
 

 

 

 แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝง (แบบ 69-SN) 

สวนที่ 1 : แบบ 69-SN-1 

บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูเสนอขายหุนกูที่มีอนุพันธแฝง) 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

ใหระบุขอมูลในหนาปกอยางนอย ดังตอไปนี1้ 

1. ลักษณะที่สำคัญของหุนกูที่มีอนุพนัธแฝง (“หุนกู”) ท่ีเสนอขาย/ทีจ่ะออกภายใตโครงการนี้ ดังนี ้

(1) ชื่อหุนกู (ตามโครงการ)  

(2) ประเภทผูลงทุนที่เสนอขาย 

(3) ลักษณะสำคัญของหุนกู  

(4) ปจจัยอางอิง  

(5) มูลคาการเสนอขาย (ตามโครงการ)  ทั้งนี้ ตองไมเกินมูลคาตามมติที่ไดรับใหออกหุนกู 

(6) รูปแบบและมูลคาการไถถอนของหุนกู 

(7) อันดับความนาเชื่อถือ (ถามี)  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูออกหุนกูสมัครใจที ่จะจัดใหมีการจัดอันดับ 

ความนาเชื่อถือของหุนกู ผูออกหุนกู หรือผูค้ำประกันการชำระหนี้ เพื่อประกอบการเสนอขายหุนกูนั้น  

ใหระบุวาผูออกหุนกูจะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยางตอเน่ืองตลอดอายุของตราสารหรือไมดวย 

2. วันทีย่ื่นแบบแสดงรายการขอมูล และวันท่ีมีผลใชบังคับ  

3. ใหระบุคำเตือน ดังนี ้  

“กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ผูออกหุนกูและเงื่อนไขของหุนกู รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เก่ียวของเปนอยางดี 

การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูนี้ มิไดเปนการแสดงวา คณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนำใหลงทุนในหุนกูที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคา หรือผลตอบแทน

ของหุ นกู ท ี ่เสนอขาย หรือร ับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายหุนกูแตอยางใด  ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล

การเสนอขายหุนกูนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหุนกู 

 หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุ นกู มีข อความหรือรายการที ่เปนเท็จ หรือ 

ขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ ผูถือหุนกูที่ไดซื้อหุนกูไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดงรายการ

 
1 กรณีเปนการเสนอขายเฉพาะ II หรือ UHNW/HNW สามารถปรับสวนท่ีเก่ียวของกับผูลงทุนในแบบแสดงรายการขอมูล 

ใหสอดคลองกับกลุมผูลงทุนที่เสนอขายได     
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ขอมูลการเสนอขายหุนกูนั้นมีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหุนกูไดตาม 

มาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแต

วันที่ไดรูหรอืควรไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจง

ในสาระสำคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูมีผลใชบังคับ” 

  - ใหระบุคำเตือนเพิ่มเติมกรณีที่มูลคาไถถอนของหุนกูอาจต่ำกวาเงินตนที่ผูลงทุนชำระใหกับ 

ผูออกหุนกู  ทั้งนี้ หากมีการค้ำประกันมูลคาไถถอนเปนบางสวน ขอใหระบุสัดสวนการคำ้ประกันใหชัดเจน 

- ใหระบุคำเตือนเพิ่มเติมวา หุนกูที่มีอนุพันธแฝงเปนตราสารที่มีความซับซอนมากกวาหุนกูหรือ 

ตราสารหนี้ทั่วไป เนื่องจากมีสวนที่เปนตราสารอนุพันธ (derivatives) ซึ่งจะมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของหลายดาน 

เชน ความเสี่ยงของปจจัยอางอิง ความเสี่ยงดานเครดิตของผูออกตราสาร เปนตน ซึ่งผูลงทุนจะตองศึกษา

และทำความเขาใจรายละเอียดอยางถ่ีถวนกอนตัดสินใจลงทุน 

 - กรณีจะเสนอขายเฉพาะ II หรือ UHNW/HNW หรือ HNW สามารถปรับสวนที่เกี่ยวของกับ 

ผูลงทุนในแบบแสดงรายการขอมูลใหสอดคลองกับกลุมผูลงทุนท่ีจะเสนอขายได 
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สวนที่ 1 

รายการขอมูล 

 1.  สรุปขอมูลสำคัญของหุนกู (factsheet) 

ใหจัดทำแบบ factsheet ที่มีรายละเอียดของหุนกูที่เสนอขาย โดยจัดทำตามแบบที่กำหนด 

ในประกาศที่เก่ียวของ  

ในกรณีที่ผู ออกหุนกูสมัครใจที่จะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือของหุนกู ผูออกหุนกู  

หรือผูค้ำประกัน เพื่อประกอบการเสนอขายหุ นกูนั ้น ใหระบุวาผูออกหุ นกู จะจัดใหมีการจัดอันดับ 

ความนาเชื่อถืออยางตอเนื่องตลอดอายุของตราสารหรือไมดวย 

2.  ขอมูลผูออกหุนกู 

2.1 การเสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน (Institutional Investor :“II”) ผูลงทุนรายใหญ

พิเศษ (Ultra High Net-Worth Investor :“UHNW”) และผู ลงทุนรายใหญ (High Net Worth 

Investor :“HNW”) 

ระบุรายการอยางนอย ตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8)  ทั ้งนี้  

ในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลของผูออกหุนกูอาจเปดเผยโดยอางอิงขอมูลจากแบบแสดงรายการขอมูล

ประจำป หรือแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ไดตามวิธีการดังตอไปนี ้

 2.1.1  กรณีอางอิงขอมูลจากแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (เฉพาะผูออกหุนกูที่มี

หนาที่ยื ่นแบบแบบแสดงรายการขอมูลประจำป) ใหอางอิงจากแบบแสดงรายการขอมูลประจำปลาสุด  

งบการเงินประจำงวดการบัญชีลาสุด และงบการเงินรายไตรมาสลาสุด หรือ 

 2.1.2  กรณีอางอิงขอมูลจากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ยกเวน

สวนที่ 2 : แบบ 69-SN-2) ใหอางอิงจากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ในกรณีที่ผูออก

หุนกูไดเคยยื่นแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวไวสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในกรณีทั่วไป (Public 

Offering: “PO”) และปจจุบันแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวยังมีผลใชบังคบัอยู  

 ทั้งนี้ การอางอิงขอมูลตาม 2.1.1 หรือ 2.1.2 สามารถระบุแหลงขอมูลซึ่งผูลงทุนสามารถ

ตรวจสอบได เชน เว็บไซตของสำนักงานหรือเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน  

นอกจากนี้ ในกรณทีี่มีขอมูลของผูออกหุนกูที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสำคัญ 

และยังไมไดเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป หรือแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี ้ขางตน ใหเปดเผยขอมูลดังกลาวเพิ ่มเติมดวย โดยอาจระบุแหลงอางอิงขอมูลเพิ ่มเติม 

ซึ่งผูลงทุนสามารถตรวจสอบได และใหสรุปสาระสำคัญของขอมูลประกอบดวย  

- ใหเพิ่มเติมขอมูลดังนี้ ภาระผูกพันในทรัพยสินของผูออกหุนกู (กรณีที่ออกเปนหุนกู 

ไมมีประกัน)  
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- ในกรณีที่ผู ออกหุนกูมิไดมีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหระบุ

ประเภทงบการเงินและระยะเวลาที่ผูออกหุนกูตองสงงบการเงนิตอหนวยงานกำกับดูแล 

2.2 การเสนอขายตอประชาชนทั่วไป (PO) 

2.2.1 กรณีผูออกหุนกูมีหนาที่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลประจำปตอสำนักงานหรือ 

เพิ่งยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ตอ PO และแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาว 

มีผลใชบังคับไมเกิน 1 ป ใหบริษัทเปดเผยขอมูลตามที่ไดเคยเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป 

งวดปลาสุดหรือแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ที่เคยจัดสงตอสำนักงานและปรับปรุง

ขอมูลดังกลาวใหเปนปจจุบันดวย  รวมทั้ง ใหเปดเผยขอมูลคำอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

(Management Discussion and Analysis : MD&A) สำหรับงบการเงินรายไตรมาสลาสุด และผลการดำเนินงานสะสม

ตั้งแตตนปบัญชีถึงไตรมาสลาสุดดวย 

2.2.2 กรณีอ่ืนนอกจาก 2.2.1 ใหผูออกหุนกูเปดเผยขอมูลที่เปนปจจุบัน โดยมีหัวขอและ

รายละเอียดเปนไปตามแบบแสดงรายการขอมูลประจำปโดยอนุโลม รวมถึง ใหแสดงขอมูลจาก 

งบการเงินและอัตราสวนทางการเงินที่สำคัญที่สะทอนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในธุรกิจหลัก

ของบริษัทและบริษัทยอย อยางนอยตองมีขอมูลเปรียบเทียบ 2 ปที่ผานมา (เปนงบการเงินปลาสุดที่ผาน

การตรวจสอบ จากผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานและงบการเงินปยอนหลังอีก 1 ป)  

ทั้งนี้ ใหเปดเผยขอมูล MD&A  สำหรับงบการเงินรายไตรมาสลาสุด และผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต 

ตนปบัญชีถึงไตรมาสลาสุดดวย 

3.  ระบุปจจัยความเสี่ยงตอการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในหุนกู 

ใหเปดเผยขอมูลความเสี ่ยงตอการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในหุ นกูของผู ออกหุ นกู 

โดยเฉพาะเจาะจง เชน การเปลี่ยนโครงสรางธุรกิจ การเปลี่ยนโครงสรางการบริหาร ขอพิพาททางกฎหมาย  

การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน หรือใกลถึงจุดดำรง financial covenant ตามสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงิน 

ขอสังเกตของผูสอบบัญชี ความเสี่ยงของหลักประกันกรณีไมมีราคาตลาดหรือกรณีบุคคลค้ำประกัน หรือ

กรณีหลักประกันที่มีจำนวนและมูลคาเคลื่อนไหว หรือไมแนนอน (เชน สินคาคงคลัง สิทธิเรียกรองตามสัญญากู) 

การพ่ึงพาการระดมทุนจากตราสารหนี้ เปนตน 

4.  รายการเฉพาะกรณีเสนอขายหุนกูตอ PO HNW และ UHNW 

4.1  เปดเผยอัตราสวนทางการเงิน (key financial ratio) แบงตามประเภทธุรกิจโดยรายละเอียด

วิธีการคำนวณแสดงตามภาคผนวก  

 4.2  เปดเผยประวัติผิดนัดชำระหนี้เงินตนหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี ้

เงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร หรือสถาบันการเงนิท่ีมีกฎหมายเฉพาะ 

จัดตั้งขึ้นและการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามขอกำหนดสิทธิ 3 ปยอนหลัง  
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5.  ขอมูลลักษณะเฉพาะสำหรับหุนกูทีเ่สนอขาย 

5.1  กรณีเสนอขายรายครั้ง2  

ใหระบุลักษณะเฉพาะของหุนกูที่เสนอขาย โดยอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี ้

(1) ลักษณะสำคัญของหุนกูและรายละเอียดของเงื่อนไขที่กำหนด 

(2) ประเภทและลักษณะสำคัญของปจจัยอางอิง  รวมถึงใหระบุขอมูลสำคญัของปจจัย

อางอิงที่อาจมีผลกระทบตอเงินตนหรือผลตอบแทนที่ผู ลงทุนจะไดรับ พรอมแหลงขอมูลที่ผู ถือหุนกู

สามารถดูเพ่ิมเติมได เชน แสดงกราฟขอมูลผลการดำเนินงานยอนหลังของปจจัยอางอิง เปนตน 

(3) โครงสรางของธุรกรรม 

(4) ความเสี่ยงที ่อาจมีผลตอความผันผวนหรือผลตอบแทนของปจจัยอางอิง หรือ 

การชำระคืนเงินตนของหุนกู  

(5) ขอมูลเกี่ยวกับขอจำกัดหรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบตอการใชสิทธิหรือ 

การตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสำคัญ 

(6) ขอมูลสถิติราคาของปจจัยอางอิงหรือการคาดการณราคาของปจจัยอางอิง (ถามี) 

(7) ขอมูลของสัญญาที ่เก ี ่ยวของกับธุรกรรมดังกลาว เชน ขอมูลคู ส ัญญาและ

สาระสำคัญของสัญญา เปนตน  ทั้งนี้ ตัวอยางของสัญญาที่เกี่ยวของ เชน การทำสัญญาลวงหนาที่มี

ขอกำหนดใหผูออกหุนกูไดรับชำระหนี้จากคูสัญญาในจำนวนและระยะเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกับ 

ที่ตองชำระหนี้ใหผูถือหุนกูที่เสนอขายนั้น (back to back agreement)  

(8) หลักเกณฑการคำนวณดอกเบี้ย เงื่อนไขอื่นที่เกี ่ยวของกับการจายดอกเบี้ย และ/

หรือการชำระคืนเงินตน (ถามี) รวมถึงใหแสดงผลตอบแทนท่ีผูถือหุนกูจะไดรับจากการลงทุนภายใต

สถานการณตาง ๆ ไวดวย เชน  

- กรณีที่การชำระคืนเงินตนขึ้นอยูกับระดับปจจัยอางอิง ใหระบุเงื่อนไขดังกลาว

ไวอยางชัดเจนดวย  เชน ณ วันครบกำหนดอายุตราสาร เชน 

- หากราคาหุนสามัญของบริษัท ก. ต่ำกวา X1 บาท ผูถือหุนกูจะไดรับเงินตนคืน 

80% ของเงินลงทุน 

- หากราคาหุนสามัญของบริษัท ก. อยูระหวาง X1 และ X2 บาท ผูถือตราสาร 

จะไดรับเงินตนคืนไมต่ำกวา 80% แตไมเกิน 100% ของเงินลงทุน ขึ้นอยูกับราคาหุนสามัญของบริษัท ก. 

 
2 สามารถเลือกยื่นแบบแสดงรายการขอมูล โดยระบุขอมูลดังตอไปนี้ เปนชวง (range) ขอมูลตัวเลขสูงสุด (maximum) 

หรือขอมูลที่เปนวธิกีารคำนวณที่ใหผลลัพธเฉพาะเจาะจงเมื่อมีการแทนคาในวิธีการคำนวณนั้น แลวแตกรณ ี

(1)  จำนวนและราคาหุนกูระยะสัน้  

(2)  ระยะเวลาการเสนอขาย  

(3)  อัตราผลตอบแทน 
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- หากราคาหุนสามัญของบริษัท ก. สูงกวา X2 บาท ผูถือหุนกูจะไดรับเงินตนคนื 

100% ของเงินลงทุน 

- กรณีที่การจายดอกเบี้ยขึ้นอยูกับระดับปจจัยอางอิง ใหระบุเงื่อนไขดังกลาว 

ไวอยางชัดเจนดวย  เชน หากมีวันใดวันหนึ่งในงวดการจายดอกเบี้ย 

- ราคาหุนสามัญของบริษัท ก. ต่ำกวา X1 บาท ผู ถือหุนกูจะไดรับดอกเบี้ย 

Y1% ตอป  

- ราคาหุนสามัญของบริษัท ก. อยูระหวาง X1 และ X2 บาท ผูถือหุนกูจะไดรับ

ดอกเบี้ย Y2% ตอป 

- ราคาหุนสามัญของบริษัท ก. สูงกวา X2 บาท ผูถือหุ นกูจะไดรับดอกเบี้ย  

ในอัตรา Y3% ตอป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง  กรณีมีการคุ มครองเงินตนที ่ระดับรอยละ 80 ของมูลคาที ่ตราไวผู ลงทุน 

มีเงินลงทุน 1,000 บาท ในหุนกูที่มีปจจัยอางอิงเปนหุนบริษัท BBB ซึ่งจายดอกเบี้ย 10% ตอปและถือ 

จนครบอายุ ผูถือหุนกูจะไดรับชำระคืนเงินตนและดอกเบี้ยเปนเงินสด โดยเงินตนที่จะไดรับคืนขึ้นอยูกับ

ราคาปดของหุนอางอิง ณ วันที่ครบกำหนดอายุหุนกู จะสามารถแบงไดเปน 3 กรณี ไดแก 

1) ถาราคาปดหุนบริษัท BBB ณ วันที่ครบกำหนดอายุ เทากับหรือสูงกวา 100 บาท 

(ราคาหุ นอางอิง) ผู ถือหุ นกูจะไดรับคืนเงินตน เทากับ 1,000 บาท (มูลคาที ่ตราไว) และดอกเบี้ย  

100 บาท  รวมเปนจำนวน 1,100 บาท ซึ่งคดิเปนอัตราผลตอบแทนเทากับรอยละ 10 ตอป 

2) ถาราคาปดหุ นบริษัท BBB ณ วันที ่ครบกำหนดอายุ สูงกวา 80 บาท แตต่ำกวา  

100 บาท เชน 90 บาท ผูถือหุนกูจะไดรับคืนเงินตน เทากับราคาปดหุน BBB คูณ 10 (90 x 10) หรือ 

900 บาท และดอกเบี ้ย 100 บาท รวมเปนจำนวน 1,000 บาท ซึ ่งคิดเปนอัตราผลตอบแทนเทากับ 

รอยละ 0 ตอป 

3) ถาราคาปดหุนบริษัท BBB ณ วันที่ครบกำหนดอายุ เทากับหรือต่ำกวา 80 บาท  

ผูถือหุนกูจะไดรับคืนเงินตน เทากับ 800 บาท (รอยละ 80 ของมูลคาที่ตราไว) และดอกเบี้ย 100 บาท  

รวมเปนจำนวน 900 บาท ดังนั้น ผูลงทุนจะขาดทุนเทากับรอยละ 10 ตอป 
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5.2  กรณีเสนอขายภายใตโครงการ3 

(1) รายละเอียดของโครงการหุนกูที่จะเสนอขาย 

ในกรณีที ่โครงการหุ นกูที ่เสนอขายมีรายละเอียดอื ่นที ่สำคัญที ่ควรอธิบาย

เพิ่มเติมจากขอมูลตามขอ 5.1 เพื่อใหผูลงทุนเขาใจลักษณะของโครงการหุนกูจะที่เสนอขาย ใหสรุป

ลักษณะสำคัญของหุนกูที่จะเสนอขายเพิ่มเติมดวย เชน สรุปสาระสำคัญของขอกำหนดวาดวยสิทธิและ

หนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู (master terms and conditions) และสัญญาแตงตัง้ผูแทนผูถือหุนกู 

วิธีการในการจายดอกเบี้ยและการชำระหนี้ประเภทและมูลคาทรัพยสินที ่ใชเปนหลักประกันขอมูล 

ผูค้ำประกัน (ใหแสดงขอมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผูคำ้ประกัน) และสรุปสาระสำคัญของ

สัญญาคำ้ประกัน (กรณีเปนการคำ้ประกัน) เปนตน 

(2) ขอจำกัดการโอนหุนกูที่เสนอขาย เชน ขอจำกัดการโอนหุนกูที่ไดจดทะเบียน 

ไวกับสำนักงาน เปนตน 

(3) กรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูที่ไดรับการแตงตั้งมีสถานะเปนเจาหนี้ของผูออกหุนกู 

ใหเปดเผยความสัมพันธดังกลาวไวดวย 

  

 
3 สามารถเลือกยื่นแบบแสดงรายการขอมูล โดยระบุขอมูลดังตอไปนี้ เปนชวง (range) ขอมูลตัวเลขสูงสุด (maximum) 

หรือขอมูลที่เปนวธิกีารคำนวณที่ใหผลลัพธเฉพาะเจาะจงเมื่อมีการแทนคาในวิธีการคำนวณนั้น แลวแตกรณ ี

(1)  จำนวนและราคาหุนกูระยะสั้น  

(2)  ระยะเวลาการเสนอขาย  

(3)  อัตราผลตอบแทน 
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สวนที่ 2 

การรับรองความถูกตองของขอมูล  

(ขอมูลสวนผูออกตราสารหนี้) 

1.  กรณีผูออกตราสารหนี้  

1.1  กรณีเปนการเสนอขายหุนกูตอประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยบริษัทที ่มี 

หุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    

ใหกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน หรือผูที ่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุดที่ไดรับมอบ

อำนาจจากกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน ทั ้งนี้ ในกรณีที่กรรมการผู มีอำนาจลงนามผูกพันมิใช 

ผูที ่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุด หรือผูที ่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 

ตองมีผูที ่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุดหรือผูที ่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ

การเงิน ลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล4 โดยใหใชขอความ

และรูปแบบ ดังนี้ 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูฉบับนี้แลว 

และดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการมีอำนาจลงนามผูกพัน /ผูที ่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุด/  

ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน] ของผูออกหุนกู ขาพเจาขอรับรองวา 

ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื ่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน

สาระสำคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกหุนกูตามที่

ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย

หุนกูฉบับนี้  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวน 

ของขอมูลที่อางอิงน้ัน เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

หุนกูฉบับนี้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุน

สามารถตรวจสอบได)” 

      ชื่อ             ตำแหนง         ลายมือชื่อ* 

1.                                                           

2.                                                           

3.                                                           

 

 
4 การลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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หมายเหต ุ 

*หากในวันที ่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที ่ทำใหบุคคลใด  

ยังไมสามารถลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื ่อเหตุดังกลาวหมดสิ ้นแลว ผู เสนอขายหุนกู 

ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที  เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย

หรือทางจิต ผู เสนอขายหุนกู ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 
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1.2  กรณีเปนการเสนอขายหุนกูตอประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยบริษัท 

ทีไ่มมีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ใหกรรมการทุกคน ผูที่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุด และผูที ่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ

สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) รับรองความถูกตอง 

ครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูล5 โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว 

และดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการ / ผูที่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุด /ผูที ่ไดรับมอบหมายให

รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน] ของผูออกตราสารหนี้ ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาว

ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผู อื ่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ  

นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน  

ผลการดำเนินงาน และกระแสเงนิสดของผูออกตราสารหนี้และบริษัทยอยแลว  

(2)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูออกตราสารหนี้มีระบบการเปดเผยขอมูล 

ที่ดี เพ่ือใหแนใจวาผูออกตราสารหนี้ไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสำคัญทั้งของผูออกตราสารหนี้และ

บริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูออกตราสารหนี้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี 

และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุม

ภายใน ณ วันที่  .......................... ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของผู ออกตราสารหนี้แลว  

ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำ 

ที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทำรายงานทางการเงินของผูออกตราสารหนี้และบริษัทยอย 

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้

ตามที ่ปรากฏในแหลงขอมูลที ่ผ ู ลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที ่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนี ้ฉบับนี ้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอ 

ความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีท่ีมีการอางอิงขอมูล

จากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)”  

  

 
5 การลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 



11 

 

 

ชื่อ             ตำแหนง        ลายมือชื่อ* 

1.                                                            

2.                                                            

3.                                                            

  หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย 

หรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 
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1.3  กรณีเปนการเสนอขายหุนกูตอผูลงทุนรายใหญ (High Net Worth Investors : 

“HNW”) ผู ลงทุนรายใหญพิเศษ (Ultra high Net-Worth Investors : “UHNW”) หรือผู ลงทุน

สถาบัน (Institutional Investor :“II”) 

ใหกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผูที่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุดที่ไดรับมอบ

อำนาจจากกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) รับรอง

ความถูกตองครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูล6 โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูฉบับนี้แลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันของผูออกหุนกู / ผูรับมอบอำนาจ] 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่

ควรตองแจงในสาระสำคัญ 

 ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกหุนกู

ตามที ่ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผู ลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายหุนกูฉบับนี้  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตอง

ครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายหุนกูฉบับนี้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีท่ีมีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ  

ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)” 

         ชื่อ             ตำแหนง             ลายมือชื่อ* 

1.                                                            

2.                                                            

3.                                                            

หมายเหต ุ*หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด

ยังไมสามารถลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื ่อเหตุดังกลาวหมดสิ ้นแลว ผู เสนอขายหุนกู 

ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที  เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย

หรือทางจิต ผู เสนอขายหุนกู ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

  

 
6 การลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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สวนที่ 3  

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนกูที่มีอนุพันธแฝง 

กรณีเสนอขายตอผูลงทุน PO HNW และ UHNW 

1.  รายละเอียดของหุนกูที่เสนอขาย (ท้ังกรณีเสนอขายแบบรายครั้งและแบบรายโครงการ) 

- ใหระบุกฎหมายของประเทศท่ีใชบังคับกับหุนกู (applicable law)  

- ใหแสดงผลการจัดอันดับความนาเชื ่อถือ รวมทั ้งรายละเอียดการวิเคราะหการจัดอันดับ 

ความนาเชื ่อถือของหุ นกู ผู ออกหุ นกู หรือผู ค้ำประกันการชำระหนี้ตามหุ นกูโดยสถาบันจัดอันดับ 

ความนาเชื่อถือ (ถามี) 

- ในกรณีที่หุ นกูที ่เสนอขายมีรายละเอียดอื ่นที่สำคัญที่ควรอธิบายเพิ่มเติมจากขอมูลในขอ 5  

เพื่อใหผูลงทุนเขาใจลักษณะของหุนกูที่เสนอขาย ใหสรุปลักษณะสำคัญของหุนกูที่เสนอขายเพิ่มเติมดวย 

เชน รายละเอียดการจายดอกเบี้ยและการชำระหนี้ที่ชัดเจน (สำหรับการเสนอขายรายครั้ง) ประเภทและ

มูลคาทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกัน เปนตน  

- กรณหีุนกูมีอัตราดอกเบี้ยลักษณะอื่นที่ไมใชแบบคงท่ี  

- หลักเกณฑการคำนวณดอกเบี้ย เงื่อนไขอื่นที่เก่ียวของกับการจายดอกเบี้ย และ/หรือการชำระคืน

เงินตน (ถามี) รวมถึงใหแสดงผลตอบแทนที่ผูถือหุนกูจะไดรับจากการลงทุนภายใตสถานการณตาง ๆ ไวดวย 

2.  การจอง การจำหนาย และการจัดสรร (ท้ังกรณีเสนอขายแบบรายครั้งและแบบรายโครงการ) 

(1)  วิธีการเสนอขายหุนกู  

ใหระบุวาเปนการเสนอขายหุนกูผานผูจัดจำหนายตราสารหนี้หรือผูคาตราสารหนี้หรือไม 

(2)  ผูจัดจำหนายตราสารหนี้ (กรณีผานผูจัดจำหนาย)   

ใหระบุ 

(ก)  ผูประกันการจำหนายและจัดจำหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

(ข)  ผูจัดจำหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศพัท 

(ค)  ตัวแทนผูจัดจำหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

นอกจากนี ้ หากผู จัดจำหนายตราสารหนี้มีความเกี ่ยวของกับผู ออกหุ นกูในลักษณะที่อาจ 

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหนี้  

เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย 

(3)  ผูคาตราสารหนี้ (กรณีผานผูคาตราสารหนี้)  

ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท  นอกจากนี้ หากผูคาตราสารหนี้มีความเกี่ยวของกับ 

ผู ออกหุ นกูในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุ นระหวางกัน  

มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหนี้ เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย 
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(4)  เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจำหนาย/คาตราสารหนี ้

ใหระบุขอตกลงระหวางผูออกหุนกูกับผูจัดจำหนายตราสารหนี ้/ผูคาตราสารหนี้ที ่เกี ่ยวกับ

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจำหนายหรือการคาตราสารหนี้  ทั้งนี้ ใหแสดงจำนวนเงินคาหุ นกู 

ทีผู่ออกหุนกูจะไดรับหลังจากหักคาตอบแทนในการจัดจำหนาย/คาตราสารหนี้ไวดวย   

(5)  คาใชจายในการเสนอขายหุนกู  

ใหระบุจำนวนประกอบรายการที่เปนคาใชจายทั้งหมดในการเสนอขายหุนกู โดยสังเขป 

(6)  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนกู 

ใหระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เชน วัน เวลา สถานที่ เปนตน 

(7)  วิธีการจัดสรรหุนกู  

ใหระบุหลักการจัดสรรหุนกูใหแกผูจองซื้อ โดยระบุชื่อกลุมบุคคล และสัดสวน หรือจำนวนหุนกู  

ที่จะไดรับจัดสรรอยางชัดเจน หากมีการแบงจำนวนหุนกูและเสนอขายตอผูลงทุนตางประเทศ ใหระบุดวย 

(8)  วันและวิธีการจองและการชำระเงินคาจองซื้อหุนกู  

ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อหุนกู การกำหนดจำนวนในการจองซื้อหุนกู 

ตอราย วิธีการชำระเงินคาจองซื้อหุนกู ชื่อบริษัทหลักทรัพยหรือ ธพ. ที่เปนตัวแทนรับเงินคาจองซื้อหุนกู 

วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินคาจองซื้อหุนกูคืน  

(9)  การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนกูเกินกวาจำนวนหุนกูที่เสนอขาย 

ใหระบุการจัดสรรกรณีที่มีผูจองซื้อหุนกูเกินกวาจำนวนหุนกูที่เสนอขาย 

(10)  วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุนกู  

ใหระบุวิธ ีการ และระยะเวลาในการคืนเงินคาจองซื ้อหุ นกูในกรณีที ่ผ ู จองซื ้อไมไดรับ 

การจัดสรรหุนกู 

(11)  วิธีการสงมอบหุนกู  

ใหระบุวิธีการ และระยะเวลาในการสงมอบ 

4.  ตัวแทนการชำระเงิน (paying agent) (ทั้งกรณีเสนอขายแบบรายครั้งและแบบรายโครงการ) 

ใหระบุรายละเอียด ชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท ของบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากผูออกหุนกูใหทำหนาท่ี

เปนตัวแทนการชำระเงิน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตในการทำหนาที่เปนตัวแทนการชำระเงิน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูออกหุนกูทำหนาที่ในการชำระเงินเอง โดยไมไดมีการทำสัญญาแตงตั้งบุคคลใดทำหนาที่

เปนตัวแทนการชำระเงิน ใหระบุวาผูออกหุนกูเปนผูทำหนาที่ดังกลาว 

5.  ตลาดรองหุนกู (ถามี) (ท้ังกรณีเสนอขายแบบรายครั้งและแบบรายโครงการ) 

ในกรณีที่ผูออกหุนกูประสงคจะนำหุนกูที ่ออกและเสนอขายไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรองใด ๆ 

ใหระบุชื่อของตลาดดังกลาว รวมทั้งวันเวลาที่คาดวาจะนำหุนกูดังกลาวไปจดทะเบียนดวย  นอกจากนี้  

ในกรณีที่ผูออกหุนกูจะแตงตั้งบุคคลใดทำหนาที่เปนผูดูแลสภาพคลอง (market maker) ใหระบุชื่อ ที่อยู 

และสาระสำคัญของขอตกลงในการทำหนาที่เปน market maker ดวย 
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6.  ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี) (ท้ังกรณีเสนอขายแบบรายครั้งและแบบรายโครงการ) 

ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท  นอกจากนี้ หาก ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเกี่ยวของกับ 

ผู ออกหุ นกูในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุ นระหวางกัน  

มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหนี้ เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย 

ในกรณีเสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน (II) ใหเปดเผยขอมูล ดังนี ้

1.  วิธีการเสนอขายหุนกู 

ใหเปดเผยขอมูลขั้นต่ำตามมาตรา 69(10)  

2.  ขอจำกัดการโอนหุนกูที่เสนอขาย  

เชน ขอจำกัดการโอนหุนกูที่ไดจดทะเบียนไวกับสำนักงาน เปนตน 
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สวนที่ 4 

การรับรองความถูกตองของขอมูล  

(สวนขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนกู) 

1. ผูออกตราสารหนี ้

ใหกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน หรือผูที ่ดำรงตำแหนงไมต่ำกวาระดับผูอำนวยการ 

ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอขายผลิตภัณฑดานตราสารหนี้ที่ไดรับมอบอำนาจจากกรรมการผูมีอำนาจ 

ลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล7 โดยใหใช

ขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุ นกู ฉบับนี ้แลว 

และดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผู มีอำนาจลงนาม / ผูรับมอบอำนาจ] ของผูออกหุ นกู 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื ่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูล 

ที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกหุ นกูตามท่ี

ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย

หุนกูฉบับนี้  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวน 

ของขอมูลที่อางอิงน้ัน เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

หุนกูฉบับนี้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุน

สามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุในสวนที ่1)” 

    ชื่อ           ตำแหนง         ลายมือชื่อ* 

1.                                                               

2.                                                         

3.                                                             

หมายเหต ุ*หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด  

ยังไมสามารถลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื ่อเหตุดังกลาวหมดสิ ้นแลว ผู เสนอขายหุนกู 

ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาว ไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย 

หรือทางจิต ผู เสนอขายหุนกู ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ  

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

 
7 การลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกบัตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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2. การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

ใหผูมีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือ พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) 

ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผูออกหุนกู ขอรับรองวาขาพเจา 

(1)  ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุ นกู ฉบับนี ้แลว และ 

ดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน  

ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ 

(2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผู ออกหุนกูในอนาคตแลวเห็นวา 

สมมติฐานไดจ ัดทำขึ ้นอยางสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบตอผู ออกหุ นกู หรือผู ลงทุน 

อยางชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีท่ีผูออกหุนกูมีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูออกหุนกู

ในอนาคตในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกู)” 

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของกับแบบแสดงรายการ

ขอมูลบางสวน หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบายเงื่อนไขไวเพ่ิมเติม เชน 

“เวนแตขอมูลในเรื่อง ........................... ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูนี้ 

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

หรือไม ไดร ับความรวมมือจากผู บร ิหารของผู ออกหุ นกู ในการตรวจสอบขอมูลในเรื ่องนี้ )” หรือ 

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

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินนำขอมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในดานนั้นมาอางอิง 

ใหระบุขอความเพ่ิมเติม ดังนี ้

“เวนแตขอมูลในเรื่อง.............................ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุ นกูนี้  

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

         ชื่อ             ตำแหนง             ลายมือชื่อ* 

1.                                                           

2.                                                           

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ที่ปรึกษาทางการเงิน 

ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย 

หรือทางจิต ที่ปรึกษาทางการเงินไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 
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ภาคผนวก 

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 คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย 

(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

ระยะยาวที่มีภาระดอกเบ้ียที่ครบกำหนดภายใน 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) 

(หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + 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) 



19 

 

 

อัตราสวนทางการเงิน สูตรการคำนวณ 

(2) อัตราสวนแหลงเงนิท่ีมีความมั่นคงและ 

ความตองการแหลงเงินท่ีมีความมั่นคง (Net 

Stable Funding Ratio: NSFR) (รอยละ) 

คำนวณตามเกณฑ ธปท. 

(แหลงเงินที่มีความมั่นคง / ความตองการแหลงเงนิท่ีมี

ความมั่นคง) 

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

(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 และคาตัดจำหนาย 

(interest bearing debt to EBITDA ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(5) ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน       

(debt service coverage ratio : DSCR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + 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 / เงินสำรองประกันภัย 

(3) อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน (รอยละ) คำนวณตามเกณฑ คปภ. 

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

ผูถือหุนรวม (เฉลี่ย) 



20 

 

 

อัตราสวนทางการเงิน สูตรการคำนวณ 

(5) คาใชจายในการรับประกันภัย  

(รวมคาบำเหน็จ) ตอเบี้ยรับประกันภัยสุทธิ  

(รอยละ) 

คาใชจายในการรับประกันภัย (รวมคาบำเหน็จ) * 100 / 

เบี้ยรับประกันภัยสุทธิ 

5. กลุมธุรกิจลีสซิ่ง 

(1) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย               

(interest coverage ratio : ICR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / ดอกเบี้ยจาย 

(2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบ้ีย

จาย 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) 

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 
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อัตราสวนทางการเงิน สูตรการคำนวณ 

(5) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม 

(allowance for doubtful account to total 

receivables ratio) (รอยละ) 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ * 100 / เงินใหสินเชื่อรวม 

(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) 

เทากับกำไรกอนหักดอกเบี้ย 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 
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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  

5)  ระบุขอกำหนดในการดำรงอัตราสวนทางการเงินตามขอกำหนดสิทธิ และอัตราสวนดังกลาว ณ รอบปบัญชีปจจุบนั 

และเปดเผยสูตรการคำนวณนั้น  ทั้งนี ้ หากไมมีขอกำหนดดังกลาว ใหระบุวา “ไมมีขอกำหนดในการดำรง

อัตราสวนทางการเงิน” 

6)  ในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้เปนบริษัทตางประเทศ ยกเวนไมตองคำนวณอัตราสวนทางการเงินบางรายการ

ตามตารางขางตนหากไมสามารถคำนวณได 
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 แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝง (แบบ 69-SN) 

สวนที่ 2 : แบบ 69-SN-2 

บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูเสนอขายหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝง) 

 เสนอขาย 

 ………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………….. 

 

  ขออางอิงขอมูลผูออกหุนกูที ่มีอนุพันธแฝง (“หุนกู”) และรายละเอียดการเสนอขาย  

และขอมูลลักษณะเฉพาะสำหรับหุ นกู ท ี ่ เสนอขายในแบบ 69-SN (ส วนที ่  1 :  

แบบ 69-SN-1) ท่ีผูออกหุนกูย่ืนตอสำนักงานและมีผลใชบังคับเม่ือวันที่................. 

  ขอเพ ิ ่มวง เง ินการเสนอขายท ี ่ เ คยไดย ื ่นขอก ับสำน ักงานไว ตามแบบ 69-SN  

(สวนที ่ 1 : แบบ 69-SN-1) ที ่ผู ออกหุ นกู ย ื ่นตอสำนักงานและมีผลใชบังคับเมื ่อวันที่

................. จากเดิมมูลคา ................ลานบาท เปนมูลคา ................ ลานบาท  

 

กรณีที่ขอมูลปจจุบันแตกตางจากขอมูลในแบบ 69-SN (สวนที่ 1 : แบบ 69-SN-1) ที่อางอิงตาม

ขั้นตน ใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้  

  ขออางอิงขอมูลงบการเงินดังตอไปนี้ 

  งบการเงนิประจำป .............. 

  งบการเงนิประจำงวด 6 เดือนสำหรับป ............... 

  งบการเงินรายไตรมาสท่ี .......... สำหรับป ............ 

 

ในกรณีที่ผู ออกหุนกูมีการสงขอมูลงบการเงินประจำป งบการเงินประจำงวด 6 เดือน 

หรืองบการเงินรายไตรมาสลาสุด  หรือรายงานตามมาตรา 57  ตอสำนักงาน และขอมูลดังกลาวยังไมได

เปดเผยในแบบ 69-SN (สวนที ่ 1 : แบบ 69-SN-1) ที ่ไดอางอิงตามขางตน ใหเปดเผยขอมูลดังกลาว

เพ่ิมเติมดวย โดยระบุแหลงอางอิงขอมูลเพิ่มเติมที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดและใหสรุปสาระสำคัญของ

รายงานตามมาตรา 57 ประกอบดวย 

  ขอมูลสวนที ่ เปล ี ่ยนแปลงจากขอมูลท ี ่ย ื ่นในแบบ 69-SN (ส วนที ่  1 :  

แบบ 69-SN-1) 

   ขอมูลสวนผูออกหุนกู  

   ขอมูลสวนรายละเอียดหุนกูทีเ่สนอขาย    
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การอางอิง 

        ขอมูลในแบบ 69-SN (สวนที่ 1 : แบบ 69-SN-1) รวมทั้งขอมูลงบการเงินประจำป งบการเงิน

ประจำงวด 6 เดือน หรืองบการเงินรายไตรมาส หรือขอมูลการรายงานตามมาตรา 57 ที่ผูออกหุนกูไดยื่น

ตอสำนักงาน ซึ่งไดอางอิงตามขางตน ถือเปนสวนหนึ่งของแบบ 69-SN (สวนที่ 2 : แบบ 69-SN-2)  

ฉบับนี้ดวย ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลตามขางตนประกอบการตัดสินใจลงทุนดวย 

1.   วันท่ีย่ืนแบบแสดงรายการขอมูล และวันท่ีมีผลใชบงัคับ  

2. ใหระบุคำเตือน ดังนี ้  

“กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ผู ออกหุ นกู และเงื ่อนไขของหุ นกู  รวมทั ้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี ่ยงที ่เกี ่ยวของ 

เปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูนี ้ มิไดเปนการแสดงวา

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนำใหลงทุนในหุนกูที่เสนอขาย หรือมิไดประกัน

ราคาหรือผลตอบแทนของหุนกูที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายหุ นกู แตอยางใด  ทั ้งนี ้ การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูล 

ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหุนกู 

 หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุ นกู มีข อความหรือรายการที ่เปนเท็จ หรือ 

ขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ ผูถือหุนกูที่ไดซื้อหุนกูไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายหุนกูนั้นมีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหุนกูไดตาม

มาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแต

วันที่ไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจง 

ในสาระสำคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูมีผลใชบังคับ” 

  - ใหระบุคำเตือนเพิ่มเติมกรณีที่มูลคาไถถอนของหุนกูอาจต่ำกวาเงินตนที่ผูลงทุนชำระใหกับ 

ผูออกหุนกู  ทั้งนี้ หากมีการค้ำประกันมูลคาไถถอนเปนบางสวน ขอใหระบุสัดสวนการคำ้ประกันใหชัดเจน 

 

“แบบแสดงรายการขอมูลนี ้(แบบ 69-SN (สวนท่ี 2 : แบบ 69-SN-2))  

ใชเฉพาะผูออกหุนกูท่ีไดรับอนุญาตใหเสนอขายแบบรายโครงการเทานั้น” 
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สวนที่ 1 

รายการขอมูล  

ขอมูลเพิ่มเติมท่ีสำคัญ  

ในกรณีที่มีขอมูลของผูออกหุนกูหรือขอมูลหุนกูที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุน 

อยางมีนยัสำคัญและยังไมไดเปดเผยในแบบ 69-SN (สวนที่ 1 : แบบ 69-SN-1) ใหเปดเผยขอมูลผูออกหุนกู 

และรายละเอียดหุนกูที่เสนอขาย ดังนี้  

1. สรุปขอมูลสำคัญของหุนกู (factsheet) 

ในกรณีที่ผูออกหุนกูสมัครใจที่จะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือของหุนกู ผูออกหุนกู หรือ 

ผูค้ำประกันเพ่ือประกอบการเสนอขายหุนกูนั้น ใหระบุวาผูออกหุนกูจะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

อยางตอเนื่องตลอดอายุของตราสารหรือไมดวย 

2. ขอมูลของผูออกหุนกู เชน 

ขอมูลของบริษัทที่มีความแตกตางจากขอมูลที่เคยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลที่เคย

เปดเผยในแบบ 69-SN (สวนที่ 1 : แบบ 69-SN-1) อยางมีนัยสำคัญ และมีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุน 

เชน ปจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง งบการเงินมีขอสังเกตของผูสอบบัญชี เปนตน  นอกจากนี้ ใหเปดเผย

ขอมลูที่อาจมีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยะสำคัญ ในกรณีดังตอไปนี ้ 

2.1. บริษัทประสบความเสียหายอยางรายแรง 

2.2. บริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งหมด หรือบางสวน 

2.3. บริษัทเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคหรือลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.4. บริษัททำสัญญาใหบุคคลอ่ืนมีอำนาจทั้งหมด หรือบางสวนในการบริหารงานของบริษัท 

2.5. บริษัทมีการรวมทุน ควบรวมกิจการ กระทำหรือถูกกระทำอันมีลักษณะเปนการครอบงำ 

หรือถูกครอบงำกิจการตามมาตรา 247 

2.6. บริษัทมีการฟนฟูกิจการ 

2.7. เหตุการณใด ๆ ที่เปนเงื่อนไขที่จะทำใหผูถือหุ นกูหนี้ถือเปนเหตุใหบริษัทผิดขอตกลง 

ตามตราสาร (events of default)  

2.8. บริษัทผิดขอตกลงในการชำระหนี้ตามตราสาร (default)  

2.9. บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหาร โครงสรางการถือหุน หรือมีการปลี่ยนแปลง

กรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท   

2.10. บริษัทถูกปรับลดผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

2.11. บริษัทมีการสงงบการเงินและแบบ 56-1 ใหสำนักงาน หนวยงานทางการ ซึ่งเปนผูกำกับ

ดูแลการดำเนินงานโดยตรง หรือกระทรวงพาณิชย (ในกรณีที่นำสงงบการเงินหรือแบบ 56-1 ตอสำนักงาน

แลว ใหถือวาไดเปดเผยขอมูลตามแบบ 69-SN (สวนที่ 2 : แบบ 69-SN-2) แลว  
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2.12. บริษัทมีการเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียน 

2.13. บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 

2.14. บริษัทมีแผนการลงทุนที่สำคัญ 

2.15. บริษัทไดมาหรือสูญเสียไป ซึ่งสัญญาการคาที่สำคัญ 

2.16. บริษัทมีขอพิพาทที่อาจสงผลกระทบทำใหสวนของผูถือหุนลดลงเกินกวารอยละ 5 

2.17. บริษัทจะมีการเพิ ่มหรือลดมูลคาการเสนอขายของหุนกูจากที ่เคยระบุไวในโครงการ 

สำหรับกรณีที ่เปนการออกและเสนอขายหุ นกู ซึ ่งไดยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลในลักษณะโครงการ  

โดยเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แกไข มติคณะกรรมการ หรือมติที่ประชุมผูถือหุนที่เคยอนุมัติใหออกหุนกู 

ที่เคยระบุไวในโครงการ สำหรับกรณีที่เปนการออกและเสนอขายหุนกู ซึ่งไดยื ่นแบบแสดงรายการขอมูล 

ในลักษณะโครงการ  

3. ขอมูลลักษณะเฉพาะสำหรับหุนกูท่ีเสนอขาย 

ใหระบุล ักษณะเฉพาะของหุ นกู ท ี ่เสนอขายที่ย ังไมได เป ดเผยในแบบ 69-SN (ส วนที ่ 1 :  

แบบ 69-SN-1) โดยอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี ้

(1)  ลักษณะสำคัญของหุนกูและรายละเอียดของเงื่อนไขที่กำหนด 

(2)  ประเภทและลักษณะสำคัญของปจจัยอางอิง รวมถึงใหระบุขอมูลสำคัญของปจจัยอางอิง 

ที่อาจมีผลกระทบตอเงินตนหรือผลตอบแทนที่ผู ลงทุนจะไดรับ พรอมแหลงขอมูลที่ผู ถือหุนกู สามารถ 

ดูเพ่ิมเติมได เชน แสดงกราฟขอมูลผลการดำเนินงานยอนหลังของปจจัยอางอิง เปนตน 

(3)  โครงสรางของธุรกรรม 

(4)  ความเสี่ยงที่อาจมีผลตอความผันผวนหรือผลตอบแทนของปจจัยอางอิง หรือการชำระคืน 

เงินตนของหุนกู  

(5)  ขอมูลเกี ่ยวกับขอจำกัดหรือความเสี ่ยงอื ่นใดที ่อาจมีผลกระทบตอการใชส ิทธิ หรือ 

การตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสำคัญ 

(6)  หลักเกณฑการคำนวณดอกเบี ้ย เงื ่อนไขอื ่นที ่เกี ่ยวของกับการจายดอกเบี ้ย และ/หรือ 

การชำระคืนเงินตน (ถามี) รวมถึงใหแสดงผลตอบแทนที่ผูถือหุนกูจะไดรับจากการลงทุนภายใตสถานการณ

ตาง ๆ ไวดวย เชน  

 กรณีที่การชำระคืนเงินตนขึ ้นอยู กับระดับปจจัยอางอิง ใหระบุเง ื ่อนไขดังกลาวไว 

อยางชัดเจนดวย  เชน ณ วันครบกำหนดอายุตราสาร 

-  หากราคาหุนสามัญของบริษัท ก. ต่ำกวา X1 บาท ผูถือหุนกูจะไดรับเงินตนคืน 80%  

ของเงินลงทุน 

-  หากราคาหุ นสามัญของบริษัท ก. อยู ระหวาง X1 และ X2 บาท ผู ถือหุ นกูจะไดรับ 

เงินตนคืนไมต่ำกวา 80% แตไมเกิน 100% ของเงินลงทุน ข้ึนอยูกับราคาหุนสามัญของบริษัท ก. 

-  หากราคาหุนสามัญของบริษัท ก. สูงกวา X2 บาท ผูถือหุนกูจะไดรับเงินตนคืน 100% 

ของเงินลงทุน 
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 กรณีทีก่ารจายดอกเบี้ยขึ้นอยูกับระดับปจจัยอางอิง ใหระบุเงื่อนไขดังกลาวไวอยางชัดเจนดวย  

เชน หากมีวันใดวันหนึ่งในงวดการจายดอกเบี้ย 

- ราคาหุนสามัญของบริษัท ก. ต่ำกวา X1 บาท ผูถือหุนกูจะไดรับดอกเบี้ย Y1% ตอป  

-  ราคาหุนสามัญของบริษัท ก. อยูระหวาง X1 และ X2 บาท ผูถือหุนกูจะไดรับดอกเบ้ีย 

Y2% ตอป 

-  ราคาหุนสามัญของบริษัท ก. สูงกวา X2 บาท ผูถือหุนกูจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรา Y3% ตอป 

ตัวอยาง  กรณีมีการคุ มครองเงินตนที ่ระดับรอยละ 80 ของมูลคาที ่ตราไวผู ลงทุนมีเงินลงทุน  

1,000 บาท ในหุนกูที ่มีปจจัยอางอิงเปนหุ นบริษัท BBB ซึ่งจายดอกเบี ้ย 10% ตอปและถือจนครบอายุ  

ผูถือหุนกูจะไดรับชำระคืนเงินตนและดอกเบี้ยเปนเงินสด โดยเงินตนที่จะไดรับคืนขึ้นอยู กับราคาปดของ 

หุนอางอิง ณ วันที่ครบกำหนดอายุหุนกู จะสามารถแบงไดเปน 3 กรณี ไดแก 

 
1) ถาราคาปดหุนบริษัท BBB  ณ วันที่ครบกำหนดอายุ เทากับหรือสูงกวา 100 บาท (ราคาหุน

อางอิง) ผู ถ ือหุ นกูจะไดร ับคืนเงินตน เทากับ 1,000 บาท (มูลคาที ่ตราไว) และดอกเบี้ย  

100 บาท  รวมเปนจำนวน 1,100 บาท ซึ่งคิดเปนอัตราผลตอบแทนเทากับรอยละ 10 ตอป 

2) ถาราคาปดหุนบริษัท BBB  ณ วันที่ครบกำหนดอายุ สูงกวา 80 บาท แตต่ำกวา 100 บาท เชน 

90 บาท ผูถ ือหุ นกูจะไดร ับคืนเงินตน เทากับราคาปดหุ น BBB คูณ 10 (90 x 10) หรือ  

900 บาท และดอกเบี ้ย 100 บาท  รวมเปนจำนวน 1,000 บาท ซึ่งคิดเปนอัตราผลตอบแทน

เทากับรอยละ 0 ตอป 

3) ถาราคาปดหุนบริษัท BBB  ณ วันที่ครบกำหนดอายุ เทากับหรือต่ำกวา 80 บาท ผูถือหุนกูจะ

ไดรับคืนเงินตน เทากับ 800 บาท (รอยละ 80 ของมูลคาที ่ตราไว) และดอกเบี ้ย 100 บาท  

รวมเปนจำนวน 900 บาท ดังนั้น ผูลงทุนจะขาดทุนเทากับรอยละ 10 ตอป 

4.  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนกู  

ใหระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เชน วัน เวลา สถานที่ เปนตน
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5.  การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม  

ในกรณีท่ีหุนกูที ่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที ่สำคัญที่ควรอธิบายเพิ่มเติม เพื่อใหผู ลงทุนเขาใจ

ลักษณะของหุนกูที่เสนอขาย ใหสรุปลักษณะสำคัญของหุนกูที่เสนอขายเพ่ิมเติมดวย เชน วิธีการในการจาย

ดอก เบ ี ้ ย และการชำระหน ี ้  ประ เภทและม ู ลค  าทร ั พย  ส ิ นท ี ่ ใ ช  เ ป  นหล ั กประก ัน  ข  อมู ล 

ผูค้ำประกัน (ใหแสดงขอมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของผูค้ำประกัน) และสรุปสาระสำคัญของ

สัญญาค้ำประกัน (กรณเีปนการค้ำประกัน) เปนตน 
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สวนที่ 2 

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนกู 

กรณีเสนอขายแบบภายใตโครงการ   

กรณีเสนอขายตอผู ลงทุนประชาชนทั่วไป (PO) ผู ลงทุนรายใหญ (High Net Worth Investors : 

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

1.  รายละเอียดของหุนกูที่เสนอขาย 

- ใหระบุกฎหมายของประเทศท่ีใชบังคับกับหุนกู (applicable law)  

- ใหแสดงผลการจัดอันดับความนาเช ื ่อถือ รวมทั ้งรายละเอียดการว ิเคราะหการจัดอันดับ 

ความนาเชื ่อถือของหุ นกู ผู ออกหุ นกู (กรณีหุ นกู ระยะสั ้น) หรือผู ค้ำประกันการชำระหนี้ตามหุ นกู 

โดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

- ในกรณีที่หุ นกูที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สำคัญที ่ควรอธิบายเพิ่มเติมจากขอมูลในหนาแรก 

เพื่อใหผูลงทุนเขาใจลักษณะของหุนกูที่เสนอขาย ใหสรุปลักษณะสำคัญของ หุนกูที่เสนอขายเพิ่มเติมดวย 

เชน วิธีการในการจายดอกเบี้ยและการชำระหนี้ ประเภทและมูลคาทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกัน ขอมูล 

ผูค้ำประกัน (ใหแสดงขอมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผูค้ำประกัน) และสรุปสาระสำคัญของ

สัญญาค้ำประกัน (กรณเีปนการค้ำประกัน) เปนตน 

- กรณีที ่ผ ู แทนผู ถ ือหุ นกูท ี ่ไดร ับการแตงตั ้งมีสถานะเปนเจาหนี ้ของผู ออกหุ นกู ใหเปดเผย

ความสัมพันธดังกลาวไวดวย 

- ขอจำกัดการโอนหุนกูที่เสนอขาย เชน ขอจำกัดการโอนหุนกูที่ไดจดทะเบียนไวกับสำนักงาน เปนตน  

- หลักเกณฑการคำนวณดอกเบี้ย เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวของกับการจายดอกเบี้ย และ/หรือการชำระคืน

เงินตน (ถามี) รวมถึงใหแสดงผลตอบแทนที่ผูถือหุนกูจะไดรับจากการลงทุนภายใตสถานการณตาง ๆ ไวดวย 

2.  การจอง การจำหนาย และการจัดสรร 

(1)  วิธีการเสนอขายหุนกู  

ใหระบุวาเปนการเสนอขายหุนกูผานผูจัดจำหนายตราสารหนี้หรือผูคาตราสารหนี้หรือไม 

(2)  ผูจัดจำหนายตราสารหนี้ (กรณีผานผูจัดจำหนาย) ใหระบุ 

(ก)  ผูประกันการจำหนายและจัดจำหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

(ข)  ผูจัดจำหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศพัท 

(ค)  ตัวแทนผูจัดจำหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

นอกจากนี ้ หากผูจัดจำหนายตราสารหนี้มีความเกี่ยวของกับผูออกหุ นกูในลักษณะที่อาจ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหนี้  

เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย 
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(3)  ผูคาตราสารหนี้ (กรณีผานผูคาตราสารหนี้)  

ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท  นอกจากนี ้ หากผูคาตราสารหนี้มีความเกี่ยวของกับ 

ผู ออกหุ นกูในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุ นระหวางกัน  

มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหนี้ เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย 

(4)  เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจำหนาย/คาตราสารหนี้  

ใหระบุขอตกลงระหวางผูออกหุนกูกับผูจัดจำหนายตราสารหนี้/ผูคาตราสารหนี้ที่เกี่ยวกับเงื่อนไข 

และคาตอบแทนในการจัดจำหนายหรือการคาตราสารหนี้  ทั้งนี้ ใหแสดงจำนวนเงินคาหุนกูที่ผูออกหุนกูจะ

ไดรับหลังจากหักคาตอบแทนในการจัดจำหนาย/คาตราสารหนี้ไวดวย   

(5)  คาใชจายในการเสนอขายหุนกู  

ใหระบุจำนวนประกอบรายการที่เปนคาใชจายทั้งหมดในการเสนอขายหุนกู โดยสังเขป 

(6)  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนกู  

ใหระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เชน วัน เวลา สถานที่ เปนตน 

(7)  วิธีการจัดสรรหุนกู  

ใหระบุหลักการจัดสรรหุนกูใหแกผูจองซื้อ โดยระบุชื่อกลุมบุคคล และสัดสวน หรือจำนวนหุนกู 

ที่จะไดรับจัดสรรอยางชัดเจน หากมีการแบงจำนวนหุนกูและเสนอขายตอผูลงทุนตางประเทศ ใหระบุดวย 

(8)  วันและวิธีการจองและการชำระเงินคาจองซื้อหุนกู  

ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อหุนกู การกำหนดจำนวนในการจองซื้อหุนกู 

ตอราย วิธีการชำระเงินคาจองซื้อหุนกู ชื่อบริษัทเงินทุนหรือ ธพ. ที่เปนตัวแทนรับเงนิคาจองซื้อหุนกู วิธีการ

และเงื่อนไขในการถอนเงินคาจองซื้อหุนกูคืน  

(9)  การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนกูเกินกวาจำนวนหุนกูที่เสนอขาย 

ใหระบุการจัดสรรกรณีที่มีผูจองซื้อหุนกูเกินกวาจำนวนหุนกูที่เสนอขาย 

(10)  วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุนกู  

ใหระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงนิคาจองซื้อหุนกูในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนกู 

(11)  วิธีการสงมอบหุนกู  

ใหระบุวิธีการ และระยะเวลาในการสงมอบ 

3.  ตัวแทนการชำระเงิน (paying agent) 

ใหระบุรายละเอียด ชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท ของบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากผูออกหุนกูใหทำหนา 

ที่เปนตัวแทนการชำระเงิน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตในการทำหนาที่เปนตัวแทนการชำระเงิน   

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู ออกหุนกูทำหนาที่ในการชำระเงินเอง โดยไมไดมีการทำสัญญาแตงตั้งบุคคลใดทำหนาที่ 

เปนตัวแทนการชำระเงิน ใหระบุวาผูออกหุนกูเปนผูทำหนาที่ดังกลาว 
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4.  ตลาดรองหุนกู (ถามี) 

ในกรณีที่ผู ออกหุ นกูประสงคจะนำหุนกูที่ออกและเสนอขายไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรองใด ๆ  

ใหระบุชื่อของตลาดดังกลาว รวมทั้งวันเวลาที่คาดวาจะนำหุนกูดังกลาวไปจดทะเบียนดวย  นอกจากนี้  

ในกรณีที่ผูออกหุนกูจะแตงตั้งบุคคลใดทำหนาที่เปนผูดูแลสภาพคลอง (market maker) ใหระบุชื่อ ที่อยู 

และสาระสำคัญของขอตกลงในการทำหนาที่เปน market maker ดวย 

5.  ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี)  

ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท  นอกจากนี้ หากที่ปรึกษาทางการเงินมีความเกี่ยวของกับ 

ผู ออกหุ นกูในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุ นระหวางกัน  

มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหนี้ เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย 

ในกรณีเสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน ใหเปดเผยขอมูล ดังนี ้

(1)  วิธีการเสนอขายหุนกู 

ใหเปดเผยขอมูลขั้นต่ำตามมาตรา 69(10)  

(2)  ขอจำกัดการโอนหุนกูที่เสนอขาย  

เชน ขอจำกัดการโอนหุนกูที่ไดจดทะเบียนไวกับสำนักงาน เปนตน 
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สวนที่ 3 

การรับรองความถูกตองของขอมูล  

 

1.  ผูออกตราสารหนี้  

ใหกรรมการที ่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู ที ่ดำรงตำแหนงไมต่ำกวาระดับผู อำนวยการ 

ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอขายผลิตภัณฑดานตราสารหนี้ที ่ไดรับมอบอำนาจจากกรรมการผูมีอำนาจ 

ลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล8 โดยใหใช

ขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูฉบับนี ้แลว และ 

ดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผู มีอำนาจลงนามผูกพัน /ผู รับมอบอำนาจ] ของผู ออกหุ นกู  

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูล 

ที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ   

ทั ้งนี ้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกหุนกูตามที่ 

ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย

หุนกูฉบับนี้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูล

ที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูฉบับนี้”   

ชื่อ              ตำแหนง       ลายมือชื่อ* 

1.                                                             

2.                                                     

3.                                                     

 

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื ่อเหตุด ังกลาวหมดสิ ้นแลว ผู เสนอขายหุ นกู 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื ่อทันที  เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย

หรือทางจิต ผ ู เสนอขายหุ นกู ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

 
8 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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2. การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

ใหผูมีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือ พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) 

ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผูออกหุนกู ขอรับรองวาขาพเจา 

(1)  ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุ นกู ฉบับนี ้แล ว และ 

ดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน  

ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ 

(2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผู ออกหุนกูในอนาคตแลวเห็นวา

สมมติฐานไดจัดทำขึ้นอยางสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบตอผูออกหุนกูหรือผูลงทุนอยางชัดเจน

เพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผูออกหุนกูมีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูออกหุนกูในอนาคต 

ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกู)” 

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลที่เกี ่ยวของกับแบบแสดงรายการ

ขอมูลบางสวน หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบายเงื่อนไขไวเพ่ิมเติม เชน 

“เวนแตขอมูลในเรื่อง ........................... ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูนี้ 

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

ไมไดรับความรวมมือจากผูบริหารของผูออกหุนกูในการตรวจสอบขอมูลในเรื่องนี้)” หรือ “เวนแตขอความ

ในหนา............ซึ่งขาพเจาเห็นวาควรใชขอความ....................แทน” 

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินนำขอมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในดานนั้นมาอางอิง  

ใหระบุขอความเพ่ิมเติม ดังนี ้

“เวนแตขอมูลในเรื่อง.............................ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกู นี้  

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

 

         ชื่อ             ตำแหนง             ลายมือชื่อ* 

1.                                                            

2.                                                            

หมายเหตุ * หากในวันที ่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ที่ปรึกษาทางการเงิน 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที ่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื ่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย

หรือทางจิต ที ่ปรึกษาทางการเง ินไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูล 

และรางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

 

 


