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สวนที่ 1 : เหตุผลและความจําเปนในการปรับปรุงหลักเกณฑ 

1. การประเมินภาคการเงินตามโครงการ Financial Sector Assessment Program (“FSAP”)  

เปนโครงการรวมระหวางธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International 

Monetary Fund : IMF) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินเสถียรภาพและระดับการพัฒนาของระบบการเงินของ

ประเทศ  ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดเห็นชอบใหไทยเขารับการประเมิน FSAP เรียบรอยแลว 

ซึ่งสํานักงานมีแผนจะเขารับการประเมินในชวงปลายป 2561 - ตนป 2562  พรอมกับหนวยงานกํากับ 

ดูแลระบบการเงินอ่ืน ๆ ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยสํานักงานจะเขารับการประเมินในสวนที่เกี่ยวของ

กับภาคตลาดทุนเพื่อประเมินประสิทธภิาพของการกํากับดูแลเทียบกับมาตรฐานสากลดาน securities 

regulation คือ IOSCO1 Objectives and Principles for Securities Regulation (“IOSCO standard”)  

2. สําหรับการประเมินมาตรฐานดาน securities regulation ในสวนที่เกี่ยวของกับการระดมทุน 

ดวยการออกและเสนอขายตราสารหนี้ตอประชาชนทั่วไป (“แบบ PO”) ไดแก การเปดเผยขอมูล                         

ที่ถูกตอง ครบถวน และทันเวลา และการจัดทํารายงานทางการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เปนตน 

สํานักงานเห็นวา การเขารวมประเมิน FSAP และไดรับผลการประเมินในระดับที่ดี2 จะเปนการสงเสริม

ภาพลักษณของตลาดทุนไทยวา มีมาตรฐานการกํากับดูแลเทียบเทากับมาตรฐานสากลและสรางความเชื่อมั่น

ใหผูลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ  ดังนั้น เมื่อสํานักงานพบวา หลักเกณฑของไทยแตกตางจาก 

IOSCO standard  สํานักงานจะพิจารณาปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับ IOSCO standard โดยคํานึงถึง                   

ความพรอมของตลาดทุนไทยดวย เพื่อไมสรางภาระตอผูที่เกี่ยวของจนเกินไป  

3. สํานักงานไดเปรียบเทียบหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลสําหรับผูออกหลักทรัพยประเภท    

ตราสารหนี้3 (“ผูออกตราสารหนี”้) เทียบกับ IOSCO standard แลวพบวา หลักเกณฑของไทยมีขอแตกตาง  

ในบางประเด็น เชน การเปดเผยรายละเอียดของวัตถุประสงคการใชเงิน การเปดเผยความสัมพันธระหวาง

ผูบริหารและสหภาพแรงงาน การเปดเผยที่มาของการกําหนดราคาตราสารหนี้ การเปดเผยขอมูลสําหรับ               

การออกและเสนอขายหุนกูเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (“หุนกู securitization”) เปนตน       

สํานักงานจึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ และไดจัดทําเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟงความคิดเห็นจาก  

บุคคลที่เกี่ยวของและบุคคลทั่วไป โดยการรบัฟงความคิดเห็นจะมีไปจนถึงวันที่ 24 เมษายน 2561    

 

                                                        
1  International Organization of Securities Commissions  
2  ผลการประเมินแบงเปน 4 ลําดับ (เรียงจากสูงไปต่ํา) ไดแก 1. fully implemented 2. broadly implemented 3. partly implemented และ                 

   4. not implemented   
3  ตราสารหนี้ ไดแก พันธบัตร หุนกูที่ไมมีอนุพันธแฝง (ยกเวนกรณีที่มี put และ call)  หุนกูเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย และตั๋วเงิน 
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ซึ่งผูที่ประสงคจะแสดงความคิดเห็น สามารถสงความเห็นหรือขอเสนอแนะตอสํานักงานไดทั้งในรูปแบบ

เอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุไว ทั้งนี้ สํานักงานขอเสนอชื่อเจาหนาที่สําหรับการติดตอ  

สอบถาม ดังนี้  

1.  นางสาวเครือออน  ตันตยาภรณ  โทรศัพท  0-2033-9980  e-mail : kruaonn@sec.or.th 

2.  นางสาวปาจรีย       เวชชบูล        โทรศัพท  0-2263-6023  e-mail : pajaree@sec.or.th 
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สวนที่ 2 :  แนวทางการกําหนดหลักเกณฑ 

 สํานักงานเห็นควรเสนอปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลของผูออกตราสารหนี้

แบบ PO โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสอดคลองกับ IOSCO standard เพื่อรองรับการประเมิน FSAP  

และใหเปนไปในแนวทางเดียวกับการเปดเผยขอมูลสําหรับการออกและเสนอขายหลักทรัพยประเภท 

ตราสารทุนดวย เชน วัตถุประสงคการใชเงิน ความสัมพันธระหวางผูบริหารและสหภาพแรงงงาน  

เปนตน โดยแบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 

   2.1  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหน้ี 

          โดยมีขอบเขตการบังคับใชกับหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายหลักทรัพยประเภทตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวน (รวมเรียกวา “แบบ filing”) และแบบแสดง

รายการขอมูลประจําป (“แบบ 56-1”) 

   2.2  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุนกู securitization 

            โดยมีขอบเขตการบังคับใชกับหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายหุนกูเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (“แบบ filing สําหรับ securitization”)  

และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (“แบบ 56-4”)  

โดยมีรายละเอียดแนวทางที่เสนอและเหตุผลในการปรับปรุงหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
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 1.  การเปดเผยรายละเอียดของวัตถุประสงคการใชเงิน  

  เหตุผล :  

  เพื่อใหผูลงทุนมีขอมูลใชประกอบการประเมินความสามารถของผูออกตราสารหนี ้                     

ในการจายชําระหนี้คืนไดอยางเหมาะสม   

 IOSCO standard :  

 กําหนดใหมีการเปดเผยรายละเอียดของวัตถุประสงคการใชเงิน โดยระบุชื่อโครงการ    

จํานวนเงินที่ใช และชวงระยะเวลาการลงทุน รวมถึงการจัดลําดับการใชเงินในแตละโครงการกรณี 

มีเงินลงทุนจํากัด หรือระบแุหลงเงินทุนอื่นเพิ่มเติมในกรณีที่มีเงินลงทุนไมเพียงพอ ในกรณีที่ยังไมมี     

โครงการลงทุนที่จะใชเงินก็ใหเปดเผยเหตุผลของการระดมทุนใหผูถือตราสารหนี้ทราบดวย สําหรับ

รายละเอียดของโครงการลงทุนตาง ๆ อาจประกอบดวย ดังนี้     

- การซื้อสินทรัพยอื่นที่ไมไดใชในการดําเนินธุรกิจ ใหอธิบายลักษณะของสินทรัพย 

และราคาที่ซื้อ ถาเปนการซื้อสินทรัพยนั้นจากบริษัทในเครือเดียวกัน ใหระบุดวยวาราคาที่ตกลงซื้อขายนั้น 

มีความเหมาะสมและเปนไปตามกลไกตลาดหรือไม 

- การซื้อกิจการอื่น ใหอธิบายลักษณะธุรกิจและความเสี่ยงของกิจการที่มีแผนจะเขาไป   

ลงทุน ในกรณีที่เห็นวาการเปดเผยสถานะของขอตกลงเขาซื้อกิจการดังกลาวไมกระทบตอผลสําเร็จของ      

การซื้อกิจการก็ใหเปดเผยใหผูถือตราสารหนี้ทราบดวย 

- การนําเงินไปจายชําระคืนหนี้ ใหเปดเผยอัตราดอกเบี้ยและวันครบกําหนดชําระหนี้                

โดยหากเปนหนีท้ี่เกิดขึ้นในปที่ผานมา ใหเปดเผยดวยวาเงินที่ไดจากการกอหนี้นั้นถูกนําไปใชเพื่อ

วัตถุประสงคใด 

- การนําไปใชในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กลาวถึงขางตน ใหอธิบายรายละเอียด                   

ใหชัดเจน   

  เกณฑปจจุบัน :  

  แบบ filing ไมไดกําหนดใหผูออกตราสารหนี้เปดเผยรายละเอียดของวัตถุประสงค                 

การใชเงิน ในทางปฏิบัติผูออกตราสารหนี้จะเปดเผยขอมูลกวาง ๆ เชน ซื้อสินทรัพย ชําระคืนหนี้  

หรือเปนเงินทุนหมุนเวียน เปนตน โดยไมมีรายละเอียดเพียงพอที่จะทําใหผูถือตราสารหนี้สามารถวิเคราะห 

ความเสี่ยงเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนได 

 

 

 

1. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี ้(สําหรับแบบ PO เทานั้น) 
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  แนวทางที่เสนอ :  

- ปรับปรุงแบบ filing และแบบ 56-1 โดยกําหนดหัวขอและรายละเอียดของวัตถุประสงค  

การใชเงินใหเปนไปตาม IOSCO standard  อยางไรก็ดี ในกรณีที่อาจมีประเด็นความขัดแยงทางผลประโยชน 

เชน การชําระคืนหนี้ใหกับที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผูจัดจําหนายตราสารหนี ้หรือธนาคารที่เปนบริษัทแม

ของผูใหบริการขางตน สํานักงานอาจพิจารณากําหนดใหตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเงินกูดังกลาวเพิ่มมากขึ้น 

เชน ยอดหนี้ สรุป terms & conditions  อัตราดอกเบี้ย (แสดงอัตราเปนชวง) เปนตน  ทั้งนี้ สํานักงาน 

อยูระหวางการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของในโครงการ SEC Pilot Training on Regulatory 

Reform Methods เรื่องการแกไขประกาศที่เกี่ยวของกับ conflict of interest ในกระบวนการออกและเสนอขาย

หลักทรัพย 

- สําหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชเงินในภายหลังอยางมีนัยสําคัญ 

หลักเกณฑจะกําหนดใหตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุนกู โดยปจจัยที่ใชในการพิจารณานัยสําคัญ  

เชน สัดสวนมูลคาเงินที่ใช ระยะเวลาการใชเงิน หรือลักษณะโครงการ เปนตน ซึ่งสํานักงานจะไปกําหนด 

เปนแนวทางปฏิบัติ (guideline) เพื่อใหเกิดความชัดเจนตอไป  นอกเหนือจากกรณีขางตนผูออกตราสารหนี้

สามารถดําเนินการไดดวยการขอมติจากคณะกรรมการบริษัท โดยทั้งหมดนี้จะตองแจงการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวใหผูถือหุนกูทราบดวย  

 2.  การเปดเผยความสัมพันธระหวางผูบริหารและสหภาพแรงงาน  

  เหตุผล :  

 เพื่อใหผูถือตราสารหนี้ใชประเมินผลกระทบตอความสามารถในการทําธุรกิจ และความเสี่ยง

ของการลงทุนในตราสารหนี้  

  IOSCO standard :  

  กําหนดใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธระหวางผูบริหารและสหภาพแรงงาน โดยใหเปดเผย

ขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางผูบริหารกับสหภาพแรงงานดังกลาววาที่ผานมามีลักษณะความสัมพันธ 

ที่ดีตอกันหรือมีแนวโนมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงกัน หรือไม/อยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีเปนธุรกิจ 

ที่มีความออนไหวหรือธุรกิจขึ้นอยูกับปจจัยดานแรงงานเปนสําคัญ  

  เกณฑปจจุบัน :  

                           กําหนดใหผูออกตราสารหนี้ตองเปดเผยเฉพาะกรณีมีขอพิพาทดานแรงงานในระยะเวลา 

3 ปที่ผานมา เพื่อแสดงใหเห็นวามีขอขัดแยงดานแรงงานที่อาจกอใหเกิดผลกระทบทางธุรกิจหรือไมเพื่อให 

ผูลงทุนไดรับทราบขอมูลอยางเพียงพอในการประเมินความเสี่ยง  
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 แนวทางที่เสนอ :  

 ปรับปรุงแบบ filing และแบบ 56-1 ใหเปนไปตาม IOSCO standard โดยใหเปดเผย 

ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธระหวางผูบริหารกับสหภาพแรงงานในชวงระยะเวลา 1 ปที่ผานมา  

เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขอพิพาทหรืออยูระหวางมีขอพิพาท เปนตน โดยขอมูลดังกลาว 

จะเปนประโยชนตอผูลงทุน เนื่องจากสามารถแสดงใหเห็นถึงผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ได 

 3.  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับตัวแทนชําระเงิน (paying agent) 

 เหตุผล :  

 เพื่อใหผูลงทุนไดรับขอมูลที่ชัดเจนครบถวนวา มีใครเปนผูเกี่ยวของ และทําหนาที่อะไรบาง 

  IOSCO standard :  

             กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลของบุคคลที่รับผิดชอบในการทําหนาที่เปนตัวแทนชําระเงิน 

โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตในการทําหนาที่ รวมถึงชื่อและที่อยูของตัวแทนชําระเงินเพื่อประโยชน 

ในการติดตอของผูลงทุน   

เกณฑปจจุบัน :  

ไมไดกําหนดหัวขอเกี่ยวกับตัวแทนชําระเงินอยางชัดเจน แตในทางปฏิบัติสวนใหญแลว  

ผูที่ทําหนาที่เปนตัวแทนชําระเงิน คือ นายทะเบียนซึ่งมีการระบุรายละเอียดดังกลาวในขอกําหนดวาดวย 

สิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกูอยูแลว 

 แนวทางที่เสนอ :  

 ปรับปรุงแบบ filing โดยใหมีการระบุหัวขอเกี่ยวกับตัวแทนการชําระเงินตามแนว IOSCO 

standard อยางชัดเจน 

4.  กฎหมายที่ใชบังคับ 

 เหตุผล :  

 เพื่อใหผูลงทุนไดรับขอมูลที่ชัดเจนครบถวนเพื่อประกอบการบังคับใชกฎหมายในอนาคต 

 IOSCO standard :  

 กําหนดใหมีการเปดเผยวาตราสารหน้ีนั้นอยูภายใตบังคับของกฎหมายประเทศใด  

เกณฑปจจุบัน :  

ไมไดกําหนดใหตองเปดเผยเรื่องดังกลาว เวนแตเปนการออกและเสนอขายตราสารหนี้ 

ขามประเทศ (cross border offering)  

 แนวทางที่เสนอ :  

 ปรับปรุงแบบ filing และแบบ 56-1 เฉพาะกรณีตราสารหนี้ในประเทศ ใหสอดคลองกับ 

IOSCO standard   
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5.  การกําหนดราคาตราสารหน้ีที่เสนอขาย 

 เหตุผล :  

 เพื่อใหผูถือตราสารหนี้ไดรับทราบถึงที่มาของอัตราดอกเบี้ยหรือราคาตราสารหนี้สําหรับ 

ใชประกอบการวิเคราะหวา มีความสอดคลองกับความเสี่ยงของตราสารหนี้หรือไมกอนตัดสินใจลงทุน 

 IOSCO standard :  

 กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับที่มาของอัตราดอกเบี้ยหรือราคาตราสารหนี้ 

ที่เสนอขาย ไดแก วิธีการกําหนดราคา ผูที่มีสวนในการกําหนดราคา ปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ ที่ใช 

ในการกําหนดราคา เปนตน  

 เกณฑปจจุบัน :  

หลักเกณฑไมไดกําหนดใหตองเปดเผยขอมูลดังกลาว   

แนวทางที่เสนอ :  

ปรับปรุงแบบ filing ใหสอดคลองกับ IOSCO standard  

6.  ตลาดรองของตราสารหนี้  

 เหตุผล :  

 เพื่อใหผูถือตราสารหนี้ไดรับขอมูลที่ครบถวนและสามารถประเมินสภาพคลองของ 

ตราสารหนี้สําหรับประกอบการตัดสินใจลงทุนไดอยางเหมาะสม 

 IOSCO standard :  

 กําหนดใหในกรณีที่ผูออกตราสารหน้ีประสงคจะนําตราสารหนี้ที่ออก และเสนอขาย              

ไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรอง ใหระบุชื่อตลาดรองดังกลาว รวมทั้งวันเวลาที่คาดวาจะนําตราสารหนี้ 

ดังกลาวไปจดทะเบียนดวย  นอกจากนี้ กรณีที่ผูออกตราสารหนี้จะแตงต้ังผูดูแลสภาพคลอง (market maker)  

ใหระบุชื่อ ที่อยู และสาระสําคัญของขอตกลงในการทําหนาที่เปน market maker ดวย                            

 เกณฑปจจุบัน :  

 ไมไดกําหนดใหตองเปดเผยในเรื่องดังกลาว เวนแตเปนการออกและเสนอขายตราสารหนี้ 

ขามประเทศ (cross border offering)  

 แนวทางที่เสนอ :  

ปรับปรุงแบบ filing ตราสารหนีใ้นประเทศใหสอดคลองกับ IOSCO standard   

  



8 

 

 

 

 ปจจุบันการเปดเผยขอมูลในแบบ filing หุนกู securitization กําหนดไวเพียงหลักการกวาง ๆ  

โดยไมไดกําหนดหัวขอในการเปดเผยขอมูลอยางละเอียด ในขณะที่ IOSCO standard กําหนดใหมีการเปดเผย

รายละเอียดที่เกี่ยวของกับกระบวนการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยใหชัดเจน โดยแยกเปนหัวขอตาง ๆ  

เชน ผูจําหนายสินทรัพย สินทรัพยที่ใชในการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย เงื่อนไขในการเลือกสินทรัพย 

เปนตน  นอกจากนี้ การกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลดังกลาวยังใชบังคับกับการเปดเผยขอมูลทั้งกอน

และภายหลังการเสนอขายหุนกู securitization  

 แนวทางที่เสนอ : 

 สํานักงานเห็นควรปรับปรุงการเปดเผยขอมูลในแบบ filing และแบบ 56-4 ใหมีหัวขอและ

รายละเอียดที่ชัดเจนเปนไปตาม IOSCO standard  ดงันี ้ 

1.  เปดเผยขอมูลรายละเอียดของสินทรัพยที่จะนํามาแปลงเปนหลักทรัพย โดยใหระบุ 

ประเภทและคุณภาพของสินทรัพย เงื่อนไขในการเลือกสินทรัพย กฎหมายที่เกี่ยวของกับกลุมสินทรัพย  

ขนาดของกลุมสินทรัพย ขอมูลผลการดําเนินงานในอดีตของกลุมสินทรัพย และขอมูลที่สําคัญ รวมถึง 

งบการเงินของลูกหนี้ที่มีนัยสําคัญของกลุมสินทรัพย 

2.  เปดเผยขอมูลความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของโครงการแปลงสินทรัพยเปน

หลักทรัพย โดยอาจแยกเปดเผยตามประเภทของความเสี่ยง 

3.  เปดเผยขอมูลรายละเอียดการเพิ่มความนาเชื่อถือดานเครดิต (“credit enhancement”)  

เชน ลักษณะ รูปแบบของ credit enhancement รายละเอียดของผูค้ําประกัน รูปแบบของกิจการ กลุมธุรกิจ 

ขอมูลทางการเงินและงบการเงินของผูค้ําประกัน วงเงินรับประกัน และเงื่อนไขสําคัญในสัญญาค้ําประกัน

ธุรกิจ เปนตน 

4.  เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการโอนสินทรัพยคืน (ถามี) ใหระบุขอมูลเงื่อนไข การรับรอง 

การรับประกัน และการซื้อคืนกลุมสินทรัพยของผูมีสิทธิเสนอโครงการ รวมถึงการเยียวยากรณีไมปฏิบัติตาม

ขอกําหนด 

5.  เปดเผยขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของกับโครงการ ใหระบุขอมูลบทบาท หนาที่ ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ รวมถึงคดีความ ขอจํากัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของบุคคลที่เกี่ยวของในการแปลงสินทรัพย 

เปนหลักทรัพย เชน ผูจัดจําหนายตราสารหนี้ ผูคาตราสารหนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูบริหารจัดการโครงการ 

ผูแทนผูถือหุนกู นายทะเบียนหุนกู ตัวแทนชําระเงิน ผูจัดอันดับความนาเชื่อถือ ผูใหบริการเรียกเก็บหนี้  

เปนตน 

 ทั้งนี้ รายละเอียดการเปดเผยขอมูลตามแบบ 69-securitization และแบบ 56-4 เปนดังนี้ 

2. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุนกู securitization (สําหรับแบบ PO เทานั้น) 
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แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

(แบบ 69-SPV-PO) 

 

บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูออกหุนกู) …… 

 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

- ใหระบุขอมูลเกี่ยวกับผูมีสิทธิเสนอโครงการ และผูออกหุนกู (นิติบุคคลเฉพาะกิจ) ไดแก  ชื่อ ประเทศที่ 

จดทะเบียน (กรณีผูมีสิทธิเสนอโครงการไมไดเปนบริษัทไทย) ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ และสถาบัน 

จัดอันดับความนาเชื่อถือ 

- ใหระบุลักษณะที่สําคัญของหุนกูที่เสนอขาย เชน ชื่อเฉพาะของหุนกู ประเภทของหุนกู ลักษณะการเสนอขาย 

จํานวนหุนกูท่ีออก ราคาเสนอขายตอหนวย ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของหุนกู ผูออกหุนกู หรือผูค้ําประกัน

การชําระหน้ี และสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ เปนตน 

- ใหระบุรายละเอียดสําคัญอื่นของการเสนอขายหุนกู เชน ผูประกันการจําหนายและจัดจําหนาย บริษัทหลักทรัพย 

ที่ทําหนาที่จําหนายตราสารหน้ี ที่ปรึกษาทางการเงิน วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี  

(“แบบแสดงรายการขอมูล”) มีผลใชบังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีที่มีจํานวนตราสารหน้ีที่ขายได 

นอยกวาจํานวนตราสารหน้ีขั้นต่ําที่ผูออกหุนกูกําหนด เปนตน 

- ใหระบุคําเตือน ดังน้ี   

“กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหุนกู 

และเง่ือนไขของหุนกู รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับ

ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูน้ี มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

แนะนําใหลงทุนในหุนกูท่ีเสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหุนกูท่ีเสนอขาย หรือรับรอง 

ความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูแตอยางใด  ทั้งนี้ การรับรอง 

ความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูน้ีเปนความรับผิดชอบของ 

ผูเสนอขายหุนกู 

 หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือขาดขอความ 

ที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือหุนกูที่ไดซื้อหุนกูไมเกินหน่ึงปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย

หุนกูนั้นมีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหุนกูไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติ
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หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ทั้งนี้ ภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายหุนกูเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันท่ี 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูมีผลใชบังคับ” 
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สารบัญ 

หนา 

 

สวนที่ 1   สรุปขอมลูสําคัญของตราสาร (factsheet)  

สวนที่ 2   ขอมูลสรุป (executive summary) 

สวนที่ 3   ขอมูลโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

1.   ขอมูลผูมีสิทธิเสนอโครงการและผูออกหุนกู 

2.   ขอมูลบุคคลที่เก่ียวของกับโครงการ 

3.   ขั้นตอนการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย โครงสรางทางกฎหมายและ                                         

โครงสรางกระแสเงินสดของโครงการ 

4.   รายละเอียดของสินทรัพยที่จะนํามาแปลงเปนหลักทรัพย 

5.   การเพิ่มคุณภาพเครดิต (Credit Enhancement) 

6.   การจัดสรรกระแสเงินสดรบัของโครงการและการจัดการบัญชีเงินสํารอง 

7.   การใชตราสารอนุพันธ (Derivative Instruments) 

8.   การลงทุนหรือการหาผลประโยชนจากเงินสดในบัญชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

9.   ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของโครงการ 

10. เงื่อนไขการโอนสินทรัพยคืน 

11. การสิ้นสุดการเปนนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

12. ภาระภาษีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ  

สวนที่ 4   ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย 

1.   รายละเอียดของหุนกู 

2.   ขอจํากัดการโอนหุนกู 

3.   การกําหนดราคาหุนกู 

4.   การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

5.   ตัวแทนชําระเงิน 

6.   ตลาดรองตราสารหน้ี 

7.   ภาระภาษีที่เก่ียวของกับการลงทุนในหุนกู 

สวนที่ 5   การรับรองความถูกตองของขอมูล 

เอกสารแนบ 1 รางขอกําหนดสิทธิ 

เอกสารแนบ 2 งบการเงินประจํางวดการบัญชีของผูมีสิทธิเสนอโครงการและผูออกหุนกู 

เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ 
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สวนที่ 1 

สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (factsheet) 

 

 ใหสรุปสาระสําคัญของตราสาร รวมท้ังลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สําคัญของตราสาร  
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สวนที่ 2 

ขอมูลสรุป (executive summary) 

 

1. ใหสรุปสาระสําคัญของขอมูลผูมีสิทธิเสนอโครงการและผูออกหุนกู โดยยอ เพื่อใหผูลงทุนเขาใจภาพรวม 

ของการดําเนินธุรกิจของผูมีสิทธิเสนอโครงการและผูออกหุนกู (ควรสรุปขอมูลใหอยูภายใน 1 หนากระดาษ) 

2. เปดเผยประวัติผิดนัดชําระหน้ีเงินตนหรือดอกเบ้ียของตราสารหน้ี หรือผิดนัดชําระหน้ีเงินกูยืมจากธนาคาร

พาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร หรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นและการผิดเงื่อนไข 

ในการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ 3 ปยอนหลังของผูมีสิทธิเสนอโครงการ 

 

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนท่ี 3 และสวนที่ 4 กอนตัดสินใจจองซื้อหุนกู) 
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สวนที่ 3 

ขอมูลโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

 

1. ขอมูลผูมีสิทธิเสนอโครงการและผูออกหุนกู 

1.1 กรณีผูมีสิทธิเสนอโครงการมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลประจําปตอสํานักงานหรือ                     

เพิ่งยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอประชาชน และแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวมีผลใชบังคับไมเกิน 1 ป  

ใหเปดเผยขอมูลดังนี้ 

 (1)  เปดเผยขอมูลตามท่ีไดเคยเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปงวดปลาสุดหรือ                       

แบบแสดงรายการขอมูลท่ีเคยจัดสงตอสํานักงานขางตน และปรับปรุงขอมูลดังกลาวใหเปนปจจุบันดวย 

 (2)  ใหเพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันในทรัพยสินของผูมีสิทธิเสนอโครงการ (กรณีที่ออกเปน                

หุนกูไมมีประกัน) และยอดหนี้คงคางในการออกหุนกูครั้งกอน 

 (3)  ใหเปดเผยขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis : 

MD&A) สําหรับงบการเงินรายไตรมาสลาสุด และผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตตนปบัญชีถึงไตรมาสลาสุดดวย  

และใหเปดเผยอัตราสวนทางการเงิน* ดังน้ี 

(3.1)  อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 

(net debt to EBITDA ratio) 

(3.2)  อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (interest coverage ratio)  

(3.3)  อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)  

(3.4)  อัตราหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (debt to equity ratio)  

(3.5)  อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio)  

(3.6)  อัตราสวนตั๋วเงินจายตอหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย (B/E size to interest bearing debt ratio) 

(3.7)  อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกําหนดภายใน 1 ป ตอหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย

ทั้งหมด 

(3.8)  อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหนี้สินรวม 
    * ในกรณีที่ key financial ratio รายการใดไมเหมาะกับประเภทธุรกิจของผูมีสิทธิเสนอโครงการ 

สามารถปรับรายการดังกลาวใหเหมาะกับประเภทธุรกิจได โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจในการวิเคราะหของที่ปรึกษา 

ทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่จัดจําหนายตราสารหนี้ 

  ใหจัดทําเอกสารระบุวาแบบแสดงรายการขอมูลครั้งน้ีมีความแตกตางจากแบบแสดงรายการขอมูล 

ประจําป หรือแบบแสดงรายการขอมูลครั้งลาสุดที่ยื่นตอสํานักงานอยางไรบาง (อาจทําเปนตารางเปรียบเทียบหรือ 

highlight สวนที่แตกตางก็ได) 
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1.2 กรณีอื่นที่ไมเขาขายตาม 1.1 

 1.2.1  ใหผูมีสิทธิเสนอโครงการเปดเผยขอมูลท่ีเปนปจจุบัน โดยมีหัวขอและรายละเอียดเปนไปตาม 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป โดยอนุโลม 

 1.2.2  ใหเปดเผยขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and      

Analysis : MD&A) สาํหรับงบการเงินรายไตรมาสลาสุด และผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตตนปบัญชีถึงไตรมาส             

ลาสุดดวย และใหเปดเผยอัตราสวนทางการเงิน* ดังน้ี 

(1)  อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินไดคาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 

(net debt to EBITDA ratio) 

(2)  อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (interest coverage ratio) 

(3)  อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio) 

(4)  อัตราหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (debt to equity ratio) 

(5)  อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio) 

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

(7)  อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกําหนดภายใน 1 ป ตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด 

(8)  อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหนี้สินรวม 

        * ในกรณีที่ key financial ratio รายการใดไมเหมาะกับประเภทธุรกิจของผูมีสิทธิเสนอโครงการ

หรือผูออกหุนกู สามารถปรับรายการดังกลาวใหเหมาะกับประเภทธุรกิจได โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจในการวิเคราะห                 

ของท่ีปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่จัดจําหนายตราสารหน้ี 

อยางไรก็ดี ในกรณีที่ผูออกหุนกูเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม ไมตองยื่นงบการเงินประกอบ           

แบบแสดงรายการขอมูลนี้ 

 รายการขอมูลเพิ่มเติม 

 (1)  กรณีผูมีสิทธิเสนอโครงการเปนกิจการตามกฎหมายตางประเทศใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับขอจํากัด 

และความเสี่ยงอยางนอยในเรื่องดังตอไปนี้ดวย 

(1.1)  ผลกระทบท่ีผูถือหุนกูอาจไดรับ ในกรณีทีผู่มีสิทธิเสนอโครงการมีหนาที่ตองรวบรวมเงิน            

ที่ไดจากสิทธิเรียกรองตามโครงการสงใหนิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวของกับผูมีสิทธ ิ                   

เสนอโครงการนั้นมีขอจํากัดในการสงเงินออกนอกประเทศ (ถามี) 

(1.2)  ขอจํากัดหรือความเสี่ยงอ่ืนใดที่อาจมีผลกระทบตอการใชสิทธิ หรือการตัดสินใจ 

ของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 

(1.3)  ในกรณีที่สินทรัพยของโครงการเปนสิทธิเรียกรองในตางประเทศ ใหเปดเผยขอมูล 

  (ก)  สิทธิและความคุมครองที่ผูลงทุนจะไดรับจากการลงทุนในหุนกู รวมถึงคําเตือนให                  

ผูลงทุนศึกษาและติดตามขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑของประเทศที่จะใชบังคับกับสิทธิเรียกรองตามโครงการ 

ที่เปลี่ยนแปลงไปดวย  ทั้งนี้ ขอมูลดังกลาวใหแสดงในหนาปกของแบบแสดงรายการขอมูลดวยตัวอักษรที่เนน 

และสามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน 
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  (ข)  ความเสี่ยง ขอจํากัด สิทธิ และความคุมครองสินทรัพยภายใตโครงการตามกฎหมาย                     

และกฎเกณฑของประเทศที่จะใชบังคับกับสิทธิเรียกรองตามโครงการ 

  (ค)  การดําเนินคดีทางกฎหมายของนิติบุคคลเฉพาะกิจตอผูมีสิทธิเสนอโครงการหรือ                 

การบังคับกับสิทธิเรยีกรองตามโครงการ เนื่องจากผูมีสิทธิเสนอโครงการหรือลูกหนี้แหงสิทธิเรียกรองดังกลาว                        

มิไดมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย  ทั้งนี้ ใหระบุถึงเขตอํานาจศาลในการฟองรองบังคับคดีตอผูมีสิทธิเสนอโครงการ                     

หรือลูกหน้ีแหงสิทธเิรียกรองนั้นดวย 

 (2)  กรณีมีการชําระคาหุนกูเปนสกุลเงินตราตางประเทศ ใหเปดเผยขอมูลอยางนอยในเรื่องดังตอไปน้ี 

(2.1)  ขอจํากัดหรือความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการจองซื้อการชําระราคา                   

การสงมอบหลักทรัพย และวิธีการโอนหลักทรัพย 

(2.2)  ขอจํากัดหรือความเสี่ยงอ่ืนใดที่อาจมีผลกระทบตอการใชสิทธิ หรือการตัดสินใจของผูลงทุน 

อยางมีนัยสําคัญเชนเดียวกับกรณีขอ 1(1.2) ขางตน 

 (3)  กรณีผูมสีิทธิเสนอโครงการเปนนิติบุคคลตางประเทศ และมีการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของตามกฎหมาย

ตางประเทศนั้น ใหผูมสีิทธิเสนอโครงการดังกลาวเปดเผยรายละเอียดของขอมูลไมนอยกวารายละเอียดของขอมูล                       

ที่ไดเปดเผยในตางประเทศ 

2. ขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของกับโครงการ 

2.1  ใหระบุขอมูลเก่ียวกบั ชื่อ บทบาท หนาที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รวมถึงขอจํากัดและเงื่อนไข                    

ในการใหบริการของบุคคลท่ีเกี่ยวของในการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย เชน ผูจัดจําหนายตราสารหน้ี  

ผูคาตราสารหน้ี ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูบริหารจัดการโครงการ ผูแทนผูถือหุนกู นายทะเบียนหุนกู ตัวแทนชําระเงิน  

ผูจัดอันดับความนาเชื่อถือ ผูใหบริการเรียกเก็บหนี้ ผูใหบริการเรียกเก็บหนี้สํารอง (ถามี) เปนตน 

2.2  ใหเปดเผยขอมูลความสัมพันธระหวางบคุคลที่เก่ียวของกับโครงการ รวมถึงรายการระหวางกัน                     

ใหชัดเจน 

2.3  หากบุคคลท่ีเกี่ยวของกับโครงการอยูระหวางถูกดําเนินคดีทางกฎหมายที่มีนัยสําคัญใหเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับคดีความนั้น ๆ อยางชัดเจนดวย 

3. ขั้นตอนการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย โครงสรางทางกฎหมายและลําดับการจัดสรร กระแสรายรับ

ของโครงการ 

3.1  ใหแสดงขั้นตอนและโครงสรางของโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย รวมถึงลําดับการจัดสรร

กระแสรายรับของโครงการ โดยอาจแสดงเปนแผนภาพพรอมคําอธิบาย 

3.2  ใหแสดงคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

4. รายละเอียดของสินทรัพยที่จะนํามาแปลงเปนหลักทรัพย 

ใหระบุขอมูลกลุมสินทรัพยในโครงการ อยางนอยดังตอไปน้ี 

4.1  ขอมูลสําคัญทั่วไปที่เก่ียวของกับสินทรัพย เชน ประเภทของสินทรัพย เงื่อนไขในการเลือกสินทรัพย 

กฎหมายที่ใชบังคับกับกลุมสินทรัพย มูลคาของกลุมสินทรัพย อายุ วันสิ้นสุดอายุ หลักประกัน (ถามี) คุณภาพทางเครดิต 



17 

 

 

 

(กรณีสินทรัพยเปนลูกหนี้) และขอมูลทางภูมิศาสตรของสินทรัพย เปนตน  นอกจากน้ี หากมีการสอบทานคุณสมบัต ิ

หรือลักษณะของสินทรัพยโดยผูเชี่ยวชาญวาเปนไปตามท่ีระบุไว จะตองเปดเผยใหผูลงทุนทราบดวย 

4.2  ลักษณะของกลุมสินทรัพยและขอมูลผลการดําเนินงานในอดีต เชน กรณีสินทรัพยเปนลูกหนี้ ใหแสดง

ขอมูลสถิติการจายชําระหน้ี สถิติการผิดนัดชําระหน้ี อัตราสวนทางการเงินที่เก่ียวของ (เชน อัตราสวนหนี้สินตอ

รายได) สัดสวนลูกหนี้ท่ีผิดนัดชําระหน้ี ลักษณะการค้ําประกนัของกลุมสินทรัพย ขอมูลทางเครดิตของกลุมสินทรัพย 

เปนตน โดยอาจแสดงอยูในรูปกราฟหรือตารางเพื่อใหผูลงทุนสามารถเขาใจไดงาย 

4.3  ขอมูลสถิติการชําระเงินลวงหนาของลูกหน้ีในกลุมสินทรัพยและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึง                  

ความเสี่ยงและความคุมครองที่ผูลงทุนจะไดรับหากเกิดกรณีขางตน 

4.4  สําหรับลูกหน้ีที่มีนัยสําคัญของกลุมสินทรัพย ใหเปดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม เชน รูปแบบของกิจการ 

กลุมธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิดภายหลังงบการเงินลาสุด ขอสัญญาที่มีกับลูกหนี้ เปนตน รวมทั้งใหเปดเผย

งบการเงินของลูกหนี้ท่ีมีนัยสําคัญดวย 

4.5  ขอมูลแหลงเงินทุน และการใชเงินทุนนั้น ๆ รวมถึงสัดสวนเงินทุนแตละแหลง และกรณีที่มีการกันเงิน

จากการระดมทุนสวนหนึ่งไวเพื่อซื้อสินทรัพยเพิ่มเติมในอนาคต หรือกรณีที่จะใชกระแสเงินสดรับจากกลุมสินทรัพย

เพื่อซื้อสินทรัพยเพิ่มเติม ใหเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของอยางชัดเจน เชน ระยะเวลาและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดกับ              

กองสินทรัพย วิธีการและเงื่อนไขในการจัดหา/สับเปลี่ยน/ขายสินทรัพย เปนตน 

4.6  ขอมูลสิทธิเรียกรองบนกลุมสินทรัพย และคําอธิบายประมาณการ cross-collateralization และ            

cross-default ที่มีนัยสําคัญ (ถามี) 

5. การเพิ่มความนาเชื่อถือดานเครดิต (Credit Enhancement) 

กรณีที่มีการเพิ่มความนาเชื่อถือดานเครดิต ใหเปดเผยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี 

5.1  การเพิ่มความนาเชื่อถือดานเครดิตจากภายนอก (external credit enhancement) เชน การค้าํประกัน               

โดยบุคคล/นิติบุคคล letter of credit เปนตน ใหเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของ เชน รายละเอียดของผูค้ําประกัน รูปแบบ           

ของกิจการ กลุมธุรกิจ ขอมูลทางการเงินและงบการเงินของผูค้ําประกัน วงเงินรับประกัน และเงื่อนไขสําคัญใน

สัญญาค้ําประกันธุรกิจ เปนตน 

5.2  การเพิ่มความนาเชื่อถือดานเครดิตจากภายใน (internal credit enhancement) เชน การวางหลักประกัน

มูลคาสูงกวาการออกหลักทรัพย การจัดโครงสรางการจายชาํระเงินกรณีออกหุนกูที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

ตางกัน (tranche) และการตั้งบัญชีเงินสํารองลวงหนา (reserve fund)  เปนตน ใหเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ เชน 

ลักษณะและรูปแบบของการเพิ่มความนาเชื่อถือดานเครดิต เงื่อนไขวงเงินและระยะเวลาการกันเงินสํารอง เปนตน 

6. การจัดการกระแสรายรับของโครงการและการจัดการบัญชีเงินสํารอง 

ใหเปดเผยขอมูลแนวทางการจัดการกระแสรายรับของโครงการ เชน การชําระเปนคาธรรมเนียมหรือ

คาบริการตาง ๆ การจัดสรรเงินบางสวนเขาบัญชีเงินสํารองเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ เปนตน  นอกจากน้ี ในกรณี               

ที่มีการจัดสรรเงินเขาบัญชีเงินสํารองตาง ๆ ใหเปดเผยวัตถุประสงคและแนวทางการจัดการบัญชีเงินสํารองไวดวย 
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7. การใชตราสารอนุพันธ (Derivative Instruments) 

กรณีที่มีการใชตราสารอนุพันธ (เชน interest rate swap และ currency swap เปนตน) เพื่อปรับรูปแบบ

กระแสเงินสดรับ และไมไดใชเพื่อการเพิ่มความนาเชื่อถือดานเครดิตใหเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับการทํา

สัญญา เชน รูปแบบและลักษณะธุรกิจของคูสัญญา ขอมูลทางการเงินของคูสัญญา อายุของสัญญา วงเงิน เงื่อนไข   

และขอจํากัดที่สําคัญในการเขาทําสัญญา เปนตน 

8. การลงทุนหรือการหาผลประโยชนจากเงินสดในบัญชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

กรณีที่ผูออกหุนกูสามารถนําเงินท่ีมีอยูในบัญชีเงินสํารองไมวาบางสวนหรือทั้งหมดไปลงทุน ใหเปดเผย

รายละเอียดบุคคลที่มีอํานาจในการบริหารจัดการเงินดังกลาว รวมถึงเงื่อนไขและขอจํากัดของการลงทุนอยางชัดเจน 

9. ความเสีย่งและการจัดการความเสี่ยงของโครงการ 

ใหเปดเผยขอมูลความเสี่ยงอยางนอยดังตอไปน้ี พรอมกับแนวทางการจัดการความเสี่ยงโดยอาจแยกเปดเผย

ตามประเภทของความเสี่ยงดังตอไปนี้ 

- ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับผูออกหุนกู 

- ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับหลักทรัพยและกลุมสินทรัพยภายใตโครงการ 

- กรณีมีการออกหุนกูหลาย tranche และความเสี่ยงของหุนกูแตละ tranche แตกตางกัน ใหเปดเผย          

ความเสี่ยงแยกจากกันดวย 

10. เงื่อนไขการโอนสินทรัพยคืน (ถามี) 

ใหระบุขอมูลเงื่อนไข การรับรอง การรับประกัน และการซื้อคืนกลุมสินทรัพยของผูมีสิทธิเสนอโครงการ 

รวมถึงการเยียวยากรณีไมปฏิบัติตามขอกําหนด 

11. การสิ้นสุดการเปนนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

ใหระบุเง่ือนไขของการสิ้นสุดการเปนนิติบุคคลเฉพาะกิจ พรอมกับการดําเนินการของนิติบุคคลเฉพาะกิจ

เมื่อสิ้นสุดสถานะดังกลาวดวย 

12. ภาระภาษีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

ใหเปดเผยขอมูลสรุปภาระภาษทีี่เก่ียวของกับธุรกรรมการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 
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สวนที่ 4 

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนกู 

 

1. รายละเอียดของหุนกู 

- ใหระบุเก่ียวกับกฎหมายที่ใชบังคับวาหุนกูน้ันอยูภายใตบังคับของกฎหมายประเทศใด 

- ใหแสดงผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะหการจัดอันดับ           

ความนาเชื่อถือของหุนกู ผูออกหุนกู หรือผูค้ําประกันการชําระหน้ีตามหุนกู โดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

- ในกรณีที่หุนกูที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สําคัญที่ควรอธิบายเพิ่มเติมจากขอมูลในหนาแรก                 

เพื่อใหผูลงทุนเขาใจลักษณะของหุนกูที่เสนอขาย ใหสรุปลักษณะสําคัญของหุนกูท่ีเสนอขายเพิ่มเติมดวย เชน 

ดอกเบี้ย วันที่ออกหุนกู วันครบกําหนดชําระ สาระสาํคัญของขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกู                 

และผูถือหุนกู (terms and conditions) สัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู วิธีการในการจายดอกเบี้ยและการชําระหน้ี 

ประเภทและมูลคาทรัพยสินท่ีใชเปนหลักประกัน ขอมูลผูค้ําประกันและสรุปสาระสําคัญของสัญญาค้ําประกัน          

(กรณีเปนการค้ําประกัน) เงื่อนไข สิทธิ และวิธีการไถถอนหลักทรัพยกอนครบกําหนด (ถามี) การขึ้นทะเบียน                   

ตราสารหน้ี ขอมูลตลาดรอง และกฎหมายที่ใชบังคับ เปนตน 

2. ขอจํากัดการโอนหุนกู (ถาม ีเชน ขอจํากัดการโอนหุนกูที่ไดจดทะเบียนไวกับสํานักงาน เปนตน) 

3. การกําหนดราคาหุนกู 

อธิบายที่มาของการกําหนดราคาหุนกูและอัตราดอกเบี้ย อธิบายถึงวิธีที่ใชและตัวชี้วัดที่มีผลตอ                       

การกําหนดราคา เชน จากการสํารวจความตองการของผูลงทุน (book build) เปนตน 

4. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

 (1) วิธีการเสนอขายหุนกู  

  ใหระบุวาเปนการเสนอขายตราสารหน้ีผานผูจัดจําหนายตราสารหน้ีหรือผูคาตราสารหน้ีหรือไม 

 (2) ผูจัดจําหนายตราสารหน้ี (กรณีผานผูจัดจําหนาย) ใหระบุ 

  (ก) ผูประกันการจําหนายและจัดจําหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

 (ข) ผูจัดจําหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

(3)  ผูคาตราสารหน้ี (กรณีผานผูคาตราสารหน้ี) ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

 (4) เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนาย/คาตราสารหน้ี  

 ใหระบุขอตกลงระหวางผูเสนอขายหุนกูกับผูจัดจําหนายตราสารหน้ี/ผูคาตราสารหน้ี ที่เกี่ยวกับ

เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหรือการคาหุนกู  ทั้งน้ี ใหแสดงจํานวนเงินคาหุนกูที่ผูเสนอขายหุนกู          

จะไดรับหลังจากหักคาตอบแทนในการจัดจําหนาย/คาตราสารหนี้ไวดวย 

 (5) คาใชจายในการเสนอขายหุนกู 

 ใหระบุจํานวนประกอบรายการที่เปนคาใชจายทั้งหมดในการเสนอขายหุนกูโดยสังเขป 

(6)  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนกู 

 ใหระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เชน วัน เวลา สถานท่ี เปนตน 
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(7) วิธีการจัดสรรหุนกู  

 ใหระบุหลักการจัดสรรหุนกูใหแกผูจองซื้อ โดยระบุชื่อกลุมบุคคล และสัดสวนหรือจํานวนหุนกู               

ที่จะไดรับจัดสรรอยางชัดเจน หากมีการแบงจํานวนหุนกูและเสนอขายตอผูลงทุนตางประเทศ ใหระบุดวย 

 (8) วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหุนกู  

  ใหระบุรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาการจองซื้อหุนกู การกําหนดจํานวนในการจองซื้อหุนกู                   

ตอราย วิธีการชําระเงินคาจองซื้อหุนกู ชื่อบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชยที่เปนตัวแทนรับเงินคาจองซื้อหุนกู                  

วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินคาจองซื้อหุนกูคืน  

(9) การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนกูเกินกวาจํานวนหุนกูที่เสนอขาย 

  ใหระบุการจัดสรรกรณีที่มีผูจองซื้อหุนกูเกินกวาจํานวนหุนกูท่ีเสนอขาย 

 (10)  วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุนกู  

  ใหระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินคาจองซื้อหุนกูในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับ                   

การจัดสรรหุนกู 

(11) วิธีการสงมอบหุนกู  

ใหระบุวิธีการ และระยะเวลาในการสงมอบ 

5. ตัวแทนชําระเงิน (paying agent) 

ระบุรายละเอียดชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท ของบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังจากผูออกหุนกูใหทําหนาที่เปน 

ตัวแทนการชําระเงิน รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับขอบเขตในการทําหนาที่เปนตัวแทนชําระเงิน 

6. ตลาดรองตราสารหนี้ (ถามี) 

ในกรณีที่ผูออกหุนกูประสงคจะนําหุนกูท่ีออกและเสนอขายไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย

หรือตลาดซื้อขายตราสารหน้ีใด ๆ ใหระบุรายละเอียดของตลาดดังกลาว รวมท้ังวันเวลาที่คาดวาจะนําหุนกูดังกลาว

ไปจดทะเบียนดวย  นอกจากนี้ ในกรณีที่ผูออกหุนกูจะดําเนินการแตงตั้งบุคคลใดทําหนาที่เปนผูดูแลสภาพคลอง 

(market maker) สําหรับการซื้อขายหุนกูดังกลาวใหระบุชื่อ ที่อยู และสาระสําคัญของขอตกลงในการทําหนาที่เปน 

market maker ดวย 

7. ภาระภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหุนกู 

ใหเปดเผยขอมูลภาระภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหุนกู ในกรณีที่ภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุน               

ในหุนกูแตละ tranche แตกตางกัน ใหเปดเผยความแตกตางไวดวย เชน ภาษีเงินไดและภาษีธุรกิจเฉพาะ เปนตน 
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สวนที่ 5 

การรับรองความถูกตองของขอมูล  

 

1.   ผูออกหุนกู 

ใหกรรมการทุกคน ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด และผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี                 

ของผูออกหุนกูลงลายมือชื่อ และประทับตราบริษัท (ถาม)ี  พรอมท้ังมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสาร                

ในแบบแสดงรายการขอมูลแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังน้ี 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวัง              

ในฐานะ [กรรมการ/ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด/ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี] ของผูออกหุนกู 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตอง              

แจงในสาระสําคัญ   

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว 

ขาพเจาไดมอบหมายให ............................................ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใด

ไมมีลายมือชื่อของ ................................. กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตอง                   

ของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

                       ชื่อ                ตาํแหนง      ลายมือชื่อ 

    1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

   ชื่อ       ตําแหนง      ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                                                       

 

2.  ผูมีสิทธิเสนอโครงการ 

ผูมีสิทธิเสนอโครงการตองจัดใหกรรมการทุกคน และผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด และผูที่ดํารง

ตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีของผูมีสิทธิเสนอโครงการลงลายมือชื่อ หรือในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอ 

โครงการเปนกิจการตามกฎหมายตางประเทศ ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันของผูมีสิทธิเสนอโครงการลงลายมือชื่อ 

และประทับตราบริษัท (ถาม)ี  พรอมท้ังมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูล            

แทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบดังนี้  
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“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูฉบับนี้แลว และดวยความ

ระมัดระวังในฐานะ [กรรมการ/ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด/ผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี/  

ผูมีอํานาจลงนามผูกพัน] ของผูมีสิทธิเสนอโครงการ  ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ 

ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตอง

แลว ขาพเจาไดมอบหมายให ............................................ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย                   

หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ ................................. กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรอง                 

ความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

   ชื่อ            ตําแหนง        ลายมือชื่อ 

1.                                                                                                              

2.                                                                         

3.                                                                                                              

4.                                                                         

        ชื่อ       ตําแหนง        ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ                                                                         

 

3. การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พรอมท้ังประทับตราบริษัท (ถาม)ี                   

ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผูออกหุนกู ขอรับรองวาขาพเจา 

(1)  ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับนี้แลว และดวยความ

ระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําให            

ผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

(2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูออกหุนกูในอนาคตแลวเห็นวา สมมติฐาน                  

ไดจัดทําขึ้นอยางสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบตอผูออกหุนกู หรือผูลงทุนอยางชัดเจนเพียงพอ                  

(เฉพาะกรณีที่ผูออกหุนกูมีการระบุนโยบาย และแผนการประกอบธรุกิจของผูออกหุนกูในอนาคตในแบบ                    

แสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี)” 

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของกับแบบแสดงรายการขอมูลบางสวน 

หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบายเงื่อนไขไวเพิ่มเติม เชน 
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“เวนแตขอมูลในเรื่อง ........................ ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีนี้ ที่ขาพเจา                

ไมสามารถใหความเห็นได เน่ืองจาก .............................(ไมมีขอมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ หรือไมไดรับความรวมมือ

จากผูบริหารของผูออกหุนกูในการตรวจสอบขอมูลในเรื่องน้ี)” หรือ 

“เวนแตขอความในหนา............ซึ่งขาพเจาเห็นวาควรใชขอความ....................แทน” 

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินนําขอมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในดานน้ันมาอางอิง ใหระบุ

ขอความเพิ่มเติม ดังนี้ 

“เวนแตขอมูลในเรื่อง..........................ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีนี้ ที่ขาพเจา              

ใชขอมูลจาก ....................................ซึ่งขาพเจาเห็นวาเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องน้ีเปนอยางด”ี 

                      ชื่อ                          ตําแหนง      ลายมือชื่อ 

1.                                                                                                              

2.                                                                         
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 

 

สิ้นสุดวันที่ ………………… 

 

 

บริษัท ………………………………………………………. 

 

 

แบบ 56-4 
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สวนที่ 1 

รายการขอมูล 

 ใหผูออกหลักทรัพยระบุรายการอยางนอยดังตอไปน้ี 

 1.  รายการสําหรับการเสนอขายหุนกูอนุพันธ 

                                  ขอมูลถูกตองและเพียงพอที่จะทําใหผูลงทุนทราบลักษณะสําคัญของหุนกูอนุพันธ ประเภท 

ลักษณะสําคัญของปจจัยอางอิง รูปแบบและวิธีการบริหารความเสี่ยง ขอมูลของผูค้ําประกันการชําระหน้ีหรือ 

คูสัญญาบริหารความเสี่ยง (ถามี) โอกาสและความเสี่ยงในการไดรับชําระหน้ีคืนตามหุนกูอนุพันธ รวมทั้งรายละเอียด

การวิเคราะหการจัดอันดับความนาเชื่อถือครั้งลาสุดของหุนกูอนุพันธ บริษัทท่ีออกหุนกูอนุพันธ หรือผูค้ําประกัน 

การชําระหน้ี โดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ  ทั้งนี้ ใหเปดเผยขอมูลบริษัทผูออกหลักทรัพยตามแบบ 

แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) โดยอนุโลมดวย 

2.  รายการสําหรับการเสนอขายหุนกูเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

ปรับปรุงขอมูลท่ีเคยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี                   

(แบบ 69- SPV-PO หรือแบบ 69-SPV-II&HNW) ใหเปนปจจุบัน ซึ่งขอมูลท่ีเปดเผยจะตองถูกตองและเพียงพอ                

ที่จะทําใหผูลงทุนทราบถึงลักษณะสําคัญและเง่ือนไขของหลักทรัพย ใชในการวิเคราะหและตัดสินใจเกี่ยวกับ 

การลงทุนไดอยางเหมาะสม นําเสนอในรูปแบบที่เขาใจงาย สามารถเปรียบเทียบไดกับขอมูลในอดีตของผูออกหุนกู                

หรือนิติบุคคลเฉพาะกิจอื่นท่ีดําเนินการในลักษณะเชนเดียวกัน โดยขอมูลท่ีเปดเผยอยางนอยตองประกอบดวย                

ขอมูลตอไปน้ี 

(1) แบบแสดงรายการขอมูลประจําป และงบการเงินประจําปลาสุดที่ผานการตรวจสอบ              

โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของผูมีสิทธิเสนอโครงการและผูออกหุนกู รวมถึงขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของกันและรายการ

ระหวางกันใหชัดเจน 

(2) รายละเอียดการวิเคราะหการจดัอันดับความนาเชื่อถือครั้งลาสุดของหุนกู  ผูออกหุนกู               

หรือผูค้ําประกันการชําระหน้ี โดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

(3) ขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของกับการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย รวมถึงการเปลี่ยนแปลง                           

ที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบของบุคคลน้ัน ๆ 

(4) ขอมูลความคืบหนาของคดีความท่ีอยูระหวางการดําเนินการทางกฎหมายของบุคคล          

ที่เก่ียวของกับการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นและความสามารถของบุคคลน้ัน ๆ 

ในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

(5) ขอมูลการจัดการกระแสรายรับของโครงการและการจัดการบัญชีเงินสํารอง 

(6) ขอมูลการเรียกเก็บกระแสรายรับจากกลุมสินทรัพยในชวงปที่ผานมาการจายผลตอบแทน 

และผลการดําเนินงานของกลุมสินทรัพย 

(7) ขอมูลของกลุมสินทรัพย และการดอยคาของสินทรัพย เพื่อใหผูลงทุนใชในการประเมิน

คุณภาพของสินทรัพยตลอดอายุหุนกูที่เหลืออยูได 
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(8) ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ รวมถึงงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมประจําปลาสุด             

ซึ่งผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของลูกหน้ีที่มีนัยสําคัญของกลุมสินทรัพย 

(9) การประเมินผลงานและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผูใหบริการเรียกเก็บหนี ้ซึ่งอาจอยูในรูป     

         (9.1)  หนังสือรับรองการปฏิบัติตามหนาที่ของผูใหบริการเรียกเก็บหนีท้ี่ลงนามรับรอง              

โดยผูใหบริการเรียกเก็บหนีใ้นแบบ 56-4 และหากมีการไมกระทําตามหนาที่ท่ีตกลงกันไว จะตองอธิบายรายละเอียด          

ไวดวย หรือ  

         (9.2)  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่เปนอิสระ 

(10) กฎหมายที่ใชบังคับ 

(11) กรณีมีการเพิ่มความนาเชื่อถือดานเครดิตจากภายนอก ใหเปดเผยขอมูลของ credit 

enhancement provider ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอมูลทางการเงินและงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมที่ผานการ

ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

(12) กรณีมีการใชตราสารอนุพันธ (Derivative Instruments) เพื่อปรับรูปแบบกระแสเงินสดรับ 

ใหเปดเผยรายละเอียดของตราสารอนุพันธนัน้ ๆ รวมถึงขอมูลทางการเงิน งบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมที่ผาน

การตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของคูสัญญาหากกลุมคูสัญญารายใดมีการทําธุรกรรมกันอยางมีสาระสําคัญ 
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สวนที่ 2 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 ใหผูออกหุนกูและผูมีสิทธิเสนอโครงการ (สําหรับการเสนอขายหุนกูตามโครงการ แปลงสินทรัพย

เปนหลักทรัพย) รับรองความถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้ ตามแบบ 56-1                 

โดยอนุโลม 
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แบบสํารวจความคิดเห็น 

เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลของผูออกตราสารหน้ี 

เพื่อใหสอดคลองกับ IOSCO standard และรองรับการประเมิน FSAP 

 

ขอมูลทั่วไป 

ชื่อผูตอบ_________________________________ตําแหนง_______________________________ 

ชื่อบริษัท_______________________________________________________________________ 

เบอรโทรศัพท_____________________________เบอรโทรสาร___________________________ 

E-mail address__________________________________________________________________ 

สถานะของผูใหความคิดเห็น 

 ผูออกตราสาร   ผูลงทุนสถาบัน/ผูลงทุนรายใหญ 

 ตัวกลางในการขาย  ผูลงทุนรายยอย 

 ที่ปรึกษากฎหมาย   อื่น ๆ (โปรดระบุ)______________________ 

 ที่ปรึกษาทางการเงิน  

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

ขอคิดเห็น 

1.  ทานเห็นดวยหรือไม กับการปรับปรุงการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้  

ในหัวขอดังตอไปนี้ 

  1.1  การกําหนดหัวขอและรายละเอียดของวัตถุประสงคการใชเงิน 

 เห็นดวย 

 ไมเห็นดวย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

      1.2  การปรับปรุงหลักเกณฑที่เกี่ยวกับหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกูใหครอบคลุมถึงกรณีที่มี                  

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชเงิน  

 เห็นดวย 

 ไมเห็นดวย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 



29 

 

 

 

 

1.3  การกําหนดใหเปดเผยความสัมพันธระหวางผูบริหารและสหภาพแรงงาน 

 เห็นดวย 

 ไมเห็นดวย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

  1.4  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับตัวแทนชําระเงิน 

 เห็นดวย 

 ไมเห็นดวย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

1.5  การเปดเผยเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชบังคับ 

 เห็นดวย 

 ไมเห็นดวย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 1.6  การเปดเผยที่มาของวิธีการกําหนดราคาและดอกเบี้ยของตราสารหนี้ 

 เห็นดวย 

 ไมเห็นดวย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

  1.7  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการนําตราสารหน้ีไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรองและการแตงตั้ง                   

market maker   

 เห็นดวย 

 ไมเห็นดวย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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2.  ทานเห็นดวยหรือไม กับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนกู securitization ดังนี ้

2.1  การปรับปรุงแบบ filing สําหรับ securitization โดยกําหนดหัวขอและรายละเอียดในการเปดเผยขอมูล                  

 เห็นดวย 

 ไมเห็นดวย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2.2  การปรบัปรุงแบบ 56-4 โดยกําหนดหัวขอและรายละเอียดในการเปดเผยขอมูลภายหลังการเสนอขาย 

 เห็นดวย 

 ไมเห็นดวย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. ขอสังเกตเพิ่มเติม  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

กรุณาสงแบบสํารวจความคิดเห็นกลับไปที่ 

ฝายตราสารหนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ชั้น 18 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2263-6023 หรือ e-mail: kruaonn@sec.or.th; pajaree@sec.or.th 

วันสุดทายของการแสดงความคิดเห็น วันที ่24 เมษายน  2561 

 

*** สํานักงานขอขอบคุณทานท่ีไดใหความรวมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ *** 

 


