
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 
(แบบ 69-DEBT-II&HNW-IFT) 

  
บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผู้เสนอขายตราสารหนี้) .......... 

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

- ให้ระบุลักษณะที่ส าคัญของตราสารหนี้ที่เสนอขาย เช่น ประเภทตราสารหนี้ จ านวน ราคาเสนอขาย
ต่อหน่วย บุคคลที่เสนอขายตราสารหนี้ให้ และผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้           
ผู้ออกตราสารหนี้ หรือผู้ค้ าประกันการช าระหนี้ (ถ้ามี) เป็นต้น  ทั้งนี้ ในกรณีการเสนอขายตราสารหนี้
ซึ่งไม่ได้ก าหนดให้ต้องมีการจัดอับดับความน่าเชื่อถือ แต่ผู้ออกตราสารหนีส้มัครใจที่จะจัดให้มี                  
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อประกอบการเสนอขายตราสารหนี้นั้น ให้ระบุว่าผู้ออกตราสารหนี้           
จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสิทธิเรียกร้องตามตราสารหนี้ดังกล่าวจะ
ระงับลงหรือไม่ด้วย 
- ให้ระบุรายละเอียดส าคัญอ่ืนของการเสนอขายตราสารหนี้ เช่น ผู้ประกันการจ าหน่ายและจัดจ าหน่าย 
ผู้จัดจ าหน่าย วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (“แบบแสดงรายการข้อมูล”)  
มีผลใช้บังคับ เป็นต้น 
- ให้มีค าเตือนผู้ลงทุนว่า  

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่ 
เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้ มิได้ 
เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะน าให้ลงทุนในตราสารหนี้ 
ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรอง                     
ความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้แต่อย่างใด  
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้
เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้ 
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 หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ 
หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกินหน่ึงปี 
นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้น้ันมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ แต่ไม่เกิน      
สองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีผลใช้บังคับ” 
- ในกรณีการเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงเวลาเดียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (“concurrent offering”)          
ที่ไม่มีการรับประกันการจัดจ าหน่าย (best effort) ให้ระบุค าเตือนว่า “ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่อาจ           
ไม่สามารถจัดต้ังกองทรัสต์ หรืออาจไม่สามารถระดมทุนตามที่คาดไว้ ซึ่งการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว         
จะท าให้ผู้ลงทุนเกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสได้” 
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ส่วนที่ 1 
รายการข้อมูล 

 1.   รายการทั่วไป 
 ให้เปิดเผยข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ รายละเอียดตราสารหนี้ที่เสนอขาย ดังนี้  

1.1 สรุปข้อมูลส าคัญของตราสารหนี้ (factsheet)   
ในกรณีการเสนอขายตราสารหนี้ซึ่งไม่ได้ก าหนดให้ต้องมีการจัดอับดับความน่าเชื่อถือ 

แต่ผู้ออกตราสารหนี้สมัครใจที่จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ 
หรือผู้ค้ าประกันการช าระหนี้ เพื่อประกอบการเสนอขายตราสารหนี้นั้น ให้ระบุว่าผู้ออกตราสารหนี้จะ    
จัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสิทธิเรียกร้องตามตราสารหนี้ดังกล่าวจะระงับลง
หรือไม่ด้วย  

1.2  ระบุรายการอย่างน้อย ตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8)  ทั้งนี้  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ อาจเปิดเผยโดยอ้างอิงข้อมูลจากแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปีตามที่ส านักงานก าหนด หรือแบบแสดงรายการข้อมูลได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
    (1) กรณีอ้างอิงข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
     ให้อ้างอิงจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีล่าสุด งบการเงินประจ า      
งวดการบัญชีล่าสุด และงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด หรือ 
    (2)  กรณีอ้างอิงข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูล 
      ให้อ้างอิงจากแบบแสดงรายการข้อมูล ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ได้เคยยื่น 
แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวไว้ส าหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในกรณีทั่วไป (public offering)  
และปัจจุบันแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่  
  ทั้งนี้ การอ้างอิงข้อมูลตาม (1) หรือ (2) สามารถระบุแหล่งข้อมูลซึ่งผู้ลงทุนสามารถ
ตรวจสอบได้ เช่น website ของส านักงาน หรือ website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น  
นอกจากนี้  ในกรณีที่มีข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน       
อย่างมีนัยส าคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี หรือแบบแสดงรายการข้อมูล
ข้างต้น ใหเ้ปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย  โดยอาจระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งผู้ลงทุน
สามารถตรวจสอบได้ และให้สรุปสาระส าคัญของข้อมูลประกอบด้วย   

1.3 กรณีเสนอขายหุ้นกู้ ให้แนบร่างข้อก าหนดสิทธิเป็นเอกสารประกอบการยื่นแบบด้วย 

 2.   รายการเปิดเผยเพิ่มเติม 
 ให้แสดงสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่กองทรัสต์เสนอขายของกลุ่มผู้ที่จะจ าหน่าย 
จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์แก่กองทรัสต์และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าว ซึ่งตามหลักเกณฑ์ก าหนดว่าจะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าตราสารหนี้ที่เสนอขาย  
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ส่วนที่ 2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  

  ให้กรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ที่มีอ านาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับ
เอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย  โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้   

  “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของผู้จัดการ
กองทรัสต ์ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด 
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
  ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออก 
ตราสารหนี้ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้  ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามี 
ความรบัผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการน าข้อมูลมาแสดง
ให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้  (ให้ระบุข้อความตามวรรคนี้ 
เฉพาะกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.2)  
  ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้า
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้.............................................เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ก ากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ.......................................ก ากับไว้  
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”   

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. .......................................... ................................................ ................................................ 
2. .......................................... ................................................ ................................................ 
               ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์  และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ด าเนินการแทน
กองทรัสต์ (ให้แนบหนังสือมอบอ านาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย) 

ผู้รับมอบอ านาจ 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. ........................................... ................................................ ................................................ 

 


