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    คูมือการเปดเผยขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และขอมูลประจําป 

 

ตามที่สํานักงานไดมีการปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการยื่นแบบแสดง

รายการขอมูลหลักทรัพยสําหรับการเสนอขายตอประชาชนทั่วไป (public offering) เพื่อใหผูลงทุนไดรับ 

ขอมูลสําคัญประกอบการตัดสินใจที่ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งเปนการยกระดับคุณภาพของขอมูลที่เปดเผย        

ตอผูลงทุนใหเทียบเทามาตรฐานสากล และรองรับการประเมิน Financial Sector Assessment Program นั้น   

 สํานักงานจึงไดจัดทําตัวอยางในการเปดเผยขอมูลสําหรับหัวขอวัตถุประสงคในการใชเงิน          

ของผูออกหลักทรัพยทุกประเภท โดยในกรณีตราสารหนี้ใหมีการเปดเผยขอมูลการกําหนดราคาตราสารหนี้ดวย  

เพื่อใหผูออกหลักทรัพยมีความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการในการเปดเผยขอมูลยิ่งขึ้น รวมทั้งชวยใหเกิด

ความยืดหยุนมากขึ้น  ทั้งนี้ ตัวอยางที่แสดงเปนเพียงแนวทางที่ใชอธิบายเพื่อประกอบความเขาใจถึงขอมูล 

ขั้นต่ําที่จะตองเปดเผย หากกรณีที่เกิดขึ้นจริงมีขอมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการตัดสินใจ

ของผูลงทุน ผูออกหลักทรัพยตองเปดเผยขอมูลนั้นดวย 

 

1. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการใชเงิน 

ผูออกหลักทรัพยตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการใชเงิน โดยอธิบายถึง 

รายละเอียดตามที่กําหนดในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และขอมูลประจําป   

ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความยืดหยุนผูออกหลักทรัพยสามารถเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับจํานวนเงินที่ใช  

หรือระยะเวลาที่ใชเงิน โดยอาจเปดเผยขอมูลในลักษณะเปนชวง (range) ที่เหมาะสมได  ดังนี้ 

 (1)  กรณีท่ีประสงคจะนําเงินไปซื้อสินทรัพยหรือลงทุนในกิจการท่ีเกี่ยวของกับการดําเนิน

ธุรกิจในปจจุบัน  ในกรณีเปนการซื้อสินทรัพย ผูออกหลักทรัพยตองอธิบายรายละเอียดอยางนอยเกี่ยวกับ

สินทรัพยและราคาของสินทรัพย และในกรณีเปนการลงทุนในกิจการ ตองอธิบายรายละเอียดอยางนอย 

เกี่ยวกับลักษณะกิจการที่จะลงทุนและสถานะการลงทุนดวย ตัวอยางเชน   

       บริษัท ABC ประกอบธุรกิจเคร่ืองสําอางเปนธุรกิจหลัก มีความประสงคที่จะนําเงิน 

ที่ไดจากการระดมทุนในครั้งนี้ไปขยายกําลังการผลิตของธุรกิจปจจุบัน รวมถึงลงทุนในการวิจัยและพัฒนา 

เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ  
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 (2)  กรณีท่ีประสงคจะนําเงินไปซื้อสินทรัพยหรือลงทุนในกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกับ               

การดําเนินธุรกิจในปจจุบัน  ในกรณีเปนการซื้อสินทรัพย ผูออกหลักทรัพยตองอธิบายรายละเอียดอยางนอย

เกี่ยวกับสินทรัพยและราคาของสินทรัพย และในกรณีเปนการลงทุนในกิจการ ตองอธิบายรายละเอียดอยางนอย 

เกี่ยวกับลักษณะกิจการที่จะลงทุนและสถานะการลงทุนดวย  นอกจากนี้ ตองระบุเหตุผลและที่มาของการเขาไป

ซื้อสินทรัพยหรือลงทุนในกิจการดังกลาวดวย ตัวอยางเชน  

        บริษัท ABC ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเปนธุรกิจหลัก มีความประสงคที่จะนําเงินที่ได

จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปลงทุนในกิจการโรงแรม SSS 

วัตถุประสงคการใชเงิน จํานวนเงิน ระยะเวลาที่ใช

เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด 

ขยายกําลังการผลิตของ

ธุรกิจเคร่ืองสําอางซึ่งเปน

ธุรกิจหลักในปจจุบัน  

xx ลานบาท ป xxxx - ป xxxx ซื้อสินทรัพย ดังนี้ 

-  ที่ดิน xx ลานบาท 

-  อาคารโรงงาน  xx ลานบาท 

-  เคร่ืองจักรในการผสมวัตถุดิบ  xx ลานบาท  

วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม

คุณภาพผลิตภัณฑ 

xx  ลานบาท ป xxxx - ป xxxx ซื้อสินทรัพย ดังนี ้ 

-  หองทดลอง xx ลานบาท  

-  อุปกรณเพื่อประกอบการวิจัยและพัฒนา    

xx ลานบาท 

วัตถุประสงคการใชเงิน จํานวนเงิน ระยะเวลาที่ใช

เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด 

ซื้อกิจการโรงแรม SSS xx ลานบาท ป xxxx - ป xxxx ซื้อหุนสามัญในสัดสวน 100 % ของ 

บริษัท SSS ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรม           

ขนาดกลาง ตั้งอยูบนถนนบางนา-ตราด         

ซึ่งเปนบริเวณใกลเคียงกับสถานที่ตั้ง

โรงพยาบาล โดยปจจุบันมีการทําขอตกลง

ในการซื้อขายเบื้องตนแลว 

เหตุผลในการลงทุนในกิจการโรงแรม 

1.  เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ

ของโรงพยาบาล  

2.  เพื่อเพิ่มชองทางการจัดหารายไดแกบริษัท 
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 (3)  กรณีท่ีประสงคจะนําเงินไปชําระคืนเงินกูหรือหน้ีจากการออกตราสารหน้ี  ผูออกหลักทรัพย

ตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการชําระคืนเงินกูหรือหนี้จากการออกตราสารหน้ี โดยการเปดเผยขอมูลนั้น 

แบงไดเปน 2 กรณีดังนี้ 

         (3.1)  กรณีท่ีนําเงินไปชําระคืนหนี้เงินกูหรือหน้ีจากการออกตราสารหน้ี ใหแกที่ปรึกษา                    

ทางการเงินหรือตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย ซึ่งรวมถึงการชําระหนี้ใหบริษัทใหญ บริษัทยอย  

และบริษัทในเครือของที่ปรึกษาทางการเงินหรือตัวกลางดังกลาวดวย เน่ืองจากกรณีดังกลาวเกี่ยวของกับ 

ความขัดแยงทางผลประโยชนในการทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางการเงินหรือตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย   

ผูออกหลักทรัพยจึงตองเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนเพื่อชวยใหผูลงทุนสามารถประเมินผลกระทบของ 

ความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวได โดยเปดเผยชื่อของเจาหนี ้ความสัมพันธที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชน  และ terms and conditions ขั้นต่ํา ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับมูลหนี้ อัตราดอกเบี้ย และวันครบ

กําหนดชําระหนี้  ทั้งนี้ สามารถเปดเผยขอมูลอัตราดอกเบี้ยในลักษณะเปนชวง (range) ที่เหมาะสมได 

ตัวอยางเชน 

 

 

 

 

วัตถุประสงคการใชเงิน จํานวนเงิน ระยะเวลาที่ใช

เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด 

ชําระคืนหนี้เงินกู  

  

xx -  xx       

ลานบาท 

ป xxxx - ป xxxx ชําระคืนหนี้เงินกูจากสถาบันการเงิน A  

ซึ่งเปนกลุมบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน  

ในการออกและเสนอขายหลักทรัพยครั้งนี ้

โดยมีรายละเอียดเงินกู ดังนี้ 

-  มูลหนี้รวม : เงินกูระยะยาว xx ลานบาท 

-  อัตราดอกเบี้ย : xx % - xx % 

-  วันครบกําหนดชําระหนี้ : ชําระครั้งเดียว              

ในเดือน xxxx ป xxxx 

หรือชําระคืนหนี้แกสถาบันการเงินอืน่ 

ที่ไมมีความสัมพันธกับที่ปรึกษาทางการเงิน

หรือตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย 

ตามที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท 
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                  ถาเปนการชําระคืนหนี้หลายรายการโดยเฉพาะหนี้ระยะสั้นซึ่งมีวันครบกําหนด 

ชําระหนี้หลายครั้ง ผูออกหลักทรัพยสามารถเปดเผยขอมูลโดยจัดกลุมรวมยอดหนี้เปนรายไตรมาสได ดังนี้ 

 

          (3.2)  กรณีท่ีนําเงินไปชําระคืนหนี้หรือหน้ีจากการออกตราสารหนี้อื่นนอกจาก (3.1)   

ผูออกหลักทรัพยจะตองเปดเผยขอมูลอยางนอยในเร่ืองจํานวนเงินและระยะเวลาใชเงิน  ตัวอยางเชน 

วัตถุประสงคการใชเงิน จํานวนเงิน ระยะเวลาที่ใช

เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด 

ชําระคืนหนี้เงินกู  

 

xx ลานบาท ป xxxx ชําระคืนหนี้เงินกูจากสถาบันการเงิน A  

ซึ่งเปนกลุมบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน   

ในการออกและเสนอขายหลักทรัพยครั้งนี ้

โดยมีรายละเอียดเงินกู ดังนี้ 

-  ภายในไตรมาส x ป xxxx จํานวน xx             

ลานบาท อัตราดอกเบี้ย xx % - xx % 

-  ภายในไตรมาส x ป xxxx จํานวน xx              

ลานบาท อัตราดอกเบี้ย  xx % - xx % 

-  ภายในไตรมาส x ป xxxx จํานวน xx             

ลานบาท อัตราดอกเบี้ย  xx % - xx % 

-  ภายในไตรมาส x ป xxxx จํานวน xx                

ลานบาท อัตราดอกเบี้ย  xx % - xx % 

หรือชําระคืนหนี้แกสถาบันการเงินอื่น   

ที่ไมมีความสัมพันธกับที่ปรึกษาทางการเงิน

หรือตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย 

ตามที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

วัตถุประสงคการใชเงิน จํานวนเงิน ระยะเวลาที่ใช

เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด 

ชําระคืนหนี้เงินกู 

  

xx – xx        

ลานบาท 

ป xxxx - ป xxxx ชําระคืนหนี้เงินกูจากสถาบันการเงินอื่น 

ที่ไมมีความสัมพันธกับที่ปรึกษาทางการเงิน

หรือตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย 

ตามที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท 
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 (4)  กรณีท่ีประสงคจะนําเงนิไปใชในกรณีอื่น ๆ  ใหผูออกหลักทรัพยอธิบายรายละเอียดเพื่อให 

ผูลงทุนไดทราบวาการระดมทุนในครั้งนี้จะนําไปใชเพื่อการใดบาง ตัวอยางเชน 

 (5)  รายละเอียดอื่น ๆ  

-  เรียงลําดับการใชเงินตามความสําคัญของวัตถุประสงคแตละเร่ือง   

-  หากเงินระดมทุนที่ไดรับในคร้ังนี้ไมเพียงพอสําหรับวัตถุประสงคการใชเงินที่ระบุไว  

ใหเปดเผยแหลงเงินทุนที่จะจัดหาเพิ่มเติมดวย 

-  กรณีที่ขอมูลในหัวขอวัตถุประสงคการใชเงินมีความเกี่ยวของกับขอมูลภายใต 

หัวขออื่น ๆ เชน หัวขอรายการระหวางกัน ในกรณทีี่การใชเงินเปนการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชน หรือหัวขอโครงการในอนาคต (กรณีตราสารทุน) เปนตน  ผูออกหลักทรัพยจะตองเปดเผย

ขอมูลในหัวขออื่น ๆ ดังกลาว ใหครบถวนตามที่กําหนดในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยดวย 

 

2. การกําหนดราคาตราสารหนี้ 

 ใหผูออกตราสารหนี้อธิบายเกี่ยวกับที่มาของการกําหนดอัตราดอกเบี้ยหรือราคาตราสารหนี้ 

ที่เสนอขายในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี โดยใหมีการเปดเผยขอมูลที่สามารถทําให            

ผูลงทุนไดเขาใจเกี่ยวกับวิธีการกําหนดราคา ผูที่มีสวนในการกําหนดราคา ปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ ที่ใช 

ในการกําหนดราคา เพื่อใหผูถือตราสารหนี้ไดรับทราบถึงที่มาของอัตราดอกเบี้ยหรือราคาตราสารหนี้ 

สําหรับใชประกอบการวิเคราะหวา มีความสอดคลองกับความเสี่ยงของตราสารหนี้หรือไมกอนตัดสินใจ

ลงทุน ตัวอยางเชน  

 “บริษัทไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในระดับ A rating จึงกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่ X %  

โดยที่มาของอัตราดอกเบี้ยดังกลาวไดมาจากขอมูลผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับ

ความนาเชื่อถือระดับ A rating ของ ThaiBMA (market yield) ที่ระบุไว ณ วันที่ ...................... เทากับ Y %        

ปรับดวยการสํารวจความตองการของผูลงทุน ภาวะสภาพคลองของตลาด และ ...................... (ถามีปจจัยอื่น ๆ 

เพิ่มเติม) จึงปรับเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยอีก  Z % จึงไดอัตราดอกเบี้ยเทากับ X %” 

 

วัตถุประสงคการใชเงิน จํานวนเงิน ระยะเวลาที่ใช

เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด 

เปนเงินทุนหมุนเวียน  xx – xx        

ลานบาท 

ป xxxx - ป xxxx เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ

กิจการ  


