
 

 

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายคร้ัง) 
(แบบ 69-DEBT-II&HNW) 

  
บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผู้เสนอขายตราสารหนี้) 

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

 
- ให้ระบุลักษณะที่ส าคัญของตราสารหนี้ที่เสนอขาย เช่น ประเภทตราสารหนี้ จ านวน ราคาเสนอขาย 
ต่อหน่วย บุคคลที่เสนอขายตราสารหนี้ให้ และผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้               
ผู้ออกตราสารหนี้ หรือผู้ค้ าประกันการช าระหนี้ เป็นต้น  ทั้งนี้ ในกรณีการเสนอขายตราสารหนี้ 
ซึ่งไม่ได้ก าหนดให้ต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ แต่ผู้ออกตราสารหนีส้มัครใจที่จะจัดให้มี 
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อประกอบการเสนอขายตราสารหนี้นั้น ให้ระบุว่าผู้ออกตราสารหนี้ 
จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องตลอดอายุของตราสารหรือไม่ด้วย (ถ้ามี) 
- ให้ระบุรายละเอียดส าคัญอ่ืนของการเสนอขายตราสารหนี้ เช่น ผู้ประกันการจ าหน่ายและจัดจ าหน่าย  
บริษัทหลักทรัพย์ที่ท าหน้าที่จ าหน่ายตราสารหนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน วันที่แบบแสดงรายการข้อมูล 
การเสนอขายตราสารหนี้ (“แบบแสดงรายการข้อมูล”) มีผลใช้บังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขาย
กรณีที่มีจ านวนตราสารหนี้ที่ขายได้น้อยกว่าจ านวนตราสารหนี้ขั้นต่ าที่ผู้ออกตราสารหนี้ก าหนด เป็นต้น 
- ให้มีค ำเตือนผู้ลงทุนว่ำ  

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยง      
ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้  
มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะน าให้ลงทุนในตราสารหนี้ 
ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วน
และถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้แต่อย่างใด  ทั้งนี้ การรับรอง 
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้เป็นความรับผิดชอบ
ของผู้เสนอขายตราสารหนี้ 
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 หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ  
หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปี 
นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้น้ันมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้อง 
ค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ แต่ไม่เกินสองปี 
นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีผลใช้บังคับ” 
- ให้ระบุค าเตือน ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มูลค่าไถ่ถอนรวมของหุ้นกู้ที่มี  
อนุพันธ์แฝงอาจต่ ากว่าเงินต้นที่ผู้ลงทุนช าระให้กับผู้ออกหุ้นกู้  ทั้งนี้ หากมีการค้ าประกันมูลค่าไถ่ถอน 
เป็นบางส่วน ขอให้ระบุสัดส่วนการค้ าประกันให้ชัดเจน  กรณีเป็นการเสนอขายตราสารด้อยสิทธิ 
เพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 1 (“Additional Tier 1”) และเงินกองทุนประเภทที่ 2 (“Tier 2”)  
ให้เปิดเผยความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจต้องร่วมรับผลขาดทุนของธนาคารพาณิชย์ (“ธพ.”) หากเกิดเหตุการณ์
ที่เข้าเงื่อนไขตามที่ก าหนดในสัญญา (“Trigger event”) รวมถึงความเสี่ยงจากการก าหนดราคา               
แปลงสภาพขั้นต่ า (“floor conversion price”) กรณีที่เป็นตราสาร Basel III ที่มีเงื่อนไขการบังคับ             
แปลงสภาพตราสาร (“convert to equity”) 
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ส่วนที่ 1 
รำยกำรข้อมูล 

 1.   รายการทั่วไป 
 ให้เปิดเผยข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ และรายละเอียดตราสารหนี้ที่เสนอขาย ดังนี้  

1.1 สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำรหนี้ (factsheet)   
ในกรณีการเสนอขายตราสารหนี้ซึ่งไม่ได้ก าหนดให้ต้องมีการจัดอับดับความน่าเชื่อถือ 

แต่ผู้ออกตราสารหนี้สมัครใจที่จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้  
หรือผู้ค้ าประกันการช าระหนี้ เพื่อประกอบการเสนอขายตราสารหนี้นั้น ให้ระบุว่าผู้ออกตราสารหนี้ 
จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องตลอดอายุของตราสารหรือไม่ด้วย 
 1.2  ระบุรำยกำรอย่ำงน้อย ตำมมำตรำ 69(1) ถึง (10) และมำตรำ 70(1) ถึง (8)  ทั้งนี้ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ อาจเปิดเผยโดยอ้างอิงข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) หรือแบบแสดงรายการข้อมูลได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
    (1) กรณีอ้ำงอิงข้อมูลจำกแบบ 56-1 (เฉพำะผู้ออกตรำสำรหนี้ท่ีมีหน้ำยื่นแบบ 56-1) 
     ให้อ้างอิงจากแบบ 56-1 ล่าสุด งบการเงินประจ างวดการบัญชีล่าสุด และงบการเงิน 
รายไตรมาสล่าสุด หรือ 
    (2)  กรณีอ้ำงอิงข้อมูลจำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูล 
      ให้อ้างอิงจากแบบแสดงรายการข้อมูล ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ได้เคยยื่น 
แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวไว้ส าหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในกรณีทั่วไป (public offering)  
และปัจจุบันแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่  
  ทั้งนี้ การอ้างอิงข้อมูลตาม (1) หรือ (2) สามารถระบุแหล่งข้อมูลซึ่งผู้ลงทุนสามารถ 
ตรวจสอบได้ เช่น website ของส านักงาน หรือ website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น   
นอกจากนี้ ในกรณีที่มีข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน 
อย่างมีนัยส าคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยในแบบ 56-1 หรือแบบแสดงรายการข้อมูลข้างต้น ให้เปิดเผย 
ข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย โดยอาจระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้  
และให้สรุปสาระส าคัญของข้อมูลประกอบด้วย   
  รำยกำรข้อมูลเพิ่มเติม 
  (1)  ในการเปิดเผยข้อมูลตาม 1.2 ข้างต้น หากผู้ออกตราสารหนี้เป็นสาขาธนาคาร 
ต่างประเทศในประเทศไทย ให้แสดงข้อมูลของสาขาธนาคารต่างประเทศ (“ส านักงานสาขา”) เป็นหลัก   
และระบุเพิ่มเติมข้อมูลของส านักงานใหญ่ (หมายถึงธนาคารต่างประเทศทั้งองค์กร) ประกอบ โดยแสดง 
เฉพาะสรุปข้อมูลการประกอบธุรกิจ ตัวเลขรายการบัญชีในงบการเงินที่ส าคัญ และผลการจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือของส านักงานใหญ่ (ถ้ามี) รวมทั้งแสดงข้อผูกพันตามข้อก าหนดสิทธิที่ระบุว่าส านักงาน 
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สาขาจะด ารงฐานะการช าระหนี้ให้ไม่ได้รับผลกระทบจากการที่ส านักงานสาขาจะส่งเงินออกไปให้ 
ส านักงานใหญ่  ทั้งนี้ ให้แนบงบการเงินของส านักงานสาขาเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูล  
นอกจากนี้ ให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจ ากัดทางกฎหมายในด้านต่าง ๆ ที่กระทบต่อความสามารถ 
ในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ เช่น กฎหมายล้มละลาย กฎหมายเกี่ยวกับหลักต่างตอบแทน  

- ความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ล้มละลาย ซึ่งผู้ถือตราสารหนี้อาจไม่สามารถ
ขอรับช าระหนี้หรือฟ้องบังคับช าระหนี้จากทรัพย์สินของส านักงานสาขาและส านักงานใหญ่  นอกจากนี้ 
หากมีการเปิดเผยผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของส านักงานใหญ่ ให้ระบุค าเตือนว่าอาจไม่สะท้อน
ความสามารถในการช าระหนี้ตามตราสารหนี้ของส านักงานสาขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดกรณี
ล้มละลาย  
  (2)  กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทยและมิได้มีหุ้นจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเป็นสาขา ธพ. ต่างประเทศ ให้ระบุประเภทงบการเงินและ 
ระยะเวลาที่ผู้ออกตราสารหนี้ต้องส่งงบการเงินต่อหน่วยงานก ากับดูแล ส่วนกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ 
เป็นบริษัทต่างประเทศ (ไม่รวมสาขาธนาคารต่างประเทศ) ให้ระบุประเภทงบการเงินและระยะเวลาที่ 
ผู้ออกตราสารหนี้ต้องส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่บริษัทมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียน หรือต่อหน่วยงานทางการในต่างประเทศที่บริษัทต่างประเทศมีหน้าที่ส่งงบการเงินดังกล่าว 

1.3 เปิดเผยประวัติผิดนัดช ำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตรำสำรหนี้ หรือผิดนัดช ำระหนี้เงิน
กู้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถำบันกำรเงินท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้น 
และกำรผิดเงื่อนไขในกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดสิทธิ 3 ปีย้อนหลัง 
 1.4  ระบุปัจจัยควำมเสี่ยงต่อกำรด ำเนินธุรกิจและกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ 
   1.5  กรณีเสนอขำยตั๋วเงิน ให้ระบุข้อปฏิบัติที่จะจัดให้มีข้อความบนตั๋วเงินตามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ 
  1.6  กรณีเสนอขำยหุ้นกู้ ให้แนบร่างข้อก าหนดสิทธิเป็นเอกสารประกอบการยื่นแบบด้วย 

2.  รายการเฉพาะ 
-   กรณีเสนอขายตราสารหนี้ HNW ให้เปิดเผยอัตราส่วนทางการเงิน* ดังนี้ 

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

(7)  อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบก าหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยทั้งหมด 

(8)  อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม 
* ในกรณีที่ key financial ratio รายการใดไม่เหมาะกับประเภทธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้  

สามารถปรับรายการดังกล่าวให้เหมาะกับประเภทธุรกิจได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการวิเคราะห์ 
ของที่ปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพย์ที่ท าหน้าที่จ าหน่ายตราสารหนี้  ทั้งนี้ สามารถใช้คู่มือจัดท า 
แบบแสดงรายการข้อมูลแบบ 56-1 แบบ 69-1 ที่จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ เป็นแนวทางในการเลือกใช้ key financial ratio ได้  

ตัวอย่างเช่น  1. กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นธนาคารพาณิชย์ สามารถใช้ข้อมูล liquidity 
coverage ratio / net stable funding ratio แทนรายการ current ratio  
           2. กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นบริษัทหลักทรัพย์ สามารถใช้ข้อมูล net capital  
แทนรายการ current ratio ได้ เป็นต้น 

- กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้ผู้เสนอขายตราสารหนี้ระบุรายการเฉพาะส าหรับ 
การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อย่างน้อย ดังนี้ 
  (1)  ประเภทและลักษณะส าคญัของปัจจัยอ้างอิง รวมถึงให้ระบุข้อมูลส าคัญของปัจจัย
อ้างอิงที่อาจมีผลกระทบต่อเงินต้นหรือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ พร้อมแหล่งข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นกู้
สามารถดูเพิ่มเติมได้ เช่น แสดงกราฟข้อมูลผลการด าเนินงานย้อนหลังของปัจจัยอ้างอิง เป็นต้น 
 (2)  โครงสร้างของธุรกรรมและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว 
 (3)  ความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อความผันผวนหรือผลตอบแทนของปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้        
ที่มีอนุพันธ์แฝง รวมถึงรูปแบบและวิธีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวด้วย  
 (4)  ข้อมูลสถิติราคาของปัจจัยอ้างอิงหรือการคาดการณ์ราคาของปัจจัยอ้างอิง (ถ้ามี) 
  (5)  ข้อมูลของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว เช่น ข้อมูลคู่สัญญาและสาระส าคัญ 

ของสัญญา เป็นต้น  ทั้งนี้ ตัวอย่างของสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น การท าสัญญาล่วงหน้าที่มีข้อก าหนดให้ 
ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับช าระหนี้จากคู่สัญญาในจ านวนและระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกับที่ต้อง 
ช าระหนี้ให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขายนั้น (back to back agreement)  
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- กรณีเสนอขายตราสาร Additional Tier 1 ให้ ธพ. ผู้เสนอขายตราสารดังกล่าวระบุ
รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(1) ลักษณะเฉพาะของตราสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1) ลักษณะและเงื่อนไขโดยรวมของตราสาร Additional Tier 1 โดยระบุความเสี่ยง

เฉพาะตัวของตราสารอย่างชัดเจนและละเอียด เช่น ไม่ก าหนดระยะเวลาการช าระคืนแต่จะถูกไถ่ถอน             
เมื่อเลิกกิจการ ธพ. มีอ านาจเต็มที่ในการยกเลิกการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอ่ืนใดเมื่อใดก็ได้                 
โดยไม่สะสมผลตอบแทน (Non-cumulative) และไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดช าระหนี้ การก าหนดเงื่อนไข               
ในการรองรับและรับรู้ผลขาดทุนในระหว่างการด าเนินการ (“loss absorption on a going-concern basis”)  
และเมื่อไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ 1 (“loss absorption on a gone-concern basis”) ความเสี่ยงและ
ผลกระทบต่อผู้ลงทุนภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 

2) เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะและความเสี่ยงของตราสาร Additional Tier 1 
และตราสารหนี้ทั่วไป โดยไม่ท าให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดวา่หลักทรัพย์ทั้งสองประเภทสามารถเปรียบเทียบกันได้  
เช่น เปรียบเทียบผลตอบแทนอย่างเดียว โดยไม่รวมถึงข้อมูลผลกระทบด้านความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก 
ตราสาร Additional Tier 1 เป็นต้น 

3) เปรียบเทียบล าดับการช าระหนี้ของตราสาร Additional Tier 1 กับเงินฝาก            
เจ้าหนี้สามัญ ตราสารหนี้ประเภทอื่น ๆ หุ้นสามัญ ฯลฯ ทั้งภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เมื่อผู้ออกตราสาร
ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมีการช าระบัญชีเพื่อการเลิกกิจการหรือเมื่อเกิด Trigger  
event เพื่อ loss absorption on a going-concern basis และ loss absorption on  a gone-concern basis เป็นต้น 

4) ค านิยามและองค์ประกอบของเงินกองทุน [เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุน
ชั้นที่ 2] และสินทรัพย์เสี่ยง โดยย่อ มีสาระส าคัญ และเข้าใจได้ง่าย  

5) ค านิยามและองค์ประกอบของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 
(Common equity tier 1: “CET 1”) พร้อมรายการหักจาก CET 1 โดยย่อ มีสาระส าคัญ และเข้าใจได้ง่าย 

6) วิธีการค านวณอัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (“CET 1 ratio”), 
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (“Tier 1 Ratio”) และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (“Total Capital Ratio”) 
โดยย่อและเข้าใจได้ง่าย 

7) เปรียบเทียบระหว่าง CET 1 ratio, Tier 1 Ratio และ Total Capital Ratio             
ที่ ธพ. ด ารงได้ ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือนกับอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ า (“minimum capital 
requirement”) และเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (“capital buffer”)  ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) 

                                                        
1
 เช่น ธพ. มีสินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผูฝ้ากเงินและเจ้าหนี้ เงินกองทุนของ ธพ. ลดลงจนถึงระดับท่ีจะกระทบต่อผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ หรือ 

ธพ. ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ด้วยตัวเอง เป็นต้น 
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ก าหนดทั้ง 3 ประเภท รวมทั้ง CET1 ratio ที่ ธพ. ก าหนดเป็น Trigger point2 เพื่อ loss absorption on             
a going-concern basis ซึ่งอาจท าให้ตราสารถูกลดมูลค่า (“write down”)/ปลดหนี้ (“write off”)                  
หรือถูก convert to equity 
                                   นอกจากนี้ ให้ ธพ. เปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบว่า สามารถติดตามอัตราส่วนเงินกองทุน
ดังกล่าว ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือนได้จากหน้าเว็บไซต์ของ ธพ. ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป  
เน่ืองจากการลดลงของอัตราส่วนเงินกองทุนที่ ธพ. ด ารงได้ การไม่สามารถปฏิบัติตาม minimum capital 
requirement และ capital buffer ดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ถือตราสาร Additional Tier 1 
อย่างไร  

8) แนวทาง/วิธีการค านวณมูลค่าที่ตราสารถูก write down/write off หรือมูลค่า       
ที่ตราสารถูก convert to equity  เมื่อเกิด Trigger event ภายใต้เงื่อนไขทั้งเพื่อ loss absorption on                
a going-concern basis และ loss absorption on a gone-concern basis3 พร้อมตัวอย่างการค านวณที่ผู้ลงทุน
เข้าใจได้ง่าย รวมทั้งมีการจัดท า worst case scenario analysis เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจ/รับทราบผลขาดทุน
สูงสุด  และผลกระทบที่ผู้ลงทุนอาจได้รับเมื่อเกิด Trigger event ดังกล่าว  

นอกจากนี้ กรณีของตราสาร Additional Tier 1 ที่มีเงื่อนไขการ convert to equity 
ให้ ธพ. เปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบถึงความเสี่ยง และผลกระทบจากการก าหนด floor conversion price            
ที่ระดับร้อยละ 50  ของราคาหุ้นสามัญของ ธพ. ในช่วงก่อนหรือระหว่างการเสนอขายตามแนวทางที่
สมาคมธนาคารไทยก าหนด เช่น ความเสี่ยงที่จะได้รับหุ้นสามัญจากการถูก convert to equity ในมูลค่ารวม
ต่ ากว่าเงินลงทุนในตราสาร Additional Tier 1 ดังกล่าว เป็นต้น 

9) ขั้นตอนและกระบวนการในกรณีที่มีการ write down/write off  หรือ convert 
to equity ตราสาร Additional Tier 1 

10)  อธิบายแผนการขยายธุรกิจในช่วง 3 ปีข้างหน้า 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการเสนอขายตราสาร Additional 
Tier 1 และตราสาร Tier 2 ของ ธพ. โดยผ่าน ธพ. ผู้ออกตราสารเองหรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (“บล.”) 
ในเครือของ ธพ. (ถ้ามี) เน่ืองจากเพื่อให้ถูกนับเป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel III ของ ธปท. จึงอาจ
สร้างแรงจูงใจให้ ธพ. หรือ บล. ในเครือของ ธพ. ชักชวนให้ผู้ลงทุนซื้อตราสารโดยไม่ชี้แจงถึง 
ความเสี่ยง ชวนเชื่อเกินจริง ให้ข้อมูลเป็นเท็จหรือไม่ชัดเจน          

                                                        
2
 อัตราท่ี ธพ. ก าหนดต้องมี CET 1 ratio สูงกว่า 5.125% 

3
 เช่น ธพ. มีสินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผูฝ้ากเงินและเจ้าหนี้ เงินกองทุนของ ธพ. ลดลงจนถึงระดับท่ีจะกระทบต่อผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ หรือ 

ธพ. ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ด้วยตัวเอง เป็นต้น 
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- กรณีเสนอขายตราสาร Tier 2  ให้ ธพ. ผู้เสนอขายตราสารดังกล่าวระบุรายละเอียด
ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(1)  ลักษณะเฉพาะของตราสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1) ลักษณะและเงื่อนไขโดยรวมของตราสาร Tier 2 โดยระบุความเสี่ยง

เฉพาะตัวของตราสารอย่างละเอียดและชัดเจน เช่น เป็นตราสารที่ ธพ. มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนดการช าระคืนภายใต้เงื่อนไขที่ ธปท. ก าหนดและไม่มีข้อก าหนดให้ผู้ถือสามารถไถ่ถอนก่อน
ก าหนดการก าหนดเงื่อนไข loss absorption on a gone-concern basis  และความเสี่ยงและผลกระทบ  
ต่อผู้ลงทุนภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 

2) เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะและความเสี่ยงของตราสาร Tier 2 
และตราสารหนี้ทั่วไป โดยไม่ท าให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดว่าหลักทรัพย์ทั้งสองประเภทสามารถเปรียบเทียบ
กันได้ เช่น เปรียบเทียบผลตอบแทนอย่างเดียว โดยไม่รวมถึงข้อมูลผลกระทบด้านความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากตราสาร Tier 2 เป็นต้น 

3) เปรียบเทียบล าดับการช าระหนี้ของตราสาร Tier 2 กับเงินฝาก เจ้าหนี้สามัญ 
ตราสารหนี้ประเภทอื่น ๆ หุ้นสามัญ ฯลฯ ทั้งภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เมื่อผู้ออกตราสาร 
ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมีการช าระบัญชีเพื่อการเลิกกิจการ เป็นต้น 
 และเมื่อเกิด Trigger event เพื่อ loss absorption on a gone-concern basis 

4) ค านิยามและองค์ประกอบของเงินกองทุน [เงินกองทุนชั้นที่ 1 และ 
เงินกองทุนชั้นที่ 2] และสินทรัพย์เสี่ยง โดยย่อ มีสาระส าคัญ และเข้าใจได้ง่าย 

5) วิธีการค านวณ CET 1 ratio, Tier 1 Ratio และ Total Capital Ratio โดยย่อ
และเข้าใจได้ง่าย 

6) เปรียบเทียบระหว่าง CET 1 ratio, Tier 1 Ratio และ Total Capital Ratio  
ที่ ธพ. ด ารงได้ ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือนกับ minimum capital requirement และ    
capital buffer ตามที่ ธปท. ก าหนดทั้ง 3 ประเภท  
                                   นอกจากนี้ ให้ ธพ. เปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบว่า สามารถติดตามอัตราส่วน
เงินกองทุนดังกล่าว ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือนได้จากหน้า website ของ ธพ. ภายในวันที่  
25 ของเดือนถัดไป  เน่ืองจากการลดลงของอัตราส่วนเงินกองทุนที่ ธพ. ด ารงได้ การไม่สามารถปฏิบัติ
ตาม minimum capital requirement และ capital buffer  ดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิด ความเสี่ยงต่อผู้ถือ 
ตราสาร Tier 2 อย่างไร  
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7) แนวทาง/วิธีการค านวณมูลค่าที่ตราสารถูก write down/write off หรือมูลค่า 
ที่ตราสารถูก convert to equity  เมื่อเกิด Trigger event ภายใต้เงื่อนไขเพื่อ loss absorption on a gone-
concern basis 4 พร้อมตัวอย่างการค านวณที่ผู้ลงทุนเข้าใจได้ง่าย รวมทั้งมีการจัดท า worst case scenario 
analysis เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจ/รับทราบผลขาดทุนสูงสุด และผลกระทบที่ผู้ลงทุนอาจได้รับเมื่อเกิด 
Trigger event ดังกล่าว  
   นอกจากนี้ กรณีของตราสาร Tier 2 ที่มีเงื่อนไขการ convert to equity ให้ ธพ. 
เปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบถึงความเสี่ยง และผลกระทบจากการก าหนด floor conversion price ที่ระดับ 
ร้อยละ 50 ของราคาหุ้นสามัญของ ธพ. ในช่วงก่อนหรือระหว่างการเสนอขายตามแนวทางที่สมาคม
ธนาคารไทยก าหนด เช่น ความเสี่ยงที่จะได้รับหุ้นสามัญจากการถูก convert to equity ในมูลค่ารวมต่ ากว่า
เงินลงทุนในตราสาร Tier 2 ดังกล่าว เป็นต้น 

8) ขั้นตอนและกระบวนการในกรณีที่มีการ write down/write off  หรือ convert       
to equity ตราสาร Tier 2 

9) อธิบายแผนการขยายธุรกิจในช่วง 3 ปีข้างหน้า 
(2)  ข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการเสนอขายตราสาร Additional 

Tier 1 และตราสาร Tier 2 ของ ธพ. โดยผ่าน ธพ. ผู้ออกตราสารเองหรือผ่าน บล. ในเครือของ ธพ. (ถ้ามี) 
เน่ืองจากเพื่อให้ถูกนับเป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel III ของ ธปท. จึงอาจสร้างแรงจูงใจให้ ธพ. หรือ 
บล. ในเครือของ ธพ. ชักชวนให้ผู้ลงทุนซื้อตราสารโดยไม่ชี้แจงถึง  ความเสี่ยง ชวนเชื่อเกินจริง  
ให้ข้อมูลเป็นเท็จหรือไม่ชัดเจน 

                                                        
4
 เช่น ธพ. มีสินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผูฝ้ากเงินและเจ้าหนี้ เงินกองทุนของ ธพ. ลดลงจนถึงระดับท่ีจะกระทบต่อผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ หรือ 

ธพ. ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ด้วยตัวเอง เป็นต้น 
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ส่วนที ่2 
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล  

 1.  ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนี้โดยผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยตามกฎหมาย 
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

ให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของแบบแสดง
รายการข้อมูล พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)  และมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสาร 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้ 
 “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของผู้ออกตราสารหนี้ ข้าพเจ้า 
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูล 
ที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออก 
ตราสารหนีต้ามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้  ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามี 
ความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการน าข้อมูลมา 
แสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้  (ให้ระบุข้อความ 
ตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ 
ตามที่ระบุในส่วนที่ 1) 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้ 
รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับ
เอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. ก ากับไว้ ข้าพเจ้าจะ    
ถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น” 

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

ผู้รับมอบอ านาจ                                                                                                                  

 หมายเหต ุหากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อส านักงาน มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ 
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว  
ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที  เว้นแต่เหตุที่ท าให้บุคคลดังกล่าว 
ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถ
บังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายตราสารหนี้ไม่จ าต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจ าเป็น
และสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน 

 2.  ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนี้โดยผู้ออกตราสารหนี้อ่ืนนอกจากสาขาธนาคาร 
พาณิชย์ตาม 1.  
  ให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผู้ออกตราสารหนี้หรือผู้ที่ด ารงต าแหน่ง
บริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของผู้ออกตราสารหนี้ลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนาม
ก ากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้ 

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน / ผู้ที่ด ารงต าแหน่ง
บริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน] ของผู้ออกตราสารหนี้  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด หรือไม่ขาด 
ข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออก 
ตราสารหนีต้ามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้  ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้า                   
มีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการน าข้อมูลมาแสดง 
ให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้  (ให้ระบุข้อความตามวรรคนี้ 
เฉพาะกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุ 
ในส่วนที่ 1) 
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ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้า 
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับ
เอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. ก ากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือ
ว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น” 

 
                    ชื่อ             ต าแหน่ง                 ลายมือชื่อ 

1.                                                                                                                     
2.                                                                                                               

ชื่อ            ต าแหน่ง                 ลายมือชื่อ 

ผู้รับมอบอ านาจ                                                                                                                              

 หมายเหต ุหากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อส านักงาน มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ 
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว  

ผู้เสนอขายตราสารหนี้ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที  เว้นแต่เหตุที่ท าให้บุคคล
ดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือ          
ไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายตราสารหนี้ไม่จ าต้อง 
จัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใด
ที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน 

3.  การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) 
ให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท 

(ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้ 
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ออกตราสารหนี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้า 
(1)  ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แล้ว  

และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 

(2)  ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ในอนาคต 
แล้วเห็นว่า สมมติฐานได้จัดท าขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผู้ออกตราสารหนี้
หรือผู้ลงทุนอย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้มีการระบุนโยบายและแผนการ
ประกอบธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ในอนาคตในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้)” 
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ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดง 
รายการข้อมูลบางส่วน หรือเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น 

“เว้นแต่ข้อมูลในเร่ือง ........................... ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย            
ตราสารหนี้น้ีที่ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก ...............................(ไม่มีข้อมูลเพียงพอ        
ที่จะตรวจสอบ หรือไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารของผู้ออกตราสารหนี้ในการตรวจสอบข้อมูล        
ในเร่ืองนี)้” หรือ 

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

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

ตราสารหนี้น้ี ที่ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลจาก ....................................ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองนี้ 
เป็นอย่างด”ี 

ชื่อ             ต าแหนง่        ลายมือชื่อ 
1.                                                                               
2.                                                             

 
 

 


