
 

 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก (MTN) 

(แบบ 69-BASE-PO-SUKUK) 

 

บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูระดมทุน) …… 

บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของทรัสตีผูออกศุกูก) …… 

 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

- ใหระบุวาเปนการเสนอขายแบบโครงการศุกูกท่ีจะเสนอขายในรอบ 2 ป (Medium Term Note 

Program : “MTN”)  

- ใหระบลัุกษณะท่ีสําคัญโครงการศุกูกท่ีเสนอขาย เชน ช่ือโครงการ ประเภท ชนิด มูลคาเสนอขายรวม  

บุคคลท่ีเสนอขายศุกูกให (เฉพาะกรณีท่ีไมไดเสนอขายตอประชาชนทั่วไป) วันเร่ิมโครงการ  

และวันสิ้นสุดโครงการ เปนตน 

 - ใหมีคําเตือนผูลงทุนวา  

“กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับ 

ผูระดมทุนและเงื่อนไขของศุกูก รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงท่ีเก่ียวของ 

เปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกน้ี มิไดเปนการแสดงวา

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในศุกูกที่เสนอขาย หรือมิได

ประกันราคาหรือผลตอบแทนของศุกูกท่ีเสนอขาย หรือมิไดรับรองวาศุกูกท่ีเสนอขายเปนไปตาม 

หลักศาสนาอิสลาม หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายศุกูกแตอยางใด ท้ังน้ี การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายศุกูกน้ีเปนความรับผิดชอบของผูระดมทุนและทรัสตีผูออกศุกูก 

หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือ 

ขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือศุกูกท่ีไดซื้อศุกูกไมเกินหน่ึงปนับแตวันที่แบบแสดง 

รายการขอมูลการเสนอขายศุกูกน้ันมีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือผูถือศุกูก 

ไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ท้ังน้ี ภายในหน่ึงป 

นับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกเปนเท็จหรือขาดขอความ 

ท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก 

มีผลใชบังคับ” 
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สารบัญ 

หนา 

สวนที่ 1  ขอมูลสรุป (executive summary) 

สวนที่ 2  ขอมูลผูระดมทุน 

2.1 การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

3. ปจจัยความเส่ียง 

4. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

5. ขอพิพาททางกฎหมาย 

6. ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอื่น 

2.2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

8. โครงสรางการจัดการ 

9. การกํากับดูแลกิจการ 

10. ความรับผิดชอบตอสังคม 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

12. รายการระหวางกัน 

2.3  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  

13. ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ   

สวนที่ 3  ขอมูลทรัสตีผูออกศุกูก (ใหเปดเผยเฉพาะกรณีที่ทรัสตีผูออกศุกูกเปนนิติบุคคลแยกตางหาก 

จากผูระดมทุน) 

1. ขอมูลทั่วไป 

2. ผูถือหุน 

3. รายชื่อกรรมการและผูบริหาร 

4. รายละเอียดของกองทรัสตของบริษัท 

สวนที่ 4  ขอมูลเกี่ยวกับโครงการศุกูกท่ีเสนอขาย 

1. รายละเอียดของศุกูกท่ีเสนอขาย 

2. ขอจํากัดการโอนศุกูกท่ีเสนอขาย 

สวนที่ 5  การรับรองความถูกตองของขอมูล 
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เอกสารแนบ 1 รางสัญญากอต้ังทรัสต  

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของผูระดมทุน 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอยของผูระดมทุน 

เอกสารแนบ 4 งบการเงิน 

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ 
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สวนที่ 1 

ขอมูลสรุป (executive summary) 

 

1. ใหสรุปสาระสําคัญของขอมูลผูระดมทุนในสวนท่ี 2 ขอมูลทรัสตีผูออกศุกูกในสวนที่ 3 และ

ขอมูลเก่ียวกับโครงการศุกูกท่ีจะเสนอขายในสวนที ่4 โดยยอ เพ่ือใหผูลงทุนเขาใจภาพรวมของ              

การดําเนินธุรกิจของผูระดมทุน โครงสรางศุกูก รายละเอียดการเสนอขาย 

2.      เปดเผยประวัติผิดนัดชําระหน้ีเงินตนหรือดอกเบ้ียของตราสารหน้ี หรือผิดนัดชําระหน้ีเงินกูยืม

จากธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ 

จัดตั้งขึ้นและการผิดเง่ือนไขในการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ 3 ปยอนหลัง 

 

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซ้ือศุกูก) 
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สวนที่ 2 

ขอมูลผูระดมทุน 

   ขอมูลตอไปน้ีใหเปดเผยถึงขอมูลของผูระดมทุน (“บริษัท”)  โดยไมจําเปนตอง

เปดเผยขอมูลของทรัสตีผูออกศุกูก ยกเวนหัวขอท่ีกําหนดใหตองเปดเผยขอมูลทรัสตีผูออกศุกูกดวย  

ท้ังน้ี ขอมูลท่ีกําหนดใหเปดเผยเปนเพียงขอมูลขั้นต่ํา ผูระดมทุนควรพิจารณาเปดเผยขอมูลรายละเอียด

อื่น ๆ ที่ชวยทําใหผูลงทุนเขาใจและเห็นภาพธุรกิจของผูระดมทุนไดชัดเจนขึ้น 

1.  กรณีผูระดมทุนมีหนาท่ีย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1 หรือแบบ 56-SUKUK)  

ตอสํานักงาน หรือเพ่ิงย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลตอประชาชน (แบบ 69-DEBT-PO / แบบ 69-BASE-PO / 

แบบ 69-PO-SUKUK / แบบ 69-BASE-PO-SUKUK) และแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวผลใชบังคับ 

ไมเกิน 1 ป ใหเปดเผยขอมูลดังน้ี  

      1.1  บริษัทเปดเผยขอมูลตามท่ีไดเคยเปดเผยในแบบ 56-1 หรือแบบ 56-SUKUK 

งวดปลาสุดหรือแบบแสดงรายการขอมูลท่ีเคยจัดสงตอสํานักงานขางตน และปรับปรุงขอมูลดังกลาว 

ใหเปนปจจุบันดวย 

      1.2  ใหเพ่ิมเติมขอมูลเก่ียวกับภาระผูกพันในทรัพยสินของผูระดมทุน (กรณีที่ออกเปน 

ศุกูกไมมีประกัน) และยอดหน้ีคงคางในการออกหุนกูหรือตั๋วเงินคร้ังกอน  

     1.3  ใหเปดเผยขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion  

and Analysis: MD&A) สําหรับงบการเงินรายไตรมาสลาสุด และผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตตนป

บัญชีถึงไตรมาสลาสุดดวย และใหเปดเผยอัตราสวนทางการเงิน* ดังน้ี 

(1)  อัตราสวนหน้ีสินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และ            

คาตัดจําหนาย (net debt to EBITDA ratio) 

(2)  อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (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 ตอหน้ีสินท่ีมี 

ภาระดอกเบ้ียท้ังหมด 

(8)  อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหน้ีสินรวม 

* ในกรณีท่ี key financial ratio รายการใดไมเหมาะกับประเภทธุรกิจของผูระดมทุน  

สามารถปรับรายการดังกลาวใหเหมาะกับประเภทธุรกิจได โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจในการวิเคราะห 

ของท่ีปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่จําหนายศุกูก  ท้ังน้ี สามารถใชคูมือจัดทํา 
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แบบแสดงรายการขอมูลแบบ 56-1 แบบ 69-1 ท่ีจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพย เปนแนวทางในการเลือกใช key financial ratio ได  

   ตัวอยางเชน กรณีท่ีผูระดมทุนเปนธนาคารพาณิชย สามารถใชขอมูล liquidity coverage ratio / 

net stable funding ratio แทนรายการ current ratio หรือกรณีที่ผูออกศุกูกเปนบริษัทหลักทรัพย  

สามารถใชขอมูล net capital แทนรายการ current ratio ได เปนตน 

1.4 ใหเปดเผยขอมูลความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจและการลงทุนในศุกูก   

ใหจัดทําเอกสารระบุวาแบบแสดงรายการขอมูลครั้งน้ีมีความแตกตางจากแบบ 56-1 /  

56-SUKUK หรือแบบแสดงรายการขอมูลครั้งลาสุดท่ีย่ืนตอสํานักงานอยางไรบาง (อาจทําเปนตาราง

เปรียบเทียบหรือ highlight สวนท่ีแตกตางก็ได) 

2.  กรณีอ่ืนท่ีไมเขาขายตาม 1. 

     2.1  ใหผูระดมทุนเปดเผยขอมูลท่ีเปนปจจุบัน โดยมีหัวขอและรายละเอียดเปนไปตาม 

แบบ 56-1 / 56-SUKUK โดยอนุโลม 

     2.2  ใหเพ่ิมเติมขอมูลเก่ียวกับภาระผูกพันในทรัพยสินของผูระดมทุน (กรณีท่ีออกเปน 

ตราสารหน้ีไมมีประกัน) และยอดหน้ีคงคางในการออกตั๋วเงินหรือหุนกูครั้งกอนดวย  

     2.3  การเปดเผยฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ใหแสดงขอมูลจากงบการเงินและ

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญท่ีสะทอนถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัท 

และบริษัทยอย อยางนอยตองมีขอมูลเปรียบเทียบ 2 ปท่ีผานมา (เปนงบการเงินปลาสุดท่ีผานการตรวจสอบ 

จากผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานและงบการเงินปยอนหลังอีกหน่ึงป)  ท้ังน้ี ใหเปดเผย

ขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)  

สําหรับงบการเงินรายไตรมาสลาสุด และผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตตนปบัญชีถึงไตรมาสลาสุดดวย  

และใหเปดเผยอัตราสวนทางการเงินดังน้ี 

(1)  อัตราสวนหน้ีสินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินไดคาเสื่อมราคา  

และคาตัดจําหนาย (net debt to EBITDA ratio) 

(2)  อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (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 ตอหน้ีสินท่ีมี 

ภาระดอกเบ้ียท้ังหมด 

(8)  อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหน้ีสินรวม 

2.4  ใหเปดเผยขอมูลความเส่ียงตอการดําเนินธุรกิจและการลงทุนในศุกูก   
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รายการขอมูลเพ่ิมเติม (เฉพาะสาขาธนาคารตางประเทศในประเทศไทย) 

 หากผูระดมทุนเปนสาขาธนาคารตางประเทศในประเทศไทย  (“สํานักงานสาขา”) การเปดเผย

ขอมูลตาม 1. และ 2. ขางตน ใหเปดเผยขอมูลของสํานักงานสาขาเปนหลัก และระบุขอมูลของ

สํานักงานใหญ (หมายถึง ธนาคารตางประเทศท้ังองคกร) ประกอบ โดยแสดงเฉพาะสรุปขอมูล           

การประกอบธุรกิจ ตัวเลขรายการบัญชีในงบการเงินท่ีสําคัญ และผลการจัดอันดับความนาเช่ือถือของ

สํานักงานใหญ (ถามี) รวมท้ังแสดงขอผูกพันตามขอกําหนดสิทธิท่ีระบุวาสํานักงานสาขาจะดํารงฐานะ  

การชําระหน้ีใหไมไดรับผลกระทบจากการท่ีสํานักงานสาขาจะสงเงินออกไปใหสํานักงานใหญ   

ท้ังน้ี ใหแนบงบการเงินของสํานักงานสาขาเปนสวนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย         

ตราสารหน้ี  นอกจากน้ี ใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมดังน้ี 

- ความเส่ียงเก่ียวกับขอจํากัดทางกฎหมายในดานตาง ๆ ท่ีกระทบตอความสามารถ   

ในการชําระหน้ีของผูระดมทุน เชน กฎหมายลมละลาย กฎหมายเก่ียวกับหลักตางตอบแทน  

- ความเส่ียงในกรณีที่ผูระดมทุนลมละลาย ซ่ึงผูถือศุกูกอาจไมสามารถขอรับชําระหน้ี

หรือฟองบังคับชําระหน้ีจากทรัพยสินของสํานักงานสาขาและสํานักงานใหญ  ท้ังน้ี หากมีการเปดเผย

อันดับความนาเช่ือถือของสํานักงานใหญ ใหระบุคําเตือนวา ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของ

สํานักงานใหญอาจไมสะทอนความสามารถในการคืนเงินลงทุนและจายผลประโยชนตอบแทน 

ของสํานักงานสาขาโดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือเกิดกรณีลมละลาย 
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สวนที่ 3  

ขอมูลทรัสตีผูออกศุกูก  

(ใหเปดเผยเฉพาะกรณีที่ทรัสตีผูออกศุกูกเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากผูระดมทุน) 

1. ขอมูลทั่วไป 

ใหระบุช่ือ  สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท โทรสาร 

Home Page (ถามี) จํานวนและชนิดของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท 

2. ผูถือหุน 

ใหระบุรายชื่อกลุมผูถือหุนท่ีถือหุนสูงสุด 10 รายแรก พรอมท้ังจํานวนหุนที่ถือและสัดสวน 

การถือหุนลาสุด  ทั้งน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของ และผูถือหุนที่อยูภายใตผูมีอํานาจ

ควบคุมเดียวกันเปนกลุมเดียวกัน 

3. รายชื่อกรรมการและผูบริหาร 

ใหระบุรายชื่อและคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

4. รายละเอียดของกองทรัสตของบริษัท 

- ใหระบุวาบริษัทมีกองทรัสตท้ังหมดก่ีกอง แตละกองออกศุกูกใด (ใหระบุชื่อเฉพาะของศุกูก) 

- ใหระบุวาทรัพยสินในแตละกองทรัสตคืออะไร  



- 9 - 
 

 

สวนที่ 4 

ขอมูลเกี่ยวกับโครงการศุกูกที่จะเสนอขาย 

1. รายละเอียดของโครงการศุกูกที่จะเสนอขาย 

อธิบายรายละเอียดโครงสรางศุกูกที่จะเสนอขายภายใตโครงการพอสังเขปโดยอธิบายถึง

ทรัพยสินที่คาดวาจะใชอางอิง โครงสราง ขั้นตอน และกระบวนการ ในกรณีท่ีศุกูกท่ีเสนอขายมี

รายละเอียดอื่นท่ีสําคัญที่ควรอธิบายเพ่ิมเติมจากขอมูลในหนาแรก เพ่ือใหผูลงทุนเขาใจลักษณะของศุกูก 

ท่ีเสนอขาย ใหสรุปลักษณะสําคัญของศุกูกท่ีเสนอขายเพ่ิมเติมดวย เชน วิธีการในการจายผลตอบแทน

และการชําระหน้ี ประเภทและมูลคาทรัพยสินท่ีใชเปนหลักประกัน เปนตน 

ท้ังน้ี กรณีท่ีศุกูกทรัสตีมีสถานะเปนเจาหน้ีของผูระดมทุน ใหเปดเผยความสัมพันธ

ดังกลาวไวดวย1 

2. ขอจํากัดการโอนศุกูกท่ีเสนอขาย (ถามี เชน ขอจํากัดการโอนศุกูกที่ไดจดทะเบียนไว

กับสํานักงาน เปนตน) 

                                                   
1 การเปดเผยขอมูลดังกลาวใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562  เปนตนไป 
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สวนที่ 5 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

1.  ใหกรรมการบริหารทุกคนและผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี

ของผูระดมทุนและทรัสตีผูออกศุกูก ลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายศุกูก พรอมทั้งมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายศุกูกแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก 

ฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก  

(แลวแตกรณี) หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาว 

ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  

นอกจากน้ี ขาพเจาขอรับรองวา 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหน่ึงของแบบแสดง 

รายการขอมูลการเสนอขายศุกูก ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะ

การเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี)  

และบริษัทยอยแลว  

(2)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก  

(แลวแตกรณี) มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ่ือใหแนใจวาผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี)  

ไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสําคัญท้ังของผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) และ 

บริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก  

(แลวแตกรณี) มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว  

และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ  วันท่ี  ................................................   

ตอผูสอบบัญชีแลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุม 

ภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของผูระดมทุน/ 

ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) และบริษัทยอย 

ทั้งน้ี การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของ               

ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูกตามที่ปรากฏในแหลงขอมูลท่ีผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวใน

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกฉบับน้ี  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจา (ผูระดมทุน/

ทรัสตีผูออกศุกูก) มีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูลท่ีอางอิงน้ันเชนเดียวกับการนํา

ขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกฉบับน้ี (ใหระบุขอความตาม 

วรรคน้ี เฉพาะกรณีท่ีมีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ท่ีผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุ 

ในสวนท่ี 2 และ 3) 
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ในการนี้ เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ี 

ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให .......................................... เปนผูลงลายมือชื่อ

กํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ ................................. กํากับไว ขาพเจา 

จะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

         ชื่อ             ตําแหนง     ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

5.                                                                         

ชื่อ            ตําแหนง                  ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                              

2. กรรมการคนอื่นของผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) นอกจาก 1. 

ใหลงลายมือช่ือพรอมท้ังประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก  

พรอมทั้งมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก 

แทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก 

ฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) 

ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือ 

ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ท้ังน้ี การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของ        

ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูกตามที่ปรากฏในแหลงขอมูลท่ีผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไว

ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกฉบับน้ี  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจา          

(ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก) มีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงน้ัน

เชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกฉบับน้ี            

(ใหระบุขอความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีท่ีมีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ท่ีผูลงทุนสามารถ

ตรวจสอบไดตามที่ระบุในสวนที่ 2 และ 3) 

ในการนี้ เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับ 

ท่ีขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ  

ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให 

…....………...................... เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี 
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ลายมือชื่อของ …..........…..................... กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลว 

ดังกลาวขางตน” 

ชื่อ             ตําแหนง      ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                            

4.                                                                        
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         ชื่อ           ตําแหนง        ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                                              
  

 หมายเหตุ หากในวันท่ียื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกตอสํานักงาน  
มีเหตุจําเปนที่ทําใหบุคคลใด ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกได  
เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี) ตองจัดใหบุคคลน้ันลงลายมือชื่อทันที  
เวนแตเหตุที่ทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจากการท่ีบุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถ 
รูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก 
(แลวแตกรณี) ไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกและ    
รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตจุําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 

3.  การรับรองการปฏิบัติหนาท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตรา

บริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของการออกศุกูก ขอรับรองวาขาพเจา 

(1)  ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูกฉบับน้ีแลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน  

ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

(2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูระดมทุนในอนาคตแลว

เห็นวา สมมติฐานไดจัดทําข้ึนอยางสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบตอผูระดมทุนหรือผูลงทุน

อยางชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีท่ีผูระดมทุนมีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของ            

ผูระดมทุนในอนาคตในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายศุกูก)” 

ในกรณีท่ีที่ปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลที่เก่ียวของกับแบบแสดง 

รายการขอมูลการเสนอขายศุกูกบางสวน หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบาย

เง่ือนไขไวเพิ่มเติม เชน 
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“เวนแตขอมูลในเรื่อง ………………. ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ศุกูกน้ี ท่ีขาพเจาไมสามารถใหความเห็นได เน่ืองจาก …………..……….. (ไมมีขอมูลเพียงพอ 

ท่ีจะตรวจสอบ หรือไมไดรับความรวมมือจากผูบริหารของผูระดมทุน/ทรัสตีผูออกศุกูก (แลวแตกรณี)  

ในการตรวจสอบขอมูลในเร่ืองน้ี)” หรือ 

“เวนแตขอความในหนา……..ซ่ึงขาพเจาเห็นวาควรใชขอความ…………...แทน” 

ในกรณีท่ีที่ปรึกษาทางการเงินนําขอมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในดานน้ัน 

มาอางอิง ใหระบุขอความเพ่ิมเติม ดังน้ี 

“เวนแตขอมูลในเรื่อง …………….….. ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ศุกูกน้ี ท่ีขาพเจาใชขอมูลจาก .…………………..…… ซึ่งขาพเจาเห็นวาเปนผูเชี่ยวชาญในเร่ืองน้ี 

เปนอยางด”ี 
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