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    คู่มือการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และข้อมูลประจ าปี 

 

ตามที่ส านักงานได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการยื่นแบบแสดง

รายการข้อมูลหลักทรัพย์ส าหรับการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (public offering) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับ 

ข้อมูลส าคัญประกอบการตัดสินใจที่ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผย        

ต่อผู้ลงทุนให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล และรองรับการประเมิน Financial Sector Assessment Program นั้น   

 ส านักงานจึงได้จัดท าตัวอย่างในการเปิดเผยข้อมูลส าหรับหัวข้อวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน          

ของผู้ออกหลักทรัพย์ทุกประเภท โดยในกรณีตราสารหนี้ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการก าหนดราคาตราสารหนี้ด้วย  

เพื่อให้ผู้ออกหลักทรัพย์มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการในการเปิดเผยข้อมูลยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยให้เกิด

ความยืดหยุ่นมากขึ้น  ทั้งนี้ ตัวอย่างที่แสดงเป็นเพียงแนวทางที่ใช้อธิบายเพื่อประกอบความเข้าใจถึงข้อมูล 

ขั้นต่ าที่จะต้องเปิดเผย หากกรณีที่เกิดขึ้นจริงมีข้อมูลอ่ืนใดที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการตัดสินใจ

ของผู้ลงทุน ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นด้วย 

 

1. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน 

ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน โดยอธิบายถึง 

รายละเอียดตามที่ก าหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และข้อมูลประจ าปี   

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นผู้ออกหลักทรัพย์สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับจ านวนเงินที่ใช้  

หรือระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยอาจเปิดเผยข้อมูลในลักษณะเป็นช่วง (range) ที่เหมาะสมได้  ดังนี้ 

 (1)  กรณีท่ีประสงค์จะน าเงินไปซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนิน

ธุรกิจในปัจจุบัน  ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องอธิบายเกี่ยวกับประเภทสินทรัพย์ หรือ ลักษณะกิจการที่จะลงทุนและ

สถานะการลงทุนด้วย ตัวอย่างเช่น   

       บริษัท ABC ประกอบธุรกิจเคร่ืองส าอางเป็นธุรกิจหลัก มีความประสงค์ที่จะน าเงิน 

ที่ได้จากการระดมทุนในคร้ังนี้ไปขยายก าลังการผลิตของธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงลงทุนในการวิจัยและพัฒนา 

เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์  
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 (2)  กรณีท่ีประสงค์จะน าเงินไปซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ               

การด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน  ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องอธิบายเกี่ยวกับประเภทสินทรัพย์หรือลักษณะกิจการที่จะ

ลงทุนและสถานะการลงทุนด้วย รวมทั้งจ านวนเงินที่ใช้โดยประมาณ นอกจากนี้ ต้องระบุเหตุผลและที่มาของ

การเข้าไปซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในกิจการดังกล่าวด้วย ตัวอย่างเช่น  

        บริษัท ABC ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจหลัก มีความประสงค์ที่จะน าเงินที่ได้

จากการระดมทุนในคร้ังนี้ไปลงทุนในกิจการโรงแรม SSS 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน จ านวนเงิน ระยะเวลาท่ีใช้

เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด 

ขยายก าลังการผลิตของ

ธุรกิจเคร่ืองส าอางซึ่งเป็น

ธุรกิจหลักในปัจจุบัน  

xx ล้านบาท ปี xxxx - ปี xxxx ซื้อสินทรัพย์ ดังนี้ 

-  ที่ดิน xx ล้านบาท 

-  อาคารโรงงาน  xx ล้านบาท 

-  เคร่ืองจักรในการผสมวัตถุดิบ xx ล้านบาท  

วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม

คุณภาพผลิตภัณฑ์ 

xx  ล้านบาท ปี xxxx - ปี xxxx ซื้อสินทรัพย์ ดังนี้  

-  ห้องทดลอง xx ล้านบาท  

-  อุปกรณ์เพื่อประกอบการวิจัยและพัฒนา    

xx ล้านบาท 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน จ านวนเงิน ระยะเวลาท่ีใช้

เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด 

ซื้อกิจการโรงแรม SSS xx ล้านบาท ปี xxxx - ปี xxxx ซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วน 100 % ของ 

บริษัท SSS ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรม           

ขนาดกลาง ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด         

ซึ่งเป็นบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้ง

โรงพยาบาล โดยปัจจุบันมีการท าข้อตกลง

ในการซื้อขายเบื้องต้นแล้ว 

เหตุผลในการลงทุนในกิจการโรงแรม 

1.  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

ของโรงพยาบาล  

2.  เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดหารายได้แก่บริษัท 
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 (3)  กรณีท่ีประสงค์จะน าเงินไปช าระคืนเงินกู้หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้  ผู้ออกหลักทรัพย์

ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการช าระคืนเงินกู้หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ โดยการเปิดเผยข้อมูลนั้น 

แบ่งได้เป็น 2 กรณีดังนี้ 

         (3.1)  กรณีท่ีน าเงินไปช าระคืนหน้ีเงินกู้หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ ให้แก่ท่ีปรึกษา                    

ทางการเงินหรือตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการช าระหนี้ให้บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

และบริษัทในเครือของที่ปรึกษาทางการเงินหรือตัวกลางดังกล่าวด้วย เน่ืองจากกรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย์   

ผู้ออกหลักทรัพย์จึงต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินผลกระทบของ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวได้ โดยเปิดเผยชื่อของเจ้าหนี้ ความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์  และ terms and conditions ขั้นต่ า ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับมูลหนี้ อัตราดอกเบี้ย และวันครบ

ก าหนดช าระหนี้  ตัวอย่างเช่น 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน จ านวนเงิน ระยะเวลาท่ีใช้

เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด 

ช าระคืนหนี้เงินกู้  

  

xx ล้านบาท ปี xxxx - ปี xxxx ช าระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน A  

ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน  

ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์คร้ังนี้ 

โดยมีรายละเอียดเงินกู้ ดังนี้ 

-  มูลหนี้รวม : เงินกู้ xx ล้านบาท 

-  อัตราดอกเบี้ย : xx %  

-  วันครบก าหนดช าระหนี้ : ช าระครั้งเดียว              

ในเดือน xxxx ปี xxxx 

หรือช าระคืนหนี้แก่สถาบันการเงินอ่ืน 

ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาทางการเงิน

หรือตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย์ 

ตามที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
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                  ถ้าเป็นการช าระคืนหนี้หลายรายการโดยเฉพาะหนี้ระยะสั้นซึ่งมีวันครบก าหนด 

ช าระหนี้หลายคร้ัง ผู้ออกหลักทรัพย์สามารถเปิดเผยข้อมูลโดยจัดกลุ่มรวมยอดหนี้เป็นรายไตรมาสได้ ดังนี้ 

 

          (3.2)  กรณีท่ีน าเงินไปช าระคืนหนี้หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้อื่นนอกจาก (3.1)   

ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยในเร่ืองจ านวนเงินและระยะเวลาใช้เงินโดยประมาณ  

ตัวอย่างเช่น 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน จ านวนเงิน ระยะเวลาท่ีใช้

เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด 

ช าระคืนหนี้เงินกู้  

 

xx ล้านบาท ปี xxxx ช าระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน A  

ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน   

ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์คร้ังนี้ 

โดยมีรายละเอียดเงินกู้ ดังนี้ 

-  ภายในไตรมาส x ปี xxxx จ านวน xx             

ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย xx % - xx % 

-  ภายในไตรมาส x ปี xxxx จ านวน xx              

ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย  xx % - xx % 

-  ภายในไตรมาส x ปี xxxx จ านวน xx             

ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย  xx % - xx % 

-  ภายในไตรมาส x ปี xxxx จ านวน xx                

ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย  xx % - xx % 

หรือช าระคืนหนี้แก่สถาบันการเงินอ่ืน   

ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาทางการเงิน

หรือตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย์ 

ตามที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
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 (4)  กรณีท่ีประสงค์จะน าเงินไปใช้ในกรณีอื่น ๆ  ให้ผู้ออกหลักทรัพย์อธิบายรายละเอียดเพื่อให้ 

ผู้ลงทุนได้ทราบว่าการระดมทุนในครั้งนี้จะน าไปใช้เพื่อการใดบ้าง ตัวอย่างเช่น 

 (5)  รายละเอียดอื่น ๆ  

-  เรียงล าดับการใช้เงินตามความส าคัญของวัตถุประสงค์แต่ละเร่ือง   

-  หากเงินระดมทุนที่ได้รับในคร้ังนี้ไม่เพียงพอส าหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้  

ให้เปิดเผยแหล่งเงินทุนที่จะจัดหาเพิ่มเติมด้วย 

-  กรณีที่ข้อมูลในหัวข้อวัตถุประสงค์การใช้เงินมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใต้ 

หัวข้ออ่ืน ๆ เช่น หัวข้อรายการระหว่างกัน ในกรณีที่การใช้เงินเป็นการท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ หรือหัวข้อโครงการในอนาคต (กรณีตราสารทุน) เป็นต้น  ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องเปิดเผย

ข้อมูลในหัวข้ออื่น ๆ ดังกล่าว ให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ด้วย 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน จ านวนเงิน ระยะเวลาท่ีใช้

เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด 

ช าระคืนหนี้เงินกู้ 

  

xx – xx        

ล้านบาท 

ปี xxxx - ปี xxxx ช าระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินอ่ืน 

ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาทางการเงิน

หรือตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย์ 

ตามที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน จ านวนเงิน ระยะเวลาท่ีใช้

เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด 

เป็นเงินทุนหมุนเวียน             

และการด าเนินการอ่ืนใด

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อกิจการหรือบริษัท                  

ในเครือ 

xx – xx        

ล้านบาท 

ปี xxxx - ปี xxxx เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ

กิจการ และในกรณีที่ระยะเวลาเหมาะสม

หรือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการหรือ

บริษัทในเครือ อาจน าเงินไปใช้เพื่อ                 

การช าระหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน                

หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้  
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2. การก าหนดราคาตราสารหนี้ 

 ให้ผู้ออกตราสารหนี้อธิบายเกี่ยวกับที่มาของการก าหนดอัตราดอกเบี้ยหรือราคาตราสารหนี้ 
ที่เสนอขายในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถท าให้            

ผู้ลงทุนได้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการก าหนดราคา ผู้ที่มีส่วนในการก าหนดราคา ปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ 

ในการก าหนดราคา เพื่อให้ผู้ถือตราสารหนี้ได้รับทราบถึงที่มาของอัตราดอกเบี้ยหรือราคาตราสารหนี้ 

ส าหรับใช้ประกอบการวิเคราะห์ว่า มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงของตราสารหนี้หรือไม่ก่อนตัดสินใจ

ลงทุน ตัวอย่างเช่น  

 “บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A rating จึงก าหนดอัตราดอกเบี้ยที่ X %  

โดยที่มาของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้มาจากข้อมูลผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือระดับ A rating ของ ThaiBMA (market yield) ที่ระบุไว้ ณ วันที่ ...................... เท่ากับ Y %        

ปรับด้วยการส ารวจความต้องการของผู้ลงทุน ภาวะสภาพคล่องของตลาด และ ...................... (ถ้ามีปัจจัยอื่น ๆ 

เพิ่มเติม) จึงปรับเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยอีก  Z % จึงได้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ X %” 

 


