
 

 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี (MTN) 

(แบบ 69-BASE-PO-IFT) 

 

ผูออกตราสารหน้ี .......... (ช่ือไทย/อังกฤษของผูออกตราสารหน้ี) …… 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

- ใหระบุวาเปนการเสนอขายแบบโครงการตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขายในรอบ 2 ป (Medium Term Note 

Program : “MTN”)  

- ใหระบลัุกษณะสําคัญของโครงการตราสารหน้ีที่คาดวาจะเสนอขาย เชน ชื่อโครงการ ประเภท  

มูลคาเสนอขายรวม บุคคลท่ีเสนอขายตราสารหน้ีให (เฉพาะกรณีที่ไมไดเสนอขายตอประชาชนท่ัวไป) 

วันเร่ิมโครงการ และวันส้ินสุดโครงการ เปนตน 

- ใหมีคําเตือนผูลงทุนวา  

“กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับ 

ผูออกตราสารหน้ีและเง่ือนไขของตราสารหน้ี รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยง 

ท่ีเก่ียวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี  

มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  

หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในตราสารหน้ี 

ท่ีเสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย หรือรับรอง 

ความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีแตอยางใด 

ท้ังน้ี การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี

เปนความรับผิดชอบของผูออกตราสารหน้ี 

 หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ  

หรือขาดขอความท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือตราสารหน้ีท่ีไดซ้ือตราสารหน้ีไมเกินหน่ึงปนับแต

วันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ันมีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจาก 

ผูออกตราสารหน้ีหรือเจาของตราสารหน้ีไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 
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ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ท้ังน้ี ภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูล

การเสนอขายตราสารหน้ีเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจาก

วันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีมีผลใชบังคับ” 

- ในกรณีการเสนอขายหุนกูในชวงเวลาเดียวกับการเสนอขายหนวยทรัสต (“concurrent offering”)          

ท่ีไมมีการรับประกันการจัดจําหนาย (best effort) ใหระบุคําเตอืนวา “ผูลงทุนมีความเสี่ยงท่ีอาจ           

ไมสามารถจัดต้ังกองทรัสต หรืออาจไมสามารถระดมทุนตามท่ีคาดไว ซ่ึงการเกิดเหตุการณดังกลาว         

จะทําใหผูลงทุนเกิดตนทุนคาเสียโอกาสได” 

- ในกรณีท่ีผูออกตราสารหน้ีเปนกองทรัสตเพื่อการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อผูลงทุนรายใหญ  

(กอง Infra Trust – รายใหญ) ซ่ึงมีการลงทุนในโครงการท่ียังไมกอรายไดเชิงพาณิชย ใหระบุคําเตือนวา 

เก่ียวกับมูลคา/สัดสวนสินทรัพยของกอง Infra Trust ท่ีอยูระหวางกอสรางและยังไมกอรายได             

เชิงพาณิชย และมีคําเตือนผูลงทุนวา “ผูลงทุนมีความเส่ียงท่ีสินทรัพยดังกลาวอาจสรางไมเสร็จ หรือ

เสร็จลาชากวากําหนด หรือมีตนทุนการกอสรางสูงกวาท่ีประมาณการไว” 

- ในกรณีการออกและเสนอขาย Infra Trust Bond ท่ีมีเง่ือนไขการไมจายดอกเบี้ยในชวงแรก ใหระบุ 

อยางชัดเจนวา ในชวง X ปแรก ผูลงทุนจะยังไมไดรับดอกเบี้ยสําหรับหุนกู 
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การพิจารณาระยะเวลามีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูล 

 ในการแสดงขอมูลประกอบการพิจารณาระยะเวลาการมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการ

ขอมูล ใหแนบหนังสือรับรองท่ีระบุหนาท่ีในการสงงบการเงินและรายงานการเปดเผยขอมูลตาม 

มาตรา 56 ของผูออกตราสารหน้ี รวมทั้งลักษณะของขอกําหนดสิทธิของหุนกูที่เสนอขายคร้ังน้ีดังน้ี  

1. ขอมูลผูออกตราสารหน้ี ระบุวาผูออกตราสารหน้ีมีลักษณะใดดังน้ี 

  1.1  ผูออกตราสารหน้ีมีหนาท่ีนําสงงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะทางการเงิน 

หรือผลการดําเนินงานตามมาตรา 56 

  1.2  ผูออกตราสารหน้ีไมมีหนาท่ีนําสงงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะทางการเงิน 

หรือผลการดําเนินงานตามมาตรา 56 

2. กรณีเสนอขายหุนกู ใหระบุวาขอกําหนดสิทธิสําหรับการเสนอขายในคร้ังน้ีเปนลักษณะใดดังน้ี 

  2.1  ขอกําหนดสิทธิเปนไปตามตัวอยางท่ีกําหนดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน 

  2.2  ขอกําหนดสิทธิและเง่ือนไขตามขอกําหนดสิทธิฉบับท่ีย่ืนไมแตกตางจาก 

ขอกําหนดสิทธิท่ีเคยย่ืนตอสํานักงานมาแลวไมเกินหน่ึงปนับแตวันที่ขอกําหนดสิทธิท่ีเคยย่ืนน้ัน 

ไดเปดเผยตอสาธารณชน เวนแตเปนความแตกตางในผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับ แตไมรวมถึง 

ความแตกตางของสูตรหรือวิธีการท่ีใชในการกําหนดอัตราผลตอบแทน (ระบุวันท่ีมีผลใชบังคับของ

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

 2.3  กรณีอื่น ๆ ท่ีไมเขาขายตาม 2.1 และ 2.2 
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สารบัญ  

หนา 

สวนที่ 1  ขอมูลสรุป (executive summary) 

สวนที่ 2  ผูออกตราสารหน้ี 

1. ขอมูลทั่วไป 

2. วัตถุประสงคของการเสนอขายหนวยทรัสต 

3. ปจจัยความเสี่ยง 

4. ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินหลักของกองทรัสต 

5. ราคาประเมินและราคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจะลงทุน 

6. ขอพิพาทหรือขอจํากัดในการใชประโยชนในทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน 

7. การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐาน 

8. รายการระหวางกองทรัสตกับผูจัดการกองทรัสตและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผูจัดการ

กองทรัสต และกองทรัสตกับทรัสตีและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทรัสต ี

9. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานที่ลงทุน 

10. โครงสรางและการดําเนินงานของกองทรัสต 

11. ผูจัดการกองทรัสต 

12. ทรัสตี 

13. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต 

14. นโยบายการกูยืมเงิน 

15. นโยบายการจายผลประโยชน และขอจํากัด 

16. ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกองทรัสต 

17. นโยบายการลงทุนในอนาคต 

18. ขอมูลอื่นที่เก่ียวของ 

สวนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหน้ีที่เสนอขาย 

1. รายละเอียดของโครงการตราสารหน้ีที่เสนอขาย 

2. ขอจํากัดการโอนตราสารหน้ีที่เสนอขาย (ถามี) 

สวนที่ 4  การรับรองความถูกตองของขอมูล 

เอกสารแนบ 1 รางขอกําหนดสิทธิสําหรับโครงการ MTN  
เอกสารแนบ 2 รางสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู 
เอกสารแนบ 3 (ราง) สัญญากอตั้งทรัสต 
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของผูจัดการกองทรัสต 
เอกสารแนบ 5 สรุปรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน 
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เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจํางวดปบัญชีลาสุด และงบการเงินงวดไตรมาสลาสุด (กรณีเสนอขาย
หุนกูภายหลังจัดตั้งกองทรัสต) 
เอกสารแนบ 7 อื่นๆ 
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สวนท่ี 1 

ขอมูลสรุป (executive summary) 

 

1. ใหสรุปสาระสําคัญของขอมูลผูออกตราสารหน้ีโดยยอ เพ่ือใหผูลงทุนเขาใจภาพรวมของ 

การดําเนินธุรกิจของผูออกตราสารหน้ี (ควรสรุปขอมูลใหอยูภายใน 1 หนากระดาษ) 

2.     ประวัติผิดนัดชําระหน้ีเงินตนหรือดอกเบ้ียของตราสารหน้ี หรือผิดนัดชําระหน้ีเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย 

บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน และการผิดเง่ือนไข 

ในการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ 3 ปยอนหลัง 

  

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซ้ือตราสารหน้ี) 
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สวนท่ี 2  

ผูออกตราสารหน้ี 
 

1. กรณีผูออกตราสารหน้ีมีหนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลประจําปตอสํานักงานหรือเพ่ิงยื่น

แบบแสดงรายการขอมูล และแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวมีผลใชบังคับไมเกิน 1 ป ใหเปดเผย

ขอมูลดังน้ี 

1.1 ผูออกตราสารหน้ีเปดเผยขอมูลตามที่ไดเคยเปดเผยในแบบรายการขอมูลประจําป 

งวดปลาสุดหรือแบบแสดงรายการขอมูลท่ีเคยจัดสงตอสํานักงานขางตน และปรับปรุงขอมูลดังกลาว 

ใหเปนปจจุบันดวย 

1.2 ใหเพ่ิมเติมขอมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพยสินของผูออกตราสารหน้ี (กรณีท่ีออกเปน 

ตราสารหน้ีไมมีประกัน) และยอดหน้ีคงคางในการออกตั๋วเงินหรือหุนกูครั้งกอน  

1.3 ใหเปดเผยขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and 

Analysis: MD&A) โดยผูจัดการกองทรัสต สําหรับงบการเงินรายไตรมาสลาสุด และผลการดําเนินงาน

สะสมตั้งแตตนปบัญชีถึงไตรมาสลาสุดดวย และใหเปดเผยอัตราสวนทางการเงิน* ดังน้ี 

(1)  อัตราสวนหน้ีสินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินไดคาเสื่อมราคา  

และคาตัดจําหนาย (net debt to EBITDA) 

(2)  อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (interest coverage ratio)  

(3)  อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)  

(4)  อัตราหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (debt to equity)  

(5)  อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio)  

(6)  อัตราสวนตั๋วเงินจายตอหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย (B/E size to interest bearing debt) 

(7)  อัตราสวนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ียท่ีครบกําหนดภายใน 1 ป ตอหน้ีสินที่มีภาระ

ดอกเบ้ียท้ังหมด 

(8)  อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหน้ีสินรวม 

* ในกรณีท่ี key financial ratio รายการใดไมเหมาะกับประเภทธุรกิจของผูออกตราสารหน้ี 

สามารถปรับรายการดังกลาวใหเหมาะกับประเภทธุรกิจได โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจในการวิเคราะห   

ของท่ีปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่จําหนายตราสารหน้ี                    

1.4 ใหเปดเผยขอมูลความเส่ียงตอการดําเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหน้ี   

ใหจัดทําเอกสารระบุวาแบบแสดงรายการขอมูลครั้งน้ีมีความแตกตางจากแบบแสดงรายการ

ขอมูลประจําปหรือแบบแสดงรายการขอมูลงวดลาสุดท่ีย่ืนตอสํานักงานอยางไรบาง (อาจทําเปนตาราง

เปรียบเทียบหรือ highlight สวนท่ีแตกตางก็ได) 
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2. กรณีการทํา concurrent offering 

2.1  อนุญาตใหผูออกตราสารหน้ีอางอิงขอมูลจากแบบ 69–IFT ได 

2.2  ใหเพิ่มเติมขอมูลเก่ียวกับภาระผูกพันในทรัพยสินของผูออกตราสารหน้ี (กรณีท่ีออก 

เปนตราสารหน้ีไมมีประกัน) และยอดหน้ีคงคางในการออกตราสารหน้ีครั้งกอนดวย 

2.3  ใหเปดเผยผลการดําเนินงานของสินทรัพยของผูออกตราสารหน้ียอนหลัง 2 ป 

 หรือหากมีขอมูลยอนหลังนอยกวา 2 ปใหเปดเผยเทาที่มี  
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สวนท่ี 3 

ขอมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหน้ีที่จะเสนอขาย 

1. รายละเอียดของโครงการตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขาย 

 ในกรณีท่ีโครงการตราสารหน้ีท่ีเสนอขายมีรายละเอียดอ่ืนท่ีสําคัญท่ีควรอธิบายเพิ่มเติม

จากขอมูลในหนาแรก เพื่อใหผูลงทุนเขาใจลักษณะของโครงการตราสารหน้ีจะที่เสนอขาย ใหสรุป

ลักษณะสําคัญของตราสารหน้ีท่ีจะเสนอขายเพิ่มเติมดวย เชน สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดวาดวย

สิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกูสําหรับโครงการ MTN (master terms and conditions) 

และสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู วิธีการในการจายดอกเบ้ียและการชําระหน้ี ประเภทและมูลคา

ทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกัน ขอมูลผูค้ําประกันและสรุปสาระสําคัญของสัญญาคํ้าประกัน (กรณีเปน 

การค้ําประกัน) เปนตน 

 กรณีท่ีผูแทนผูถือหุนกูท่ีไดรับการแตงต้ังมีสถานะเปนเจาหน้ีของผูออกตราสารหน้ี  

ใหเปดเผยความสัมพันธดังกลาวไวดวย1 

2. ขอจํากัดการโอนตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย (ถามี เชน ขอจํากัดการโอนตราสารหน้ีท่ีได 

จดทะเบียนไวกับสํานักงาน เปนตน) 

 

                                                        
1 การเปดเผยขอมูลดังกลาวใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562  เปนตนไป 
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สวนท่ี 4 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

1. กรณีเปนการเสนอขายตราสารหน้ีโดยกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน 

  ใหกรรมการของผูจัดการกองทรัสตท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อพรอม

ประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล พรอมทั้งมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับ

เอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี   

  “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

ฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันของผูจัดการ

กองทรัสต ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด 

หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ท้ังน้ี การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออก 

ตราสารหน้ีตามท่ีปรากฏในแหลงขอมูลท่ีผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ี  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามี 

ความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูลท่ีอางอิงน้ันเชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดง         

ใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ี  (ใหระบุขอความตามวรรคน้ี 

เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามท่ีระบุ                    

ในสวนท่ี 2) 

  ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจา        

ได รับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให.............................................เปนผูลงลายมือชื่อ

กํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย  หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ.......................................กํากับไว  

ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน”   

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ* 

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

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

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

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

               ในฐานะผูจัดการกองทรัสต  และในฐานะผูไดรับมอบหมายจากทรัสตีใหดําเนินการแทน

กองทรัสต (ใหแนบหนังสือมอบอํานาจจากทรัสตีมาพรอมดวย) 
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ผูรับมอบอํานาจ 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. ........................................... ................................................ ................................................ 
 หมายเหต ุหากในวันท่ีย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนที่ทําให

บุคคลใดยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เม่ือเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูออกตรา

สารหน้ีตองจัดใหบุคคลน้ันลงลายมือชื่อทันที  เวนแตเหตุท่ีทําใหบคุคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อได

เกิดจากการท่ีบุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได  

เน่ืองจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูออกตราสารหน้ีไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อใน

แบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวน หรือเปนกรณีอื่นใดท่ีมีเหตุจําเปนและสมควร                 

โดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 

2.  การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ พรอมท้ังประทับตราบริษัท 

(ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

“ขาพเจาในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของผูออกตราสารหน้ี ขอรับรองวาขาพเจา 

(1)  ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ีแลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง

ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

(2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูออกตราสารหน้ีในอนาคต 

แลวเห็นวา สมมติฐานไดจัดทําข้ึนอยางสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบตอผูออกตราสารหน้ี

หรือผูลงทุนอยางชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผูออกตราสารหน้ีมีการระบุนโยบายและแผนการ

ประกอบธุรกิจของผูออกตราสารหน้ีในอนาคตในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี)” 

ในกรณีที่ท่ีปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลที่เก่ียวของกับแบบแสดง 

รายการขอมูลบางสวน หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบายเง่ือนไขไวเพิ่มเติม เชน 

“เวนแตขอมูลในเร่ือง ………………. ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

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

ท่ีจะตรวจสอบ หรือไมไดรับความรวมมือจากผูบริหารของผูออกตราสารหน้ีในการตรวจสอบขอมูล 

ในเร่ืองน้ี)” หรือ 

“เวนแตขอความในหนา……..ซึ่งขาพเจาเห็นวาควรใชขอความ……………....แทน” 
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ในกรณีที่ท่ีปรึกษาทางการเงินนําขอมูลจากบุคคลอื่นท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานน้ัน 

มาอางอิง ใหระบุขอความเพ่ิมเติม ดังน้ี 

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

ตราสารหน้ีน้ี ท่ีขาพเจาใชขอมูลจาก .……………..…..… ซ่ึงขาพเจาเห็นวาเปนผูเชี่ยวชาญในเร่ืองน้ี 

เปนอยางด”ี 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

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

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

 


