
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
(แบบ 69-DEBT-PO) 

 
บริษทั .......... (ช่ือไทย/องักฤษของผูเ้สนอขายตราสารหน้ี) …… 

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

 
  - ใหร้ะบุลกัษณะท่ีส าคญัของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย เช่น ประเภทตราสารหน้ี จ านวน ราคาเสนอขาย 
ต่อหน่วย บุคคลท่ีเสนอขายตราสารหน้ีให ้(เฉพาะกรณีท่ีไม่ไดเ้สนอขายต่อประชาชนทัว่ไป) 
ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี ผูอ้อกตราสารหน้ี หรือผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ี 
  - ใหร้ะบุรายละเอียดส าคญัอ่ืนของการเสนอขายตราสารหน้ี เช่น ผูอ้อกตราสารหน้ี (เฉพาะกรณีผูถื้อ 
ตราสารหน้ีเดิมน าตราสารหน้ีออกเสนอขาย) ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ดัการการรับประกนัการจ าหน่าย 
ผูป้ระกนัการจ าหน่าย วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั เง่ือนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณี
ท่ีมีจ านวนตราสารหน้ีท่ีขายไดน้อ้ยกวา่จ านวนตราสารหน้ีขั้นต ่าท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีก าหนด เป็นตน้) 
  - ให้มีค ำเตือนผู้ลงทุนว่ำ  

“ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบั 
ผูอ้อกตราสารหน้ีและเง่ือนไขของตราสารหน้ี รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียง 
ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดี การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี มิได้
เป็นการแสดงวา่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะน าใหล้งทุนในตราสารหน้ี 
ท่ีเสนอขาย หรือมิไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย หรือรับรอง 
ความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีแต่อยา่งใด 
ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี
เป็นความรับผิดชอบของผูเ้สนอขายตราสารหน้ี 
 หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีมีขอ้ความหรือรายการท่ีเป็นเทจ็ หรือ 
ขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ผูถื้อตราสารหน้ีท่ีไดซ้ื้อตราสารหน้ีไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ี 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีนั้นมีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทั
หรือเจา้ของตราสารหน้ีไดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535  ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรู้้หรือควรไดรู้้วา่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
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ตราสารหน้ีเป็นเทจ็หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัท่ี 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีมีผลใชบ้งัคบั” 
- ใหร้ะบุค  าเตือน ในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ ท่ีมูลค่าไถ่ถอนรวมของหุน้กูอ้นุพนัธ์อาจ 
ต ่ากวา่มูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นกูอ้นุพนัธ์นั้น  ทั้งน้ี หากมีการค ้าประกนัมูลค่าไถ่ถอนเป็นบางส่วน ขอให้
ระบุสัดส่วนการค ้าประกนัใหช้ดัเจน 
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การพิจารณาระยะเวลามีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูล 
 ในการแสดงขอ้มูลประกอบการพิจารณาระยะเวลาการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการ
ขอ้มูล  ใหแ้นบหนงัสือรับรองท่ีระบุหนา้ท่ีในการส่งงบการเงินและรายงานการเปิดเผยขอ้มูลตาม 
มาตรา 56 ของผูอ้อกตราสารหน้ี รวมทั้งลกัษณะของขอ้ก าหนดสิทธิของหุน้กูท่ี้เสนอขายคร้ังน้ีดงัน้ี  

1. ขอ้มูลผูอ้อกตราสารหน้ี ระบุวา่ผูอ้อกตราสารหน้ีมีลกัษณะใดดงัน้ี 
  1.1  บริษทัมีหนา้ท่ีน าส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน 

หรือผลการด าเนินงานตามมาตรา 56 
  1.2  บริษทัไม่มีหนา้ท่ีน าส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน 

หรือผลการด าเนินงานตามมาตรา 56 
2. กรณีเสนอขายหุน้กู ้ใหร้ะบุประเภทหุ้นกู ้   (เช่น หุน้กู ้/ หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ / หุน้กูแ้ปลงสภาพ /  

หุน้กูอ้นุพนัธ์)  ทั้งน้ี ใหร้ะบุวา่ขอ้ก าหนดสิทธิส าหรับการเสนอขายในคร้ังน้ีเป็นลกัษณะใดดงัน้ี 
  2.1  ขอ้ก าหนดสิทธิเป็นไปตามตวัอยา่งท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
  2.2  ขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไขตามขอ้ก าหนดสิทธิฉบบัท่ียืน่ไม่แตกต่างจาก 

ขอ้ก าหนดสิทธิท่ีเคยยืน่ต่อส านกังานมาแลว้ไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีขอ้ก าหนดสิทธิท่ีเคยยืน่นั้น 
ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เวน้แต่เป็นความแตกต่างในผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ แต่ไม่รวมถึง 
ความแตกต่างของสูตรหรือวิธีการท่ีใชใ้นการก าหนดอตัราผลตอบแทน (ระบุวนัท่ีมีผลใชบ้งัคบัของ
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกตามขอ้ก าหนดสิทธิดงักล่าว....................................) 

 2.3  กรณีอ่ืน ๆ ท่ีไม่เขา้ข่ายตาม 2.1 และ 2.2 
 

(หนงัสือรับรองขา้งตน้ใหล้งนามโดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจใหล้งลายมือช่ือ
ก ากบัเอกสารทุกหนา้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่คร้ังน้ี)   
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สำรบัญ  
หน้ำ 

ส่วนท่ี 1  สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำร (fact sheet) 
ส่วนท่ี 2  ข้อมูลสรุป (executive summary) 
ส่วนท่ี 3  ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

3.1  กำรประกอบธุรกจิ 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  
3. ปัจจยัความเส่ียง 
4. ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 
5. ขอ้พิพาททางกฎหมาย 
6. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน 

3.2  กำรจัดกำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
7. ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุ้น 
8. โครงสร้างการจดัการ    
9. การก ากบัดูแลกิจการ 
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง  
12. รายการระหวา่งกนั 

3.3  ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน  
13. ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั 
14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ   

ส่วนท่ี 4  ข้อมูลเกีย่วกบักำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ 
1. รายละเอียดของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 
2. ขอ้จ ากดัการโอนตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 
3. การจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร 

ส่วนท่ี 5  กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 

เอกสารแนบ 1 ร่างขอ้ก าหนดสิทธิ 
เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจ างวดปีบญัชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด 
เอกสารแนบ 6 อ่ืนๆ 
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ส่วนท่ี 1 
สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำร (fact sheet) 

 
 ใหส้รุปสาระส าคญัของตราสาร รวมทั้งลกัษณะพิเศษและความเส่ียงท่ีส าคญัของตราสาร  



- 6 - 

ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลสรุป (executive summary) 

 
1. ใหส้รุปสาระส าคญัของขอ้มูลผูอ้อกตราสารหน้ี โดยยอ่ เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจภาพรวมของ 
การด าเนินธุรกิจของผูอ้อกตราสารหน้ี (ควรสรุปขอ้มูลใหอ้ยูภ่ายใน 1 หนา้กระดาษ) 
2. ใหแ้สดงขอ้มูลเก่ียวกบัการน าเงินไปใช ้(วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน จ านวนเงินและระยะเวลา 
ท่ีใชเ้งินโดยประมาณ) 
  
(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 ก่อนตัดสินใจจองซื้อตราสารหนี)้ 
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ส่วนท่ี 3  
ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

 
1.    กรณีผูอ้อกตราสารหน้ีมีหนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1)  

ต่อส านกังานหรือเพิ่งยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีต่อประชาชน (“แบบ filing”) 
และแบบ filing ดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัไม่เกิน 1 ปี ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงัน้ี 

1.1 บริษทัเปิดเผยขอ้มูลตามท่ีไดเ้คยเปิดเผยในแบบ 56-1 งวดปีล่าสุดหรือแบบ filing  
ท่ีเคยจดัส่งต่อส านกังานขา้งตน้ และปรับปรุงขอ้มูลดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนัดว้ย 

1.2 ใหเ้พิ่มเติมขอ้มูลเก่ียวกบัภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นของผูอ้อกตราสารหน้ี  
(กรณีท่ีออกเป็นตราสารหน้ีไม่มีประกนั) และยอดหน้ีคงคา้งในการออกตัว๋เงินหรือหุ้นกูค้ร้ังก่อน  

1.3 ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management  
Discussion and Analysis: MD&A) ส าหรับงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด และผลการด าเนินงานสะสม
ตั้งแต่ตน้ปีบญัชีถึงไตรมาสล่าสุดดว้ย 

ให้จัดท ำเอกสำรระบุว่ำแบบ filing คร้ังนีม้ีควำมแตกต่ำงจำกแบบ 56-1 หรือแบบ filing 
งวดล่ำสุดท่ีย่ืนต่อส ำนักงำนอย่ำงไรบ้ำง (อำจท ำเป็นตำรำงเปรียบเทียบหรือ highlight ส่วนท่ีแตกต่ำงกไ็ด้) 
 

2. กรณีอ่ืนๆ  
2.1 ใหผู้อ้อกตราสารหน้ีเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั โดยมีหัวขอ้และรายละเอียด 

เป็นไปตามแบบ 56-1 โดยอนุโลม   
2.2  ใหเ้พิ่มเติมขอ้มูลเก่ียวกบัภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นของผูอ้อกตราสารหน้ี (กรณี 

ท่ีออกเป็นตราสารหน้ีไม่มีประกนั) และยอดหน้ีคงคา้งในการออกตัว๋เงินหรือหุ้นกูค้ร้ังก่อนดว้ย  
2.3 การเปิดเผยฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ใหแ้สดงขอ้มูลจากงบการเงินและ

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัท่ีสะทอ้นถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในธุรกิจหลกัของบริษทั
และบริษทัยอ่ย อยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้มูลเปรียบเทียบ 2 ปีท่ีผ่านมา ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลค าอธิบายและ 
การวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) ส าหรับงบการเงิน 
รายไตรมาสล่าสุด และผลการด าเนินงานสะสมตั้งแต่ตน้ปีบญัชีถึงไตรมาสล่าสุดดว้ย 
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ส่วนท่ี 4  ข้อมูลเกีย่วกบักำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ 
4.1 รำยละเอยีดของตรำสำรหนี้ท่ีเสนอขำย 

ใหแ้สดงผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี ผูท่ี้ออกตราสารหน้ี หรือผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ีตามตราสารหน้ี 
หรือผูรั้บอาวลัผูอ้อกตัว๋เงิน โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
 ในกรณีท่ีตราสารหน้ีท่ีเสนอขายมีรายละเอียดอ่ืนท่ีส าคญัท่ีควรอธิบายเพิ่มเติมจากขอ้มูล 
ในหนา้แรก เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจลกัษณะของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย ใหส้รุปลกัษณะส าคญัของ 
ตราสารหน้ีท่ีเสนอขายเพิ่มเติมดว้ย เช่น กรณีเสนอขายหุน้กู ้ใหส้รุปสาระส าคญัของขอ้ก าหนด 
วา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้(term and condition) และสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้วิธีการในการจ่ายดอกเบ้ียและการช าระหน้ี ประเภทและมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั  
ขอ้มูลผูค้  ้าประกนัและสรุปสาระส าคญัของสัญญาค ้าประกนั (กรณีเป็นการค ้าประกนั)  เป็นตน้ 

กรณีเสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ ใหส้รุปวิธีการใชสิ้ทธิ เง่ือนไข การปรับสิทธิ และ
ค่าเสียหาย เป็นตน้ 

กรณีเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ ใหร้ะบุขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 
  - ประเภทและลกัษณะส าคญัของปัจจยัอา้งอิง  
  - อธิบายโครงสร้างธุรกรรมใหช้ดัเจน 
  - ระบุขอ้มูลของสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว เช่น ขอ้มูลคู่สัญญาและ 
สาระส าคญัของสัญญา เป็นตน้  ทั้งน้ี ตวัอยา่งของสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การท าสัญญาล่วงหนา้ท่ีมี
ขอ้ก าหนดให้ผูอ้อกตราสารหน้ีไดรั้บช าระหน้ีจากคู่สัญญาในจ านวนและระยะเวลาเดียวกนัหรือ
ใกลเ้คียงกบัท่ีตอ้งช าระหน้ีใหผู้ถื้อหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีเสนอขายนั้น (back to back agreement)  
   กรณีเสนอขายตัว๋เงิน ใหร้ะบุขอ้ปฏิบติัท่ีจะจดัใหมี้ขอ้ความบนตัว๋เงินตามท่ีก าหนด 
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ี
ท่ีออกใหม่ 

4.2 ข้อจ ำกดักำรโอนตรำสำรหนี้ท่ีเสนอขำย (ถา้มี เช่น ขอ้จ ากดัการโอนตราสารหน้ีท่ีได ้
จดทะเบียนไวก้บัส านกังาน เป็นตน้) 

4.3  กำรจอง กำรจ ำหน่ำย และกำรจัดสรร 
 (1) วิธีการเสนอขายตราสารหน้ี  
  ใหร้ะบุวา่เป็นการเสนอขายตราสารหน้ีผา่นผูจ้ดัจ าหน่ายตราสารหน้ีหรือผูค้า้ตราสารหน้ี
หรือไม่ 
 (2) ผูจ้ดัจ าหน่ายตราสารหน้ี (กรณีผา่นผูจ้ดัจ าหน่าย) ใหร้ะบุ 
  (ก) ผูจ้ดัการการรับประกนัการจ าหน่ายและจดัจ าหน่าย ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และ 
หมายเลขโทรศพัท ์
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 (ข) ผูป้ระกนัการจ าหน่ายและจดัจ าหน่าย ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ 
 (ค) ผูจ้ดัจ าหน่าย ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ 
 (ง) ตวัแทนผูจ้ดัจ าหน่าย ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ 

(3)  ผูค้า้ตราสารหน้ี (กรณีผา่นผูค้า้ตราสารหน้ี) ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
 (4) เง่ือนไข และค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่าย/คา้ตราสารหน้ี  
 ใหร้ะบุขอ้ตกลงระหวา่งผูเ้สนอขายตราสารหน้ีกบัผูจ้ดัจ าหน่ายตราสารหน้ี/ผูค้า้ 
ตราสารหน้ีท่ีเก่ียวกบัเง่ือนไขและค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหรือการคา้ตราสารหน้ี  ทั้งน้ี ใหแ้สดง
จ านวนเงินค่าตราสารหน้ีท่ีผูเ้สนอขายตราสารหน้ีจะไดรั้บหลงัจากหกัค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่าย/ 
คา้ตราสารหน้ีไวด้ว้ย   
 (5) ค่าใชจ่้ายในการเสนอขายตราสารหน้ี  
 ใหร้ะบุจ านวนประกอบรายการท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการเสนอขายตราสารหน้ี 
โดยสังเขป 

(6)  วิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือตราสารหน้ี  
 ใหร้ะบุวิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวน เช่น วนั เวลา สถานท่ี เป็นตน้ 
(7) วิธีการจดัสรรตราสารหน้ี  
 ใหร้ะบุหลกัการจดัสรรตราสารหน้ีให้แก่ผูจ้องซ้ือ โดยระบุช่ือกลุ่มบุคคล และสัดส่วน 

หรือจ านวนตราสารหน้ีท่ีจะไดรั้บจดัสรรอยา่งชดัเจน หากมีการแบ่งจ านวนตราสารหน้ีและเสนอขาย
ต่อผูล้งทุนต่างประเทศ ให้ระบุดว้ย 
 (8) วนัและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ี  
  ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลาการจองซ้ือตราสารหน้ี การก าหนดจ านวนในการ
จองซ้ือตราสารหน้ีต่อราย วิธีการช าระเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ี ช่ือบริษทัเงินทุนหรือธนาคารพาณิชยท่ี์
เป็นตวัแทนรับเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ี วิธีการและเง่ือนไขในการถอนเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ีคืน  

(9) การจดัสรรในกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือตราสารหน้ีเกินกวา่จ านวนตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 
  ใหร้ะบุการจดัสรรกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือตราสารหน้ีเกินกว่าจ านวนตราสารหน้ี 
ท่ีเสนอขาย 
 (10)  วิธีการคืนเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ี  
  ใหร้ะบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ีในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือ
ไม่ไดรั้บการจดัสรรตราสารหน้ี 

(11) วิธีการส่งมอบตราสารหน้ี  
  ใหร้ะบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ 
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ส่วนท่ี 5 
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 

1. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีเป็นบริษทัท่ีมีหุน้ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บ 
มอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของ 
แบบแสดงรายการขอ้มูล  (ในกรณีท่ีกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัมิใช่ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด
หรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ใหก้ารลงลายมือช่ือดงักล่าวตอ้งมีผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง
บริหารสูงสุดหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ร่วมลงลายมือช่ือดว้ย) พร้อมทั้ง
ประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  และมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูล
แทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
 “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ [กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม/ ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด/ 
ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี] ของผูอ้อกตราสารหน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าว
ถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรต้องแจง้ในสาระส าคญั   

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ได ้
รับรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบั
เอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่
ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

         ช่ือ             ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                              
2.                                                                         
3.                                                                                                              
4.                                                                         
5.                                                                         

ช่ือ            ต าแหน่ง              ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                              
 
 หมายเหต ุหากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้ 

บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้  
ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีตอ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถ 
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ลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบั 
ตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าว 
ลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็น 
และสมควรโดยไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 

2. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูอ้อกตราสารหน้ีไม่เป็นบริษทัท่ีมีหุน้ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.1 กรรมการบริหารทุกคน ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด และผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง
บริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ใหล้งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย  
โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ [กรรมการบริหาร / ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด /  
ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี] ของผูอ้อกตราสารหน้ี  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูล 
ดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน 
สาระส าคญั  นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดง 
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบั 
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของผูอ้อกตราสารหน้ีและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหผู้อ้อกตราสารหน้ีมีระบบการเปิดเผย 
ขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจวา่ผูอ้อกตราสารหน้ีไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของผูอ้อก 
ตราสารหน้ีและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหผู้อ้อกตราสารหน้ีมีระบบการควบคุม 
ภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบ 
การควบคุมภายใน  ณ  วนัท่ี  .........................................................  ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ 
ของผูอ้อกตราสารหน้ีแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของผูอ้อกตราสารหน้ี
และบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบั
เอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่
ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 
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        ช่ือ             ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                              
2.                                                                         
3.                                                                                                              
4.                                                                         
5.                                                                         

ช่ือ            ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                               

2.2  กรรมการคนอ่ืนของผูอ้อกตราสารหน้ีนอกจาก 2.1 ใหล้งลายมือช่ือพร้อมทั้ง
ประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบั
เอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการของผูอ้อกตราสารหน้ี ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควร 
สงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ 
ในสาระส าคญั 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบั 
ท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็  
ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้
…....………...................... เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี 
ลายมือช่ือของ …..........…..................... ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ 
ดงักล่าวขา้งตน้” 

ช่ือ             ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                              
2.                                                                         
3.                                                                                                            
4.                                                                        
5.                                                                        

         ช่ือ           ต าแหน่ง        ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                             
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 หมายเหต ุหากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้ 
บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้  
ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีตอ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถ
ลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเอง
ได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าว 
ลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็น 
และสมควรโดยไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 

3. ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีเป็นธนาคารต่างประเทศซ่ึงมี
สาขาท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนั
การเงินหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ย
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน 

ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของแบบแสดง
รายการขอ้มูล  พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  และมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารใน
แบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
 “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัของผูอ้อกตราสารหน้ี ขา้พเจา้ขอ
รับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้ง
แจง้ในสาระส าคญั   

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ได ้
รับรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบั
เอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่
ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

         ช่ือ             ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                              
2.                                                                         
3.                                                                                                              
4.                                                                         
5.                                                                         

ช่ือ            ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                  
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 หมายเหต ุหากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้ 
บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้  
ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีตอ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถ 
ลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบั 
ตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าว 
ลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็น 
และสมควรโดยไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 

4.   ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูถื้อตราสารหน้ี 
4.1  ใหผู้ถื้อตราสารหน้ีลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูล หากผูถื้อตราสารหน้ี 

เป็นนิติบุคคล ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลทุกคนลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ช้
ขอ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี
ฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงั ในฐานะผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล ขา้พเจา้ [ขอรับรองวา่**

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ 
ในสาระส าคญั / ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่** ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าใหผู้อ่ื้นส าคญั
ผิดหรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั] 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ 
ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ท าใหผู้อ่ื้น 
ส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้........................................... 
เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ .................................... 
ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

       ช่ือ             ต าแหน่ง        ลายมือช่ือ* 

1.                                                                               
2.                                                                         
3.                                                                             
4.                                                                        
5.                                                                        

         ช่ือ           ต าแหน่ง        ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                
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 หมายเหต ุหากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็น 
ท่ีท าใหบุ้คคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้  
ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีตอ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถ
ลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเอง
ได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลง
ลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร
โดยไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 

 ใหใ้ชค้  าวา่ “ขอรับรองวา่” ส าหรับผูถื้อตราสารหน้ีท่ีเป็นกรรมการบริหาร 
และใหใ้ชค้  าวา่ “ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่” ส าหรับผูถื้อตราสารหน้ีท่ีไม่ใช่กรรมการบริหาร” 

4.2  พร้อมกนัน้ีใหก้รรมการทุกคน ผูด้  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด และผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง
บริหารสูงสุดในสายงานบญัชีของผูอ้อกตราสารหน้ีลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

4.2.1  กรรมการบริหารทุกคน ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด และผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง
บริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ใหล้งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูล โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีผูถื้อ 
ตราสารหน้ีไดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความ
ระมดัระวงัในฐานะ [กรรมการบริหาร / ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด / ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด
ในสายงานบญัชี] ของผูอ้อกตราสารหน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ  
ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหน่ึงของ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
เก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของผูอ้อกตราสารหน้ีและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหผู้อ้อกตราสารหน้ีมีระบบการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจวา่ผูอ้อกตราสารหน้ีไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของผูอ้อก 
ตราสารหน้ีและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

(3)  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัใหผู้อ้อกตราสารหน้ีมีระบบ 
การควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูล 
การประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ  วนัท่ี  .........................................................  ต่อผูส้อบบญัชี 
และกรรมการตรวจสอบของผูอ้อกตราสารหน้ีแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลง 
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ท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงาน
ทางการเงินของผูอ้อกตราสารหน้ีและบริษทัย่อย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ 
ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้...…......................................... เป็นผูล้งลายมือช่ือ
ก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้ 
จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

                     ช่ือ             ต าแหน่ง        ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                              
2.                                                                         
3.                                                                                                              
4.                                                                         
5.                                                                         

ช่ือ            ต าแหน่ง        ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                 

4.2.2  กรรมการคนอ่ืนของผูอ้อกตราสารหน้ีนอกจาก 4.2.1 ใหล้งลายมือช่ือ 
พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย  
ตราสารหน้ีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการของผูอ้อกตราสารหน้ี ขา้พเจา้ 
ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูล 
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบั 
ท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็  
ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้ 
................................... เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี 
ลายมือช่ือของ .................................... ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้
ดงักล่าวขา้งตน้” 
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ช่ือ             ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ* 

1.                                                                               
2.                                                                         
3.                                                                             
4.                                                                        
5.                                                                        

         ช่ือ           ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                           
 

 หมายเหต ุหากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้ 
บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้  
ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีตอ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถ
ลงลายมือช่ือไดเ้กิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเอง
ได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าว 
ลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็น 
และสมควรโดยไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 

5.  การรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 
ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั 

(ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
“ขา้พเจา้ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของผูอ้อกตราสารหน้ี ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ 
(1)  ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ีแลว้  

และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น  
ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

(2)  ไดพ้ิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูอ้อกตราสารหน้ีในอนาคต 
แลว้เห็นวา่ สมมติฐานไดจ้ดัท าขึ้นอยา่งสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผูอ้อกตราสารหน้ี
หรือผูล้งทุนอยา่งชดัเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีมีการระบุนโยบายและแผนการ
ประกอบธุรกิจของผูอ้อกตราสารหน้ีในอนาคตในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี)” 

ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบแสดง 
รายการขอ้มูลบางส่วน หรือเห็นวา่ขอ้มูลบางส่วนไม่ถูกตอ้งครบถว้น ให้อธิบายเง่ือนไขไวเ้พิ่มเติม เช่น 
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“เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง ………………. ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
ตราสารหน้ีน้ี ท่ีขา้พเจา้ไม่สามารถใหค้วามเห็นได ้เน่ืองจาก …………..……….. (ไม่มีขอ้มูลเพียงพอ 
ท่ีจะตรวจสอบ หรือไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารของผูอ้อกตราสารหน้ีในการตรวจสอบขอ้มูล 
ในเร่ืองน้ี)” หรือ 

“เวน้แต่ขอ้ความในหนา้……..ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่ควรใชข้อ้ความ…………...แทน” 
ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินน าขอ้มูลจากบุคคลอ่ืนท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นนั้น 

มาอา้งอิง ให้ระบุขอ้ความเพิ่มเติม ดงัน้ี 
“เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง …………….….. ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 

ตราสารหน้ีน้ี ท่ีขา้พเจา้ใชข้อ้มูลจาก .…………………..…… ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองน้ี 
เป็นอยา่งดี” 

ช่ือ             ต าแหน่ง        ลายมือช่ือ 
1.                                                                               
2.                                                             
 

 


