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    คู่มือการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์ และข้อมูลประจ าปี 

 

ตามท่ีส านกังานไดมี้การปรับปรุงหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการยืน่แบบแสดง

รายการขอ้มูลหลกัทรัพยส์ าหรับการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป (public offering) เพื่อใหผู้ล้งทุนไดรั้บ 

ขอ้มูลส าคญัประกอบการตดัสินใจท่ีชดัเจนมากขึ้น รวมทั้งเป็นการยกระดบัคุณภาพของขอ้มูลท่ีเปิดเผย        

ต่อผูล้งทุนให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล และรองรับการประเมิน Financial Sector Assessment Program นั้น   

 ส านกังานจึงไดจ้ดัท าตวัอยา่งในการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับหวัขอ้วตัถุประสงคใ์นการใชเ้งิน          

ของผูอ้อกหลกัทรัพยท์ุกประเภท โดยในกรณีตราสารหน้ีใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลการก าหนดราคาตราสารหน้ีดว้ย  

เพื่อใหผู้อ้อกหลกัทรัพยมี์ความเขา้ใจท่ีชดัเจนเก่ียวกบัวิธีการในการเปิดเผยขอ้มูลยิง่ขึ้น รวมทั้งช่วยให้เกิด

ความยดืหยุน่มากขึ้น  ทั้งน้ี ตวัอยา่งท่ีแสดงเป็นเพียงแนวทางท่ีใชอ้ธิบายเพื่อประกอบความเขา้ใจถึงขอ้มูล 

ขั้นต ่าท่ีจะตอ้งเปิดเผย หากกรณีท่ีเกิดขึ้นจริงมีขอ้มูลอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการตดัสินใจ

ของผูล้งทุน ผูอ้อกหลกัทรัพยต์อ้งเปิดเผยขอ้มูลนั้นดว้ย 

 

1. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน 

ผูอ้อกหลกัทรัพยต์อ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งิน โดยอธิบายถึง 

รายละเอียดตามท่ีก าหนดในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์และขอ้มูลประจ าปี   

ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดความยดืหยุน่ผูอ้อกหลกัทรัพยส์ามารถเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัจ านวนเงินท่ีใช ้ 

หรือระยะเวลาท่ีใชเ้งิน โดยอาจเปิดเผยขอ้มูลในลกัษณะเป็นช่วง (range) ท่ีเหมาะสมได ้ ดงัน้ี 

 (1)  กรณีท่ีประสงค์จะน าเงินไปซ้ือสินทรัพย์หรือลงทุนในกจิการท่ีเกีย่วข้องกบัการด าเนิน

ธุรกจิในปัจจุบัน  ผูอ้อกหลกัทรัพยต์อ้งอธิบายเก่ียวกบัประเภทสินทรัพย ์หรือ ลกัษณะกิจการท่ีจะลงทุนและ

สถานะการลงทุนดว้ย ตวัอยา่งเช่น   

       บริษทั ABC ประกอบธุรกิจเคร่ืองส าอางเป็นธุรกิจหลกั มีความประสงคท่ี์จะน าเงิน 

ท่ีไดจ้ากการระดมทุนในคร้ังน้ีไปขยายก าลงัการผลิตของธุรกิจปัจจุบนั รวมถึงลงทุนในการวิจยัและพฒันา 

เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภณัฑ ์ 
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 (2)  กรณีท่ีประสงค์จะน าเงินไปซ้ือสินทรัพย์หรือลงทุนในกจิการอ่ืนท่ีไม่เกี่ยวข้องกบั               

การด าเนินธุรกจิในปัจจุบัน  ผูอ้อกหลกัทรัพยต์อ้งอธิบายเก่ียวกบัประเภทสินทรัพยห์รือลกัษณะกิจการท่ีจะ

ลงทุนและสถานะการลงทุนดว้ย รวมทั้งจ านวนเงินท่ีใชโ้ดยประมาณ นอกจากน้ี ตอ้งระบุเหตุผลและท่ีมาของ

การเขา้ไปซ้ือสินทรัพยห์รือลงทุนในกิจการดงักล่าวดว้ย ตวัอยา่งเช่น  

        บริษทั ABC ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจหลกั มีความประสงคท่ี์จะน าเงินท่ีได้

จากการระดมทุนในคร้ังน้ีไปลงทุนในกิจการโรงแรม SSS 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน จ านวนเงิน ระยะเวลาท่ีใช้

เงินโดยประมาณ 

รายละเอยีด 

ขยายก าลงัการผลิตของ

ธุรกิจเคร่ืองส าอางซ่ึงเป็น

ธุรกิจหลกัในปัจจุบนั  

xx ลา้นบาท ปี xxxx - ปี xxxx ซ้ือสินทรัพย ์ดงัน้ี 

-  ท่ีดิน xx ลา้นบาท 

-  อาคารโรงงาน  xx ลา้นบาท 

-  เคร่ืองจกัรในการผสมวตัถุดิบ xx ลา้นบาท  

วิจยัและพฒันาเพื่อเพิ่ม

คุณภาพผลิตภณัฑ ์

xx  ลา้นบาท ปี xxxx - ปี xxxx ซ้ือสินทรัพย ์ดงัน้ี  

-  หอ้งทดลอง xx ลา้นบาท  

-  อุปกรณ์เพื่อประกอบการวิจยัและพฒันา    

xx ลา้นบาท 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน จ านวนเงิน ระยะเวลาที่ใช้

เงินโดยประมาณ 

รายละเอยีด 

ซ้ือกิจการโรงแรม SSS xx ลา้นบาท ปี xxxx - ปี xxxx ซ้ือหุน้สามญัในสัดส่วน 100 % ของ 

บริษทั SSS ซ่ึงประกอบธุรกิจโรงแรม           

ขนาดกลาง ตั้งอยูบ่นถนนบางนา-ตราด         

ซ่ึงเป็นบริเวณใกลเ้คียงกบัสถานท่ีตั้ง

โรงพยาบาล โดยปัจจุบนัมีการท าขอ้ตกลง

ในการซ้ือขายเบ้ืองตน้แลว้ 

เหตุผลในการลงทุนในกิจการโรงแรม 

1.  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ

ของโรงพยาบาล  

2.  เพื่อเพิ่มช่องทางการจดัหารายไดแ้ก่บริษทั 
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 (3)  กรณีท่ีประสงค์จะน าเงินไปช าระคืนเงินกู้หรือหนีจ้ากการออกตราสารหนี้  ผูอ้อกหลกัทรัพย์

ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการช าระคืนเงินกูห้รือหน้ีจากการออกตราสารหน้ี โดยการเปิดเผยขอ้มูลนั้น 

แบ่งไดเ้ป็น 2 กรณีดงัน้ี 

         (3.1)  กรณีท่ีน าเงินไปช าระคืนหนี้เงินกู้หรือหนีจ้ากการออกตราสารหนี ้ให้แก่ท่ีปรึกษา                    

ทางการเงินหรือตัวกลางในการเสนอขายหลกัทรัพย์ ซ่ึงรวมถึงการช าระหน้ีใหบ้ริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  

และบริษทัในเครือของท่ีปรึกษาทางการเงินหรือตวักลางดงักล่าวดว้ย เน่ืองจากกรณีดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบั 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินหรือตวักลางในการเสนอขายหลกัทรัพย ์  

ผูอ้อกหลกัทรัพยจึ์งตอ้งเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพื่อช่วยใหผู้ล้งทุนสามารถประเมินผลกระทบของ 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวได ้โดยเปิดเผยช่ือของเจา้หน้ี ความสัมพนัธ์ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์  และ terms and conditions ขั้นต ่า ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลหน้ี อตัราดอกเบ้ีย และวนัครบ

ก าหนดช าระหน้ี  ตวัอยา่งเช่น 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน จ านวนเงิน ระยะเวลาท่ีใช้

เงินโดยประมาณ 

รายละเอยีด 

ช าระคืนหน้ีเงินกู ้ 

  

xx ลา้นบาท ปี xxxx - ปี xxxx ช าระคืนหน้ีเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน A  

ซ่ึงเป็นกลุ่มบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงิน  

ในการออกและเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังน้ี 

โดยมีรายละเอียดเงินกู ้ดงัน้ี 

-  มูลหน้ีรวม : เงินกู ้xx ลา้นบาท 

-  อตัราดอกเบ้ีย : xx %  

-  วนัครบก าหนดช าระหน้ี : ช าระคร้ังเดียว              

ในเดือน xxxx ปี xxxx 

หรือช าระคืนหน้ีแก่สถาบนัการเงินอ่ืน 

ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัท่ีปรึกษาทางการเงิน

หรือตวักลางในการเสนอขายหลกัทรัพย ์

ตามท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 



4 

 
                  ถา้เป็นการช าระคืนหน้ีหลายรายการโดยเฉพาะหน้ีระยะสั้นซ่ึงมีวนัครบก าหนด 

ช าระหน้ีหลายคร้ัง ผูอ้อกหลกัทรัพยส์ามารถเปิดเผยขอ้มูลโดยจดักลุ่มรวมยอดหน้ีเป็นรายไตรมาสได ้ดงัน้ี 

 

          (3.2)  กรณีท่ีน าเงินไปช าระคืนหนี้หรือหนีจ้ากการออกตราสารหนี้อ่ืนนอกจาก (3.1)   

ผูอ้อกหลกัทรัพยจ์ะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอยา่งนอ้ยในเร่ืองจ านวนเงินและระยะเวลาใชเ้งินโดยประมาณ  

ตวัอยา่งเช่น 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน จ านวนเงิน ระยะเวลาท่ีใช้

เงินโดยประมาณ 

รายละเอยีด 

ช าระคืนหน้ีเงินกู ้ 

 

xx ลา้นบาท ปี xxxx ช าระคืนหน้ีเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน A  

ซ่ึงเป็นกลุ่มบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงิน   

ในการออกและเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังน้ี 

โดยมีรายละเอียดเงินกู ้ดงัน้ี 

-  ภายในไตรมาส x ปี xxxx จ านวน xx             

ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย xx % - xx % 

-  ภายในไตรมาส x ปี xxxx จ านวน xx              

ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย  xx % - xx % 

-  ภายในไตรมาส x ปี xxxx จ านวน xx             

ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย  xx % - xx % 

-  ภายในไตรมาส x ปี xxxx จ านวน xx                

ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย  xx % - xx % 

หรือช าระคืนหน้ีแก่สถาบนัการเงินอ่ืน   

ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัท่ีปรึกษาทางการเงิน

หรือตวักลางในการเสนอขายหลกัทรัพย ์

ตามท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน จ านวนเงิน ระยะเวลาท่ีใช้ รายละเอยีด 
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 (4)  กรณีท่ีประสงค์จะน าเงินไปใช้ในกรณีอ่ืน ๆ  ใหผู้อ้อกหลกัทรัพยอ์ธิบายรายละเอียดเพื่อให้ 

ผูล้งทุนไดท้ราบวา่การระดมทุนในคร้ังน้ีจะน าไปใชเ้พื่อการใดบา้ง ตวัอยา่งเช่น 

 (5)  รายละเอียดอ่ืน ๆ  

-  เรียงล าดบัการใชเ้งินตามความส าคญัของวตัถุประสงคแ์ต่ละเร่ือง   

-  หากเงินระดมทุนท่ีไดรั้บในคร้ังน้ีไม่เพียงพอส าหรับวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีระบุไว ้ 

ใหเ้ปิดเผยแหล่งเงินทุนท่ีจะจดัหาเพิ่มเติมดว้ย 

-  กรณีท่ีขอ้มูลในหวัขอ้วตัถุประสงคก์ารใชเ้งินมีความเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายใต้ 

หวัขอ้อ่ืน ๆ เช่น หวัขอ้รายการระหวา่งกนั ในกรณีท่ีการใชเ้งินเป็นการท ารายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ หรือหวัขอ้โครงการในอนาคต (กรณีตราสารทุน) เป็นตน้  ผูอ้อกหลกัทรัพยจ์ะตอ้งเปิดเผย

ขอ้มูลในหวัขอ้อ่ืน ๆ ดงักล่าว ใหค้รบถว้นตามท่ีก าหนดในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยด์ว้ย 

 

 

 

 

2. การก าหนดราคาตราสารหนี ้

เงินโดยประมาณ 

ช าระคืนหน้ีเงินกู ้

  

xx – xx        

ลา้นบาท 

ปี xxxx - ปี xxxx ช าระคืนหน้ีเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินอ่ืน 

ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัท่ีปรึกษาทางการเงิน

หรือตวักลางในการเสนอขายหลกัทรัพย ์

ตามท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน จ านวนเงิน ระยะเวลาท่ีใช้

เงินโดยประมาณ 

รายละเอยีด 

เป็นเงินทุนหมุนเวียน             

และการด าเนินการอ่ืนใด

เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

ต่อกิจการหรือบริษทั                  

ในเครือ 

xx – xx        

ลา้นบาท 

ปี xxxx - ปี xxxx เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ

กิจการ และในกรณีท่ีระยะเวลาเหมาะสม

หรือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการหรือ

บริษทัในเครือ อาจน าเงินไปใชเ้พื่อ                 

การช าระหน้ีเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน                

หรือหน้ีจากการออกตราสารหน้ี  
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 ใหผู้อ้อกตราสารหน้ีอธิบายเก่ียวกบัท่ีมาของการก าหนดอตัราดอกเบ้ียหรือราคาตราสารหน้ี 
ท่ีเสนอขายในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี โดยใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีสามารถท าให ้           

ผูล้งทุนไดเ้ขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการก าหนดราคา ผูท่ี้มีส่วนในการก าหนดราคา ปัจจยัหรือตวัแปรต่าง ๆ ท่ีใช ้

ในการก าหนดราคา เพื่อใหผู้ถื้อตราสารหน้ีไดรั้บทราบถึงท่ีมาของอตัราดอกเบ้ียหรือราคาตราสารหน้ี 

ส าหรับใชป้ระกอบการวิเคราะห์วา่ มีความสอดคลอ้งกบัความเส่ียงของตราสารหน้ีหรือไม่ก่อนตดัสินใจ

ลงทุน ตวัอยา่งเช่น  

 “บริษทัไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบั A rating จึงก าหนดอตัราดอกเบ้ียท่ี X %  

โดยท่ีมาของอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวไดม้าจากขอ้มูลผลตอบแทนของตลาดตราสารหน้ีท่ีไดรั้บการจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือระดบั A rating ของ ThaiBMA (market yield) ท่ีระบุไว ้ณ วนัท่ี ...................... เท่ากบั Y %        

ปรับดว้ยการส ารวจความตอ้งการของผูล้งทุน ภาวะสภาพคล่องของตลาด และ ...................... (ถา้มีปัจจยัอ่ืน ๆ 

เพิ่มเติม) จึงปรับเพิ่ม/ลดอตัราดอกเบ้ียอีก  Z % จึงไดอ้ตัราดอกเบ้ียเท่ากบั X %” 

 


