
 

 

 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) 

(แบบ 69-PP-MTN) 

 

แบบ 69-PP-MTN ใชสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการสนอขายตราสารหนี้ตอผูลงทุนสถาบัน 

(Institutional Investor “II”) ผูลงทุนรายใหญ (High Net Worth Investors :“HNW”) และผูลงทุนรายใหญ

พิเศษ (Ultra high Net-Worth Investors :“UHNW”) ในลักษณะโครงการ มี 3 สวน ดังตอไปนี้ 

สวนที่ 1 : แบบ 69-PP-BASE ใชสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลครั้งแรก 

สวนที่ 2 : แบบ 69-PP-PRICING  ใชสำหรับการยื่นประกอบกับการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลครั ้งแรก  

และสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลครั ้งตอไป โดยอางอิงจากสวนที่ 1 ที่ไดยื ่นไวในครั้งแรก และ 

อางอิงขอมูลในสวนที่ 3 การปรับปรุงขอมูลบริษัทกรณเีกิดเหตุการณตามที่กำหนดไว 

สวนที่ 3: แบบ 69-PP-SUPPLEMENT ใชสำหรับการปรับปรุงขอมูลบริษัทกรณีเกิดเหตุการณตามที่กำหนด

ไวตามสวนนี้  
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แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี ้(แบบ 69-PP-MTN) 

สวนที่ 1 : แบบ 69-PP-BASE 

 

บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูเสนอขายตราสารหนี้) …… 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

- ใหระบุวาเปนการเสนอขายแบบโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขายในรอบ 2 ป (Medium Term Note  

Program : “MTN”)  

- ใหระบุลักษณะสำคัญของโครงการตราสารหนี ้ท ี ่คาดวาจะเสนอขาย เชน ชื ่อโครงการ ประเภท 

ตราสารหนี้ จำนวน มูลคาเสนอขายรวม บุคคลที่เสนอขายตราสารหนี้ให ขอจำกัดการโอน วันที่ไดรับ

อนุญาตโครงการวันเริ่มเสนอขาย และวันสิ้นสุดการเสนอขายตามโครงการ  

-  กรณีที่เสนอขายเฉพาะ II หรือ UHN/HNW สามารถปรับแบบแสดงรายการขอมูลในสวนที่เกี่ยวของให

สอดคลองกับกลุมผูลงทุนที่จะเสนอขายได 

ใหมีคำเตือนผูลงทุนวา  

“กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ผู ออกตราสารหนี ้และเงื ่อนไขของตราสารหนี ้ รวมทั ้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี ่ยง 

ที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้ มิไดเปน

การแสดงวาคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนำใหลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย 

หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตอง

ของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้แตอยางใด  ทั้งนี้ การรับรองความถูกตอง

ครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้ เปนความรับผิดชอบของ 

ผูเสนอขายตราสารหนี ้

หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี ้ม ีขอความหรือรายการที ่เปนเท็จ  

หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ ผูถือตราสารหนี้ที่ไดซื้อตราสารหนี้ไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นั้นมีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัท

หรือเจาของตราสารหนี้ไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535   

ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้เปนเท็จ 

หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนี้มีผลใชบังคบั” 
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ใหระบุคำเตือนเพิ่มเติมในแตละกรณ ีดังนี้ 

-  ในกรณีการเสนอขายหุ นกู ในชวงเวลาเดียวกับการเสนอขายหนวยทรัสต (“concurrent 

offering”) ที ่ไมมีการรับประกันการจัดจำหนาย (best effort) ใหมีคำเตือนผู ลงทุนเพิ ่มวา “อาจมี 

ความเสี่ยงที่ไมสามารถจัดตั้งกองทรัสต หรืออาจไมสามารถระดมทุนตามที่คาดไว ซึ่งการเกิดเหตุการณดังกลาว 

จะทำใหผูลงทุนเกิดตนทุนคาเสียโอกาสได” 

-  ในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้เปนกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือผูลงทุนรายใหญ 

 (กอง Infra Trust – รายใหญ) ซึ่งมีการลงทุนในโครงการที่ยังไมกอรายไดเชิงพาณิชย ใหระบุคำเตือน

เกี่ยวกับมูลคา/สัดสวนสินทรัพยของกอง Infra Trust ที่อยูระหวางกอสรางและยังไมกอรายไดเชิงพาณิชย 

และมีคำเตือนผูลงทุนวา “ผูลงทุนมีความเสี่ยงที่สินทรัพยดังกลาวอาจสรางไมเสร็จ หรือเสร็จลาชากวา

กำหนด หรือมีตนทุนการกอสรางสูงกวาที่ประมาณการไว” 
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สวนที่ 1 

รายการขอมูล 

 1.  รายการท่ัวไป 

ใหเปดเผยขอมูลผูออกตราสารหนี้ รายละเอียดตราสารหนี้ที่เสนอขาย ดังนี้  

1.1  ระบุรายการอยางนอย ตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8) (ในสวน 

ที่ไมเก่ียวของกับการเสนอขาย)   

ทั้งนี้ ในสวนที่เก่ียวของกับขอมูลของผูออกตราสารหนี้ อาจเปดเผยโดยอางอิงขอมูลจาก 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำปหรือแบบแสดงรายการขอมูลไดตามวิธีการดังตอไปนี ้

 (1) กรณีอางอิงขอมูลจากแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (เฉพาะผูออกตราสารหนี้ 

ที่มีหนาทีย่ื่นแบบแสดงรายการขอมูลประจำป)  

  ใหอางอิงจากแบบแสดงรายการขอมูลประจำปลาสุด งบการเงินประจำงวดการบัญชีลาสุด 

และงบการเงนิรายไตรมาสลาสุด หรือ 

 (2)  กรณีอางอิงขอมูลจากแบบแสดงรายการขอมูล 

  ใหอางอิงจากแบบแสดงรายการขอมูล ในกรณีที ่ผ ู ออกตราสารหนี ้ไดเคยยื่น 

แบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวไวสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในกรณีทั่วไป (public offering) และ

ปจจุบันแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวยังมีผลใชบังคบัอยู  

ทั้งนี้ การอางอิงขอมูลตาม (1) หรือ (2) สามารถระบุแหลงขอมูล ซึ่งผูลงทุนสามารถ

ตรวจสอบได เชน เว็บไซตของสำนักงาน หรือเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน  

นอกจากนี ้ ในกรณีที ่มีขอมูลของผู ออกตราสารหนี ้ที ่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผู ลงทุน 

อยางมีนัยสำคัญ และยังไมไดเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจำปหรือแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนี้ ใหเปดเผยขอมูลดังกลาวเพิ่มเติมดวย โดยอาจระบุแหลงอางอิงขอมูลเพิ่มเติม 

ซึ่งผูลงทุนสามารถตรวจสอบได และใหสรุปสาระสำคัญของขอมูลประกอบดวย   

1.2  กรณีที่ผูออกตราสารหนี้เปนบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทยและมิไดมีหุนจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือเปนสำนักงานสาขาใหระบุประเภทงบการเงินและระยะเวลา 

ที่ผู ออกตราสารหนี้ตองสงงบการเงินตอหนวยงานกำกับดูแล สวนกรณีที่ผูออกตราสารหนี้เปนบริษัท 

ตางประเทศ (ไมรวมสำนักงานสาขา) ใหระบุประเภทงบการเงินและระยะเวลาที่ผูออกตราสารหนี้ตองสง 

งบการเงินตอตลาดหลักทรัพยในตางประเทศที่บริษัทมีหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนหรือตอหนวยงาน 

ทางการในตางประเทศท่ีบริษัทตางประเทศมีหนาที่สงงบการเงินดังกลาว 

1.3  ใหเพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพยสินของผูออกตราสารหนี้ (กรณีที่ออก 

เปนตราสารหนี้ไมมีประกัน) และยอดหนี้คงคางในการออกหุนกูหรือตั๋วเงินครั้งกอน  
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1.4  กรณีผ ู ออกตราสารหนี ้เปนกองทรัสตใหแสดงสัดสวนการลงทุนในตราสารหนี้ 

ที่กองทรัสตเสนอขายของกลุมผูที่จะจำหนาย จาย โอน ใหเชา หรือใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแกกองทรัสต

และกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ซึ่งตามหลักเกณฑกำหนดวาจะตองไมเกินรอยละ 50 ของ

มูลคาตราสารหนี้ที่เสนอขาย 

1.5  กรณผีูออกเปนบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมและบริการทั่วไป ใหเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้  

(1)  สัดสวนการออกตราสารหนี้ ตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

(2)  สัดสวนการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน ตอหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย  

(3)  สัดสวนหนี้สินอื่น ๆ ที่มีภาระดอกเบี้ย1 ตอหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย 

1.6  ใหเปดเผยขอมูลความเสี่ยง ดังนี้ 

(1)  กรณีผูเสนอขายตราสารหนี้เปนกิจการตางประเทศ : ใหเปดเผยความเสี่ยงเพิ่มเติม

เก่ียวกับเรื่องดังตอไปนี้  

-  การดำเนินคดีทางกฎหมายกับกิจการตางประเทศ เนื ่องจากไมไดมีถิ ่นที ่อยู 

ในประเทศไทย  ทั้งนี้ ใหระบุถึงเขตอำนาจศาลในการฟองรองบังคับคดีตอกิจการดังกลาว และปญหา 

ความแตกตางของกฎหมายท่ีใชบังคับซึ่งเปนกฎหมายตางประเทศ (ถามี) ดวย 

-  ผลกระทบที่ผูถือตราสารหนี้ของกิจการตางประเทศอาจไดรับ ในกรณีที่กฎหมาย 

ของประเทศท่ีเก่ียวของกับกิจการนั้นมีขอจำกัดในการสงเงินออกนอกประเทศ หรือขอจำกัดในการควบคุม 

การเขาออกเงินระหวางประเทศ (ถามี) 

-  ขอจำกัดหรือความเสี ่ยงเกี ่ยวกับอัตราแลกเปลี ่ยนเงินตรา วิธ ีการจองซื้อ  

การชำระราคา และการสงมอบหลักทรัพย รวมทั้งวิธีการโอนหลักทรัพย 

-  ขอจำกัดหรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบตอการใชสิทธิหรือการตัดสินใจ

ของผูลงทุนอยางมีนัยสำคัญ 

-  ความเสี่ยงของประเทศคูสัญญา โดยครอบคลุมถึงความเสี ่ยงของภาครัฐบาล  

ความเสี่ยงจากผลกระทบตอเนื่อง และความเสี่ยงดานเศรษฐกิจมหภาค 

-  ผูค้ำประกันท่ีอยูในตางประเทศ (ถาม)ี  

(2)  กรณีผูออกตราสารหนี้เปนสาขาธนาคารตางประเทศในประเทศไทย : (“สำนักงานสาขา”) 

ใหเปดเผยขอมูลของสำนักงานสาขาเปนหลัก และระบุขอมูลของสำนักงานใหญ (หมายถึง ธนาคาร

ตางประเทศทั้งองคกร) ประกอบ โดยแสดงเฉพาะสรุปขอมูลการประกอบธุรกิจ ตัวเลขรายการบัญชี 

ในงบการเงินที ่สำคัญ และผลการจัดอันดับความนาเชื ่อถือของสำนักงานใหญ (ถามี) รวมทั ้งแสดง 

ขอผูกพันตามขอกำหนดสิทธิที่ระบุวาสำนักงานสาขาจะดำรงฐานะ การชำระหนี้ใหไมไดรับผลกระทบจาก

การที่สำนักงานสาขาจะสงเงินออกไปใหสำนักงานใหญ  ทั้งนี้ ใหแนบงบการเงินของสำนักงานสาขา 

เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้  นอกจากนี้ ใหเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมดังนี ้

 
1 เชน หนี้สินจากสญัญาเชาทางการเงนิ เงนิกูยืมบริษัทท่ีเก่ียวของ เปนตน (ใหระบุรายการ) 
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- ความเสี่ยงเก่ียวกับขอจำกัดทางกฎหมายในดานตาง ๆ ที่กระทบตอความสามารถ 

ในการชำระหนี้ของผูออกตราสารหนี้ เชน กฎหมายลมละลาย กฎหมายเก่ียวกับหลักตางตอบแทน  

- ความเสี่ยงในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้ลมละลาย ซึ่งผูถือตราสารหนี้อาจไมสามารถ

ขอรับชำระหนี้หรือฟองบังคับชำระหนี้จากทรัพยสินของสำนักงานสาขาและสำนักงานใหญ  ทั้งนี้ หากมี

การเปดเผยอันดับความนาเชื่อถือของสำนักงานใหญ ใหระบุคำเตือนวา ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

ของสำนักงานใหญอาจไมสะทอนความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหนี ้ของสำนักงานสาขา

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเกิดกรณีลมละลาย 

1.7  กรณีผู เสนอขายตราสารหนี้เปนหนวยงานภาครัฐใหเปดเผยเพิ ่มเติมขอมูล และ 

ความเสี่ยงเพ่ิมเติมดังนี ้

(1) ใหระบุรายละเอียดเก่ียวกับกฎหมายที่รองรับการจัดตั้งหนวยงาน และกฎหมายที่ให

อำนาจแกหนวยงานในการออกและเสนอขายตราสารหนี้วาอนุญาตใหออกตราสารหนี้ประเภทใดบาง เชน 

พันธบัตร หรือหุนกู เปนตน   

(2) ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของหนวยงาน วัตถุประสงคในการจัดตั้งและ

อำนาจหนาที่ตาง ๆ รวมถึงภารกิจหลักหรือธุรกรรมหลักของหนวยงาน  นอกจากนี้ ใหอธิบายเกี่ยวกับ

นโยบายในการดำเนินกิจการของหนวยงานดวย 

(3) ใหอธิบายเกี่ยวกับแหลงเงินทุนของหนวยงาน ท่ีมาของแหลงเงินทุนดังกลาว ในกรณีที่

หนวยงานไดรับการแบงสรรงบประมาณจากภาครัฐหรือจากงบประมาณกลาง ใหระบุรายละเอียดดวย 

(4) ใหอธิบายเกี่ยวกับรายรับรายจายของหนวยงาน เพื ่อใหผูลงทุนไดรับทราบและ

ประเมินไดวาหนวยงานมีคาใชจายและมีรายไดมาจากแหลงใด 

(5) ใหเปดเผยความเสี่ยงในการไดรับชำระหนี้คืน เนื่องจากผู ออกตราสารหนี ้อาจมี

ขอจำกัดเกี่ยวกับการบังคับชำระหนี้ในทรัพยสินไมวาจะเปนขอจำกัดตามกฎหมาย สัญญา หรือขอจำกัด

อ่ืนใด ซึ่งมีผลทำใหในกรณทีี่มีการผิดนัดชำระหนี้ผูถือตราสารหนี้จะไมสามารถฟองรองใหนำทรัพยสินของ

ผูออกตราสารหนี้มาชำระหนี้ได และใหเปดเผยขอมูลวาตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายไมใชตราสารหนี ้

ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันในเงนิตนและดอกเบี้ย 

2.  การเปดเผยขอมูลเพิ ่มเติมในกรณีเสนอขายตราสารหนี้ตอผู ลงทุนใหญและผู ลงทุน 

รายใหญ่พิเศษ 

2.1.  เปดเผยประวัติผิดนัดชำระหนี้เงินตนหรือดอกเบี ้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้ 

เงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ

จัดตั้งขึ้นและการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามขอกำหนดสิทธิ 3 ปยอนหลัง 

2.2  เปดเผยอัตราสวนทางการเงิน (key financial ratio) แบงตามประเภทธุรกิจ โดยรายละเอียด

วิธีการคำนวณแสดงตามภาคผนวก  
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2.3  ใหเปดเผยขอมูลความเสี่ยงตอการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้เฉพาะเจาะจง

ผูออกตราสารหนี้ เชน การเปลี่ยนโครงสรางธุรกิจ การเปลี่ยนโครงสรางการบรหิาร ขอพิพาททางกฎหมาย 

การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน หรือใกลถึงจุดดำรง financial covenant ตามสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงิน 

ขอสังเกตของผูสอบบัญชี ความเสี ่ยงของหลักประกันกรณีไมมีราคาตลาดหรือ หรือกรณีหลักประกัน 

ที ่ม ีจำนวนและมูลคาเคลื ่อนไหว หรือไมแนนอน (เชน สินคาคงคลัง ส ิทธิเร ียกรองตามสัญญากู)  

การพ่ึงพาการระดมทุนจากตราสารหนี้ เปนตน 

2.4  ใหสรุปสาระสำคัญของความแตกตาง (ในกรณีที่มีความแตกตาง) ของขอกำหนดสิทธิ

สำหรับการเสนอขายในครั้งนี้กับขอกำหนดสิทธิมาตรฐาน (รายละเอียดสามารถอางอิงเอกสารแนบ)   

(ยกเวนกรณีเสนอขายตราสารหนี้ดังตอไปนี้ 1. หุนกูเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 2. ตราสาร 

Basel III 3. Insurance Capital Bond)



8 

 

 

สวนที่ 2 

ขอมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ท่ีจะเสนอขาย 

1. รายละเอียดของโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย 

 ในกรณีที่โครงการตราสารหนี้ที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สำคัญที่ควรอธิบายเพิ่มเติมจาก

ขอมูลในหนาแรก เพ่ือใหผูลงทุนเขาใจลักษณะของโครงการตราสารหนี้จะที่เสนอขาย ใหสรุปลักษณะและ

ความเสี่ยงสำคัญของตราสารหนี้ที ่จะเสนอขายเพิ่มเติมดวย เชน สรุปสาระสำคัญของขอกำหนดวาดวย

สิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกูสำหรับโครงการ MTN (master terms and conditions) 

และสัญญาแตงตั ้งผู แทนผู ถือหุนกู  วิธีการในการจายดอกเบี ้ยและการชำระหนี้ ประเภทและมูลคา

ทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกัน ขอมูลผูค้ำประกัน (ใหแสดงขอมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ 

ผูค้ำประกัน) และสรุปสาระสำคัญของสัญญาค้ำประกัน (กรณีเปนการค้ำประกัน)  เปนตน 

2. ขอจำกัดการโอนตราสารหนี้ที่เสนอขาย เชน ขอจำกัดการโอนตราสารหนี้ที่ไดจดทะเบียน

ไวกับสำนักงาน เปนตน 

3. ขอมูลอืน่ ๆ ของตราสารหนี้ท่ีเสนอขาย ใหเปดเผยรายละเอียด ดังนี ้

3.1 ในกรณีที่โครงการตราสารหนี้อาจมีการเสนอขายตราสารหนี้เพื่ออนุรักษสิ ่งแวดลอม 

(“green bond”) ตราสารหนี ้เพื ่อพัฒนาสังคม (“social bond”) และตราสารหนี ้เพื ่อความยั ่งยืน 

(“sustainability bond”) ใหเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมดังนี ้

(1)  มาตรฐานสำหรับ green bond social bond และ sustainability bond และ

มาตรฐานนิยามและหมวดหมูโครงการหรือกิจกรรมที ่ยั ่งยืน (Taxonomy) (ถามี) ซึ ่งเปนที ่ยอมรับ             

ในระดับประเทศหรือระดับสากล ที ่นำมาใชอางอิงในการขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี ้ดังกลาว        

ตามแตกรณีดังนี ้

(ก)  กรณีการเสนอขายตราสารหนี้เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม เชน มาตรฐาน ASEAN 

Green Bond Standards (ASEAN GBS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association 

Green Bond Principles (ICMA GBP) เปนตน 

(ข)  กรณีการเสนอขายตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม เชน มาตรฐาน ASEAN Social 

Bond Standards (ASEAN SBS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association Social 

Bond Principles (ICMA SBP) เปนตน  

(ค)  กรณีการเสนอขายตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน เชน มาตรฐาน ASEAN Sustainability 

Bond Standards (ASEAN SUS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association Sustainability 

Bond Guidelines (ICMA SBG) เปนตน 

(2)  วัตถุประสงคการใชเงนิทีไ่ดจากการระดมทุน (use of proceeds) 
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(3)  กระบวนการที ่ใชในการประเมินและคัดเลือกโครงการ (process for project 

evaluation and selection) โดยระบุกระบวนการและปจจัยที่ใชในการพิจารณา รวมทั้งมาตรฐานหรือ

วิธีการรับรองอ่ืนใด ที่ใชอางอิง 

(4)  การบริหารจ ัดการเงินที ่ไดจากการระดมทุน (management of proceeds)  

โดยแสดงถึงวิธีการติดตามการใชเงินที่ไดมาจากการระดมทุนในโครงการและวิธีการแบงแยกเงินออกจาก

เงินอื ่นของบริษัทใหเห็นอยางชัดเจน เชน การนำเงินที ่ไดจากการระดมทุนแยกเปนบัญชีตางหาก 

จากบัญชีทรัพยสินอ่ืน ๆ (sub-account) ของผูเสนอขายตราสารหนี้ เปนตน 

(5)  การรายงานและชองทางการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดำเนินการภายหลังการเสนอขาย 

(reporting) โดยใหเปดเผยรายงานประเภทตาง ๆ จนกวาจะครบอายุของตราสารหนี้ เชน รายงานการใชเงิน

ที่ไดมาจากการระดมทุน หรือรายงานความคืบหนาของโครงการวาดำเนินการถึงขั้นตอนใด จำนวนเงินที่ใช 

และยอดคงเหลือ เปนตน รวมทั้งชองทางการเปดเผยขอมูล เชน บนเว็บไซตของผูเสนอขายตราสารหนี้ 

ซึ่งควรจัดใหมีการรายงานอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เปนตน 

ทั ้งนี ้ ในกรณีที ่ผ ู ออกตราสารยังไมสามารถระบุขอมูลตาม (1) - (5) ผู ออกสามารถ

เปดเผยขอมูลขั้นต่ำได พรอมระบุวาจะเปดเผยขอมูลใหผูลงทุนรับทราบโดยการยื่นแบบ 69-PP-MTN 

(สวนที่ 3: แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) กอนการเสนอขายแตละครั้ง  

3.2 ในกรณีที ่โครงการตราสารหนี ้อาจมีการเสนอขายตราสารหนี้สงเสริมความยั ่งยืน 

(“sustainability-linked bond”) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและ 

การอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้สงเสริมความยั่งยืนที่ออกใหมใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมดังนี ้

(1) มาตรฐานที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขาย sustainability-linked bond และ

มาตรฐานนิยามและหมวดหมูโครงการหรือกิจกรรมที่ยั ่งยืน (“Taxonomy”) (ถามี) ซึ่งเปนที่ยอมรับ         

ในระดับประเทศหรือระดับสากลที่ผู ออกตราสารเลือกใชหรือคาดวาจะใช เชน International Capital 

Market Association Sustainability-linked Bond Principles (“ICMA SLBP”) เปนตน 

ทั ้งนี้ ในกรณีที ่ผ ู ออกตราสารยังไมสามารถระบุไดว าจะเล ือกใช มาตรฐานใด  

ผูออกตราสารสามารถเปดเผยขอมูลขั ้นต่ำได พรอมระบุวาจะเปดเผยขอมูลมาตรฐานที่เลือกใชจริง 

ใหผูลงทุนรับทราบโดยการยื่น แบบ 69-PP-MTN (สวนที่ 3: แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) กอนการเสนอขาย 

แตละครั้ง 

ตัวอยางการเปดเผยขอมูลขั้นต่ำ 

มาตรฐานที่นำมาใชอางอิงในการขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ : sustainability-linked bond ของ

บริษัทจะเปนไปตามมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับในระดับประเทศหรือระดับสากล เชน ICMA SLBP   

ทั้งนี้ มาตรฐานที่จะนำมาใชอางอิงในการขออนุญาตเสนอขาย sustainability-linked bond ในแตละครั้ง

ภายใตโครงการจะเปนไปตามที่ระบุไวในแบบ 69-PP-MTN (สวนที่ 3: แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) 

สำหรับการออกและเสนอขายหุนกูแตละครั้ง 
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(2) ตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน สำหรับใชเปนเงื่อนไขในการปรับอัตราดอกเบี้ย 

หรือการดำเนินการตามภาระผูกพัน แลวแตกรณี ของตราสาร ที่กำหนดตามขอ (3) โดยอธิบายรายละเอียด

เพ่ิมเติมดังนี ้

- นิยาม ขอบเขต และวิธีการคำนวณผลความสำเร็จตามตัวชี ้วัดและเปาหมาย 

ดานความยั่งยืนที่กำหนด 

- หลักการและเหตุผล ความสอดคลองกับธุรกิจของผูออกตราสาร หรือบริษัทในเครือ 

และกระบวนการกำหนดและคัดเลือกตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน (ถามี) 

- คาอางอิงมาตรฐาน (“benchmark”) หรือแหลงอางอิงภายนอก (“external reference”) 

(ถามี) ทีใ่ชหรือคาดวาจะใชในการเปรียบเทียบและวัดผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน 

- คาฐาน (“baseline”) และชวงเวลาที ่ใชหร ือคาดวาจะใช เพื ่อใหทราบถึง 

ผลความคืบหนาของการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน (ถามี) พรอมหลักการ 

และเหตุผล กลยุทธหรือแนวทางที ่นำไปสู ความสำเร็จตามตัวชี ้ว ัดและเปาหมายดานความยั ่งยืน  

โดยคำนึงถึงความลับทางการคาและการแขงขัน พรอมระบุผลที ่คาดวาจะเกิดจากแผนงานนั้น  

(เชิงปริมาณในกรณีที่สามารถระบุได) 

- กรอบเวลาที่ตองปฏิบัติตามตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืนใหสำเร็จ และ

ระยะเวลาในการติดตามและวัดผล  

- ควรระบุการดำเนินการ (fallback mechanism) ของผู ออกตราสาร ในกรณี 

ที่อาจมีเงื ่อนไขที่ทำใหไมสามารถคำนวณตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืนที่ตั้งไวได และเปดเผย

เงื ่อนไขดังกลาวใหชัดเจน เชน การเปลี ่ยนแปลงในกฎหมายหรือหลักเกณฑดานสิ ่งแวดลอม หรือ 

การควบรวมกับกิจการอ่ืน เปนตน  

ทั้งนี ้ผูออกสามารถเปดเผยตัวเลขเปาหมายและตัวชี้วัดดานความยั่งยืน รายละเอียด 

benchmark external reference หรือ baseline ที่เลือกใช รวมถึงกรอบเวลาที่ตองปฏิบัติตามตัวชี้วัด

และเปาหมายดานความยั่งยืนใหสำเร็จ ที่ใชเปนเงื่อนไขในการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือการดำเนินการตาม

ภาระผูกพัน แลวแตกรณี ของตราสาร สำหรับการเสนอขายตราสารแตละครั้งไดในแบบ 69-PP-MTN 

(สวนที่ 2: แบบ 69-PP-PRICING) 

ตัวอยางการเปดเผยขอมูลขั้นต่ำ 

ตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน คือการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต 

(พรอมระบุรายละเอียดตามที ่กำหนดขางตน เชน หลักการและเหตุผล ความสอดคลองกับธุรกิจของ 

ผูออกตราสารหรือบริษัทในเครือ กระบวนการกำหนดและคัดเลือกตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน 

(ถามี) และกลยุทธหรือแนวทางที่นำไปสูความสำเร็จ)   
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ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน ไดแก ตัวเลขและกรอบ

ระยะเวลาที ่ตองทำใหสำเร็จสำหรับ sustainability-linked bond แตละรุ นไวในแบบ 69-PP-MTN  

(สวนที่ 2: แบบ 69-PP-PRICING) สำหรับการออกและเสนอขายแตละครั้ง 

(3) การปรับอัตราดอกเบี้ยหรือการดำเนินการตามภาระผูกพัน แลวแตกรณีของตราสาร 

- กรณกีารปรับอัตราดอกเบ้ีย ใหอธิบายรายละเอียด เงื่อนไข รอบเวลา และความถี่

ของการปรับอัตราดอกเบี ้ยที่จะกำหนดหรือคาดวาจะกำหนดเปนเงื ่อนไข โดยใหระบุลักษณะอัตรา

ดอกเบี้ยที่จายใหผูถือตราสารตามงวดการจาย หลักเกณฑการคำนวณดอกเบี้ย เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวของกับ

การจายดอกเบี้ย (ถามี) รวมถึงใหแสดงลักษณะอัตราดอกเบ้ียท่ีผูถือตราสารจะไดรับภายใตสถานการณตาง ๆ 

พรอมรูปภาพประกอบ (อยางนอยในกรณอีัตราดอกเบ้ียสูงสุดหรือต่ำสุด) 

ทั้งนี้ ผู ออกสามารถเปดเผยรายละเอียด รอบเวลา และความถี่ในการปรับอัตรา

ดอกเบี้ยสำหรับการเสนอขายตราสารแตละครั้งไดในแบบ 69-PP-MTN (สวนท่ี 2: แบบ 69-PP-PRICING) 

- กรณีการดำเนินการตามภาระผูกพัน ใหอธิบายรายละเอียด เงื ่อนไข รอบเวลา 

ความถี่ และจำนวนเงินที่ตองใชหรือมูลคา (ถามี) ของการดำเนินการตามภาระผูกพันของผูออกตราสาร  

ซึ่งสอดรับกับเปาหมายหรือกลยุทธดานความยั่งยืนของผูออกตราสารหรือบริษัทในเครือ ที่จะกำหนดหรือ

คาดวาจะกำหนดเปนเงื่อนไข โดยใหระบุลักษณะการดำเนินการของผูออกตราสารภายใตสถานการณตาง ๆ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ยังไมสามารถระบุไดวาจะผูออกจะมีภาระผูกพันในการดำเนินการ

ลักษณะใด ผู ออกสามารถเปดเผยขอมูลขั ้นต่ำไดวาจะกำหนดใหมีการดำเนินการตามภาระผูกพัน 

ของผูออก ซึ ่งสอดรับกับเปาหมายหรือกลยุทธดานความยั่งยืนของผูออกตราสารหรือบริษัทในเครือ  

พรอมระบุวา จะเปดเผยรายละเอียดลักษณะการดำเนินการตามภาระผูกพันของผูออกตราสารที่จะกำหนด 

เปนเงื ่อนไขใหผูลงทุนรับทราบโดยการยื่นแบบ 69-PP-MTN (สวนที ่ 3: แบบ 69-PP-SUPPLEMENT)  

กอนการเสนอขายแตละครั้ง และจะเปดเผยรอบเวลา ความถี่ และจำนวนเงินที่ตองใชหรือมูลคา (ถามี) 

ของการดำเนินการสำหรับการเสนอขายตราสารแตละครั้งในแบบ 69-PP-MTN (สวนที่ 2 : แบบ 69-PP-

PRICING) 

ตัวอยางการเปดเผยขอมูล  

(1) กรณีการปรับอัตราดอกเบี ้ย : ผู ออกปรับเพิ ่มอัตราดอกเบี ้ยหากทำตามตัวชี ้ว ัดและเปาหมาย 

ดานความยั่งยืนไมสำเร็จ (“step-up coupon”) 

1. กรณทีี่ผูออกสามารถบรรลุตัวชี้วัด

และเปาหมายดานความยั่งยืน 

ณ วันที ่ห ุ นกู อายุครบ x ป หากผู ออกลดปริมาณการปลอย 

กาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดมากกวาหรือเทากับ 

รอยละ xx เม่ือเทียบกับคาฐาน และผูประเมินภายนอกท่ีเปนอิสระ 

( “ external review provider”) ออก ร าย ง า น ร ั บ ร อ ง ผ ล  

ผูถือตราสารจะไดรับดอกเบี้ย xx% ตอป (ไมเปลี่ยนแปลงจาก 

อัตราเดิม)  
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2. กรณีท ี ่ผ ู ออกไมสามารถบรรลุ

ตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน 

ณ วันที่หุนกูอายุครบ x ป หากผูออกลดปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดต่ำกวารอยละ xx เมื่อเทียบ

กับคาฐาน และ external review provider ออกรายงานรับรองผล 

ผู ถ ือตราสารจะไดร ับดอกเบี ้ยเพิ ่มข ึ ้นจากอัตราเดิม xx%  

โดยอัตราดอกเบี ้ยใหมท่ีผู ถือตราสารจะไดร ับคือ xx% ตอป  

เริ่มจากวันชำระดอกเบี้ยงวดแรกภายหลังรอบปประเมินผล และ

จะคงท่ีอัตราดังกลาวจนถึงวันชำระดอกเบี้ยงวดสุดทาย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

(2) กรณีการดำเนินการตามภาระผูกพัน (กำหนดใหผูออกมีภาระผูกพันในการดำเนินการใด ๆ หากทำ

ตามตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืนไมสำเร็จ) : 

1. กรณีที่ผูออกสามารถบรรลุตัวชี้วัด

และเปาหมายดานความยั่งยืน 

ณ วันที ่หุ นกู อายุครบ x ป หากผู ออกลดปริมาณการปลอย 

กาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดมากกวาหรือเทากับ 

รอยละ xx เมื่อเทียบกับคาฐาน และ external review provider 

ออกรายงานรับรองผล จะไมเขาเงื ่อนไขการดำเนินการตาม

ภาระผูกพันที่กำหนด 

2. กรณีที ่ผ ู ออกไมสามารถบรรลุ

ตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน 

ณ วันที ่หุ นกู อายุครบ x ป หากผู ออกลดปริมาณการปลอย 

กาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดต ่ำกวาร อยละ xx  

เ ม ื ่ อ เท ี ยบก ั บค  า ฐ าน  และ  external review provider  

ออกรายงานรับรองผล ผูออกจะซื้อคารบอนเครดิตในปริมาณ

และระยะเวลาที ่กำหนด จากตลาดซื ้อขายคารบอนเครดิต 

ที่เปนที่ยอมรับในระดับประเทศหรือระดับสากล 
  

1. กรณีที่ผูออกสามารถบรรลุตัวชี้วัดและ

เปาหมายดานความยั่งยืน 

2. กรณีที่ผูออกไมสามารถบรรลุตัวชี้วัด

และเปาหมายดานความยั่งยนื 
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ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายละเอียด รอบเวลา และความถี่ในการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือการดำเนินการ 

ตามภาระผูกพัน แลวแตกรณี สำหรับ sustainability-linked bond แตละรุนไวใน แบบ 69-PP-MTN 

(สวนที่ 2: แบบ 69-PP-PRICING) สำหรับการออกและเสนอขายแตละครั้ง 

(4) การรายงานและชองทางการเปดเผยขอมูลภายหลังการเสนอขาย ใหเปดเผย

ประเภท พรอมชองทางและความถี่ของการเปดเผยรายงานดังตอไปนี้ โดยกำหนดใหรายงานจนกวาจะ

ครบอายุตราสาร 

- รายงานผลความคืบหนาหร ือผลความสำเร ็จตามตัวช ี ้ว ัดและเปาหมาย 

ดานความยั ่งย ืน จ ัดทำโดยผ ู ออกตราสาร โดยเปร ียบเทียบและวัดจาก benchmark, external 

reference หรือ baseline (ถามี) อยางนอยปละครั้ง และ ณ รอบปประเมินผล  ทั้งนี้ ใหเผยแพรผานทาง

เว็บไซตของผูออก (ถามี) หรือชองทางอื่นใดที่ผูลงทุนสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก พรอมนำสงเฉพาะ

รายงาน ณ รอบปประเมินผลตอสำนักงาน 

- รายงานความเห็นหรือการรับรองเกี่ยวกับผลความคืบหนาหรือผลความสำเร็จ 

ตามตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั ่งยืนของผู ออกตราสาร จัดทำโดย external review provider 

(สำหรับกรณีเสนอขายตอผูลงทุนรายใหญและผู ลงทุนรายใหญพิเศษ) ซึ่งใหความเห็นหรือรับรองผล 

ความคืบหนาหรือผลความสำเร็จอยางนอย ณ รอบปประเมินผล  ทั้งนี้ ใหเผยแพรผานทางเว็บไซต 

ของผูออก (ถาม)ี หรือชองทางอ่ืนใดที่ผูลงทุนสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก พรอมนำสงรายงานตอสำนักงาน  

(5) การใหความเห็นหรือการรับรองโดย external review provider ใหเปดเผยขอมูล

ดังนี้ (สำหรับกรณีเสนอขายตอผูลงทุนรายใหญและผูลงทุนรายใหญพิเศษ) 

- คุณสมบัติของ external review provider ที่ไดรับการแตงตั้ง ซึ่งเปนไปตามที่

กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขาย 

ตราสารหนีส้งเสริมความยั่งยืนที่ออกใหม และขอบเขตในการประเมินของ external review provider 

- ผลการใหความเห็นหรือการรับรองของ external review provider เกี่ยวกับ

กรอบและลักษณะการเสนอขายตราสาร (framework) วาเปนไปตามมาตรฐานสำหรับ sustainability-

linked bond และ Taxonomy (ถาม)ี ที่เปนที่ยอมรับในระดับประเทศหรือระดับสากล เชน ICMA SLBP           

เปนตน และระบุชองทางการเปดเผยรายงานดังกลาว ไดแก เว็บไซตของผูออก (ถามี) หรือชองทางอื่นใด 

ที่ผูลงทุนสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก   

- ควรระบุเงื่อนไข รวมถึงขั้นตอนและหนาที่ของผูออก ในกรณีท่ีอาจมีเหตุจำเปน 

ในการเปลี่ยนแปลง external review provider 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูออกตราสารยังไมไดแตงตั้ง external review provider ใหระบุวา 

กอนการเสนอขายตราสาร ผูออกจะดำเนินการแตงตั้ง external review provider ที่มีคุณสมบัติเปนไป

ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขาย
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ตราสารหนี้สงเสริมความยั่งยืนที่ออกใหม และจะเปดเผยขอมูลขางตนใหผูลงทุนรับทราบโดยการยื่น 

แบบ 69-PP-MTN (สวนที่ 3: แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) กอนการเสนอขายแตละครั้ง 

ตัวอยางการเปดเผยขอมูลขั้นต่ำ 

การแตงตั้ง external review provider : ในการออก sustainability-linked bond บริษัทจะจัดใหมี 

external review provider ที่มีคุณสมบัติเปนไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา

ดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนีส้งเสริมความยั่งยืนที่ออกใหม เพ่ือใหความเห็น

หรือรับรองเกี่ยวกับกรอบและลักษณะการเสนอขายตราสาร (framework) วาเปนไปตามมาตรฐาน

สำหรับ sustainability-linked bond และ Taxonomy (ถามี) ที ่เปนที ่ยอมรับในระดับประเทศหรือ

ระดับสากล โดยบริษัทจะเปดเผยรายละเอียดเกี ่ยวกับคุณสมบัต ิของ external review provider 

ที่ไดรับการแตงตั้ง ขอบเขตในการประเมิน ผลการใหความเห็นหรือการรับรองของ external review 

provider และเงื่อนไข รวมถึงขั้นตอนและหนาที ่ของผูออก กรณีที่มีเหตุจำเปนในการเปลี่ยนแปลง 

external review provider (ถามี) ไว ในแบบ 69-PP-MTN (สวนที ่ 3: แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) 

สำหรับการออกและเสนอขายหุนกูแตละครั้ง 

(6) ความเสี่ยงและผลกระทบตอผูถือตราสารจากเปาหมายและตัวชี้วัดดานความยั่งยืน 

ที่กำหนด หรือภายใตสถานการณตาง ๆ จากเงื่อนไขการปรับดอกเบี้ยหรือการดำเนินการตามภาระผูกพัน 

แลวแตกรณ ีของตราสาร ตามที่ระบุในขอ (2) และ (3) ตามลำดับ
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สวนที่ 3 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

(สวนขอมูลรายการขอมูล/โครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย) 

1. ผูออกตราสารหนี้  

1.1 กรณีเปนการเสนอขายตราสารหนี้โดยผูออกตราสารหนี้ที่เปนบริษัทที่มีหุนจดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย / ไมมีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ใหกรรมการผู มีอำนาจลงนามผูกพัน หรือผูที ่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุดที่ไดรับมอบ

อำนาจจากกรรมการผูมีอำนาจผูกพันของผู ออกตราสารหนี้ ลงลายมือชื ่อพรอมทั้งประทับตราบริษัท  

(ถามี) รับรองความถูกตอง ครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูล2 โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว 

และดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผูมีอำนาจผูกพัน/ผูรับมอบอำนาจ] ของผูออกตราสารหนี้ 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูล 

ที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมลูขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้

ตามที ่ปรากฏในแหลงขอมูลที ่ผู ลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที ่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนี ้ฉบับนี ้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอ 

ความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูล

จากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)”  

  ชื่อ                 ตำแหนง               ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                

2.                                                                         

3.                                                                               

หมายเหต ุ*หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย

หรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

 
2 การลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม
หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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1.2 กรณีที่ผู ออกตราสารหนี ้เปนกิจการตางประเทศ หรือธนาคารตางประเทศ ซึ่งมีสาขา 

ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยในประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

ใหผู มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผูที ่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุดที่ไดรับมอบอำนาจจาก 

ผู มีอำนาจผูกพันของผู ออกตราสารหนี ้ ลงลายมือชื ่อพรอมทั ้งประทับตราบริษัท (ถามี) รับรอง 

ความถูกตองครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูล3 โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะ [ผูมีอำนาจลงนามผูกพัน /ผูรับมอบอำนาจ] ของผูออกตราสารหนี้ 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื ่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูล 

ที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้

ตามที ่ปรากฏในแหลงขอมูลที ่ผู ลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที ่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนี ้ฉบับนี ้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอ 

ความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูล

จากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)”  

        ชื่อ             ตำแหนง       ลายมือชื่อ* 

1.                                                            

2.                                                            

3.                                                            

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย

หรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

  

 
3 การลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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1.3 กรณีท่ีผูออกตราสารหนี้เปนที่เปนหนวยงานภาครัฐไทย หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย

เฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งเปนสถาบันการเงนิตามกฎหมายวาดวยดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน 

ใหผูมีอำนาจลงนามผูกพันหนวยงาน หรือผูที่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุดที่ไดรับมอบอำนาจ

จากผูมีอำนาจลงนามผูกพันของผูออกตราสารหนี้ ลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตราหนวยงาน (ถามี) 

รับรองความถูกตอง ครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูล4 โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะ [ผูที่มีอำนาจลงนามผูกพัน/ผูรับมอบอำนาจ] ของผูออกตราสารหนี้ 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูล 

ที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้

ตามที ่ปรากฏในแหลงขอมูลที ่ผู ลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที ่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนี ้ฉบับนี ้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอ 

ความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูล

จากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)”  

        ชื่อ             ตำแหนง       ลายมือชื่อ 

1.                                                            

2.                                                            

3.                                                            

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย

หรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

  

 
4 การลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกบัตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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1.4 กรณีท่ีผูออกตราสารหนี้เปนกองทรัสต 

ใหกรรมการของผู จัดการกองทรัสตที ่ม ีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื ่อ พรอมท้ัง

ประทับตราบริษัท (ถามี) รับรองความถูกตองครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูล5 โดยใหใชขอความ

และรูปแบบ ดังนี้ 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว 

และดวยความระมัดระว ังในฐานะของกรรมการผู ม ีอำนาจลงนามผูกพันของผู จัดการกองทรัสต  

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูล 

ที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ 

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้

ตามที ่ปรากฏในแหลงขอมูลที ่ผู ลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที ่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนี ้ฉบับนี ้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอ 

ความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูล

จากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)”  

        ชื่อ             ตำแหนง       ลายมือชื่อ 

1.                                                            

2.                                                            

3.                                                            

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย

หรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

  

 
5 การลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนีก้ำหนด 
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2. การรับรองการปฏิบตัิหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

ใหผูมีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) 

ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผูออกตราสารหนี้ ขอรับรองวาขาพเจา 

(1)  ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว และ 

ดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน 

ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ 

(2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูออกตราสารหนี้ในอนาคตแลว 

เห็นวา สมมติฐานไดจัดทำขึ้นอยางสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบตอผูออกตราสารหนี้หรือ 

ผูลงทุนอยางชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผู ออกตราสารหนี้มีการระบุนโยบาย และแผนการประกอบ

ธุรกิจของผูออกตราสารหนี้ในอนาคตในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้)” 

 ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของกับแบบแสดงรายการ

ขอมูลบางสวน หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบายเงื่อนไขไวเพ่ิมเติม เชน 

“เวนแตขอมูลในเรื่อง ...................... ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้

ที ่ขาพเจาไมสามารถใหความเห็นได เนื่องจาก .............................(ไมมีขอมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ 

หรือไมไดรับความรวมมือจากผูบริหารของผูออกตราสารหนี้ในการตรวจสอบขอมูลในเรื่องนี้)” หรือ 

 “เวนแตขอความในหนา............ซึ่งขาพเจาเห็นวาควรใชขอความ....................แทน” 

 ในกรณีที ่ท ี ่ปรึกษาทางการเงินนำขอมูลจากบุคคลอื ่นที ่มีความเชี ่ยวชาญในดานนั้น 

มาอางอิง ใหระบุขอความเพ่ิมเติม ดังนี ้

“เวนแตขอมูลในเรื่อง ...................... ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้ 

ที่ขาพเจาใชขอมูลจาก ................................... ซึ่งขาพเจาเห็นวาเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เปนอยางด”ี 

 

ชื่อ ตำแหนง ลายมือชื่อ* 

1. .......................................... ................................................ ................................................ 

2. .......................................... ............................................... ................................................ 

   

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย

หรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรบัการผอนผันจากสำนักงาน 
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เอกสารแนบ 

ความแตกตางระหวางตัวอยางขอกำหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือ

หุนกู (“ขอกำหนดสิทธิมาตรฐาน”) และขอกำหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกู 

และผูถือหุนกูสำหรับ      

“                           (ชื่อหุนกู)                              ” 

 

หัวขอ ขอกำหนดสิทธิมาตรฐาน ขอกำหนดสิทธิของหุนกู เหตุผล1 

    

    

    

 

 

  

 
1 อธิบายเหตุผลที่ขอกำหนดสิทธิของหุ นกู แตกตางจากขอกำหนดสิทธิมาตรฐานเฉพาะในกรณีที่มีความแตกตาง 

อยางมีนัยสำคัญจนทำใหกระทบสิทธิของผูถือหุนกู 
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ภาคผนวก 1 

วิธีการคำนวณอัตราสวนทางการเงิน (key financial ratio) แบงตามประเภทธุรกิจ 

อัตราสวนทางการเงิน สูตรการคำนวณ 

1. กลุมอุตสาหกรรมและบริการทั่วไป 

(1) อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio) (เทา) สินทรัพยหมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน 

(2) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย                     

(interest coverage ratio : ICR)  (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเสื่อมราคา                     

และคาตัดจำหนาย / ดอกเบี้ยจาย 

(3) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบี้ย

จาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 

(interest bearing debt to EBITDA ratio) 

(เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(4) ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน              

(debt service coverage ratio : DSCR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สิน

ระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ป)  

(5) หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เทา) 

หนี้สินรวม / สวนของผูถือหุนรวม 

(6) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to 

equity : IBD/E ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / สวนของผูถือหุนรวม 

(7) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 

1 ปตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (รอยละ) 

(หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบ้ีย + หนี้สินระยะยาว  

ที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ป) * 100 / 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย 

(8) เงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหนี้สิน                 

ที่มีภาระดอกเบี้ย (รอยละ) 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน * 100 / หนี้สินทั้งหมดที่มี

ภาระดอกเบ้ีย 

2. กลุมธนาคารพาณิชย 

(1) อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองเพ่ือรองรับ

สถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง 

(Liquidity Coverage Ratio: LCR) (รอยละ) 

คำนวณตามเกณฑ ธปท. 

(สินทรัพยสภาพคลอง / ประมาณการกระแสเงนิสดไหล

ออกสุทธิใน 30 วัน ภายใตสถานการณดานสภาพคลอง

ที่มีความรุนแรง) 

(2) อัตราสวนแหลงเงินที่มีความมั่นคงและ 

ความตองการแหลงเงินท่ีมีความมั่นคง (Net 

Stable Funding Ratio: NSFR) (รอยละ) 

คำนวณตามเกณฑ ธปท. 

(แหลงเงนิที่มีความมั่นคง / ความตองการแหลงเงินที่มี

ความมั่นคง) 

(3) เงินกองทุนชั้นที ่1 (Tier 1 ratio) (รอยละ) คำนวณตามเกณฑ ธปท. 
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อัตราสวนทางการเงิน สูตรการคำนวณ 

(4) เงินกองทุนทั้งสิ้น (CAR ratio) (รอยละ) คำนวณตามเกณฑ ธปท. 

3. กลุมบริษัทหลักทรัพย 

(1) เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินทั่วไป

และทรัพยสินที่ตองวางเปนประกัน (NCR)  

(รอยละ) 

คำนวณตามเกณฑ ก.ล.ต. 

(2) อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio) (เทา) สินทรัพยหมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน 

(3) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย               

(interest coverage ratio : ICR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / ดอกเบี้ยจาย 

(4) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบี้ย

จาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย  (interest bearing debt to EBITDA 

ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(5) ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน       

(debt service coverage ratio : DSCR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / (หนี้สินระยะสัน้ที่มีภาระดอกเบ้ีย + หนี้สิน

ระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนด  ภายใน 1 ป)  

(6) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to 

equity : IBD/E ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / สวนของผูถือหุนรวม 

(7) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)  

(รอยละ) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษ ี* 100 / สินทรัพยรวม 

(เฉลี่ย) 

4. กลุมธุรกิจประกันชีวิต 

(1) อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินทุนที่ตอง      

ดำรงตามกฎหมาย (CAR Ratio) (รอยละ) 

คำนวณตามเกณฑ คปภ. 

(2) สินทรัพยลงทุนตอสำรองประกันภัย  

(รอยละ) 

สินทรัพยลงทุน * 100 / เงนิสำรองประกันภัย 

(3) อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน (รอยละ) คำนวณตามเกณฑ คปภ. 

(4) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) (รอยละ) กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษ ี* 100 / สวนของ 

ผูถือหุนรวม (เฉลี่ย) 

(5) คาใชจายในการรับประกันภัย  

(รวมคาบำเหน็จ) ตอเบี้ยรับประกันภัยสุทธิ   

(รอยละ) 

คาใชจายในการรับประกันภัย (รวมคาบำเหน็จ) * 100 / 

เบี้ยรับประกันภัยสุทธิ 
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อัตราสวนทางการเงิน สูตรการคำนวณ 

5. กลุมธุรกิจลีสซิ่ง 

(1) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย               

(interest coverage ratio : ICR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / ดอกเบี้ยจาย 

(2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบี้ย

จาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย (interest bearing debt to EBITDA 

ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(3) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to 

equity : IBD/E ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / สวนของผูถือหุนรวม 

(4) สัดสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได                   

(NPL ratio) (รอยละ) 

สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได * 100 / สินเชื่อรวม  

(5) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)  

(รอยละ) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี * 100 / สินทรัพยรวม 

(เฉลี่ย) 

(6) อัตราการเติบโตของรายได (รอยละ) (รายไดรวมงวดปจจุบัน-รายไดรวมงวดกอน) * 100 / 

รายไดรวมงวดกอน 

6. บริษัทในกลุมสินเชื่อสวนบุคคล 

(1) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย                 

(interest coverage ratio : ICR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / ดอกเบี้ยจาย 

(2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอน 

ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา  

และคาตัดจำหนาย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(3) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to 

equity : IBD/E ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / สวนของผูถือหุนรวม 

(4) สัดสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได                 

(NPL Ratio) (รอยละ) 

เงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได * 100 / เงินใหสินเชื่อ

รวม 

(5) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม 

(allowance for doubtful account to total 

receivables ratio) (รอยละ) 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ * 100 / เงินใหสินเชื่อรวม 

(6) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)  

(รอยละ) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี * 100 / สินทรัพยรวม 

(เฉลี่ย) 
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อัตราสวนทางการเงิน สูตรการคำนวณ 

7. บริษัทในกลุมบริษัทบริหารสินทรัพย 

(1) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย                

(interest coverage ratio : ICR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเสื่อมราคา และ 

คาตัดจำหนาย / ดอกเบี้ยจาย 

(2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอน 

ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา  

และคาตัดจำหนาย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(3) หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เทา) 

หนี้สินรวม / สวนของผูถือหุนรวม 

(4) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to 

equity : IBD/E ratio) ) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / สวนของผูถือหุนรวม 

 

(5) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)  

(รอยละ) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี * 100 / สินทรัพยรวม 

(เฉลี่ย) 

(6) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) (รอยละ) กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สวนของ 

ผูถือหุนรวม (เฉลี่ย) 

หมายเหต ุ: 

1) สามารถเปดเผยอัตราสวนทางการเงินอื่น ๆ ไดตามความเหมาะสม เชน EBITDA margin ratio (รอยละ) 

เทากับ กำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย / รายไดรวม เปนตน สำหรับกิจการในกลุม

พัฒนาอสังหาริมทรัพยใหเปดเผยอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (quick ratio) (เทา) เทากับ (สินทรัพย

หมุนเวียน-สินคาคงเหลือ) / หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มเติมดวย  

2) บริษัทที ่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (holding company) ใหพิจารณาเปดเผยอัตราสวน

ทางการเงินตามธุรกิจหลักของกลุม 

3) การแสดงขอมูล key financial ratio งวดลาสุดที่มีขอมูลไมครบ 1 ป  หากเปรียบเทียบขอมูลในงบการเงิน

ประเภทเดียวกัน เชน D/E ratio, ICR และ Current ratio เปนตน ใหใชงบการเงินงวดลาสุด  (รอบระยะเวลา

ตั้งแตไตรมาส 1 ถึงไตรมาสลาสุด) ในการคำนวณ ยกเวนการเปรียบเทียบระหวางงบการเงิน เชน ROA, ROE 

และ DSCR เปนตน ใหใชขอมูลยอนหลัง 4 ไตรมาส เพื่อใหเปรียบเทียบกันได  กรณีชวงเวลาใดที่บริษัทไมได

จัดทำงบระหวางปสำหรับงวดปกอน ใหจัดทำ key financial ratio โดยใชขอมูลเฉพาะงวดลาสุด และอธิบายใน

หมายเหตุเพ่ิมเติม 

ตัวอยาง ณ ไตรมาส 3 ป 25XX 

- การคำนวณ ROA เทากับ กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษียอนหลัง 4 ไตรมาส หารดวย สินทรัพยรวม(เฉลี่ย) 

4)  ในการคำนวณดอกเบี้ยจาย (I ที่เปนตัวหารในสูตรคำนวณ ICR) ใหรวมคาใชจายดอกเบี้ยในงบกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ และคาใชจายดอกเบี้ยสวนที่บันทึกเปนตนทุนสินทรพัยในงบแสดงฐานะการเงินดวย  
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5)  ระบุขอกำหนดในการดำรงอัตราสวนทางการเงินตามขอกำหนดสิทธิ และอัตราสวนดังกลาว ณ รอบปบัญชีปจจุบนั 

และเปดเผยสูตรการคำนวณนั้น  ทั้งนี ้ หากไมมีขอกำหนดดังกลาว ใหระบุวา “ไมมีขอกำหนดในการดำรง

อัตราสวนทางการเงิน” 

6)  ในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้เปนบริษัทตางประเทศ ยกเวนไมตองคำนวณอัตราสวนทางการเงินบางรายการ

ตามตารางขางตนหากไมสามารถคำนวณได 
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แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-MTN) 

สวนที่ 2 : แบบ 69-PP-PRICING 

 

บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูออกตราสารหนี้) 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

ขอมูลตราสารหนี้ที่เสนอขาย 

- ใหระบุลักษณะที่สำคัญของตราสารหนี้ท่ีเสนอขาย เชน ประเภทตราสารหนี้ จำนวน ราคาเสนอขาย

ตอหนวย บุคคลที่เสนอขายตราสารหนี้ให ขอจำกัดการโอน ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ 

หรือผูออกตราสารหนี้ หรือผูค้ำประกันการชำระหนี้ หรือการค้ำประกันประเภทอ่ืน ๆ  

- ใหระบุรายละเอียดสำคัญอื ่นของการเสนอขายตราสารหนี ้ เชน ผู ประกันการจำหนายและ 

จัดจำหนาย บริษัทหลักทรัพยที่ทำหนาที่จำหนาย ตราสารหนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน วันที่แบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (“แบบแสดงรายการขอมูล”) มีผลใชบังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขาย

กรณีท่ีมีจำนวนตราสารหนี้ที่ขายไดนอยกวาจำนวนตราสารหนี้ข้ันต่ำที่ผูออกตราสารหนี้กำหนด เปนตน 

- ในกรณีการเสนอขายตราสารหนี ้ซ ึ ่งไม ได กำหนดใหต องมีการจ ัดอ ันดับความนาเช ื ่อถือ 

แตผูออกตราสารหนี้สมัครใจที่จะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ ผูออกตราสารหนี้  

หรือผู ค ้ำประกันการชำระหนี ้ เพื ่อประกอบการเสนอขายตราสารหนี ้น ั ้น ใหระบุวาผู ออกตราสารหนี้ 

จะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยางตอเนื่องตลอดอายุของตราสารหรือไมดวย (ถามี) 

- ใหระบุขอความวา 

“ขอมูลตามแบบแสดงรายการขอมูลที่ผูออกตราสารหนี้ไดยื่นตอสำนักงานและมีผลใชบังคับเม่ือ

วันที ่   (ระบุ)        รวมทั้งขอมูลสวนที่ปรับปรุงตามแบบ 69-PP-MTN (สวนที่ 3: แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) 

เมื่อวันที่    (ระบุ) ถือเปนขอมูลสวนหนึ่งของแบบ 69-PP-MTN (สวนที่ 2: แบบ 69-PP-PRICING) ฉบับนี้ดวย” 

-  กรณีที ่เสนอขายเฉพาะ II หรือ UHNW/HNW สามารถปรับแบบแสดงรายการขอมูลในสวน 

ที่เก่ียวของใหสอดคลองกับกลุมผูลงทุนท่ีจะเสนอขายได 

ใหมีคำเตือนผูลงทุนวา  

“กอนตัดสินใจลงทุน ผู ลงทุนตองใช ว ิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี ่ยวกับ 

ผูออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี ่ยวของ 

เปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี ้ มิไดเปนการแสดงวา

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน
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คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนำใหลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือมิไดประกัน

ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี ้ท ี ่เสนอขาย หรือร ับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูล 

ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี ้แตอยางใด  ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองครบถวน 

ของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้ เปนความรับผิดชอบของผูออกตราสารหนี้  

 

 หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี ้ม ีข อความหรือรายการที ่เปนเท็จ หรือ 

ขาดขอความที ่ควรตองแจงในสาระสำคัญ ผู ถือตราสารหนี ้ที ่ไดซื ้อตราสารหนี ้ไมเกินหนึ ่งปนับแตว ันที่ 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นั ้นมีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัท 

หรือเจาของตราสารหนี้ไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรู หรือควรไดรู วาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้เปนเท็จ 

หรือขาดขอความที ่ควรตองแจงในสาระสำคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที ่แบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนี้มีผลใชบังคบั” 
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สวนที่ 1   

รายการขอมูล  
 

สรุปขอมูลสำคัญของตราสารหนี้ (factsheet)   

ใหจัดทำแบบ factsheet ที่มีรายละเอียดของตราสารหนี้ที ่เสนอขาย โดยจัดทำตามแบบที่กำหนด 

ในประกาศที่เก่ียวของ   

ในกรณีการเสนอขายตราสารหนี้ไมไดกำหนดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือแตผูออกตราสารหนี้

สมัครใจที่จะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ ผูออกตราสารหนี้ หรือผูค้ำประกันการชำระหนี้ 

เพื่อประกอบการเสนอขายตราสารหนี้นั้น ใหระบุวาผูออกตราสารหนี้จะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

อยางตอเนื่องตลอดอายุของตราสารหรือไมดวย  

1.  การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม 

1.1  วัตถุประสงคการใชเงนิ 

ใหเปดเผยเกี่ยวกับการนำเงินไปใช (วัตถุประสงคการใชเงิน จำนวนเงินและระยะเวลาที่ใชเงิน 

โดยประมาณ) ในกรณีที่เสนอขายตอผูลงทุนรายใหญ (High Net Worth Investors :“HNW”) และผูลงทุน 

รายใหญพิเศษ (Ultra high Net-Worth Investors :“UHNW”) ใหเปดเผยขอมูลตามขอ 2 แทน 

1.2  แสดงผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (ถามี) รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะหการจัดอันดับ 

ความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ ผูออกตราสารหนี้6 หรือผูค้ำประกันการชำระหนี้ตามตราสารหนี้โดยสถาบัน 

จัดอันดับความนาเชื่อถือ  

1.3  กรณผีูออกเปนบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมและบริการทั่วไป ใหเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้  

(1)  สัดสวนการออกตราสารหนี้ ตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

(2)  สัดสวนการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน ตอหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย  

(3)  สัดสวนหนี้สินอื่น ๆ ที่มีภาระดอกเบี้ย7 ตอหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย 

1.4  ในกรณีที ่ตราสารหนี ้ท ี ่เสนอขายมีรายละเอียดอื ่นที ่สำคัญ ควรอธิบายเพิ ่มเติมจากขอมูล 

ในหนาแรก เพื่อใหผูลงทุนเขาใจลักษณะของตราสารหนี้ที่เสนอขาย เชน สรุปลักษณะสำคัญของตราสารหนี้ 

ที ่เสนอขายเพิ ่มเติม ว ิธ ีการในการจายดอกเบี ้ยและการชำระหนี ้  ประเภทและมูลคาทรัพยส ินที ่ ใช 

เปนหลักประกัน ขอมูลผูคำ้ประกัน (ใหแสดงขอมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผูค้ำประกัน) เปนตน 

 
6 ในกรณีที ่ผู ออกตราสารหนี ้จัดโครงสรางบริษัท หรือโครงสรางหนี้สินที ่มีทรัพยสินเปนหลักประกันทำใหเจาหนี ้หุ นกู 

ไมมีประกันมีสิทธดิอยกวาเจาหนี้มีประกันของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ สงผลใหอันดับความนาเช่ือถือของบริษัท (issuer rating) 

ไมเทากับอันดับความนาเช่ือถือของหุนกู (issue rating) 
7 เชน หนี้สินจากสัญญาเชาทางการเงิน เงินกูยืมบริษัทท่ีเก่ียวของ เปนตน (ใหระบุรายการ) 
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1.5  กรณีตราสารหนี้มีอัตราดอกเบี้ยลักษณะอื่นที่ไมใชแบบคงที่ ใหแสดงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

(Internal Rate of Return : IRR) ไวดวย หากเกิดเงื่อนไขขางตนแลว ทำใหผลตอบแทนที่ผู ลงทุนจะไดรับ 

ไมเทากับอัตราดอกเบ้ียที่ระบุไว เชน  

กรณีมีเงื่อนไขการเลื่อนจายดอกเบี้ย ใหแสดง IRR สำหรับกรณีเลวรายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได เชน  

ผูออกตราสารเลื่อนการชำระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจายชำระเพียงครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถถอน เปนตน 

1.6 สำหร ับการเสนอขาย green bond, social bond และ sustainability bond ให  เป ดเผย

วัตถุประสงคการใชเงินที่ไดจากการระดมทุน (use of proceeds) จากตราสารหนี้ที่เสนอขาย ตามที่กำหนด 

ในขอ 1.1 หรือขอ 2 โดยระบุรายละเอียดการใชเงินซึ่งเปนประโยชนตอสิ่งแวดลอม ชวยพัฒนาสังคม หรือ

สงเสริมความยั่งยืน แลวแตกรณ ี

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูออกตราสารเพิ่มเติมหรือแกไขขอมูลตราสารหนี้ในแบบ 69-PP-MTN (สวนที่ 3: 

แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) ใหเปดเผยวาอางอิงจากขอมูลในแบบ 69-PP-MTN (สวนที่ 3 : แบบ 69-PP-

SUPPLEMENT) ที ่ผู ออกตราสารหนี ้เคยไดยื ่นตอสำนักงาน พรอมระบุวันที่แบบ 69-PP-MTN (สวนที ่ 3:  

แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) ที่ใชอางอิงดังกลาวมีผลใชบังคับ  

1.7 สำหรับการเสนอขาย sustainability-linked bond ใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมจากที่ไดเคยเปดเผย

ในแบบ 69-PP-MTN (สวนที่ 1: แบบ 69-PP-BASE) ดังตอไปนี ้

(1) ตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน สำหรับใชเปนเงื่อนไขในการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือ 

การดำเนินการตามภาระผูกพัน แลวแตกรณี ของตราสาร ที่กำหนดตามขอ (2) โดยอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติม

สำหรับตราสารหนี้ที่เสนอขาย ดังนี ้

- นิยาม ขอบเขต และวิธ ีการคำนวณผลความสำเร็จตามตัวชี ้ว ัดและเปาหมายดาน 

ความยั่งยืน (ตามที่ไดเปดเผยในแบบ 69-PP-MTN (สวนที่ 1: แบบ 69-PP-BASE) สวนที ่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับ

โครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย ขอ 3.2 (2)) 

- benchmark หรือ external reference ที่ใชในการเปรียบเทียบและวัดผลความสำเร็จ

ตามตัวชี ้ว ัดและเปาหมายดานความยั ่งยืน หรือ  baseline และชวงเวลาที ่ใชอางอิงเพื ่อใหทราบถึงผล 

ความคืบหนาของการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน พรอมหลักการและเหตุผล  

(ระบุอยางใดอยางหนึ่ง) 

- กรอบเวลาที่ตองปฏิบัติตามตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืนใหสำเร็จ และระยะเวลา

ในการติดตามและวดัผล 
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ตัวอยางการเปดเผยขอมูล (โดยใชขอมูลตราสารท่ีเสนอขาย) 

- ตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน : ลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตรอยละ 10   

- คาฐาน (baseline) : เปรียบเทียบกับปริมาณการปลอยกาซสำหรับป 2563 ซึ่งวัดคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 (ซึ่งเสนอโดยคณะทำงานดานความยั่งยืนของบริษัทและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อใช

ในการวัดผลความคืบหนาของการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน)  

- กรอบเวลาที่ตองปฏิบัติตามตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืนใหสำเร็จ : ภายในวันที่หุนกูครบอายุ 3 ป 

(วันที่ 31 ธันวาคม 2566) โดยภายหลังจากการออกหุนกูจนถึงวันที่หุ นกูครบอายุ 3 ป (วันที่ 31 ธันวาคม 

2566) บริษัทจะติดตามและวัดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตปละ 1 ครั้ง ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

(2) การปรับอัตราดอกเบี้ยหรือการดำเนินการตามภาระผูกพัน แลวแตกรณี (ตามที่ไดเปดเผย 

ในแบบ 69-PP-MTN (สวนที่ 1 : แบบ 69-PP-BASE) สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที ่จะเสนอขาย 

ขอ 3.2 (3)) สำหรับตราสารหนี้ท่ีเสนอขาย  

- กรณีการปรับอัตราดอกเบี้ย ใหอธิบายรายละเอียด เงื ่อนไข รอบเวลา และความถี่ของ 

การปรับอัตราดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดหรือสูงสุดที่ผูถือตราสารจะไดรับอยางชัดเจน  ทั้งนี้ ใหระบุ

ลักษณะอัตราดอกเบี้ยที่จายใหผูถือตราสารตามงวดการจายเปนเปอรเซ็นต (%) และจำนวนเงิน หลักเกณฑ 

การคำนวณดอกเบี้ย เงื่อนไขอ่ืนที่เกี่ยวของกับการจายดอกเบี้ย (ถามี) รวมถึงใหแสดงอัตราดอกเบ้ียที่ผูถือตราสาร

จะไดรับภายใตสถานการณตาง ๆ พรอมรูปภาพประกอบ (อยางนอยในกรณีอัตราดอกเบ้ียสูงสุดหรือต่ำสุด) 

- กรณีการดำเนินการตามภาระผูกพัน ใหอธิบายรายละเอียด เงื่อนไข รอบเวลา ความถี่ และ

จำนวนเงินที่ตองใชหรือมูลคา (ถามี) ของการดำเนินการตามภาระผูกพันของผูออกตราสาร ซึ่งสอดรับกับ

เปาหมายหรือกลยุทธดานความยั่งยืนของผูออกตราสารหรือบริษัทในเครือ 

นอกจากนี้ ใหอธิบายวาเปนการดำเนินการที่เพิ่มขึ้นหรือแตกตางจากสิ่งที่ผูออกตราสาร 

ตองปฏิบัต ิเพื ่อใหบรรลุเปาหมายหร ือกลย ุทธ ด านความยั ่งย ืนตามปกต ิ (ถาม ี) ก อนการเสนอขาย 

sustainability-linked bond อยางไร 

ตัวอยางการเปดเผยขอมูล (โดยใชขอมูลตราสารท่ีเสนอขาย) 

(1) กรณกีารปรับอัตราดอกเบ้ีย (step-up coupon) :  

1.  กรณ ีท ี ่ ผ ู  ออกสามารถบรรลุ

ต ัวช ี ้ว ัดและเปาหมายดานความ

ยั่งยืน 

ณ ว ันท ี ่ห ุ นก ู อาย ุครบ 3 ป  หากผ ู ออกลดปร ิมาณการปล อย 

กาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดมากกวาหรือเทากับรอยละ 10 

เมื่อเทียบกับคาฐาน และ external review provider ออกรายงาน

รับรองผล ผูถือตราสารจะไดรับดอกเบี้ย 10% ตอป (ไมเปลี่ยนแปลง

จากอัตราเดิม)  
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2. กรณีที ่ผ ู ออกไมสามารถบรรลุ

ต ัวช ี ้ว ัดและเปาหมายดานความ

ยั่งยืน 

 

 

 

 

ณ ว ันท ี ่ห ุ นก ู อาย ุครบ 3 ป  หากผ ู ออกลดปร ิมาณการปล อย 

กาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดต่ำกวารอยละ 10 เมื่อเทียบกับ

คาฐาน และ external review provider ออกรายงานรับรองผล  

ผ ู ถ ือตราสารจะได ร ับดอกเบ ี ้ยเพ ิ ่มข ึ ้นจากอ ัตราเด ิม 0.25%  

โดยอัตราดอกเบี้ยใหมทีผู่ถือตราสารจะไดรับคือ 10.25% ตอป เริ่มจาก

วันชำระดอกเบ ี ้ยงวดแรกภายหล ังว ันท ี ่ห ุ นก ู  อาย ุครบ 3 ป   

(ว ันท ี ่  30 มิถ ุนายน 2567) และจะคงท ี ่ อ ัตราด ั งกล  าวจนถึ ง 

วันชำระดอกเบี้ยงวดสุดทาย 

 

ตัวอยางอัตราดอกเบ้ียที่ผูถือตราสารจะไดรับภายใตสถานการณตาง ๆ  

ผูลงทุนมีเงินลงทุน 1,000 บาท ในหุนกูสงเสริมความยั่งยืนอายุ 6 ป ซึ่งจายดอกเบี้ย 10% ตอป ณ วันชำระ

ดอกเบี้ยงวดแรกภายหลังวันที่หุนกูอายุครบ 3 ป (วันที่ 30 มิ.ย. 2567) และจนถึงวันชำระดอกเบี้ยงวดสุดทาย 

ผูถือตราสารจะไดรับชำระดอกเบี้ยเปนเงนิสดแบงไดเปน 2 กรณี ไดแก 

1) หากผูออกลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดรอยละ 13 เมื่อเทียบกับคาฐาน และ 

external review provider ออกรายงานรับรองผล ผูถือตราสารจะไดรับดอกเบี้ย 10% ตอป หรือจำนวน  

100 บาท (ไมเปลี่ยนแปลงจากอัตราเดิม) 

 

 

 

 

 

 

2) หากผูออกลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดรอยละ 7.5 เมื่อเทียบกับคาฐาน และ 

external review provider ออกรายงานรับรองผล ผูถือตราสารจะไดรับดอกเบี้ยเพ่ิมข้ึนจากอัตราเดิม 0.25% 

โดยอัตราดอกเบี้ยใหมทีผู่ถือตราสารจะไดรับคือ 10.25% ตอป หรือจำนวน 125 บาท  
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(2) กรณีการดำเนินการตามภาระผูกพัน (กำหนดใหผูออกมีภาระผูกพันในการดำเนินการใด ๆ หากทำตาม

ตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืนไมสำเร็จ) : 

1. กรณีที่ผู ออกสามารถบรรลุตัวชี้วัด

และเปาหมายดานความยั่งยืน 

ณ วันที ่ห ุ นกู อายุครบ 3 ป หากผู ออกลดปริมาณการปลอย 

กาซเร ือนกระจกในกระบวนการผลิตไดมากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 10 เมื่อเทียบกับคาฐาน และ external review provider 

ออกรายงานรับรองผล จะไมเขาเงื ่อนไขการดำเนินการตามภาระ

ผูกพันกำหนด 

2. กรณ ีท ี ่ ผ ู  ออกไมสามารถบรรลุ

ตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน 

ณ วันที ่ห ุ นกู อายุครบ 3 ป หากผู ออกลดปริมาณการปลอย 

กาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดต่ำกวารอยละ 10 เม่ือเทียบ

กับคาฐาน และ external review provider ออกรายงานรับรองผล               

ผู ออกจะซื ้อคารบอนเครดิตจากตลาดซื ้อขายคารบอนเครดิต              

ที ่เปนที ่ยอมรับในระดับประเทศหรือระดับสากล ในมูลคาที่

เทียบเทากับการปรับอัตราดอกเบี้ยหุนกูเพิ่มขึ้นรอยละ 0.25 ตอป 

หรือในปริมาณทั ้งหมด 5,000 ตัน ภายในวันที ่ 30 มิ.ย. 2567 

ทั ้งนี ้ กอนการเสนอขายหุ นกู ผู ออกไมมีภาระหนาที ่ในการซื้อ

คารบอนเครดติ       

 

(3) ความเสี่ยงและผลกระทบตอผูถือตราสารจากเปาหมายและตัวชี้วัดดานความยั่งยืนที่กำหนด 

หรือภายใตสถานการณตาง ๆ จากเงื ่อนไขการปรับอัตราดอกเบี ้ยหรือการดำเนินการตามภาระผูกพัน  

แลวแตกรณ ีของตราสาร ตามที่ระบุในขอ (1) และ (2) ตามลำดับ 

ทั ้งน ี ้  ในกรณีที ่ผ ู ออกตราสารเพิ ่มเติมหรือแก ไขข อมูลตราสารหนี ้ในแบบ 69-PP-MTN  

(สวนที ่ 3: แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) ใหเปดเผยวาอางอิงจากขอมูลในแบบ 69-PP-MTN (สวนที ่ 3:  

แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) ที่ผู ออกตราสารหนี้เคยไดยื่นตอสำนักงาน พรอมระบุวันที่แบบ 69-PP-MTN 

(สวนที่ 3: แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) ที่ใชอางอิงดังกลาวมีผลใชบังคับ 
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2.  การเปดเผยขอมูลเฉพาะกรณีเสนอขายลงทุนรายใหญ (High Net Worth Investors :“HNW”) 

และผูลงทุนรายใหญพิเศษ (Ultra high Net-Worth Investors :“UHNW”)   

2.1 วัตถุประสงคการใชเงิน 

บริษัท     ประกอบธุรกิจ        

โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญที่           

เลขทะเบียนบริษัท Home Page (ถามี)    โทรศพัท/โทรสาร     

มีวัตถุประสงคในการนำเงินที่ไดจากการเสนอขายตราสารหนี้ครั้งนี้ประมาณ   ลานบาท ไปใชดังนี้  

หมายเหตุ:   

1.  ใหเปดเผยประมาณการมูลคาเงินที่ใชแยกแตละวัตถุประสงคการใชเงิน โดยอาจเปดเผยขอมูลในลักษณะ 

เปนชวง (range) ที่เหมาะสมได และใหเรียงลำดับการใชเงินตามความสำคัญของวัตถุประสงคแตละเรื่อง  ทั้งนี้ 

หากเงินระดมทุนที่ไดรับในครั้งนี้ไมเพียงพอสำหรับวัตถุประสงคการใชเงินที่ระบุไว ใหเปดเผยแหลงเงินทุน 

ที่จะจัดหาเพ่ิมเติมดวย   

วัตถุประสงคการใชเงิน จำนวนเงินที่ใช

โดยประมาณ 

ระยะเวลาที่ใช

เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด 

1. เพื ่อใชในการซื ้อส ินทรัพย 

หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของ

กับการดำเนินธุรกิจปจจุบัน  

 

  -กรณีเป นการซื ้อสินทรัพย ใหอธ ิบาย

เกี่ยวกับประเภทสินทรัพยและจำนวนเงิน

ที่ใชโดยประมาณ 

- กรณีเปนการลงทุนในกิจการ ใหอธิบาย

ลักษณะกิจการที่จะลงทุน สถานะการลงทุน 

และจำนวนเงินที่ใชโดยประมาณ   

2. เพื ่อใชในการซื ้อส ินทรัพย 

หรือลงทุนในกิจการที่ไมเก่ียวของ

กับการดำเนินธุรกิจปจจุบัน 

  การซื ้อส ินทรัพย หรือลงทุนในกิจการ 

ที่ไมเกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจปจจุบัน

ใหอธิบายเหตุผลและที่มาของการเขาไป

ซื้อสินทรัพย หรือลงทุนในกิจการดังกลาวดวย 

3. เพื ่อชำระคืนเงินกู  หรือหนี้

จากการออกตราสารหนี ้

  -  กรณี เป นการชำระหน ี ้ท ี ่ ม ีก ับกลุม 

ที ่ปรึกษาทางการเงิน หรือกลุ มตัวกลาง 

ในการเสนอขายหลักทรัพย ใหเปดเผย 

terms and conditions ของหนี ้ดังกลาว

เพ่ิมเติมดวย   

- กรณีอื่น ๆ ใหเปดเผยอยางนอยในเรื่อง

จำนวนเงินและระยะเวลาการใชเงิน 

4. กรณีอื ่น ๆ เชน เงินทุนที่ใช

หมุนเวียนในกิจการ 
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2.  แนวทางการเปดเผยวัตถุประสงคการใชเงินใหเปนไปตามคูมือการเปดเผยขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล

การเสนอขายหลักทรัพย และขอมูลประจำป ที่กำหนดไวบนเว็บไซตของสำนักงาน 

2.2.  เปดเผยประวัติผิดนัดชำระหนี้เงินตนหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู ยืม 

จากธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ้งขึ้น 

และการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามขอกำหนดสิทธิ 3 ปยอนหลัง 

2.3  เปดเผยอัตราสวนทางการเงิน (key financial ratio) แบงตามประเภทธุรกิจ โดยรายละเอียด

วิธีการคำนวณแสดงตามภาคผนวก  

2.4  ใหเปดเผยขอมูลความเสี ่ยงตอการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี ้เฉพาะเจาะจง 

ผูออกตราสารหนี้ เชน การเปลี่ยนโครงสรางธุรกิจ การเปลี่ยนโครงสรางการบริหาร ขอพิพาททางกฎหมาย  

การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน หรือใกลถึงจุดดำรง financial covenant ตามสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงิน 

ขอสังเกตของผูสอบบัญชี ความเสี่ยงของหลักประกันกรณีไมมีราคาตลาด หรือกรณีหลักประกันที่มีจำนวน 

และมูลคาเคลื่อนไหว หรือไมแนนอน (เชน สินคาคงคลัง สิทธิเรียกรองตามสัญญากู) การพึ่งพาการระดมทุน

จากตราสารหนี้ เปนตน 

2.5  ใหเปดเผยลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร  โดยใหเรียงลำดับลักษณะพิเศษและ

ปจจัยความเสี่ยงหรือคำเตือนที่สำคัญมากเปนลำดับแรก เชน  

- หุนกูที่มีเงื่อนไขใหผูออกตราสารสามารถไถถอนตราสารกอนครบกำหนดได (callable)  

อยางนอยใหระบุความเสี่ยงที่ผู ลงทุนอาจไดรับหากผูออกตราสารใชสิทธิไถถอนตราสารกอนครบกำหนด เชน  

ผู ถือตราสารมีความเสี ่ยงที ่จะเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่ส ูงจากการลงทุนในตราสารที ่เสนอขาย  

หากผูออกตราสารใชสิทธิไถถอนในชวงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดต่ำลงกวาอัตราดอกเบ้ียของตราสาร เปนตน 

- หุนกู ที ่มีเง ื ่อนไขใหผู ถือตราสารสามารถขอไถถอนตราสารกอนครบกำหนดได 

(puttable) อยางนอยใหระบุรายละเอียดเกี ่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการไถถอนตราสารกอนครบกำหนดของ 

ผูถือตราสารที่ไดกำหนด ไวลวงหนาตั้งแตออกและเสนอขายตราสาร เชน หาก credit rating ของตราสาร/ 

ผูออกตราสารลดต่ำลงกวาระดับที่ระบุไว ผูถือตราสารมีสิทธิขอไถถอนตราสารกอนครบกำหนดได เพื่อนำเงิน

ไปลงทุนในตราสารอื่น ที่มีลักษณะและผลตอบแทนตามที่ตนตองการ โดยตองดำเนินการตามวิธีการที่กำหนด

ไวลวงหนา เปนตน 

- ตั๋วเงิน ใหระบุลักษณะพิเศษใหผูลงทุนเขาใจ เชน 

 ในกรณีที่ผูถือตั๋วเงินโอนตั๋วเงินดวยวิธีการสลักหลังตั๋วเงินโดยการลงลายมือชื่อ

ดานหลังตั๋วเงินจะมีผลทำใหผูสลักหลังตั๋วเงินอาจถูกไลเบี้ยหรืออาจตองรับผิดชอบในการชำระหนี้ตามความ 

ในตั๋วเงินนั้นดวย เวนแตผูสลักหลังไดจดขอกำหนดลบลางหรือจำกัดความรับผิดของตนไวชัดแจงในตั๋วเงิน เชน 

“จะไลเบี้ยเอาจากขาพเจาไมได” (without recourse) จึงจะมีผลทำใหผูสลักหลังไมตองรับผิดชอบในการชำระหนี้

ตอผูรับโอนตั๋วเงินตอไป  
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 ในกรณีที่มีการระบุขอความ “เปลี่ยนมือไมได” “หามเปลี่ยนมือ” หรือขอความอ่ืนใด

ที่มีความหมายทำนองเดียวกัน อาจมีผลทำใหเกิดความเสี่ยงดานสภาพคลองของตั๋วเงินนั้น โดยผูถือตั๋วเงิน 

จะโอนตั๋วเงินดวยวิธีการสลักหลังตั๋วเงินโดยการลงลายมือชื่อดานหลังตั๋วไมได  

 ตั๋วเงินเปนเอกสารหลักฐานสำคัญในการขอขึ้นเงินเมื่อครบกำหนด ผูลงทุนตอง 

พึงระมัดระวังไมใหตั๋วเงินสูญหาย หากปราศจากตั๋วเงินแลวผูออกตั๋วเงินอาจปฏิเสธการชำระเงินได ผูถือตั๋วเงิน

ไมไดรับการคุมครองจากสถาบันคุมครองเงินฝาก ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยผูออกตั๋วเงินลมละลายหรือไมสามารถ

จายชำระหนี้ตามตั๋วเงินได 

ในกรณีกองทรัสตเปนผูออกตราสารหนี้  

ใหแสดงสัดสวนการลงทุนในตราสารหนี ้ที ่กองทรัสตเสนอขายของกลุมผูที ่จะจำหนาย จาย โอน  

ใหเชา หรือใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแกกองทรัสตและกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ซึ่งตามหลักเกณฑ

กำหนดวาจะตองไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาตราสารหนี้ท่ีเสนอขาย 
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3. ขอมูลการเสนอขาย 

ในกรณีเสนอขายตอผูลงทุนรายใหญ และผูลงทุนรายใหญพิเศษใหเปดเผยขอมูล ดังนี ้

3.1  รายละเอียดของตราสารหนี้ที่เสนอขาย 

- ใหระบุกฎหมายของประเทศท่ีใชบังคับกับตราสารหนี้ (applicable law)  

- ใหแสดงผลการจัดอันดับความนาเชื ่อถือ รวมทั ้งรายละเอียดการวิเคราะหการจัดอันดับ 

ความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ ผูออกตราสารหนี้8 หรือผูค้ำประกันการชำระหนี้ตามตราสารหนี้โดยสถาบัน 

จัดอันดับความนาเชื่อถือ (ถามี) 

- กรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูที่ไดรับการแตงตั้งมีสถานะเปนเจาหนี้ของผูออกตราสารหนี้ ใหเปดเผย 

ความสัมพันธดังกลาวไวดวย 

- ขอจำกัดการโอนตราสารหนี้ที ่เสนอขาย เชน ขอจำกัดการโอนตราสารหนี้ที่ไดจดทะเบียนไวกับ

สำนักงาน เปนตน 

3.2  การกำหนดราคาตราสารหนี ้

 ใหอธิบายที่มาของการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ที่เสนอขาย ไดแก วิธีการกำหนด

ราคา ผูที ่มีสวนในการกำหนดราคา ปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ ที่ใชในการกำหนดราคา เปนตน  ทั้งนี้ แนวทาง 

การเปดเผยที ่มาของการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ใหเปนไปตามคูมือการเปดเผยขอมูล 

ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และขอมูลประจำป 

3.3  การจอง การจำหนาย และการจัดสรร 

(1) วิธีการเสนอขายตราสารหนี้  

 ใหระบุวาเปนการเสนอขายตราสารหนี้ผานผูจัดจำหนายตราสารหนี้หรือผูคาตราสารหนี้หรือไม 

(2) ผูจัดจำหนายตราสารหนี ้(กรณีผานผูจัดจำหนาย) ใหระบุ 

(ก) ผูประกันการจำหนายและจัดจำหนาย ใหระบุชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท 

(ข) ผูจัดจำหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

(ค) ตัวแทนผูจัดจำหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

นอกจากนี ้ หากผู จ ัดจำหนายตราสารหนี ้ม ีความเกี ่ยวของกับผู ออกตราสารหนี้  

ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน มีกรรมการรวมกัน 

เปนเจาหนี้ เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย  

 
8 ในกรณีที ่ผู ออกตราสารหนี ้จัดโครงสรางบริษัท หรือโครงสรางหนี ้สินที่มีทรัพยสินเปนหลักประกัน ทำใหเจาหนี ้หุ นกู 

ไมมีประกันมีสิทธดิอยกวาเจาหนี้มีประกันของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ สงผลใหอันดับความนาเช่ือถือของบริษัท (issuer rating)  

ไมเทากับอันดับความนาเช่ือถือของหุนกู (issue rating) 
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(3) ผูคาตราสารหนี ้(กรณีผานผูคาตราสารหนี้)  

ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท  นอกจากนี้ หากผูคาตราสารหนี้มีความเกี่ยวของกับ 

ผูออกตราสารหนี้ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน  

มีกรรมการรวมกันเปนเจาหนี ้เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย 

(4)  เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจำหนาย/คาตราสารหนี้  

 ใหระบุขอตกลงระหวางผูออกตราสารหนี ้กับผู จัดจำหนายตราสารหนี ้/ผู คาตราสารหนี้ 

ที่เกี ่ยวกับเงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจำหนายหรือการคาตราสารหนี้  ทั้งนี้ ใหแสดงจำนวนเงิน 

คาตราสารหนี้ที่ผูออกตราสารหนี้จะไดรับหลังจากหักคาตอบแทนในการจัดจำหนาย/คาตราสารหนี้ไวดวย   

(5) คาใชจายในการเสนอขายตราสารหนี้  

  ใหระบุจำนวนประกอบรายการท่ีเปนคาใชจายท้ังหมดในการเสนอขายตราสารหนี้ โดยสังเขป 

(6)  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อตราสารหนี้  

 ใหระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เชน วัน เวลา สถานท่ี เปนตน 

(7)  วิธีการจัดสรรตราสารหนี้  

ใหระบุหลักการจัดสรรตราสารหนี้ใหแกผูจองซื ้อ โดยระบุชื่อกลุมบุคคล และสัดสวนหรือ

จำนวนตราสารหนี้ที่จะไดรับจัดสรรอยางชัดเจน หากมีการแบงจำนวนตราสารหนี้และเสนอขายตอผูลงทุน

ตางประเทศ ใหระบุดวย 

(8)  วันและวิธีการจองและการชำระเงินคาจองซื้อตราสารหนี้  

ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อตราสารหนี้ การกำหนดจำนวนในการจองซื้อ

ตราสารหนี้ตอราย วิธีการชำระเงินคาจองซื้อตราสารหนี ้ ชื่อบริษัทเงินทุนหรือ ธพ. ที่เปนตัวแทนรับเงิน 

คาจองซื้อตราสารหนี้ วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงนิคาจองซื้อตราสารหนี้คืน  

(9)  การจัดสรรในกรณทีี่มีผูจองซื้อตราสารหนี้เกินกวาจำนวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย 

ใหระบุการจัดสรรกรณทีี่มีผูจองซื้อตราสารหนี้เกินกวาจำนวนตราสารหนี้ท่ีเสนอขาย 

(10) วธิีการคืนเงินคาจองซื้อตราสารหนี้  

ใหระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินคาจองซื้อตราสารหนี้ในกรณีที่ผู จองซื้อไมไดรับ 

การจัดสรรตราสารหนี ้

(11) วิธีการสงมอบตราสารหนี้  

ใหระบุวิธีการ และระยะเวลาในการสงมอบ 

3.4 ตัวแทนการชำระเงิน (paying agent) 

 ใหระบุรายละเอียด ชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท ของบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากผูออกตราสารหนี้ 

ใหทำหนาที ่เปนตัวแทนการชำระเงิน รวมถึงรายละเอียดเกี ่ยวกับขอบเขตในการทำหนาที ่เปนตัวแทน 

การชำระเงิน  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู ออกตราสารหนี้ทำหนาที่ในการชำระเงินเอง โดยไมไดมีการทำสัญญาแตงตั้ง

บุคคลใดทำหนาที่เปนตัวแทนการชำระเงิน ใหระบุวาผูออกตราสารหนี้เปนผูทำหนาที่ดังกลาว 
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3.5 ท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถามี)  

ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท  นอกจากนี้ หากที่ปรึกษาทางการเงินมีความเกี่ยวของกับ

ผูออกตราสารหนี้ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน 

มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหนี้ เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย 

ในกรณีเสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน ใหเปดเผยขอมูล ดังนี ้

(1)  วิธีการเสนอขายตราสารหนี ้

ใหเปดเผยขอมูลขั้นต่ำตามมาตรา 69(10)  

(2)  ขอจำกัดการโอนตราสารหนี้ที่เสนอขาย  

 เชน ขอจำกัดการโอนตราสารหนี้ท่ีไดจดทะเบียนไวกับสำนักงาน เปนตน 

ขอกำหนดสิทธิเพิ่มเติม 

ใหแนบรางขอกำหนดสิทธิเพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้  และในกรณีเสนอขายตราสารหนี้ 

ตอผูลงทุนรายใหญ และผู ลงทุนรายใหญพิเศษ ใหระบุวารางขอกำหนดสิทธิสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้ 

มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงจากขอกำหนดสิทธิที่เปนสวนหนึ่งของแบบ 69-PP-MTN (สวนที่ 1: แบบ  

69-PP-BASE) หรือไม ดังนี ้

   ไมแตกตาง  

  แตกตาง ใหระบุรายละเอียดท่ีแตกตางกัน* 

 

หมายเหตุ * ในกรณีที่รางขอกำหนดสิทธิที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี้ฉบับนี้ มีสาระสำคัญแตกตางจากขอกำหนดสิทธิฉบับที่ไดยื่นตอสำนักงานพรอมแบบ 69-PP-MTN 

(สวนที่ 1: แบบ 69-PP-BASE) ชุดใหมตอสำนักงาน  
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สวนที่ 2 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

1. ผูออกตราสารหนี้ 

1.1 กรณีเปนการเสนอขายตราสารหนี ้โดยผู ออกตราสารหนี ้ท ี ่ เปนบริษัทที ่ม ีห ุ นจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย / ไมมีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ใหกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผูออกตราสารหนี้ หรือผูที่ดำรงตำแหนงไมต่ำกวา

ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินที่ไดรับมอบอำนาจจากกรรมการผูมีอำนาจ

ลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) รับรองความถูกตอง ครบถวนของแบบแสดง

รายการขอมูล9  โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี ้แลว และดวยความระมัดระวัง 

ในฐานะ [กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน / ผูที่ไดรับมอบอำนาจ] ของผูออกตราสารหนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

ขอมูลดังกลาว ถูกตองครบถวนไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ  

ทั ้งนี ้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผู ออกตราสารหนี้ 

ตามที ่ปรากฏในแหลงขอมูลที ่ผู ลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที ่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้  

ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้น

เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ 

เฉพาะกรณทีี่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)”  

  ชื่อ                      ตำแหนง            ลายมือชื่อ* 

1.                                                                             

2.                                                                       

3.                                                                             

หมายเหตุ *หากในวันที่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที ่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื ่อทันที เวนแตเหตุที ่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื ่อได เกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือ

ทางจิต ผ ู เสนอขายตราสารหนี ้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน  

 
9 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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1.2 กรณีที่ผูออกตราสารหนี้เปนกิจการตางประเทศ หรือธนาคารตางประเทศ ซึ่งมีสาขาที่ไดรับอนุญาต

ใหประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยในประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงนิ 

ใหผูมีอำนาจลงนามผูกพัน หรือผูที่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุดที่ไดรับมอบอำนาจจากผูมีอำนาจ 

ลงนามผูกพันของผูออกตราสารหนี้ ลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) รับรองความถูกตอง

ครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูล10  โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี ้แลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะ [ผู มีอำนาจลงนามผูกพัน /ผ ู ร ับมอบอำนาจ] ของผู ออกตราสารหนี้  

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูล 

ที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้ตามที่

ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี ้ฉบับนี ้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวน 

ของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี ้ฉบับนี ้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี ้ เฉพาะกรณีที ่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ  

ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)”  

     ชื่อ             ตำแหนง        ลายมือชื่อ* 

1.                                                            

2.                                                            

3.                                                            

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื ่อทันที เวนแตเหตุที ่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื ่อได เกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือ

ทางจิต ผ ู เสนอขายตราสารหนี ้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

  

 
10 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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1.3 กรณีที่ผูออกตราสารหนี้เปนที่เปนหนวยงานภาครัฐไทย หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ

จัดตั้งขึ้น ซึ่งเปนสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงนิ 

ใหผูมีอำนาจลงนามผูกพัน หรือผูที่ดำรงตำแหนงไมต่ำกวาผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุด

ในสายงานบัญชีและการเงินที่ไดรับมอบอำนาจจากผูมีอำนาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับ 

ตราบริษัท (ถามี) รับรองความถูกตอง ครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูล11 โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้ 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี ้ฉบับนี้แลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะ [ผู ที ่มีอำนาจลงนามผูกพัน/ผู รับมอบอำนาจ] ของผู ออกตราสารหนี้  

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื ่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูล 

ที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้ตามที่

ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี ้ฉบับนี ้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวน 

ของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี้ฉบับนี้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุน

สามารถตรวจสอบได)”  

        ชื่อ             ตำแหนง       ลายมือชื่อ* 

1.                                                            

2.                                                            

3.                                                            

หมายเหตุ * หากในวันที ่ย ื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที ่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื ่อทันที เวนแตเหตุที ่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื ่อได เกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือ

ทางจิต ผ ู เสนอขายตราสารหนี ้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน   

  

 
11 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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1.4 กรณีท่ีผูออกตราสารหนี้เปนกองทรัสต 

ใหกรรมการของผู จัดการกองทรัสตที ่มีอำนาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื ่อพรอมทั ้งประทับ 

ตราบริษัท (ถามี) รับรองความถูกตองครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูล12 โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว และ

ดวยความระมัดระวังในฐานะของกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันของผูจัดการกองทรัสต ขาพเจาขอรับรองวา 

ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสำคญั 

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้ตามที่

ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี ้ฉบับนี ้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวน 

ของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี ้ฉบับนี ้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี ้ เฉพาะกรณีที ่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ  

ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)”  

        ชื่อ             ตำแหนง       ลายมือชื่อ 

1.                                                            

2.                                                            

3.                                                            

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื ่อทันที เวนแตเหตุที ่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื ่อได เกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือ

ทางจิต ผ ู เสนอขายตราสารหนี ้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

 
12 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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2.  การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

ใหผูมีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี)  

ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผูออกตราสารหนี้ ขอรับรองวาขาพเจา 

(1)  ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี ้ฉบับนี ้แลว และ 

ดวยความระมัดระวังในฐานะที ่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน  

ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ 

(2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูออกตราสารหนี้ในอนาคตแลว เห็นวา 

สมมติฐานไดจัดทำขึ ้นอยางสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบตอผู ออกตราสารหนี ้หรือผู ลงทุน 

อยางชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผูออกตราสารหนี้มีการระบุนโยบาย และแผนการประกอบธุรกิจของผูออก

ตราสารหนี้ในอนาคตในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้)” 

 ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของกับแบบแสดงรายการขอมูล

บางสวน หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบายเงื่อนไขไวเพ่ิมเติม เชน 

“เวนแตขอมูลในเรื่อง ...................... ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้ 

ที่ขาพเจาไมสามารถใหความเห็นได เนื่องจาก .............................(ไมมีขอมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ หรือ 

ไมไดรับความรวมมือจากผูบริหารของผูออกตราสารหนี้ในการตรวจสอบขอมูลในเรื่องนี)้” หรือ 

 “เวนแตขอความในหนา............ซึ่งขาพเจาเห็นวาควรใชขอความ....................แทน” 

 ในกรณีที่ที ่ปรึกษาทางการเงินนำขอมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในดานนั ้นมาอางอิง  

ใหระบุขอความเพ่ิมเติม ดังนี ้

“เวนแตขอมูลในเรื่อง ...................... ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้  

ที่ขาพเจาใชขอมูลจาก ................................... ซึ่งขาพเจาเห็นวาเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เปนอยางด”ี 

 

ชื่อ ตำแหนง ลายมือชื่อ* 

1. .......................................... ................................................ ................................................ 

2. .......................................... ............................................... ................................................ 

   

หมายเหตุ * หากในวันที ่ย ื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที ่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื ่อเหตุดังกลาวหมดสิ ้นแลว ทีปรึกษาทางการเงิน 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื ่อทันที เวนแตเหตุที ่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื ่อได เกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย 

หรือทางจิต ที ่ปรึกษาทางการเงินไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 
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  ภาคผนวก 1 

วิธีการคำนวณอัตราสวนทางการเงิน (key financial ratio) แบงตามประเภทธุรกิจ 

อัตราสวนทางการเงิน สูตรการคำนวณ 

1. กลุมอุตสาหกรรมและบริการทั่วไป 

(1) อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio) (เทา) สินทรัพยหมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน 

(2) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย                     

(interest coverage ratio : ICR)  (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเสื่อมราคา                     

และคาตัดจำหนาย / ดอกเบี้ยจาย 

(3) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบี้ย

จาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 

(interest bearing debt to EBITDA ratio) 

(เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(4) ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน              

(debt service coverage ratio : DSCR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สิน

ระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ป)  

(5) หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เทา) 

หนี้สินรวม / สวนของผูถือหุนรวม 

(6) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to 

equity : IBD/E ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / สวนของผูถือหุนรวม 

(7) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 

1 ปตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (รอยละ) 

(หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบ้ีย + หนี้สินระยะยาว  

ที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ป) * 100 / 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย 

(8) เงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหนี้สิน                 

ที่มีภาระดอกเบี้ย (รอยละ) 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน * 100 / หนี้สินทั้งหมดที่มี

ภาระดอกเบ้ีย 

2. กลุมธนาคารพาณิชย 

(1) อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองเพ่ือรองรับ

สถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง 

(Liquidity Coverage Ratio: LCR) (รอยละ) 

คำนวณตามเกณฑ ธปท. 

(สินทรัพยสภาพคลอง / ประมาณการกระแสเงนิสดไหล

ออกสุทธิใน 30 วัน ภายใตสถานการณดานสภาพคลอง

ที่มีความรุนแรง) 

(2) อัตราสวนแหลงเงินที่มีความมั่นคงและ 

ความตองการแหลงเงินท่ีมีความมั่นคง (Net 

Stable Funding Ratio: NSFR) (รอยละ) 

คำนวณตามเกณฑ ธปท. 

(แหลงเงินที่มีความมั่นคง / ความตองการแหลงเงนิท่ีมี

ความมั่นคง) 

(3) เงินกองทุนชั้นที ่1 (Tier 1 ratio) (รอยละ) คำนวณตามเกณฑ ธปท. 
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(4) เงินกองทุนทั้งสิ้น (CAR ratio) (รอยละ) คำนวณตามเกณฑ ธปท. 

3. กลุมบริษัทหลักทรัพย 

(1) เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินท่ัวไป

และทรัพยสินที่ตองวางเปนประกัน (NCR)  

(รอยละ) 

คำนวณตามเกณฑ ก.ล.ต. 

(2) อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio) (เทา) สินทรัพยหมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน 

(3) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย               

(interest coverage ratio : ICR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / ดอกเบี้ยจาย 

(4) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบี้ย

จาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย  (interest bearing debt to EBITDA 

ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(5) ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน       

(debt service coverage ratio : DSCR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / (หนี้สินระยะสัน้ที่มีภาระดอกเบ้ีย + หนี้สิน

ระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนด  ภายใน 1 ป)  

(6) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to 

equity : IBD/E ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / สวนของผูถือหุนรวม 

(7) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)  

(รอยละ) 

กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษ ี* 100 / สินทรัพยรวม 

(เฉลี่ย) 

4. กลุมธุรกิจประกันชีวิต 

(1) อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินทุนที่ตอง      

ดำรงตามกฎหมาย (CAR Ratio) (รอยละ) 

คำนวณตามเกณฑ คปภ. 

(2) สินทรัพยลงทุนตอสำรองประกันภัย  

(รอยละ) 

สินทรัพยลงทุน * 100 / เงนิสำรองประกันภัย 

(3) อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน (รอยละ) คำนวณตามเกณฑ คปภ. 

(4) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) (รอยละ) กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษ ี* 100 / สวนของ 

ผูถือหุนรวม (เฉลี่ย) 

(5) คาใชจายในการรับประกันภัย  

(รวมคาบำเหน็จ) ตอเบี้ยรับประกันภัยสุทธิ   

(รอยละ) 

 

คาใชจายในการรับประกันภัย (รวมคาบำเหน็จ) * 100 / 

เบี้ยรับประกันภัยสุทธิ 
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5. กลุมธุรกิจลีสซิ่ง 

(1) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย               

(interest coverage ratio : ICR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / ดอกเบี้ยจาย 

(2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบ้ีย

จาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย (interest bearing debt to EBITDA 

ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(3) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to 

equity : IBD/E ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / สวนของผูถือหุนรวม 

(4) สัดสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได                   

(NPL ratio) (รอยละ) 

สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได * 100 / สินเชื่อรวม  

(5) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)  

(รอยละ) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี * 100 / สินทรัพยรวม 

(เฉลี่ย) 

(6) อัตราการเติบโตของรายได (รอยละ) (รายไดรวมงวดปจจุบัน-รายไดรวมงวดกอน) * 100 / 

รายไดรวมงวดกอน 

6. บริษัทในกลุมสินเชื่อสวนบุคคล 

(1) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย                 

(interest coverage ratio : ICR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / ดอกเบี้ยจาย 

(2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอน 

ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา  

และคาตัดจำหนาย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(3) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to 

equity : IBD/E ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / สวนของผูถือหุนรวม 

(4) สัดสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได                 

(NPL Ratio) (รอยละ) 

เงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได * 100 / เงินใหสินเชื่อ

รวม 

(5) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม 

(allowance for doubtful account to total 

receivables ratio) (รอยละ) 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ * 100 / เงินใหสินเชื่อรวม 
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(6) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)  

(รอยละ) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี * 100 / สินทรัพยรวม 

(เฉลี่ย) 

7. บริษัทในกลุมบริษัทบริหารสินทรัพย 

(1) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย                

(interest coverage ratio : ICR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคา และ 

คาตัดจำหนาย / ดอกเบี้ยจาย 

(2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอน 

ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา  

และคาตัดจำหนาย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(3) หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เทา) 

หนี้สินรวม / สวนของผูถือหุนรวม 

(4) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to 

equity : IBD/E ratio) ) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / สวนของผูถือหุนรวม 

 

(5) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)  

(รอยละ) 

กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพยรวม 

(เฉลี่ย) 

(6) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) (รอยละ) กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สวนของ 

ผูถือหุนรวม (เฉลี่ย) 

หมายเหต ุ: 

1) สามารถเปดเผยอัตราสวนทางการเงินอื่น ๆ ไดตามความเหมาะสม เชน EBITDA margin ratio (รอยละ) 

เทากับ กำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย / รายไดรวม เปนตน สำหรับกิจการในกลุม

พัฒนาอสังหาริมทรัพยใหเปดเผยอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (quick ratio) (เทา) เทากับ (สินทรัพย

หมุนเวียน-สินคาคงเหลือ) / หนี้สนิหมุนเวียน เพิ่มเติมดวย  

2) บริษัทที ่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (holding company) ใหพิจารณาเปดเผยอัตราสวน

ทางการเงินตามธุรกิจหลักของกลุม 

3) การแสดงขอมูล key financial ratio งวดลาสุดที่มีขอมูลไมครบ 1 ป  หากเปรียบเทียบขอมูลในงบการเงิน

ประเภทเดียวกัน เชน D/E ratio, ICR และ Current ratio เปนตน ใหใชงบการเงินงวดลาสุด  (รอบระยะเวลา

ตั้งแตไตรมาส 1 ถึงไตรมาสลาสุด) ในการคำนวณ ยกเวนการเปรียบเทียบระหวางงบการเงิน เชน ROA, ROE 

และ DSCR เปนตน ใหใชขอมูลยอนหลัง 4 ไตรมาส เพื่อใหเปรียบเทียบกันได  กรณีชวงเวลาใดที่บริษัทไมได

จัดทำงบระหวางปสำหรับงวดปกอน ใหจัดทำ key financial ratio โดยใชขอมูลเฉพาะงวดลาสุด และอธิบาย 

ในหมายเหตุเพิ่มเติม 

ตัวอยาง ณ ไตรมาส 3 ป 25XX 

- การคำนวณ ROA เทากับ กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษียอนหลัง 4 ไตรมาส หารดวย สินทรัพยรวม(เฉลี่ย) 
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4)  ในการคำนวณดอกเบี้ยจาย (I ที่เปนตัวหารในสูตรคำนวณ ICR) ใหรวมคาใชจายดอกเบี้ยในงบกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ และคาใชจายดอกเบี้ยสวนที่บันทึกเปนตนทุนสินทรพัยในงบแสดงฐานะการเงินดวย  

5)  ระบุขอกำหนดในการดำรงอัตราสวนทางการเงินตามขอกำหนดสิทธิ และอัตราสวนดังกลาว ณ รอบปบัญชีปจจุบนั 

และเปดเผยสูตรการคำนวณนั้น  ทั้งนี ้ หากไมมีขอกำหนดดังกลาว ใหระบุวา “ไมมีขอกำหนดในการดำรง

อัตราสวนทางการเงิน” 

6)  ในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้เปนบริษัทตางประเทศ ยกเวนไมตองคำนวณอัตราสวนทางการเงินบางรายการ

ตามตารางขางตนหากไมสามารถคำนวณได 
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แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-MTN) 

สวนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT 

 

บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูออกตราสารหนี้) 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

- ใหระบุชื่อและรายละเอียดที่สำคัญโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย 

-  ใหระบุขอความวา 

“ขอมูลสวนที่ปรับปรุงตามแบบ 69-PP-MTN (สวนที่ 3: แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) ที่ผู ออกตราสารหนี้ 

ไดยื่นตอสำนักงานในครั้งน้ี ใหถือเปนสวนหนึ่งของขอมูลตามแบบ 69-PP-MTN (สวนที่ 1: แบบ 69-PP-BASE)  

ที่มีผลใชบังคับเมื่อวันที ่(ระบุ)  ดวย” 
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สวนที่ 1   

รายการขอมูล  

ขอมูลเพิ่มเติมที่สำคัญ  

 ในกรณีที่มีขอมูลของผู ออกตราสารหนี้หรือขอมูลตราสารหนี้ที ่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจ 

ของผู ลงทุนอยางมีนัยสำคัญในกรณีดังตอไปนี ้ และยังไมไดเปดเผยในแบบ 69-PP-MTN (สวนที ่ 1:  

แบบ 69-PP-BASE) และแบบ 69-PP-MTN (สวนท่ี 3: แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) ที่ผานมา  

(1)  บริษัทประสบความเสียหายอยางรายแรง 

(2)  บริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งหมด หรือบางสวน 

(3)  บริษัทเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคหรือลักษณะการประกอบธุรกิจ 

(4)  บริษัททำสัญญาใหบุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมด หรือบางสวนในการบริหารงานของบริษัท 

(5)  บริษัทมีการรวมทุน ควบรวมกิจการ กระทำหรือถูกกระทำอันมีลักษณะเปนการครอบงำ 

หรือถูกครอบงำกิจการตามมาตรา 247 

(6)  บริษัทมีการฟนฟูกิจการ 

  (7)  เหตุการณใด ๆ ที่เปนเงื่อนไขที่จะทำใหผูถือตราสารหนี้ถือเปนเหตุใหบริษัทผิดขอตกลง 

ตามตราสาร (events of default)  

(8)  บริษัทผิดขอตกลงในการชำระหนี้ตามตราสาร (default)  

(9)  บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหาร โครงสรางการถือหุน หรือมีการเปลี่ยนแปลง

กรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท   

(10)  ตราสารหนี้ของบรษิัทถูกปรับลดผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

(11)  บริษัทมีการสงงบการเงินและแบบ 56-1 ใหสำนักงาน หนวยงานทางการ ซึ ่งเปน 

ผู กำกับดูแลการดำเนินงานโดยตรง หรือกระทรวงพาณิชย (ในกรณีที ่นำสงงบการเงินหรือแบบ 56-1  

ตอสำนักงานแลว ใหถือวาไดเปดเผยขอมูลตามแบบ 69-PP-MTN (สวนท่ี 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) แลว  

(12)  บริษัทมีการเพ่ิมทุนหรือลดทุนจดทะเบียน 

(13)  บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 

(14)  บริษัทมีแผนการลงทุนที่สำคัญ 

(15)  บริษัทไดมาหรือสูญเสียไปซึ่งสัญญาการคาที่สำคัญ 

(16)  บริษัทมีขอพิพาทที่อาจสงผลกระทบทำใหสวนของผูถือหุนลดลงเกินกวารอยละ 5 

(17)  บริษัทจะมีการเพิ่มหรือลดมูลคาการเสนอขายของตราสารหนี้จากที่เคยระบุไวในโครงการ 

สำหรับกรณีที ่เปนการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ซึ ่งไดยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลในลักษณะโครงการ  

โดยเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แกไข มติคณะกรรมการ หรือมติที่ประชุมผูถือหุนที่เคยอนุมัติใหออกตราสารหนี้ 

ที่เคยระบุไวในโครงการ สำหรับกรณีที่เปนการออกและเสนอขายตราสารหนี้ซึ่งไดยื ่นแบบแสดงรายการขอมูล 

ในลักษณะโครงการ  
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(18)  บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผูแทนผูถือหุนกู โดยหากผูแทนผูถือหุนกูมีสถานะเปนเจาหนี้ 

ของบริษัท ใหเปดเผยความสัมพันธดังกลาวดวย  

(19)  เพิ ่มการเสนอขาย green bond, social bond และ sustainability bond โดยให

ระบุขอมูลตามที่กำหนดในแบบ 69-PP-MTN (สวนท่ี 1: แบบ 69-PP-BASE) สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับโครงการ

ตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย ขอ 3.1 (1) – (5) 

(20)  เพิ ่มรายละเอียดหรือแกไขขอมูลที่เปดเผยในแบบ 69-PP-MTN (ส วนที ่ 1: แบบ  

69-PP-BASE) สำหรับรายการดังตอไปนี ้

1. ก ร ณี เ ส น อ ข า ย  green bond, social bond แ ล ะ  sustainability bond :  

แบบ 69-PP-MTN (สวนที่ 1: แบบ 69-PP-BASE) สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย 

ขอ 3.1 (1) – (5) 

2. ก รณี เ สนอขาย  sustainability-linked bond : แบบ  69-PP-MTN (ส  ว นที่ 1 :  

แบบ 69-PP-BASE) สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย ขอ 3.2 (1) และ (3) เฉพาะ

ขอมูลเก่ียวกับการดำเนินการตามภาระผูกพัน (4) และ (5) 

(21)  บร ิษ ัทม ีการเปล ี ่ ยนแปลง external review provider สำหร ับการเสนอขาย 

sustainability-linked bond ซึ ่งเปนไปตามที่ระบุในแบบ 69-PP-MTN (ส วนที ่  1: แบบ 69-PP-BASE)  

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย ขอ 3.2 (5) (ในกรณีที่นำสงรายงานตอสำนักงาน

แลว ใหถือวาไดเปดเผยขอมูลตามแบบ 69-PP-MTN (สวนที่ 3: แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) แลว) 

(22)  ขอมูลของบริษัทท่ีมีความแตกตางจากขอมูลที่เคยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูล

ที่เคยยื่นตอสำนักงานในครั้งแรกอยางมีนัยสำคัญ และมีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุน เชน ปจจัยความเสี่ยง 

ที่เปลี่ยนแปลง งบการเงินมีขอสังเกตของผูสอบบัญชี  เปนตน 

วิธีการเปดเผยขอมูล 

 ใหเปดเผยขอมูลดังกลาวเพ่ิมเติม โดยเลือกวิธีการ ดังนี ้

   (1) แสดงรายละเอียดขอมูลเพ่ิมเติมดังกลาว  

   (2) ใหอางอิงจากขอมูลที ่ผ ู ออกตราสารหนี ้เคยไดยื ่นตอสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย และใหถือวาขอมูลดังกลาวเปนสวนหนึ่งของแบบ 69-PP-MTN (สวนที่ 2: แบบ 69-PP-

PRICING) (ในกรณีที ่มีการอางอิงขอมูลดังกลาว ใหสรุปขอมูล วันที ่เผยแพร และระบุแหลงอางอิงขอมูล 

ซึ่งผูลงทุนสามารถตรวจสอบได เชน เว็บไซตของสำนักงาน เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ

เว็บไซต ของผูออกตราสารหนี้ เปนตน) 
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สวนที่ 2 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

1. ผูออกตราสารหนี้  

1.1 กรณีเปนการเสนอขายตราสารหนี ้โดยผู ออกตราสารหนี ้ที ่เปนบริษัทที ่มีหุ นจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย / ไมมีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ใหกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน หรือผูที่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุดท่ีไดรับมอบอำนาจจาก

กรรมการผู มีอำนาจผูกพันของผู ออกตราสารหนี้ลงลายมือชื่อ พรอมทั ้งประทับตราบริษัท (ถามี) รับรอง

ความถูกตอง ครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูล13 โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว 

และดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผูมีอำนาจผูกพัน/ผูรับมอบอำนาจ] ของผูออกตราสารหนี้ ขาพเจา

ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจง

ในสาระสำคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้ตามที่

ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี้ฉบับนี้  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวน 

ของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี้ฉบับนี้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุน

สามารถตรวจสอบได)” 

  ชื่อ                 ตำแหนง               ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                

2.                                                                         

3.                                                                               

หมายเหตุ *หากในวันที่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ ้นแลว ผู เสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที ่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื ่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย 

หรือทางจิต ผู เสนอขายตราสารหนี้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน  

 
13 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกบัตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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1.2 กรณีที่ผูออกตราสารหนี้เปนกิจการตางประเทศ หรือธนาคารตางประเทศ ซึ่งมีสาขาที่ไดรับอนุญาต

ใหประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยในประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงนิ 

ใหผูมีอำนาจลงนามผูกพัน หรือผูที่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุดท่ีไดรับมอบอำนาจจากกรรมการ

ผูมีอำนาจผูกพันของผูออกตราสารหนี้ ลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) รับรองความถูกตอง

ครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูล14 โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะ [ผู มีอำนาจลงนามผูกพัน /ผู รับมอบอำนาจ] ของผู ออกตราสารหนี้  

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื ่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูล 

ที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้ตามที่

ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวน 

ของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี ้ฉบับนี ้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี ้ เฉพาะกรณีที ่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ  

ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)”  

        ชื่อ             ตำแหนง       ลายมือชื่อ* 

1.                                                            

2.                                                            

3.                                                            

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ ้นแลว ผู เสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื ่อทันที เวนแตเหตุที ่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื ่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย 

หรือทางจิต ผู เสนอขายตราสารหนี ้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูล 

และรางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดทีม่ีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรบัการผอนผันจากสำนักงาน 

  

 
14 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนีก้ำหนด 



54 

 

 

1.3 กรณีท่ีผูออกตราสารหนี้เปนที่เปนหนวยงานภาครัฐไทย หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ

จัดตั้งขึ้น ซึ่งเปนสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน 

ใหผูที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผูที่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุดที่รับมอบอำนาจจากผูท่ีมีอำนาจ

ลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตราหนวยงาน (ถามี) รับรองความถูกตอง ครบถวนของแบบแสดง

รายการขอมูล15 โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะ [ผู ที ่มีอำนาจลงนามผูกพัน/ผู รับมอบอำนาจ] ของผู ออกตราสารหนี้  

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื ่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูล 

ที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้ตามที่

ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวน 

ของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี ้ฉบับนี ้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี ้ เฉพาะกรณีที ่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ  

ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)”  

        ชื่อ             ตำแหนง       ลายมือชื่อ 

1.                                                            

2.                                                            

3.                                                            

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ ้นแลว ผู เสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื ่อทันที เวนแตเหตุที ่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื ่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย 

หรือทางจิต ผู เสนอขายตราสารหนี้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดทีม่ีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรบัการผอนผันจากสำนักงาน 

 

  

 
15 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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1.4 กรณีท่ีผูออกตราสารหนี้เปนกองทรัสต 

ใหกรรมการของผูจัดการกองทรัสตที ่มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื ่อพรอมทั ้งประทับ 

ตราบริษัท (ถามี) รับรองความถูกตองครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูล16 โดยใหใชขอความและรูปแบบ 

ดังนี้ 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว  

และดวยความระมัดระว ังในฐานะของกรรมการผ ู ม ีอำนาจลงนามผ ูกพันของผ ู จ ัดการกองทร ัสต   

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื ่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูล 

ที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ 

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้ตามที่

ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวน 

ของขอมูลที่อางอิงนั้นเชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี ้ฉบับนี ้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี ้ เฉพาะกรณีที ่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ  

ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)”  

        ชื่อ             ตำแหนง       ลายมือชื่อ* 

1.                                                            

2.                                                            

3.                                                            

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขายตราสารหนี้ตอง 

จัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจากการที่บุคคล

ดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต  

ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน 

หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรบัการผอนผันจากสำนักงาน 

  

 
16 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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2. การรับรองการปฏิบตัิหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

ใหผูมีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) 

ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผูออกตราสารหนี้ ขอรับรองวาขาพเจา 

(1)  ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว และ 

ดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ 

ไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ 

(2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูออกตราสารหนี้ในอนาคตแลว เห็นวา 

สมมติฐานไดจ ัดทำขึ ้นอย างสมเหต ุสมผล และมีการอธ ิบายผลกระทบตอผู ออกตราสารหน ี ้หรือ 

ผูลงทุนอยางชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผูออกตราสารหนี้มีการระบุนโยบาย และแผนการประกอบธุรกิจ

ของผูออกตราสารหนี้ในอนาคตในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้)” 

 ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของกับแบบแสดงรายการขอมูล

บางสวน หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบายเงื่อนไขไวเพ่ิมเติม เชน 

“เวนแตขอมูลในเรื่อง ...................... ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้ 

ที่ขาพเจาไมสามารถใหความเห็นได เนื่องจาก .............................(ไมมีขอมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ หรือ 

ไมไดรับความรวมมือจากผูบริหารของผูออกตราสารหนี้ในการตรวจสอบขอมูลในเรื่องนี)้” หรือ 

 “เวนแตขอความในหนา............ซึ่งขาพเจาเห็นวาควรใชขอความ....................แทน” 

 ในกรณีที่ที ่ปรึกษาทางการเงินนำขอมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในดานนั้นมาอางอิง 

ใหระบุขอความเพ่ิมเติม ดังนี ้

“เวนแตขอมูลในเรื่อง ...................... ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้  

ที่ขาพเจาใชขอมูลจาก ................................... ซึ่งขาพเจาเห็นวาเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เปนอยางด”ี 

 

ชื่อ ตำแหนง ลายมือชื่อ* 

1. .......................................... ................................................ ................................................ 

2. .......................................... ............................................... ................................................ 

   

หมายเหตุ * หากในวันที ่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที ่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื ่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ที ่ปรึกษาทางการเงิน 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื ่อทันที เวนแตเหตุที ่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื ่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย 

หรือทางจิต ที ่ปรึกษาทางการเงินไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

 


