
 

 

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก (MTN) 
(แบบ 69-BASE-PO-SUKUK) 

 
บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผู้ระดมทุน) …… 

บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของทรัสตีผู้ออกศุกูก) …… 
 

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

- ให้ระบุว่าเป็นการเสนอขายแบบโครงการศุกูกที่จะเสนอขายในรอบ 2 ปี (Medium Term Note 
Program : “MTN”)  
- ให้ระบุลักษณะที่ส าคัญโครงการศุกูกที่เสนอขาย เช่น ชื่อโครงการ ประเภท ชนิด มูลค่าเสนอขายรวม  
บุคคลที่เสนอขายศุกูกให้ (เฉพาะกรณีที่ไม่ได้เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป) วันเร่ิมโครงการ  
และวันสิ้นสุดโครงการ เป็นต้น 
 - ให้มีค ำเตือนผู้ลงทุนว่ำ  

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ผู้ระดมทุนและเงื่อนไขของศุกูก รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
เป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกนี้ มิได้เป็นการแสดงว่า
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะน าให้ลงทุนในศุกูกที่เสนอขาย หรือมิได้
ประกันราคาหรือผลตอบแทนของศุกูกที่เสนอขาย หรือมิได้รับรองว่าศุกูกที่เสนอขายเป็นไปตาม 
หลักศาสนาอิสลาม หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล 
การเสนอขายศุกูกแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายศุกูกนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ระดมทุนและทรัสตีผู้ออกศุกูก 

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือ 
ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ผู้ถือศุกูกที่ได้ซื้อศุกูกไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดง 
รายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกนั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือผู้ถือศุกูก 
ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปี 
นับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกเป็นเท็จหรือขาดข้อความ 
ที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก 
มีผลใช้บังคับ” 
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สำรบัญ 
หน้ำ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลสรุป (executive summary) 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลผู้ระดมทุน 

2.1 กำรประกอบธุรกิจ 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
3. ปัจจัยความเสี่ยง 
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

2.2 กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
8. โครงสร้างการจัดการ 
9. การก ากับดูแลกิจการ 
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
12. รายการระหว่างกัน 

2.3  ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน  
13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ   

ส่วนที่ 3  ข้อมูลทรัสตีผู้ออกศุกูก (ให้เปิดเผยเฉพำะกรณีท่ีทรัสตีผู้ออกศุกูกเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำก 
จำกผู้ระดมทุน) 

1. ข้อมูลทั่วไป 
2. ผู้ถือหุ้น 
3. รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 
4. รายละเอียดของกองทรัสต์ของบริษัท 

ส่วนท่ี 4  ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรศุกูกท่ีเสนอขำย 
1. รายละเอียดของศุกูกที่เสนอขาย 
2. ข้อจ ากัดการโอนศุกูกที่เสนอขาย 

ส่วนที่ 5  กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
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เอกสารแนบ 1 ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์  
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ระดมทุน 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยของผู้ระดมทุน 
เอกสารแนบ 4 งบการเงิน 
เอกสารแนบ 5 อ่ืนๆ 



- 4 - 
 

 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสรปุ (executive summary) 

 
1. ให้สรุปสาระส าคัญของข้อมูลผู้ระดมทุนในส่วนที่ 2 ข้อมูลทรัสตีผู้ออกศุกูกในส่วนที่ 3 และ
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการศุกูกที่จะเสนอขายในส่วนที่ 4 โดยย่อ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจภาพรวมของ              
การด าเนินธุรกิจของผู้ระดมทุน โครงสร้างศุกูก รายละเอียดการเสนอขาย 
2.      เปิดเผยประวัติผิดนัดช าระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหน้ี หรือผิดนัดช าระหนี้เงินกู้ยืม
จากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ 
จัดตั้งขึ้นและการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิ 3 ปีย้อนหลัง 
 
(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนตัดสินใจจองซื้อศุกูก) 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลผู้ระดมทุน 

 
   ข้อมูลต่อไปนี้ให้เปิดเผยถึงข้อมูลของผู้ระดมทุน (“บริษัท”)  โดยไม่จ าเป็นต้อง
เปิดเผยข้อมูลของทรัสตีผู้ออกศุกูก ยกเว้นหัวข้อที่ก าหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลทรัสตีผู้ออกศุกูกด้วย  
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ก าหนดให้เปิดเผยเป็นเพียงข้อมูลขั้นต่ า ผู้ระดมทุนควรพิจารณาเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด
อ่ืนๆ ที่ช่วยท าให้ผู้ลงทุนเข้าใจและเห็นภาพธุรกิจของผู้ระดมทุนได้ชัดเจนขึ้น 

1.  กรณีผู้ระดมทุนมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 หรือแบบ 56-SUKUK)  
ต่อส านักงาน หรือเพิ่งยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อประชาชน (แบบ 69-DEBT-PO / แบบ 69-BASE-PO / 
แบบ 69-SUKUK / แบบ 69-BASE-PO-SUKUK) และแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวผลใช้บังคับ 
ไม่เกิน 1 ปี ให้เปิดเผยข้อมูลดังนี ้ 
      1.1  บริษัทเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้เคยเปิดเผยในแบบ 56-1 หรือแบบ 56-SUKUK 
งวดปีล่าสุดหรือแบบแสดงรายการข้อมูลที่เคยจัดส่งต่อส านักงานข้างต้น และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว 
ให้เป็นปัจจุบันด้วย 
      1.2  ให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพย์สินของผู้ระดมทุน (กรณีที่ออกเป็น 
ศุกูกไม่มีประกัน) และยอดหนี้คงค้างในการออกหุ้นกู้หรือตั๋วเงินคร้ังก่อน  

     1.3  ให้เปิดเผยข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion  
and Analysis: MD&A) ส าหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด และผลการด าเนินงานสะสมตั้งแต่ต้นปี
บัญชีถึงไตรมาสล่าสุดด้วย และให้เปิดเผยอัตราส่วนทางการเงิน* ดังนี้ 

(1)  อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และ            
ค่าตัดจ าหน่าย (net debt to EBITDA ratio) 

(2)  อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)  
(3)  อัตราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพัน (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)  อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบก าหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระ 

ดอกเบี้ยทั้งหมด 
(8)  อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม 

* ในกรณีที่ key financial ratio รายการใดไม่เหมาะกับประเภทธุรกิจของผู้ระดมทุน  
สามารถปรับรายการดังกล่าวให้เหมาะกับประเภทธุรกิจได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการวิเคราะห์ 
ของที่ปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพย์ที่ท าหน้าที่จ าหน่ายศุกูก  ทั้งนี้ สามารถใช้คู่มือจัดท า 
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แบบแสดงรายการข้อมูลแบบ 56-1 แบบ 69-1 ที่จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ เป็นแนวทางในการเลือกใช้ key financial ratio ได้  
   ตัวอย่างเช่น กรณีที่ผู้ระดมทุนเป็นธนาคารพาณิชย์ สามารถใช้ข้อมูล liquidity coverage ratio / 
net stable funding ratio แทนรายการ current ratio หรือกรณีที่ผู้ออกศุกูกเป็นบริษัทหลักทรัพย์  
สามารถใช้ข้อมูล net capital แทนรายการ current ratio ได้ เป็นต้น 

1.4 ให้เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจและการลงทุนในศุกูก   

ให้จัดท ำเอกสำรระบุว่ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลครั้งนี้มีควำมแตกต่ำงจำกแบบ 56-1 /  
56-SUKUK หรือแบบแสดงรำยกำรข้อมูลครั้งล่ำสุดท่ียื่นต่อส ำนักงำนอย่ำงไรบ้ำง (อำจท ำเป็นตำรำง
เปรียบเทียบหรือ highlight ส่วนที่แตกต่ำงก็ได้) 

2.  กรณีอ่ืนที่ไม่เข้าข่ายตาม 1. 
     2.1  ให้ผู้ระดมทุนเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยมีหัวข้อและรายละเอียดเป็นไปตาม 

แบบ 56-1 / 56-SUKUK โดยอนุโลม 
     2.2  ให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพย์สินของผู้ระดมทุน (กรณีที่ออกเป็น 

ตราสารหนี้ไม่มีประกัน) และยอดหน้ีคงค้างในการออกตั๋วเงินหรือหุ้นกู้ครั้งก่อนด้วย  
     2.3  การเปิดเผยฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและ

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัท 
และบริษัทย่อย อย่างน้อยต้องมีข้อมูลเปรียบเทียบ 2 ปีที่ผ่านมา (เป็นงบการเงินปีล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบ 
จากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานและงบการเงินปีย้อนหลังอีกหนึ่งปี)  ทั้งนี้ ให้เปิดเผย
ข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)  
ส าหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด และผลการด าเนินงานสะสมตั้งแต่ต้นปีบัญชีถึงไตรมาสล่าสุดด้วย  
และให้เปิดเผยอัตราส่วนทางการเงินดังนี้ 

(1)  อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคา  
และค่าตัดจ าหน่าย (net debt to EBITDA ratio) 

(2)  อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)  
(3)  อัตราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพัน (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)  อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบก าหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระ 

ดอกเบี้ยทั้งหมด 
(8)  อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม 

2.4  ให้เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจและการลงทุนในศุกูก   
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รายการข้อมูลเพิ่มเติม (เฉพาะสาขาธนาคารต่างประเทศในประเทศไทย) 
 หากผู้ระดมทุนเป็นสาขาธนาคารต่างประเทศในประเทศไทย  (“ส านักงานสาขา”) การเปิดเผย
ข้อมูลตาม 1. และ 2. ข้างต้น ให้เปิดเผยข้อมูลของส านักงานสาขาเป็นหลัก และระบุข้อมูลของ
ส านักงานใหญ่ (หมายถึง ธนาคารต่างประเทศทั้งองค์กร) ประกอบ โดยแสดงเฉพาะสรุปข้อมูล           
การประกอบธุรกิจ ตัวเลขรายการบัญชีในงบการเงินที่ส าคัญ และผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
ส านักงานใหญ่ (ถ้ามี) รวมทั้งแสดงข้อผูกพันตามข้อก าหนดสิทธิที่ระบุว่าส านักงานสาขาจะด ารงฐานะ  
การช าระหนี้ให้ไม่ได้รับผลกระทบจากการที่ส านักงานสาขาจะส่งเงินออกไปให้ส านักงานใหญ่   
ทั้งนี้ ให้แนบงบการเงินของส านักงานสาขาเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย         
ตราสารหนี้  นอกจากนี้ ให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจ ากัดทางกฎหมายในด้านต่าง ๆ ที่กระทบต่อความสามารถ   
ในการช าระหนี้ของผู้ระดมทุน เช่น กฎหมายล้มละลาย กฎหมายเกี่ยวกับหลักต่างตอบแทน  

- ความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ระดมทุนล้มละลาย ซึ่งผู้ถือศุกูกอาจไม่สามารถขอรับช าระหนี้
หรือฟ้องบังคับช าระหนี้จากทรัพย์สินของส านักงานสาขาและส านักงานใหญ่  ทั้งนี้ หากมีการเปิดเผย
อันดับความน่าเชื่อถือของส านักงานใหญ่ ให้ระบุค าเตือนว่า ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
ส านักงานใหญ่อาจไม่สะท้อนความสามารถในการคืนเงินลงทุนและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน 
ของส านักงานสาขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดกรณีล้มละลาย 
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ส่วนที่ 3  
ข้อมูลทรัสตีผู้ออกศุกูก  

(ให้เปิดเผยเฉพาะกรณีที่ทรัสตีผู้ออกศุกูกเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ระดมทุน) 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ให้ระบุชื่อ  สถานที่ตั้งส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร 
Home Page (ถ้ามี) จ านวนและชนิดของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 

2. ผู้ถือหุ้น 
ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจ านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน 
การถือหุ้นล่าสุด  ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอ านาจ
ควบคุมเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน 

3. รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 
ให้ระบุรายชื่อและค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

4. รายละเอียดของกองทรัสต์ของบริษัท 
- ให้ระบุว่าบริษัทมีกองทรัสต์ทั้งหมดกี่กอง แต่ละกองออกศุกูกใด (ให้ระบุชื่อเฉพาะของศุกูก) 
- ให้ระบุว่าทรัพย์สินในแต่ละกองทรัสต์คืออะไร  
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ส่วนที่ 4 
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรศุกูกท่ีจะเสนอขำย 

1. รำยละเอียดของโครงกำรศุกูกท่ีจะเสนอขำย 
อธิบายรายละเอียดโครงสร้างศุกูกที่จะเสนอขายภายใต้โครงการพอสังเขปโดยอธิบายถึง

ทรัพย์สินที่คาดว่าจะใช้อ้างอิง โครงสร้าง ขั้นตอน และกระบวนการ ในกรณีที่ศุกูกที่เสนอขายมี
รายละเอียดอ่ืนที่ส าคัญที่ควรอธิบายเพิ่มเติมจากข้อมูลในหน้าแรก เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจลักษณะของศุกูก 
ที่เสนอขาย ให้สรุปลักษณะส าคัญของศุกูกที่เสนอขายเพิ่มเติมด้วย เช่น วิธีการในการจ่ายผลตอบแทน
และการช าระหนี้ ประเภทและมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน เป็นต้น 

2. ข้อจ ำกัดกำรโอนศุกูกท่ีเสนอขำย (ถ้ามี เช่น ข้อจ ากัดการโอนศุกูกที่ได้จดทะเบียนไว้
กับส านักงาน เป็นต้น) 
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ส่วนที่ 5 
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 

1.  ให้กรรมการบริหารทุกคนและผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ของผู้ระดมทุนและทรัสตีผู้ออกศุกูก ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสารในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้ 

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก 
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของผู้ระดมทุน/ทรัสตีผู้ออกศุกูก  
(แล้วแต่กรณี) หรือผู้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว 
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ  
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

(1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดง 
รายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะ
การเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ ผู้ระดมทุน/ทรัสตีผู้ออกศุกูก (แล้วแต่กรณี)  
และบริษัทย่อยแล้ว  

(2)  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ผู้ระดมทุน/ทรัสตีผูอ้อกศุกูก  
(แล้วแต่กรณี) มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ระดมทุน/ทรัสตีผู้ออกศุกูก (แล้วแต่กรณี)  
ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญทั้งของผู้ระดมทุน/ทรัสตีผู้ออกศุกูก (แล้วแต่กรณี) และ 
บริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3)  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ผู้ระดมทุน/ทรัสตีผู้ออกศุกูก  
(แล้วแต่กรณี) มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว  
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ  วันที่  ................................................   
ต่อผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุม 
ภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของผู้ระดมทุน/ 
ทรัสตีผู้ออกศุกูก (แล้วแต่กรณี) และบริษัทย่อย 

ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของ               
ผู้ระดมทุน/ทรัสตีผู้ออกศุกูกตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกฉบับนี้  ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้า (ผู้ระดมทุน/
ทรัสตีผู้ออกศุกูก) มีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการน า
ข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกฉบับนี้ (ให้ระบุข้อความตาม 
วรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุ 
ในส่วนที่ 2 และ 3) 
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ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ 
ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็นผู้ลงลายมือ
ชื่อก ากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. ก ากับไว้ 
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น” 

         ชื่อ             ต าแหน่ง     ลายมือชื่อ* 
1.                                                                                                              
2.                                                                         
3.                                                                                                              
4.                                                                         
5.                                                                         

ชื่อ            ต าแหน่ง                  ลายมือชื่อ 

ผู้รับมอบอ านาจ                                                                                                                              

2. กรรมการคนอ่ืนของผู้ระดมทุน/ทรัสตีผู้ออกศุกูก (แล้วแต่กรณี) นอกจาก 1. 
ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก  
พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก 
แทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้ 

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก 
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผู้ระดมทุน/ทรัสตีผู้ออกศุกูก (แล้วแต่กรณี) 
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด หรือ 
ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 

ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของ        
ผู้ระดมทุน/ทรัสตีผู้ออกศุกูกตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกฉบับนี้  ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้า          
(ผู้ระดมทุน/ทรัสตีผู้ออกศุกูก) มีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้น
เช่นเดียวกับการน าข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกฉบับนี้            
(ให้ระบุข้อความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถ
ตรวจสอบได้ตามที่ระบุในส่วนที่ 2 และ 3) 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับ 
ที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ  
ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ 
…....………...................... เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี 
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ลายมือชื่อของ …..........…..................... ก ากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว 
ดังกล่าวข้างต้น” 

ชื่อ             ต าแหน่ง      ลายมือชื่อ* 
1.                                                                                                              
2.                                                                         
3.                                                                                                            
4.                                                                        
5.                                                                        

         ชื่อ           ต าแหน่ง        ลายมือชื่อ 

ผู้รับมอบอ านาจ                                                                                                                              
  

 หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกต่อส านักงาน  
มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกได้  
เม่ือเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้ระดมทุน/ทรัสตีผู้ออกศุกูก (แล้วแต่กรณี) ต้องจัดให้บุคคลน้ันลงลายมือชื่อทันที  
เว้นแต่เหตุที่ท าให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถ 
รู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้ระดมทุน/ทรัสตีผู้ออกศุกูก 
(แล้วแต่กรณี) ไม่จ าต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกและ    
ร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอื่นใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน 

3.  การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน 
ให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา

บริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้ 
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของการออกศุกูก ขอรับรองว่าข้าพเจ้า 
(1)  ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกฉบับนี้แล้ว  

และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน  
ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 

(2)  ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผู้ระดมทุนในอนาคตแล้ว
เห็นว่า สมมติฐานได้จัดท าขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผู้ระดมทุนหรือผู้ลงทุน
อย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผู้ระดมทุนมีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของ            
ผู้ระดมทุนในอนาคตในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก)” 

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดง 
รายการข้อมูลการเสนอขายศุกูกบางส่วน หรือเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบาย
เงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น 
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“เว้นแต่ข้อมูลในเร่ือง ………………. ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย 
ศุกูกนี้ ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก …………..……….. (ไม่มีข้อมูลเพียงพอ 
ที่จะตรวจสอบ หรือไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารของผู้ระดมทุน/ทรัสตีผู้ออกศุกูก (แล้วแต่กรณี)  
ในการตรวจสอบข้อมูลในเร่ืองนี้)” หรือ 

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

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

ศุกูกนี้ ที่ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลจาก .…………………..…… ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองนี้ 
เป็นอย่างดี” 

ชื่อ             ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ* 
1.                                                                               
2.                                                              
 


