แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง)
(แบบ 69-II&HNW-รายครั้ง)
บริ ษทั .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูเ้ สนอขายตราสารหนี้ )
เสนอขาย
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
ข้ อมูลตราสารหนี้ที่เสนอขาย
- ให้ระบุลกั ษณะที่สาคัญของตราสารหนี้ที่เสนอขาย เช่น ประเภทตราสารหนี้ จานวน ราคา
เสนอขายต่อหน่วย บุคคลที่เสนอขายตราสารหนี้ให้ ข้อจากัดการโอน และผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารหนี้ผอู ้ อกตราสารหนี้ หรื อผูค้ ้ าประกันการชาระหนี้ เป็ นต้น ทั้งนี้ ในกรณี การเสนอขายตราสารหนี้
ซึ่งไม่ได้กาหนดให้ตอ้ งมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ แต่ผูอ้ อกตราสารหนี้สมัครใจที่จะจัดให้มีการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือเพื่อประกอบการเสนอขายตราสารหนี้น้ นั ให้ระบุว่าผูอ้ อกตราสารหนี้ จะจัดให้มีการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องตลอดอายุของตราสารหรื อไม่ดว้ ย (ถ้ามี)
- ให้ระบุรายละเอียดสาคัญอื่นของการเสนอขายตราสารหนี้ เช่น ผูป้ ระกันการจาหน่ายและ
จัดจาหน่าย บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่จาหน่ายตราสารหนี้ ที่ปรึ กษาทางการเงิน วันที่แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (“แบบแสดงรายการข้อมูล”) มีผลใช้บงั คับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขาย
กรณี ที่มีจานวนตราสารหนี้ที่ขายได้นอ้ ยกว่าจานวนตราสารหนี้ข้ นั ต่าที่ผอู ้ อกตราสารหนี้กาหนด เป็ นต้น
ให้ มีคาเตือนผู้ลงทุนว่ า
“ก่อนตัดสิ นใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูอ้ อก
ตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
เป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้น้ ี มิได้เป็ นการแสดงว่า
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรื อมิได้ประกันราคาหรื อ
ผลตอบแทนของตราสารหนี้ ที่เสนอขาย หรื อรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ น้ ีเป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายตราสารหนี้
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีขอ้ ความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ หรื อ
ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผูถ้ ือตราสารหนี้ที่ได้ซ้ือตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ น้ นั มีผลใช้บงั คับ มีสิทธิเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั
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ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้รู้หรื อควรได้รู้วา่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้เป็ นเท็จ
หรื อขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้มีผลใช้บงั คับ”
ให้ระบุคาเตือนเพิ่มเติมในแต่ละกรณี ดังนี้
- กรณีเป็ นการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง มูลค่าไถ่ถอนรวมของหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงอาจต่ากว่า
เงินต้นที่ผลู ้ งทุนชาระให้กบั ผูอ้ อกหุน้ กู้ ทั้งนี้ หากมีการค้ าประกันมูลค่าไถ่ถอนเป็ นบางส่ วน ขอให้ระบุสัดส่ วน
การค้ าประกันให้ชดั เจน
- กรณีเป็ นการเสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ประเภทที่ 1
(“Additional Tier 1”) และเงินกองทุนประเภทที่ 2 (“Tier 2”) ให้เปิ ดเผยความเสี่ ยงที่ผลู ้ งทุนอาจต้องร่ วมรับ
ผลขาดทุนของธนาคารพาณิ ชย์ (“ธพ.”) หากเกิดเหตุการณ์ที่เข้าเงื่อนไขตามที่กาหนดในสัญญา (“Trigger event”)
รวมถึงความเสี่ ยงจากการกาหนดราคาแปลงสภาพขั้นต่า (“floor conversion price”) กรณีที่เป็ นตราสารด้อยสิ ทธิ
เพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (“ตราสาร Basel III”) ที่มีเงื่อนไขการบังคับแปลงสภาพตราสาร
(“convert to equity”)
- กรณีเป็ นการเสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันภัยประเภทที่ 1
(“Insurance Capital Bond-AT1”) และเงินกองทุนประเภทที่ 2 (“Insurance Capital Bond-Tier 2”) ให้เปิ ดเผย
ความเสี่ ยงที่ผลู ้ งทุนอาจต้องร่ วมรับผลขาดทุนของบริ ษทั ประกันภัย หากเกิด Trigger event รวมถึงความเสี่ ยงจาก
การกาหนด floor conversion price กรณีที่เป็ นตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันภัย
(“Insurance Capital Bond”) ที่มีเงื่อนไขการ convert to equity
- ในกรณีการเสนอขายหุ้นกูใ้ นช่วงเวลาเดียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (“concurrent offering”)
ที่ไม่มีการรับประกันการจัดจาหน่าย (best effort) ให้ระบุคาเตือนว่า “ผูล้ งทุนมีความเสี่ ยงที่อาจไม่สามารถ
จัดตั้งกองทรัสต์ หรื ออาจไม่สามารถระดมทุนตามที่คาดไว้ ซึ่งการเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวจะทาให้ผลู ้ งทุน
เกิดต้นทุนค่าเสี ยโอกาสได้”
- ในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ เป็ นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อผูล้ งทุนรายใหญ่
(กอง Infra Trust – รายใหญ่) ซึ่งมีการลงทุนในโครงการที่ยงั ไม่ก่อรายได้เชิงพาณิ ชย์ ให้ระบุคาเตือนเกี่ยวกับ
มูลค่า/สัดส่วนสิ นทรัพย์ของกอง Infra Trust ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้างและยังไม่ก่อรายได้เชิงพาณิ ชย์ และ
มีคาเตือนผูล้ งทุนว่า “ผูล้ งทุนมีความเสี่ ยงที่สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจสร้างไม่เสร็จ หรื อเสร็ จล่าช้ากว่ากาหนด
หรื อมีตน้ ทุนการก่อสร้างสู งกว่าที่ประมาณการไว้”
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รายการข้ อมูล
1. รายการทั่วไป
ให้เปิ ดเผยข้อมูลผูอ้ อกตราสารหนี้ และรายละเอียดตราสารหนี้ที่เสนอขาย ดังนี้
1.1 สรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสารหนี้ (factsheet)
ในกรณี การเสนอขายตราสารหนี้ซ่ ึงไม่ได้กาหนดให้ตอ้ งมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
แต่ผอู ้ อกตราสารหนี้สมัครใจที่จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ผูอ้ อกตราสารหนี้
หรื อผูค้ ้ าประกันการชาระหนี้ เพื่อประกอบการเสนอขายตราสารหนี้น้ นั ให้ระบุว่าผูอ้ อกตราสารหนี้
จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องตลอดอายุของตราสารหรื อไม่ดว้ ย
1.2 ระบุรายการอย่างน้อย ตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8) (ในส่วนที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย)
ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของผูอ้ อกตราสารหนี้/ผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการ (originator
กรณีเสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์) อาจเปิ ดเผยโดยอ้างอิงข้อมูลจากแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี หรื อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้
(1) กรณีอา้ งอิงข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (เฉพาะผูอ้ อกตราสารหนี้
ที่มีหน้าที่ยนื่ แบบแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี )
ให้อา้ งอิงจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ล่าสุด งบการเงินประจางวดการบัญชีล่าสุด
และงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด หรื อ
(2) กรณีอา้ งอิงข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
ให้อา้ งอิงจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ในกรณีที่ผอู ้ อก
ตราสารหนี้ได้เคยยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวไว้สาหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในกรณี ทวั่ ไป
(public offering) และปัจจุบนั แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวยังมีผลใช้บงั คับอยู่
ทั้งนี้ การอ้างอิงข้อมูลตาม (1) หรื อ (2) สามารถระบุแหล่งข้อมูลซึ่งผูล้ งทุนสามารถ
ตรวจสอบได้ เช่น เว็บไซต์ของสานักงานหรื อเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น นอกจากนี้
ในกรณี ที่มีขอ้ มูลของผูอ้ อกตราสารหนี้ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ และ
ยังไม่ได้เปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี หรื อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
ข้างต้น ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย โดยอาจระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งผูล้ งทุนสามารถ
ตรวจสอบได้ และให้สรุ ปสาระสาคัญของข้อมูลประกอบด้วย
1.3 ให้เพิ่มเติมข้อมูลดังนี้
ภาระผูกพันในทรัพย์สินของผูอ้ อกตราสารหนี้ (กรณี ที่ออกเป็ นตราสารหนี้ไม่มีประกัน)
ยอดหนี้คงค้างในการออกหุน้ กูห้ รื อตัว๋ เงินครั้งก่อน และกรณีผอู ้ อกเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมและ
บริ การทัว่ ไป ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
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(2) สัดส่ วนการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
(3) สัดส่ วนหนี้สินอื่น ๆ ที่มีภาระดอกเบี้ย1 ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
1.4 กรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งในประเทศไทยและมิได้มีหุน้ จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อเป็ นสานักงานสาขา
ให้ระบุประเภทงบการเงินและระยะเวลาที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ตอ้ งส่ งงบการเงินต่อ
หน่วยงานกากับดูแล ส่ วนกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ เป็ นบริ ษทั ต่างประเทศ (ไม่รวมสานักงานสาขา) ให้ระบุ
ประเภทงบการเงินและระยะเวลาที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ตอ้ งส่ งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ที่บริ ษทั มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรื อต่อหน่วยงานทางการในต่างประเทศที่บริ ษทั ต่างประเทศ
มีหน้าที่ส่งงบการเงินดังกล่าว
1.5 กรณี ผอู ้ อกตราสารหนี้เป็ นกองทรัสต์
ให้แสดงสัดส่ วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่กองทรัสต์เสนอขายของกลุ่มผูท้ ี่จะจาหน่าย
จ่าย โอน ให้เช่า หรื อให้สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์แก่กองทรัสต์และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
ซึ่งตามหลักเกณฑ์กาหนดว่าจะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าตราสารหนี้ที่เสนอขาย
1.6 กรณี เสนอขายตัว๋ เงิน
ให้ระบุขอ้ ปฏิบตั ิที่จะจัดให้มีขอ้ ความบนตัว๋ เงินตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
1.7 กรณีเสนอขายพันธบัตรหรื อหุน้ กู้ ให้แนบร่ างข้อกาหนดสิ ทธิเป็ นเอกสารประกอบ
การยืน่ แบบด้วย
1.8 ให้เปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยง ดังนี้
(1) กรณี ผเู ้ สนอขายตราสารหนี้เป็ นหน่วยงานภาครัฐ : ให้เปิ ดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความเสี่ ยงในการได้รับชาระหนี้คืน เนื่องจากผูอ้ อกตราสารหนี้ อาจมีขอ้ จากัดเกี่ยวกับการบังคับชาระหนี้
ในทรัพย์สินไม่วา่ จะเป็ นข้อจากัดตามกฎหมาย สัญญา หรื อข้อจากัดอื่นใด ซึ่งมีผลทาให้ในกรณี ที่มีการผิดนัด
ชาระหนี้ ผูถ้ ือตราสารหนี้ จะไม่สามารถฟ้องร้องให้นาทรัพย์สินของผูอ้ อกตราสารหนี้ มาชาระหนี้ได้
และให้เปิ ดเผยข้อมูลว่าตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายไม่ใช่ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ าประกันในเงินต้น
และดอกเบี้ย
(2) กรณี ผเู ้ สนอขายตราสารหนี้เป็ นกิจการต่างประเทศ : ให้เปิ ดเผยความเสี่ ยงเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่ องดังต่อไปนี้
- การดาเนินคดีทางกฎหมายกับกิจการต่างประเทศ เนื่ องจากไม่ได้มีถิ่นที่อยู่
ในประเทศไทย ทั้งนี้ ให้ระบุถึงเขตอานาจศาลในการฟ้องร้องบังคับคดีต่อกิจการดังกล่าว และปัญหา
ความแตกต่างของกฎหมายที่ใช้บงั คับซึ่งเป็ นกฎหมายต่างประเทศ (ถ้ามี) ด้วย
1

เช่น หนี้สินจากสัญญาเช่า (lease) เงินกูย้ ืมบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น (ให้ระบุรายการ)

-5- ผลกระทบที่ผถู ้ ือตราสารหนี้ของกิจการต่างประเทศอาจได้รับ ในกรณี ที่กฎหมาย
ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นมีขอ้ จากัดในการส่ งเงินออกนอกประเทศ หรื อข้อจากัดในการควบคุม
การเข้าออกเงินระหว่างประเทศ (ถ้ามี)
- ข้อจากัดหรื อความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการจองซื้อ การชาระราคา
และการส่ งมอบหลักทรัพย์ รวมทั้งวิธีการโอนหลักทรัพย์
- ข้อจากัดหรื อความเสี่ ยงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิหรื อการตัดสิ นใจ
ของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ
- ความเสี่ ยงของประเทศคู่สัญญา โดยครอบคลุมถึงความเสี่ ยงของภาครัฐบาล
ความเสี่ ยงจากผลกระทบต่อเนื่อง และความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจมหภาค
- ผูค้ ้ าประกันที่อยูใ่ นต่างประเทศ (ถ้ามี)
(3) กรณี ผอู ้ อกตราสารหนี้ เป็ นสาขาธนาคารต่างประเทศในประเทศไทย : (“สานักงาน
สาขา”) ให้เปิ ดเผยข้อมูลของสานักงานสาขาเป็ นหลัก และระบุขอ้ มูลของสานักงานใหญ่ (หมายถึง ธนาคาร
ต่างประเทศทั้งองค์กร) ประกอบ โดยแสดงเฉพาะสรุ ปข้อมูลการประกอบธุ รกิจ ตัวเลขรายการบัญชี
ในงบการเงินที่สาคัญ และผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสานักงานใหญ่ (ถ้ามี) รวมทั้งแสดงข้อผูกพัน
ตามข้อกาหนดสิ ทธิที่ระบุวา่ สานักงานสาขาจะดารงฐานะ การชาระหนี้ให้ไม่ได้รับผลกระทบจากการที่
สานักงานสาขาจะส่ งเงินออกไปให้สานักงานใหญ่ ทั้งนี้ ให้แนบงบการเงินของสานักงานสาขาเป็ นส่วนหนึ่ง
ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ นอกจากนี้ ให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
- ความเสี่ ยงเกี่ยวกับข้อจากัดทางกฎหมายในด้านต่าง ๆ ที่กระทบต่อความสามารถ
ในการชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสารหนี้ เช่น กฎหมายล้มละลาย กฎหมายเกี่ยวกับหลักต่างตอบแทน
- ความเสี่ ยงในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ลม้ ละลาย ซึ่งผูถ้ ือตราสารหนี้อาจไม่สามารถ
ขอรับชาระหนี้หรื อฟ้องบังคับชาระหนี้จากทรัพย์สินของสานักงานสาขาและสานักงานใหญ่ ทั้งนี้ หากมี
การเปิ ดเผยอันดับความน่าเชื่อถือของสานักงานใหญ่ ให้ระบุคาเตือนว่า ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
สานักงานใหญ่อาจไม่สะท้อนความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสารหนี้ของสานักงานสาขาโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมื่อเกิดกรณี ลม้ ละลาย
อนึ่ง ในกรณี การออกตราสารหนี้ที่เลือกจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารหนี้
และผูอ้ อกตราสารหนี้ประสงค์จะเปิ ดเผยเฉพาะอันดับความน่าเชื่อถือของสานักงานใหญ่ โดยจะไม่จดั ให้มี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสานักงานสาขา ให้เปิ ดเผยเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงล่าสุดของสานักงาน
สาขาซึ่งได้ปรับปรุ งผลกระทบหากมีการนาเงินที่ได้จากการออกตราสารหนี้ท้ งั หมดไปก่อให้เกิดเป็ น
สิ นทรัพย์เสี่ ยงเต็มจานวนด้วย

-62. การเปิ ดเผยข้ อมูลเพิม่ เติมในกรณีเสนอขายตราสารหนีต้ ่ อผู้ลงทุนรายใหญ่
2.1 วัตถุประสงค์ในการใช้เงินโดยละเอียด2 ดังนี้
บริ ษทั
ประกอบธุรกิจ
โดยมีที่ต้ งั สานักงานใหญ่ที่
เลขทะเบียนบริ ษทั
Home Page (ถ้ามี)
โทรศัพท์
โทรสาร
มีวตั ถุประสงค์ในการนาเงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารหนี้ครั้งนี้ประมาณ
ล้านบาท ไปใช้ดงั นี้3
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
1. เพื่อใช้ในการซื้อสิ นทรัพย์
หรื อลงทุนในกิจการที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ปัจจุบนั
2. เพื่อใช้ในการซื้อสิ นทรัพย์
หรื อลงทุนในกิจการที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ปัจจุบนั

3. เพื่อชาระคืนเงินกู้ หรื อหนี้
จากการออกตราสารหนี้

จานวนเงินที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้
โดยประมาณ เงินโดยประมาณ

รายละเอียด
- กรณี เป็ นการซื้อสิ นทรัพย์ ให้อธิบายเกี่ยวกับ
ประเภทสิ นทรัพย์และจานวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ
- กรณี เป็ นการลงทุนในกิจการ ให้อธิ บาย
ลักษณะกิจการที่จะลงทุน สถานะการลงทุน
และจานวนเงินที่ใช้โดยประมาณ
ทั้งนี้ กรณี การซื้อสิ นทรัพย์ หรื อลงทุนในกิจการ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจปั จจุบนั
ให้อธิ บายเหตุผลและที่มาของการเข้าไป
ซื้อสิ นทรัพย์หรื อลงทุนในกิจการดังกล่าวด้วย
- กรณี เป็ นการชาระหนี้ที่มีกบั กลุ่มที่ปรึ กษา
ทางการเงินหรื อกลุ่มตัวกลางในการเสนอขาย
หลักทรัพย์ ให้เปิ ดเผย terms and conditions
ของหนี้ดงั กล่าวเพิม่ เติมด้วย
- กรณี อื่น ๆ ให้เปิ ดเผยอย่างน้อยในเรื่ อง
จานวนเงินและระยะเวลาการใช้เงิน

4. กรณี อื่น ๆ เช่น เงินทุนที่ใช้
หมุนเวียนในกิจการ

2

กรณีการสนอขายผูล้ งทุนสถาบัน (Institutional Investors : II) ให้เปิ ดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินพอสังเขป เช่น วัตถุประสงค์ในการนาเงิน
ที่ได้จากการเสนอขายตราสารหนี้ครั้งนี้ประมาณ .... ล้านบาท ไปใช้ดงั นี้ ....
3
ยกเว้นสาหรับการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงซึ่ งออกตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2559 (“SN”)
และการเสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งออกตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 16/2557 (“ตราสาร Basel III”) ให้เปิ ดเผยข้อมูลพอสังเขป โดยไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยตามรู ปแบบในตารางด้านล่างนี้

-7หมายเหตุ:
(1) ให้เปิ ดเผยประมาณการมูลค่าเงินที่ใช้แยกแต่ละวัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยอาจเปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะเป็ นช่วง (range)
ที่เหมาะสมได้ และให้เรี ยงลาดับการใช้เงินตามความสาคัญของวัตถุประสงค์แต่ละเรื่ อง ทั้งนี้ หากเงินระดมทุนที่ได้รับ
ในครั้งนี้ไม่เพียงพอสาหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ ให้เปิ ดเผยแหล่งเงินทุนที่จะจัดหาเพิม่ เติมด้วย
(2) แนวทางการเปิ ดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินให้เป็ นไปตามคู่มือการเปิ ดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ และข้อมูลประจาปี ที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน

2.2. เปิ ดเผยประวัติผิดนัดชาระหนี้เงินต้นหรื อดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรื อผิดนัดชาระหนี้ เงินกูย้ มื
จากธนาคารพาณิชย์ บริ ษทั เงินทุน บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ หรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นและ
การผิดเงื่อนไขในการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดสิ ทธิ 3 ปี ย้อนหลัง
2.3 เปิ ดเผยอัตราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจ โดยรายละเอียด
วิธีการคานวณแสดงตามภาคผนวก 1 (กรณี เสนอขายหุ้นกูเ้ พื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ ให้เปิ ดเผย
อัตราส่วนทางการเงินของผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการ (originator))
2.4 ให้เปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงต่อการดาเนิ นธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้เฉพาะเจาะจง
ผูอ้ อกตราสารหนี้ เช่น การเปลี่ยนโครงสร้างธุ รกิจ การเปลี่ยนโครงสร้างการบริ หาร ข้อพิพาททางกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน หรื อใกล้ถึงจุดดารง financial covenant ตามสัญญาเงินกูก้ บั สถาบันการเงิน
ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี ความเสี่ ยงของหลักประกันกรณี ไม่มีราคาตลาดหรื อกรณี บุคคลค้ าประกัน หรื อ
กรณีหลักประกันที่มีจานวนและมูลค่าเคลื่อนไหว หรื อไม่แน่นอน (เช่น สิ นค้าคงคลัง สิ ทธิเรี ยกร้อง
ตามสัญญากูก้ ารพึ่งพาการระดมทุนจากตราสารหนี้ เป็ นต้น)
2.5 ให้สรุ ปสาระสาคัญของความแตกต่าง (ในกรณีที่มีความแตกต่าง) ของข้อกาหนดสิ ทธิ
สาหรับการเสนอขายในครั้งนี้กบั ข้อกาหนดสิ ทธิมาตรฐาน (รายละเอียดสามารถอ้างอิงเอกสารแนบ)
(ยกเว้นกรณี เสนอขายตราสารหนี้ ดงั ต่อไปนี้ 1. หุน้ กูเ้ พื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ 2. หุน้ กูท้ ี่มี
อนุพนั ธ์แฝง 3. ตราสาร Basel III)
การเปิ ดเผยข้ อมูลเพิม่ เติม กรณีการเสนอขายตราสารหนีอ้ ื่น ๆ
กรณีเสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ : ให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามหัวข้อที่กาหนด
ในภาคผนวก 2 : การเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมกรณี เสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
กรณีเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง : ให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามหัวข้อที่กาหนดในภาคผนวก 3 :
การเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง
กรณีเสนอขายตราสาร Basel III : ให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามหัวข้อที่กาหนดในภาคผนวก 4 : การเปิ ดเผยข้อมูล
เพิ่มเติมกรณี เสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของธนาคารพาณิ ชย์
กรณีเสนอขาย Insurance Capital Bond : ให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามหัวข้อที่กาหนดในภาคผนวก 5 :
การเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมกรณี เสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันภัย

-8ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายตราสารหนี้
1. ข้ อมูลอื่น ๆ ของตราสารหนีท้ ี่เสนอขาย ให้เปิ ดเผยรายละเอียด ดังนี้
1.1 กรณี ตราสารหนี้มีอตั ราดอกเบี้ยลักษณะอื่นที่ไม่ใช่แบบคงที่ ให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
1.1.1 สาหรับตราสารหนี้ทวั่ ไป ให้แสดงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง (Internal Rate of Return :
IRR) ไว้ดว้ ย หากเกิดเงื่อนไขดังต่อไปนี้แล้ว จะทาให้ผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนได้รับไม่เท่ากับอัตราดอกเบี้ย
ที่ระบุไว้ เช่น
(1) กรณี มีเงื่อนไขการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ย ให้แสดง IRR สาหรับกรณี เลวร้ายที่สุดที่อาจ
เกิดขึ้นได้ เช่น ผูอ้ อกตราสารเลื่อนการชาระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจ่ายชาระเพียงครั้งเดียวเมื่อครบกาหนด
ไถ่ถอน เป็ นต้น
(2) กรณี หุน้ กูท้ ี่ครบกาหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ ซึ่งผูอ้ อกตราสารสามารถเลื่อนการจ่าย
ดอกเบี้ยและไถ่ถอนตราสารก่อนครบกาหนดได้และมีการจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่เพิ่มขึ้นเป็ นขั้นบันได
(“step up”) ให้แสดง IRR สาหรับกรณี ผอู ้ อกตราสารเลื่อนการชาระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจ่ายชาระเพียงครั้งเดียว
เมื่อไถ่ถอนตราสาร โดยยกตัวอย่าง เช่น ผูอ้ อกตราสารตัดสิ นใจไถ่ถอนตราสารในปี ที่ 10 20 และ 30 เป็ นต้น
1.1.2 สาหรับการเสนอขายหุ้นกูเ้ พื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ ให้แสดง IRR ไว้ดว้ ย
หากเกิดเงื่อนไขดังต่อไปนี้ แล้ว จะทาให้ผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนได้รับไม่เท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ เช่น
(1) กรณี มีเงื่อนไขการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ย ให้แสดง IRR สาหรับกรณี เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้น
ได้ เช่น ผูอ้ อกตราสารเลื่อนการชาระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจ่ายชาระเพียงครั้งเดียวเมื่อครบกาหนด
ไถ่ถอน เป็ นต้น
1.1.3 สาหรับการเสนอขายตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond ให้แสดงอัตรา
ผลตอบแทนที่แท้จริ ง IRR ไว้ดว้ ย หากเกิดเงื่อนไขตามที่กาหนดแล้วทาให้ผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนจะได้รับ
ไม่เท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ เช่น
(1) กรณี มีเงื่อนไขการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ย ให้แสดง IRR สาหรับกรณี เลวร้ายที่สุดที่อาจ
เกิดขึ้นได้ เช่น ผูอ้ อกตราสารเลื่อนการชาระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจ่ายชาระเพียงครั้งเดียวเมื่อครบกาหนด
ไถ่ถอน เป็ นต้น
(2) กรณี มีเงื่อนไขการไม่จ่ายดอกเบี้ย ให้แสดง IRR สาหรับกรณีเลวร้ายที่สุดที่อาจ
เกิดขึ้นได้ เช่น ผูอ้ อกตราสารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อไถ่ถอนเพียงครั้งเดียว
(3) กรณี ตราสารด้อยสิ ทธิที่ไม่กาหนดระยะเวลาชาระคืน ซึ่งผูอ้ อกตราสารสามารถเลื่อน
การจ่ายดอกเบี้ยและไถ่ถอนตราสารก่อนครบกาหนดได้ ให้แสดง IRR สาหรับกรณี ผอู ้ อกตราสารเลื่อน
การชาระดอกเบี้ยทุกงวดโดยจ่ายชาระเพียงครั้งเดียวเมื่อไถ่ถอนตราสาร โดยยกตัวอย่าง เช่น ผูอ้ อกตราสาร
ตัดสิ นใจไถ่ถอนตราสารในปี ที่ 5 10 20 และ 30 เป็ นต้น

-91.2 ในกรณี ที่ตราสารหนี้ที่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สาคัญที่ควรอธิบายเพิ่มเติมจากข้อมูล
ในหน้าแรก เพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจลักษณะของตราสารหนี้ที่เสนอขาย ให้สรุ ปลักษณะสาคัญของตราสารหนี้
ที่เสนอขายเพิ่มเติมด้วย เช่น วิธีการในการจ่ายดอกเบี้ยและการชาระหนี้ ประเภทและมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้
เป็ นหลักประกัน ข้อมูลผูค้ ้ าประกัน (ให้แสดงข้อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของผูค้ ้ าประกัน)
และสรุ ปสาระสาคัญของสัญญาค้ าประกัน (กรณี เป็ นการค้ าประกัน) เป็ นต้น
2. ในกรณีเสนอขายต่ อผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้เปิ ดเผยข้อมูล ดังนี้
2.1 รายละเอียดของตราสารหนี้ที่เสนอขาย
- ให้ระบุกฎหมายของประเทศที่ใช้บงั คับกับตราสารหนี้ (applicable law)
- ให้แสดงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ผูอ้ อกตราสารหนี้ (กรณี หุ้นกูร้ ะยะสั้น) หรื อผูค้ ้ าประกันการชาระหนี้
ตามตราสารหนี้ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี)
- กรณี ที่ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งมีสถานะเป็ นเจ้าหนี้ของผูอ้ อกตราสารหนี้
ให้เปิ ดเผยความสัมพันธ์ดงั กล่าวไว้ดว้ ย
- ข้อจากัดการโอนตราสารหนี้ที่เสนอขาย เช่น ข้อจากัดการโอนตราสารหนี้ที่ได้จดทะเบียนไว้
กับสานักงาน เป็ นต้น
2.2 การกาหนดราคาตราสารหนี้
ให้อธิบายที่มาของการกาหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ที่เสนอขาย ได้แก่
วิธีการกาหนดราคา ผูท้ ี่มีส่วนในการกาหนดราคา ปัจจัยหรื อตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการกาหนดราคา เป็ นต้น
ทั้งนี้ แนวทางการเปิ ดเผยที่มาของการกาหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ให้เป็ นไปตามคู่มือ
การเปิ ดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และข้อมูลประจาปี
2.3 การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร
(1) วิธีการเสนอขายตราสารหนี้
ให้ระบุวา่ เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้ ผา่ นผูจ้ ดั จาหน่ายตราสารหนี้ หรื อผูค้ า้ ตราสารหนี้
หรื อไม่
(2) ผูจ้ ดั จาหน่ายตราสารหนี้ (กรณีผา่ นผูจ้ ดั จาหน่าย) ให้ระบุ
(ก) ผูป้ ระกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(ข) ผูจ้ ดั จาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
(ค) ตัวแทนผูจ้ ดั จาหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
นอกจากนี้ หากผูจ้ ดั จาหน่ายตราสารหนี้มีความเกี่ยวข้องกับผูอ้ อกตราสารหนี้
ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุ ้นระหว่างกัน มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นเจ้าหนี้ เป็ นต้น) ให้เปิ ดเผยลักษณะความสัมพันธ์ไว้ดว้ ย

- 10 สาหรับการเสนอขายตราสาร Basel III ให้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จากการเสนอขายตราสาร Basel III ของ ธพ. โดยผ่าน ธพ. ผูอ้ อกตราสารเองหรื อผ่านบริ ษทั หลักทรัพย์ในเครื อ
ของ ธพ. (ถ้ามี) เนื่องจากเพื่อให้ถูกนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์ Basel III ของ ธปท. จึงอาจสร้าง
แรงจูงใจให้ ธพ. หรื อ บล. ในเครื อของ ธพ. ชักชวนให้ผลู ้ งทุนซื้อตราสาร โดยไม่ช้ ีแจงถึงความเสี่ ยง ชวนเชื่อ
เกินจริ ง ให้ขอ้ มูลเป็ นเท็จหรื อไม่ชดั เจน
(3) ผูค้ า้ ตราสารหนี้ (กรณี ผา่ นผูค้ า้ ตราสารหนี้ ) ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
นอกจากนี้ หากผูค้ า้ ตราสารหนี้มีความเกี่ยวข้องกับผูอ้ อกตราสารหนี้ในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุน้ ระหว่างกัน มีกรรมการร่ วมกันเป็ นเจ้าหนี้ เป็ นต้น)
ให้เปิ ดเผยลักษณะความสัมพันธ์ไว้ดว้ ย
(4) เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย/ค้าตราสารหนี้
ให้ระบุขอ้ ตกลงระหว่างผูอ้ อกตราสารหนี้กบั ผูจ้ ดั จาหน่ายตราสารหนี้/ผูค้ า้ ตราสารหนี้
ที่เกี่ยวกับเงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหรื อการค้าตราสารหนี้ ทั้งนี้ ให้แสดงจานวนเงิน
ค่าตราสารหนี้ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ จะได้รับหลังจากหักค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย/ค้าตราสารหนี้ไว้ดว้ ย
(5) ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายตราสารหนี้
ให้ระบุจานวนประกอบรายการที่เป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายตราสารหนี้ โดยสังเขป
(6) วิธีการขอรับหนังสื อชี้ชวนและใบจองซื้อตราสารหนี้
ให้ระบุวิธีการขอรับหนังสื อชี้ชวน เช่น วัน เวลา สถานที่ เป็ นต้น
(7) วิธีการจัดสรรตราสารหนี้
ให้ระบุหลักการจัดสรรตราสารหนี้ให้แก่ผจู ้ องซื้ อ โดยระบุชื่อกลุ่มบุคคล และสัดส่ วน
หรื อจานวนตราสารหนี้ที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน หากมีการแบ่งจานวนตราสารหนี้ และเสนอขาย
ต่อผูล้ งทุนต่างประเทศ ให้ระบุดว้ ย
(8) วันและวิธีการจองและการชาระเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้
ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อตราสารหนี้ การกาหนดจานวน
ในการจองซื้ อตราสารหนี้ต่อราย วิธีการชาระเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ ชื่อบริ ษทั เงินทุนหรื อ ธพ. ที่เป็ นตัวแทน
รับเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้คืน
(9) การจัดสรรในกรณี ที่มีผจู ้ องซื้อตราสารหนี้เกินกว่าจานวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย
ให้ระบุการจัดสรรกรณี ที่มีผจู ้ องซื้อตราสารหนี้ เกินกว่าจานวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย
(10) วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้
ให้ระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซื้อตราสารหนี้ในกรณี ที่ผจู ้ องซื้อ
ไม่ได้รับการจัดสรรตราสารหนี้
(11) วิธีการส่ งมอบตราสารหนี้
ให้ระบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ

- 11 2.4 ตัวแทนการชาระเงิน (paying agent)
ให้ระบุรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผูอ้ อกตราสารหนี้
ให้ทาหน้าที่เป็ นตัวแทนการชาระเงิน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตในการทาหน้าที่เป็ นตัวแทน
การชาระเงิน ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ทาหน้าที่ในการชาระเงินเอง โดยไม่ได้มีการทาสัญญาแต่งตั้ง
บุคคลใดทาหน้าที่เป็ นตัวแทนการชาระเงิน ให้ระบุวา่ ผูอ้ อกตราสารหนี้ เป็ นผูท้ าหน้าที่ดงั กล่าว
2.5 ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)
ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ นอกจากนี้ หากที่ปรึ กษาทางการเงินมีความเกี่ยวข้องกับ
ผูอ้ อกตราสารหนี้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุน้ ระหว่างกัน
มีกรรมการร่ วมกัน เป็ นเจ้าหนี้ เป็ นต้น) ให้เปิ ดเผยลักษณะความสัมพันธ์ไว้ดว้ ย
3. ในกรณีเสนอขายต่ อผู้ลงทุนสถาบัน ให้เปิ ดเผยข้อมูล ดังนี้
(1) วิธีการเสนอขายตราสารหนี้
ให้เปิ ดเผยข้อมูลขั้นต่าตามมาตรา 69(10)
(2) ข้อจากัดการโอนตราสารหนี้ที่เสนอขาย
เช่น ข้อจากัดการโอนตราสารหนี้ที่ได้จดทะเบียนไว้กบั สานักงาน เป็ นต้น

- 12 ส่ วนที่ 3
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
1. ในกรณี เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้โดยผูอ้ อกตราสารหนี้ที่เป็ นสาขาธนาคารพาณิ ชย์
ต่างประเทศซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของแบบแสดง
รายการข้อมูล พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) และมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสาร
ในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันของผูอ้ อกตราสารหนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผูอ้ อกตราสารหนี้
ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลที่อา้ งอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ให้ระบุขอ้ ความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณี ที่มีการอ้างอิงข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุในส่วนที่ 1)
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้รับรอง
ความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้
ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่
ข้อมูลที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ*
1.
2.
3.
4.
5.
ชื่อ
ผูร้ ับมอบอานาจ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ
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หมายเหตุ หากในวันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นแล้ว ผูเ้ สนอขาย
ตราสารหนี้ตอ้ งจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้
เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่ วย
ทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูเ้ สนอขายตราสารหนี้ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน หรื อเป็ นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
2. ในกรณี เป็ นการเสนอขายตราสารหนี้โดยผูอ้ อกตราสารหนี้อื่นนอกจากสาขาธนาคาร
พาณิชย์ตาม 1.
ให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผูอ้ อกตราสารหนี้หรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่ง
บริ หารสูงสุดที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันของผูอ้ อกตราสารหนี้ลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนาม
กากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน / ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด
ที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน] ของผูอ้ อกตราสารหนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผูอ้ อกตราสารหนี้
ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลที่อา้ งอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ให้ระบุขอ้ ความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณี ที่มีการอ้างอิงข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุในส่วนที่ 1)
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้รับรอง
ความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้
ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูล
ที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1.
2.
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ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผูร้ ับมอบอานาจ


หมายเหตุ หากในวันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงาน มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นแล้ว ผูเ้ สนอขาย
ตราสารหนี้ตอ้ งจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้
เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่ วย
ทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูเ้ สนอขายตราสารหนี้ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน หรื อเป็ นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
3. การรับรองการปฏิบตั ิหน้าที่ของที่ปรึ กษาทางการเงิน (ถ้ามี)
ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันที่ปรึ กษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินของผูอ้ อกตราสารหนี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้า
(1) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
(2) ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูอ้ อกตราสารหนี้ในอนาคตแล้วเห็นว่า
สมมติฐานได้จดั ทาขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผูอ้ อกตราสารหนี้หรื อผูล้ งทุน
อย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้มีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของ
ผูอ้ อกตราสารหนี้ในอนาคตในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ )”
ในกรณีที่ที่ปรึ กษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดงรายการ
ข้อมูลบางส่ วน หรื อเห็นว่าข้อมูลบางส่ วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น
“เว้นแต่ขอ้ มูลในเรื่ อง ........................... ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้น้ ี
ที่ขา้ พเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก ...............................(ไม่มีขอ้ มูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ หรื อ
ไม่ได้รับความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารของผูอ้ อกตราสารหนี้ในการตรวจสอบข้อมูลในเรื่ องนี้)” หรื อ
“เว้นแต่ขอ้ ความในหน้า............ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ขอ้ ความ....................แทน”
ในกรณี ที่ที่ปรึ กษาทางการเงินนาข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นมาอ้างอิง
ให้ระบุขอ้ ความเพิม่ เติม ดังนี้

- 15 “เว้นแต่ขอ้ มูลในเรื่ อง.............................ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้น้ ี
ที่ขา้ พเจ้าใช้ขอ้ มูลจาก ....................................ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนี้ เป็ นอย่างดี”
ชื่อ
1.
2.

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

- 16 เอกสารแนบ

ความแตกต่างระหว่างตัวอย่ างข้ อกาหนดว่ าด้ วยสิ ทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
(“ข้อกาหนดสิทธิมาตรฐาน”) และข้อกาหนดว่ าด้ วยสิ ทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
สาหรับ
“
(ชื่ อหุ้นกู้)
”
หัวข้อ

1

ข้อกาหนดสิ ทธิมาตรฐาน

ข้ อกาหนดสิ ทธิของหุ้นกู้

เหตุผล1

อธิบายเหตุผลที่ขอ้ กาหนดสิ ทธิของหุ้นกูแ้ ตกต่างจากข้อกาหนดสิ ทธิมาตรฐานเฉพาะในกรณีที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจนทาให้
กระทบสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นกู้

- 17 ภาคผนวก 1

วิธีการคานวณอัตราส่ วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่ งตามประเภทธุรกิจ
อัตราส่ วนทางการเงิน
1. กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทั่วไป
(1) อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า)
(2) ความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า)
(3) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกาไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (interest bearing debt to
EBITDA ratio) (เท่า)
(4) ความสามารถในการชาระภาระผูกพัน
(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)

สู ตรการคานวณ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กาไรก่อนหักดอกเบี้ย
ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย

กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย / (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สิน
ระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี )
หนี้สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม

(5) หนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า)
(6) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่ วนของ
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
ผูถ้ ือหุน้ รวม (interest bearing debt to equity :
IBD/E ratio) (เท่า)
(7) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนด
(หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สินระยะยาว
ภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ) ที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี ) * 100 /
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย
(8) เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินต่อหนี้สิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน * 100 / หนี้สินทั้งหมดที่มี
ที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)
ภาระดอกเบี้ย
2. กลุ่มธนาคารพาณิชย์
(1) สิ นทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับ
คานวณตามเกณฑ์ ธปท.
สถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง
(สิ นทรัพย์สภาพคล่อง / ประมาณการกระแสเงินสด
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) (ร้อยละ)
ไหลออกสุทธิใน 30 วัน ภายใต้สถานการณ์
ด้านสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง)

- 18 อัตราส่ วนทางการเงิน
(2) แหล่งเงินที่มีความมัน่ คงต่อความต้องการ
แหล่งเงินที่มีความมัน่ คง (Net Stable Funding
Ratio: NSFR) (ร้อยละ)
(3) เงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio) (ร้อยละ)
(4) เงินกองทุนทั้งสิ้ น (CAR ratio) (ร้อยละ)
3. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์
(1) เงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิต่อหนี้สิน
ทัว่ ไปและทรัพย์สินที่ตอ้ งวางเป็ นประกัน
(NCR) (ร้อยละ)
(2) อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า)
(3) ความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า)
(4) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกาไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (interest bearing debt to
EBITDA ratio) (เท่า)
(5) ความสามารถในการชาระภาระผูกพัน
(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)
(6) หนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า)
(7) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม (interest bearing debt to equity :
IBD/E ratio) (เท่า)
(8) อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA)
(ร้อยละ)
4. กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต
(1) อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินทุนที่ตอ้ ง
ดารงตามกฎหมาย (CAR Ratio) (ร้อยละ)
(2) สิ นทรัพย์ลงทุนต่อสารองประกันภัย
(ร้อยละ)

สู ตรการคานวณ
คานวณตามเกณฑ์ ธปท.
(แหล่งเงินที่มีความมัน่ คง / ความต้องการแหล่งเงินที่มี
ความมัน่ คง)
คานวณตามเกณฑ์ ธปท.
คานวณตามเกณฑ์ ธปท.
คานวณตามเกณฑ์ ก.ล.ต.

สิ นทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กาไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย

กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย / (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สิน
ระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกาหนดภายใน 1 ปี )
หนี้สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม
กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สิ นทรัพย์รวม
(เฉลี่ย)
คานวณตามเกณฑ์ คปภ.
สิ นทรัพย์ลงทุน * 100 / เงินสารองประกันภัย

- 19 อัตราส่ วนทางการเงิน
(3) อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน (ร้อยละ)
(4) อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)
(5) ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
(รวมค่าบาเหน็จ) ต่อเบี้ยรับประกันภัยสุ ทธิ
(ร้อยละ)
5. กลุ่มธุรกิจลีสซิ่ง
(1) ความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า)
(2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกาไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (interest bearing debt to
EBITDA ratio) (เท่า)
(3) หนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า)
(4) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม (interest bearing debt to equity :
IBD/E ratio) (เท่า)
(5) สัดส่ วนสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(NPL ratio) (ร้อยละ)
(6) อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA)
(ร้อยละ)
(7) อัตราการเติบโตของรายได้ (ร้อยละ)
6. บริษัทในกลุ่มสิ นเชื่ อส่ วนบุคคล
(1) ความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า)
(2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกาไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (interest bearing debt to
EBITDA ratio) (เท่า)

สู ตรการคานวณ
คานวณตามเกณฑ์ คปภ.
กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม (เฉลี่ย)
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย (รวมค่าบาเหน็จ) * 100 /
เบี้ยรับประกันภัยสุ ทธิ

กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กาไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย

หนี้สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม
สิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ * 100 / สิ นเชื่อรวม
กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สิ นทรัพย์รวม
(เฉลี่ย)
(รายได้รวมงวดก่อน-รายได้รวมงวดปัจจุบนั ) * 100 /
รายได้รวมงวดก่อน
กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กาไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย

- 20 อัตราส่ วนทางการเงิน
(3) หนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า)
(4) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม (interest bearing debt to equity :
IBD/E ratio) (เท่า)
(5) สัดส่ วนสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(NPL Ratio) (ร้อยละ)
(6) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญต่อสิ นเชื่อรวม
(allowance for doubtful account to total
receivables ratio) (ร้อยละ)
(7) อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA)
(ร้อยละ)
7. บริษัทในกลุ่มบริษัทบริหารสิ นทรัพย์
(1) ความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า)
(2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกาไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย (interest bearing debt to
EBITDA ratio) (เท่า)
(3) หนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า)
(4) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม (interest bearing debt to equity :
IBD/E ratio) (เท่า)
(5) อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA)
(ร้อยละ)
(6) อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)

สู ตรการคานวณ
หนี้สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม
เงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ * 100 / เงินให้
สิ นเชื่อรวม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ * 100 / เงินให้สินเชื่อรวม

กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สิ นทรัพย์รวม
(เฉลี่ย)
กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กาไรก่อนหักดอกเบี้ย
ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย

หนี้สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม
กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สิ นทรัพย์รวม
(เฉลี่ย)
กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม (เฉลี่ย)

- 21 หมายเหตุ :
1) สามารถเปิ ดเผยอัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น EBITDA margin ratio (ร้อยละ)
เท่ากับ กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย / รายได้รวม เป็ นต้น สาหรับกิจการในกลุ่มพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ให้เปิ ดเผยอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ ว (quick ratio) (เท่า) เท่ากับ (สิ นทรัพย์หมุนเวียน-สิ นค้าคงเหลือ) /
หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มเติมด้วย
2) การแสดงข้อมูล key financial ratio งวดล่าสุ ด ในกรณี ที่งบกาไรขาดทุนเป็ นงบระหว่างปี ให้นาข้อมูล
ย้อนหลัง 4 ไตรมาสมาคานวณเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเต็มปี กรณี ช่วงเวลาใดที่บริ ษทั ไม่ได้จดั ทางบระหว่างปี สาหรับงวดปี ก่อน
ให้จดั ทา key financial ratio โดยใช้ขอ้ มูลเฉพาะงวดล่าสุ ด และอธิบายในหมายเหตุเพิ่มเติม

- 22 ภาคผนวก 2 : การเปิ ดเผยข้ อมูลเพิม่ เติมกรณีเสนอขาย
หุ้นกู้เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์ เป็ นหลักทรัพย์

ในกรณีออกและเสนอขายหุ้นกูเ้ พื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ตามประกาศว่าด้วย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
ให้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่ 1 รายการข้อมูล (นอกจากหัวข้อ 1.1) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ โดยให้เปิ ดเผย
ข้อมูลของทั้งผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการและผูอ้ อกหุน้ กู้
ส่ วนที่ 1. รายการข้ อมูล
1. ข้ อมูลโครงการแปลงสิ นทรัพย์ เป็ นหลักทรัพย์
1.1 ลักษณะสาคัญ ขั้นตอนการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ โครงสร้างทางกฎหมายและโครงสร้าง
กระแสเงินสดของโครงการ
1.2 ข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ เช่น ผูจ้ ดั จาหน่ายตราสารหนี้
ผูค้ า้ ตราสารหนี้ ที่ปรึ กษาทางการเงิน ผูบ้ ริ หารจัดการโครงการ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ นายทะเบียนหุน้ กู้ ตัวแทน
ชาระเงิน ผูจ้ ดั อันดับความน่าเชื่อถือ ผูใ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บหนี้ ผูใ้ ห้บริ การเรี ยกเก็บหนี้สารอง (ถ้ามี) เป็ นต้น
1.3 รายละเอียดของสิ นทรัพย์ที่จะนามาแปลงเป็ นหลักทรัพย์ เช่น ประเภท ลักษณะ คุณภาพทางเครดิต
(กรณีสินทรัพย์เป็ นลูกหนี้) เงื่อนไขในการเลือกสิ นทรัพย์ และมูลค่าของ กลุ่มสิ นทรัพย์ ประวัติการเรี ยกเก็บ
กระแสรายรับจากสิ นทรัพย์ เป็ นต้น
1.4 การเพิ่มคุณภาพเครดิต (Credit Enhancement)
1.5 การลงทุนหรื อการหาผลประโยชน์จากเงินสดในบัญชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ
1.6 ความเสี่ ยงและการจัดการความเสี่ ยงของโครงการ
1.7 การวิเคราะห์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุน้ กูห้ รื อผูค้ ้ าประกันการชาระหนี้
ตามหุน้ กูโ้ ดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
1.8 ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น การใช้ตราสารอนุพนั ธ์ (Derivative Instruments)
เพื่อปรับรู ปแบบกระแสเงินสด เงื่อนไขการโอนสิ นทรัพย์คืน เป็ นต้น
นอกจากนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของผูอ้ อกตราสารหนี้ ในการรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ตามส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้อง ให้ใช้การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ดังนี้

- 23 ส่ วนที่ 3. การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
3.1 ผูอ้ อกหุ้นกู้
ให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันหรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดที่ได้รับมอบอานาจ
จากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันของผูอ้ อกหุน้ กูล้ งลายมือชื่อ และประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ กูฉ้ บับนี้แล้ว และ
ด้วยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน / ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดที่ได้
รับมอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน] ของผูอ้ อกหุ้นกู้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง ในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้รับรอง
ความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้
ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูล
ที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.
2.
3.
4.

ผูร้ ับมอบอานาจ
3.2 ผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการ
ผูอ้ อกหุ้นกูต้ อ้ งจัดให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันหรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด
ที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันของผูม้ ีสิทธิเสนอโครงการ หรื อในกรณี
ที่ผมู ้ ีสิทธิเสนอโครงการเป็ นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ให้ผมู ้ ีอานาจนามผูกพันของผูม้ ีสิท ธิ
เสนอโครงการลงลายมือชื่อ และประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนาม
กากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้

- 24 “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ กูฉ้ บับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน/ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด
ที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน / ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน] ของผูม้ ีสิทธิ
เสนอโครงการ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด
หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้รับรอง
ความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................................ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้
ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูล
ที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.
2.
3.
4.
ชื่อ
ผูร้ ับมอบอานาจ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

- 25 ภาคผนวก 3 : การเปิ ดเผยข้ อมูลเพิม่ เติมกรณีเสนอขาย
หุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์ แฝง

ในกรณีออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงตามประกาศว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง ให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในส่ วนที่ 1 ดังนี้
(1) ประเภทและลักษณะสาคัญของปัจจัยอ้างอิง รวมถึงให้ระบุขอ้ มูลสาคัญของปัจจัยอ้างอิงที่อาจ
มีผลกระทบต่อเงินต้นหรื อผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนจะได้รับ พร้อมแหล่งข้อมูลที่ผถู ้ ือหุ ้นกูส้ ามารถดูเพิ่มเติมได้
เช่น แสดงกราฟข้อมูลผลการดาเนินงานย้อนหลังของปัจจัยอ้างอิง เป็ นต้น
(2) โครงสร้างของธุรกรรมและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
(3) ความเสี่ ยงที่อาจมีผลต่อความผันผวนหรื อผลตอบแทนของปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์แฝง
รวมถึงรู ปแบบและวิธีการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวด้วย
(4) ข้อมูลสถิติราคาของปัจจัยอ้างอิงหรื อการคาดการณ์ราคาของปัจจัยอ้างอิง (ถ้ามี)
(5) ข้อมูลของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว เช่น ข้อมูลคู่สัญญาและสาระสาคัญของสัญญา
เป็ นต้น ทั้งนี้ ตัวอย่างของสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น การทาสัญญาล่วงหน้าที่มีขอ้ กาหนดให้ผอู ้ อกหุน้ กูไ้ ด้รับ
ชาระหนี้จากคู่สัญญาในจานวนและระยะเวลาเดียวกันหรื อใกล้เคียงกับที่ตอ้ งชาระหนี้ ให้ผถู ้ ือหุน้ กู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝงที่เสนอขายนั้น (back to back agreement)
(6) หลักเกณฑ์การคานวณดอกเบี้ย เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ย และ/หรื อการชาระคืน
เงินต้น (ถ้ามี) รวมถึงให้แสดงผลตอบแทนที่ผถู ้ ือตราสารจะได้รับจากการลงทุนภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ
ไว้ดว้ ย เช่น
• กรณี ที่การชาระคืนเงินต้นขึ้นอยูก
่ บั ระดับปัจจัยอ้างอิง ให้ระบุเงื่อนไขดังกล่าวไว้
อย่างชัดเจนด้วย เช่น ณ วันครบกาหนดอายุตราสาร
- หากราคาหุน้ สามัญของบริ ษทั ก. ต่ากว่า X1 บาท ผูถ้ ือตราสารจะได้รับเงินต้นคืน
80% ของเงินลงทุน
- หากราคาหุน้ สามัญของบริ ษทั ก. อยูร่ ะหว่าง X1 และ X2 บาท ผูถ้ ือตราสารจะได้รับ
เงินต้นคืนไม่ต่ากว่า 80% แต่ไม่เกิน 100% ของเงินลงทุน ขึ้นอยูก่ บั ราคาหุ ้นสามัญของบริ ษทั ก.
- หากราคาหุน้ สามัญของบริ ษทั ก. สูงกว่า X2 บาท ผูถ้ ือตราสารจะได้รับเงินต้นคืน 100%
ของเงินลงทุน
• กรณี ที่การจ่ายดอกเบี้ยขึ้นอยู่กบ
ั ระดับปัจจัยอ้างอิง ให้ระบุเงื่อนไขดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนด้วย
เช่น หากมีวนั ใดวันหนึ่งในงวดการจ่ายดอกเบี้ย
- ราคาหุน้ สามัญของบริ ษทั ก. ต่ากว่า X1 บาท ผูถ้ ือตราสารจะได้รับดอกเบี้ย Y1% ต่อปี
- ราคาหุน้ สามัญของบริ ษทั ก. อยูร่ ะหว่าง X1 และ X2 บาท ผูถ้ ือตราสารจะได้รับดอกเบี้ย
Y2% ต่อปี

- 26 - ราคาหุน้ สามัญของบริ ษทั ก. สูงกว่า X2 บาท ผูถ้ ือตราสารจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรา Y3%
ต่อปี
ตัวอย่าง กรณีมีการคุม้ ครองเงินต้นที่ระดับร้อยละ 80 ของมูลค่าที่ตราไว้ผลู ้ งทุนมีเงินลงทุน 1,000 บาท ในหุ้นกู้
ที่มีอนุพนั ธ์แฝงที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็ นหุน้ บริ ษทั BBB ซึ่งจ่ายดอกเบี้ย 10% ต่อปี และถือจนครบอายุ ผูถ้ ือตราสาร
จะได้รับชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็ นเงินสด โดยเงินต้นที่จะได้รับคืนขึ้นอยูก่ บั ราคาปิ ดของหุน้ อ้างอิง
ณ วันที่ครบกาหนดอายุหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงจะสามารถแบ่งได้เป็ น 3 กรณี ได้แก่

1) ถ้าราคาปิ ดหุ้นบริ ษทั BBB ณ วันที่ครบกาหนดอายุ เท่ากับหรื อสูงกว่า 100 บาท (ราคาหุ้นอ้างอิง)
ผูถ้ ือตราสารจะได้รับคืนเงินต้น เท่ากับ 1,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้) และดอกเบี้ย 100 บาท รวมเป็ น
จานวน 1,100 บาท ซึ่งคิดเป็ นอัตราผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 10 ต่อปี
2) ถ้าราคาปิ ดหุ้นบริ ษทั BBB ณ วันที่ครบกาหนดอายุ สูงกว่า 80 บาท แต่ต่ากว่า 100 บาท เช่น 90 บาท
ผูถ้ ือตราสารจะได้รับคืนเงินต้น เท่ากับราคาปิ ดหุ้น BBB คูณ 10 (90 x 10) หรื อ 900 บาท และดอกเบี้ย
100 บาท รวมเป็ นจานวน 1,000 บาท ซึ่งคิดเป็ นอัตราผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0 ต่อปี
3) ถ้าราคาปิ ดหุ้นบริ ษทั BBB ณ วันที่ครบกาหนดอายุ เท่ากับหรื อต่ากว่า 80 บาท ผูถ้ ือตราสารจะได้รับคืน
เงินต้น เท่ากับ 800 บาท (ร้อยละ 80 ของมูลค่าที่ตราไว้) และดอกเบี้ย 100 บาท รวมเป็ นจานวน
900 บาท ดังนั้น ผูล้ งทุนจะขาดทุนเท่ากับร้อยละ 10 ต่อปี

- 27 ภาคผนวก 4 : การเปิ ดเผยข้ อมูลเพิม่ เติมกรณีเสนอขาย
ตราสารด้ อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์

ในกรณีออกและเสนอขายตราสาร Basel III ตามประกาศว่าด้วยการเสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิ
เพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของธนาคารพาณิ ชย์ให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในส่ วนที่ 1 รายการข้อมูล ดังนี้
1. กรณีเสนอขายตราสาร Additional Tier 1
1.1 ลักษณะเฉพาะของตราสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(1) ลักษณะและเงื่อนไขโดยรวมของตราสาร Additional Tier 1 โดยระบุความเสี่ ยง
เฉพาะตัวของตราสารอย่างละเอียดและชัดเจน เช่น ไม่กาหนดระยะเวลาการชาระคืนแต่จะถูกไถ่ถอน
เมื่อเลิกกิจการ ธพ. มีอานาจเต็มที่ในการยกเลิกการจ่ายดอกเบี้ยหรื อผลตอบแทนอื่นใดเมื่อใดก็ได้
โดยไม่สะสมผลตอบแทน (Non-cumulative) และไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัดชาระหนี้ การกาหนดเงื่อนไข
ในการรองรับและรับรู ้ผลขาดทุนในระหว่างการดาเนินการ (“loss absorption on a going-concern basis”)
และเมื่อไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ 4 (“loss absorption on a gone-concern basis”) ความเสี่ ยง
และผลกระทบต่อผูล้ งทุนภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ เป็ นต้น
(2) เปรี ยบเทียบความแตกต่างของลักษณะและความเสี่ ยงของตราสาร Additional Tier 1
และตราสารหนี้ทวั่ ไป โดยไม่ทาให้ผลู ้ งทุนเข้าใจผิดว่าหลักทรัพย์ท้ งั สองประเภทสามารถเปรี ยบเทียบกันได้
เช่น เปรี ยบเทียบผลตอบแทนอย่างเดียว โดยไม่รวมถึงข้อมูลผลกระทบด้านความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
ตราสาร Additional Tier 1 เป็ นต้น
(3) เปรี ยบเทียบลาดับการชาระหนี้ของผูถ้ ือตราสาร Additional Tier 1 กับเงินฝากเจ้าหนี้สามัญ
ตราสารหนี้ประเภทอื่น ๆ หุ ้นสามัญ ฯลฯ ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เมื่อผูอ้ อกตราสารถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
หรื อถูกพิพากษาให้ลม้ ละลาย หรื อมีการชาระบัญชีเพื่อการเลิกกิจการหรื อเมื่อเกิด Trigger event เพื่อ loss
absorption on a going-concern basis และ loss absorption on a gone-concern basis เป็ นต้น
(4) คานิยามและองค์ประกอบของเงินกองทุน [เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2]
และสิ นทรัพย์เสี่ ยงโดยย่อ มีสาระสาคัญ และเข้าใจได้ง่าย
(5) คานิยามและองค์ประกอบของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (Common equity
tier 1: “CET 1”) พร้อมรายการหักจาก CET 1 โดยย่อ มีสาระสาคัญ และเข้าใจได้ง่าย
(6) วิธีการคานวณอัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (“CET 1 ratio”)
อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (“Tier 1 Ratio”) และอัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ น (“Total Capital Ratio”) โดยย่อ
และเข้าใจได้ง่าย

4

เช่น ธพ. มีสินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้ เงินกองทุนของ ธพ. ลดลงจนถึงระดับที่จะกระทบต่อผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้
หรื อ ธพ. ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ดว้ ยตัวเอง เป็ นต้น

- 28 (7) เปรี ยบเทียบระหว่าง CET 1 ratio, Tier 1 Ratio และ Total Capital Ratio ที่ ธพ.
ดารงได้ ณ สิ้ นวันทาการสุ ดท้ายของแต่ละเดือนกับอัตราส่ วนเงินกองทุนขั้นต่า (“minimum capital
requirement”) และเงินกองทุนส่ วนเพิ่ม (“capital buffer”) ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) กาหนด
ทั้ง 3 ประเภท รวมทั้ง CET1 ratio ที่ ธพ. กาหนดเป็ น Trigger point5 เพื่อ loss absorption on a going-concern
basis ซึ่งอาจทาให้ตราสารถูกลดมูลค่า (“write down”)/ปลดหนี้ (“write off”) หรื อถูก convert to equity
นอกจากนี้ ให้ ธพ. เปิ ดเผยให้ผลู ้ งทุนทราบว่า สามารถติดตามอัตราส่วนเงินกองทุน
ดังกล่าว ณ สิ้ นวันทาการสุ ดท้ายของแต่ละเดือนได้จากหน้าเว็บไซต์ของ ธพ. ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป
เนื่องจากการลดลงของอัตราส่วนเงินกองทุนที่ ธพ. ดารงได้ การไม่สามารถปฏิบตั ิตาม minimum capital
requirement และ capital buffer ดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ ยงต่อผูถ้ ือตราสาร Additional Tier 1 อย่างไร
(8) แนวทาง/วิธีการคานวณมูลค่าที่ตราสารถูก write down/write off หรื อมูลค่าที่ตราสาร
ถูก convert to equity เมื่อเกิด Trigger event ภายใต้เงื่อนไขทั้งเพื่อ loss absorption on a going-concern basis
และ loss absorption on a gone-concern basis6 พร้อมตัวอย่างการคานวณที่ผลู ้ งทุนเข้าใจได้ง่าย รวมทั้ง
มีการจัดทา worst case scenario analysis เพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจ/รับทราบผลขาดทุนสูงสุ ด และผลกระทบ
ที่ผลู ้ งทุนอาจได้รับเมื่อเกิด Trigger event ดังกล่าว
นอกจากนี้ กรณี ของตราสาร Additional Tier 1 ที่มีเงื่อนไขการ convert to equity ให้ ธพ.
เปิ ดเผยให้ผลู ้ งทุนทราบถึงความเสี่ ยง และผลกระทบจากการกาหนด floor conversion price ที่ระดับร้อยละ 50
ของราคาหุน้ สามัญของ ธพ. ในช่วงก่อนหรื อระหว่างการเสนอขายตามแนวทางที่สมาคมธนาคารไทยกาหนด
เช่น ความเสี่ ยงที่จะได้รับหุน้ สามัญจากการถูก convert to equity ในมูลค่ารวมต่ากว่าเงินลงทุนในตราสาร
Additional Tier 1 ดังกล่าว เป็ นต้น
(9) ขั้นตอนและกระบวนการในกรณี ที่มีการ write down/write off หรื อ convert to equity
สาหรับตราสาร Additional Tier 1
(10) อธิบายแผนการขยายธุรกิจในช่วง 3 ปี ข้างหน้า
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการเสนอขายตราสาร Additional Tier 1
ของ ธพ. โดยผ่าน ธพ. ผูอ้ อกตราสารเองหรื อผ่านบริ ษทั หลักทรัพย์ (“บล.”) ในเครื อของ ธพ. (ถ้ามี) เนื่องจาก
เพื่อให้ถูกนับเป็ นเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel III ของ ธปท. จึงอาจสร้างแรงจูงใจให้ ธพ. หรื อ บล. ในเครื อของ
ธพ. ชักชวนให้ผลู ้ งทุนซื้อตราสารโดยไม่ช้ ีแจงถึงความเสี่ ยง ชวนเชื่อเกินจริ ง ให้ขอ้ มูลเป็ นเท็จหรื อไม่ชดั เจน

5

อัตราที่ ธพ. กาหนดต้องมี CET 1 ratio สูงกว่า 5.125%
เช่น ธพ. มีสินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้ เงินกองทุนของ ธพ. ลดลงจนถึงระดับที่จะกระทบต่อผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้ หรื อ
ธพ. ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ดว้ ยตัวเอง เป็ นต้น
6

- 29 2. กรณีเสนอขายตราสาร Tier 2 ให้ ธพ. ผูเ้ สนอขายตราสารดังกล่าวระบุรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
2.1 ลักษณะเฉพาะของตราสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(1) ลักษณะและเงื่อนไขโดยรวมของตราสาร Tier 2 โดยระบุความเสี่ ยงเฉพาะตัวของ
ตราสารอย่างละเอียดและชัดเจน เช่น เป็ นตราสารที่ ธพ. มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกาหนดการชาระคืนภายใต้
เงื่อนไขที่ ธปท. กาหนดและไม่มีขอ้ กาหนดให้ผถู ้ ือสามารถไถ่ถอนก่อนกาหนดการกาหนดเงื่อนไข loss
absorption on a gone-concern basis และความเสี่ ยงและผลกระทบ ต่อผูล้ งทุนภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ
เป็ นต้น
(2) เปรี ยบเทียบความแตกต่างของลักษณะและความเสี่ ยงของตราสาร Tier 2 และ
ตราสารหนี้ทวั่ ไป โดยไม่ทาให้ผลู ้ งทุนเข้าใจผิดว่าหลักทรัพย์ท้ งั สองประเภทสามารถเปรี ยบเทียบกันได้
เช่น เปรี ยบเทียบผลตอบแทนอย่างเดียว โดยไม่รวมถึงข้อมูลผลกระทบด้านความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากตราสาร Tier 2 เป็ นต้น
(3) เปรี ยบเทียบลาดับการชาระหนี้ของผูถ้ ือตราสาร Tier 2 กับเงินฝาก เจ้าหนี้สามัญ
ตราสารหนี้ประเภทอื่น ๆ หุ ้นสามัญ ฯลฯ ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เมื่อผูอ้ อกตราสารถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
หรื อถูกพิพากษาให้ลม้ ละลาย หรื อมีการชาระบัญชีเพื่อการเลิกกิจการ และเมื่อเกิด Trigger event
เพื่อ loss absorption on a gone-concern basis เป็ นต้น
(4) คานิยามและองค์ประกอบของเงินกองทุน [เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2]
และสิ นทรัพย์เสี่ ยง โดยย่อ มีสาระสาคัญ และเข้าใจได้ง่าย
(5) วิธีการคานวณ CET 1 ratio, Tier 1 Ratio และ Total Capital Ratio โดยย่อและเข้าใจได้ง่าย
(6) เปรี ยบเทียบระหว่าง CET 1 ratio, Tier 1 Ratio และ Total Capital Ratio ที่ ธพ. ดารงได้
ณ สิ้ นวันทาการสุ ดท้ายของแต่ละเดือนกับ minimum capital requirement และ capital buffer ตามที่ ธปท.
กาหนดทั้ง 3 ประเภท
นอกจากนี้ ให้ ธพ. เปิ ดเผยให้ผลู ้ งทุนทราบว่า สามารถติดตามอัตราส่วนเงินกองทุน
ดังกล่าว ณ สิ้ นวันทาการสุ ดท้ายของแต่ละเดือนได้จากหน้าเว็บไซต์ ของ ธพ. ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป
เนื่องจากการลดลงของอัตราส่วนเงินกองทุนที่ ธพ. ดารงได้ การไม่สามารถปฏิบตั ิตาม minimum capital
requirement และ capital buffer ดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิด ความเสี่ ยงต่อผูถ้ ือตราสาร Tier 2 อย่างไร
(7) แนวทาง/วิธีการคานวณมูลค่าที่ตราสารถูก write down/write off หรื อมูลค่าที่ตราสาร
ถูก convert to equity เมื่อเกิด Trigger event ภายใต้เงื่อนไขเพื่อ loss absorption on a gone-concern basis
พร้อมตัวอย่างการคานวณที่ผลู ้ งทุนเข้าใจได้ง่าย รวมทั้งมีการจัดทา worst case scenario analysis เพื่อให้
ผูล้ งทุนเข้าใจ/รับทราบผลขาดทุนสูงสุด และผลกระทบที่ผลู ้ งทุนอาจได้รับเมื่อเกิด Trigger event ดังกล่าว

- 30 นอกจากนี้ กรณี ของตราสาร Tier 2 ที่มีเงื่อนไขการ convert to equity ให้ ธพ.
เปิ ดเผยให้ผลู ้ งทุนทราบถึงความเสี่ ยง และผลกระทบจากการกาหนด floor conversion price ที่ระดับ
ร้อยละ 50 ของราคาหุน้ สามัญของ ธพ. ในช่วงก่อนหรื อระหว่างการเสนอขายตามแนวทางที่สมาคม
ธนาคารไทยกาหนด เช่น ความเสี่ ยงที่จะได้รับหุน้ สามัญจากการถูก convert to equity ในมูลค่ารวมต่ากว่า
เงินลงทุนในตราสาร Tier 2 ดังกล่าว เป็ นต้น
(8) ขั้นตอนและกระบวนการในกรณี ที่มีการ write down/write off หรื อ convert to equity
สาหรับตราสาร Tier 2
(9) อธิบายแผนการขยายธุรกิจในช่วง 3 ปี ข้างหน้า
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการเสนอขายตราสาร Tier 2 ของ ธพ.
โดยผ่าน ธพ. ผูอ้ อกตราสารเองหรื อผ่าน บล. ในเครื อของ ธพ. (ถ้ามี) เนื่องจากเพื่อให้ถูกนับเป็ นเงินกองทุน
ตามเกณฑ์ Basel III ของ ธปท. จึงอาจสร้างแรงจูงใจให้ ธพ. หรื อ บล. ในเครื อของ ธพ. ชักชวนให้ผลู ้ งทุนซื้อ
ตราสารโดยไม่ช้ ีแจงถึงความเสี่ ยง ชวนเชื่อเกินจริ ง ให้ขอ้ มูลเป็ นเท็จ หรื อไม่ชดั เจน
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ตราสารด้ อยสิ ทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย

ในกรณีออกและเสนอขาย Insurance Capital Bond ตามประกาศว่าด้วยการเสนอขายตราสารด้อยสิ ทธิ
เพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันภัยให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในส่ วนที่ 1 รายการข้อมูล ดังนี้
1. กรณีเสนอขาย Insurance Capital Bond-AT1
1.1 ลักษณะเฉพาะของตราสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(1) ลักษณะและเงื่อนไขโดยรวมของ Insurance Capital Bond-AT1 โดยระบุความเสี่ ยง
เฉพาะตัวของตราสารอย่างละเอียดและชัดเจน เช่น ไม่กาหนดระยะเวลาการชาระคืนแต่จะถูกไถ่ถอน
เมื่อเลิกกิจการ บริ ษทั ประกันภัยมีอานาจเต็มที่ในการยกเลิกการจ่ายดอกเบี้ยหรื อผลตอบแทนอื่นใดเมื่อใดก็ได้
โดยไม่สะสมผลตอบแทน (Non-cumulative) และไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัดชาระหนี้ การกาหนดเงื่อนไข
ในการรองรับและรับรู ้ผลขาดทุนในระหว่างการดาเนินการ (“loss absorption on a going-concern basis”)
และเมื่อไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ 7 (“loss absorption on a gone-concern basis”) ความเสี่ ยง
และผลกระทบต่อผูล้ งทุนภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ เป็ นต้น
(2) เปรี ยบเทียบความแตกต่างของลักษณะและความเสี่ ยงของ Insurance Capital Bond-AT1
และตราสารหนี้ทวั่ ไป โดยไม่ทาให้ผลู ้ งทุนเข้าใจผิดว่าหลักทรัพย์ท้ งั สองประเภทสามารถเปรี ยบเทียบกันได้
เช่น เปรี ยบเทียบผลตอบแทนอย่างเดียว โดยไม่รวมถึงข้อมูลผลกระทบด้านความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
Insurance Capital Bond-AT1 เป็ นต้น
(3) เปรี ยบเทียบลาดับการชาระหนี้ของผูถ้ ือ Insurance Capital Bond-AT1 กับเจ้าหนี้บุริมสิ ทธิ
ผูเ้ อาประกัน ผูถ้ ือกรมธรรม์ ผูร้ ับผลประโยชน์ เจ้าหนี้สามัญ ตราสารหนี้ประเภทอื่น ๆ หุน้ สามัญ ฯลฯ ภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เมื่อผูอ้ อกตราสารถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อถูกพิพากษาให้ลม้ ละลาย หรื อมีการชาระบัญชี
เพื่อการเลิกกิจการหรื อเมื่อเกิด Trigger event เพื่อ loss absorption on a going-concern basis และ loss absorption
on a gone-concern basis เป็ นต้น
(4) คานิยามและองค์ประกอบของเงินกองทุน [เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2]
และสิ นทรัพย์เสี่ ยงโดยย่อ มีสาระสาคัญ และเข้าใจได้ง่าย
(5) คานิยามและองค์ประกอบของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (Common equity
tier 1: “CET1”) พร้อมรายการหักจาก CET1 โดยย่อ มีสาระสาคัญ และเข้าใจได้ง่าย วิธีการคานวณอัตราส่วน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (“CET1 ratio”) อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (“Tier 1 ratio”) และ
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : “CAR”) โดยย่อและเข้าใจได้ง่าย
7

เช่น บริ ษทั ประกันภัยมีสินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้ผเู ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ และเจ้าหนี้
เงินกองทุนของบริ ษทั ประกันภัยลดลงจนถึงระดับที่จะกระทบต่อผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ และเจ้าหนี้ หรื อ
บริ ษทั ประกันภัยไม่สามารถเพิ่มทุนได้ดว้ ยตัวเอง เป็ นต้น

- 32 (6) เปรี ยบเทียบระหว่าง CET1 ratio, Tier 1 ratio และ CAR ที่บริ ษทั ประกันภัยดารงได้
ณ สิ้ นไตรมาสกับอัตราส่ วนเงินกองทุนขั้นต่า (“minimum capital requirement”) ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สานักงาน คปภ.”) กาหนด รวมทั้ง CET1
ratio ที่บริ ษทั ประกันภัยกาหนดเป็ น Trigger point8 เพื่อ loss absorption on a going-concern basis ซึ่งอาจทาให้
ตราสารถูกลดมูลค่า (“write down”)/ปลดหนี้ (“write off”) หรื อถูก convert to equity
นอกจากนี้ ให้บริ ษทั ประกันภัยเปิ ดเผยให้ผลู ้ งทุนทราบว่า สามารถติดตามอัตราส่วน
เงินกองทุนดังกล่าว ณ สิ้ นไตรมาสได้จากหน้าเว็บไซต์ของบริ ษทั ประกันภัยและสานักงาน คปภ. ภายใน 60 วัน
นับจากวันสิ้ นไตรมาส เนื่องจากการลดลงของอัตราส่วนเงินกองทุนที่บริ ษทั ประกันชีวิตดารงได้ การไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตาม minimum capital requirement ดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ ยงต่อผูถ้ ือ Insurance Capital Bond-AT1
อย่างไร
(7) แนวทาง/วิธีการคานวณมูลค่าที่ตราสารถูก write down/write off หรื อมูลค่าที่ตราสาร
ถูก convert to equity เมื่อเกิด Trigger event ภายใต้เงื่อนไขทั้งเพื่อ loss absorption on a going-concern basis
และ loss absorption on a gone-concern basis พร้อมตัวอย่างการคานวณที่ผลู ้ งทุนเข้าใจได้ง่าย รวมทั้งจัดทา
worst case scenario analysis เพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจ/รับทราบผลขาดทุนสูงสุด และผลกระทบที่ผลู ้ งทุนอาจได้รับ
เมื่อเกิด Trigger event ดังกล่าว
นอกจากนี้ กรณี ของ Insurance Capital Bond-AT1 ที่มีเงื่อนไขการ convert to equity
ให้บริ ษทั ประกันภัยเปิ ดเผยให้ผลู ้ งทุนทราบถึงความเสี่ ยง และผลกระทบจากการกาหนด floor conversion price
ที่ระดับร้อยละ 50 ของราคาหุน้ สามัญของบริ ษทั ประกันภัยในช่วงก่อนหรื อระหว่างการเสนอขายตามแนวทางที่
สมาคมประกันชีวิตไทย และ/หรื อ สมาคมบริ ษทั ประกันวินาศภัยไทยกาหนด เช่น ความเสี่ ยงที่จะได้รับหุน้ สามัญ
จากการถูก convert to equity ในมูลค่ารวมต่ากว่าเงินลงทุนใน Insurance Capital Bond-AT1 ดังกล่าว
เป็ นต้น
(8) ขั้นตอนและกระบวนการในกรณี ที่มีการ write down/write off หรื อ convert to equity
สาหรับ Insurance Capital Bond-AT1
(9) อธิบายแผนการขยายธุรกิจในช่วง 3 ปี ข้างหน้า
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการเสนอขาย Insurance Capital Bond-AT1
ของบริ ษทั ประกันภัย โดยผ่าน บล. ในเครื อของบริ ษทั ประกันภัย (ถ้ามี) เนื่องจากเพื่อให้ถูกนับเป็ นเงินกองทุน
ตามเกณฑ์ของสานักงาน คปภ. จึงอาจสร้างแรงจูงใจให้ บล. ในเครื อของบริ ษทั ประกันภัยชักชวนให้ผลู ้ งทุนซื้อ
ตราสารโดยไม่ช้ ีแจงถึงความเสี่ ยง ชวนเชื่อเกินจริ ง ให้ขอ้ มูลเป็ นเท็จหรื อไม่ชดั เจน

8

CET1 ratio ที่บริ ษทั ประกันภัยกาหนดต้องสูงกว่า 65%

- 33 2. กรณีเสนอขาย Insurance Capital Bond-Tier 2
2.1 ลักษณะเฉพาะของตราสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(1) ลักษณะและเงื่อนไขโดยรวมของ Insurance Capital Bond-Tier 2 โดยระบุความเสี่ ยง
เฉพาะตัวของตราสารอย่างละเอียดและชัดเจน เช่น เป็ นตราสารที่บริ ษทั ประกันภัยมีสิทธิไถ่ถอนก่อน
ครบกาหนดชาระคืนภายใต้เงื่อนไขที่สานักงาน คปภ. กาหนดและไม่มีขอ้ กาหนดให้ผถู ้ ือสามารถไถ่ถอน
ก่อนกาหนด การกาหนดเงื่อนไข loss absorption on a gone-concern basis และความเสี่ ยงและผลกระทบต่อ
ผูล้ งทุนภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ เป็ นต้น
(2) เปรี ยบเทียบความแตกต่างของลักษณะและความเสี่ ยงของ Insurance Capital BondTier 2 และตราสารหนี้ทวั่ ไป โดยไม่ทาให้ผลู ้ งทุนเข้าใจผิดว่าหลักทรัพย์ท้ งั สองประเภทสามารถเปรี ยบเทียบ
กันได้ เช่น เปรี ยบเทียบผลตอบแทนอย่างเดียว โดยไม่รวมถึงข้อมูลผลกระทบด้านความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น
จาก Insurance Capital Bond-Tier 2 เป็ นต้น
(3) เปรี ยบเทียบลาดับการชาระหนี้ของผูถ้ ือ Insurance Capital Bond-Tier 2 กับเจ้าหนี้
บุริมสิ ทธิ ผูเ้ อาประกัน ผูถ้ ือกรมธรรม์ ผูร้ ับผลประโยชน์ เจ้าหนี้สามัญ ตราสารหนี้ประเภทอื่น ๆ หุ ้นสามัญ ฯลฯ
ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เมื่อผูอ้ อกตราสารถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อถูกพิพากษาให้ลม้ ละลาย หรื อมีการชาระ
บัญชีเพื่อการเลิกกิจการ และเมื่อเกิด Trigger event เพื่อ loss absorption on a gone-concern basis เป็ นต้น
(4) คานิยามและองค์ประกอบของเงินกองทุน [เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2]
และสิ นทรัพย์เสี่ ยง โดยย่อ มีสาระสาคัญ และเข้าใจได้ง่าย
(5) วิธีการคานวณ CET1 ratio, Tier 1 ratio และ CAR โดยย่อและเข้าใจได้ง่าย
(6) เปรี ยบเทียบระหว่าง CET1 ratio, Tier 1 ratio และ CAR ที่บริ ษทั ประกันภัยดารงได้
ณ สิ้ นไตรมาสกับ minimum capital requirement และ capital buffer ตามที่สานักงาน คปภ. กาหนด
นอกจากนี้ ให้บริ ษทั ประกันภัยเปิ ดเผยให้ผลู ้ งทุนทราบว่า สามารถติดตามอัตราส่วน
เงินกองทุนดังกล่าว ณ สิ้ นไตรมาสได้จากหน้าเว็บไซต์ของบริ ษทั ประกันภัยและสานักงาน คปภ. ภายใน 60 วัน
นับจากวันสิ้ นไตรมาส เนื่องจากการลดลงของอัตราส่วนเงินกองทุนที่บริ ษทั ประกันภัยดารงได้ การไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตาม minimum capital requirement ดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ ยงต่อผูถ้ ือ Insurance Capital BondTier 2 อย่างไร
(7) แนวทาง/วิธีการคานวณมูลค่าที่ตราสารถูก write down/write off หรื อมูลค่าที่ตราสาร
ถูก convert to equity เมื่อเกิด Trigger event ภายใต้เงื่อนไขเพื่อ loss absorption on a gone-concern basis
พร้อมตัวอย่างการคานวณที่ผลู ้ งทุนเข้าใจได้ง่าย รวมทั้งมีการจัดทา worst case scenario analysis เพื่อให้
ผูล้ งทุนเข้าใจ/รับทราบผลขาดทุนสูงสุด และผลกระทบที่ผลู ้ งทุนอาจได้รับเมื่อเกิด Trigger event ดังกล่าว
นอกจากนี้ กรณี ของ Insurance Capital Bond-Tier 2 ที่มีเงื่อนไขการ convert to equity
ให้บริ ษทั ประกันภัย เปิ ดเผยให้ผลู ้ งทุนทราบถึงความเสี่ ยง และผลกระทบจากการกาหนด floor conversion price
ที่ระดับร้อยละ 50 ของราคาหุน้ สามัญของบริ ษทั ประกันภัยในช่วงก่อนหรื อระหว่างการเสนอขายตามแนวทางที่
สมาคมประกันชีวิตไทย และ/หรื อ สมาคมบริ ษทั ประกันวินาศภัยไทยกาหนด เช่น ความเสี่ ยงที่จะได้รับ

- 34 หุน้ สามัญจากการถูก convert to equity ในมูลค่ารวมต่ากว่าเงินลงทุนใน Insurance Capital Bond-Tier 2 ดังกล่าว
เป็ นต้น
(8) ขั้นตอนและกระบวนการในกรณี ที่มีการ write down/write off หรื อ convert to equity
สาหรับ Insurance Capital Bond-Tier 2
(9) อธิบายแผนการขยายธุรกิจในช่วง 3 ปี ข้างหน้า
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการเสนอขาย Insurance Capital Bond-Tier 2
ของบริ ษทั ประกันภัย โดยผ่าน บล. ในเครื อของบริ ษทั ประกันภัย (ถ้ามี) เนื่องจากเพื่อให้ถูกนับเป็ นเงินกองทุน
ตามเกณฑ์ของสานักงาน คปภ. จึงอาจสร้างแรงจูงใจให้ บล. ในเครื อของบริ ษทั ประกันภัยชักชวนให้ผลู ้ งทุนซื้อ
ตราสารโดยไม่ช้ ีแจงถึงความเสี่ ยง ชวนเชื่อเกินจริ ง ให้ขอ้ มูลเป็ นเท็จหรื อไม่ชดั เจน

