
 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี (รายครัง) 

(แบบ 69-II&HNW-รายครัง) 

  

บริษทั .......... (ชือไทย/องักฤษของผูเ้สนอขายตราสารหนี) 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

ข้อมูลตราสารหนีทีเสนอขาย 

-  ใหร้ะบุลกัษณะทีสาํคญัของตราสารหนีทีเสนอขาย เช่น ประเภทตราสารหนี จาํนวน ราคา 

เสนอขายต่อหน่วย บุคคลทีเสนอขายตราสารหนีให ้ขอ้จาํกดัการโอน และผลการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ 

ของตราสารหนีผูอ้อกตราสารหนี หรือผูค้าํประกนัการชาํระหนี เป็นตน้  ทงันี ในกรณีการเสนอขายตราสารหนี

ซึงไม่ไดก้าํหนดให้ตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ แต่ผูอ้อกตราสารหนีสมคัรใจทีจะจดัให้มีการจดัอนัดบั 

ความน่าเชือถือเพือประกอบการเสนอขายตราสารหนีนนั ให้ระบุว่าผูอ้อกตราสารหนีจะจดัใหมี้การจดัอนัดบั 

ความน่าเชือถืออย่างต่อเนืองตลอดอายขุองตราสารหรือไม่ดว้ย (ถา้มี) 

-  ใหร้ะบุรายละเอียดสาํคญัอืนของการเสนอขายตราสารหนี เช่น ผูป้ระกนัการจาํหน่ายและ 

จดัจาํหน่าย บริษทัหลกัทรัพยที์ทาํหนา้ทีจาํหน่ายตราสารหนี ทีปรึกษาทางการเงิน วนัทีแบบแสดงรายการ 

ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี (“แบบแสดงรายการขอ้มูล”) มีผลใชบ้งัคบั เงอืนไขการยกเลิกการเสนอขาย 

กรณีทีมีจาํนวนตราสารหนีทีขายไดน้อ้ยกวา่จาํนวนตราสารหนีขนัตาํทีผูอ้อกตราสารหนีกาํหนด เป็นตน้ 

ให้มีคําเตือนผู้ลงทุนว่า  

“ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเกียวกบัผูอ้อก 

ตราสารหนีและเงือนไขของตราสารหนี รวมทงัความเหมาะสมในการลงทุน และความเสียงทีเกียวขอ้ง 

เป็นอยา่งดี การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีนี มิไดเ้ป็นการแสดงวา่

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรือสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะนาํให้ลงทุนในตราสารหนีทีเสนอขาย หรือมิไดป้ระกนัราคาหรือ

ผลตอบแทนของตราสารหนีทีเสนอขาย หรือรับรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีแต่อยา่งใด  ทงันี การรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดง

รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีนีเป็นความรับผิดชอบของผูเ้สนอขายตราสารหนี 

หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีมีขอ้ความหรือรายการทีเป็นเทจ็ หรือ 

ขาดขอ้ความทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั ผูถื้อตราสารหนีทีไดซื้อตราสารหนีไม่เกินหนึงปีนบัแต่วนัที 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีนนัมีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทั 
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หรือเจา้ของตราสารหนีไดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   

ทงันี ภายในหนึงปีนบัแต่วนัทีไดรู้้หรือควรไดรู้้วา่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีเป็นเทจ็ 

หรือขาดขอ้ความทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัทีแบบแสดงรายการขอ้มูล 

การเสนอขายตราสารหนีมีผลใชบ้งัคบั” 

ใหร้ะบุคาํเตือนเพมิเติมในแต่ละกรณี ดงันี 

- กรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูที้มีอนุพนัธ์แฝง มูลค่าไถ่ถอนรวมของหุน้กูที้มีอนุพนัธ์แฝงอาจตาํกวา่ 

เงินตน้ทีผูล้งทุนชาํระใหก้บัผูอ้อกหุ้นกู ้ ทงันี หากมีการคาํประกนัมูลค่าไถ่ถอนเป็นบางส่วน ขอใหร้ะบุสัดส่วน

การคาํประกนัใหช้ดัเจน   

-  กรณีเป็นการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพอืนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยป์ระเภทที 1 

(“Additional Tier 1”) และเงินกองทุนประเภทที 2 (“Tier 2”) ใหเ้ปิดเผยความเสียงทีผูล้งทุนอาจตอ้งร่วมรับ 

ผลขาดทุนของธนาคารพาณิชย ์(“ธพ.”) หากเกิดเหตุการณ์ทีเขา้เงือนไขตามทีกาํหนดในสัญญา (“Trigger event”) 

รวมถึงความเสียงจากการกาํหนดราคาแปลงสภาพขนัตาํ (“floor conversion price”) กรณีทีเป็นตราสารดอ้ยสิทธิ

เพอืนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(“ตราสาร Basel III”) ทีมีเงือนไขการบงัคบัแปลงสภาพตราสาร 

(“convert to equity”) 

-  ในกรณีการเสนอขายหุ้นกูใ้นช่วงเวลาเดียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต ์(“concurrent offering”)   

ทีไม่มีการรับประกนัการจดัจาํหน่าย (best effort) ให้ระบุคาํเตือนวา่ “ผูล้งทุนมีความเสียงทีอาจไม่สามารถ 

จดัตงักองทรัสต ์หรืออาจไม่สามารถระดมทุนตามทีคาดไว ้ซึงการเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวจะทาํใหผู้ล้งทุน 

เกิดตน้ทุนค่าเสียโอกาสได”้ 

-  ในกรณีทีผูอ้อกตราสารหนีเป็นกองทรัสตเ์พือการลงทุนในโครงสร้างพนืฐานเพอืผูล้งทุนรายใหญ่ 

(กอง Infra Trust – รายใหญ่) ซึงมีการลงทุนในโครงการทียงัไม่ก่อรายไดเ้ชิงพาณิชย ์ใหร้ะบุคาํเตือนเกียวกบั 

มูลค่า/สัดส่วนสินทรัพยข์องกอง Infra Trust ทีอยูร่ะหวา่งก่อสร้างและยงัไม่ก่อรายไดเ้ชิงพาณิชย ์และ 

มีคาํเตือนผูล้งทุนวา่ “ผูล้งทุนมีความเสียงทีสินทรัพยด์งักล่าวอาจสร้างไม่เสร็จ หรือเสร็จล่าชา้กวา่กาํหนด  

หรือมีตน้ทุนการก่อสร้างสูงกว่าทีประมาณการไว”้ 
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ส่วนที 1 

รายการข้อมูล 

 1.   รายการทวัไป 

 ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลผูอ้อกตราสารหนี และรายละเอียดตราสารหนีทีเสนอขาย ดงันี  

1.1  สรุปขอ้มูลสาํคญัของตราสารหนี (factsheet) 

ในกรณีการเสนอขายตราสารหนีซึงไม่ไดก้าํหนดให้ตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ 

แต่ผูอ้อกตราสารหนีสมคัรใจทีจะจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเชือถือของตราสารหนี ผูอ้อกตราสารหนี 

หรือผูค้าํประกนัการชาํระหนี เพือประกอบการเสนอขายตราสารหนีนนั ให้ระบุว่าผูอ้อกตราสารหนี 

จะจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเชือถืออยา่งตอ่เนืองตลอดอายขุองตราสารหรือไม่ดว้ย  

 1.2  ระบุรายการอยา่งนอ้ย ตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8) (ในส่วนที 

ไม่เกียวขอ้งกบัการเสนอขาย) 

ทงันี ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนี/ผูมี้สิทธิเสนอโครงการ (originator 

กรณีเสนอขายหุ้นกูเ้พือการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย)์ อาจเปิดเผยโดยอา้งอิงขอ้มูลจากแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลประจาํปี หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีไดต้ามวิธีการดงัต่อไปนี 

    (1) กรณีอา้งอิงขอ้มูลจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (เฉพาะผูอ้อกตราสารหนี 

ทีมีหนา้ทียนืแบบแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี) 

     ใหอ้า้งอิงจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีล่าสุด งบการเงินประจาํงวดการบญัชีล่าสุด 

และงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด หรือ 

    (2)  กรณีอา้งอิงขอ้มูลจากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี 

      ให้อา้งอิงจากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีในกรณีทีผูอ้อก 

ตราสารหนีไดเ้คยยนืแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวไวส้ําหรับการเสนอขายตราสารหนีในกรณีทวัไป  

(public offering) และปัจจุบนัแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวยงัมีผลใชบ้งัคบัอยู ่ 

  ทงันี การอา้งอิงขอ้มูลตาม (1) หรือ (2) สามารถระบุแหล่งขอ้มูลซึงผูล้งทุนสามารถ 

ตรวจสอบได ้เช่น เวบ็ไซตข์องสํานกังานหรือเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้  นอกจากนี 

ในกรณีทีมีขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนีทีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัสาํคญั และ 

ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีหรือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี

ขา้งตน้ ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเพิมเติมดว้ย โดยอาจระบุแหล่งอา้งอิงขอ้มูลเพิมเติมซึงผูล้งทุนสามารถ

ตรวจสอบได ้และใหส้รุปสาระสาํคญัของขอ้มูลประกอบดว้ย  

1.3  ใหเ้พิมเติมขอ้มูลดงันี  

ภาระผูกพนัในทรัพยสิ์นของผูอ้อกตราสารหนี (กรณีทีออกเป็นตราสารหนีไม่มีประกนั)  

ยอดหนีคงคา้งในการออกหุ้นกูห้รือตวัเงินครังก่อน และกรณีผูอ้อกเป็นบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมและ 

บริการทวัไป ให้เปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี  
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(1)  สัดส่วนการออกตราสารหนี ต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

(2)  สัดส่วนการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน ต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย  

(3)  สัดส่วนหนีสินอืน ๆ ทีมีภาระดอกเบีย1 ต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย  
1.4  กรณีทีผูอ้อกตราสารหนีเป็นบริษทัทีจดัตงัในประเทศไทยและมิไดมี้หุ้นจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือเป็นสาํนกังานสาขา  

ใหร้ะบุประเภทงบการเงินและระยะเวลาทีผูอ้อกตราสารหนีตอ้งส่งงบการเงินต่อ 

หน่วยงานกาํกบัดูแล ส่วนกรณีทีผูอ้อกตราสารหนีเป็นบริษทัต่างประเทศ (ไม่รวมสาํนกังานสาขา) ใหร้ะบุ 

ประเภทงบการเงินและระยะเวลาทีผูอ้อกตราสารหนีตอ้งส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ 

ทีบริษทัมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือต่อหน่วยงานทางการในต่างประเทศทีบริษทัต่างประเทศ 

มีหนา้ทีส่งงบการเงินดงักล่าว 

1.5  กรณีผูอ้อกตราสารหนีเป็นกองทรัสต ์ 

ใหแ้สดงสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนีทีกองทรัสตเ์สนอขายของกลุ่มผูที้จะจาํหน่าย  

จ่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทรัสตแ์ละกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว  

ซึงตามหลกัเกณฑก์าํหนดวา่จะตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าตราสารหนีทีเสนอขาย 

1.6  กรณีเสนอขายตวัเงิน  

ใหร้ะบุขอ้ปฏิบติัทีจะจดัให้มีขอ้ความบนตวัเงินตามทีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการ 

กาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่ 

1.7  กรณีเสนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ใหแ้นบร่างขอ้กาํหนดสิทธิเป็นเอกสารประกอบ 

การยนืแบบดว้ย 

1.8  ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลความเสียง ดงันี 

(1)  กรณีผูเ้สนอขายตราสารหนีเป็นหน่วยงานภาครัฐ : ใหเ้ปิดเผยเพิมเติมเกียวกบั 

ความเสียงในการไดรั้บชาํระหนีคืน เนืองจากผูอ้อกตราสารหนีอาจมีขอ้จาํกดัเกียวกบัการบงัคบัชาํระหนี 

ในทรัพยสิ์นไม่ว่าจะเป็นขอ้จาํกดัตามกฎหมาย สัญญา หรือขอ้จาํกดัอืนใด ซึงมีผลทาํให้ในกรณีทีมีการผิดนัด 

ชาํระหนี ผูถื้อตราสารหนีจะไม่สามารถฟ้องร้องให้นาํทรัพยสิ์นของผูอ้อกตราสารหนีมาชาํระหนีได ้ 

และใหเ้ปิดเผยขอ้มูลว่าตราสารหนีทีออกและเสนอขายไม่ใช่ตราสารหนีทีกระทรวงการคลงัคาํประกนัในเงินตน้

และดอกเบีย  

(2)  กรณีผูเ้สนอขายตราสารหนีเป็นกิจการต่างประเทศ : ใหเ้ปิดเผยความเสียงเพมิเติม

เกียวกบัเรืองดงัต่อไปนี  

-  การดาํเนินคดีทางกฎหมายกบักิจการต่างประเทศ เนืองจากไม่ไดมี้ถินทีอยู ่

ในประเทศไทย  ทงันี ใหร้ะบุถึงเขตอาํนาจศาลในการฟ้องร้องบงัคบัคดีต่อกิจการดงักล่าว และปัญหา 

ความแตกต่างของกฎหมายทีใชบ้งัคบัซึงเป็นกฎหมายต่างประเทศ (ถา้มี) ดว้ย 

 
1 เช่น หนีสินจากสัญญาเช่า (lease) เงินกูย้ืมบริษทัทีเกียวขอ้ง เป็นตน้ (ให้ระบุรายการ) 
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-  ผลกระทบทีผูถื้อตราสารหนีของกิจการต่างประเทศอาจไดรั้บ ในกรณีทีกฎหมาย 

ของประเทศทีเกียวขอ้งกบักิจการนนัมีขอ้จาํกดัในการส่งเงินออกนอกประเทศ หรือขอ้จาํกดัในการควบคุม 

การเขา้ออกเงินระหว่างประเทศ (ถา้มี) 

-  ขอ้จาํกดัหรือความเสียงเกียวกบัอตัราแลกเปลียนเงินตรา วิธีการจองซือ การชาํระราคา 

และการส่งมอบหลกัทรัพย ์รวมทงัวิธีการโอนหลกัทรัพย ์

-  ขอ้จาํกดัหรือความเสียงอืนใดทีอาจมีผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิหรือการตดัสินใจ 

ของผูล้งทุนอยา่งมีนยัสาํคญั 

-  ความเสียงของประเทศคู่สัญญา โดยครอบคลุมถึงความเสียงของภาครัฐบาล 

ความเสียงจากผลกระทบต่อเนือง และความเสียงดา้นเศรษฐกิจมหภาค 

-  ผูค้าํประกนัทีอยูใ่นต่างประเทศ (ถา้มี)  

(3)  กรณีผูอ้อกตราสารหนีเป็นสาขาธนาคารต่างประเทศในประเทศไทย :  (“สํานกังาน

สาขา”) ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลของสาํนกังานสาขาเป็นหลกั และระบุขอ้มูลของสาํนกังานใหญ ่(หมายถึง ธนาคาร

ต่างประเทศทงัองคก์ร) ประกอบ โดยแสดงเฉพาะสรุปขอ้มูลการประกอบธุรกิจ ตวัเลขรายการบญัชี 

ในงบการเงินทีสาํคญั และผลการจดัอนัดบัความน่าเชือถือของสาํนกังานใหญ่ (ถา้มี) รวมทงัแสดงขอ้ผกูพนั 

ตามขอ้กาํหนดสิทธิทีระบุวา่สาํนกังานสาขาจะดาํรงฐานะ การชาํระหนีใหไ้ม่ไดรั้บผลกระทบจากการที 

สาํนกังานสาขาจะส่งเงินออกไปใหส้าํนกังานใหญ่  ทงันี ให้แนบงบการเงินของสาํนกังานสาขาเป็นส่วนหนึง 

ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี  นอกจากนี ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพมิเติมดงันี 

- ความเสียงเกียวกบัขอ้จาํกดัทางกฎหมายในดา้นต่าง ๆ ทีกระทบต่อความสามารถ 

ในการชาํระหนีของผูอ้อกตราสารหนี เช่น กฎหมายลม้ละลาย กฎหมายเกียวกบัหลกัต่างตอบแทน  

- ความเสียงในกรณีทีผูอ้อกตราสารหนีลม้ละลาย ซึงผูถื้อตราสารหนีอาจไม่สามารถ 

ขอรับชาํระหนีหรือฟ้องบงัคบัชาํระหนีจากทรัพยสิ์นของสาํนกังานสาขาและสาํนกังานใหญ่  ทงันี หากมี 

การเปิดเผยอนัดบัความน่าเชือถือของสาํนกังานใหญ่ ให้ระบุคาํเตือนวา่ ผลการจดัอนัดบัความน่าเชือถือของ

สาํนกังานใหญ่อาจไม่สะทอ้นความสามารถในการชาํระหนีตามตราสารหนีของสาํนกังานสาขาโดยเฉพาะ 

อยา่งยงิเมือเกิดกรณีลม้ละลาย 

อนึง ในกรณีการออกตราสารหนีทีเลือกจดัอนัดบัความน่าเชือถือของผูอ้อกตราสารหนี  

และผูอ้อกตราสารหนีประสงคจ์ะเปิดเผยเฉพาะอนัดบัความน่าเชือถือของสาํนกังานใหญ่ โดยจะไม่จดัใหมี้ 

การจดัอนัดบัความน่าเชือถือของสาํนกังานสาขา ใหเ้ปิดเผยเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์สียงล่าสุดของสาํนกังาน 

สาขาซึงไดป้รับปรุงผลกระทบหากมีการนาํเงินทีไดจ้ากการออกตราสารหนีทงัหมดไปก่อให้เกิดเป็น 

สินทรัพยเ์สียงเตม็จาํนวนดว้ย 

 

 

 



  

 

- 6 -

2.   การเปิดเผยข้อมูลเพมิเติมในกรณีเสนอขายตราสารหนต่ีอผู้ลงทุนรายใหญ่ 

2.1  วตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินโดยละเอียด2 ดงันี 

บริษทั     ประกอบธุรกิจ       

โดยมีทีตงัสาํนกังานใหญ่ที          

เลขทะเบียนบริษทั  Home Page (ถา้มี)  โทรศพัท ์ โทรสาร   

มีวตัถุประสงคใ์นการนาํเงินทีไดจ้ากการเสนอขายตราสารหนีครังนีประมาณ   ลา้นบาท ไปใชด้งันี3 

 

 

 
2 กรณีการสนอขายผูล้งทนุสถาบนั (Institutional Investors : II) ให้เปิดเผยวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินพอสังเขป เช่น วตัถุประสงคใ์นการนาํเงิน 

ทีไดจ้ากการเสนอขายตราสารหนีครังนีประมาณ  ....  ลา้นบาท ไปใชด้งันี ....  
3 ยกเวน้สาํหรับการเสนอขายหุน้กูที้มีอนุพนัธ์แฝงซึงออกตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 12/2559 (“SN”)  

และการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพอืนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์ซึงออกตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  

ที ทจ. 16/2557  (“ตราสาร Basel III”) ให้เปิดเผยขอ้มูลพอสังเขป โดยไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผยตามรูปแบบในตารางดา้นล่างนี  

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ จํานวนเงินทใีช้

โดยประมาณ 

ระยะเวลาทใีช้

เงนิโดยประมาณ 

รายละเอียด 

1. เพอืใชใ้นการซือสินทรัพย ์

หรือลงทุนในกิจการที

เกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ

ปัจจุบนั  

  - กรณีเป็นการซือสินทรัพย ์ให้อธิบายเกียวกบั

ประเภทสินทรัพยแ์ละจาํนวนเงินทีใช้

โดยประมาณ  

- กรณีเป็นการลงทุนในกิจการ ให้อธิบาย

ลกัษณะกิจการทีจะลงทุน สถานะการลงทุน 

และจาํนวนเงินทีใชโ้ดยประมาณ 

ทงันี กรณีการซือสินทรัพย ์หรือลงทุนในกิจการ

ทีไม่เกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจปัจจุบนั               

ใหอ้ธิบายเหตุผลและทีมาของการเขา้ไป               

ซือสินทรัพยห์รือลงทุนในกิจการดงักล่าวดว้ย 

2. เพอืใชใ้นการซือสินทรัพย ์

หรือลงทุนในกิจการทีไม่

เกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ

ปัจจุบนั 

  

3. เพอืชาํระคืนเงินกู ้หรือหนี

จากการออกตราสารหนี 

  -  กรณีเป็นการชาํระหนีทีมีกบักลุ่มทีปรึกษา

ทางการเงินหรือกลุ่มตวักลางในการเสนอขาย

หลกัทรัพย ์ให้เปิดเผย terms and conditions 

ของหนีดงักล่าวเพมิเติมดว้ย   

-  กรณีอนื ๆ ใหเ้ปิดเผยอยา่งน้อยในเรือง

จาํนวนเงินและระยะเวลาการใชเ้งิน 

4. กรณีอนื ๆ เช่น เงินทุนทีใช้

หมุนเวียนในกิจการ 
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หมายเหต:ุ   

(1)  ให้เปิดเผยประมาณการมูลค่าเงินทีใชแ้ยกแต่ละวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน โดยอาจเปิดเผยขอ้มูลในลกัษณะเป็นช่วง  (range)  

ทีเหมาะสมได ้และให้เรียงลาํดบัการใชเ้งินตามความสาํคญัของวตัถุประสงคแ์ต่ละเรือง  ทงันี หากเงินระดมทุนทีไดรั้บ 

ในครังนีไม่เพียงพอสําหรบัวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินทีระบุไว ้ใหเ้ปิดเผยแหล่งเงินทุนทีจะจดัหาเพมิเติมดว้ย   

(2)  แนวทางการเปิดเผยวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินให้เป็นไปตามคู่มือการเปิดเผยขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย

หลกัทรัพย ์และขอ้มูลประจาํปี ทีกาํหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องสํานกังาน 

2.2.  เปิดเผยประวติัผิดนดัชาํระหนีเงินตน้หรือดอกเบียของตราสารหนี หรือผิดนดัชาํระหนีเงินกูย้มื 

จากธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึนและ 

การผดิเงือนไขในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดสิทธิ 3 ปียอ้นหลงั 

2.3  เปิดเผยอตัราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจ โดยรายละเอียด 

วิธีการคาํนวณแสดงตามภาคผนวก 1 (กรณีเสนอขายหุ้นกูเ้พือการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ใหเ้ปิดเผย

อตัราส่วนทางการเงินของผูมี้สิทธิเสนอโครงการ (originator)) 

2.4  ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลความเสียงตอ่การดาํเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนีเฉพาะเจาะจง 

ผูอ้อกตราสารหนี เช่น การเปลียนโครงสร้างธุรกิจ การเปลียนโครงสร้างการบริหาร ขอ้พิพาททางกฎหมาย  

การเปลียนแปลงฐานะการเงิน หรือใกลถึ้งจุดดาํรง financial covenant ตามสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน  

ขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชี ความเสียงของหลกัประกนักรณีไม่มีราคาตลาดหรือกรณีบุคคลคาํประกนั หรือ 

กรณีหลกัประกนัทีมีจาํนวนและมูลค่าเคลือนไหว หรือไม่แน่นอน (เช่น สินคา้คงคลงั สิทธิเรียกร้อง 

ตามสัญญากูก้ารพึงพาการระดมทุนจากตราสารหนี เป็นตน้) 

2.5  ใหส้รุปสาระสาํคญัของความแตกต่าง (ในกรณีทีมีความแตกต่าง) ของขอ้กาํหนดสิทธิ 

สาํหรับการเสนอขายในครังนีกบัขอ้กาํหนดสิทธิมาตรฐาน (รายละเอียดสามารถอา้งอิงเอกสารแนบ)   

(ยกเวน้กรณีเสนอขายตราสารหนีดงัต่อไปนี 1. หุ้นกูเ้พอืการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ 2. หุ้นกูท้ีมี 

อนุพนัธ์แฝง  3. ตราสาร Basel III) 

การเปิดเผยข้อมูลเพมิเติม กรณีการเสนอขายตราสารหนีอืน ๆ   

กรณีเสนอขายหุ้นกูเ้พือการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์: ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพมิเติมตามหัวขอ้ทีกาํหนด 

ในภาคผนวก 2 : การเปิดเผยขอ้มูลเพิมเติมกรณีเสนอขายหุน้กูเ้พือการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

กรณีเสนอขายหุ้นกูท้ีมีอนุพนัธ์แฝง : ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพมิเติมตามหวัขอ้ทีกาํหนดในภาคผนวก 3 :  

การเปิดเผยขอ้มูลเพมิเติมกรณีเสนอขายหุ้นกูท้ีมีอนุพนัธ์แฝง 

กรณีเสนอขายตราสาร Basel III : ให้เปิดเผยขอ้มูลเพมิเติมตามหัวขอ้ทีกาํหนดในภาคผนวก 4 : การเปิดเผยขอ้มูล

เพมิเติมกรณีเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพือนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์
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ส่วนที 2 

ข้อมูลเกยีวกบัการเสนอขายตราสารหนี 

.  ข้อมูลอืน ๆ ของตราสารหนทีีเสนอขาย ให้เปิดเผยรายละเอียด ดงันี 

1.1 กรณีตราสารหนีมีอตัราดอกเบียลกัษณะอืนทีไม่ใช่แบบคงที ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพมิเติมดงันี 

1.1.1  สาํหรับตราสารหนีทวัไป ใหแ้สดงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง (Internal Rate of Return : 

IRR) ไวด้ว้ย หากเกิดเงือนไขขา้งตน้แลว้ ทาํใหผ้ลตอบแทนทีผูล้งทุนจะไดรั้บไม่เท่ากบัอตัราดอกเบีย 

ทีระบุไว ้เช่น  

(1) กรณีมีเงอืนไขการเลือนจ่ายดอกเบีย ใหแ้สดง IRR สาํหรับกรณีเลวร้ายทีสุดทีอาจ 

เกิดขึนได ้เช่น ผูอ้อกตราสารเลือนการชาํระดอกเบียทุกงวด โดยจ่ายชาํระเพียงครังเดียวเมือครบกาํหนด 

ไถ่ถอน เป็นตน้ 

(2) กรณีหุ้นกูที้ครบกาํหนดไถ่ถอนเมือเลิกกิจการ ซึงผูอ้อกตราสารสามารถเลือนการจ่าย

ดอกเบียและไถ่ถอนตราสารก่อนครบกาํหนดไดแ้ละมีการจ่ายดอกเบียในอตัราทีเพมิขึนเป็นขนับนัได  

(“step up”) ใหแ้สดง IRR สาํหรับกรณีผูอ้อกตราสารเลือนการชาํระดอกเบียทุกงวด โดยจ่ายชาํระเพียงครังเดียว

เมือไถ่ถอนตราสาร โดยยกตวัอย่าง เช่น ผูอ้อกตราสารตดัสินใจไถ่ถอนตราสารในปีที 10 20 และ 30 เป็นตน้ 

1.1.2  สาํหรับการเสนอขายหุ้นกูเ้พอืการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ ใหแ้สดง IRR ไวด้ว้ย 

หากเกิดเงือนไขขา้งตน้แลว้ทาํให้ผลตอบแทนทีผูล้งทุนจะไดรั้บไม่เท่ากบัอตัราดอกเบียทีระบุไว ้เช่น  

(1) กรณีมีเงอืนไขการเลือนจ่ายดอกเบีย ใหแ้สดง IRR สาํหรับกรณีเลวร้ายทีสุดทีอาจเกิดขนึ

ได ้เช่น ผูอ้อกตราสารเลือนการชาํระดอกเบียทุกงวด โดยจ่ายชาํระเพียงครังเดียวเมือครบกาํหนด 

ไถ่ถอน เป็นตน้ 

1.1.3  สําหรับการเสนอขายตราสาร Basel III ให้แสดงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง IRR ไวด้ว้ย 

หากเกิดเงือนไขขา้งตน้แลว้ทาํให้ผลตอบแทนทีผูล้งทุนจะไดรั้บไม่เท่ากบัอตัราดอกเบียทีระบุไว ้เช่น  

(1) กรณีมีเงอืนไขการเลือนจ่ายดอกเบีย ใหแ้สดง IRR สาํหรับกรณีเลวร้ายทีสุดทีอาจ 

เกิดขึนได ้เช่น ผูอ้อกตราสารเลือนการชาํระดอกเบียทุกงวด โดยจ่ายชาํระเพียงครังเดียวเมือครบกาํหนด 

ไถ่ถอน เป็นตน้ 

(2) กรณีมีเงอืนไขการไม่จ่ายดอกเบีย ใหแ้สดง IRR สาํหรับกรณีเลวร้ายทีสุดทีอาจ 

เกิดขึนได ้เช่น ผูอ้อกตราสารจ่ายดอกเบียเมือไถ่ถอนเพียงครังเดียว 

(3) กรณีตราสารดอ้ยสิทธิทีไม่กาํหนดระยะเวลาชาํระคืน ซึงผูอ้อกตราสารสามารถเลือน 

การจ่ายดอกเบียและไถ่ถอนตราสารก่อนครบกาํหนดไดแ้ละมีการจ่ายดอกเบีย step up ให้แสดง IRR สาํหรับ

กรณีผูอ้อกตราสารเลือนการชาํระดอกเบียทุกงวดโดยจ่ายชาํระเพียงครังเดียวเมือไถ่ถอนตราสาร โดยยกตวัอยา่ง 

เช่น ผูอ้อกตราสารตดัสินใจไถ่ถอนตราสารในปีที 10 20 และ 30 เป็นตน้ 

1.2 ในกรณีทีตราสารหนีทีเสนอขายมีรายละเอียดอนืทีสาํคญัทีควรอธิบายเพมิเติมจากขอ้มูล 

ในหนา้แรก เพอืให้ผูล้งทุนเขา้ใจลกัษณะของตราสารหนีทีเสนอขาย ใหส้รุปลกัษณะสาํคญัของตราสารหนี 
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ทีเสนอขายเพิมเติมดว้ย เช่น วิธีการในการจ่ายดอกเบียและการชาํระหนี ประเภทและมูลค่าทรัพยสิ์นทีใช ้

เป็นหลกัประกนั ขอ้มูลผูค้าํประกนั (ใหแ้สดงขอ้มูลฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของผูค้าํประกนั) 

และสรุปสาระสาํคญัของสัญญาคาํประกนั (กรณีเป็นการคาํประกนั) เป็นตน้ 

2.  ในกรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้เปิดเผยขอ้มูล ดงันี 

 2.1  รายละเอยีดของตราสารหนีทีเสนอขาย 

      - ใหร้ะบุกฎหมายของประเทศทีใชบ้งัคบักบัตราสารหนี (applicable law)  

     - ใหแ้สดงผลการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ รวมทงัรายละเอียดการวิเคราะห์การจดัอนัดบั 

ความน่าเชือถือของตราสารหนี ผูอ้อกตราสารหนี (กรณีหุ้นกูร้ะยะสนั) หรือผูค้าํประกนัการชาํระหนี 

ตามตราสารหนีโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือ (ถา้มี) 

 - กรณีทีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูที้ไดรั้บการแต่งตงัมีสถานะเป็นเจา้หนีของผูอ้อกตราสารหนี  

ใหเ้ปิดเผยความสัมพนัธ์ดงักล่าวไวด้ว้ย 

- ขอ้จาํกดัการโอนตราสารหนีทีเสนอขาย เช่น ขอ้จาํกดัการโอนตราสารหนีทีไดจ้ดทะเบียนไว้

กบัสาํนกังาน เป็นตน้ 

 2.2  การกําหนดราคาตราสารหนี 

         ใหอ้ธิบายทีมาของการกาํหนดอตัราดอกเบียและราคาตราสารหนีทีเสนอขาย ไดแ้ก่  

วิธีการกาํหนดราคา ผูท้ีมีส่วนในการกาํหนดราคา ปัจจยัหรือตวัแปรต่าง ๆ ทีใชใ้นการกาํหนดราคา เป็นตน้   

ทงันี แนวทางการเปิดเผยทีมาของการกาํหนดอตัราดอกเบียและราคาตราสารหนีใหเ้ป็นไปตามคู่มือ 

การเปิดเผยขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์และขอ้มูลประจาํปี 

 2.3  การจอง การจําหน่าย และการจัดสรร 

 (1)  วิธีการเสนอขายตราสารหนี  

  ใหร้ะบุวา่เป็นการเสนอขายตราสารหนีผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายตราสารหนีหรือผูค้า้ตราสารหนี

หรือไม่ 

 (2)  ผูจ้ดัจาํหน่ายตราสารหนี (กรณีผ่านผูจ้ดัจาํหน่าย) ให้ระบ ุ

  (ก)  ผูป้ระกนัการจาํหน่ายและจดัจาํหน่าย ให้ระบุชือ ทีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์

 (ข)  ผูจ้ดัจาํหน่าย ให้ระบุชือ ทีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์

 (ค)  ตวัแทนผูจ้ดัจาํหน่าย ใหร้ะบุชือ ทีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์

นอกจากนี หากผูจ้ดัจาํหน่ายตราสารหนีมีความเกียวขอ้งกบัผูอ้อกตราสารหนี 

ในลกัษณะทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุ้นระหวา่งกนั มีกรรมการร่วมกนั  

เป็นเจา้หนี เป็นตน้) ใหเ้ปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 

สาํหรับการเสนอขายตราสาร Basel III ให้เปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

จากการเสนอขายตราสาร Tier 2 ทีมีเงอืนไขการ convert to equity ของ ธพ. โดยผา่น ธพ. ผูอ้อกตราสารเอง 
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หรือผ่านบริษทัหลกัทรัพยใ์นเครือของ ธพ. (ถา้มี) เนืองจากเพอืให้ถูกนบัเป็นเงินกองทุนชนัที 2 ตามเกณฑ ์

Basel III ของ ธปท. จึงอาจสร้างแรงจูงใจให้ ธพ. หรือ บล. ในเครือของ ธพ. ชกัชวนให้ผูล้งทุนซือตราสาร  

โดยไม่ชีแจงถึงความเสียง ชวนเชือเกินจริง ใหข้อ้มูลเป็นเทจ็หรือไม่ชดัเจน          

(3)  ผูค้า้ตราสารหนี (กรณีผา่นผูค้า้ตราสารหนี) ใหร้ะบุชือ ทีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์

นอกจากนี หากผูค้า้ตราสารหนีมีความเกียวขอ้งกบัผูอ้อกตราสารหนีในลกัษณะทีอาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุน้ระหวา่งกนั มีกรรมการร่วมกนัเป็นเจา้หนี เป็นตน้) 

ใหเ้ปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 

(4)  เงือนไข และค่าตอบแทนในการจดัจาํหน่าย/คา้ตราสารหนี  

 ให้ระบุขอ้ตกลงระหวา่งผูอ้อกตราสารหนีกบัผูจ้ดัจาํหน่ายตราสารหนี/ผูค้า้ตราสารหนี 

ทีเกียวกบัเงือนไข และค่าตอบแทนในการจดัจาํหน่ายหรือการคา้ตราสารหนี  ทงันี ให้แสดงจาํนวนเงิน 

ค่าตราสารหนีทีผูอ้อกตราสารหนีจะไดรั้บหลงัจากหกัค่าตอบแทนในการจดัจาํหน่าย/คา้ตราสารหนีไวด้ว้ย   

(5)  ค่าใชจ่้ายในการเสนอขายตราสารหนี  

 ให้ระบุจาํนวนประกอบรายการทีเป็นค่าใช้จ่ายทงัหมดในการเสนอขายตราสารหนี 

โดยสังเขป 

(6)  วิธีการขอรับหนงัสือชีชวนและใบจองซือตราสารหนี  

 ใหร้ะบุวิธีการขอรับหนงัสือชีชวน เช่น วนั เวลา สถานที เป็นตน้ 

(7)  วิธีการจดัสรรตราสารหนี  

 ใหร้ะบุหลกัการจดัสรรตราสารหนีให้แก่ผูจ้องซือ โดยระบุชือกลุ่มบุคคล และสัดส่วน  

หรือจาํนวนตราสารหนีทีจะไดรั้บจดัสรรอย่างชดัเจน หากมีการแบ่งจาํนวนตราสารหนีและเสนอขาย 

ต่อผูล้งทุนต่างประเทศ ให้ระบุดว้ย 

(8)  วนัและวธีิการจองและการชาํระเงินค่าจองซือตราสารหนี  

ใหร้ะบุรายละเอียดเกียวกบัระยะเวลาการจองซือตราสารหนี การกาํหนดจาํนวน 

ในการจองซือตราสารหนีต่อราย วิธีการชาํระเงินค่าจองซือตราสารหนี ชือบริษทัเงินทุนหรือ ธพ. ทีเป็นตวัแทน 

รับเงินค่าจองซือตราสารหนี วิธีการและเงือนไขในการถอนเงินค่าจองซือตราสารหนีคืน  

(9)  การจดัสรรในกรณีทีมีผูจ้องซือตราสารหนีเกินกวา่จาํนวนตราสารหนีทีเสนอขาย 

 ให้ระบุการจดัสรรกรณีทีมีผูจ้องซือตราสารหนีเกินกว่าจาํนวนตราสารหนีทีเสนอขาย 

(10) วิธีการคืนเงินค่าจองซือตราสารหนี  

  ใหร้ะบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซือตราสารหนีในกรณีทีผูจ้องซือ 

ไม่ไดรั้บการจดัสรรตราสารหนี 

(11) วิธีการส่งมอบตราสารหนี  

      ใหร้ะบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ 
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2.4  ตัวแทนการชําระเงิน (paying agent) 

   ใหร้ะบุรายละเอียด ชือ ทีอยู่ เบอร์โทรศพัท ์ของบุคคลทีไดรั้บการแต่งตงัจากผูอ้อกตราสารหนี 

ใหท้าํหนา้ทีเป็นตวัแทนการชาํระเงิน รวมถึงรายละเอียดเกียวกบัขอบเขตในการทาํหน้าทีเป็นตวัแทน 

การชาํระเงิน  ทงันี ในกรณีทีผูอ้อกตราสารหนีทาํหนา้ทีในการชาํระเงินเอง โดยไม่ไดมี้การทาํสัญญาแต่งตงั

บุคคลใดทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนการชาํระเงิน ใหร้ะบุวา่ผูอ้อกตราสารหนีเป็นผูท้าํหนา้ทีดงักล่าว 

2.5  ทีปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)  

       ใหร้ะบุชือ ทีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์ นอกจากนี หากทีปรึกษาทางการเงินมีความเกียวขอ้งกบั

ผูอ้อกตราสารหนีในลกัษณะทีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุน้ระหวา่งกนั 

มีกรรมการร่วมกนั เป็นเจา้หนี เป็นตน้) ให้เปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 

3.  ในกรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ใหเ้ปิดเผยขอ้มูล ดงันี 

 (1)  วิธีการเสนอขายตราสารหนี 

ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลขนัตาํตามมาตรา 69(10)  

(2)  ขอ้จาํกดัการโอนตราสารหนีทีเสนอขาย  

 เช่น ขอ้จาํกดัการโอนตราสารหนีทีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัสํานกังาน เป็นตน้ 
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ส่วนที 3 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  

1.  ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนีโดยผูอ้อกตราสารหนีทีเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศซึงไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยตามกฎหมายวา่ดว้ย 

ธุรกิจสถาบนัการเงิน 

ใหผู้มี้อาํนาจลงนามผูกพนัลงลายมือชือรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของแบบแสดง 

รายการขอ้มูล พร้อมทงัประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  และมอบอาํนาจใหบุ้คคลใดลงนามกาํกบัเอกสาร 

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี 

 “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีฉบบันีแลว้  

และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนัของผูอ้อกตราสารหนี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ 

ในสาระสาํคญั   

ทงันี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนี 

ตามทีปรากฏในแหล่งขอ้มูลทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามทีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 

การเสนอขายตราสารหนีฉบบันี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้ง 

ครบถว้นของขอ้มูลทีอา้งอิงนนัเช่นเดียวกบัการนาํขอ้มูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูล 

การเสนอขายตราสารหนีฉบบันี  (ใหร้ะบุขอ้ความตามวรรคนี เฉพาะกรณีทีมีการอา้งอิงขอ้มูลจาก 

แหล่งขอ้มูลใด ๆ ทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามทีระบุในส่วนที 1) 

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีขา้พเจา้ไดรั้บรอง 

ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนี 

ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ ................................. กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ 

ขอ้มูลทีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

         ชือ   ตาํแหน่ง       ลายมือชือ* 

1.                                                                                                                     

2.                                                                                

3.                                                                                                                     

4.                                                                                

5.                                                                                

ชือ            ตาํแหน่ง       ลายมือชือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ                                                                                                                         
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 หมายเหตุ หากในวนัทียนืแบบแสดงรายการขอ้มูลต่อสํานกังาน มีเหตุจาํเป็นทีทาํให้ 

บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือชือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เมือเหตุดงักล่าวหมดสินแลว้ ผูเ้สนอขาย 

ตราสารหนีตอ้งจดัให้บุคคลนนัลงลายมือชือทนัที  เวน้แตเ่หตุทีทาํให้บุคคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือชือได้

เกิดจากการทีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เนืองจากเจ็บป่วย

ทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายตราสารหนีไม่จาํตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือชือในแบบแสดงรายการ 

ขอ้มูลและร่างหนงัสือชีชวน หรือเป็นกรณีอืนใดทีมีเหตุจาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน 

2.  ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหนีโดยผูอ้อกตราสารหนีอืนนอกจากสาขาธนาคาร 

พาณิชยต์าม 1.  

  ใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลของผูอ้อกตราสารหนีหรือผูที้ดาํรงตาํแหน่ง 

บริหารสูงสุดทีไดรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนัของผูอ้อกตราสารหนีลงลายมือชือ 

พร้อมทงัประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทงัมอบอาํนาจให้บุคคลใดลงนาม 

กาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยให้ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีฉบบันีแลว้  

และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ [กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนั / ผูที้ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุด 

ทีไดรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั] ของผูอ้อกตราสารหนี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ 

ในสาระสาํคญั   

ทงันี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหนี 

ตามทีปรากฏในแหล่งขอ้มูลทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามทีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 

การเสนอขายตราสารหนีฉบบันี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้ง

ครบถว้นของขอ้มูลทีอา้งอิงนนัเช่นเดียวกบัการนาํขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูล 

การเสนอขายตราสารหนีฉบบันี  (ใหร้ะบุขอ้ความตามวรรคนี เฉพาะกรณีทีมีการอา้งอิงขอ้มูลจาก 

แหล่งขอ้มูลใด ๆ ทีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามทีระบใุนส่วนที 1) 

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีขา้พเจา้ไดรั้บรอง 

ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนี 

ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ ................................. กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูล 

ทีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

        ชือ             ตาํแหน่ง                 ลายมือชือ 

1.                                                                                                                     

2.                                                                                                               

 



  

 

- 14 -

ชือ            ตาํแหน่ง                 ลายมือชือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ                                                                                                                              

 หมายเหตุ หากในวนัทียนืแบบแสดงรายการขอ้มูลต่อสํานกังาน มีเหตุจาํเป็นทีทาํให้ 

บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือชือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เมือเหตุดงักล่าวหมดสินแลว้ ผูเ้สนอขาย 

ตราสารหนีตอ้งจดัให้บุคคลนนัลงลายมือชือทนัที เวน้แต่เหตุทีทาํให้บุคคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือชือได้

เกิดจากการทีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้ เนืองจากเจ็บป่วย

ทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายตราสารหนีไม่จาํตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือชือในแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลและร่างหนงัสือชีชวน หรือเป็นกรณีอืนใดทีมีเหตุจาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผ่อนผนัจากสาํนกังาน 

3.  การรับรองการปฏิบติัหนา้ทีของทีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 

ใหผู้มี้อาํนาจลงนามผูกพนัทีปรึกษาทางการเงินลงลายมือชือ พร้อมทงัประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 

ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี 

“ขา้พเจา้ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินของผูอ้อกตราสารหนี ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ 

(1)  ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีฉบบันีแลว้  

และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะทีปรึกษาทางการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น  

ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํให้ผูอื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

(2)  ไดพ้ิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูอ้อกตราสารหนีในอนาคตแลว้เห็นวา่ 

สมมติฐานไดจ้ดัทาํขึนอยา่งสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผูอ้อกตราสารหนีหรือผูล้งทุน 

อยา่งชดัเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีทีผูอ้อกตราสารหนีมีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของ 

ผูอ้อกตราสารหนีในอนาคตในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี)” 

ในกรณีทีทีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัแบบแสดงรายการ 

ขอ้มูลบางส่วน หรือเห็นวา่ขอ้มูลบางส่วนไม่ถูกตอ้งครบถว้น ใหอ้ธิบายเงือนไขไวเ้พิมเติม เช่น 

“เวน้แต่ขอ้มูลในเรือง ........................... ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีนี

ทีขา้พเจา้ไม่สามารถให้ความเห็นได ้เนืองจาก ...............................(ไม่มีขอ้มูลเพียงพอทีจะตรวจสอบ หรือ 

ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารของผูอ้อกตราสารหนีในการตรวจสอบขอ้มูลในเรืองนี)” หรือ 

“เวน้แต่ขอ้ความในหนา้............ซึงขา้พเจา้เห็นวา่ควรใชข้อ้ความ....................แทน” 

ในกรณีทีทีปรึกษาทางการเงินนาํขอ้มูลจากบุคคลอืนทีมีความเชียวชาญในดา้นนนัมาอา้งอิง  

ใหร้ะบุขอ้ความเพมิเติม ดงันี 
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“เวน้แต่ขอ้มูลในเรือง.............................ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีนี 

ทีขา้พเจา้ใชข้อ้มูลจาก ....................................ซึงขา้พเจา้เห็นวา่เป็นผูเ้ชียวชาญในเรืองนีเป็นอยา่งดี” 

ชือ             ตาํแหน่ง        ลายมือชือ 

1.                                                                                      

2.                                                                    
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ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้  

(“ข้อกาํหนดสิทธิมาตรฐาน”) และข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 

สําหรับ      

“                           (ชือหุ้นกู้)                              ” 

 

 

หัวข้อ ข้อกาํหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อกาํหนดสิทธิของหุ้นกู้ เหตุผล1 

    

    

    

  

 
1 อธิบายเหตผุลทีขอ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกูแ้ตกต่างจากขอ้กาํหนดสิทธิมาตรฐานเฉพาะในกรณีทีมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัจนทาํให้

กระทบสิทธิของผูถ้ือหุ้นกู ้

เอกสารแนบ 
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ภาคผนวก 1 

วิธีการคํานวณอตัราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกจิ  

 

อตัราส่วนทางการเงนิ สูตรการคํานวณ 

1. กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทัวไป 

(1) อตัราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า) สินทรัพยห์มุนเวียน / หนีสินหมุนเวียน 

(2) ความสามารถในการชาํระดอกเบีย 

(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษ ีค่าเสือมราคา 

และค่าตดัจาํหน่าย / ดอกเบียจ่าย 

(3) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อกาํไรก่อน

ดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสือมราคา 

และค่าตดัจาํหน่าย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / กาํไรก่อนหกัดอกเบีย 

ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย   

(4) ความสามารถในการชาํระภาระผูกพนั 

(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดั

จาํหน่าย / (หนีสินระยะสนัทีมีภาระดอกเบีย + หนีสิน

ระยะยาวทีมีภาระดอกเบียทีครบกาํหนดภายใน 1 ปี)  

(5) หนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หนีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(6) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 

IBD/E ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

(7) หนีสินทีมีภาระดอกเบียทีครบกาํหนด

ภายใน 1 ปีต่อหนีสินทีมีภาระดอกเบีย (ร้อยละ) 

(หนีสินระยะสนัทีมีภาระดอกเบีย + หนีสินระยะยาว 

ทีมีภาระดอกเบียทีครบกาํหนดภายใน 1 ปี) * 100 / 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย 

(8) เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินต่อหนีสิน 

ทีมีภาระดอกเบีย (ร้อยละ) 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน * 100 / หนีสินทงัหมดทีมี

ภาระดอกเบีย 

2. กลุ่มธนาคารพาณชิย์ 

(1) สินทรัพยส์ภาพคล่องเพือรองรับ

สถานการณ์ดา้นสภาพคล่องทีมีความรุนแรง 

(Liquidity Coverage Ratio: LCR) (ร้อยละ) 

คาํนวณตามเกณฑ ์ธปท. 

(สินทรัพยส์ภาพคล่อง / ประมาณการกระแสเงินสด

ไหลออกสุทธิใน 30 วนั ภายใตส้ถานการณ์ 

ดา้นสภาพคล่องทีมีความรุนแรง) 
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อตัราส่วนทางการเงนิ สูตรการคํานวณ 

(2) แหล่งเงินทีมีความมนัคงต่อความตอ้งการ

แหล่งเงินทีมีความมนัคง (Net Stable Funding 

Ratio: NSFR) (ร้อยละ) 

คาํนวณตามเกณฑ ์ธปท. 

(แหล่งเงินทีมีความมนัคง / ความตอ้งการแหล่งเงินทีมี

ความมนัคง) 

(3) เงินกองทุนชนัที 1 (Tier 1 ratio) (ร้อยละ) คาํนวณตามเกณฑ ์ธปท. 

(4) เงินกองทุนทงัสิน (CAR ratio) (ร้อยละ) คาํนวณตามเกณฑ ์ธปท. 

3. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์ 

(1) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนีสิน 

ทวัไปและทรัพยสิ์นทีตอ้งวางเป็นประกนั 

(NCR) (ร้อยละ) 

คาํนวณตามเกณฑ ์ก.ล.ต. 

(2) อตัราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า) สินทรัพยห์มุนเวียน / หนีสินหมุนเวียน 

(3) ความสามารถในการชาํระดอกเบีย               

(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดั

จาํหน่าย / ดอกเบียจ่าย 

(4) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อกาํไรก่อน

ดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสือมราคา 

และค่าตดัจาํหน่าย  (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / กาํไรก่อนหกั

ดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย   

(5) ความสามารถในการชาํระภาระผูกพนั       

(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดั

จาํหน่าย / (หนีสินระยะสนัทีมีภาระดอกเบีย + หนีสิน

ระยะยาวทีมีภาระดอกเบียทีครบกาํหนดภายใน 1 ปี)  

(6) หนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หนีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(7) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 

IBD/E ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม 

(8) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 

(ร้อยละ) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 

(เฉลีย) 

4. กลุ่มธุรกจิประกนัชีวิต 

(1) อตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินทุนทีตอ้ง      

ดาํรงตามกฎหมาย (CAR Ratio) (ร้อยละ) 

คาํนวณตามเกณฑ ์คปภ. 

(2) สินทรัพยล์งทุนต่อสาํรองประกนัภยั  

(ร้อยละ) 

สินทรัพยล์งทุน * 100 / เงินสํารองประกนัภยั 
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อตัราส่วนทางการเงนิ สูตรการคํานวณ 

(3) อตัราการเปลียนแปลงเงินกองทุน (ร้อยละ) คาํนวณตามเกณฑ ์คปภ. 

(4) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) (ร้อยละ) กาํไรก่อนหกัดอกเบียและภาษี * 100 / ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (เฉลีย) 

(5) ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั  

(รวมค่าบาํเหน็จ) ต่อเบียรับประกนัภยัสุทธิ  

(ร้อยละ) 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั (รวมค่าบาํเหน็จ) * 100 / 

เบียรับประกนัภยัสุทธิ 

5. กลุ่มธุรกจิลสีซิง 

(1) ความสามารถในการชาํระดอกเบีย               

(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดั

จาํหน่าย / ดอกเบียจ่าย 

(2) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อกาํไรก่อน

ดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสือมราคา                        

และค่าตดัจาํหน่าย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / กาํไรก่อนหกั

ดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย   

(3) หนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หนีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 

IBD/E ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม 

(5) สัดส่วนสินเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได ้                  

(NPL ratio) (ร้อยละ) 

สินเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได ้* 100 / สินเชือรวม  

(6) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 

(ร้อยละ) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 

(เฉลีย) 

(7) อตัราการเติบโตของรายได ้(ร้อยละ) (รายไดร้วมงวดก่อน-รายไดร้วมงวดปัจจุบนั) * 100 / 

รายไดร้วมงวดก่อน 

6. บริษัทในกลุ่มสินเชือส่วนบุคคล 

(1) ความสามารถในการชาํระดอกเบีย                 

(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดั

จาํหน่าย / ดอกเบียจ่าย 

(2) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อกาํไรก่อน

ดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสือมราคา  

และค่าตดัจาํหน่าย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / กาํไรก่อนหกั

ดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย   
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(3) หนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หนีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 

IBD/E ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม 

(5) สัดส่วนสินเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได ้                

(NPL Ratio) (ร้อยละ) 

เงินใหสิ้นเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได ้* 100 / เงินให้

สินเชือรวม 

(6) ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญต่อสินเชือรวม 

(allowance for doubtful account to total 

receivables ratio) (ร้อยละ) 

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ * 100 / เงินให้สินเชือรวม 

(7) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 

(ร้อยละ) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 

(เฉลีย) 

7. บริษัทในกลุ่มบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

(1) ความสามารถในการชาํระดอกเบีย                

(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดั

จาํหน่าย / ดอกเบียจ่าย 

(2) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อกาํไรก่อน

ดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสือมราคา  

และค่าตดัจาํหน่าย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / กาํไรก่อนหกัดอกเบีย 

ภาษ ีค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย   

(3) หนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หนีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 

IBD/E ratio) (เท่า) 

หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม 

 

(5) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 

(ร้อยละ) 

กาํไรก่อนหกัดอกเบียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 

(เฉลีย) 

(6) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) (ร้อยละ) กาํไรก่อนหกัดอกเบียและภาษี * 100 / ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (เฉลีย) 
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หมายเหต ุ: 

1) สามารถเปิดเผยอตัราส่วนทางการเงินอนื ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เช่น EBITDA margin ratio (ร้อยละ) 

เท่ากบั กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย / รายไดร้วม เป็นตน้ สาํหรับกิจการในกลุ่มพฒันา

อสังหาริมทรัพยใ์ห้เปิดเผยอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (quick ratio) (เท่า) เท่ากบั (สินทรัพยห์มนุเวียน-สินคา้คงเหลือ) / 

หนีสินหมนุเวียน เพิมเติมดว้ย  

2)  การแสดงขอ้มูล key financial ratio งวดล่าสุด ในกรณีทีงบกาํไรขาดทนุเป็นงบระหว่างปีให้นาํขอ้มูล

ยอ้นหลงั 4 ไตรมาสมาคาํนวณเพอืให้ไดข้อ้มูลเตม็ปี กรณีช่วงเวลาใดทีบริษทัไม่ไดจ้ดัทาํงบระหว่างปีสาํหรับงวดปีก่อน  

ให้จดัทาํ key financial ratio โดยใชข้อ้มูลเฉพาะงวดล่าสุด และอธิบายในหมายเหตเุพมิเติม 
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ภาคผนวก 2 : การเปิดเผยข้อมูลเพมิเติมกรณีเสนอขายหุ้นกู้ 

เพือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 

 

ในกรณีออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พอืการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต์ามประกาศวา่ดว้ย 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูที้ออกใหม่เพอืการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ 

ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที 1 รายการขอ้มูล (นอกจากหัวขอ้ 1.1) ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี โดยใหเ้ปิดเผย 

ขอ้มูลของทงัผูมี้สิทธิเสนอโครงการและผูอ้อกหุน้กู ้ 

ส่วนที 1. รายการข้อมูล 

1. ข้อมูลโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 

1.1  ลกัษณะสาํคญั ขนัตอนการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์โครงสร้างทางกฎหมายและโครงสร้าง

กระแสเงินสดของโครงการ 

1.2  ขอ้มูลบุคคลทีเกียวขอ้งกบัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์เช่น ผูจ้ดัจาํหน่ายตราสารหนี 

ผูค้า้ตราสารหนี ทีปรึกษาทางการเงิน ผูบ้ริหารจดัการโครงการ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้นายทะเบียนหุน้กู ้ตวัแทน 

ชาํระเงิน ผูจ้ดัอนัดบัความน่าเชือถือ ผูใ้ห้บริการเรียกเก็บหนี ผูใ้ห้บริการเรียกเก็บหนีสาํรอง (ถา้มี) เป็นตน้ 

1.3  รายละเอียดของสินทรัพยที์จะนาํมาแปลงเป็นหลกัทรัพย ์เช่น ประเภท ลกัษณะ คุณภาพทางเครดิต 

(กรณีสินทรัพยเ์ป็นลูกหนี) เงือนไขในการเลือกสินทรัพย ์และมูลค่าของ กลุ่มสินทรัพย ์ประวติัการเรียกเก็บ

กระแสรายรับจากสินทรัพย ์เป็นตน้ 

1.4  การเพมิคุณภาพเครดิต (Credit Enhancement) 

1.5  การลงทุนหรือการหาผลประโยชน์จากเงินสดในบญัชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

1.6  ความเสียงและการจดัการความเสียงของโครงการ 

1.7  การวเิคราะห์การจดัอนัดบัความน่าเชือถือของหุ้นกูห้รือผูค้าํประกนัการชาํระหนี 

ตามหุ้นกูโ้ดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือ 

1.8  ขอ้มูลอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง (ถา้มี) เช่น การใชต้ราสารอนุพนัธ์ (Derivative Instruments)                   

เพอืปรับรูปแบบกระแสเงินสด เงือนไขการโอนสินทรัพยค์ืน เป็นตน้ 

นอกจากนี  เพอืให้เหมาะสมกบัลกัษณะของผูอ้อกตราสารหนี ในการรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล

ตามส่วนที 3 การรับรองความถูกตอ้ง ใหใ้ชก้ารรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล ดงันี 
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ส่วนที 3. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  

3.1  ผูอ้อกหุ้นกู ้

ใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนัหรือผูที้ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดทีไดรั้บมอบอาํนาจ  

จากกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนัของผูอ้อกหุน้กูล้งลายมือชือ และประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  

ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทงัมอบอาํนาจใหบุ้คคลใดลงนามกาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการ 

ขอ้มูลแทนดว้ย โดยให้ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูฉ้บบันีแลว้ และ 

ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ [กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั / ผูท้ีดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดทีได ้

รับมอบอาํนาจจากกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั] ของผูอ้อกหุ้นกู ้ ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าว 

ถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ ในสาระสาํคญั   

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีขา้พเจา้ไดรั้บรอง 

ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนี 

ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ ................................. กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูล 

ทีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

   ชือ            ตาํแหน่ง        ลายมือชือ 

1.                                                                                                                     

2.                                                                                

3.                                                                                                                     

4.                                                                                

ชือ        ตาํแหน่ง         ลายมือชือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ                                                                   

 

3.2  ผูม้ีสิทธิเสนอโครงการ 

ผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งจดัใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนัหรือผูที้ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุด 

ทีไดรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนัของผูมี้สิทธิเสนอโครงการ หรือในกรณี 

ทีผูมี้สิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ใหผู้ม้ีอาํนาจนามผกูพนัของผูมี้สิทธิ 

เสนอโครงการลงลายมือชือ และประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  พร้อมทงัมอบอาํนาจใหบุ้คคลใดลงนาม 

กาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยให้ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี 
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“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูฉ้บบันีแลว้  

และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ [กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนั/ผูที้ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุด 

ทีไดรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั / ผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั] ของผูมี้สิทธิ 

เสนอโครงการ  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อื้นสาํคญัผิด  

หรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีขา้พเจา้ไดรั้บรอง 

ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้ ............................................ เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนีไว ้ 

ทุกหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ ................................. กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูล 

ทีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

   ชือ                       ตาํแหน่ง        ลายมือชือ 

1.                                                                                                                     

2.                                                                                

3.                                                                                                                     

4.                                                                                

                      ชือ                          ตาํแหน่ง      ลายมือชือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ                                                                     
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ภาคผนวก 3 : การเปิดเผยข้อมูลเพมิเติมกรณีเสนอขายหุ้นกู้ 

ทีมีอนุพนัธ์แฝง 

 

ในกรณีออกและเสนอขายหุ้นกูที้มีอนุพนัธ์แฝงตามประกาศว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาต 

ใหเ้สนอขายหุ้นกูที้มีอนุพนัธ์แฝง ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพมิเติมในส่วนที 1 ดงันี 

 (1)  ประเภทและลกัษณะสาํคญัของปัจจยัอา้งอิง รวมถึงให้ระบุขอ้มูลสาํคญัของปัจจยัอา้งอิงทีอาจ 

มีผลกระทบต่อเงินตน้หรือผลตอบแทนทีผูล้งทุนจะไดรั้บ พร้อมแหล่งขอ้มูลทีผูถื้อหุ้นกูส้ามารถดูเพิมเติมได ้ 

เช่น แสดงกราฟขอ้มูลผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัของปัจจยัอา้งอิง เป็นตน้ 

 (2)  โครงสร้างของธุรกรรมและสัญญาทีเกียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว 

 (3)  ความเสียงทีอาจมีผลต่อความผนัผวนหรือผลตอบแทนของปัจจยัอา้งอิงของหุ้นกูที้มีอนุพนัธ์แฝง 

รวมถึงรูปแบบและวิธีการบริหารความเสียงดงักล่าวดว้ย  

 (4)  ขอ้มูลสถิติราคาของปัจจยัอา้งอิงหรือการคาดการณ์ราคาของปัจจยัอา้งอิง (ถา้มี) 

  (5)  ขอ้มูลของสัญญาทีเกียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว เช่น ขอ้มูลคู่สัญญาและสาระสาํคญัของสัญญา 

เป็นตน้  ทงันี ตวัอยา่งของสัญญาทีเกียวขอ้ง เช่น การทาํสัญญาล่วงหนา้ทีมีขอ้กาํหนดใหผู้อ้อกหุน้กูไ้ดรั้บ

ชาํระหนีจากคู่สัญญาในจาํนวนและระยะเวลาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกบัทีตอ้งชาํระหนีใหผู้ถื้อหุน้กู ้

ทีมีอนุพนัธ์แฝงทีเสนอขายนนั (back to back agreement)  

  (6)  หลกัเกณฑก์ารคาํนวณดอกเบีย เงอืนไขอืนทีเกียวขอ้งกบัการจ่ายดอกเบีย และ/หรือการชาํระคืน

เงินตน้ (ถา้มี) รวมถึงใหแ้สดงผลตอบแทนทีผูถื้อตราสารจะไดรั้บจากการลงทุนภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ  

ไวด้ว้ย เช่น  

 กรณีทีการชาํระคืนเงินตน้ขึนอยูก่บัระดบัปัจจยัอา้งอิง ให้ระบุเงือนไขดงักล่าวไว ้

อยา่งชดัเจนดว้ย  เช่น ณ วนัครบกาํหนดอายตุราสาร 

- หากราคาหุน้สามญัของบริษทั ก. ตาํกวา่ X1 บาท ผูถ้ือตราสารจะไดรั้บเงินตน้คืน  

80% ของเงินลงทุน 

- หากราคาหุน้สามญัของบริษทั ก. อยู่ระหวา่ง X1 และ X2 บาท ผูถื้อตราสารจะไดรั้บ 

เงินตน้คืนไม่ตาํกว่า 80% แต่ไม่เกิน 100% ของเงินลงทุน ขึนอยูก่บัราคาหุ้นสามญัของบริษทั ก. 

- หากราคาหุน้สามญัของบริษทั ก. สูงกวา่ X2 บาท ผูถ้ือตราสารจะไดรั้บเงินตน้คืน 100% 

ของเงินลงทุน 

 กรณีทีการจ่ายดอกเบียขึนอยู่กบัระดบัปัจจยัอา้งอิง ให้ระบุเงือนไขดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย   

เช่น หากมีวนัใดวนัหนึงในงวดการจ่ายดอกเบีย 

- ราคาหุน้สามญัของบริษทั ก. ตาํกวา่ X1 บาท ผูถ้ือตราสารจะไดรั้บดอกเบีย Y1% ต่อปี  

- ราคาหุน้สามญัของบริษทั ก. อยูร่ะหวา่ง X1 และ X2 บาท ผูถื้อตราสารจะไดรั้บดอกเบีย 

Y2% ต่อปี 
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- ราคาหุน้สามญัของบริษทั ก. สูงกวา่ X2 บาท ผูถ้ือตราสารจะไดรั้บดอกเบียในอตัรา Y3% 

ต่อปี 

ตวัอย่าง  กรณีมีการคุม้ครองเงินตน้ทีระดบัร้อยละ 80 ของมูลค่าทีตราไวผู้ล้งทุนมีเงินลงทุน 1,000 บาท ในหุ้นกู ้

ทีมีอนุพนัธ์แฝงทีมีปัจจยัอา้งอิงเป็นหุน้บริษทั BBB ซึงจ่ายดอกเบีย 10% ต่อปีและถือจนครบอาย ุผูถื้อตราสาร 

จะไดรั้บชาํระคืนเงินตน้และดอกเบียเป็นเงินสด  โดยเงินตน้ทีจะไดรั้บคืนขึนอยูก่บัราคาปิดของหุน้อา้งอิง  

ณ วนัทีครบกาํหนดอายหุุ้นกูที้มีอนุพนัธ์แฝงจะสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กรณี ไดแ้ก่ 

 
1) ถา้ราคาปิดหุ้นบริษทั BBB  ณ วนัทีครบกาํหนดอาย ุเท่ากบัหรือสูงกว่า 100 บาท (ราคาหุ้นอา้งอิง)  

ผูถื้อตราสารจะไดรั้บคืนเงินตน้ เท่ากบั 1,000 บาท (มูลค่าทีตราไว)้ และดอกเบีย 100 บาท  รวมเป็น

จาํนวน 1,100 บาท  ซึงคิดเป็นอตัราผลตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 10 ต่อปี 

2) ถา้ราคาปิดหุ้นบริษทั BBB  ณ วนัทีครบกาํหนดอาย ุสูงกวา่ 80 บาท แต่ตาํกวา่ 100 บาท เช่น 90 บาท  

ผูถื้อตราสารจะไดรั้บคืนเงินตน้ เท่ากบัราคาปิดหุ้น BBB คูณ 10 (90 x 10) หรือ 900 บาท และดอกเบีย 

100 บาท  รวมเป็นจาํนวน 1,000 บาท ซึงคิดเป็นอตัราผลตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 0 ต่อปี 

3) ถา้ราคาปิดหุ้นบริษทั BBB  ณ วนัทีครบกาํหนดอาย ุเท่ากบัหรือตาํกว่า 80 บาท ผูถื้อตราสารจะไดรั้บคืน

เงินตน้ เท่ากบั  บาท (ร้อยละ  ของมูลค่าทีตราไว)้ และดอกเบีย  บาท รวมเป็นจาํนวน  

 บาท  ดงันนั ผูล้งทุนจะขาดทุนเท่ากบัร้อยละ  ต่อปี 
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ภาคผนวก 4 : การเปิดเผยข้อมูลเพมิเติมกรณีเสนอขายตราสารด้อยสิทธ ิ

เพือนับเป็นเงนิกองทุนของธนาคารพาณิชย์ 

ในกรณีออกและเสนอขายตราสาร Basel III ตามประกาศวา่ดว้ยการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิ 

เพอืนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยใ์หเ้ปิดเผยขอ้มูลเพมิเติมในส่วนที 1 รายการขอ้มูล ดงันี 

1. กรณีเสนอขายตราสาร Additional Tier 1 

1.1  ลกัษณะเฉพาะของตราสารและขอ้มูลทีเกียวขอ้ง 

(1)  ลกัษณะและเงือนไขโดยรวมของตราสาร Additional Tier 1 โดยระบุความเสียง 

เฉพาะตวัของตราสารอยา่งชดัเจนและละเอียด เช่น ไม่กาํหนดระยะเวลาการชาํระคืนแต่จะถูกไถ่ถอน 

เมือเลิกกิจการ ธพ. มีอาํนาจเตม็ทีในการยกเลิกการจ่ายดอกเบียหรือผลตอบแทนอืนใดเมือใดก็ได ้

โดยไม่สะสมผลตอบแทน (Non-cumulative) และไม่ถือเป็นเหตุผิดนดัชาํระหนี การกาํหนดเงือนไข 

ในการรองรับและรับรู้ผลขาดทุนในระหวา่งการดาํเนินการ (“loss absorption on a going-concern basis”)  

และเมือไม่สามารถดาํเนินกิจการต่อไปได ้4 (“loss absorption on a gone-concern basis”) ความเสียง 

และผลกระทบต่อผูล้งทุนภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ เป็นตน้ 

(2)  เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะและความเสียงของตราสาร Additional Tier 1 

และตราสารหนีทวัไป โดยไม่ทาํให้ผูล้งทุนเขา้ใจผิดวา่หลกัทรัพยท์งัสองประเภทสามารถเปรียบเทียบกนัได ้

เช่น เปรียบเทียบผลตอบแทนอยา่งเดียว โดยไม่รวมถึงขอ้มูลผลกระทบดา้นความเสียงทีอาจเกิดขึนจาก 

ตราสาร Additional Tier 1 เป็นตน้ 

(3)  เปรียบเทียบลาํดบัการชาํระหนีของตราสาร Additional Tier 1 กบัเงินฝากเจา้หนีสามญั  

ตราสารหนีประเภทอืน ๆ หุ้นสามญั ฯลฯ ทงัภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เมือผูอ้อกตราสารถูกพิทกัษท์รัพย ์ 

หรือถูกพิพากษาใหล้ม้ละลาย หรือมีการชาํระบญัชีเพอืการเลิกกิจการหรือเมือเกิด Trigger  event เพือ loss 

absorption on a going-concern basis และ loss absorption on  a gone-concern basis เป็นตน้ 

(4)  คาํนิยามและองคป์ระกอบของเงินกองทุน [เงินกองทุนชนัที 1 และเงินกองทุนชนัที 2] 

และสินทรัพยเ์สียงโดยยอ่ มีสาระสาํคญั และเขา้ใจไดง้่าย  

(5) คาํนิยามและองคป์ระกอบของเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจา้ของ (Common equity 

tier 1: “CET 1”) พร้อมรายการหกัจาก CET 1 โดยย่อ มีสาระสาํคญั และเขา้ใจไดง่้าย 

(6) วิธีการคาํนวณอตัราเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจา้ของ (“CET 1 ratio”) 

อตัราส่วนเงินกองทุนชนัที 1 (“Tier 1 Ratio”) และอตัราส่วนเงินกองทุนทงัสิน (“Total Capital Ratio”) โดยยอ่ 

และเขา้ใจไดง่้าย 

(7) เปรียบเทียบระหว่าง CET 1 ratio, Tier 1 Ratio และ Total Capital Ratio ที ธพ.  

ดาํรงได ้ณ สินวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือนกบัอตัราส่วนเงินกองทุนขนัตาํ (“minimum capital 

 
4 เช่น ธพ. มีสินทรัพยไ์ม่เพียงพอจ่ายคืนผูฝ้ากเงินและเจา้หนี เงินกองทุนของ ธพ. ลดลงจนถึงระดบัทีจะกระทบตอ่ผูฝ้ากเงินและเจา้หนี  

หรือ ธพ. ไม่สามารถเพมิทุนไดด้ว้ยตวัเอง เป็นตน้ 
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requirement”) และเงินกองทุนส่วนเพมิ (“capital buffer”)  ตามทีธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) กาํหนด 

ทงั 3 ประเภท รวมทงั CET1 ratio ที ธพ. กาํหนดเป็น Trigger point5 เพอื loss absorption on a going-concern 

basis ซึงอาจทาํใหต้ราสารถูกลดมูลค่า (“write down”)/ปลดหนี (“write off”) หรือถูก convert to equity 

 นอกจากนี ให ้ธพ. เปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบวา่ สามารถติดตามอตัราส่วนเงินกองทุน 

ดงักล่าว ณ สินวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือนไดจ้ากหนา้เวบ็ไซตข์อง ธพ. ภายในวนัที 25 ของเดือนถดัไป  

เนืองจากการลดลงของอตัราส่วนเงินกองทุนที ธพ. ดาํรงได ้การไม่สามารถปฏิบตัิตาม minimum capital 

requirement และ capital buffer ดงักล่าว อาจส่งผลใหเ้กิดความเสียงตอ่ผูถื้อตราสาร Additional Tier 1 อยา่งไร  

(8) แนวทาง/วิธีการคาํนวณมูลค่าทีตราสารถูก write down/write off หรือมูลค่าทีตราสาร 

ถูก convert to equity  เมือเกิด Trigger event ภายใตเ้งือนไขทงัเพอื loss absorption on a going-concern basis  

และ loss absorption on a gone-concern basis6 พร้อมตวัอย่างการคาํนวณทีผูล้งทุนเขา้ใจไดง้่าย รวมทงั 

มีการจดัทาํ worst case scenario analysis เพอืให้ผูล้งทุนเขา้ใจ/รับทราบผลขาดทุนสูงสุด  และผลกระทบ 

ทีผูล้งทุนอาจไดรั้บเมือเกิด Trigger event ดงักล่าว  

นอกจากนี กรณีของตราสาร Additional Tier 1 ทีมีเงือนไขการ convert to equity ให ้ธพ.  

เปิดเผยให้ผูล้งทุนทราบถึงความเสียง และผลกระทบจากการกาํหนด floor conversion price ทีระดบัร้อยละ 50  

ของราคาหุน้สามญัของ ธพ. ในช่วงก่อนหรือระหวา่งการเสนอขายตามแนวทางทีสมาคมธนาคารไทยกาํหนด  

เช่น ความเสียงทีจะไดรั้บหุน้สามญัจากการถูก convert to equity ในมูลค่ารวมตาํกวา่เงินลงทุนในตราสาร 

Additional Tier 1 ดงักล่าว เป็นตน้ 

(9) ขนัตอนและกระบวนการในกรณีทีมีการ write down/write off  หรือ convert to equity 

ตราสาร Additional Tier 1 

(10) อธิบายแผนการขยายธุรกิจในช่วง 3 ปีขา้งหนา้ 

1.2  ขอ้มูลเกียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จากการเสนอขายตราสาร Additional Tier 1  

และตราสาร Tier 2 ของ ธพ. โดยผา่น ธพ. ผูอ้อกตราสารเองหรือผา่นบริษทัหลกัทรัพย ์(“บล.”) ในเครือของ 

ธพ. (ถา้มี) เนืองจากเพือให้ถูกนบัเป็นเงินกองทุนตามเกณฑ ์Basel III ของ ธปท. จึงอาจสร้างแรงจูงใจให ้ธพ. 

หรือ บล. ในเครือของ ธพ. ชกัชวนใหผู้ล้งทุนซือตราสารโดยไม่ชีแจงถึงความเสียง ชวนเชือเกินจริง ใหข้อ้มูล

เป็นเทจ็หรือไม่ชดัเจน          

  

 
5 อตัราที ธพ. กาํหนดตอ้งมี CET 1 ratio สูงกว่า 5.125% 
6 เช่น ธพ. มีสินทรัพยไ์ม่เพียงพอจ่ายคืนผูฝ้ากเงินและเจา้หนี เงินกองทุนของ ธพ. ลดลงจนถึงระดบัทีจะกระทบตอ่ผูฝ้ากเงินและเจา้หนี หรือ 

ธพ. ไม่สามารถเพมิทุนไดด้ว้ยตวัเอง เป็นตน้ 
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2. กรณีเสนอขายตราสาร Tier 2  ให ้ธพ. ผูเ้สนอขายตราสารดงักล่าวระบุรายละเอียดขอ้มูลเพมิเติม

อยา่งนอ้ย ดงัต่อไปนี 

2.1  ลกัษณะเฉพาะของตราสารและขอ้มูลทีเกียวขอ้ง 

(1)  ลกัษณะและเงือนไขโดยรวมของตราสาร Tier 2 โดยระบุความเสียงเฉพาะตวัของ 

ตราสารอยา่งละเอียดและชดัเจน เช่น เป็นตราสารที ธพ. มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกาํหนดการชาํระคืนภายใต้

เงอืนไขที ธปท. กาํหนดและไม่มีขอ้กาํหนดให้ผูถื้อสามารถไถ่ถอนก่อนกาํหนดการกาํหนดเงือนไข loss 

absorption on a gone-concern basis  และความเสียงและผลกระทบ  ต่อผูล้งทุนภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ  

เป็นตน้ 

(2) เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะและความเสียงของตราสาร Tier 2 และ 

ตราสารหนีทวัไป โดยไม่ทาํใหผู้ล้งทุนเขา้ใจผิดว่าหลกัทรัพยท์งัสองประเภทสามารถเปรียบเทียบกนัได ้ 

เช่น เปรียบเทียบผลตอบแทนอยา่งเดียว โดยไม่รวมถึงขอ้มูลผลกระทบดา้นความเสียงทีอาจเกิดขึน 

จากตราสาร Tier 2 เป็นตน้ 

(3)  เปรียบเทียบลาํดบัการชาํระหนีของตราสาร Tier 2 กบัเงินฝาก เจา้หนีสามญั  

ตราสารหนีประเภทอืน ๆ หุ้นสามญั ฯลฯ ทงัภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เมือผูอ้อกตราสารถูกพิทกัษท์รัพย ์

หรือถูกพิพากษาใหล้ม้ละลาย หรือมีการชาํระบญัชีเพอืการเลิกกิจการ เป็นตน้  และเมือเกิด Trigger event  

 เพอื loss absorption on a gone-concern basis 

(4)  คาํนิยามและองคป์ระกอบของเงินกองทุน [เงินกองทุนชนัที 1 และเงินกองทุนชนัที 2]  

และสินทรัพยเ์สียง โดยย่อ มีสาระสาํคญั และเขา้ใจไดง่้าย 

(5)  วิธีการคาํนวณ CET 1 ratio, Tier 1 Ratio และ Total Capital Ratio โดยยอ่และเขา้ใจไดง่้าย 

(6) เปรียบเทียบระหว่าง CET 1 ratio, Tier 1 Ratio และ Total Capital Ratio ที ธพ. ดาํรงได ้ 

ณ สินวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือนกบั minimum capital requirement และ capital buffer ตามที ธปท. 

กาํหนดทงั 3 ประเภท  

      นอกจากนี ให ้ธพ. เปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบวา่ สามารถติดตามอตัราส่วนเงินกองทุน

ดงักล่าว ณ สินวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือนไดจ้ากหนา้เวบ็ไซต ์ของ ธพ. ภายในวนัที 25 ของเดือนถดัไป 

เนืองจากการลดลงของอตัราส่วนเงินกองทุนที ธพ. ดาํรงได ้การไม่สามารถปฏิบตัิตาม minimum capital 

requirement และ capital buffer  ดงักล่าวอาจส่งผลใหเ้กิด ความเสียงตอ่ผูถื้อตราสาร Tier 2 อย่างไร  

(7) แนวทาง/วิธีการคาํนวณมูลค่าทีตราสารถูก write down/write off หรือมูลค่าทีตราสาร 

ถูก convert to equity  เมือเกิด Trigger event ภายใตเ้งือนไขเพือ loss absorption on a gone-concern basis 7 

พร้อมตวัอยา่งการคาํนวณทีผูล้งทุนเขา้ใจไดง่้าย รวมทงัมีการจดัทาํ worst case scenario analysis เพอืให้ 

ผูล้งทุนเขา้ใจ/รับทราบผลขาดทุนสูงสุด และผลกระทบทีผูล้งทุนอาจไดรั้บเมือเกิด Trigger event ดงักล่าว  

 
7
 เช่น ธพ. มีสินทรัพยไ์ม่เพียงพอจ่ายคืนผูฝ้ากเงินและเจา้หนี เงินกองทุนของ ธพ. ลดลงจนถึงระดบัทีจะกระทบตอ่ผูฝ้ากเงินและเจา้หนี หรือ ธพ.  

ไม่สามารถเพมิทุนไดด้ว้ยตวัเอง เป็นตน้ 
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นอกจากนี กรณีของตราสาร Tier 2 ทีมีเงือนไขการ convert to equity ให ้ธพ.  

เปิดเผยให้ผูล้งทุนทราบถึงความเสียง และผลกระทบจากการกาํหนด floor conversion price ทีระดบั 

ร้อยละ 50 ของราคาหุ้นสามญัของ ธพ. ในช่วงก่อนหรือระหวา่งการเสนอขายตามแนวทางทีสมาคม 

ธนาคารไทยกาํหนด เช่น ความเสียงทีจะไดรั้บหุน้สามญัจากการถูก convert to equity ในมูลค่ารวมตาํกวา่ 

เงินลงทุนในตราสาร Tier 2 ดงักล่าว เป็นตน้ 

(8) ขนัตอนและกระบวนการในกรณีทีมีการ write down/write off  หรือ convert to equity  

ตราสาร Tier 2 

(9) อธิบายแผนการขยายธุรกิจในช่วง 3 ปีขา้งหนา้ 

2.2  ขอ้มูลเกียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จากการเสนอขายตราสาร Additional Tier 1  

และตราสาร Tier 2 ของ ธพ. โดยผา่น ธพ. ผูอ้อกตราสารเองหรือผา่น บล. ในเครือของ ธพ. (ถา้มี) เนืองจาก

เพอืให้ถูกนบัเป็นเงินกองทุนตามเกณฑ ์Basel III ของ ธปท. จึงอาจสร้างแรงจูงใจให้ ธพ. หรือ บล. ในเครือ 

ของ ธพ. ชกัชวนให้ผูล้งทุนซือตราสารโดยไม่ชีแจงถึงความเสียง ชวนเชือเกินจริง ให้ขอ้มูลเป็นเท็จ หรือ 

ไม่ชดัเจน 

 

  

 


