
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 
(แบบ 69-DEBT-PO-IFT) 

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

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

 

  - ให้ระบุลักษณะที่ส าคัญของตราสารหนี้ที่เสนอขาย เช่น ประเภทตราสารหนี้ จ านวน ราคาเสนอขาย 
ต่อหน่วย บุคคลที่เสนอขายตราสารหนี้ให้ (เฉพาะกรณีที่ไม่ได้เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป) 
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ หรือผู้ค้ าประกันการช าระหนี้ 
  - ให้ระบุรายละเอียดส าคัญอ่ืนของการเสนอขายตราสารหนี้ เช่น ผู้ออกตราสารหนี้ (เฉพาะกรณีผู้ถือ 
ตราสารหนี้เดิมน าตราสารหนี้ออกเสนอขาย) ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประกันการจ าหน่ายและจัดจ าหน่าย 
ผู้จัดจ าหน่าย วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (“แบบแสดงรายการข้อมูล")          
มีผลใช้บังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีที่มีจ านวนตราสารหนี้ที่ขายได้น้อยกว่าจ านวน        
ตราสารหนี้ขั้นต่ าที่ผู้ออกตราสารหนี้ก าหนด เป็นต้น 
  - ให้มีค ำเตือนผู้ลงทุนว่ำ  

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้ มิได้
เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะน าให้ลงทุนในตราสารหนี้ 
ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรอง 
ความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้แต่อย่างใด 
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้
เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้ 
 หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือ 
ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ 
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท
หรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 
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เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีผลใช้บังคับ” 
- ในกรณีการเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงเวลาเดียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (“concurrent offering”)          
ที่ไม่มีการรับประกันการจัดจ าหน่าย (best effort) ให้ระบุค าเตือนว่า “ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่อาจ           
ไม่สามารถจัดต้ังกองทรัสต์ หรืออาจไม่สามารถระดมทุนตามที่คาดไว้ ซึ่งการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว         
จะท าให้ผู้ลงทุนเกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสได้” 
- ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อผู้ลงทุนรายใหญ ่ 
(กอง Infra Trust – รายใหญ่) ซึ่งมีการลงทุนในโครงการที่ยังไม่ก่อรายได้เชิงพาณิชย์ ให้ระบุค าเตือนว่า 
เกี่ยวกับมูลค่า/สัดส่วนสินทรัพย์ของกอง Infra Trust ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและยังไม่ก่อรายได้เชิงพาณิชย์ 
และมีค าเตือนผู้ลงทุนว่า “ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่สินทรัพย์ดังกล่าวอาจสร้างไม่เสร็จ หรือเสร็จล่าช้า           
กว่าก าหนด หรือมีต้นทุนการก่อสร้างสูงกว่าที่ประมาณการไว้” 
- ในกรณีการออกและเสนอขาย Infra Trust Bond ที่มีเงื่อนไขการไม่จ่ายดอกเบี้ยในช่วงแรก ให้ระบุ 
อย่างชัดเจนว่า ในช่วง X ปีแรก ผู้ลงทุนจะยังไม่ได้รับดอกเบี้ยส าหรับหุ้นกู้ 
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การพิจารณาระยะเวลามีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล 
 ในการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการ
ข้อมูล ใหแ้นบหนังสือรับรองที่ระบุหน้าที่ในการส่งงบการเงินและรายงานการเปิดเผยข้อมูลตาม 
มาตรา 56 ของผู้ออกตราสารหนี้ รวมทั้งลักษณะของข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่เสนอขายคร้ังนี้ดังนี้  

1. ข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ ระบุว่าผู้ออกตราสารหนี้มีลักษณะใดดังนี้ 
  1.1  บริษัทมีหน้าที่น าส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน 

หรือผลการด าเนินงานตามมาตรา 56 
  1.2  บริษัทไม่มีหน้าที่น าส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน 

หรือผลการด าเนินงานตามมาตรา 56 
2. กรณีเสนอขายหุ้นกู้ ให้ระบุประเภทหุ้นกู้  (เช่น หุ้นกู้ / หุ้นกู้ด้อยสิทธิ / callable / puttable)  

ทั้งนี้ ให้ระบุว่าข้อก าหนดสิทธิส าหรับการเสนอขายในครั้งนี้เป็นลักษณะใดดังนี้ 
  2.1  ข้อก าหนดสิทธิเป็นไปตามตัวอย่างที่ก าหนดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน 
  2.2  ข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขตามข้อก าหนดสิทธิฉบับที่ยื่นไม่แตกต่างจาก 

ข้อก าหนดสิทธิที่เคยยื่นต่อส านักงานมาแล้วไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้อก าหนดสิทธิที่เคยยื่นนั้น 
ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เว้นแต่เป็นความแตกต่างในผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ แต่ไม่รวมถึง 
ความแตกต่างของสูตรหรือวิธีการที่ใช้ในการก าหนดอัตราผลตอบแทน (ระบุวันที่มีผลใช้บังคับของ
แบบแสดงรายการข้อมูลที่ออกตามข้อก าหนดสิทธิดังกล่าว....................................) 

  2.3  กรณีอ่ืน ๆ ที่ไม่เข้าข่ายตาม 2.1 และ 2.2 
 

(หนังสือรับรองข้างต้นให้ลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ลงลายมือชื่อ
ก ากับเอกสารทุกหน้าในแบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นคร้ังนี้)   
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สำรบัญ 
หน้ำ 

ส่วนที่ 1  สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำร (factsheet) 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลสรุป (executive summary) 

ส่วนที่ 3  ผู้ออกตรำสำรหนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไป 
2. วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
3. ปัจจัยความเสี่ยง 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 
5. ราคาประเมินและราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุน 
6. ข้อพิพาทหรือข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
7. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
8. รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ

กองทรัสต์ และกองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี 
9. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุน 
10. โครงสร้างและการด าเนินงานของกองทรัสต์ 
11. ผู้จัดการกองทรัสต์ 
12. ทรัสตี 
13. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ 
14. นโยบายการกู้ยืมเงิน 
15. นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ และข้อจ ากัด 
16. ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ 
17. นโยบายการลงทุนในอนาคต 
18. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ 
1. รายละเอียดของตราสารหนี้ที่เสนอขาย 
2. ข้อจ ากัดการโอนตราสารหนี้ที่เสนอขาย 
3. การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร 

ส่วนที่ 5  กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
 



- 5 - 

เอกสารแนบ 1 (ร่าง) ข้อก าหนดสิทธิ 
เอกสารแนบ 2 (ร่าง) สัญญาแต่งต้ังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
เอกสารแนบ 3 (ร่าง) สัญญาก่อตั้งทรัสต์ 
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์ 
เอกสารแนบ 5 สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจ างวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด (กรณีเสนอขาย

หุ้นกู้ภายหลังจัดตั้งกองทรัสต์) 
เอกสารแนบ 7 อ่ืนๆ 



- 6 - 

ส่วนที่ 1 
สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำร (factsheet) 

 
 ให้สรุปสาระส าคัญของตราสาร รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่ส าคัญของตราสาร  
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลสรุป (executive summary) 

1. ให้สรุปสาระส าคัญของข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ โดยย่อ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจภาพรวมของ 
การด าเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ (ควรสรุปข้อมูลให้อยู่ภายใน 1 หน้ากระดาษ) 
2. ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการน าเงินไปใช้ (วัตถุประสงค์การใช้เงิน จ านวนเงินและระยะเวลา 
ที่ใช้เงินโดยประมาณ) 
  
(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 3 และส่วนที ่4 ก่อนตัดสินใจจองซื้อตราสารหนี้) 
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ส่วนที่ 3 
ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

1.    กรณีผู้ออกตราสารหนี้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีต่อส านักงานหรือ          
เพิ่งยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชน (แบบ 69-DEBT-PO-IFT) และ
แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับไม่เกิน 1 ป ีให้เปิดเผยข้อมูลดังนี้ 

1.1 บริษัทเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้เคยเปิดเผยในแบบ 69-IFT และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปีงวดปีล่าสุดหรือแบบแสดงรายการข้อมูลที่เคยจัดส่งต่อส านักงานข้างต้น และปรับปรุงข้อมูล
ดังกล่าว ให้เป็นปัจจุบันด้วย 

1.2 ให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพย์สินของผู้ออกตราสารหนี้  
(กรณีที่ออกเป็นตราสารหนี้ไม่มีประกัน) และยอดหนี้คงค้างในการออกหุ้นกู้ครั้งก่อน  

1.3 ให้เปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานโดย
ผู้จัดการกองทรัสต์ ส าหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด และผลการด าเนินงานสะสมตั้งแต่ต้นปีบัญชี 
ถึงไตรมาสล่าสุดด้วย 

ใหจ้ัดท ำเอกสำรระบุว่ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลครั้งนีม้ีควำมแตกต่ำงจำกแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจ ำปี หรือแบบแสดงรำยกำรข้อมูลงวดล่ำสุดท่ียื่นต่อส ำนักงำนอย่ำงไรบ้ำง (อำจท ำเป็นตำรำง
เปรียบเทียบหรือ highlight ส่วนที่แตกต่ำงก็ได้) 

2. กรณกีารท า concurrent offering 
2.1  อนุญาตให้ผู้ออกตราสารหนีอ้้างอิงข้อมูลจากแบบ 69–IFT ได้ 
2.2  ให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพย์สินของผู้ออกตราสารหนี้ (กรณีที่ออก 

เป็นตราสารหนี้ไม่มีประกัน) และยอดหน้ีคงค้างในการออกตราสารหนี้คร้ังก่อนด้วย 
2.3  ให้เปิดเผยผลการด าเนินงานของสินทรัพย์ของผู้ออกตราสารหนี้ย้อนหลัง 2 ปี หรือ

หากมีข้อมูลย้อนหลังน้อยกว่า 2 ปีให้เปิดเผยเท่าที่มี 
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ส่วนที่ 4 
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ 

1. รำยละเอียดของตรำสำรหนี้ท่ีเสนอขำย 
ให้แสดงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจัดอันดับ 

ความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ผู้ที่ออกตราสารหนี้ หรือผู้ค้ าประกันการช าระหนี้ตามตราสารหนี้ 
โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
 ในกรณีที่ตราสารหนี้ที่เสนอขายมีรายละเอียดอ่ืนที่ส าคัญที่ควรอธิบายเพิ่มเติมจากข้อมูล 
ในหน้าแรก เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจลักษณะของตราสารหนี้ที่เสนอขาย ให้สรุปลักษณะส าคัญของ 
ตราสารหนี้ที่เสนอขายเพิ่มเติมด้วย เช่น กรณีเสนอขายหุ้นกู้ ให้สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนด 
ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (term and condition) และสัญญาแต่งตั้งผู้แทน       
ผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการในการจ่ายดอกเบี้ยและการช าระหนี้ ประเภทและมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน  
ข้อมูลผู้ค้ าประกันและสรุปสาระส าคัญของสัญญาค้ าประกัน (กรณีเป็นการค้ าประกัน)  เป็นต้น 

2. ข้อจ ำกัดกำรโอนตรำสำรหนี้ท่ีเสนอขำย (ถ้ามี เช่น ข้อจ ากัดการโอนตราสารหนี้ที่ได้ 
จดทะเบียนไว้กับส านักงาน เป็นต้น) 

3. กำรจอง กำรจ ำหน่ำย และกำรจัดสรร 
 (1) วิธีการเสนอขายตราสารหนี้  
  ให้ระบุว่าเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ผ่านผู้จัดจ าหน่ายตราสารหนี้หรือผู้ค้า          
ตราสารหนีห้รือไม่ 
 (2) ผู้จัดจ าหน่ายตราสารหนี้ (กรณีผ่านผู้จัดจ าหน่าย) ให้ระบุ 
  (ก) ผู้ประกันการจ าหน่ายและจัดจ าหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ 
 (ข) ผู้จัดจ าหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ 

(3)  ผู้ค้าตราสารหนี้ (กรณีผ่านผู้ค้าตราสารหนี้) ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ 
 (4) เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่าย/ค้าตราสารหนี้  
 ให้ระบุข้อตกลงระหว่างผู้เสนอขายตราสารหนี้กับผู้จัดจ าหน่ายตราสารหนี้/ผู้ค้า 
ตราสารหนีท้ี่เกี่ยวกับเงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหรือการค้าตราสารหนี้  ทั้งนี้ ให้แสดง
จ านวนเงินค่าตราสารหนี้ที่ผู้เสนอขายตราสารหนี้จะได้รับหลังจากหักค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่าย/ 
ค้าตราสารหนีไ้ว้ด้วย   
 (5) ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายตราสารหนี้  
 ให้ระบุจ านวนประกอบรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายตราสารหนี้ 
โดยสังเขป 

(6)  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อตราสารหนี้  
 ให้ระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เช่น วัน เวลา สถานที่ เป็นต้น 
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(7) วิธีการจัดสรรตราสารหนี้  
 ให้ระบุหลักการจัดสรรตราสารหนี้ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยระบุชื่อกลุ่มบุคคล และสัดส่วน 

หรือจ านวนตราสารหนี้ที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน หากมีการแบ่งจ านวนตราสารหนี้และเสนอขาย
ต่อผู้ลงทุนต่างประเทศ ให้ระบุด้วย 
 (8) วันและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้  
  ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อตราสารหนี้ การก าหนดจ านวนใน       
การจองซื้อตราสารหนี้ต่อราย วิธีการช าระเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ ชื่อบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย์
ที่เป็นตัวแทนรับเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้คืน  

(9) การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อตราสารหนี้เกินกว่าจ านวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย 
  ให้ระบุการจัดสรรกรณีที่มีผู้จองซื้อตราสารหนี้เกินกว่าจ านวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย 
 (10)  วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้  
  ให้ระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ในกรณีที่ผู้จองซื้อ
ไม่ได้รับการจัดสรรตราสารหนี้ 

(11) วิธีการส่งมอบตราสารหนี้ 
  ให้ระบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ 

4. สัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ 
ให้แสดงสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่กองทรัสต์เสนอขายของกลุ่มผู้ที่จะจ าหน่าย 

จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในโครงสร้างพื้นฐานแก่กองทรัสต์และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าว ซึ่งตามหลักเกณฑ์ก าหนดว่าจะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าตราสารหนี้ที่เสนอขาย 
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ส่วนที่ 5 
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 

1. กรณเีป็นการเสนอขายตราสารหนี้โดยกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
  ให้กรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ที่มีอ านาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับ
เอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย  โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้   
  “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของผู้จัดการกองทรัสต์ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูล 
ที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
  ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้ 
รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้.............................................เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับ
เอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ.......................................ก ากับไว้  ข้าพเจ้า
จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”   

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ* 
1. .......................................... ................................................ ................................................ 
2. .......................................... ................................................ ................................................ 
3. .......................................... ................................................ ................................................ 
4. .......................................... ................................................ ................................................ 
               ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์  และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ด าเนินการแทน
กองทรัสต์ (ให้แนบหนังสือมอบอ านาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย) 

ผู้รับมอบอ านาจ 

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

 หมายเหต ุหากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อส านักงาน มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว                    
ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที  เว้นแต่เหตุที่ท าให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถ 
ลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้  
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เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายตราสารหนี้ไม่จ าต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อ
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับ
การผ่อนผันจากส านักงาน 

2. กรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนี้โดยผู้ถือตราสารหนี้ 

2.1  ให้ผู้ถือตราสารหนี้ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูล หากผู้ถือตราสารหนี้ 
เป็นนิติบุคคล ให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคนลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้าม)ี 
พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้
ข้อความและรูปแบบ ดังนี้ 

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง ในฐานะผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ข้าพเจ้า [ขอรับรองว่า**

ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง 
ในสาระส าคัญ / ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า** ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญ
ผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ] 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้า 
ได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อ่ืน 
ส าคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ........................................... 
เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ .................................... 
ก ากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น” 

ชื่อ ต าแหนง่ ลายมือชื่อ* 
1. ........................................... ................................................ ................................................ 
2. ........................................... ............................................... ................................................ 
3. ........................................... ................................................ ................................................ 
4. .......................................... ................................................ ................................................ 

ผู้รับมอบอ านาจ 

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

 หมายเหต ุหากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อส านักงาน มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว  
ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที  เว้นแต่เหตุที่ท าให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถ 
ลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ 
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เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายตราสารหนี้ไม่จ าต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อ
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับ
การผ่อนผันจากส านักงาน 

 ให้ใช้ค าว่า “ขอรับรองว่า” ส าหรับผู้มีอ านาจลงนามผูกพันผู้ถือตราสารหนี้     
ที่เป็นกรรมการบริหาร และให้ใช้ค าว่า “ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า” ส าหรับผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน                
ผู้ถือตราสารหนี้ที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร” 

2.2  พร้อมกันนี้กรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ที่มีอ านาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวด้วย โดยให้ใช้ข้อความและ
รูปแบบดังต่อไปนี้ 

 “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควร
สงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง   
ในสาระส าคัญ 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้า  
ได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อ่ืน
ส าคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ .........................................
เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ..................................
ก ากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น” 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ* 
1. ........................................... ................................................ ................................................ 
2. ........................................... ............................................... ................................................ 
3. ........................................... ................................................ ................................................ 
4. .......................................... ................................................ ................................................ 

ผู้รับมอบอ านาจ 

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

 หมายเหต ุหากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อส านักงาน มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ 
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว                  
ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ท าให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถ   
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ลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ 
เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายตราสารหนี้ไม่จ าต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อ
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับ
การผ่อนผันจากส านักงาน 

3.  การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) 
ให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท 

(ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้ 
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ออกตราสารหนี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้า 
(1)  ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แล้ว  

และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน  
ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 

(2)  ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ในอนาคต 
แล้วเห็นว่า สมมติฐานได้จัดท าขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผู้ออกตราสารหนี้
หรือผู้ลงทุนอย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้มีการระบุนโยบายและแผนการ
ประกอบธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ในอนาคตในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้)” 

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดง 
รายการข้อมูลบางส่วน หรือเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น 

“เว้นแต่ข้อมูลในเร่ือง ………………. ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย 
ตราสารหนี้น้ี ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก …………..……….. (ไม่มีข้อมูลเพียงพอ    
ที่จะตรวจสอบ หรือไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารของผู้ออกตราสารหนี้ในการตรวจสอบข้อมูล 
ในเร่ืองนี้)” หรือ 

“เว้นแต่ข้อความในหน้า……..ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ข้อความ……………....แทน” 
ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินน าข้อมูลจากบุคคลอ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านน้ัน 

มาอ้างอิง ให้ระบุข้อความเพิ่มเติม ดังนี้ 
“เว้นแต่ข้อมูลในเร่ือง …….……….….. ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี้น้ี ที่ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลจาก .……………..…..… ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองนี้ 
เป็นอย่างดี” 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. ........................................... ................................................ ................................................ 
2. ........................................... ............................................... ................................................ 

 


