
 

 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี (รายคร้ัง) 

(แบบ 69-DEBT-PO-IFT) 

 

ผูออกตราสารหน้ี .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูออกตราสารหน้ี) .......... 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 
 

- ใหระบุลักษณะท่ีสําคัญของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย เชน ประเภทตราสารหน้ี จํานวน ราคาเสนอขาย 

ตอหนวย บุคคลที่เสนอขายตราสารหน้ีให (เฉพาะกรณีที่ไมไดเสนอขายตอประชาชนท่ัวไป) 

ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหน้ี ผูออกตราสารหน้ี หรือผูค้ําประกันการชําระหน้ี เปนตน 

- ใหระบุรายละเอียดสําคัญอ่ืนของการเสนอขายตราสารหน้ี เชน ผูประกันการจําหนายและจัดจําหนาย 

บริษัทหลักทรัพยท่ีทําหนาท่ีจําหนายตราสารหน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงิน วันท่ีแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหน้ี (“แบบแสดงรายการขอมูล”) มีผลใชบังคับ เง่ือนไขการยกเลิกการเสนอขาย

กรณีท่ีมีจํานวนตราสารหน้ีที่ขายไดนอยกวาจํานวนตราสารหน้ีขั้นต่ําท่ีผูออกตราสารหนี้กําหนด เปนตน 

- ใหมีคําเตือนผูลงทุนวา  

“กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับ 

ผูออกตราสารหน้ีและเง่ือนไขของตราสารหน้ี รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยง 

ท่ีเก่ียวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี  

มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  

หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในตราสารหน้ี 

ท่ีเสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย หรือรับรอง 

ความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีแตอยางใด 

ท้ังน้ี การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี

เปนความรับผิดชอบของผูออกตราสารหน้ี 

 หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ  

หรือขาดขอความท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือตราสารหน้ีท่ีไดซื้อตราสารหน้ีไมเกินหน่ึงป 

นับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ันมีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย

จากผูออกตราสารหน้ี หรือเจาของตราสารหน้ีไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ท้ังน้ี ภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดงรายการ 
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ขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองป 

นับจากวันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีมีผลใชบังคับ” 

- ในกรณีการเสนอขายหุนกูในชวงเวลาเดียวกับการเสนอขายหนวยทรัสต (“concurrent offering”)          

ท่ีไมมีการรับประกันการจัดจําหนาย (best effort) ใหระบุคําเตือนวา “ผูลงทุนมีความเสี่ยงท่ีอาจ           

ไมสามารถจัดต้ังกองทรัสต หรืออาจไมสามารถระดมทุนตามท่ีคาดไว ซ่ึงการเกิดเหตุการณดังกลาว         

จะทําใหผูลงทุนเกิดตนทุนคาเสียโอกาสได” 

- ในกรณีท่ีผูออกตราสารหน้ีเปนกองทรัสตเพื่อการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อผูลงทุนรายใหญ  

(กอง Infra Trust – รายใหญ) ซ่ึงมีการลงทุนในโครงการท่ียังไมกอรายไดเชิงพาณิชย ใหระบุคําเตือน 

เก่ียวกับมูลคา/สัดสวนสินทรัพยของกอง Infra Trust ท่ีอยูระหวางกอสรางและยังไมกอรายไดเชิงพาณิชย 

และมีคําเตือนผูลงทุนวา “ผูลงทุนมีความเสี่ยงท่ีสินทรัพยดังกลาวอาจสรางไมเสร็จ หรือเสร็จลาชา           

กวากําหนด หรือมีตนทุนการกอสรางสูงกวาท่ีประมาณการไว” 

- ในกรณีการออกและเสนอขาย Infra Trust Bond ท่ีมีเง่ือนไขการไมจายดอกเบี้ยในชวงแรก ใหระบ ุ

อยางชัดเจนวา ในชวง X ปแรก ผูลงทุนจะยังไมไดรับดอกเบี้ยสําหรับหุนกู 
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การพิจารณาระยะเวลามีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูล 

 ในการแสดงขอมูลประกอบการพิจารณาระยะเวลาการมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการ

ขอมูล ใหแนบหนังสือรับรองท่ีระบุหนาท่ีในการสงงบการเงินและรายงานการเปดเผยขอมูลตาม 

มาตรา 56 ของผูออกตราสารหน้ี รวมทั้งลักษณะของขอกําหนดสิทธิของหุนกูที่เสนอขายคร้ังน้ีดังน้ี  

1. ขอมูลผูออกตราสารหน้ี ระบุวาผูออกตราสารหน้ีมีลักษณะใดดังน้ี 

  1.1  ผูออกตราสารหน้ี มีหนาที่นําสงงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะทางการเงิน 

หรือผลการดําเนินงานตามมาตรา 56 

  1.2  ผูออกตราสารหน้ี ไมมีหนาที่นําสงงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะทางการเงิน 

หรือผลการดําเนินงานตามมาตรา 56 

2. กรณีเสนอขายหุนกู ใหระบุประเภทหุนกู  (เชน หุนกู / หุนกูดอยสิทธิ / callable / puttable)  

ท้ังน้ี ใหระบุวาขอกําหนดสิทธิสําหรับการเสนอขายในคร้ังน้ีเปนลักษณะใดดังน้ี 

  2.1  ขอกําหนดสิทธิเปนไปตามตัวอยางท่ีกําหนดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน 

  2.2  ขอกําหนดสิทธิและเง่ือนไขตามขอกําหนดสิทธิฉบับท่ีย่ืนไมแตกตางจาก 

ขอกําหนดสิทธิท่ีเคยย่ืนตอสํานักงานมาแลวไมเกินหน่ึงปนับแตวันที่ขอกําหนดสิทธิท่ีเคยย่ืนน้ัน 

ไดเปดเผยตอสาธารณชน เวนแตเปนความแตกตางในผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับ แตไมรวมถึง 

ความแตกตางของสูตรหรือวิธีการท่ีใชในการกําหนดอัตราผลตอบแทน (ระบุวันท่ีมีผลใชบังคับของ

แบบแสดงรายการขอมูลท่ีออกตามขอกําหนดสิทธิดังกลาว....................................) 

  2.3  กรณีอื่น ๆ ที่ไมเขาขายตาม 2.1 และ 2.2 
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สารบัญ 

หนา 

สวนที่ 1  สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (factsheet) 

สวนที่ 2  ขอมูลสรุป (executive summary) 

สวนที่ 3  ผูออกตราสารหน้ี 

 1.  วัตถุประสงคการใชเงิน 

 2.  ขอมูลทั่วไป 

 3.  วัตถุประสงคของการเสนอขายหนวยทรัสต 

 4.  ปจจัยความเสี่ยง 

 5.  ขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินหลักของกองทรัสต 

 6.  ราคาประเมินและราคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจะลงทุน 

 7.  ขอพิพาทหรือขอจํากัดในการใชประโยชนในทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน 

 8.  การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน 

 9.  รายการระหวางกองทรัสตกับผูจัดการกองทรัสตและบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจัดการ    

        กองทรัสต และกองทรัสตกับทรัสตีและบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี 

 10.  ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีลงทุน 

 11.  โครงสรางและการดําเนินงานของกองทรัสต 

 12.  ผูจัดการกองทรัสต 

 13.  ทรัสตี 

 14.  คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต 

 15.  นโยบายการกูยืมเงิน 

 16.  นโยบายการจายผลประโยชน และขอจํากัด 

 17.  ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกองทรัสต 

 18.  นโยบายการลงทุนในอนาคต 

 19.  ขอมูลอื่นท่ีเก่ียวของ 

สวนที่ 4  ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหน้ี 

 1.  รายละเอียดของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 

 2.  ขอจํากัดการโอนตราสารหน้ีที่เสนอขาย 

3.  การกําหนดราคาตราสารหน้ีที่เสนอขาย 

4.  การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 
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5.  สัดสวนการลงทุนในตราสารหน้ี 

6.  ตัวแทนการชําระเงิน 

7.  ตลาดรองตราสารหน้ี 

8.  ที่ปรึกษาทางการเงิน 

สวนที่ 5  การรับรองความถูกตองของขอมูล 

เอกสารแนบ 1 (ราง) ขอกําหนดสิทธิ 
เอกสารแนบ 2 (ราง) สัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู 
เอกสารแนบ 3 (ราง) สัญญากอตั้งทรัสต 
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของผูจัดการกองทรัสต 
เอกสารแนบ 5 สรุปรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน 
เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจํางวดปบัญชีลาสุด และงบการเงินงวดไตรมาสลาสุด (กรณีเสนอขาย

หุนกูภายหลังจัดตั้งกองทรัสต) 
เอกสารแนบ 7 อื่น ๆ 
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สวนท่ี 1 

สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (factsheet) 

 

 ใหสรุปสาระสําคัญของตราสาร รวมท้ังลักษณะพิเศษและความเส่ียงท่ีสําคัญของตราสาร  
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สวนท่ี 2 

ขอมูลสรุป (executive summary) 

1. ใหสรุปสาระสําคัญของขอมูลผูออกตราสารหน้ีโดยยอ เพ่ือใหผูลงทุนเขาใจภาพรวมของ 

การดําเนินธุรกิจของผูออกตราสารหน้ี (ควรสรุปขอมูลใหอยูภายใน 1 หนากระดาษ) 

2. เปดเผยประวัติผิดนัดชําระหน้ีเงินตนหรือดอกเบี้ยของตราสารหน้ี หรือผิดนัดชําระหน้ีเงินกูยืมจาก 

ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

และการผิดเง่ือนไขในการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ 3 ปยอนหลัง 

  

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 3 และสวนที่ 4 กอนตัดสินใจจองซ้ือตราสารหน้ี) 
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สวนท่ี 3 

ผูออกตราสารหน้ี 

1.  วัตถุประสงคการใชเงิน1 

ผูออกตราสารหน้ี   ประกอบธุรกิจ        

โดยมีท่ีตั้งสํานักงานใหญที่           

Home Page ผูออกตราสารหน้ี (ถามี)    โทรศัพท โทรสาร     

มีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดจากการเสนอขายตราสารหน้ีคร้ังน้ีประมาณ   ลานบาท ไปใชดังน้ี  

หมายเหตุ:   

(1)  ใหเปดเผยประมาณการมูลคาเงินท่ีใชแยกแตละวัตถุประสงคการใชเงิน โดยอาจเปดเผยขอมูลในลักษณะเปนชวง (range)      

        ท่ีเหมาะสมได และใหเรียงลําดับการใชเงินตามความสําคัญของวัตถุประสงคแตละเรื่อง  ท้ังนี้ หากเงินระดมทุนที่ไดรับ 

        ในคร้ังนี้ไมเพียงพอสําหรับวัตถุประสงคการใชเงินท่ีระบุไว ใหเปดเผยแหลงเงินทุนท่ีจะจัดหาเพิ่มเติมดวย  

                                                        
1 การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับวัตถุประสงคการใชเงินตามตารางดานลางน้ีใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562 เปนตนไป   

ท้ังนี้ การเสนอขายตราสารหน้ีท่ีไดยื่นแบบแสดงรายการขอมูลกอนวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ใหอธิบายวัตถุประสงคการใชเงินพอสังเขป 

โดยไมจําเปนตองเปดเผยตามรูปแบบในตารางดานลาง 

วัตถุประสงคการใชเงิน จํานวนเงินท่ีใช

โดยประมาณ 

ระยะเวลาท่ีใช

เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด 

1. เพื่อใชในการซ้ือสินทรัพย 

หรือลงทุนในกิจการท่ี

เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

ปจจุบัน  

  - กรณีเปนการซื้อสินทรัพย ใหอธิบายเกี่ยวกับ

ประเภทสินทรัพยและจํานวนเงินที่ใช

โดยประมาณ  

- กรณีเปนการลงทุนในกิจการ ใหอธิบาย

ลักษณะกิจการที่จะลงทุน สถานะการลงทุน 

และจํานวนเงินที่ใชโดยประมาณ 

ทั้งนี้ กรณีการซื้อสินทรัพย หรือลงทุนในกิจการ

ที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจปจจุบัน               

ใหอธิบายเหตุผลและที่มาของการเขาไป               

ซื้อสินทรัพยหรือลงทุนในกิจการดังกลาวดวย 

2. เพื่อใชในการซ้ือสินทรัพย 

หรือลงทุนในกิจการท่ีไม

เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

ปจจุบัน 

  

3. เพื่อชําระคืนเงินกู หรือหน้ี

จากการออกตราสารหน้ี 

  -  กรณีเปนการชําระหน้ีที่มีกับกลุมท่ีปรึกษา

ทางการเงินหรือกลุมตัวกลางในการเสนอขาย

หลักทรัพย ใหเปดเผย terms and conditions 

ของหนี้ดังกลาวเพิ่มเติมดวย   

-  กรณีอื่น ๆ ใหเปดเผยอยางนอยในเรื่อง

จํานวนเงินและระยะเวลาการใชเงิน 

4. กรณีอื่น ๆ เชน เงินทุนท่ีใช

หมุนเวียนในกิจการ 
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(2)   หากเปนการทํารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ใหเปดเผยเปนรายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวย 

ท้ังนี้ แนวทางการเปดเผยวัตถุประสงคการใชเงินใหเปนไปตามคูมือการเปดเผยขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล             

การเสนอขายหลักทรัพย และขอมูลประจําป ท่ีกําหนดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน 

2.  กรณีผูออกตราสารหน้ีมีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลประจําปตอสํานักงานหรือ          

เพ่ิงยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี และแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาว 

มีผลใชบังคับไมเกิน 1 ป ใหเปดเผยขอมูลดังน้ี 

 2.1  ผูออกตราสารหน้ีเปดเผยขอมูลตามท่ีไดเคยเปดเผยในแบบ 69-IFT และแบบ                 

แสดงรายการขอมูลประจําปงวดปลาสุดหรือแบบแสดงรายการขอมูลท่ีเคยจัดสงตอสํานักงานขางตน 

และปรับปรุงขอมูลดังกลาว ใหเปนปจจุบันดวย 

 2.2  ใหเพ่ิมเติมขอมูลเก่ียวกับภาระผูกพันในทรัพยสินของผูออกตราสารหน้ี (กรณีทีอ่อก               

เปนตราสารหน้ีไมมีประกัน) และยอดหน้ีคงคางในการออกหุนกูคร้ังกอน  

 2.3  ใหเปดเผยขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ

กองทรัสต สําหรับงบการเงินรายไตรมาสลาสุด และผลการดําเนินงานสะสมต้ังแตตนปบัญชี ถึงไตรมาส

ลาสุดดวย และใหเปดเผยอัตราสวนทางการเงิน* ดังน้ี 

(1)  อัตราสวนหน้ีสินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินไดคาเส่ือมราคา  

และคาตัดจําหนาย (net debt to EBITDA ratio) 

(2)  อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)  

(3)  อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)  

(4)  อัตราหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (debt to equity ratio)  

(5)  อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio)  

(6)  อัตราสวนตั๋วเงินจายตอหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (B/E size to interest bearing debt ratio) 

(7)  อัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียที่ครบกําหนดภายใน 1 ป ตอหน้ีสินท่ีมีภาระ 

ดอกเบ้ียท้ังหมด 

(8)  อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหน้ีสินรวม 

* ในกรณีที่ key financial ratio รายการใดไมเหมาะกับประเภทธุรกิจของผูออกตราสารหน้ี 

สามารถปรับรายการดังกลาวใหเหมาะกับประเภทธุรกิจได โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจในการวิเคราะห 

ของท่ีปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่จําหนายตราสารหน้ี   

 2.4  ใหเปดเผยขอมูลความเส่ียงตอการดําเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหน้ี   

ใหจัดทําเอกสารระบวุาแบบแสดงรายการขอมูลครั้งน้ีมีความแตกตางจากแบบแสดงรายการ

ขอมูลประจําป หรือแบบแสดงรายการขอมูลงวดลาสุดที่ย่ืนตอสํานกังานอยางไรบาง (อาจทําเปนตาราง

เปรียบเทียบหรือ highlight สวนท่ีแตกตางก็ได) 
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3.  กรณีการทํา concurrent offering 

3.1  อนุญาตใหผูออกตราสารหน้ีอางอิงขอมูลจากแบบ 69–IFT ได 

3.2  ใหเพิ่มเติมขอมูลเก่ียวกับภาระผูกพันในทรัพยสินของผูออกตราสารหน้ี (กรณีท่ีออกเปน 

ตราสารหน้ีไมมีประกัน) และยอดหน้ีคงคางในการออกตราสารหน้ีคร้ังกอนดวย 

3.3  ใหเปดเผยผลการดําเนินงานของสินทรัพยของผูออกตราสารหน้ียอนหลัง 2 ป  

หรือหากมีขอมูลยอนหลังนอยกวา 2 ปใหเปดเผยเทาท่ีมี  

3.4  ใหเปดเผยขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน            

ของกองทรัสต สําหรับงบการเงินรายไตรมาสลาสุด และผลการดําเนินงานสะสมตั้งแต 

ตนปบัญชีถึงไตรมาสลาสุดดวย และใหเปดเผยอัตราสวนทางการเงิน ดังน้ี 

(1)  อัตราสวนหน้ีสินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินไดคาเส่ือมราคา                    

และคาตัดจําหนาย (net debt to EBITDA ratio) 

(2)  อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)  

(3)  อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)  

(4)  อัตราหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (debt to equity ratio)  

(5)  อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio)  

(6)  อัตราสวนตั๋วเงินจายตอหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (B/E size to interest bearing debt ratio) 

(7)  อัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียที่ครบกําหนดภายใน 1 ป ตอหน้ีสินท่ีมีภาระ

ดอกเบ้ียท้ังหมด 

(8)  อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหน้ีสินรวม 

       3.5  ใหเปดเผยขอมูลความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหน้ี   
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สวนท่ี 4 

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหน้ี 

1.  รายละเอียดของตราสารหนี้ท่ีเสนอขาย 

       - ใหระบุกฎหมายของประเทศท่ีใชบังคับกับตราสารหน้ี (applicable law)2 

- ใหแสดงผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะหการจัดอันดับ 

ความนาเชื่อถือของตราสารหน้ี ผูท่ีออกตราสารหน้ี หรือผูคํ้าประกันการชําระหน้ีตามตราสารหน้ี 

โดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

 -  ในกรณีที่ตราสารหน้ีท่ีเสนอขายมีรายละเอียดอ่ืนท่ีสําคัญท่ีควรอธิบายเพิ่มเติมจากขอมูล 

ในหนาแรก เพ่ือใหผูลงทุนเขาใจลักษณะของตราสารหน้ีที่เสนอขาย ใหสรุปลักษณะสําคัญของ 

ตราสารหน้ีท่ีเสนอขายเพ่ิมเติมดวย เชน กรณีเสนอขายหุนกู ใหสรุปสาระสําคัญของขอกําหนด 

วาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู (terms and conditions) และสัญญาแตงต้ังผูแทน       

ผูถือหุนกู วิธีการในการจายดอกเบ้ียและการชําระหน้ี ประเภทและมูลคาทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกัน  

ขอมูลผูค้ําประกันและสรุปสาระสําคัญของสัญญาคํ้าประกัน (กรณีเปนการค้ําประกัน) เปนตน 

 -  กรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูที่ไดรับการแตงต้ังมีสถานะเปนเจาหน้ีของผูออกตราสารหน้ี 

ใหเปดเผยความสัมพันธดังกลาวไวดวย2 

2.  ขอจํากัดการโอนตราสารหน้ีที่เสนอขาย (ถามี เชน ขอจํากัดการโอนตราสารหน้ีที่ได 

จดทะเบียนไวกับสํานักงาน เปนตน) 

3.  การกําหนดราคาตราสารหน้ี2 

          ใหอธิบายท่ีมาของการกําหนดอัตราดอกเบ้ียและราคาตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย ไดแก  

วิธีการกําหนดราคา ผูท่ีมีสวนในการกําหนดราคา ปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ ท่ีใชในการกําหนดราคา เปนตน             

ท้ังน้ี แนวทางการเปดเผยที่มาของการกําหนดอัตราดอกเบ้ียและราคาตราสารหน้ีใหเปนไปตามคูมือ               

การเปดเผยขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และขอมูลประจําป 

4.  การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

 (1) วิธีการเสนอขายตราสารหน้ี  

  ใหระบุวาเปนการเสนอขายตราสารหน้ีผานผูจัดจําหนายตราสารหน้ีหรือผูคาตราสารหน้ี

หรือไม 

 (2) ผูจัดจําหนายตราสารหน้ี (กรณีผานผูจัดจําหนาย) ใหระบุ 

  (ก) ผูประกันการจําหนายและจัดจําหนาย ใหระบุช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท 

 (ข) ผูจัดจําหนาย ใหระบุชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท 

 (ค) ตัวแทนผูจัดจําหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

                                                        
2 การเปดเผยขอมูลดังกลาวใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562  เปนตนไป 
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นอกจากน้ี หากผูจัดจําหนายตราสารหน้ีมีความเก่ียวของกับผูออกตราสารหน้ีในลักษณะ

ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหน้ี 

เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย2 

(3)  ผูคาตราสารหน้ี (กรณีผานผูคาตราสารหน้ี) ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

นอกจากน้ี หากผูคาตราสารหน้ีมีความเก่ียวของกับผูออกตราสารหน้ีในลักษณะที่อาจ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหน้ี 

เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย2 

 (4) เง่ือนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนาย/คาตราสารหน้ี  

 ใหระบุขอตกลงระหวางผูออกตราสารหน้ีกับผูจัดจําหนายตราสารหน้ี/ผูคาตราสารหน้ี 

ท่ีเก่ียวกับเง่ือนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหรือการคาตราสารหน้ี  ทั้งน้ี ใหแสดงจํานวนเงิน 

คาตราสารหน้ีท่ีผูออกตราสารหน้ีจะไดรับหลังจากหักคาตอบแทนในการจัดจําหนาย/คาตราสารหน้ีไวดวย   

 (5) คาใชจายในการเสนอขายตราสารหน้ี  

 ใหระบุจํานวนประกอบรายการที่เปนคาใชจายทั้งหมดในการเสนอขายตราสารหน้ี 

โดยสังเขป 

(6)  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อตราสารหน้ี  

 ใหระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เชน วัน เวลา สถานท่ี เปนตน 

(7) วิธีการจัดสรรตราสารหน้ี  

 ใหระบุหลักการจัดสรรตราสารหน้ีใหแกผูจองซ้ือ โดยระบุชื่อกลุมบุคคล และสัดสวน 

หรือจํานวนตราสารหน้ีท่ีจะไดรับจัดสรรอยางชัดเจน หากมีการแบงจํานวนตราสารหน้ีและเสนอขาย

ตอผูลงทุนตางประเทศ ใหระบุดวย 

 (8) วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซ้ือตราสารหน้ี  

  ใหระบุรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาการจองซื้อตราสารหน้ี การกําหนดจํานวนใน       

การจองซื้อตราสารหน้ีตอราย วิธีการชําระเงินคาจองซ้ือตราสารหน้ี ชื่อบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย

ท่ีเปนตัวแทนรับเงินคาจองซ้ือตราสารหน้ี วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินคาจองซ้ือตราสารหน้ีคืน  

(9) การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซ้ือตราสารหน้ีเกินกวาจํานวนตราสารหน้ีที่เสนอขาย 

  ใหระบุการจัดสรรกรณีท่ีมีผูจองซื้อตราสารหน้ีเกินกวาจํานวนตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 

 (10)  วิธีการคืนเงินคาจองซ้ือตราสารหน้ี  

  ใหระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินคาจองซื้อตราสารหน้ีในกรณีท่ีผูจองซ้ือ

ไมไดรับการจัดสรรตราสารหน้ี 

(11) วิธีการสงมอบตราสารหน้ี 

  ใหระบุวิธีการ และระยะเวลาในการสงมอบ 
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5.  สัดสวนการลงทุนในตราสารหน้ี 

ใหแสดงสัดสวนการลงทุนในตราสารหน้ีที่กองทรัสตเสนอขายของกลุมผูที่จะจําหนาย 

จาย โอน ใหเชา หรือใหสิทธิในโครงสรางพ้ืนฐานแกกองทรัสตและกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคล

ดังกลาว ซ่ึงตามหลักเกณฑกําหนดวาจะตองไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 

 6.  ตัวแทนการชําระเงิน2 (paying agent)  

      ใหระบุรายละเอียดชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท ของบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังจากผูออกตราสารหน้ีให

ทําหนาที่เปนตัวแทนการชําระเงิน รวมถึงรายละเอยีดเก่ียวกับขอบเขตในการทําหนาที่เปนตัวแทน           

การชําระเงิน  ท้ังน้ี ในกรณีที่ผูออกตราสารหน้ีทําหนาที่ในการชําระเงินเอง โดยไมไดมีการทําสัญญาแตงตั้ง

บุคคลใดทําหนาท่ีเปนตัวแทนการชําระเงิน ใหระบุวาผูออกตราสารหน้ีเปนผูทําหนาที่ดังกลาว 

 7.  ตลาดรองตราสารหน้ี2 (ถามี) 

       ในกรณีท่ีผูออกตราสารหน้ีประสงคจะนําตราสารหน้ีที่ออกและเสนอขายไปจดทะเบียน 

ซื้อขายในตลาดรองใด ๆ ใหระบุชื่อของตลาดดังกลาว รวมทั้งวันเวลาท่ีคาดวาจะนําตราสารหน้ีดังกลาว 

ไปจดทะเบียนดวย   นอกจากน้ี ในกรณีที่ผูออกตราสารหน้ีจะแตงต้ังบุคคลใดทําหนาท่ีเปนผูดูแล 

สภาพคลอง (market maker) ใหระบุช่ือ ท่ีอยู และสาระสําคัญของขอตกลงในการทําหนาที่เปน                      

market maker ดวย 

8.  ที่ปรึกษาทางการเงิน2 (ถามี)  

ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท  นอกจากน้ี หากท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเก่ียวของ 

กับผูออกตราสารหน้ีในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน  

มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหน้ี เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย 
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สวนท่ี 5 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

1. กรณีเปนการเสนอขายตราสารหน้ีโดยกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ใหกรรมการของผูจัดการกองทรัสตที่มีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อพรอประทับตรา

บริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล พรอมท้ังมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารใน 

แบบแสดงรายการขอมูลแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี   

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

ฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันของผูจัดการ

กองทรัสต ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด 

หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ท้ังน้ี การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหน้ี

ตามที่ปรากฏในแหลงขอมูลท่ีผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูล

การเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ี  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอ 

ความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงน้ันเชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบ 

แสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ี  (ใหระบุขอความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีท่ีมี 

การอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ทีผู่ลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุในสวนที่ 3)  

 ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาได 

รับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให.............................................เปนผูลงลายมือช่ือกํากับ

เอกสารน้ีไวทุกหนาดวย  หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ....................................................กํากับไว  

ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน”   

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ* 

1. .......................................... ................................................ ................................................ 

2. .......................................... ................................................ ................................................ 

3. .......................................... ................................................ ................................................ 

4. .......................................... ................................................ ................................................ 

                    ในฐานะผูจัดการกองทรัสต  และในฐานะผูไดรับมอบหมายจากทรัสตีใหดําเนินการ

แทนกองทรัสต (ใหแนบหนังสือมอบอํานาจจากทรัสตีมาพรอมดวย) 
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ผูรับมอบอํานาจ 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. ........................................... ................................................ ................................................ 
 หมายเหต ุหากในวันท่ีย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน มีเหตุจําเปน                 

ท่ีทําใหบุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เม่ือเหตุดังกลาวหมดส้ินแลว                    

ผูออกตราสารหน้ีตองจัดใหบุคคลน้ันลงลายมือชื่อทันที  เวนแตเหตุท่ีทําใหบุคคลดังกลาว             ไม

สามารถ ลงลายมือชื่อไดเกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถ

บังคับตนเองได เน่ืองจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูออกตราสารหน้ีไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาว

ลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอื่นใดท่ีมีเหตุจําเปนและ

สมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 

2.   การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

 ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ พรอมท้ังประทับตราบริษัท 

(ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

“ขาพเจาในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของผูออกตราสารหน้ี ขอรับรองวาขาพเจา 

  (1)  ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ีแลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน  

ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

  (2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูออกตราสารหน้ีในอนาคต 

แลวเห็นวา สมมติฐานไดจัดทําข้ึนอยางสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบตอผูออกตราสารหน้ี

หรือผูลงทุนอยางชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผูออกตราสารหน้ีมีการระบุนโยบายและแผนการ

ประกอบธุรกิจของผูออกตราสารหน้ีในอนาคตในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี)” 

  ในกรณีท่ีที่ปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลท่ีเก่ียวของกับแบบแสดง 

รายการขอมูลบางสวน หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบายเง่ือนไขไวเพิ่มเติม เชน 

“เวนแตขอมูลในเร่ือง .............................. ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหน้ีน้ี ท่ีขาพเจาไมสามารถใหความเห็นได เน่ืองจาก .................................... (ไมมีขอมูลเพียงพอ    

ท่ีจะตรวจสอบ หรือไมไดรับความรวมมือจากผูบริหารของผูออกตราสารหน้ีในการตรวจสอบขอมูล 

ในเร่ืองน้ี)” หรือ 

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

ในกรณีที่ท่ีปรึกษาทางการเงินนําขอมูลจากบุคคลอ่ืนท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานน้ัน 

มาอางอิง ใหระบุขอความเพ่ิมเติม ดังน้ี 
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“เวนแตขอมูลในเร่ือง ............................. ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหน้ีน้ี ท่ีขาพเจาใชขอมูลจาก ................................... ซ่ึงขาพเจาเห็นวาเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องน้ี 

เปนอยางด”ี 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. ........................................... ................................................ ................................................ 

2. ........................................... ............................................... ................................................ 
 


