
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (รายคร้ัง) 
(แบบ 69-II&HNW-รายคร้ัง) 

  
บริษทั .......... (ช่ือไทย/องักฤษของผูเ้สนอขายตราสารหน้ี) 

เสนอขาย 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….. 

 
ข้อมูลตราสารหนี้ท่ีเสนอขาย 

-  ใหร้ะบุลกัษณะท่ีส าคญัของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย เช่น ประเภทตราสารหน้ี จ านวน ราคา 
เสนอขายต่อหน่วย บุคคลท่ีเสนอขายตราสารหน้ีให ้ขอ้จ ากดัการโอน และผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ของตราสารหน้ีผูอ้อกตราสารหน้ี หรือผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ี เป็นตน้  ทั้งน้ี ในกรณีการเสนอขายตราสารหน้ี
ซ่ึงไม่ไดก้ าหนดให้ตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ แต่ผูอ้อกตราสารหน้ีสมคัรใจท่ีจะจดัใหมี้การจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือเพื่อประกอบการเสนอขายตราสารหน้ีนั้น ใหร้ะบุว่าผูอ้อกตราสารหน้ีจะจดัใหมี้การจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถืออยา่งต่อเน่ืองตลอดอายขุองตราสารหรือไม่ดว้ย (ถา้มี) 

-  ใหร้ะบุรายละเอียดส าคญัอ่ืนของการเสนอขายตราสารหน้ี เช่น ผูป้ระกนัการจ าหน่ายและ 
จดัจ าหน่าย บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท าหนา้ท่ีจ าหน่ายตราสารหน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงิน วนัท่ีแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (“แบบแสดงรายการขอ้มูล”) มีผลใชบ้งัคบั เง่ือนไขการยกเลิกการเสนอขาย 
กรณีท่ีมีจ านวนตราสารหน้ีท่ีขายไดน้อ้ยกวา่จ านวนตราสารหน้ีขั้นต ่าท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีก าหนด เป็นตน้ 

ให้มีค าเตือนผู้ลงทุนว่า  
“ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัผูอ้อก 

ตราสารหน้ีและเง่ือนไขของตราสารหน้ี รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นอยา่งดี การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี มิไดเ้ป็นการแสดงวา่
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะน าใหล้งทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย หรือมิไดป้ระกนัราคาหรือ
ผลตอบแทนของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย หรือรับรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีแต่อยา่งใด  ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ีเป็นความรับผิดชอบของผูเ้สนอขายตราสารหน้ี 

หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีมีขอ้ความหรือรายการท่ีเป็นเทจ็ หรือ 
ขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ผูถื้อตราสารหน้ีท่ีไดซ้ื้อตราสารหน้ีไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ี 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีนั้นมีผลใชบ้งัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทั 
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หรือเจา้ของตราสารหน้ีไดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรู้้หรือควรไดรู้้วา่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีเป็นเทจ็ 
หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ีมีผลใชบ้งัคบั” 

ใหร้ะบุค  าเตือนเพิ่มเติมในแต่ละกรณี ดงัน้ี 
- กรณีเป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง มูลค่าไถ่ถอนรวมของหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงอาจต ่ากวา่ 

เงินตน้ท่ีผูล้งทุนช าระใหก้บัผูอ้อกหุน้กู ้ ทั้งน้ี หากมีการค ้าประกนัมูลค่าไถ่ถอนเป็นบางส่วน ขอใหร้ะบุสัดส่วน
การค ้าประกนัใหช้ดัเจน   

-  กรณีเป็นการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยป์ระเภทท่ี 1 
(“Additional Tier 1”) และเงินกองทุนประเภทท่ี 2 (“Tier 2”) ใหเ้ปิดเผยความเส่ียงท่ีผูล้งทุนอาจตอ้งร่วมรับ 
ผลขาดทุนของธนาคารพาณิชย ์(“ธพ.”) หากเกิดเหตุการณ์ท่ีเขา้เง่ือนไขตามท่ีก าหนดในสัญญา (“Trigger event”) 
รวมถึงความเส่ียงจากการก าหนดราคาแปลงสภาพขั้นต ่า (“floor conversion price”) กรณีท่ีเป็นตราสารดอ้ยสิทธิ
เพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(“ตราสาร Basel III”) ท่ีมีเง่ือนไขการบงัคบัแปลงสภาพตราสาร 
(“convert to equity”) 

-  กรณีเป็นการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของบริษทัประกนัภยัประเภทท่ี 1 
(“Insurance Capital Bond-AT1”) และเงินกองทุนประเภทท่ี 2 (“Insurance Capital Bond-Tier 2”) ให้เปิดเผย
ความเส่ียงท่ีผูล้งทุนอาจตอ้งร่วมรับผลขาดทุนของบริษทัประกนัภยั หากเกิด Trigger event รวมถึงความเส่ียงจาก
การก าหนด floor conversion price กรณีท่ีเป็นตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของบริษทัประกนัภยั 
(“Insurance Capital Bond”) ท่ีมีเง่ือนไขการ convert to equity 

-  ในกรณีการเสนอขายหุ้นกูใ้นช่วงเวลาเดียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (“concurrent offering”)   
ท่ีไม่มีการรับประกนัการจดัจ าหน่าย (best effort) ให้ระบุค  าเตือนวา่ “ผูล้งทุนมีความเส่ียงท่ีอาจไม่สามารถ 
จดัตั้งกองทรัสต ์หรืออาจไม่สามารถระดมทุนตามท่ีคาดไว ้ซ่ึงการเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวจะท าใหผู้ล้งทุน 
เกิดตน้ทุนค่าเสียโอกาสได”้ 

-  ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อผูล้งทุนรายใหญ่ 
(กอง Infra Trust – รายใหญ่) ซ่ึงมีการลงทุนในโครงการท่ียงัไม่ก่อรายไดเ้ชิงพาณิชย ์ใหร้ะบุค  าเตือนเก่ียวกบั 
มูลค่า/สัดส่วนสินทรัพยข์องกอง Infra Trust ท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้างและยงัไม่ก่อรายไดเ้ชิงพาณิชย ์และ 
มีค าเตือนผูล้งทุนวา่ “ผูล้งทุนมีความเส่ียงท่ีสินทรัพยด์งักล่าวอาจสร้างไม่เสร็จ หรือเสร็จล่าชา้กวา่ก าหนด  
หรือมีตน้ทุนการก่อสร้างสูงกวา่ท่ีประมาณการไว”้ 
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ส่วนท่ี 1 
รายการข้อมูล 

 1.   รายการท่ัวไป 
 ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลผูอ้อกตราสารหน้ี และรายละเอียดตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย ดงัน้ี  

1.1  สรุปขอ้มูลส าคญัของตราสารหน้ี (factsheet) 
ในกรณีการเสนอขายตราสารหน้ีซ่ึงไม่ไดก้  าหนดให้ตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

แต่ผูอ้อกตราสารหน้ีสมคัรใจท่ีจะจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี ผูอ้อกตราสารหน้ี 
หรือผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ี เพื่อประกอบการเสนอขายตราสารหน้ีนั้น ให้ระบุว่าผูอ้อกตราสารหน้ี 
จะจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งต่อเน่ืองตลอดอายขุองตราสารหรือไม่ดว้ย  
 1.2  ระบุรายการอยา่งนอ้ย ตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8) (ในส่วนท่ี 
ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย) 

ทั้งน้ี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ี/ผูมี้สิทธิเสนอโครงการ (originator 
กรณีเสนอขายหุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย)์ อาจเปิดเผยโดยอา้งอิงขอ้มูลจากแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีไดต้ามวิธีการดงัต่อไปน้ี 
    (1) กรณีอา้งอิงขอ้มูลจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (เฉพาะผูอ้อกตราสารหน้ี 
ท่ีมีหนา้ท่ียืน่แบบแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี) 
     ใหอ้า้งอิงจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีล่าสุด งบการเงินประจ างวดการบญัชีล่าสุด 
และงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด หรือ 
    (2)  กรณีอา้งอิงขอ้มูลจากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
      ใหอ้า้งอิงจากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีในกรณีท่ีผูอ้อก 
ตราสารหน้ีไดเ้คยยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวไวส้ าหรับการเสนอขายตราสารหน้ีในกรณีทัว่ไป  
(public offering) และปัจจุบนัแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวยงัมีผลใชบ้งัคบัอยู ่ 
  ทั้งน้ี การอา้งอิงขอ้มูลตาม (1) หรือ (2) สามารถระบุแหล่งขอ้มูลซ่ึงผูล้งทุนสามารถ 
ตรวจสอบได ้เช่น เวบ็ไซตข์องส านกังานหรือเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้  นอกจากน้ี 
ในกรณีท่ีมีขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั และ 
ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีหรือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี
ขา้งตน้ ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเพิ่มเติมดว้ย โดยอาจระบุแหล่งอา้งอิงขอ้มูลเพิ่มเติมซ่ึงผูล้งทุนสามารถ
ตรวจสอบได ้และใหส้รุปสาระส าคญัของขอ้มูลประกอบดว้ย  

1.3  ใหเ้พิ่มเติมขอ้มูลดงัน้ี  
ภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นของผูอ้อกตราสารหน้ี (กรณีท่ีออกเป็นตราสารหน้ีไม่มีประกนั)  

ยอดหน้ีคงคา้งในการออกหุน้กูห้รือตัว๋เงินคร้ังก่อน และกรณีผูอ้อกเป็นบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมและ 
บริการทัว่ไป ให้เปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
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(1)  สัดส่วนการออกตราสารหน้ี ต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
(2)  สัดส่วนการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน ต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  
(3)  สัดส่วนหน้ีสินอ่ืน ๆ ท่ีมีภาระดอกเบ้ีย1 ต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  

1.4  กรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศไทยและมิไดมี้หุน้จดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือเป็นส านกังานสาขา  

ใหร้ะบุประเภทงบการเงินและระยะเวลาท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีตอ้งส่งงบการเงินต่อ 
หน่วยงานก ากบัดูแล ส่วนกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นบริษทัต่างประเทศ (ไม่รวมส านกังานสาขา) ใหร้ะบุ 
ประเภทงบการเงินและระยะเวลาท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีตอ้งส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ 
ท่ีบริษทัมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือต่อหน่วยงานทางการในต่างประเทศท่ีบริษทัต่างประเทศ 
มีหนา้ท่ีส่งงบการเงินดงักล่าว 

1.5  กรณีผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นกองทรัสต ์ 
ใหแ้สดงสัดส่วนการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีกองทรัสตเ์สนอขายของกลุ่มผูท่ี้จะจ าหน่าย  

จ่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทรัสตแ์ละกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว  
ซ่ึงตามหลกัเกณฑก์ าหนดวา่จะตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 

1.6  กรณีเสนอขายตัว๋เงิน  
ใหร้ะบุขอ้ปฏิบติัท่ีจะจดัใหมี้ขอ้ความบนตัว๋เงินตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการ 

ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
1.7  กรณีเสนอขายพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ใหแ้นบร่างขอ้ก าหนดสิทธิเป็นเอกสารประกอบ 

การยืน่แบบดว้ย 
1.8  ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลความเส่ียง ดงัน้ี 

(1)  กรณีผูเ้สนอขายตราสารหน้ีเป็นหน่วยงานภาครัฐ : ใหเ้ปิดเผยเพิ่มเติมเก่ียวกบั 
ความเส่ียงในการไดรั้บช าระหน้ีคืน เน่ืองจากผูอ้อกตราสารหน้ีอาจมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการบงัคบัช าระหน้ี 
ในทรัพยสิ์นไม่วา่จะเป็นขอ้จ ากดัตามกฎหมาย สัญญา หรือขอ้จ ากดัอ่ืนใด ซ่ึงมีผลท าใหใ้นกรณีท่ีมีการผิดนดั 
ช าระหน้ี ผูถื้อตราสารหน้ีจะไม่สามารถฟ้องร้องให้น าทรัพยสิ์นของผูอ้อกตราสารหน้ีมาช าระหน้ีได ้ 
และใหเ้ปิดเผยขอ้มูลวา่ตราสารหน้ีท่ีออกและเสนอขายไม่ใช่ตราสารหน้ีท่ีกระทรวงการคลงัค ้าประกนัในเงินตน้
และดอกเบ้ีย  

(2)  กรณีผูเ้สนอขายตราสารหน้ีเป็นกิจการต่างประเทศ : ใหเ้ปิดเผยความเส่ียงเพิ่มเติม
เก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

-  การด าเนินคดีทางกฎหมายกบักิจการต่างประเทศ เน่ืองจากไม่ไดมี้ถ่ินท่ีอยู ่
ในประเทศไทย  ทั้งน้ี ใหร้ะบุถึงเขตอ านาจศาลในการฟ้องร้องบงัคบัคดีต่อกิจการดงักล่าว และปัญหา 
ความแตกต่างของกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัซ่ึงเป็นกฎหมายต่างประเทศ (ถา้มี) ดว้ย 

 
1 เช่น หน้ีสินจากสัญญาเช่า (lease) เงินกูย้ืมบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ (ให้ระบุรายการ) 
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-  ผลกระทบท่ีผูถื้อตราสารหน้ีของกิจการต่างประเทศอาจไดรั้บ ในกรณีท่ีกฎหมาย 
ของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นมีขอ้จ ากดัในการส่งเงินออกนอกประเทศ หรือขอ้จ ากดัในการควบคุม 
การเขา้ออกเงินระหวา่งประเทศ (ถา้มี) 

-  ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา วิธีการจองซ้ือ การช าระราคา 
และการส่งมอบหลกัทรัพย ์รวมทั้งวิธีการโอนหลกัทรัพย ์

-  ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิหรือการตดัสินใจ 
ของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 

-  ความเส่ียงของประเทศคู่สัญญา โดยครอบคลุมถึงความเส่ียงของภาครัฐบาล 
ความเส่ียงจากผลกระทบต่อเน่ือง และความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจมหภาค 

-  ผูค้  ้าประกนัท่ีอยูใ่นต่างประเทศ (ถา้มี)  
(3)  กรณีผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นสาขาธนาคารต่างประเทศในประเทศไทย :  (“ส านกังาน

สาขา”) ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลของส านกังานสาขาเป็นหลกั และระบุขอ้มูลของส านกังานใหญ่ (หมายถึง ธนาคาร
ต่างประเทศทั้งองคก์ร) ประกอบ โดยแสดงเฉพาะสรุปขอ้มูลการประกอบธุรกิจ ตวัเลขรายการบญัชี 
ในงบการเงินท่ีส าคญั และผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของส านกังานใหญ่ (ถา้มี) รวมทั้งแสดงขอ้ผกูพนั 
ตามขอ้ก าหนดสิทธิท่ีระบุวา่ส านกังานสาขาจะด ารงฐานะ การช าระหน้ีใหไ้ม่ไดรั้บผลกระทบจากการท่ี 
ส านกังานสาขาจะส่งเงินออกไปใหส้ านกังานใหญ่  ทั้งน้ี ใหแ้นบงบการเงินของส านกังานสาขาเป็นส่วนหน่ึง 
ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  นอกจากน้ี ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมดงัน้ี 

- ความเส่ียงเก่ียวกบัขอ้จ ากดัทางกฎหมายในดา้นต่าง ๆ ท่ีกระทบต่อความสามารถ 
ในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสารหน้ี เช่น กฎหมายลม้ละลาย กฎหมายเก่ียวกบัหลกัต่างตอบแทน  

- ความเส่ียงในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีลม้ละลาย ซ่ึงผูถื้อตราสารหน้ีอาจไม่สามารถ 
ขอรับช าระหน้ีหรือฟ้องบงัคบัช าระหน้ีจากทรัพยสิ์นของส านกังานสาขาและส านกังานใหญ่  ทั้งน้ี หากมี 
การเปิดเผยอนัดบัความน่าเช่ือถือของส านกังานใหญ่ ให้ระบุค  าเตือนวา่ ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
ส านกังานใหญ่อาจไม่สะทอ้นความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสารหน้ีของส านกังานสาขาโดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่เม่ือเกิดกรณีลม้ละลาย 

อน่ึง ในกรณีการออกตราสารหน้ีท่ีเลือกจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารหน้ี  
และผูอ้อกตราสารหน้ีประสงคจ์ะเปิดเผยเฉพาะอนัดบัความน่าเช่ือถือของส านกังานใหญ่ โดยจะไม่จดัใหมี้ 
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของส านกังานสาขา ใหเ้ปิดเผยเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงล่าสุดของส านกังาน 
สาขาซ่ึงไดป้รับปรุงผลกระทบหากมีการน าเงินท่ีไดจ้ากการออกตราสารหน้ีทั้งหมดไปก่อใหเ้กิดเป็น 
สินทรัพยเ์ส่ียงเตม็จ านวนดว้ย 

 
 

 



  - 6 - 

2.   การเปิดเผยข้อมูลเพิม่เติมในกรณีเสนอขายตราสารหนีต่้อผู้ลงทุนรายใหญ่ 
2.1  วตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินโดยละเอียด2 ดงัน้ี 

บริษทั     ประกอบธุรกิจ       
โดยมีท่ีตั้งส านกังานใหญ่ท่ี          
เลขทะเบียนบริษทั  Home Page (ถา้มี)  โทรศพัท ์ โทรสาร   
มีวตัถุประสงคใ์นการน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายตราสารหน้ีคร้ังน้ีประมาณ   ลา้นบาท ไปใชด้งัน้ี3 

 
 

 
2 กรณีการสนอขายผูล้งทนุสถาบนั (Institutional Investors : II) ให้เปิดเผยวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินพอสังเขป เช่น วตัถุประสงคใ์นการน าเงิน 
ท่ีไดจ้ากการเสนอขายตราสารหน้ีคร้ังน้ีประมาณ  ....  ลา้นบาท ไปใชด้งัน้ี ....  
3 ยกเวน้ส าหรับการเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงออกตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2559 (“SN”)  
และการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงออกตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 16/2557  (“ตราสาร Basel III”) ให้เปิดเผยขอ้มูลพอสังเขป โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยตามรูปแบบในตารางดา้นล่างน้ี  

วัตถุประสงค์การใช้เงิน จ านวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ 

ระยะเวลาที่ใช้
เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด 

1. เพื่อใชใ้นการซ้ือสินทรัพย ์
หรือลงทุนในกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ
ปัจจุบนั  

  - กรณีเป็นการซ้ือสินทรัพย ์ให้อธิบายเก่ียวกบั
ประเภทสินทรัพยแ์ละจ านวนเงินท่ีใช้
โดยประมาณ  
- กรณีเป็นการลงทุนในกิจการ ใหอ้ธิบาย
ลกัษณะกิจการท่ีจะลงทุน สถานะการลงทุน 
และจ านวนเงินท่ีใชโ้ดยประมาณ 
ทั้งน้ี กรณีการซ้ือสินทรัพย ์หรือลงทุนในกิจการ
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจปัจจุบนั               
ใหอ้ธิบายเหตุผลและท่ีมาของการเขา้ไป               
ซ้ือสินทรัพยห์รือลงทุนในกิจการดงักล่าวดว้ย 

2. เพื่อใชใ้นการซ้ือสินทรัพย ์
หรือลงทุนในกิจการท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ
ปัจจุบนั 

  

3. เพื่อช าระคืนเงินกู ้หรือหน้ี
จากการออกตราสารหน้ี 

  -  กรณีเป็นการช าระหน้ีท่ีมีกบักลุ่มท่ีปรึกษา
ทางการเงินหรือกลุ่มตวักลางในการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์ใหเ้ปิดเผย terms and conditions 
ของหน้ีดงักล่าวเพิ่มเติมดว้ย   
-  กรณีอ่ืน ๆ ใหเ้ปิดเผยอยา่งน้อยในเร่ือง
จ านวนเงินและระยะเวลาการใชเ้งิน 

4. กรณีอ่ืน ๆ เช่น เงินทุนท่ีใช้
หมุนเวียนในกิจการ 
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หมายเหตุ:   
(1)  ให้เปิดเผยประมาณการมูลค่าเงินท่ีใชแ้ยกแต่ละวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน โดยอาจเปิดเผยขอ้มูลในลกัษณะเป็นช่วง (range)  
ท่ีเหมาะสมได ้และให้เรียงล าดบัการใชเ้งินตามความส าคญัของวตัถุประสงคแ์ต่ละเร่ือง  ทั้งน้ี หากเงินระดมทุนท่ีไดรั้บ 
ในคร้ังน้ีไม่เพียงพอส าหรับวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีระบุไว ้ใหเ้ปิดเผยแหล่งเงินทุนท่ีจะจดัหาเพ่ิมเติมดว้ย   
(2)  แนวทางการเปิดเผยวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินให้เป็นไปตามคู่มือการเปิดเผยขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์และขอ้มูลประจ าปี ท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

2.2.  เปิดเผยประวติัผิดนดัช าระหน้ีเงินตน้หรือดอกเบ้ียของตราสารหน้ี หรือผิดนดัช าระหน้ีเงินกูย้มื 
จากธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นและ 
การผิดเง่ือนไขในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิ 3 ปียอ้นหลงั 

2.3  เปิดเผยอตัราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจ โดยรายละเอียด 
วิธีการค านวณแสดงตามภาคผนวก 1 (กรณีเสนอขายหุ้นกูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ใหเ้ปิดเผย
อตัราส่วนทางการเงินของผูมี้สิทธิเสนอโครงการ (originator)) 

2.4  ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหน้ีเฉพาะเจาะจง 
ผูอ้อกตราสารหน้ี เช่น การเปล่ียนโครงสร้างธุรกิจ การเปล่ียนโครงสร้างการบริหาร ขอ้พิพาททางกฎหมาย  
การเปล่ียนแปลงฐานะการเงิน หรือใกลถึ้งจุดด ารง financial covenant ตามสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน  
ขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชี ความเส่ียงของหลกัประกนักรณีไม่มีราคาตลาดหรือกรณีบุคคลค ้าประกนั หรือ 
กรณีหลกัประกนัท่ีมีจ านวนและมูลค่าเคล่ือนไหว หรือไม่แน่นอน (เช่น สินคา้คงคลงั สิทธิเรียกร้อง 
ตามสัญญากูก้ารพึ่งพาการระดมทุนจากตราสารหน้ี เป็นตน้) 

2.5  ใหส้รุปสาระส าคญัของความแตกต่าง (ในกรณีท่ีมีความแตกต่าง) ของขอ้ก าหนดสิทธิ 
ส าหรับการเสนอขายในคร้ังน้ีกบัขอ้ก าหนดสิทธิมาตรฐาน (รายละเอียดสามารถอา้งอิงเอกสารแนบ)   
(ยกเวน้กรณีเสนอขายตราสารหน้ีดงัต่อไปน้ี 1. หุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ 2. หุน้กูท่ี้มี 
อนุพนัธ์แฝง  3. ตราสาร Basel III) 

การเปิดเผยข้อมูลเพิม่เติม กรณีการเสนอขายตราสารหนีอ่ื้น ๆ   
กรณีเสนอขายหุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์: ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามหวัขอ้ท่ีก าหนด 
ในภาคผนวก 2 : การเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายหุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

กรณีเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง : ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามหวัขอ้ท่ีก าหนดในภาคผนวก 3 :  
การเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 
กรณีเสนอขายตราสาร Basel III : ให้เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามหวัขอ้ท่ีก าหนดในภาคผนวก 4 : การเปิดเผยขอ้มูล
เพิ่มเติมกรณีเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์
กรณีเสนอขาย Insurance Capital Bond : ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามหวัขอ้ท่ีก าหนดในภาคผนวก 5 :  
การเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของบริษทัประกนัภยั 
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ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขายตราสารหนี้ 

1.  ข้อมูลอ่ืน ๆ ของตราสารหนีท่ี้เสนอขาย ให้เปิดเผยรายละเอียด ดงัน้ี 
1.1 กรณีตราสารหน้ีมีอตัราดอกเบ้ียลกัษณะอ่ืนท่ีไม่ใช่แบบคงท่ี ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมดงัน้ี 

1.1.1  ส าหรับตราสารหน้ีทัว่ไป ใหแ้สดงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง (Internal Rate of Return : 
IRR) ไวด้ว้ย หากเกิดเง่ือนไขดงัต่อไปน้ีแลว้ จะท าใหผ้ลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดรั้บไม่เท่ากบัอตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีระบุไว ้เช่น  

(1) กรณีมีเง่ือนไขการเล่ือนจ่ายดอกเบ้ีย ใหแ้สดง IRR ส าหรับกรณีเลวร้ายท่ีสุดท่ีอาจ 
เกิดขึ้นได ้เช่น ผูอ้อกตราสารเล่ือนการช าระดอกเบ้ียทุกงวด โดยจ่ายช าระเพียงคร้ังเดียวเม่ือครบก าหนด 
ไถ่ถอน เป็นตน้ 

(2) กรณีหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือเลิกกิจการ ซ่ึงผูอ้อกตราสารสามารถเล่ือนการจ่าย
ดอกเบ้ียและไถ่ถอนตราสารก่อนครบก าหนดไดแ้ละมีการจ่ายดอกเบ้ียในอตัราท่ีเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบนัได  
(“step up”) ใหแ้สดง IRR ส าหรับกรณีผูอ้อกตราสารเล่ือนการช าระดอกเบ้ียทุกงวด โดยจ่ายช าระเพียงคร้ังเดียว
เม่ือไถ่ถอนตราสาร โดยยกตวัอยา่ง เช่น ผูอ้อกตราสารตดัสินใจไถ่ถอนตราสารในปีท่ี 10 20 และ 30 เป็นตน้ 

1.1.2  ส าหรับการเสนอขายหุ้นกูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ ใหแ้สดง IRR ไวด้ว้ย 
หากเกิดเง่ือนไขดงัต่อไปน้ีแลว้ จะท าใหผ้ลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดรั้บไม่เท่ากบัอตัราดอกเบ้ียท่ีระบุไว ้เช่น  

(1) กรณีมีเง่ือนไขการเล่ือนจ่ายดอกเบ้ีย ใหแ้สดง IRR ส าหรับกรณีเลวร้ายท่ีสุดท่ีอาจเกิดขึ้น
ได ้เช่น ผูอ้อกตราสารเล่ือนการช าระดอกเบ้ียทุกงวด โดยจ่ายช าระเพียงคร้ังเดียวเม่ือครบก าหนด 
ไถ่ถอน เป็นตน้ 

1.1.3  ส าหรับการเสนอขายตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond ใหแ้สดงอตัรา
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง IRR ไวด้ว้ย หากเกิดเง่ือนไขตามท่ีก าหนดแลว้ท าใหผ้ลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ 
ไม่เท่ากบัอตัราดอกเบ้ียท่ีระบุไว ้เช่น  

(1) กรณีมีเง่ือนไขการเล่ือนจ่ายดอกเบ้ีย ใหแ้สดง IRR ส าหรับกรณีเลวร้ายท่ีสุดท่ีอาจ 
เกิดขึ้นได ้เช่น ผูอ้อกตราสารเล่ือนการช าระดอกเบ้ียทุกงวด โดยจ่ายช าระเพียงคร้ังเดียวเม่ือครบก าหนด 
ไถ่ถอน เป็นตน้ 

(2) กรณีมีเง่ือนไขการไม่จ่ายดอกเบ้ีย ใหแ้สดง IRR ส าหรับกรณีเลวร้ายท่ีสุดท่ีอาจ 
เกิดขึ้นได ้เช่น ผูอ้อกตราสารจ่ายดอกเบ้ียเม่ือไถ่ถอนเพียงคร้ังเดียว 

(3) กรณีตราสารดอ้ยสิทธิท่ีไม่ก าหนดระยะเวลาช าระคืน ซ่ึงผูอ้อกตราสารสามารถเล่ือน 
การจ่ายดอกเบ้ียและไถ่ถอนตราสารก่อนครบก าหนดได ้ใหแ้สดง IRR ส าหรับกรณีผูอ้อกตราสารเล่ือน 
การช าระดอกเบ้ียทุกงวดโดยจ่ายช าระเพียงคร้ังเดียวเม่ือไถ่ถอนตราสาร โดยยกตวัอยา่ง เช่น ผูอ้อกตราสาร
ตดัสินใจไถ่ถอนตราสารในปีท่ี 5 10 20 และ 30 เป็นตน้ 
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1.2 ในกรณีท่ีตราสารหน้ีท่ีเสนอขายมีรายละเอียดอ่ืนท่ีส าคญัท่ีควรอธิบายเพิ่มเติมจากขอ้มูล 
ในหนา้แรก เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจลกัษณะของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย ใหส้รุปลกัษณะส าคญัของตราสารหน้ี 
ท่ีเสนอขายเพิ่มเติมดว้ย เช่น วิธีการในการจ่ายดอกเบ้ียและการช าระหน้ี ประเภทและมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีใช ้
เป็นหลกัประกนั ขอ้มูลผูค้  ้าประกนั (ใหแ้สดงขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของผูค้  ้าประกนั) 
และสรุปสาระส าคญัของสัญญาค ้าประกนั (กรณีเป็นการค ้าประกนั) เป็นตน้ 

2.  ในกรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้เปิดเผยขอ้มูล ดงัน้ี 

 2.1  รายละเอยีดของตราสารหนี้ท่ีเสนอขาย 
      - ใหร้ะบุกฎหมายของประเทศท่ีใชบ้งัคบักบัตราสารหน้ี (applicable law)  
     - ใหแ้สดงผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจดัอนัดบั 

ความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี ผูอ้อกตราสารหน้ี (กรณีหุ้นกูร้ะยะสั้น) หรือผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ี 
ตามตราสารหน้ีโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (ถา้มี) 
 - กรณีท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งมีสถานะเป็นเจา้หน้ีของผูอ้อกตราสารหน้ี  
ใหเ้ปิดเผยความสัมพนัธ์ดงักล่าวไวด้ว้ย 

- ขอ้จ ากดัการโอนตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย เช่น ขอ้จ ากดัการโอนตราสารหน้ีท่ีไดจ้ดทะเบียนไว้
กบัส านกังาน เป็นตน้ 

 2.2  การก าหนดราคาตราสารหนี้ 
         ใหอ้ธิบายท่ีมาของการก าหนดอตัราดอกเบ้ียและราคาตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย ไดแ้ก่  
วิธีการก าหนดราคา ผูท่ี้มีส่วนในการก าหนดราคา ปัจจยัหรือตวัแปรต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการก าหนดราคา เป็นตน้   
ทั้งน้ี แนวทางการเปิดเผยท่ีมาของการก าหนดอตัราดอกเบ้ียและราคาตราสารหน้ีใหเ้ป็นไปตามคู่มือ 
การเปิดเผยขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์และขอ้มูลประจ าปี 

 2.3  การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร 
 (1)  วิธีการเสนอขายตราสารหน้ี  
  ใหร้ะบุวา่เป็นการเสนอขายตราสารหน้ีผา่นผูจ้ดัจ าหน่ายตราสารหน้ีหรือผูค้า้ตราสารหน้ี
หรือไม่ 
 (2)  ผูจ้ดัจ าหน่ายตราสารหน้ี (กรณีผา่นผูจ้ดัจ าหน่าย) ให้ระบุ 
  (ก)  ผูป้ระกนัการจ าหน่ายและจดัจ าหน่าย ให้ระบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ 
 (ข)  ผูจ้ดัจ าหน่าย ให้ระบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ 
 (ค)  ตวัแทนผูจ้ดัจ าหน่าย ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ 

นอกจากน้ี หากผูจ้ดัจ าหน่ายตราสารหน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูอ้อกตราสารหน้ี 
ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุ้นระหวา่งกนั มีกรรมการร่วมกนั  
เป็นเจา้หน้ี เป็นตน้) ใหเ้ปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 
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ส าหรับการเสนอขายตราสาร Basel III ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
จากการเสนอขายตราสาร Basel III ของ ธพ. โดยผา่น ธพ. ผูอ้อกตราสารเองหรือผา่นบริษทัหลกัทรัพยใ์นเครือ
ของ ธพ. (ถา้มี) เน่ืองจากเพื่อใหถู้กนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ตามเกณฑ ์Basel III ของ ธปท. จึงอาจสร้าง
แรงจูงใจให ้ธพ. หรือ บล. ในเครือของ ธพ. ชกัชวนใหผู้ล้งทุนซ้ือตราสาร โดยไม่ช้ีแจงถึงความเส่ียง ชวนเช่ือ
เกินจริง ใหข้อ้มูลเป็นเทจ็หรือไม่ชดัเจน 

(3)  ผูค้า้ตราสารหน้ี (กรณีผา่นผูค้า้ตราสารหน้ี) ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
นอกจากน้ี หากผูค้า้ตราสารหน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูอ้อกตราสารหน้ีในลกัษณะท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุน้ระหวา่งกนั มีกรรมการร่วมกนัเป็นเจา้หน้ี เป็นตน้) 
ใหเ้ปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 

(4)  เง่ือนไข และค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่าย/คา้ตราสารหน้ี  
 ใหร้ะบุขอ้ตกลงระหวา่งผูอ้อกตราสารหน้ีกบัผูจ้ดัจ าหน่ายตราสารหน้ี/ผูค้า้ตราสารหน้ี 

ท่ีเก่ียวกบัเง่ือนไข และค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหรือการคา้ตราสารหน้ี  ทั้งน้ี ให้แสดงจ านวนเงิน 
ค่าตราสารหน้ีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีจะไดรั้บหลงัจากหกัค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่าย/คา้ตราสารหน้ีไวด้ว้ย   

(5)  ค่าใชจ่้ายในการเสนอขายตราสารหน้ี  
 ใหร้ะบุจ านวนประกอบรายการท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการเสนอขายตราสารหน้ี โดยสังเขป 
(6)  วิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือตราสารหน้ี  

 ใหร้ะบุวิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวน เช่น วนั เวลา สถานท่ี เป็นตน้ 
(7)  วิธีการจดัสรรตราสารหน้ี  
 ใหร้ะบุหลกัการจดัสรรตราสารหน้ีให้แก่ผูจ้องซ้ือ โดยระบุช่ือกลุ่มบุคคล และสัดส่วน  

หรือจ านวนตราสารหน้ีท่ีจะไดรั้บจดัสรรอยา่งชดัเจน หากมีการแบ่งจ านวนตราสารหน้ีและเสนอขาย 
ต่อผูล้งทุนต่างประเทศ ให้ระบุดว้ย 

(8)  วนัและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ี  
ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลาการจองซ้ือตราสารหน้ี การก าหนดจ านวน 

ในการจองซ้ือตราสารหน้ีต่อราย วิธีการช าระเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ี ช่ือบริษทัเงินทุนหรือ ธพ. ท่ีเป็นตวัแทน 
รับเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ี วิธีการและเง่ือนไขในการถอนเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ีคืน  

(9)  การจดัสรรในกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือตราสารหน้ีเกินกวา่จ านวนตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 
 ใหร้ะบุการจดัสรรกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือตราสารหน้ีเกินกว่าจ านวนตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 
(10) วิธีการคืนเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ี  

  ใหร้ะบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ีในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือ 
ไม่ไดรั้บการจดัสรรตราสารหน้ี 

(11) วิธีการส่งมอบตราสารหน้ี  
      ใหร้ะบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ 
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2.4  ตัวแทนการช าระเงิน (paying agent) 
   ใหร้ะบุรายละเอียด ช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท ์ของบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูอ้อกตราสารหน้ี 
ใหท้ าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนการช าระเงิน รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัขอบเขตในการท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทน 
การช าระเงิน  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีท าหนา้ท่ีในการช าระเงินเอง โดยไม่ไดมี้การท าสัญญาแต่งตั้ง
บุคคลใดท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนการช าระเงิน ใหร้ะบุวา่ผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นผูท้  าหนา้ท่ีดงักล่าว 

2.5  ท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)  
       ใหร้ะบุช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์ นอกจากน้ี หากท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเก่ียวขอ้งกบั

ผูอ้อกตราสารหน้ีในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุน้ระหวา่งกนั 
มีกรรมการร่วมกนั เป็นเจา้หน้ี เป็นตน้) ให้เปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 

3.  ในกรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ใหเ้ปิดเผยขอ้มูล ดงัน้ี 
 (1)  วิธีการเสนอขายตราสารหน้ี 

ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลขั้นต ่าตามมาตรา 69(10)  
(2)  ขอ้จ ากดัการโอนตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย  

 เช่น ขอ้จ ากดัการโอนตราสารหน้ีท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน เป็นตน้ 
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ส่วนท่ี 3 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  

1.  ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยตามกฎหมายวา่ดว้ย 
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 

ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของแบบแสดง 
รายการขอ้มูล พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  และมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสาร 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
 “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ีแลว้  
และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัของผูอ้อกตราสารหน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ 
ในสาระส าคญั   

ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ี 
ตามท่ีปรากฏในแหล่งขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้ง 
ครบถว้นของขอ้มูลท่ีอา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี  (ใหร้ะบุขอ้ความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีท่ีมีการอา้งอิงขอ้มูลจาก 
แหล่งขอ้มูลใด ๆ ท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุในส่วนท่ี 1) 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรอง 
ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ี 
ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ 
ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

         ช่ือ   ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ* 
1.                                                                                                                     
2.                                                                                
3.                                                                                                                     
4.                                                                                
5.                                                                                

ช่ือ            ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                         
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 หมายเหต ุหากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้ 
บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูเ้สนอขาย 
ตราสารหน้ีตอ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือได้
เกิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วย
ทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน 

2.  ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูอ้อกตราสารหน้ีอ่ืนนอกจากสาขาธนาคาร 
พาณิชยต์าม 1.  
  ใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลของผูอ้อกตราสารหน้ีหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง 
บริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนัของผูอ้อกตราสารหน้ีลงลายมือช่ือ 
พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนาม 
ก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยให้ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ีแลว้  
และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ [กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั / ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด 
ท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั] ของผูอ้อกตราสารหน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ 
ในสาระส าคญั   

ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ี 
ตามท่ีปรากฏในแหล่งขอ้มูลท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้ง
ครบถว้นของขอ้มูลท่ีอา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี  (ใหร้ะบุขอ้ความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีท่ีมีการอา้งอิงขอ้มูลจาก 
แหล่งขอ้มูลใด ๆ ท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุในส่วนท่ี 1) 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรอง 
ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ี 
ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูล 
ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

        ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ 
1.                                                                                                                     
2.                                                                                                  
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ช่ือ            ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                                                                              

 หมายเหต ุหากในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้ 
บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูเ้สนอขาย 
ตราสารหน้ีตอ้งจดัใหบุ้คคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที เวน้แต่เหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือได้
เกิดจากการท่ีบุคคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้ เน่ืองจากเจ็บป่วย
ทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน 

3.  การรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 
ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 

ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
“ขา้พเจา้ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของผูอ้อกตราสารหน้ี ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ 
(1)  ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ีแลว้  

และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น  
ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

(2)  ไดพ้ิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูอ้อกตราสารหน้ีในอนาคตแลว้เห็นวา่ 
สมมติฐานไดจ้ดัท าขึ้นอยา่งสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผูอ้อกตราสารหน้ีหรือผูล้งทุน 
อยา่งชดัเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีมีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของ 
ผูอ้อกตราสารหน้ีในอนาคตในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี)” 

ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลบางส่วน หรือเห็นวา่ขอ้มูลบางส่วนไม่ถูกตอ้งครบถว้น ใหอ้ธิบายเง่ือนไขไวเ้พิ่มเติม เช่น 

“เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง ........................... ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี
ท่ีขา้พเจา้ไม่สามารถใหค้วามเห็นได ้เน่ืองจาก ...............................(ไม่มีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะตรวจสอบ หรือ 
ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารของผูอ้อกตราสารหน้ีในการตรวจสอบขอ้มูลในเร่ืองน้ี)” หรือ 

“เวน้แต่ขอ้ความในหนา้............ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่ควรใชข้อ้ความ....................แทน” 
ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินน าขอ้มูลจากบุคคลอ่ืนท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นนั้นมาอา้งอิง  

ใหร้ะบุขอ้ความเพิ่มเติม ดงัน้ี 
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“เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง.............................ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี 
ท่ีขา้พเจา้ใชข้อ้มูลจาก ....................................ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองน้ีเป็นอยา่งดี” 

ช่ือ             ต าแหน่ง        ลายมือช่ือ 
1.                                                                                      
2.                                                                    
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เอกสารแนบ 

 
ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้  

(“ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน”) และข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 
ส าหรับ      

“                           (ช่ือหุ้นกู้)                              ” 
 

หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ เหตุผล1 

    

    
    

 
1 อธิบายเหตผุลท่ีขอ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกูแ้ตกต่างจากขอ้ก าหนดสิทธิมาตรฐานเฉพาะในกรณีท่ีมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัจนท าให้
กระทบสิทธิของผูถ้ือหุ้นกู ้
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ภาคผนวก 1 

 
วิธีการค านวณอตัราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกจิ  

อตัราส่วนทางการเงิน สูตรการค านวณ 

1. กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการท่ัวไป 
(1) อตัราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า) สินทรัพยห์มุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน 
(2) ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย 
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย / ดอกเบ้ียจ่าย 

(3) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย 
ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

(4) ความสามารถในการช าระภาระผกูพนั 
(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / (หน้ีสินระยะสั้นท่ีมีภาระดอกเบ้ีย + หน้ีสิน
ระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี)  

(5) หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(6) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

(7) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก าหนด
ภายใน 1 ปีต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (ร้อยละ) 

(หน้ีสินระยะสั้นท่ีมีภาระดอกเบ้ีย + หน้ีสินระยะยาว 
ท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี) * 100 / 
หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

(8) เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินต่อหน้ีสิน 
ท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (ร้อยละ) 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน * 100 / หน้ีสินทั้งหมดท่ีมี
ภาระดอกเบ้ีย 

2. กลุ่มธนาคารพาณิชย์ 
(1) สินทรัพยส์ภาพคล่องเพื่อรองรับ
สถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง 
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) (ร้อยละ) 

ค านวณตามเกณฑ ์ธปท. 
(สินทรัพยส์ภาพคล่อง / ประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออกสุทธิใน 30 วนั ภายใตส้ถานการณ์ 
ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง) 
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อตัราส่วนทางการเงิน สูตรการค านวณ 
(2) แหล่งเงินท่ีมีความมัน่คงต่อความตอ้งการ
แหล่งเงินท่ีมีความมัน่คง (Net Stable Funding 
Ratio: NSFR) (ร้อยละ) 

ค านวณตามเกณฑ ์ธปท. 
(แหล่งเงินท่ีมีความมัน่คง / ความตอ้งการแหล่งเงินท่ีมี
ความมัน่คง) 

(3) เงินกองทุนชั้นท่ี 1 (Tier 1 ratio) (ร้อยละ) ค านวณตามเกณฑ ์ธปท. 

(4) เงินกองทุนทั้งส้ิน (CAR ratio) (ร้อยละ) ค านวณตามเกณฑ ์ธปท. 

3. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์ 
(1) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหน้ีสิน 
ทัว่ไปและทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวางเป็นประกนั 
(NCR) (ร้อยละ) 

ค านวณตามเกณฑ ์ก.ล.ต. 

(2) อตัราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า) สินทรัพยห์มุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน 
(3) ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย               
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / ดอกเบ้ียจ่าย 

(4) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย  (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ก าไรก่อนหกั
ดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

(5) ความสามารถในการช าระภาระผกูพนั       
(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / (หน้ีสินระยะสั้นท่ีมีภาระดอกเบ้ีย + หน้ีสิน
ระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี)  

(6) หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(7) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม 

(8) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(ร้อยละ) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 
(เฉล่ีย) 

4. กลุ่มธุรกจิประกนัชีวิต 
(1) อตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินทุนท่ีตอ้ง      
ด ารงตามกฎหมาย (CAR Ratio) (ร้อยละ) 

ค านวณตามเกณฑ ์คปภ. 

(2) สินทรัพยล์งทุนต่อส ารองประกนัภยั  
(ร้อยละ) 

สินทรัพยล์งทุน * 100 / เงินส ารองประกนัภยั 
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อตัราส่วนทางการเงิน สูตรการค านวณ 
(3) อตัราการเปล่ียนแปลงเงินกองทุน (ร้อยละ) ค านวณตามเกณฑ ์คปภ. 
(4) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) (ร้อยละ) ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี * 100 / ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวม (เฉล่ีย) 
(5) ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั  
(รวมค่าบ าเหน็จ) ต่อเบ้ียรับประกนัภยัสุทธิ  
(ร้อยละ) 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั (รวมค่าบ าเหน็จ) * 100 / 
เบ้ียรับประกนัภยัสุทธิ 

5. กลุ่มธุรกจิลสีซ่ิง 
(1) ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย               
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / ดอกเบ้ียจ่าย 

(2) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา                        
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ก าไรก่อนหกั
ดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

(3) หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม 

(5) สัดส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้                  
(NPL ratio) (ร้อยละ) 

สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้* 100 / สินเช่ือรวม  

(6) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(ร้อยละ) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 
(เฉล่ีย) 

(7) อตัราการเติบโตของรายได ้(ร้อยละ) (รายไดร้วมงวดก่อน-รายไดร้วมงวดปัจจุบนั) * 100 / 
รายไดร้วมงวดก่อน 

6. บริษัทในกลุ่มสินเช่ือส่วนบุคคล 
(1) ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย                 
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / ดอกเบ้ียจ่าย 

(2) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ก าไรก่อนหกั
ดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   
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อตัราส่วนทางการเงิน สูตรการค านวณ 
(3) หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม 

(5) สัดส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้                
(NPL Ratio) (ร้อยละ) 

เงินใหสิ้นเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้* 100 / เงินให้
สินเช่ือรวม 

(6) ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือรวม 
(allowance for doubtful account to total 
receivables ratio) (ร้อยละ) 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ * 100 / เงินใหสิ้นเช่ือรวม 

(7) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(ร้อยละ) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 
(เฉล่ีย) 

7. บริษัทในกลุ่มบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
(1) ความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย                
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / ดอกเบ้ียจ่าย 

(2) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย 
ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

(3) หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม   
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม 
 

(5) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(ร้อยละ) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 
(เฉล่ีย) 

(6) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) (ร้อยละ) ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี * 100 / ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม (เฉล่ีย) 
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หมายเหตุ : 
1) สามารถเปิดเผยอตัราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เช่น EBITDA margin ratio (ร้อยละ) 

เท่ากบั ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย / รายไดร้วม เป็นตน้ ส าหรับกิจการในกลุ่มพฒันา
อสังหาริมทรัพยใ์ห้เปิดเผยอตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียนเร็ว (quick ratio) (เท่า) เท่ากบั (สินทรัพยห์มนุเวียน-สินคา้คงเหลือ) / 
หน้ีสินหมุนเวียน เพ่ิมเติมดว้ย  

2)  การแสดงขอ้มูล key financial ratio งวดล่าสุด ในกรณีท่ีงบก าไรขาดทนุเป็นงบระหว่างปีใหน้ าขอ้มูล
ยอ้นหลงั 4 ไตรมาสมาค านวณเพ่ือให้ไดข้อ้มูลเตม็ปี กรณีช่วงเวลาใดท่ีบริษทัไม่ไดจ้ดัท างบระหว่างปีส าหรับงวดปีก่อน  
ให้จดัท า key financial ratio โดยใชข้อ้มูลเฉพาะงวดล่าสุด และอธิบายในหมายเหตเุพ่ิมเติม 
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ภาคผนวก 2 : การเปิดเผยข้อมูลเพิม่เติมกรณีเสนอขาย 
หุ้นกู้เพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 

 
ในกรณีออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต์ามประกาศวา่ดว้ย 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ 
ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ี 1 รายการขอ้มูล (นอกจากหัวขอ้ 1.1) ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี โดยใหเ้ปิดเผย 
ขอ้มูลของทั้งผูมี้สิทธิเสนอโครงการและผูอ้อกหุน้กู ้ 

ส่วนท่ี 1. รายการข้อมูล 

1. ข้อมูลโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 
1.1  ลกัษณะส าคญั ขั้นตอนการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์โครงสร้างทางกฎหมายและโครงสร้าง

กระแสเงินสดของโครงการ 
1.2  ขอ้มูลบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์เช่น ผูจ้ดัจ าหน่ายตราสารหน้ี 

ผูค้า้ตราสารหน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูบ้ริหารจดัการโครงการ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้นายทะเบียนหุน้กู ้ตวัแทน 
ช าระเงิน ผูจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ี ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีส ารอง (ถา้มี) เป็นตน้ 

1.3  รายละเอียดของสินทรัพยท่ี์จะน ามาแปลงเป็นหลกัทรัพย ์เช่น ประเภท ลกัษณะ คุณภาพทางเครดิต 
(กรณีสินทรัพยเ์ป็นลูกหน้ี) เง่ือนไขในการเลือกสินทรัพย ์และมูลค่าของ กลุ่มสินทรัพย ์ประวติัการเรียกเก็บ
กระแสรายรับจากสินทรัพย ์เป็นตน้ 

1.4  การเพิ่มคุณภาพเครดิต (Credit Enhancement) 
1.5  การลงทุนหรือการหาผลประโยชน์จากเงินสดในบญัชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
1.6  ความเส่ียงและการจดัการความเส่ียงของโครงการ 
1.7  การวิเคราะห์การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูห้รือผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ี 

ตามหุน้กูโ้ดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
1.8  ขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) เช่น การใชต้ราสารอนุพนัธ์ (Derivative Instruments)                   

เพื่อปรับรูปแบบกระแสเงินสด เง่ือนไขการโอนสินทรัพยค์ืน เป็นตน้ 

นอกจากน้ี  เพื่อใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของผูอ้อกตราสารหน้ี ในการรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล
ตามส่วนท่ี 3 การรับรองความถูกตอ้ง ใหใ้ชก้ารรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล ดงัน้ี 
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ส่วนท่ี 3. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  
3.1  ผูอ้อกหุ้นกู ้
ใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจ  

จากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัของผูอ้อกหุน้กูล้งลายมือช่ือ และประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูฉ้บบัน้ีแลว้ และ 
ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ [กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั / ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีได้ 
รับมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั] ของผูอ้อกหุ้นกู ้ ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าว 
ถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ ในสาระส าคญั   

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรอง 
ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ี 
ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูล 
ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

   ช่ือ            ต าแหน่ง        ลายมือช่ือ 
1.                                                                                                                     
2.                                                                                
3.                                                                                                                     
4.                                                                                

ช่ือ        ต าแหน่ง         ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                   

 
3.2  ผูมี้สิทธิเสนอโครงการ 
ผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งจดัใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด 

ท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัของผูมี้สิทธิเสนอโครงการ หรือในกรณี 
ท่ีผูมี้สิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ใหผู้มี้อ  านาจนามผกูพนัของผูมี้สิทธิ 
เสนอโครงการลงลายมือช่ือ และประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนาม 
ก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยให้ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
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“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กูฉ้บบัน้ีแลว้  
และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ [กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั/ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด 
ท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั / ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั] ของผูมี้สิทธิ 
เสนอโครงการ  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด  
หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรอง 
ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไว ้ 
ทุกหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูล 
ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

   ช่ือ                       ต าแหน่ง        ลายมือช่ือ 
1.                                                                                                                     
2.                                                                                
3.                                                                                                                     
4.                                                                                

                      ช่ือ                          ต าแหน่ง      ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                                                                     
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ภาคผนวก 3 : การเปิดเผยข้อมูลเพิม่เติมกรณีเสนอขาย 
หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง 

 
ในกรณีออกและเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงตามประกาศวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาต 

ใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนท่ี 1 ดงัน้ี 
 (1)  ประเภทและลกัษณะส าคญัของปัจจยัอา้งอิง รวมถึงให้ระบุขอ้มูลส าคญัของปัจจยัอา้งอิงท่ีอาจ 
มีผลกระทบต่อเงินตน้หรือผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ พร้อมแหล่งขอ้มูลท่ีผูถื้อหุ้นกูส้ามารถดูเพิ่มเติมได ้ 
เช่น แสดงกราฟขอ้มูลผลการด าเนินงานยอ้นหลงัของปัจจยัอา้งอิง เป็นตน้ 
 (2)  โครงสร้างของธุรกรรมและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว 
 (3)  ความเส่ียงท่ีอาจมีผลต่อความผนัผวนหรือผลตอบแทนของปัจจยัอา้งอิงของหุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง 
รวมถึงรูปแบบและวิธีการบริหารความเส่ียงดงักล่าวดว้ย  
 (4)  ขอ้มูลสถิติราคาของปัจจยัอา้งอิงหรือการคาดการณ์ราคาของปัจจยัอา้งอิง (ถา้มี) 
  (5)  ขอ้มูลของสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว เช่น ขอ้มูลคู่สัญญาและสาระส าคญัของสัญญา 
เป็นตน้  ทั้งน้ี ตวัอยา่งของสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การท าสัญญาล่วงหนา้ท่ีมีขอ้ก าหนดใหผู้อ้อกหุน้กูไ้ดรั้บ
ช าระหน้ีจากคู่สัญญาในจ านวนและระยะเวลาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกบัท่ีตอ้งช าระหน้ีใหผู้ถื้อหุน้กู ้
ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงท่ีเสนอขายนั้น (back to back agreement)  
  (6)  หลกัเกณฑก์ารค านวณดอกเบ้ีย เง่ือนไขอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายดอกเบ้ีย และ/หรือการช าระคืน
เงินตน้ (ถา้มี) รวมถึงใหแ้สดงผลตอบแทนท่ีผูถื้อตราสารจะไดรั้บจากการลงทุนภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ  
ไวด้ว้ย เช่น  

• กรณีท่ีการช าระคืนเงินตน้ขึ้นอยูก่บัระดบัปัจจยัอา้งอิง ให้ระบุเง่ือนไขดงักล่าวไว ้
อยา่งชดัเจนดว้ย  เช่น ณ วนัครบก าหนดอายตุราสาร 

- หากราคาหุน้สามญัของบริษทั ก. ต ่ากวา่ X1 บาท ผูถื้อตราสารจะไดรั้บเงินตน้คืน  
80% ของเงินลงทุน 

- หากราคาหุน้สามญัของบริษทั ก. อยูร่ะหวา่ง X1 และ X2 บาท ผูถื้อตราสารจะไดรั้บ 
เงินตน้คืนไม่ต ่ากวา่ 80% แต่ไม่เกิน 100% ของเงินลงทุน ขึ้นอยูก่บัราคาหุ้นสามญัของบริษทั ก. 

- หากราคาหุน้สามญัของบริษทั ก. สูงกวา่ X2 บาท ผูถื้อตราสารจะไดรั้บเงินตน้คืน 100% 
ของเงินลงทุน 

• กรณีท่ีการจ่ายดอกเบ้ียขึ้นอยู่กบัระดบัปัจจยัอา้งอิง ให้ระบุเง่ือนไขดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย   
เช่น หากมีวนัใดวนัหน่ึงในงวดการจ่ายดอกเบ้ีย 

- ราคาหุน้สามญัของบริษทั ก. ต ่ากวา่ X1 บาท ผูถื้อตราสารจะไดรั้บดอกเบ้ีย Y1% ต่อปี  
- ราคาหุน้สามญัของบริษทั ก. อยูร่ะหวา่ง X1 และ X2 บาท ผูถื้อตราสารจะไดรั้บดอกเบ้ีย 

Y2% ต่อปี 
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- ราคาหุน้สามญัของบริษทั ก. สูงกวา่ X2 บาท ผูถื้อตราสารจะไดรั้บดอกเบ้ียในอตัรา Y3% 
ต่อปี 

ตวัอยา่ง  กรณีมีการคุม้ครองเงินตน้ท่ีระดบัร้อยละ 80 ของมูลค่าท่ีตราไวผู้ล้งทุนมีเงินลงทุน 1,000 บาท ในหุ้นกู้
ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงท่ีมีปัจจยัอา้งอิงเป็นหุน้บริษทั BBB ซ่ึงจ่ายดอกเบ้ีย 10% ต่อปีและถือจนครบอาย ุผูถื้อตราสาร 
จะไดรั้บช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเงินสด  โดยเงินตน้ท่ีจะไดรั้บคืนขึ้นอยูก่บัราคาปิดของหุน้อา้งอิง  
ณ วนัท่ีครบก าหนดอายหุุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงจะสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กรณี ไดแ้ก่ 

 
1) ถา้ราคาปิดหุ้นบริษทั BBB  ณ วนัท่ีครบก าหนดอาย ุเท่ากบัหรือสูงกว่า 100 บาท (ราคาหุ้นอา้งอิง)  

ผูถื้อตราสารจะไดรั้บคืนเงินตน้ เท่ากบั 1,000 บาท (มูลค่าท่ีตราไว)้ และดอกเบ้ีย 100 บาท  รวมเป็น
จ านวน 1,100 บาท  ซ่ึงคิดเป็นอตัราผลตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 10 ต่อปี 

2) ถา้ราคาปิดหุ้นบริษทั BBB  ณ วนัท่ีครบก าหนดอาย ุสูงกวา่ 80 บาท แต่ต ่ากวา่ 100 บาท เช่น 90 บาท  
ผูถื้อตราสารจะไดรั้บคืนเงินตน้ เท่ากบัราคาปิดหุ้น BBB คูณ 10 (90 x 10) หรือ 900 บาท และดอกเบ้ีย 
100 บาท  รวมเป็นจ านวน 1,000 บาท ซ่ึงคิดเป็นอตัราผลตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 0 ต่อปี 

3) ถา้ราคาปิดหุ้นบริษทั BBB  ณ วนัท่ีครบก าหนดอาย ุเท่ากบัหรือต ่ากว่า 80 บาท ผูถื้อตราสารจะไดรั้บคืน
เงินตน้ เท่ากบั 800 บาท (ร้อยละ 80 ของมูลค่าท่ีตราไว)้ และดอกเบ้ีย 100 บาท รวมเป็นจ านวน  
900 บาท  ดงันั้น ผูล้งทุนจะขาดทุนเท่ากบัร้อยละ 10 ต่อปี 
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ภาคผนวก 4 : การเปิดเผยข้อมูลเพิม่เติมกรณีเสนอขาย 
ตราสารด้อยสิทธิเพ่ือนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ 

 
ในกรณีออกและเสนอขายตราสาร Basel III ตามประกาศวา่ดว้ยการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิ 

เพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยใ์หเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนท่ี 1 รายการขอ้มูล ดงัน้ี 
1. กรณีเสนอขายตราสาร Additional Tier 1 

1.1  ลกัษณะเฉพาะของตราสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
(1)  ลกัษณะและเง่ือนไขโดยรวมของตราสาร Additional Tier 1 โดยระบุความเส่ียง 

เฉพาะตวัของตราสารอยา่งละเอียดและชดัเจน เช่น ไม่ก าหนดระยะเวลาการช าระคืนแต่จะถูกไถ่ถอน 
เม่ือเลิกกิจการ ธพ. มีอ านาจเตม็ท่ีในการยกเลิกการจ่ายดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนอ่ืนใดเม่ือใดก็ได ้
โดยไม่สะสมผลตอบแทน (Non-cumulative) และไม่ถือเป็นเหตุผิดนดัช าระหน้ี การก าหนดเง่ือนไข 
ในการรองรับและรับรู้ผลขาดทุนในระหวา่งการด าเนินการ (“loss absorption on a going-concern basis”)  
และเม่ือไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้4 (“loss absorption on a gone-concern basis”) ความเส่ียง 
และผลกระทบต่อผูล้งทุนภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ เป็นตน้ 

(2)  เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะและความเส่ียงของตราสาร Additional Tier 1 
และตราสารหน้ีทัว่ไป โดยไม่ท าใหผู้ล้งทุนเขา้ใจผิดวา่หลกัทรัพยท์ั้งสองประเภทสามารถเปรียบเทียบกนัได ้
เช่น เปรียบเทียบผลตอบแทนอยา่งเดียว โดยไม่รวมถึงขอ้มูลผลกระทบดา้นความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจาก 
ตราสาร Additional Tier 1 เป็นตน้ 

(3)  เปรียบเทียบล าดบัการช าระหน้ีของผูถื้อตราสาร Additional Tier 1 กบัเงินฝากเจา้หน้ีสามญั  
ตราสารหน้ีประเภทอ่ืน ๆ หุ้นสามญั ฯลฯ ภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เม่ือผูอ้อกตราสารถูกพิทกัษท์รัพย ์ 
หรือถูกพิพากษาใหล้ม้ละลาย หรือมีการช าระบญัชีเพื่อการเลิกกิจการหรือเม่ือเกิด Trigger event เพื่อ loss 
absorption on a going-concern basis และ loss absorption on  a gone-concern basis เป็นตน้ 

(4)  ค  านิยามและองคป์ระกอบของเงินกองทุน [เงินกองทุนชั้นท่ี 1 และเงินกองทุนชั้นท่ี 2] 
และสินทรัพยเ์ส่ียงโดยยอ่ มีสาระส าคญั และเขา้ใจไดง้่าย  

(5) ค านิยามและองคป์ระกอบของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (Common equity 
tier 1: “CET 1”) พร้อมรายการหกัจาก CET 1 โดยยอ่ มีสาระส าคญั และเขา้ใจไดง้่าย 

(6) วิธีการค านวณอตัราเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (“CET 1 ratio”) 
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 (“Tier 1 Ratio”) และอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน (“Total Capital Ratio”) โดยยอ่ 
และเขา้ใจไดง้่าย 

 
4 เช่น ธพ. มีสินทรัพยไ์ม่เพียงพอจ่ายคืนผูฝ้ากเงินและเจา้หน้ี เงินกองทุนของ ธพ. ลดลงจนถึงระดบัท่ีจะกระทบตอ่ผูฝ้ากเงินและเจา้หน้ี  
หรือ ธพ. ไม่สามารถเพ่ิมทุนไดด้ว้ยตวัเอง เป็นตน้ 
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(7) เปรียบเทียบระหวา่ง CET 1 ratio, Tier 1 Ratio และ Total Capital Ratio ท่ี ธพ.  
ด ารงได ้ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือนกบัอตัราส่วนเงินกองทุนขั้นต ่า (“minimum capital 
requirement”) และเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (“capital buffer”)  ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ก าหนด 
ทั้ง 3 ประเภท รวมทั้ง CET1 ratio ท่ี ธพ. ก าหนดเป็น Trigger point5 เพื่อ loss absorption on a going-concern 
basis ซ่ึงอาจท าใหต้ราสารถูกลดมูลค่า (“write down”)/ปลดหน้ี (“write off”) หรือถูก convert to equity 

 นอกจากน้ี ให ้ธพ. เปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบวา่ สามารถติดตามอตัราส่วนเงินกองทุน 
ดงักล่าว ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือนไดจ้ากหนา้เวบ็ไซตข์อง ธพ. ภายในวนัท่ี 25 ของเดือนถดัไป  
เน่ืองจากการลดลงของอตัราส่วนเงินกองทุนท่ี ธพ. ด ารงได ้การไม่สามารถปฏิบติัตาม minimum capital 
requirement และ capital buffer ดงักล่าว อาจส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงต่อผูถื้อตราสาร Additional Tier 1 อยา่งไร  

(8) แนวทาง/วิธีการค านวณมูลค่าท่ีตราสารถูก write down/write off หรือมูลค่าท่ีตราสาร 
ถูก convert to equity  เม่ือเกิด Trigger event ภายใตเ้ง่ือนไขทั้งเพื่อ loss absorption on a going-concern basis  
และ loss absorption on a gone-concern basis6 พร้อมตวัอยา่งการค านวณท่ีผูล้งทุนเขา้ใจไดง้่าย รวมทั้ง 
มีการจดัท า worst case scenario analysis เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจ/รับทราบผลขาดทุนสูงสุด  และผลกระทบ 
ท่ีผูล้งทุนอาจไดรั้บเม่ือเกิด Trigger event ดงักล่าว  

นอกจากน้ี กรณีของตราสาร Additional Tier 1 ท่ีมีเง่ือนไขการ convert to equity ให ้ธพ.  
เปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบถึงความเส่ียง และผลกระทบจากการก าหนด floor conversion price ท่ีระดบัร้อยละ 50  
ของราคาหุน้สามญัของ ธพ. ในช่วงก่อนหรือระหวา่งการเสนอขายตามแนวทางท่ีสมาคมธนาคารไทยก าหนด  
เช่น ความเส่ียงท่ีจะไดรั้บหุน้สามญัจากการถูก convert to equity ในมูลค่ารวมต ่ากวา่เงินลงทุนในตราสาร 
Additional Tier 1 ดงักล่าว เป็นตน้ 

(9) ขั้นตอนและกระบวนการในกรณีท่ีมีการ write down/write off  หรือ convert to equity 
ส าหรับตราสาร Additional Tier 1 

(10) อธิบายแผนการขยายธุรกิจในช่วง 3 ปีขา้งหนา้ 

1.2  ขอ้มูลเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จากการเสนอขายตราสาร Additional Tier 1  
ของ ธพ. โดยผา่น ธพ. ผูอ้อกตราสารเองหรือผา่นบริษทัหลกัทรัพย ์(“บล.”) ในเครือของ ธพ. (ถา้มี) เน่ืองจาก
เพื่อใหถู้กนบัเป็นเงินกองทุนตามเกณฑ ์Basel III ของ ธปท. จึงอาจสร้างแรงจูงใจให ้ธพ. หรือ บล. ในเครือของ 
ธพ. ชกัชวนใหผู้ล้งทุนซ้ือตราสารโดยไม่ช้ีแจงถึงความเส่ียง ชวนเช่ือเกินจริง ใหข้อ้มูลเป็นเทจ็หรือไม่ชดัเจน          

 

 
 

 
5 อตัราท่ี ธพ. ก าหนดตอ้งมี CET 1 ratio สูงกว่า 5.125% 
6 เช่น ธพ. มีสินทรัพยไ์ม่เพียงพอจ่ายคืนผูฝ้ากเงินและเจา้หน้ี เงินกองทุนของ ธพ. ลดลงจนถึงระดบัท่ีจะกระทบตอ่ผูฝ้ากเงินและเจา้หน้ี หรือ 
ธพ. ไม่สามารถเพ่ิมทุนไดด้ว้ยตวัเอง เป็นตน้ 
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2. กรณีเสนอขายตราสาร Tier 2  ให ้ธพ. ผูเ้สนอขายตราสารดงักล่าวระบุรายละเอียดขอ้มูลเพิ่มเติม
อยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

2.1  ลกัษณะเฉพาะของตราสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
(1)  ลกัษณะและเง่ือนไขโดยรวมของตราสาร Tier 2 โดยระบุความเส่ียงเฉพาะตวัของ 

ตราสารอยา่งละเอียดและชดัเจน เช่น เป็นตราสารท่ี ธพ. มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบก าหนดการช าระคืนภายใต้
เง่ือนไขท่ี ธปท. ก าหนดและไม่มีขอ้ก าหนดใหผู้ถื้อสามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดการก าหนดเง่ือนไข loss 
absorption on a gone-concern basis  และความเส่ียงและผลกระทบ  ต่อผูล้งทุนภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ  
เป็นตน้ 

(2) เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะและความเส่ียงของตราสาร Tier 2 และ 
ตราสารหน้ีทัว่ไป โดยไม่ท าใหผู้ล้งทุนเขา้ใจผิดวา่หลกัทรัพยท์ั้งสองประเภทสามารถเปรียบเทียบกนัได ้ 
เช่น เปรียบเทียบผลตอบแทนอยา่งเดียว โดยไม่รวมถึงขอ้มูลผลกระทบดา้นความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น 
จากตราสาร Tier 2 เป็นตน้ 

(3)  เปรียบเทียบล าดบัการช าระหน้ีของผูถื้อตราสาร Tier 2 กบัเงินฝาก เจา้หน้ีสามญั  
ตราสารหน้ีประเภทอ่ืน ๆ หุ้นสามญั ฯลฯ ภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เม่ือผูอ้อกตราสารถูกพิทกัษท์รัพย ์
หรือถูกพิพากษาใหล้ม้ละลาย หรือมีการช าระบญัชีเพื่อการเลิกกิจการ และเม่ือเกิด Trigger event  
 เพื่อ loss absorption on a gone-concern basis เป็นตน้   

(4)  ค  านิยามและองคป์ระกอบของเงินกองทุน [เงินกองทุนชั้นท่ี 1 และเงินกองทุนชั้นท่ี 2]  
และสินทรัพยเ์ส่ียง โดยยอ่ มีสาระส าคญั และเขา้ใจไดง้่าย 

(5)  วิธีการค านวณ CET 1 ratio, Tier 1 Ratio และ Total Capital Ratio โดยยอ่และเขา้ใจไดง้่าย 
(6) เปรียบเทียบระหวา่ง CET 1 ratio, Tier 1 Ratio และ Total Capital Ratio ท่ี ธพ. ด ารงได ้ 

ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือนกบั minimum capital requirement และ capital buffer ตามท่ี ธปท. 
ก าหนดทั้ง 3 ประเภท  

      นอกจากน้ี ให ้ธพ. เปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบวา่ สามารถติดตามอตัราส่วนเงินกองทุน
ดงักล่าว ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือนไดจ้ากหนา้เวบ็ไซต ์ของ ธพ. ภายในวนัท่ี 25 ของเดือนถดัไป 
เน่ืองจากการลดลงของอตัราส่วนเงินกองทุนท่ี ธพ. ด ารงได ้การไม่สามารถปฏิบติัตาม minimum capital 
requirement และ capital buffer  ดงักล่าวอาจส่งผลใหเ้กิด ความเส่ียงต่อผูถื้อตราสาร Tier 2 อยา่งไร  

(7) แนวทาง/วิธีการค านวณมูลค่าท่ีตราสารถูก write down/write off หรือมูลค่าท่ีตราสาร 
ถูก convert to equity  เม่ือเกิด Trigger event ภายใตเ้ง่ือนไขเพื่อ loss absorption on a gone-concern basis  
พร้อมตวัอยา่งการค านวณท่ีผูล้งทุนเขา้ใจไดง้่าย รวมทั้งมีการจดัท า worst case scenario analysis เพื่อให้ 
ผูล้งทุนเขา้ใจ/รับทราบผลขาดทุนสูงสุด และผลกระทบท่ีผูล้งทุนอาจไดรั้บเม่ือเกิด Trigger event ดงักล่าว  
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นอกจากน้ี กรณีของตราสาร Tier 2 ท่ีมีเง่ือนไขการ convert to equity ให ้ธพ.  
เปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบถึงความเส่ียง และผลกระทบจากการก าหนด floor conversion price ท่ีระดบั 
ร้อยละ 50 ของราคาหุน้สามญัของ ธพ. ในช่วงก่อนหรือระหวา่งการเสนอขายตามแนวทางท่ีสมาคม 
ธนาคารไทยก าหนด เช่น ความเส่ียงท่ีจะไดรั้บหุน้สามญัจากการถูก convert to equity ในมูลค่ารวมต ่ากวา่ 
เงินลงทุนในตราสาร Tier 2 ดงักล่าว เป็นตน้ 

(8) ขั้นตอนและกระบวนการในกรณีท่ีมีการ write down/write off  หรือ convert to equity  
ส าหรับตราสาร Tier 2 

(9) อธิบายแผนการขยายธุรกิจในช่วง 3 ปีขา้งหนา้ 

2.2  ขอ้มูลเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จากการเสนอขายตราสาร Tier 2 ของ ธพ.  
โดยผา่น ธพ. ผูอ้อกตราสารเองหรือผา่น บล. ในเครือของ ธพ. (ถา้มี) เน่ืองจากเพื่อใหถู้กนบัเป็นเงินกองทุน 
ตามเกณฑ ์Basel III ของ ธปท. จึงอาจสร้างแรงจูงใจให ้ธพ. หรือ บล. ในเครือของ ธพ. ชกัชวนใหผู้ล้งทุนซ้ือ
ตราสารโดยไม่ช้ีแจงถึงความเส่ียง ชวนเช่ือเกินจริง ใหข้อ้มูลเป็นเทจ็ หรือไม่ชดัเจน 
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ภาคผนวก 5 : การเปิดเผยข้อมูลเพิม่เติมกรณีเสนอขาย 
ตราสารด้อยสิทธิเพ่ือนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย 

 
ในกรณีออกและเสนอขาย Insurance Capital Bond ตามประกาศวา่ดว้ยการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิ 

เพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของบริษทัประกนัภยัใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนท่ี 1 รายการขอ้มูล ดงัน้ี 

1.  กรณีเสนอขาย Insurance Capital Bond-AT1 
1.1  ลกัษณะเฉพาะของตราสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

(1)  ลกัษณะและเง่ือนไขโดยรวมของ Insurance Capital Bond-AT1 โดยระบุความเส่ียง 
เฉพาะตวัของตราสารอยา่งละเอียดและชดัเจน เช่น ไม่ก าหนดระยะเวลาการช าระคืนแต่จะถูกไถ่ถอน 
เม่ือเลิกกิจการ บริษทัประกนัภยัมีอ านาจเตม็ท่ีในการยกเลิกการจ่ายดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนอ่ืนใดเม่ือใดก็ได ้
โดยไม่สะสมผลตอบแทน (Non-cumulative) และไม่ถือเป็นเหตุผิดนดัช าระหน้ี การก าหนดเง่ือนไข 
ในการรองรับและรับรู้ผลขาดทุนในระหวา่งการด าเนินการ (“loss absorption on a going-concern basis”)  
และเม่ือไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้7 (“loss absorption on a gone-concern basis”) ความเส่ียง 
และผลกระทบต่อผูล้งทุนภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ เป็นตน้ 

(2)  เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะและความเส่ียงของ Insurance Capital Bond-AT1 
และตราสารหน้ีทัว่ไป โดยไม่ท าใหผู้ล้งทุนเขา้ใจผิดวา่หลกัทรัพยท์ั้งสองประเภทสามารถเปรียบเทียบกนัได ้
เช่น เปรียบเทียบผลตอบแทนอยา่งเดียว โดยไม่รวมถึงขอ้มูลผลกระทบดา้นความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจาก 
Insurance Capital Bond-AT1 เป็นตน้ 

(3)  เปรียบเทียบล าดบัการช าระหน้ีของผูถื้อ Insurance Capital Bond-AT1 กบัเจา้หน้ีบุริมสิทธิ  
ผูเ้อาประกนั ผูถื้อกรมธรรม ์ผูรั้บผลประโยชน์ เจา้หน้ีสามญั ตราสารหน้ีประเภทอ่ืน ๆ หุน้สามญั ฯลฯ ภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เม่ือผูอ้อกตราสารถูกพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกพิพากษาใหล้ม้ละลาย หรือมีการช าระบญัชี 
เพื่อการเลิกกิจการหรือเม่ือเกิด Trigger event เพื่อ loss absorption on a going-concern basis และ loss absorption 
on a gone-concern basis เป็นตน้ 

(4)  ค านิยามและองคป์ระกอบของเงินกองทุน [เงินกองทุนชั้นท่ี 1 และเงินกองทุนชั้นท่ี 2] 
และสินทรัพยเ์ส่ียงโดยยอ่ มีสาระส าคญั และเขา้ใจไดง้่าย  

(5)  ค  านิยามและองคป์ระกอบของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (Common equity 
tier 1: “CET1”) พร้อมรายการหกัจาก CET1 โดยยอ่ มีสาระส าคญั และเขา้ใจไดง้่าย วิธีการค านวณอตัราส่วน
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (“CET1 ratio”) อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 (“Tier 1 ratio”) และ 
อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : “CAR”) โดยยอ่และเขา้ใจไดง้่าย 

 
7 เช่น บริษทัประกนัภยัมีสินทรัพยไ์ม่เพียงพอจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์และเจา้หน้ี 
เงินกองทุนของบริษทัประกนัภยัลดลงจนถึงระดบัท่ีจะกระทบต่อผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์และเจา้หน้ี หรือ
บริษทัประกนัภยัไม่สามารถเพ่ิมทุนไดด้ว้ยตวัเอง เป็นตน้ 



  - 32 - 

(6)  เปรียบเทียบระหวา่ง CET1 ratio, Tier 1 ratio และ CAR ท่ีบริษทัประกนัภยัด ารงได ้ 
ณ ส้ินไตรมาสกบัอตัราส่วนเงินกองทุนขั้นต ่า (“minimum capital requirement”) ตามท่ีส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“ส านกังาน คปภ.”) ก าหนด รวมทั้ง CET1 
ratio ท่ีบริษทัประกนัภยัก าหนดเป็น Trigger point8 เพื่อ loss absorption on a going-concern basis ซ่ึงอาจท าให้
ตราสารถูกลดมูลค่า (“write down”)/ปลดหน้ี (“write off”) หรือถูก convert to equity 

นอกจากน้ี ใหบ้ริษทัประกนัภยัเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบวา่ สามารถติดตามอตัราส่วน
เงินกองทุนดงักล่าว ณ ส้ินไตรมาสไดจ้ากหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทัประกนัภยัและส านกังาน คปภ. ภายใน 60 วนั 
นบัจากวนัส้ินไตรมาส เน่ืองจากการลดลงของอตัราส่วนเงินกองทุนท่ีบริษทัประกนัชีวิตด ารงได ้การไม่สามารถ
ปฏิบติัตาม minimum capital requirement ดงักล่าว อาจส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงต่อผูถื้อ Insurance Capital Bond-AT1 
อยา่งไร  

(7)  แนวทาง/วิธีการค านวณมูลค่าท่ีตราสารถูก write down/write off หรือมูลค่าท่ีตราสาร 
ถูก convert to equity เม่ือเกิด Trigger event ภายใตเ้ง่ือนไขทั้งเพื่อ loss absorption on a going-concern basis  
และ loss absorption on a gone-concern basis พร้อมตวัอยา่งการค านวณท่ีผูล้งทุนเขา้ใจไดง้่าย รวมทั้งจดัท า 
worst case scenario analysis เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจ/รับทราบผลขาดทุนสูงสุด และผลกระทบท่ีผูล้งทุนอาจไดรั้บ
เม่ือเกิด Trigger event ดงักล่าว  

นอกจากน้ี กรณีของ Insurance Capital Bond-AT1 ท่ีมีเง่ือนไขการ convert to equity  
ใหบ้ริษทัประกนัภยัเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบถึงความเส่ียง และผลกระทบจากการก าหนด floor conversion price  
ท่ีระดบัร้อยละ 50 ของราคาหุน้สามญัของบริษทัประกนัภยัในช่วงก่อนหรือระหวา่งการเสนอขายตามแนวทางท่ี
สมาคมประกนัชีวิตไทย และ/หรือ สมาคมบริษทัประกนัวินาศภยัไทยก าหนด เช่น ความเส่ียงท่ีจะไดรั้บหุน้สามญั
จากการถูก convert to equity ในมูลค่ารวมต ่ากวา่เงินลงทุนใน Insurance Capital Bond-AT1 ดงักล่าว  
เป็นตน้ 

(8)  ขั้นตอนและกระบวนการในกรณีท่ีมีการ write down/write off หรือ convert to equity  
ส าหรับ Insurance Capital Bond-AT1 

(9)  อธิบายแผนการขยายธุรกิจในช่วง 3 ปีขา้งหนา้ 

1.2  ขอ้มูลเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จากการเสนอขาย Insurance Capital Bond-AT1 
ของบริษทัประกนัภยั โดยผา่น บล. ในเครือของบริษทัประกนัภยั (ถา้มี) เน่ืองจากเพื่อใหถู้กนบัเป็นเงินกองทุน
ตามเกณฑข์องส านกังาน คปภ. จึงอาจสร้างแรงจูงใจให ้บล. ในเครือของบริษทัประกนัภยัชกัชวนใหผู้ล้งทุนซ้ือ
ตราสารโดยไม่ช้ีแจงถึงความเส่ียง ชวนเช่ือเกินจริง ใหข้อ้มูลเป็นเทจ็หรือไม่ชดัเจน          

 
 

 
8 CET1 ratio ท่ีบริษทัประกนัภยัก าหนดตอ้งสูงกว่า 65% 



  - 33 - 

2.  กรณีเสนอขาย Insurance Capital Bond-Tier 2  
2.1  ลกัษณะเฉพาะของตราสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

(1)  ลกัษณะและเง่ือนไขโดยรวมของ Insurance Capital Bond-Tier 2 โดยระบุความเส่ียง
เฉพาะตวัของตราสารอยา่งละเอียดและชดัเจน เช่น เป็นตราสารท่ีบริษทัประกนัภยัมีสิทธิไถ่ถอนก่อน 
ครบก าหนดช าระคืนภายใตเ้ง่ือนไขท่ีส านกังาน คปภ. ก าหนดและไม่มีขอ้ก าหนดใหผู้ถื้อสามารถไถ่ถอน 
ก่อนก าหนด การก าหนดเง่ือนไข loss absorption on a gone-concern basis และความเส่ียงและผลกระทบต่อ 
ผูล้งทุนภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ เป็นตน้ 

(2)  เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะและความเส่ียงของ Insurance Capital Bond- 
Tier 2 และตราสารหน้ีทัว่ไป โดยไม่ท าใหผู้ล้งทุนเขา้ใจผิดวา่หลกัทรัพยท์ั้งสองประเภทสามารถเปรียบเทียบ
กนัได ้เช่น เปรียบเทียบผลตอบแทนอยา่งเดียว โดยไม่รวมถึงขอ้มูลผลกระทบดา้นความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น 
จาก Insurance Capital Bond-Tier 2 เป็นตน้ 

(3)  เปรียบเทียบล าดบัการช าระหน้ีของผูถื้อ Insurance Capital Bond-Tier 2 กบัเจา้หน้ี
บุริมสิทธิ ผูเ้อาประกนั ผูถื้อกรมธรรม ์ผูรั้บผลประโยชน์ เจา้หน้ีสามญั ตราสารหน้ีประเภทอ่ืน ๆ หุ้นสามญั ฯลฯ 
ภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เม่ือผูอ้อกตราสารถูกพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกพิพากษาใหล้ม้ละลาย หรือมีการช าระ
บญัชีเพื่อการเลิกกิจการ และเม่ือเกิด Trigger event เพื่อ loss absorption on a gone-concern basis เป็นตน้ 

(4)  ค  านิยามและองคป์ระกอบของเงินกองทุน [เงินกองทุนชั้นท่ี 1 และเงินกองทุนชั้นท่ี 2]  
และสินทรัพยเ์ส่ียง โดยยอ่ มีสาระส าคญั และเขา้ใจไดง้่าย 

(5)  วิธีการค านวณ CET1 ratio, Tier 1 ratio และ CAR โดยยอ่และเขา้ใจไดง้่าย 
(6)  เปรียบเทียบระหวา่ง CET1 ratio, Tier 1 ratio และ CAR ท่ีบริษทัประกนัภยัด ารงได ้ 

ณ ส้ินไตรมาสกบั minimum capital requirement และ capital buffer ตามท่ีส านกังาน คปภ. ก าหนด  
นอกจากน้ี ใหบ้ริษทัประกนัภยัเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบวา่ สามารถติดตามอตัราส่วน

เงินกองทุนดงักล่าว ณ ส้ินไตรมาสไดจ้ากหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทัประกนัภยัและส านกังาน คปภ. ภายใน 60 วนั 
นบัจากวนัส้ินไตรมาส เน่ืองจากการลดลงของอตัราส่วนเงินกองทุนท่ีบริษทัประกนัภยัด ารงได ้การไม่สามารถ
ปฏิบติัตาม minimum capital requirement ดงักล่าวอาจส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงต่อผูถื้อ Insurance Capital Bond- 
Tier 2 อยา่งไร  

(7)  แนวทาง/วิธีการค านวณมูลค่าท่ีตราสารถูก write down/write off หรือมูลค่าท่ีตราสาร 
ถูก convert to equity เม่ือเกิด Trigger event ภายใตเ้ง่ือนไขเพื่อ loss absorption on a gone-concern basis  
พร้อมตวัอยา่งการค านวณท่ีผูล้งทุนเขา้ใจไดง้่าย รวมทั้งมีการจดัท า worst case scenario analysis เพื่อให้ 
ผูล้งทุนเขา้ใจ/รับทราบผลขาดทุนสูงสุด และผลกระทบท่ีผูล้งทุนอาจไดรั้บเม่ือเกิด Trigger event ดงักล่าว  

นอกจากน้ี กรณีของ Insurance Capital Bond-Tier 2 ท่ีมีเง่ือนไขการ convert to equity  
ใหบ้ริษทัประกนัภยั เปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบถึงความเส่ียง และผลกระทบจากการก าหนด floor conversion price  
ท่ีระดบัร้อยละ 50 ของราคาหุน้สามญัของบริษทัประกนัภยัในช่วงก่อนหรือระหวา่งการเสนอขายตามแนวทางท่ี
สมาคมประกนัชีวิตไทย และ/หรือ สมาคมบริษทัประกนัวินาศภยัไทยก าหนด เช่น ความเส่ียงท่ีจะไดรั้บ 
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หุน้สามญัจากการถูก convert to equity ในมูลค่ารวมต ่ากว่าเงินลงทุนใน Insurance Capital Bond-Tier 2 ดงักล่าว 
เป็นตน้ 

(8)  ขั้นตอนและกระบวนการในกรณีท่ีมีการ write down/write off หรือ convert to equity  
ส าหรับ Insurance Capital Bond-Tier 2 

(9)  อธิบายแผนการขยายธุรกิจในช่วง 3 ปีขา้งหนา้ 

2.2  ขอ้มูลเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จากการเสนอขาย Insurance Capital Bond-Tier 2 
ของบริษทัประกนัภยั โดยผา่น บล. ในเครือของบริษทัประกนัภยั (ถา้มี) เน่ืองจากเพื่อใหถู้กนบัเป็นเงินกองทุน
ตามเกณฑข์องส านกังาน คปภ. จึงอาจสร้างแรงจูงใจให ้บล. ในเครือของบริษทัประกนัภยัชกัชวนใหผู้ล้งทุนซ้ือ
ตราสารโดยไม่ช้ีแจงถึงความเส่ียง ชวนเช่ือเกินจริง ใหข้อ้มูลเป็นเทจ็หรือไม่ชดัเจน 


