แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง)
(แบบ 69-DEBT-PO-IFT)
บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผู้เสนอขายตราสารหนี้) ..........
เสนอขาย
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
- ให้ระบุลักษณะที่สาคัญของตราสารหนี้ที่เสนอขาย เช่น ประเภทตราสารหนี้ จานวน ราคาเสนอขาย
ต่อหน่วย บุคคลที่เสนอขายตราสารหนี้ให้ (เฉพาะกรณีที่ไม่ได้เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป)
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ หรือผู้ค้าประกันการชาระหนี้ เป็นต้น
- ให้ระบุรายละเอียดสาคัญอื่นของการเสนอขายตราสารหนี้ เช่น ผู้ประกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่จาหน่ายตราสารหนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน วันที่แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ (“แบบแสดงรายการข้อมูล”) มีผลใช้บังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขาย
กรณีที่มีจานวนตราสารหนี้ที่ขายได้น้อยกว่าจานวนตราสารหนี้ขั้นต่าที่ผู้ออกตราสารหนี้กาหนด เป็นต้น
- ให้มีคำเตือนผู้ลงทุนว่ำ
“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้
มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน
หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในตราสารหนี้
ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรอง
ความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้แต่อย่างใด
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้
เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ
หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปี
นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการ

-2ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี
นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีผลใช้บังคับ”
- ในกรณีการเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงเวลาเดียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (“concurrent offering”)
ที่ไม่มีการรับประกันการจัดจาหน่าย (best effort) ให้ระบุคาเตือนว่า “ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่อาจ
ไม่สามารถจัดตั้งกองทรัสต์ หรืออาจไม่สามารถระดมทุนตามที่คาดไว้ ซึ่งการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
จะทาให้ผู้ลงทุนเกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสได้”
- ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อผู้ลงทุนรายใหญ่
(กอง Infra Trust – รายใหญ่) ซึ่งมีการลงทุนในโครงการที่ยังไม่ก่อรายได้เชิงพาณิชย์ ให้ระบุคาเตือนว่า
เกี่ยวกับมูลค่า/สัดส่วนสินทรัพย์ของกอง Infra Trust ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและยังไม่ก่อรายได้เชิงพาณิชย์
และมีคาเตือนผู้ลงทุนว่า “ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่สินทรัพย์ดังกล่าวอาจสร้างไม่เสร็จ หรือเสร็จล่าช้า
กว่ากาหนด หรือมีต้นทุนการก่อสร้างสูงกว่าที่ประมาณการไว้”
- ในกรณีการออกและเสนอขาย Infra Trust Bond ที่มีเงื่อนไขการไม่จ่ายดอกเบี้ยในช่วงแรก ให้ระบุ
อย่างชัดเจนว่า ในช่วง X ปีแรก ผู้ลงทุนจะยังไม่ได้รับดอกเบี้ยสาหรับหุ้นกู้

-3การพิจารณาระยะเวลามีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล
ในการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการ
ข้อมูล ให้แนบหนังสือรับรองที่ระบุหน้าที่ในการส่งงบการเงินและรายงานการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรา 56 ของผู้ออกตราสารหนี้ รวมทั้งลักษณะของข้อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ดังนี้
1. ข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ ระบุว่าผู้ออกตราสารหนี้มีลักษณะใดดังนี้
 1.1 บริษัทมีหน้าที่นาส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
หรือผลการดาเนินงานตามมาตรา 56
 1.2 บริษัทไม่มีหน้าที่นาส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
หรือผลการดาเนินงานตามมาตรา 56
2. กรณีเสนอขายหุ้นกู้ ให้ระบุประเภทหุ้นกู้ (เช่น หุ้นกู้ / หุ้นกู้ด้อยสิทธิ / callable / puttable)
ทั้งนี้ ให้ระบุว่าข้อกาหนดสิทธิสาหรับการเสนอขายในครั้งนี้เป็นลักษณะใดดังนี้
 2.1 ข้อกาหนดสิทธิเป็นไปตามตัวอย่างที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
 2.2 ข้อกาหนดสิทธิและเงื่อนไขตามข้อกาหนดสิทธิฉบับที่ยื่นไม่แตกต่างจาก
ข้อกาหนดสิทธิที่เคยยื่นต่อสานักงานมาแล้วไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้อกาหนดสิทธิที่เคยยื่นนั้น
ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เว้นแต่เป็นความแตกต่างในผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ แต่ไม่รวมถึง
ความแตกต่างของสูตรหรือวิธีการที่ใช้ในการกาหนดอัตราผลตอบแทน (ระบุวันที่มีผลใช้บังคับของ
แบบแสดงรายการข้อมูลที่ออกตามข้อกาหนดสิทธิดังกล่าว....................................)
 2.3 กรณีอื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายตาม 2.1 และ 2.2
(หนังสือรับรองข้างต้นให้ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพัน หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจให้ลงลายมือชื่อ
กากับเอกสารทุกหน้าในแบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นครั้งนี้)

-4สำรบัญ
หน้ำ
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำร (factsheet)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้
1. ข้อมูลทั่วไป
2. วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหน่วยทรัสต์
3. ปัจจัยความเสี่ยง
4. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
5. ราคาประเมินและราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุน
6. ข้อพิพาทหรือข้อจากัดในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
7. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
8. รายการระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ และกองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
9. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุน
10. โครงสร้างและการดาเนินงานของกองทรัสต์
11. ผู้จัดการกองทรัสต์
12. ทรัสตี
13. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
14. นโยบายการกู้ยืมเงิน
15. นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ และข้อจากัด
16. ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกองทรัสต์
17. นโยบายการลงทุนในอนาคต
18. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้
1. รายละเอียดของตราสารหนี้ที่เสนอขาย
2. ข้อจากัดการโอนตราสารหนี้ที่เสนอขาย
3. การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร

-5ส่วนที่ 5 กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ 1 (ร่าง) ข้อกาหนดสิทธิ
เอกสารแนบ 2 (ร่าง) สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เอกสารแนบ 3 (ร่าง) สัญญาก่อตั้งทรัสต์
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์
เอกสารแนบ 5 สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจางวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด (กรณีเสนอขาย
หุ้นกู้ภายหลังจัดตั้งกองทรัสต์)
เอกสารแนบ 7 อื่น ๆ

-6ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำร (factsheet)
ให้สรุปสาระสาคัญของตราสาร รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สาคัญของตราสาร

-7ส่วนที่ 2
ข้อมูลสรุป (executive summary)
1. ให้สรุปสาระสาคัญของข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้โดยย่อ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจภาพรวมของ
การดาเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ (ควรสรุปข้อมูลให้อยู่ภายใน 1 หน้ากระดาษ)
2. ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการนาเงินไปใช้ (วัตถุประสงค์การใช้เงิน จานวนเงินและระยะเวลา
ที่ใช้เงินโดยประมาณ)
3. เปิดเผยประวัติผิดนัดชาระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชาระหนี้เงินกู้ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
และการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกาหนดสิทธิ 3 ปีย้อนหลัง
(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ก่อนตัดสินใจจองซื้อตราสารหนี้)

-8ส่วนที่ 3
ผู้ออกตรำสำรหนี้
1. กรณีผู้ออกตราสารหนี้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีต่อสานักงานหรือ
เพิ่งยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ต่อ และแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าว
มีผลใช้บังคับไม่เกิน 1 ปี ให้เปิดเผยข้อมูลดังนี้
1.1 บริษัทเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้เคยเปิดเผยในแบบ 69-IFT และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปีงวดปีล่าสุดหรือแบบแสดงรายการข้อมูลที่เคยจัดส่งต่อสานักงานข้างต้น และปรับปรุงข้อมูล
ดังกล่าว ให้เป็นปัจจุบันด้วย
1.2 ให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพย์สินของผู้ออกตราสารหนี้ (กรณีที่ออกเป็น
ตราสารหนี้ไม่มีประกัน) และยอดหนี้คงค้างในการออกหุ้นกู้ครั้งก่อน ให้เปิดเผยข้อมูลคาอธิบายและ
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานโดยผู้จัดการกองทรัสต์ สาหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด
และผลการดาเนินงานสะสมตั้งแต่ต้นปีบัญชี ถึงไตรมาสล่าสุดด้วย และให้เปิดเผยอัตราส่วนทางการเงิน*
ดังนี้
(1) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (net debt to EBITDA ratio)
(2) อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)
(3) อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)
(4) อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to equity ratio)
(5) อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio)
(6) อัตราส่วนตั๋วเงินจ่ายต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (B/E size to interest bearing debt ratio)
(7) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยทั้งหมด
(8) อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม
*

ในกรณีที่ key financial ratio รายการใดไม่เหมาะกับประเภทธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้
สามารถปรับรายการดังกล่าวให้เหมาะกับประเภทธุรกิจได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการวิเคราะห์
ของที่ปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่จาหน่ายตราสารหนี้
ให้จัดทำเอกสำรระบุว่ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลครั้งนีม้ ีควำมแตกต่ำงจำกแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจำปี หรือแบบแสดงรำยกำรข้อมูลงวดล่ำสุดที่ยื่นต่อสำนักงำนอย่ำงไรบ้ำง (อำจทำเป็นตำรำง
เปรียบเทียบหรือ highlight ส่วนที่แตกต่ำงก็ได้)

-92. กรณีการทา concurrent offering
2.1 อนุญาตให้ผู้ออกตราสารหนีอ้ ้างอิงข้อมูลจากแบบ 69–IFT ได้
2.2 ให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพย์สินของผู้ออกตราสารหนี้ (กรณีที่ออกเป็น
ตราสารหนี้ไม่มีประกัน) และยอดหนี้คงค้างในการออกตราสารหนี้ครั้งก่อนด้วย
2.3 ให้เปิดเผยผลการดาเนินงานของสินทรัพย์ของผู้ออกตราสารหนี้ย้อนหลัง 2 ปี
หรือหากมีข้อมูลย้อนหลังน้อยกว่า 2 ปีให้เปิดเผยเท่าที่มี

- 10 ส่วนที่ 4
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้
1. รำยละเอียดของตรำสำรหนี้ที่เสนอขำย
ให้แสดงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ผู้ที่ออกตราสารหนี้ หรือผู้ค้าประกันการชาระหนี้ตามตราสารหนี้
โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ในกรณีที่ตราสารหนี้ที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สาคัญที่ควรอธิบายเพิ่มเติมจากข้อมูล
ในหน้าแรก เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจลักษณะของตราสารหนี้ที่เสนอขาย ให้สรุปลักษณะสาคัญของ
ตราสารหนี้ที่เสนอขายเพิ่มเติมด้วย เช่น กรณีเสนอขายหุ้นกู้ ให้สรุปสาระสาคัญของข้อกาหนด
ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (terms and conditions) และสัญญาแต่งตั้งผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการในการจ่ายดอกเบี้ยและการชาระหนี้ ประเภทและมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน
ข้อมูลผู้ค้าประกันและสรุปสาระสาคัญของสัญญาค้าประกัน (กรณีเป็นการค้าประกัน) เป็นต้น
2. ข้อจำกัดกำรโอนตรำสำรหนี้ที่เสนอขำย (ถ้ามี เช่น ข้อจากัดการโอนตราสารหนี้ที่ได้
จดทะเบียนไว้กับสานักงาน เป็นต้น)
3. กำรจอง กำรจำหน่ำย และกำรจัดสรร
(1) วิธีการเสนอขายตราสารหนี้
ให้ระบุว่าเป็นการเสนอขายตราสารหนี้ผ่านผู้จัดจาหน่ายตราสารหนี้หรือผู้ค้าตราสารหนี้
หรือไม่
(2) ผู้จัดจาหน่ายตราสารหนี้ (กรณีผ่านผู้จัดจาหน่าย) ให้ระบุ
(ก) ผู้ประกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(ข) ผู้จัดจาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(3) ผู้ค้าตราสารหนี้ (กรณีผ่านผู้ค้าตราสารหนี้) ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(4) เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย/ค้าตราสารหนี้
ให้ระบุข้อตกลงระหว่างผู้เสนอขายตราสารหนี้กับผู้จัดจาหน่ายตราสารหนี้/ผู้ค้าตราสารหนี้
ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหรือการค้าตราสารหนี้ ทั้งนี้ ให้แสดงจานวนเงิน
ค่าตราสารหนี้ที่ผู้เสนอขายตราสารหนี้จะได้รับหลังจากหักค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย/ค้าตราสารหนีไ้ ว้ด้วย
(5) ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายตราสารหนี้
ให้ระบุจานวนประกอบรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายตราสารหนี้
โดยสังเขป
(6) วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อตราสารหนี้
ให้ระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เช่น วัน เวลา สถานที่ เป็นต้น

- 11 (7) วิธีการจัดสรรตราสารหนี้
ให้ระบุหลักการจัดสรรตราสารหนี้ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยระบุชื่อกลุ่มบุคคล และสัดส่วน
หรือจานวนตราสารหนี้ที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน หากมีการแบ่งจานวนตราสารหนี้และเสนอขาย
ต่อผู้ลงทุนต่างประเทศ ให้ระบุด้วย
(8) วันและวิธีการจองและการชาระเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้
ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อตราสารหนี้ การกาหนดจานวนใน
การจองซื้อตราสารหนี้ต่อราย วิธีการชาระเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ ชื่อบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย์
ที่เป็นตัวแทนรับเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้คืน
(9) การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อตราสารหนี้เกินกว่าจานวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย
ให้ระบุการจัดสรรกรณีที่มีผู้จองซื้อตราสารหนี้เกินกว่าจานวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย
(10) วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้
ให้ระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ในกรณีที่ผู้จองซื้อ
ไม่ได้รับการจัดสรรตราสารหนี้
(11) วิธีการส่งมอบตราสารหนี้
ให้ระบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ
4. สัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรหนี้
ให้แสดงสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่กองทรัสต์เสนอขายของกลุ่มผู้ที่จะจาหน่าย
จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในโครงสร้างพื้นฐานแก่กองทรัสต์และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าว ซึ่งตามหลักเกณฑ์กาหนดว่าจะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าตราสารหนี้ที่เสนอขาย

- 12 ส่วนที่ 5
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
1. กรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนี้โดยกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ให้กรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ที่มีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับ
เอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันของผู้จัดการ
กองทรัสต์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออก
ตราสารหนี้ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามี
ความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดง
ให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ให้ระบุข้อความตามวรรคนี้
เฉพาะกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุ
ในส่วนที่ 3)
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้
รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้.............................................เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ....................................................กากับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ*
1. .......................................... ................................................ ................................................
2. .......................................... ................................................ ................................................
3. .......................................... ................................................ ................................................
4. .......................................... ................................................ ................................................
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ดาเนินการแทน
กองทรัสต์ (ให้แนบหนังสือมอบอานาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย)

- 13 ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1. ........................................... ................................................ ................................................

หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็น
ที่ทาให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว
ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าว
ไม่สามารถ ลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถ
บังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายตราสารหนี้ไม่จาต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจาเป็น
และสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
2. การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)
ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท
(ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ออกตราสารหนี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้า
(1) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
(2) ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ในอนาคต
แล้วเห็นว่า สมมติฐานได้จัดทาขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผู้ออกตราสารหนี้
หรือผู้ลงทุนอย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้มีการระบุนโยบายและแผนการ
ประกอบธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ในอนาคตในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้)”
ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดง
รายการข้อมูลบางส่วน หรือเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น
“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง .............................. ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้นี้ ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก .................................... (ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
ที่จะตรวจสอบ หรือไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารของผู้ออกตราสารหนี้ในการตรวจสอบข้อมูล
ในเรื่องนี)้ ” หรือ
“เว้นแต่ข้อความในหน้า .........ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ข้อความ ........................ แทน”
ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินนาข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น
มาอ้างอิง ให้ระบุข้อความเพิ่มเติม ดังนี้

- 14 “เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง ............................. ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้นี้ ที่ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลจาก ................................... ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้
เป็นอย่างดี”
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