให ้
บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เมื่อเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ 
ผูอ้อกตราสารหน้ีตอ้งจดัให้บุคคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที เวน้แต่เหตุที่ท าให้บุคคลดงักล่าวไม่สามารถ  
ลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการที่บุคคลดงักล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้ 
เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูอ้อกตราสารหน้ีไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือ 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดร้ับ 
การผ่อนผนัจากส านกังาน 

2. กำรรับรองกำรปฏิบัติหน้ำที่ของที่ปรึกษำทำงกำรเงิน (ถ้ำมี) 
 ให้ผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนัที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยให้ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผูอ้อกตราสารหน้ี ขอรับรองว่าขา้พเจา้ 
  (1)  ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ีแลว้  

และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น 
ไม่เป็นเท็จ ไมท่ าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

  (2)  ไดพ้ิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูอ้อกตราสารหน้ีในอนาคตแลว้เห็นว่า 
สมมติฐานไดจ้ดัท าข้ึนอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผูอ้อกตราสารหน้ีหรือผูล้งทุน 
อย่างชดัเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผูอ้อกตราสารหน้ีมีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของ 
ผูอ้อกตราสารหน้ีในอนาคตในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี)” 

  ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัแบบแสดงรายการขอ้มูล 
บางส่วน หรือเห็นว่าขอ้มูลบางส่วนไม่ถูกตอ้งครบถว้น ให้อธิบายเง่ือนไขไวเ้พิ่มเติม เช่น 

“เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง .............................. ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
ตราสารหน้ีน้ี ที่ขา้พเจา้ไม่สามารถให้ความเห็นได ้เน่ืองจาก .................................... (ไม่มีขอ้มูลเพียงพอที่จะ
ตรวจสอบ หรือไม่ไดร้ับความร่วมมือจากผูบ้ริหารของผูอ้อกตราสารหน้ีในการตรวจสอบขอ้มูลในเร่ืองน้ี)” หรือ  

“เวน้แต่ขอ้ความในหนา้ .........ซ่ึงขา้พเจา้เห็นว่าควรใชข้อ้ความ ........................ แทน”  
ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินน าขอ้มูลจากบุคคลอ่ืนที่มีความเช่ียวชาญในดา้นนั้นมาอา้งอิง ให้ระบุขอ้ความ
เพิ่มเติม ดงัน้ี 
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“เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง ............................. ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี 
ที่ขา้พเจา้ใชข้อ้มูลจาก ................................... ซ่ึงขา้พเจา้เห็นว่าเป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองน้ีเป็นอย่างดี” 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1. ........................................... ................................................ ................................................ 
2. ........................................... ............................................... ................................................ 



 

 

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

 
 

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

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

 
ข้อมลูตรำสำรหน้ีที่เสนอขำย 

- ให้ระบุลกัษณะที่ส าคญัของตราสารหน้ีที่เสนอขาย เช่น ประเภทตราสารหน้ี จ านวน ราคา 
เสนอขายต่อหน่วย บุคคลที่เสนอขายตราสารหน้ีให้ ผลการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี  
หรือผูอ้อกตราสารหน้ี หรือผูค้ ้าประกนัการช าระหน้ีหรือการค ้าประกนัประเภทอ่ืน ๆ  

- ให้ระบุรายละเอียดส าคญัอ่ืนของการเสนอขายตราสารหน้ี เช่น ผูป้ระกนัการจ าหน่ายและ 
จดัจ าหน่าย บริษทัหลกัทรัพยท์ี่ท าหนา้ที่จ  าหน่ายตราสารหน้ี ที่ปรึกษาทางการเงิน วนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูล
การเสนอขายตราสารหน้ี (“แบบแสดงรายการขอ้มูล”) มีผลใชบ้งัคบั เง่ือนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีที่มี
จ านวนตราสารหน้ีที่ขายไดน้้อยกว่าจ านวนตราสารหน้ีขั้นต ่าที่ผูอ้อกตราสารหน้ีก าหนด เป็นตน้ 

- ให้ระบุขอ้ความว่า 
“ขอ้มูลตามแบบแสดงรายการขอ้มูลที่ผูอ้อกตราสารหน้ีไดย้ื่นต่อส านกังานและมีผลใชบ้งัคบั 

เมื่อวนัที่    (ระบุ)        รวมทั้งขอ้มูลส่วนที่ปรับปรุงตามแบบ 69-PO-SUPPLEMENT เมื่อวนัที่    (ระบุ) 
       ถือเป็นขอ้มูลส่วนหน่ึงของแบบ 69-PO-PRICING ฉบบัน้ีดว้ย” 
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ให้มีค ำเตือนผู้ลงทุนว่ำ  
“ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบั 

ผูอ้อกตราสารหน้ีและเง่ือนไขของตราสารหน้ี รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียง 
ที่เก่ียวขอ้งเป็นอย่างดี การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี มิไดเ้ป็นการ
แสดงว่าคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะน าให้ลงทุนในตราสารหน้ีที่เสนอขาย หรือมิไดป้ระกนั
ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหน้ีที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูล 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีแต่อย่างใด  ทั้งน้ี การรับรอง ความถูกตอ้งครบถว้นของ
ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ีเป็นความรับผิดชอบของผูอ้อกตราสารหน้ี 

หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีมีขอ้ความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดขอ้ความที่
ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ผูถื้อตราสารหน้ีที่ไดซ้ื้อตราสารหน้ีไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัที่แบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีนั้นมีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัหรือเจา้ของตราสารหน้ี 
ไดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปี 
นบัแต่วนัที่ไดรู้้หรือควรไดรู้้ว่าแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีเป็นเท็จ หรือขาดขอ้ความ 
ที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
มีผลใชบ้งัคบั” 
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ส่วนที่ 1   
สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำรหน้ี (factsheet) 

ให้จดัท าแบบ factsheet ทีม่ีรายละเอียดของตราสารหน้ีที่เสนอขายในครั้ งนั้น โดยจดัท าตามแบบ  
ที่ก าหนดในประกาศที่เก่ียวขอ้ง   

1. กำรเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม 
1.1  วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน 

  บริษทั     ประกอบธุรกิจ        
โดยมีที่ต ั้งส านกังานใหญ่ที่           
เลขทะเบียนบริษทั Home Page (ถา้มี)    โทรศพัท/์โทรสาร     
มีวตัถุประสงคใ์นการน าเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายตราสารหน้ีครั้ งน้ีประมาณ   ลา้นบาท ไปใชด้งัน้ี  

 
 

วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน จ ำนวนเงินที่ใช้
โดยประมำณ 

ระยะเวลำที่ใช้เงิน
โดยประมำณ 

รำยละเอียด 

1. เพื่อใชใ้นการซ้ือสินทรัพย ์
หรือลงทนุในกิจการที่
เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ
ปัจจุบนั  

  - กรณีเป็นการซ้ือสินทรัพย ์ให้อธิบายเกีย่วกบั
ประเภทสินทรัพยแ์ละจ านวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ  
- กรณีเป็นการลงทุนในกิจการ ให้อธิบาย
ลกัษณะกิจการที่จะลงทุน สถานะการลงทุน 
และจ านวนเงินที่ใชโ้ดยประมาณ 
ทั้งน้ี กรณีการซ้ือสินทรพัย ์หรือลงทนุในกิจการ
ที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจปัจจุบนั  
ให้อธิบายเหตุผลและที่มาของการเขา้ไป  
ซ้ือสินทรัพยห์รือลงทนุในกิจการดงักล่าวดว้ย 

2. เพื่อใชใ้นการซ้ือสินทรัพย ์
หรือลงทนุในกิจการทีไ่ม่
เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ
ปัจจุบนั 

  

3. เพื่อช าระคืนเงินกู ้หรือหน้ี
จากการออกตราสารหน้ี 

  -  กรณีเป็นการช าระหน้ีที่มีกบักลุ่มที่ปรึกษา
ทางการเงินหรือกลุ่มตวักลางในการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์ให้เปิดเผย terms and conditions 
ของหน้ีดงักล่าวเพิ่มเติมดว้ย   
-  กรณีอื่น ๆ ให้เปิดเผยอย่างน้อยในเร่ือง
จ านวนเงินและระยะเวลาการใชเ้งิน 

4. กรณีอืน่ ๆ เช่น เงินทุนที่ใช้
หมุนเวียนในกิจการ 
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หมำยเหตุ:   
(1)  ให้เปิดเผยประมาณการมูลค่าเงินท่ีใชแ้ยกแต่ละวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน โดยอาจเปิดเผยขอ้มูลในลกัษณะเป็นช่วง (range)  
ท่ีเหมาะสมได ้และให้เรียงล าดบัการใชเ้งินตามความส าคญัของวตัถุประสงคแ์ต่ละเร่ือง  ทั้งน้ี หากเงินระดมทุนท่ีไดร้ับ 
ในคร้ังน้ีไม่เพียงพอส าหรับวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีระบุไว ้ให้เปิดเผยแหล่งเงินทุนท่ีจะจดัหาเพิ่มเติมดว้ย   
(2)  หากเป็นการท ารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ให้เปิดเผยเป็นรายการระหว่างกนัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดว้ย 
ทั้งน้ี แนวทางการเปิดเผยวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินให้เป็นไปตามคู่มือการเปิดเผยขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพย ์และขอ้มูลประจ าปี ท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านกังาน 

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

1.3  กรณีผูอ้อกเป็นบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทัว่ไป ให้เปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
(1)  สัดส่วนการออกตราสารหน้ี ต่อหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย 
(2)  สัดส่วนการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน ต่อหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย  
(3)  สัดส่วนหน้ีสินอ่ืน ๆ ที่มีภาระดอกเบี้ย2 ต่อหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย 

1.4  ในกรณีที่ตราสารหน้ีที่เสนอขายมีรายละเอียดอ่ืนที่ส าคญั ควรอธิบายเพิ่มเติมจากขอ้มูล 
ในหนา้แรกเพื่อให้ผูล้งทุนเขา้ใจลกัษณะของตราสารหน้ีที่เสนอขาย เช่น สรุปลกัษณะส าคญัของตราสารหน้ี 
ที่เสนอขายเพิ่มเติม วิธีการในการจ่ายดอกเบี้ยและการช าระหน้ี ประเภทและมูลค่าทรัพยสิ์นที่ใชเ้ป็นหลกัประกัน 
ขอ้มูลผูค้ ้าประกนั (ให้แสดงขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของผูค้ ้าประกัน) เป็นต้น 

1.5  กรณีตราสารหน้ีมีอตัราดอกเบี้ยลกัษณะอ่ืนที่ไม่ใช่แบบคงที่ ให้แสดงอตัราผลตอบแทน 
ที่แทจ้ริง (Internal Rate of Return : IRR) ไวด้ว้ย หากเกิดเงื่อนไขขา้งตน้แลว้ ท าให้ผลตอบแทนที่ผูล้งทุน 
จะไดร้ับไม่เท่ากบัอตัราดอกเบี้ยที่ระบุไว ้เช่น  

(1) กรณีมีเง่ือนไขการเล่ือนจ่ายดอกเบี้ย ให้แสดง IRR ส าหรับกรณีเลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดข้ึนได ้
เช่น ผูอ้อกตราสารเล่ือนการช าระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจ่ายช าระเพียงครั้ งเดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน เป็นตน้ 

(2) กรณีหุ้นกูท้ี่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ ซ่ึงผูอ้อกตราสารสามารถเล่ือนการจ่าย 
ดอกเบี้ยและไถ่ถอนตราสารก่อนครบก าหนดไดแ้ละมีการจ่ายดอกเบี้ยในอตัราที่เพิ่มข้ึนเป็นขั้นบนัได (step up) 
ให้แสดง IRR ส าหรับกรณีผูอ้อกตราสารเล่ือนการช าระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจ่ายช าระเพียงครั้ งเดียว              
เมื่อไถ่ถอนตราสาร โดยยกตวัอย่าง เช่น ผูอ้อกตราสารตดัสินใจไถ่ถอนตราสารในปีที่ 10 20 และ 30 เป็นตน้ 

1.6  ส าหรับการเสนอขาย green bond, social bond และ sustainability bond ให้เปิดเผยวตัถุประสงค ์
การใชเ้งินที่ไดจ้ากการระดมทุน (use of proceeds) จากตราสารหน้ีที่เสนอขาย 

 
2 เช่น หน้ีสินจากสัญญาเช่าทางการเงิน เงินกูย้ืมบริษัทท่ีเกี่ยวขอ้ง เป็นตน้ (ให้ระบุรายการ) 
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ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารเพิ่มเติมหรือแกไ้ขขอ้มูลตราสารหน้ีในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT 
ให้เปิดเผยว่าอา้งอิงจากขอ้มูลในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ที่ผูอ้อกตราสารหน้ีเคยไดย้ื่นต่อส านักงาน พร้อม
ระบุวนัที่แบบ 69-PO-SUPPLEMENT ทีใ่ชอ้า้งอิงดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบั 

1.7  ส าหรับการเสนอขาย sustainability-linked bond ให้เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมจากที่ไดเ้คยเปิดเผย              
ในแบบ 69-PO-BASE ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน ส าหรับใชเ้ป็นเงื่อนไขในการปรับอตัราดอกเบี้ยหรือ               
การด าเนินการตามภาระผูกพนั แลว้แต่กรณี ของตราสาร ที่ก าหนดตามขอ้ (2) โดยอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม
ส าหรับตราสารหน้ีที่เสนอขาย ดงัน้ี 

- นิยาม ขอบเขต และวิธีการค านวณผลความส าเร็จตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน 
(ตามที่ไดเ้ปิดเผยในแบบ 69-PO-BASE ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการตราสารหน้ีที่จะเสนอขาย ขอ้ 2.2 (2)) 

- benchmark หรือ external reference ทีใ่ชใ้นการเปรียบเทยีบและวดัผลความส าเร็จตามตวัช้ีวดั
และเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน หรือ  baseline และช่วงเวลาที่ใชอ้า้งอิงเพื่อให้ทราบถึงผลความคืบหน้าของการ
ด าเนินงานเทียบกบัตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน พร้อมหลกัการและเหตุผล (ระบุอย่างใดอย่างหน่ึง) 

- กรอบเวลาที่ตอ้งปฏิบตัิตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืนให้ส าเร็จ และระยะเวลา          
ในการติดตามและวดัผล 
ตวัอย่างการเปิดเผยขอ้มูล (โดยใชข้อ้มูลตราสารที่เสนอขาย) 
- ตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน : ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตร้อยละ 10   
- ค่าฐาน (baseline) : เปรียบเทียบกบัปริมาณการปล่อยก๊าซส าหรับปี 2563 ซ่ึงวดัค่า ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2563               
(ซ่ึงเสนอโดยคณะท างานดา้นความยัง่ยืนของบริษทัและไดร้ับการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทัเพื่อใชใ้นการ
วดัผลความคืบหนา้ของการด าเนินงานเทียบกบัตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน)  
- กรอบเวลาที่ตอ้งปฏิบตัิตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืนให้ส าเร็จ : ภายในวนัที่หุ้นกูค้รบอายุ 3 ปี (วนัที่ 
31 ธ.ค. 2566) โดยภายหลงัจากการออกหุ้นกูจ้นถึงวนัที่หุ้นกู้ครบอายุ 3 ปี (วนัที่ 31 ธ.ค. 2566) บริษทัจะติดตาม
และวดัปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตปีละ 1 ครั้ ง ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 
 

(2) การปรับอตัราดอกเบี้ยหรือการด าเนินการตามภาระผูกพนั แลว้แต่กรณี (ตามที่ไดเ้ปิดเผยในแบบ 
69-PO-BASE  ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการตราสารหน้ีที่จะเสนอขาย ขอ้ 2.2 (3)) ส าหรับตราสารหน้ีที่เสนอ
ขาย  

- กรณีการปรับอตัราดอกเบี้ย ให้อธิบายรายละเอียด เงือ่นไข รอบเวลา และความถีข่องการปรับ
อตัราดอกเบี้ย และอตัราดอกเบี้ยต ่าสุดหรือสูงสุดที่ผูถื้อตราสารจะไดร้ับอย่างชดัเจน  ทั้งน้ี ใหร้ะบุลกัษณะอตัรา
ดอกเบี้ยที่จ่ายให้ผูถื้อตราสารตามงวดการจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) และจ านวนเงนิ หลกัเกณฑก์ารค านวณดอกเบี้ย 
เงื่อนไขอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบัการจ่ายดอกเบี้ย (ถา้มี) รวมถึงให้แสดงอตัราดอกเบี้ยที่ผูถื้อตราสารจะไดร้ับภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมรูปภาพประกอบ (อย่างนอ้ยในกรณีอตัราดอกเบี้ยสูงสุดหรือต ่าสุด) 
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- กรณีการด าเนินการตามภาระผูกพนั ให้อธิบายรายละเอียด เงือ่นไข รอบเวลา ความถี ่และ
จ านวนเงินที่ตอ้งใชห้รือมูลค่า (ถา้มี) ของการด าเนินการตามภาระผูกพนัของผูอ้อกตราสาร ซ่ึงสอดรับกบั
เป้าหมายหรือกลยุทธ์ดา้นความยัง่ยืนของผูอ้อก ตราสารหรือบริษทัในเครือ 

นอกจากน้ี ให้อธิบายว่าเป็นการด าเนินการที่เพิ่มข้ึนหรือแตกต่างจากส่ิงที่ผูอ้อกตราสาร           
ตอ้งปฏิบตัิเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายหรือกลยุทธ์ดา้นความยัง่ยืนตามปกติ (ถา้มี) ก่อนการเสนอขาย sustainability-
linked bond อย่างไร 
ตวัอย่างการเปิดเผยขอ้มูล (โดยใชข้อ้มูลตราสารที่เสนอขาย) 
(1) กรณีการปรับอตัราดอกเบี้ย (step-up coupon) :  
1. กรณีที่ผูอ้อกสามารถบรรลุตวัช้ีวดั
และเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน 

ณ วนัที่หุ้นกูอ้ายุครบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดม้ากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 10 
เมื่อเทียบกบัค่าฐาน และ external review provider ออกรายงาน
รับรองผล ผูถื้อตราสารจะไดร้ับดอกเบี้ย 10% ต่อปี  
(ไม่เปล่ียนแปลงจากอตัราเดิม)  

2. กรณีที่ผูอ้อกไม่สามารถบรรลุ
ตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน 

ณ วนัที่หุ้นกูอ้ายุครบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดต้ ่ากว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกบั
ค่าฐาน และ external review provider ออกรายงานรับรองผล         
ผูถื้อตราสารจะไดร้ับดอกเบี้ยเพิ่มข้ึนจากอตัราเดิม 0.25%  
โดยอตัราดอกเบี้ยใหม่ที่ผูถื้อตราสารจะไดร้ับคือ 10.25% ต่อปี 
เร่ิมจากวนัช าระดอกเบี้ยงวดแรกภายหลงัวนัที่หุ้นกูอ้ายุครบ 3 ปี 
(วนัที่ 30 มิ.ย. 2567) และจะคงที่อตัราดงักล่าวจนถึงวนัช าระ
ดอกเบี้ยงวดสุดทา้ย 

 
ตวัอย่างอตัราดอกเบี้ยที่ผูถื้อตราสารจะไดร้ับภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ  
ผูล้งทุนมีเงินลงทุน 1,000 บาท ในหุ้นกูส่้งเสริมความยัง่ยืนอายุ 6 ปี ซ่ึงจ่ายดอกเบี้ย 10% ต่อปี ณ วนัช าระ
ดอกเบี้ยงวดแรกภายหลงัวนัที่หุ้นกูอ้ายุครบ 3 ปี (วนัที่ 30 มิ.ย. 2567) และจนถึงวนัช าระดอกเบี้ยงวดสุดทา้ย            
ผูถื้อตราสารจะไดร้ับช าระดอกเบี้ยเป็นเงินสดแบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ 
1) หากผูอ้อกลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดร้้อยละ 13 เมื่อเทียบกบัค่าฐาน และ 

external review provider ออกรายงานรับรองผล ผูถื้อตราสารจะไดร้ับดอกเบี้ย 10% ต่อปี หรือจ านวน 100 บาท 
(ไม่เปล่ียนแปลงจากอตัราเดิม) 
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2) หากผูอ้อกลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดร้้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกบัค่าฐาน และ 

external review provider ออกรายงานรับรองผล ผูถื้อตราสารจะไดร้ับดอกเบี้ยเพิ่มข้ึนจากอตัราเดิม 0.25% 
โดยอตัราดอกเบี้ยใหม่ที่ผูถื้อตราสารจะไดร้ับคือ 10.25% ต่อปี หรือจ านวน 125 บาท  

 

 

 

 

 

 

(2) กรณีการด าเนินการตามภาระผูกพนั (ก าหนดให้ผูอ้อกมีภาระผูกพนัในการด าเนินการใด ๆ หากท าตาม
ตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืนไม่ส าเร็จ) : 

1. กรณีที่ผูอ้อกสามารถบรรลุตวัช้ีวดั
และเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน 

ณ วนัที่หุ้นกูอ้ายุครบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดม้ากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 10 
เมื่อเทียบกบัค่าฐาน และ external review provider ออกรายงาน
รับรองผล จะไม่เขา้เงื่อนไขการด าเนินการตามภาระผูกพนั           
ที่ก าหนด 

2. กรณีที่ผูอ้อกไม่สามารถบรรลุ
ตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน 

ณ วนัที่หุ้นกูอ้ายุครบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดต้ ่ากว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกบั
ค่าฐาน และ external review provider ออกรายงานรับรองผล               
ผูอ้อกจะซ้ือคาร์บอนเครดิตจากตลาดซ้ือขายคาร์บอนเครดิต           
ที่เป็นที่ยอมรับในระดบัประเทศหรือระดบัสากล ในมูลค่า                
ที่เทียบเท่ากบัการปรับอตัราดอกเบี้ยหุ้นกูเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 0.25 ต่อปี 
หรือในปริมาณทั้งหมด 5,000 ตนั ภายในวนัที่ 30 มิ.ย. 2567 
ทั้งน้ี ก่อนการเสนอขายหุ้นกู ้ผูอ้อกไม่มีภาระหนา้ที่ในการซ้ือ
คาร์บอนเครดิต       
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(3) ความเส่ียงและผลกระทบต่อผูถื้อตราสารจากเป้าหมายและตวัช้ีวดัดา้นความยัง่ยืนที่ก าหนด  
หรือภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ จากเงื่อนไขการปรับอตัราดอกเบี้ยหรือการด าเนินการตามภาระผูกพนั แลว้แต่กรณี 
ของตราสาร ตามที่ระบุในขอ้ (1)  และ (2) ตามล าดบั 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารเพิ่มเติมหรือแกไ้ขขอ้มูลตราสารหน้ีในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT             
ให้เปิดเผยว่าอา้งอิงจากขอ้มูลในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ที่ผูอ้อกตราสารหน้ีเคยไดย้ื่นต่อส านักงาน           
พร้อมระบุวนัที่แบบ 69-PO-SUPPLEMENT ที่ใชอ้า้งอิงดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบั 

1.8  เปิดเผยประวตัิผิดนดัช าระหน้ีเงินตน้หรือดอกเบี้ยของตราสารหน้ี หรือผิดนดัช าระหน้ีเงินกูย้ืม 
จากธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดติฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน 
และการผิดเงื่อนไขในการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดสิทธิ 3 ปียอ้นหลงั 

1.9  เปิดเผยอตัราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจ โดยรายละเอียดวิธีการ
ค านวณแสดงตามภาคผนวก  

1.10  ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหน้ีเฉพาะเจาะจง 
ผูอ้อกตราสารหน้ี เช่น การเปล่ียนโครงสร้างธุรกิจ การเปล่ียนโครงสร้างการบริหาร ขอ้พิพาททางกฎหมาย  
การเปล่ียนแปลงฐานะการเงิน หรือใกลถึ้งจุดด ารง financial covenant ตามสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน 
ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชี ความเส่ียงของหลกัประกนักรณีไม่มีราคาตลาดหรือกรณีบุคคลค ้าประกนั หรือกรณี
หลกัประกนัที่มีจ  านวนและมูลค่าเคล่ือนไหว หรือไม่แน่นอน (เช่น สินคา้คงคลงั สิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้)  
การพึ่งพาการระดมทุนจากตราสารหน้ี เป็นตน้  

2. ในกรณีกองทรัสต์เป็นผู้ออกตรำสำรหน้ี  
ให้แสดงสัดส่วนการลงทุนในตราสารหน้ีที่กองทรัสตเ์สนอขายของกลุ่มผูท้ี่จะจ าหน่าย จ่าย โอน  

ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทรัสตแ์ละกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว ซ่ึงตาม
หลกัเกณฑก์ าหนดว่าจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าตราสารหน้ีที่เสนอขาย 

3. ข้อมูลกำรเสนอขำย  
ให้เปิดเผยขอ้มูลที่มีรายละเอียดการจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร ดงัน้ี 
 3.1  รำยละเอยีดของตรำสำรหน้ีที่เสนอขำย 

      - ให้ระบุกฎหมายของประเทศทีใ่ชบ้งัคบักบัตราสารหน้ี (applicable law)  
     - ให้แสดงผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจดัอนัดบั 

ความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี ผูอ้อกตราสารหน้ี (กรณีหุ้นกู้ระยะส้ัน) หรือผูค้ ้าประกนัการช าระหน้ี 
ตามตราสารหน้ีโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (ถา้มี) 
 - กรณีที่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูท้ี่ไดร้ับการแต่งตั้งมีสถานะเป็นเจา้หน้ีของผูอ้อกตราสารหน้ี  
ให้เปิดเผยความสัมพนัธ์ดงักล่าวไวด้ว้ย 
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- ขอ้จ ากดัการโอนตราสารหน้ีที่เสนอขาย เช่น ขอ้จ ากดัการโอนตราสารหน้ีที่ไดจ้ดทะเบียน 
ไวก้บัส านกังาน เป็นตน้ 

 3.2  กำรก ำหนดรำคำตรำสำรหน้ี 
        ให้อธิบายที่มาของการก าหนดอตัราดอกเบี้ยและราคาตราสารหน้ีที่เสนอขาย ไดแ้ก่ วิธีการก าหนด
ราคา ผูท้ี่มีส่วนในการก าหนดราคา ปัจจยัหรือตวัแปรต่าง ๆ ที่ใชใ้นการก าหนดราคา เป็นตน้   
ทั้งน้ี แนวทางการเปิดเผยที่มาของการก าหนดอตัราดอกเบี้ยและราคาตราสารหน้ีให้เป็นไปตามคู่มือ 
การเปิดเผยขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์และขอ้มูลประจ าปี 

 3.3  กำรจอง กำรจ ำหน่ำย และกำรจัดสรร 
 (1)  วิธีการเสนอขายตราสารหน้ี  
  ให้ระบุว่าเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายตราสารหน้ีหรือผูค้า้ตราสารหน้ี
หรือไม่ 
 (2)  ผูจ้ดัจ าหน่ายตราสารหน้ี (กรณีผ่านผูจ้ดัจ าหน่าย) ให้ระบุ 
  (ก)  ผูป้ระกนัการจ าหน่ายและจดัจ าหน่าย ให้ระบุช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ 
 (ข)  ผูจ้ดัจ าหน่าย ใหร้ะบุช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
 (ค)  ตวัแทนผูจ้ดัจ าหน่าย ให้ระบุช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท ์

นอกจากน้ี หากผูจ้ดัจ าหน่ายตราสารหน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูอ้อกตราสารหน้ีในลกัษณะ 
ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุ้นระหว่างกนั มีกรรมการร่วมกนั เป็นเจา้หน้ี เป็น
ตน้) ให้เปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 

ส าหรับการเสนอขายตราสาร Basel III ให้เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
จากการเสนอขายตราสาร Tier 2 ที่มีเงื่อนไขการ convert to equity ของ ธพ. โดยผ่าน ธพ. ผูอ้อกตราสารเอง 
หรือผ่านบริษทัหลกัทรัพยใ์นเครือของ ธพ. (ถา้มี)  เน่ืองจากเพื่อให้ถูกนบัเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ ์ 
Basel III ของ ธปท. จึงอาจสร้างแรงจูงใจให ้ธพ. หรือ บล. ในเครือของ ธพ. ชกัชวนให้ผูล้งทุนซ้ือตราสาร 
โดยไม่ช้ีแจงถึงความเส่ียง ชวนเช่ือเกินจริง ให้ขอ้มูลเป็นเท็จหรือไม่ชดัเจน          

(3)  ผูค้า้ตราสารหน้ี (กรณีผ่านผูค้า้ตราสารหน้ี) ให้ระบุช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท ์
นอกจากน้ี หากผูค้า้ตราสารหน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูอ้อกตราสารหน้ีในลกัษณะที่อาจ

ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุ้นระหว่างกนั มีกรรมการร่วมกนัเป็นเจา้หน้ี เป็นตน้) ให้
เปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 

 (4)  เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่าย/คา้ตราสารหน้ี  
 ให้ระบุขอ้ตกลงระหว่างผูอ้อกตราสารหน้ีกบัผูจ้ดัจ าหน่ายตราสารหน้ี/ผูค้า้ตราสารหน้ี 
ที่เก่ียวกบัเง่ือนไข และค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหรือการคา้ตราสารหน้ี  ทั้งน้ี ให้แสดงจ านวนเงิน 
ค่าตราสารหน้ีที่ผูอ้อกตราสารหน้ีจะไดร้ับหลงัจากหักค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่าย/คา้ตราสารหน้ีไวด้ว้ย   
 (5)  ค่าใชจ้่ายในการเสนอขายตราสารหน้ี  
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 ให้ระบุจ านวนประกอบรายการที่เป็นค่าใชจ้า่ยทั้งหมดในการเสนอขายตราสารหน้ี โดยสังเขป 
(6)  วิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือตราสารหน้ี  

 ให้ระบุวิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวน เช่น วนั เวลา สถานที่ เป็นตน้ 
(7)  วิธีการจดัสรรตราสารหน้ี  

 ให้ระบุหลกัการจดัสรรตราสารหน้ีให้แก่ผูจ้องซ้ือ โดยระบุช่ือกลุ่มบุคคล และสัดส่วน หรือ
จ านวนตราสารหน้ีที่จะไดร้ับจดัสรรอย่างชดัเจน หากมีการแบ่งจ านวนตราสารหน้ีและเสนอขาย 
ต่อผูล้งทุนต่างประเทศ ให้ระบุดว้ย 
 (8)  วนัและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ี  
  ให้ระบุรายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลาการจองซ้ือตราสารหน้ี การก าหนดจ านวนในการจองซ้ือตรา
สารหน้ีต่อราย วิธีการช าระเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ี ช่ือบริษทัเงินทุนหรือ ธพ. ที่เป็นตวัแทนรับเงิน 
ค่าจองซ้ือตราสารหน้ี วิธีการและเง่ือนไขในการถอนเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ีคืน  

(9)  การจดัสรรในกรณีที่มีผูจ้องซ้ือตราสารหน้ีเกินกว่าจ านวนตราสารหน้ีที่เสนอขาย 
  ให้ระบุการจดัสรรกรณีที่มีผูจ้องซ้ือตราสารหน้ีเกินกว่าจ านวนตราสารหน้ีที่เสนอขาย 
 (10) วิธีการคืนเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ี  
    ใหร้ะบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงนิค่าจองซ้ือตราสารหน้ีในกรณีที่ผูจ้องซ้ือไม่ไดร้ับ 
การจดัสรรตราสารหน้ี 

(11) วิธีการส่งมอบตราสารหน้ี  
    ใหร้ะบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ 

3.4  ตัวแทนกำรช ำระเงิน (paying agent) 
         ให้ระบรุายละเอียด ช่ือ ที่อยู่ เบอร์โทรศพัท ์ของบุคคลที่ไดร้ับการแต่งตั้งจากผูอ้อกตราสารหน้ี 
ให้ท าหนา้ที่เป็นตวัแทนการช าระเงิน รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัขอบเขตในการท าหน้าที่เป็นตวัแทน 
การช าระเงิน  ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารหน้ีท าหนา้ที่ในการช าระเงินเอง โดยไม่ไดม้ีการท าสัญญาแต่งตั้ง
บุคคลใดท าหนา้ที่เป็นตวัแทนการช าระเงิน ให้ระบุว่าผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นผูท้  าหนา้ที่ดงักล่าว 

3.5  ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน (ถ้ำมี)  
     ให้ระบุช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท ์ นอกจากน้ี หากที่ปรึกษาทางการเงินมีความเก่ียวขอ้งกบัผู ้

ออกตราสารหน้ีในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถอืหุ้นระหว่างกนัมี
กรรมการร่วมกนั เป็นเจา้หน้ี เป็นตน้) ให้เปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 
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ข้อก ำหนดสิทธิเพิ่มเตมิ 
ให้แนบร่างขอ้ก าหนดสิทธิเพิ่มเติมส าหรับการเสนอขายในครั้ งน้ี และให้ระบวุ่าร่างขอ้ก าหนดสิทธิ

ส าหรับการเสนอขาย ในครั้ งน้ีมีการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงจากขอ้ก าหนดสิทธิที่เป็นส่วนหน่ึงของ 
แบบ 69-PO-BASE หรือไม่ ดงัน้ี 
  ไม่แตกต่าง  
  แตกต่าง ให้ระบุรายละเอียดที่แตกต่างกนั* 
หมายเหตุ * ในกรณีที่ร่างขอ้ก าหนดสิทธิที่ประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตรา
สารหน้ีฉบบัน้ี มีสาระส าคญัแตกต่างจากขอ้ก าหนดสิทธิฉบบัที่ไดย้ื่นต่อส านกังานพร้อม 
แบบ 69-PO-BASE ชุดใหม่ต่อส านกังาน  
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ส่วนที่ 2 
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมลู 

 1.    การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ี 
ให้ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งระดบับริหารตั้งแต่ผูอ้ านวยการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่าซ่ึงรับผิดชอบใน

การออกตราสารหน้ีที่ไดร้ับมอบอ านาจจากกรรมการผูม้ีอ านาจผูกพนั ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง
ครบถว้นของแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) และมอบอ านาจให้บุคคลใด 
ลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยให้ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
 “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ีแลว้ 
และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ [ผูร้ับมอบอ านาจ] ของผูอ้อกตราสารหน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าว
ถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   

ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ี 
ตามที่ปรากฏในแหล่งขอ้มูลที่ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามที่ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
ตราสารหน้ีฉบบัน้ี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้น 
ของขอ้มูลที่อา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
ตราสารหน้ีฉบบัน้ี (ให้ระบุขอ้ความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีที่มีการอา้งอิงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใด ๆ ที่ผูล้งทุน
สามารถตรวจสอบไดต้ามที่ระบใุนส่วนที่ 1) 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ขา้พเจา้ได ้
รับรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้ ............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสาร
น้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ............................... ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที่
ขา้พเจา้ไดร้ับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งต้น” 

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

ช่ือ            ต าแหน่ง              ลายมือช่ือ 

ผูร้ับมอบอ านาจ                                                                                                                              
 หมายเหต ุหากในวนัที่ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นที่ท าให ้

บุคคลใดยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เมื่อเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้  
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ผูอ้อกตราสารหน้ีตอ้งจดัให้บุคคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที เวน้แต่เหตุที่ท าให้บุคคลดงักล่าวไม่สามารถ 
ลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการที่บุคคลดงักล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้
เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูอ้อกตราสารหน้ีไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือใน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดร้ับ 
การผ่อนผนัจากส านกังาน 

 2.   การรับรองการปฏิบตัิหนา้ที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 
 ให้ผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนัที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยให้ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผูอ้อกตราสารหน้ี ขอรับรองว่าขา้พเจา้ไดส้อบทาน
ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ 
ที่ปรึกษาทางการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด 
หรือไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
 ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ีตามที่
ปรากฏในแหล่งขอ้มูลที่ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามที่ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
ตราสารหน้ีฉบบัน้ี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้น 
ของขอ้มูลที่อา้งอิงนั้น เช่นเดียวกบักรณีที่ผูอ้อกตราสารหน้ีน าขอ้มูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี” 

ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ 
1.                                                                                
2.                                                                              
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เอกสำรประกอบกำรยื่นแบบ 69-PRICING 
 

เอกสาร หมายเหต ุ
1 หนงัสือรับรองการด ารงคุณสมบตัิของผูอ้อกตราสารหน้ี  

(checklist) (ถา้มี) 

 

2 2.1 หนงัสือรับรองการปฏิบตัิหนา้ที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
ส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ี (ถา้มี) 
2.2 หนงัสือรับรองการปฏิบตัิหนา้ที่ของบริษทัหลกัทรัพย ์
ที่ท าหนา้ที่จ  าหน่ายตราสารหน้ี/ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 
2.3 หนงัสือรับรองการปฏิบตัิหนา้ที่ของบริษทัหลกัทรัพย ์
ที่ท าหนา้ที่จ  าหน่ายตราสารหน้ี/ที่ปรึกษาทางการเงิน  
(ในลกัษณะโครงการส าหรับตราสารหน้ีระยะส้ัน) (ถา้มี) 

ยกเวน้การเสนอขายตราสารหน้ี
ของรัฐวิสาหกิจประเภท ก.3 
(ไม่รวมรัฐวิสาหกิจที่เป็น
สถาบนัการเงินภาครัฐ) ที่ไดร้ับ
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
ผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัเครดิต
ล าดบัแรก   

3 หนงัสือขอจดขอ้จ ากดัการโอนผูถื้อหุ้นกู ้(ถา้มี) 
 

4 หนงัสือรับทราบขอ้จ ากดัการโอนหุ้นกูข้องนายทะเบียน (ถา้มี) 
 

5 หนงัสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ 
พร้อมค ารับรองการไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูอ้อกหุ้นกูต้ามประกาศ 
ที่เก่ียวกบัขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณสมบตัิของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และ 
การกระท าตามอ านาจหนา้ที่ของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ถา้มี) 

 

6 หนงัสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูข้องบุคคล 
ที่จะขอความเห็นชอบเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ถา้มี) 

 

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

1 หนงัสือรับรองการด ารงคุณสมบตัิของผูอ้อกตราสารหน้ี  
(checklist) (ถา้มี) 

 

2 2.1 หนงัสือรับรองการปฏิบตัิหนา้ที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
ส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ี (ถา้มี) 

ยกเวน้การเสนอขายตราสารหน้ี
ของรัฐวิสาหกิจประเภท ก4 

 
3 รัฐวิสาหกิจประเภท ก คือ องคก์ารของรัฐบาลตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งองคก์ารของรัฐบาล กิจการของรัฐซ่ึงมีกฎหมาย
จดัตั้ง หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจา้ของ  
4 รัฐวิสาหกิจประเภท ก คือ องคก์ารของรัฐบาลตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งองคก์ารของรัฐบาล กิจการของรัฐซ่ึงมีกฎหมาย
จดัตั้ง หรือหน่วยงานธุรกิจทีร่ัฐบาลเป็นเจา้ของ 
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2.2 หนงัสือรับรองการปฏิบตัิหนา้ที่ของบริษทัหลกัทรัพย ์
ที่ท าหนา้ที่จ  าหน่ายตราสารหน้ี/ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 
(รายครั้ ง/ในลกัษณะโครงการ) (ถา้มี) 

(ไม่รวมรัฐวิสาหกิจที่เป็น
สถาบนัการเงินภาครัฐ) ที่ไดร้ับ
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
ผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัเครดิต
ล าดบัแรก   

3 หนงัสือขอจดขอ้จ ากดัการโอนผูถื้อหุ้นกู ้(ถา้มี) 
 

4 หนงัสือรับทราบขอ้จ ากดัการโอนหุ้นกูข้องนายทะเบียน (ถา้มี) 
 

5 หนงัสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ 
พร้อมค ารับรองการไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูอ้อกหุ้นกูต้ามประกาศ 
ที่เก่ียวกบัขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณสมบตัิของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และ 
การกระท าตามอ านาจหนา้ที่ของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ถา้มี) 

 

6 หนงัสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูข้องบุคคล 
ที่จะขอความเห็นชอบเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ถา้มี) 

 

7 อ่ืน ๆ (ถา้มี) ระบุ.........................................  
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หนังสือรับรองกำรด ำรงคุณสมบัติของผู้ออกตรำสำรหนี้ (checklist) 
กำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ในกรณีทัว่ไป (Public Offering) 

 
บริษัทที่ออกตรำสำรหนี้ (“บริษัท”)        

1. งบการเงนิของผูข้ออนุญาตและงบการเงนิรวมประจ างวดการบญัชีปีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อนยืน่
ค าขอตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัน้ี 

 จดัท าขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินตามหลกัเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัท างบการเงนิตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของบริษทัที่ออกหลกัทรัพย ์

 รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี ตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงัน้ี 
(ก) ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงนิของผูข้ออนุญาตและงบการเงนิรวม หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง 

(ข) แสดงความเห็นอย่างมเีงื่อนไขในรายการบญัชีที่เป็นสาระส าคญัว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน  

(ค) แสดงความเห็นว่าถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระท าหรือไม่กระท าของผูข้ออนุญาต หรือกรรมการ
หรือผูบ้ริหารของผูข้ออนุญาต 

2. ไม่อยูร่ะหว่างคา้งการน าส่งงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าทีต่อ้งจดัท าตามมาตรา 56  

❑ ใช่  

❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)          

3. ไม่อยูร่ะหว่างคา้งส่งรายงานที่มีหน้าที่ตอ้งจดัท าและจดัส่งต่อส านกังานหรือตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 57 
หรือคา้งส่งรายงานในลกัษณะเดียวกนัต่อตลาดหลกัทรพัย ์

❑ ใช่  

❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)          
4. ไม่อยูร่ะหว่างปรับปรุงแกไ้ขงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ตอ้งจดัท าตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 ตามที่

ส านกังานแจง้ให้ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข หรือปรับปรุงแกไ้ขในลกัษณะเดียวกนัตามที่ตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ให้ด าเนินการ 

❑ ใช่  

❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)          

5. ไม่อยูร่ะหว่างการมีหน้าที่ตอ้งปฏิบตัิตามค าส่ังของส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แลว้แต่กรณี 

❑ ใช่  

❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)          
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6.   กรรมการและผูบ้ริหาร 

6.1 รายช่ือและต าแหน่ง 

(1)            

(2)             

6.2 มีกรรมการหรือผูบ้ริหารทีถู่กปฏิเสธการแสดงรายช่ืออยู่ในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของ 
บริษทัที่ออกหลกัทรัพยต์ามประกาศที่เกี่ยวกบัขอ้ก าหนดเกี่ยวกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัที่ออกหลกัทรัพย ์      

❑ มี (โปรดระบุช่ือและแสดงรายละเอียด)       

❑ ไม่มี 

7.   ผูมี้อ านาจควบคุม 

 7.1 รายช่ือและต าแหน่ง 

 (1)            

 (2)            
 7.2 มีผูมี้อ านาจควบคุมที่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรัพยว่์าดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

❑ มี (โปรดระบุช่ือและแสดงรายละเอียด)        

❑ ไม่มี 

8.  เคยเสนอขายหุ้นกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ ตัว๋เงิน หรือศุกูก โดยฝ่าฝืนขอ้ก าหนดเกีย่วกบัลกัษณะการเสนอขายที่จ ากดั
เฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทนุรายใหญ่ ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาต เวน้แตไ่ดร้ับการผ่อนผนัจาก
ส านกังาน 

❑   เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)        
❑  ไม่เคย 

9.  มีเหตุที่ท าใหส้งสัยว่ามีพฤติกรรมการเปิดเผยขอ้มูลที่มีนยัส าคญัต่อประชาชนไม่ครบถว้น ไม่เพยีงพอตอ่ 
การตดัสินใจลงทุน หรือในลกัษณะที่อาจท าให้ผูล้งทุนส าคญัผิด 

❑   มี (โปรดแสดงรายละเอียด)        
❑  ไม่มี 

10.   มีเหตุอนัควรสงสัยว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

10.1 มีผลประโยชนอ์ื่นทีอ่าจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการ  เวน้แต่ผูข้ออนุญาตสามารถแสดงไดว่้า
มีกลไกที่จะท าให้เช่ือมัน่ไดว่้า การบริหารจดัการบริษทัจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผูถ้ือหุ้นโดยรวม  

❑ มี (โปรดแสดงรายละเอียด)          
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❑ ไม่มี 

10.2 มีการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากกิจการ 

❑ มี (โปรดแสดงรายละเอียด)          

❑ ไม่มี 

11.  อยูร่ะหว่างผิดนดัช าระหน้ีเงินตน้หรือดอกเบี้ย 

❑   ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)        

❑  ไม่ใช่ 

12.  อยูร่ะหว่างผิดเงื่อนไขในการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดสิทธิ 

❑   ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)        

❑  ไม่ใช่ 

13.  มีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์การน าเงินทีไ่ดร้ับจากการเสนอขายตราสารหน้ีไปใชผิ้ดวตัถุประสงคภ์ายในระยะเวลา 
2 ปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาต 

❑ มี (โปรดแสดงรายละเอียด)        

❑ ไม่มี 

14.  กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวนัยืน่ขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ี 
ที่ออกใหม่  ตอ้งไม่เคยมีประวตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอขายหลกัทรพัยใ์นเร่ืองที่มีนยัส าคญั 

❑   เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)        
❑  ไม่เคย 

15. กรณี ไม่ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 
(1)  ภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวนัยื่นขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่  จะตอ้งไม่มีลกัษณะ 

ดงัต่อไปน้ี 
(ก) เคยมีประวตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นเร่ืองที่มีนยัส าคญั 
(ข) เคยถูกส านกังานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เน่ืองจากมีเหตุที่มีนยัส าคญัอนั

ควรสงสัยเกี่ยวกบักลไกการบริหารจดัการในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1. อาจไม่สามารถปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นไดอ้ย่างเป็นธรรมโดยอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้แก ่

ผูถ้ือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซ่ึงจะท าให้ไดเ้ปรียบผูถ้ือหุ้นรายอื่นหรือไดป้ระโยชน์มากกว่าผูถ้ือหุ้นรายอืน่โดยไม่สมควร 
2. อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผูถ้ือหุ้นไดโ้ดยท าให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงไดร้ับประโยชน์ 

ทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงไดต้ามปกติ หรือโดยท าให้บริษทัเสียประโยชน์ที่พึงไดร้ับ 
(ค) เคยถูกส านกังานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ เน่ืองจากมีเหตุที่ท าให้

สงสัยเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลตอ่ประชาชนไม่ครบถว้น  ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน หรือท าให้ผูล้งทุน 
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ส าคญัผิด  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออ าพรางหรือสร้างขอ้มูลที่อาจไม่มีอยู่จริงในรายการหรือการด าเนินการ 
ที่มีนยัส าคญั 

(ง) เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่โดยไม่มีการช้ีแจงเหตุสงสัยตาม (ข)  
หรือ (ค) ต่อส านกังาน  หรือโดยมีการช้ีแจงแต่ไม่ไดแ้สดงขอ้เท็จจริงหรือเหตุผลอย่างสมเหตุสมผล ที่จะหักลา้ง 
ขอ้สงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นั้น 

(2) ภายในระยะเวลาสิบปีก่อนวนัยืน่ขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่  จะตอ้งไม่เคยตอ้ง 
ค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกบัทรัพยเ์ฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินการที่มีลกัษณะหลอกลวง 
ฉ้อโกง หรือทุจริตอนัเป็นเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ 

(3) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีใรความผิดเกี่ยวกบัทรัพยโ์ดยหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง  
เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินการที่มีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตอันเป็นเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหาย
ในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(4) ไม่เป็นบุคคลที่มีเหตุอนัควรสงสัยว่าเป็นการจดัรูปแบบเพื่อให้บคุคลที่มีลกัษณะตาม (1) (2) หรือ (3) 
หลีกเลี่ยงมิให้ส านกังานใชห้ลกัเกณฑ์การพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กบับุคคลที่มีลกัษณะดงักล่าวนั้น 

❑   เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)        
❑  ไม่เคย 

16.  ไดร้ับมติโดยชดัแจง้จากคณะกรรมการบริษทัให้ออกตราสารหน้ีได ้ เวน้แตก่รณีที่เป็นการออกหุ้นกู ้
โดยบริษทัมหาชนจ ากดั บริษทัตอ้งไดร้ับมติให้ออกหุ้นกูท้ี่เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั    

❑ ใช่ 

❑  ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)        

17.  รายการและสาระส าคญัของขอ้ก าหนดสิทธิเป็นไปตามแนวทางของขอ้ก าหนดสิทธิตามที่ส านกังาน 
ประกาศก าหนด    

❑ ใช่ 

❑  ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)        

18.  จดัให้มีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้   
❑ ใช่ 
❑  ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)        

19.  กรณีเสนอขำยหุ้นกู้/หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงสกุลเงินต่ำงประเทศ ไดร้ับอนุญาตให้บุคคลในประเทศลงทุนในหุ้นกู ้
ที่จะเสนอขายจากธนาคารแห่งประเทศไทยได ้

❑  ใช่  

❑  ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)        
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20.  กรณีผู้ขออนุญำตเป็นนิติบุคคลต่ำงประเทศ 
(1)  ระบุประเทศของผูข้ออนุญาต       
(2)  เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยเป็นพหุภาคีประเภท 

Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the 
Exchange of Information (MMOU)   

❑ ใช่  
❑ ไม่ใช่ 
(3)  สามารถเสนอขายตราสารหน้ีได ้โดยชอบตามกฎหมาย 
❑ ใช่  
❑ ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอยีด)         
 
บริษทัขอรับรองรองว่า บริษทัไดด้ ารงเงื่อนไขการอนุญาตตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน

เกี่ยวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีแลว้ 
 

 
ลงช่ือ  __________________________ 
           ( __________________________) 

 
ในฐานะผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์ 

             พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
 

 
 

 
 
  



 

 

หนังสือรับรองกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ท ำหน้ำทีจ่ ำหน่ำยตรำสำรหนี้5/ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน6  
(รำยคร้ัง/ในลักษณะโครงกำร) 

  
 

       วนัที่      
 

เรียน เลขาธิการ 
  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

  ขา้พเจา้บริษทั          
ในฐานะบริษทัหลกัทรัพยท์ี่ท าหน้าที่จ าหน่ายตราสารหน้ี/ที่ปรึกษาทางการเงินส าหรับการเสนอขาย7 
      (รายครั้ ง/ในลกัษณะโครงการ) ของบริษทั 
     ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขา้พเจา้ 
 

 (1) เป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิ (ครบถว้น/ครบถว้นตลอดทั้งอายุโครงการ) ในการเป็นบริษทัหลกัทรพัยท์ี่ท า
หน้าที่จ าหน่ายตราสารหน้ี/ที่ปรึกษาทางการเงนิดงักล่าวขา้งตน้  
 (2) ศึกษาขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ีและขอ้มูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งตามทีผู่อ้อกตราสารหน้ี 
ไดเ้ปิดเผยต่อขา้พเจา้และตามขอ้มูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทัว่ไปแลว้ และตรวจสอบ 
ความครบถว้นของขอ้มูลในแบบค าขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่ ให้เป็นไปตามที่ประกาศก าหนดในเร่ือง
ต่อไปน้ี 
  1. งบการเงนิของผูข้ออนุญาตไดร้ับการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีที่ส านกังานให้ 
ความเห็นชอบ    
  2. แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีการเปิดเผยหัวขอ้ตามรายการ 
ที่ระบุไวใ้นมาตรา 69 - 70 แห่ง พระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลอื่นทีก่  าหนดในประกาศที่เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีเสนอขายผูล้งทุนรายใหญ่) หรือหรือแบบแสดงรายการขอ้มูลอื่นที่
ก าหนดในประกาศที่เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีเสนอขายผูล้งทุนทัว่ไป) 
  3. ผูอ้อกตราสารหน้ีจดัให้มีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้  
  4. ผูอ้อกตราสารหน้ีจดัให้มีขอ้ก าหนดสิทธิ  
 (3) ไดใ้ห้ค าแนะน า เพื่อให้บริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัผูอ้อกหรือเสนอขายตราสารหน้ีเขา้ใจถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูส้นใจลงทุนตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งก าหนด 

 
5 บริษทัหลกัทรัพยท์ี่ท าหน้าที่จ าหน่ายตราสารหน้ี หมายถึง บริษทัหลกัทรัพยท์ี่ท าหน้าที่ให้บริการแก่บริษทัที่ออกและเสนอขาย 
ตราสารหน้ี (“ผูอ้อกตราสารหน้ี”) โดยการคดัเลือกและวิเคราะห์ขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ี และน าขอ้มูลดงักล่าวไปประกอบ 
การให้ค าแนะน าในการจ าหน่ายตราสารหน้ี  
6 เฉพาะกรณีที่หลกัเกณฑ์ไม่ไดก้ าหนดให้ตอ้งมีที่ปรึกษาทางการเงิน แต่ผูอ้อกตราสารหน้ีประสงค์ให้ที่ปรึกษาทางการเงินเขา้มา  
ท าหน้าที่ให้บริการแก่บริษทัในการออกและเสนอขายตราสารหน้ี โดยการคัดเลือก วิเคราะห์ และเปิดเผยขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ี  
7 ชื่อตราสารหน้ี (กรณีเสนอรายครั้ ง) หรือ หุ้นกู/้ตั๋วเงิน/ตราสารหน้ี (กรณีเสนอขายในลกัษณะโครงการ)        
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และการปฏิบตัิให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด [ในทุกการเสนอขายภายใต้
โครงการ]8 
 (4) ตามที่ไดร้ับขอ้มูลจากผูอ้อกตราสารหน้ี และขอ้มูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เป็นการทัว่ไป ผูอ้อกตราสารหน้ีไม่อยูร่ะหว่างผิดนดัช าระหน้ีเงินตน้หรือดอกเบี้ยของตราสารหน้ี หรือผิดนดัช าระหน้ีเงนิ
กูย้ืมจากธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงนิทนุ บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงนิที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น และจะ
ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองดงักล่าว [ในทุกการเสนอขายภายใตโ้ครงการ]4 
 (5) ตามที่ไดร้ับขอ้มูลจากผูอ้อกตราสารหน้ี และขอ้มูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เป็นการทัว่ไป ผูอ้อกตราสารหน้ีไม่อยูร่ะหว่างผิดเงื่อนไขการปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดสิทธิของตราสารหน้ี  
(ในกรณีเสนอขายผูล้งทนุทัว่ไป) และจะด าเนินการตรวจสอบเร่ืองดงักล่าว [ในทุกการเสนอขายภายใตโ้ครงการ]4 

 (6) วิเคราะห์ขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ี ในระดบัที่เพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของ 
บริษทัหลกัทรัพยท์ี่ท าหน้าที่จ าหน่ายตราสารหน้ี/ที่ปรึกษาทางการเงินในการคดัเลือกผูอ้อกตราสารหน้ี  
และบริษทัน าขอ้มูลดงักล่าวไปประกอบการให้ค าแนะน าในการจ าหน่ายตราสารหน้ีให้แก่ลูกคา้ 
[ในทุกการเสนอขายภายใตโ้ครงการ]9 
  
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 
 
           
      ลงนามโดยผูร้ับมอบอ านาจลงนามผูกพนัของบริษทั 
        พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
 

 
8 เฉพาะการเสนอขายในลกัษณะโครงการ 
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ภำคผนวก 

วิธีกำรค ำนวณอัตรำส่วนทำงกำรเงิน (key financial ratio) แบ่งตำมประเภทธุรกิจ  
 

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน สูตรกำรค ำนวณ 

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

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย 

(3) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก าไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย 
ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

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

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / (หน้ีสินระยะส้ันที่มีภาระดอกเบี้ย + หน้ีสิน
ระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบก าหนดภายใน 1 ปี)  

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

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(6) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(7) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบก าหนด
ภายใน 1 ปีต่อหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ) 

(หน้ีสินระยะส้ันที่มีภาระดอกเบี้ย + หน้ีสินระยะยาว 
ที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบก าหนดภายใน 1 ปี) * 100 / 
หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย 

(8) เงนิกูย้ืมจากสถาบนัการเงินต่อหน้ีสิน 
ที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ) 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน * 100 / หน้ีสินทั้งหมดที่มี
ภาระดอกเบี้ย 

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

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

(2) แหล่งเงินที่มีความมัน่คงต่อความตอ้งการ
แหล่งเงนิที่มีความมัน่คง (Net Stable Funding 

ค านวณตามเกณฑ ์ธปท. 
(แหล่งเงนิที่มีความมัน่คง / ความตอ้งการแหล่งเงินที่มี
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อัตรำส่วนทำงกำรเงิน สูตรกำรค ำนวณ 
Ratio: NSFR) (ร้อยละ) ความมัน่คง) 
(3) เงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio) (ร้อยละ) ค านวณตามเกณฑ ์ธปท. 

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

3. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์ 
(1) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหน้ีสิน 
ทัว่ไปและทรัพยสิ์นที่ตอ้งวางเป็นประกนั 
(NCR) (ร้อยละ) 

ค านวณตามเกณฑ ์ก.ล.ต. 

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

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย 

(4) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก าไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย  (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ก าไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

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

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / (หน้ีสินระยะส้ันที่มีภาระดอกเบี้ย + หน้ีสิน
ระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบก าหนดภายใน 1 ปี)  

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

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(7) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวม 

(8) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(ร้อยละ) 

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 
(เฉล่ีย) 

4. กลุ่มธุรกิจประกันชีวติ 
(1) อตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินทุนที่ตอ้ง      
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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อัตรำส่วนทำงกำรเงิน สูตรกำรค ำนวณ 
(4) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) (ร้อยละ) ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / ส่วนของ 

ผูถื้อหุ้นรวม (เฉล่ีย) 
(5) ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยั  
(รวมค่าบ าเหน็จ) ต่อเบี้ยรับประกนัภยัสุทธิ  
(ร้อยละ) 

ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยั (รวมค่าบ าเหน็จ) * 100 / 
เบี้ยรับประกนัภยัสุทธิ 

5. กลุ่มธุรกิจลีสซ่ิง 
(1) ความสามารถในการช าระดอกเบี้ย               
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย 

(2) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก าไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา                        
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ก าไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

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

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวม 

(5) สัดส่วนสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้                  
(NPL ratio) (ร้อยละ) 

สินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้* 100 / สินเช่ือรวม  

(6) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(ร้อยละ) 

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 
(เฉล่ีย) 

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

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

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย 

(2) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก าไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ก าไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   
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อัตรำส่วนทำงกำรเงิน สูตรกำรค ำนวณ 
(3) หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม   
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวม 

(5) สัดส่วนสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้                
(NPL Ratio) (ร้อยละ) 

เงินให้สินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้* 100 / เงินให้
สินเช่ือรวม 

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

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ * 100 / เงินให้สินเช่ือรวม 

(7) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(ร้อยละ) 

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 
(เฉล่ีย) 

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

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย 

(2) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก าไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย 
ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

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

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวม 
 

(5) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(ร้อยละ) 

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 
(เฉล่ีย) 

(6) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) (ร้อยละ) ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / ส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวม (เฉล่ีย) 
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หมายเหตุ : 
1) สามารถเปิดเผยอตัราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เช่น EBITDA margin ratio (ร้อยละ)  

เท่ากบั ก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย / รายไดร้วม เป็นตน้ ส าหรับกิจการในกลุ่มพฒันา
อสังหาริมทรัพยใ์ห้เปิดเผยอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (quick ratio) (เท่า) เท่ากบั (สินทรัพย์หมุนเวียน-สินคา้คงเหลือ) / 
หน้ีสินหมุนเวียน เพิ่มเติมดว้ย  

2)  การแสดงขอ้มูล key financial ratio งวดล่าสุด ในกรณีท่ีงบก าไรขาดทุนเป็นงบระหว่างปีให้น าขอ้มูลยอ้นหลงั  
4 ไตรมาสมาค านวณเพื่อให้ไดข้อ้มูลเต็มปี กรณีช่วงเวลาใดท่ีบริษทัไม่ไดจ้ดัท างบระหว่างปีส าหรับงวดปีก่อนให้จดัท า  
key financial ratio โดยใชข้อ้มูลเฉพาะงวดล่าสุด และอธิบายในหมายเหตุเพิ่มเติม 



 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (แบบ 69-PO-MTN) 
ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT 

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

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

 
- ให้ระบุช่ือและรายละเอียดที่ส าคญัของโครงการตราสารหน้ีที่จะเสนอขาย 
-  ให้ระบุขอ้ความว่า 
“ขอ้มูลส่วนที่ปรับปรุงตามแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ที่ผูอ้อกตราสารหน้ีไดย้ื่นต่อส านกังานในครั้ งน้ี  
ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลตามแบบ 69-PO-BASE ที่มีผลใชบ้งัคบัเมื่อวนัที่    (ระบุ)           ดว้ย” 
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ส่วนที่ 1   
รำยกำรข้อมูล  

ข้อมลูเพิ่มเติมที่ส ำคัญ  
 ในกรณีที่มีขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ีหรือขอ้มูลตราสารหน้ีที่อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ 
ของผูล้งทุนอย่างมีนยัส าคญัในกรณีดงัต่อไปน้ี และยงัไม่ไดเ้ปิดเผยในแบบ 69-PO-BASE และ 
แบบ 69-PO-SUPPLEMENT ที่ผ่านมา  

(1)  บริษทัประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(2)  บริษทัหยุดประกอบกิจการทั้งหมด หรือบางส่วน 
(3)  บริษทัเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคห์รือลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
(4)  บริษทัท าสัญญาให้บุคคลอ่ืนมีอ านาจทั้งหมด หรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษทั 
(5)  บริษทัมีการร่วมทุน ควบรวมกิจการ กระท าหรือถูกกระท าอนัมีลกัษณะเป็นการครอบง า  

หรือถูกครอบง ากิจการตามมาตรา 247 
(6)  บริษทัมีการฟ้ืนฟูกิจการ 

  (7)  เหตุการณใ์ด  ๆทีเ่ป็นเงือ่นไขทีจ่ะท าให้ผูถื้อตราสารหน้ีถือเป็นเหตุให้บริษทัผิดขอ้ตกลง 
ตามตราสาร (events of default)  

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

มีการเปล่ียนแปลงกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทั   
(10)  ตราสารหน้ีของบริษทัถูกปรับลดผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
(11)  บริษทัมีการส่งงบการเงินและแบบ 56-1 ของบริษทัให้ส านกังาน หน่วยงานทางการ 

ซ่ึงเป็นผูก้ ากบัดูแลการด าเนินงานโดยตรง หรือกระทรวงพาณิชย ์(ในกรณีที่น าส่งงบการเงินหรือแบบ 56-1  
ต่อส านกังานแลว้ ให้ถือว่าไดเ้ปิดเผยขอ้มูลตามแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แลว้)  

(12)  บริษทัมีการเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียน 
(13)  บริษทัมีการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 
(14)  บริษทัมีการท ารายการระหว่างกนัที่เพิ่มข้ึนจากที่เคยเปิดเผยไว ้ 
(15)  บริษทัมีแผนการลงทุนที่ส าคญั 
(16)  บริษทัไดม้าหรือสูญเสียไปซ่ึงสัญญาการคา้ที่ส าคญั 
(17)  บริษทัมีขอ้พิพาทที่อาจส่งผลกระทบท าให้ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงเกินกว่าร้อยละ 5 
(18)  บริษทัจะมีการเพิ่มหรือลดมูลค่าการเสนอขายของตราสารหน้ีจากทีเ่คยระบไุวใ้นโครงการ 

ส าหรับกรณีที่เป็นการออกและเสนอขายตราสารหน้ีซ่ึงไดย้ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลในลกัษณะโครงการ  
โดยเพิ่มเตมิ หรือเปล่ียนแปลง แกไ้ข มติคณะกรรมการ หรือมตทิี่ประชุมผูถื้อหุ้นที่เคยอนุมตัใิห้ออกตราสารหน้ี 
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ที่เคยระบไุวใ้นโครงการ ส าหรบักรณีที่เป็นการออกและเสนอขายตราสารหน้ีซ่ึงไดย้ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล
ในลกัษณะโครงการ  

(19)  มีการเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยหากผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูม้ีสถานะเป็นเจา้หน้ี  
ของบริษทั ให้เปิดเผยความสัมพนัธ์ดงักล่าวดว้ย 

(20)  เพิ่มการเสนอขาย green bond, social bond และ sustainability bond โดยให้ระบุ
ขอ้มูลตามที่ก าหนดในแบบ 69-PO-BASE ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการตราสารหน้ีที่จะเสนอขาย            
ขอ้ 2.1 (1) – (5) 

(21)  เพิ่มรายละเอียดหรือแกไ้ขขอ้มูลที่เปิดเผยในแบบ 69-PO-BASE ส าหรับรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

1. กรณีเสนอขาย green bond, social bond และ sustainability bond : แบบ 69-PO-
BASE ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการตราสารหน้ีที่จะเสนอขาย ขอ้ 2.1 (1) – (5) 

2. กรณีเสนอขาย sustainability-linked bond : แบบ 69-PO-BASE ส่วนที่ 3 ขอ้มูล
เก่ียวกบัโครงการตราสารหน้ีที่จะเสนอขาย ขอ้ 2.2 (1), (3) เฉพาะขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินการตามภาระผูกพนั, 
(4) และ (5) 

(22)  บริษทัมีการเปล่ียนแปลง external review provider ส าหรับการเสนอขาย 
sustainability-linked bond ซ่ึงเป็นไปตามที่ระบใุนแบบ 69-PO-BASE ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการ            
ตราสารหน้ีที่จะเสนอขาย ขอ้ 2.2 (5) (ในกรณีที่น าส่งรายงานต่อส านกังานแลว้ ให้ถือว่าไดเ้ปิดเผยขอ้มูล 
ตามแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แลว้)  

(23)  ขอ้มูลของบริษทัที่มีความแตกต่างจากขอ้มูลที่เคยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลที่เคยยื่นต่อส านกังานในครั้ งแรก อย่างมีนยัส าคญั และมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน เช่น  
ปัจจยัความเส่ียงที่เปล่ียนแปลง งบการเงินมีขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชี เป็นตน้ 
 
วิธีกำรเปิดเผยข้อมลู 
 ให้เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเพิ่มเติม โดยเลือกวิธีการ ดงัน้ี 
   (1) แสดงรายละเอียดขอ้มูลเพิ่มเติมดงักล่าว  
   (2) ให้อา้งอิงจากขอ้มูลที่ผูอ้อกตราสารหน้ีเคยไดย้ื่นต่อส านักงานหรือตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย และให้ถือว่าขอ้มูลดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของแบบ 69-PO-PRICING (ในกรณีที่มีการ
อา้งอิงขอ้มูลดงักล่าว ให้สรุปขอ้มูล วนัที่เผยแพร่ และระบุแหล่งอา้งอิงขอ้มูลซ่ึงผูล้งทุนสามารถตรวจสอบ
ได ้เช่น เวบ็ไซตข์องส านกังาน เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือเวบ็ไซตข์องผูอ้อก 
ตราสารหน้ี เป็นตน้)  
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ส่วนที่ 2 
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมลู 

 
 1. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนทัว่ไปโดยผูอ้อกตราสารหน้ีที่เป็นบริษทัที่มี 
หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ให้กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนัหรือผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดที่ไดร้ับมอบอ านาจจาก
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนั ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของแบบ 69-PO-SUPPLEMENT 
(ในกรณีที่กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนัมิใช่ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดหรือผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งบริหาร
สูงสุดในสายงานบญัชี ให้การลงลายมือช่ือดงักล่าวตอ้งมีผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดหรือผูท้ี่ด  ารงต าแหน่ง
บริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ร่วมลงลายมือช่ือดว้ย) พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) และมอบอ านาจให้
บุคคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แทนดว้ย โดยให้ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดั 
ระวงัในฐานะ [กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม / ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด /ผูท้ีด่  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด        
ในสายงานบญัชี] ของผูอ้อกตราสารหน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ  
ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   

ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ีตามที่
ปรากฏในแหล่งขอ้มูลที่ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามที่ระบุไวใ้นแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ฉบบัน้ี        
ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลที่อา้งอิงนั้น
เช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ฉบบัน้ี (ให้ระบุขอ้ความ 
ตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีที่มีการอา้งอิงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใด ๆ ที่ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามที่ระบ ุ
ในส่วนที่ 1)  

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ขา้พเจา้ได้รับรอง 
ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้ ............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ี 
ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูล
ที่ขา้พเจา้ไดร้ับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งต้น” 

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

 
 หมายเหต ุหากในวนัที่ยื่นแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นที่ท าให ้

บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ได ้เมื่อเหตดุงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูอ้อก 
ตราสารหน้ีตอ้งจดัให้บุคคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที เวน้แต่เหตุที่ท าให้บุคคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือได้ 
เกิดจากการที่บุคคลดงักล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจาก 
เจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูอ้อกตราสารหน้ีไม่จ าตอ้งจัดให้บุคคลดงักล่าวลงลายมือช่ือใน  
แบบ 69-PO-SUPPLEMENT หรือเป็นกรณีอ่ืนใดที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยไดร้ับการผ่อนผนัจากส านกังาน 

 2. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีต่อผูล้งทุนทัว่ไปโดยผูอ้อกตราสารหน้ีไม่เป็นบริษทัที่มี
หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.1 กรรมการบริหารทุกคน ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด และผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด  
ในสายงานบญัชี ให้ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT พรอ้มทั้ง 
มอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและ
รูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดั 
ระวงัในฐานะ [กรรมการบริหาร / ผูท้ีด่  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด / ผูท้ีด่  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี] 
ของผูอ้อกตราสารหน้ี  ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด 
หรือไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองว่า 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบ 69-PO-SUPPLEMENT 
ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด
ของผูอ้อกตราสารหน้ีและบริษทัย่อยแลว้  

(2)  ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบต่อการจดัให้ผูอ้อกตราสารหน้ีมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลที่ดี  
เพื่อให้แน่ใจว่าผูอ้อกตราสารหน้ีไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่เป็นสาระส าคญัทั้งของผูอ้อกตราสารหน้ีและ  
บริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

(3) ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบต่อการจดัให้ผูอ้อกตราสารหน้ีมีระบบการควบคุมภายในที่ด ี 
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมิน ระบบการควบคุม
ภายใน  ณ  วนัที่  .........................................................  ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของผูอ้อก  
ตราสารหน้ีแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของผูอ้อกตราสารหน้ี 
และบริษทัย่อย 
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ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ี
ตามที่ปรากฏในแหล่งขอ้มูลที่ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามที่ระบุไวใ้นแบบ 69-PO-SUPPLEMENT 
ฉบบัน้ี ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 
ที่อา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ฉบบัน้ี (ให้ระบุ
ขอ้ความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีที่มีการอา้งอิงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใด ๆ ที่ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบได้
ตามที่ระบุในส่วนที่ 1)  

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ขา้พเจา้ไดร้ับรอง
ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้ ............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ี    
ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูล 
ที่ขา้พเจา้ไดร้ับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งต้น” 

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

ช่ือ            ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ 
ผูร้ับมอบอ านาจ                                                                                                                                            

2.2  กรรมการคนอ่ืนของผูอ้อกตราสารหน้ีนอกจาก 2.1 ให้ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบั 
ตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากบัเอกสาร 
ในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความ
ระมดัระวงัในฐานะกรรมการของผูอ้อกตราสารหน้ี ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง
ครบถว้น เป็นเท็จ ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ี
ตามที่ปรากฏในแหล่งขอ้มูลที่ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามที่ระบุไวใ้นแบบ 69-PO-SUPPLEMENT 
ฉบบัน้ี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 
ที่อา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ฉบบัน้ี (ให้ระบุ
ขอ้ความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีที่มีการอา้งอิงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใด ๆ ที่ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบได้
ตามที่ระบุในส่วนที่ 1)  
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ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ขา้พเจา้ไดส้อบทาน
แลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสยัว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือ 
ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้ …....……….................... เป็นผูล้งลายมือช่ือ
ก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ …..........…............... ก ากบัไว ้ขา้พเจา้            
จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที่ขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

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

         ช่ือ           ต าแหน่ง        ลายมือช่ือ 

ผูร้ับมอบอ านาจ                                                                                                                             

 หมายเหต ุหากในวนัที่ยื่นแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ 
บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT ได ้เมื่อเหตดุงักล่าวหมดส้ินแลว้  
ผูอ้อกตราสารหน้ีตอ้งจดัให้บุคคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที เวน้แต่เหตุที่ท าให้บุคคลดงักล่าวไม่สามารถ         
ลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการที่บุคคลดงักล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้
เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูอ้อกตราสารหน้ีไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือ 
ในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT หรือเป็นกรณีอ่ืนใดที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยไดร้ับการผ่อนผนั 
จากส านกังาน 

  
 


