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คู่มือการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และข้อมูลประจาปี
ตามที่สานักงานได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลหลักทรัพย์สาหรับการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (public offering) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับ
ข้อมูลสาคัญประกอบการตัดสินใจที่ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผย
ต่อผู้ลงทุนให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล และรองรับการประเมิน Financial Sector Assessment Program นั้น
สานักงานจึงได้จัดทาตัวอย่างในการเปิดเผยข้อมูลสาหรับหัวข้อวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน
ของผู้ออกหลักทรัพย์ทุกประเภท โดยในกรณีตราสารหนี้ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการกาหนดราคาตราสารหนี้ด้วย
เพื่อให้ผู้ออกหลักทรัพย์มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการในการเปิดเผยข้อมูลยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยให้เกิด
ความยืดหยุ่นมากขึ้น ทั้งนี้ ตัวอย่างที่แสดงเป็นเพียงแนวทางที่ใช้อธิบายเพื่อประกอบความเข้าใจถึงข้อมูล
ขั้นต่าที่จะต้องเปิดเผย หากกรณีที่เกิดขึ้นจริงมีข้อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการตัดสินใจ
ของผู้ลงทุน ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นด้วย
1. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน
ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน โดยอธิบายถึง
รายละเอียดตามที่กาหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และข้อมูลประจาปี
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นผู้ออกหลักทรัพย์สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับจานวนเงินที่ใช้
หรือระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยอาจเปิดเผยข้อมูลในลักษณะเป็นช่วง (range) ที่เหมาะสมได้ ดังนี้
(1) กรณีที่ประสงค์จะนาเงินไปซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ธุรกิจในปัจจุบัน ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องอธิบายเกี่ยวกับประเภทสินทรัพย์ หรือ ลักษณะกิจการที่จะลงทุนและ
สถานะการลงทุนด้วย ตัวอย่างเช่น
บริษัท ABC ประกอบธุรกิจเครื่องสาอางเป็นธุรกิจหลัก มีความประสงค์ที่จะนาเงิน
ที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปขยายกาลังการผลิตของธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงลงทุนในการวิจัยและพัฒนา
เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์
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วัตถุประสงค์การใช้เงิน

จานวนเงิน

ขยายกาลังการผลิตของ
ธุรกิจเครื่องสาอางซึ่งเป็น
ธุรกิจหลักในปัจจุบัน

xx ล้านบาท

วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
คุณภาพผลิตภัณฑ์

xx ล้านบาท

ระยะเวลาที่ใช้

รายละเอียด

เงินโดยประมาณ
ปี xxxx - ปี xxxx ซื้อสินทรัพย์ ดังนี้
- ที่ดิน xx ล้านบาท
- อาคารโรงงาน xx ล้านบาท
- เครื่องจักรในการผสมวัตถุดิบ xx ล้านบาท
ปี xxxx - ปี xxxx ซื้อสินทรัพย์ ดังนี้
- ห้องทดลอง xx ล้านบาท
- อุปกรณ์เพื่อประกอบการวิจัยและพัฒนา
xx ล้านบาท

(2) กรณีที่ประสงค์จะนาเงินไปซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องอธิบายเกี่ยวกับประเภทสินทรัพย์หรือลักษณะกิจการที่จะ
ลงทุนและสถานะการลงทุนด้วย รวมทั้งจานวนเงินที่ใช้โดยประมาณ นอกจากนี้ ต้องระบุเหตุผลและที่มาของ
การเข้าไปซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการดังกล่าวด้วย ตัวอย่างเช่น
บริษัท ABC ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจหลัก มีความประสงค์ที่จะนาเงินที่ได้
จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปลงทุนในกิจการโรงแรม SSS
วัตถุประสงค์การใช้เงิน
ซื้อกิจการโรงแรม SSS

จานวนเงิน

ระยะเวลาที่ใช้
เงินโดยประมาณ

รายละเอียด

xx ล้านบาท

ปี xxxx - ปี xxxx ซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วน 100 % ของ
บริษัท SSS ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรม
ขนาดกลาง ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด
ซึ่งเป็นบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้ง
โรงพยาบาล โดยปัจจุบันมีการทาข้อตกลง
ในการซื้อขายเบื้องต้นแล้ว
เหตุผลในการลงทุนในกิจการโรงแรม
1. เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
ของโรงพยาบาล
2. เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดหารายได้แก่บริษัท
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(3) กรณีที่ประสงค์จะนาเงินไปชาระคืนเงินกู้หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ ผู้ออกหลักทรัพย์
ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการชาระคืนเงินกู้หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ โดยการเปิดเผยข้อมูลนั้น
แบ่งได้เป็น 2 กรณีดังนี้
(3.1) กรณีที่นาเงินไปชาระคืนหนี้เงินกู้หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ ให้แก่ที่ปรึกษา
ทางการเงินหรือตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการชาระหนี้ให้บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
และบริษัทในเครือของที่ปรึกษาทางการเงินหรือตัวกลางดังกล่าวด้วย เนื่องจากกรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย์
ผู้ออกหลักทรัพย์จึงต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินผลกระทบของ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวได้ โดยเปิดเผยชื่อของเจ้าหนี้ ความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และ terms and conditions ขั้นต่า ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับมูลหนี้ อัตราดอกเบี้ย และวันครบ
กาหนดชาระหนี้ ตัวอย่างเช่น
วัตถุประสงค์การใช้เงิน
ชาระคืนหนี้เงินกู้

จานวนเงิน

ระยะเวลาที่ใช้
เงินโดยประมาณ

รายละเอียด

xx ล้านบาท

ปี xxxx - ปี xxxx ชาระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน A
ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน
ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้
โดยมีรายละเอียดเงินกู้ ดังนี้
- มูลหนี้รวม : เงินกู้ xx ล้านบาท
- อัตราดอกเบี้ย : xx %
- วันครบกาหนดชาระหนี้ : ชาระครั้งเดียว
ในเดือน xxxx ปี xxxx
หรือชาระคืนหนี้แก่สถาบันการเงินอื่น
ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาทางการเงิน
หรือตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย์
ตามที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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ถ้าเป็นการชาระคืนหนี้หลายรายการโดยเฉพาะหนี้ระยะสั้นซึ่งมีวันครบกาหนด
ชาระหนี้หลายครั้ง ผู้ออกหลักทรัพย์สามารถเปิดเผยข้อมูลโดยจัดกลุ่มรวมยอดหนี้เป็นรายไตรมาสได้ ดังนี้
วัตถุประสงค์การใช้เงิน
ชาระคืนหนี้เงินกู้

จานวนเงิน

ระยะเวลาที่ใช้
เงินโดยประมาณ

รายละเอียด

xx ล้านบาท

ปี xxxx

ชาระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน A
ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน
ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้
โดยมีรายละเอียดเงินกู้ ดังนี้
- ภายในไตรมาส x ปี xxxx จานวน xx
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย xx % - xx %
- ภายในไตรมาส x ปี xxxx จานวน xx
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย xx % - xx %
- ภายในไตรมาส x ปี xxxx จานวน xx
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย xx % - xx %
- ภายในไตรมาส x ปี xxxx จานวน xx
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย xx % - xx %
หรือชาระคืนหนี้แก่สถาบันการเงินอื่น
ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาทางการเงิน
หรือตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย์
ตามที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(3.2) กรณีที่นาเงินไปชาระคืนหนี้หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้อื่นนอกจาก (3.1)
ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยในเรื่องจานวนเงินและระยะเวลาใช้เงินโดยประมาณ
ตัวอย่างเช่น
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วัตถุประสงค์การใช้เงิน

จานวนเงิน

ระยะเวลาที่ใช้

รายละเอียด

เงินโดยประมาณ
ชาระคืนหนี้เงินกู้

xx – xx
ล้านบาท

ปี xxxx - ปี xxxx ชาระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น
ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาทางการเงิน
หรือตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย์
ตามที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(4) กรณีที่ประสงค์จะนาเงินไปใช้ในกรณีอื่น ๆ ให้ผู้ออกหลักทรัพย์อธิบายรายละเอียดเพื่อให้
ผู้ลงทุนได้ทราบว่าการระดมทุนในครั้งนี้จะนาไปใช้เพื่อการใดบ้าง ตัวอย่างเช่น
วัตถุประสงค์การใช้เงิน

จานวนเงิน

ระยะเวลาที่ใช้
เงินโดยประมาณ

รายละเอียด

เป็นเงินทุนหมุนเวียน
และการดาเนินการอื่นใด
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อกิจการหรือบริษัท
ในเครือ

xx – xx
ล้านบาท

ปี xxxx - ปี xxxx เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ
กิจการ และในกรณีที่ระยะเวลาเหมาะสม
หรือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการหรือ
บริษัทในเครือ อาจนาเงินไปใช้เพื่อ
การชาระหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน
หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้

(5) รายละเอียดอื่น ๆ
- เรียงลาดับการใช้เงินตามความสาคัญของวัตถุประสงค์แต่ละเรื่อง
- หากเงินระดมทุนที่ได้รับในครั้งนี้ไม่เพียงพอสาหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้
ให้เปิดเผยแหล่งเงินทุนที่จะจัดหาเพิ่มเติมด้วย
- กรณีที่ข้อมูลในหัวข้อวัตถุประสงค์การใช้เงินมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใต้
หัวข้ออื่น ๆ เช่น หัวข้อรายการระหว่างกัน ในกรณีที่การใช้เงินเป็นการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือหัวข้อโครงการในอนาคต (กรณีตราสารทุน) เป็นต้น ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องเปิดเผย
ข้อมูลในหัวข้ออื่น ๆ ดังกล่าว ให้ครบถ้วนตามที่กาหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ด้วย
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2. การกาหนดราคาตราสารหนี้
ให้ผู้ออกตราสารหนี้อธิบายเกี่ยวกับที่มาของการกาหนดอัตราดอกเบี้ยหรือราคาตราสารหนี้
ที่เสนอขายในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถทาให้
ผู้ลงทุนได้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการกาหนดราคา ผู้ที่มีส่วนในการกาหนดราคา ปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้
ในการกาหนดราคา เพื่อให้ผู้ถือตราสารหนี้ได้รับทราบถึงที่มาของอัตราดอกเบี้ยหรือราคาตราสารหนี้
สาหรับใช้ประกอบการวิเคราะห์ว่า มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงของตราสารหนี้หรือไม่ก่อนตัดสินใจ
ลงทุน ตัวอย่างเช่น
“บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A rating จึงกาหนดอัตราดอกเบี้ยที่ X %
โดยที่มาของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้มาจากข้อมูลผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือระดับ A rating ของ ThaiBMA (market yield) ที่ระบุไว้ ณ วันที่ ...................... เท่ากับ Y %
ปรับด้วยการสารวจความต้องการของผู้ลงทุน ภาวะสภาพคล่องของตลาด และ ...................... (ถ้ามีปัจจัยอื่น ๆ
เพิ่มเติม) จึงปรับเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยอีก Z % จึงได้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ X %”

