
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (รายครั้ ง) 
(แบบ 69-II&HNW-รายครั้ ง) 

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

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

 
ข้อมลูตราสารหน้ีที่เสนอขาย 

-  ให้ระบุลกัษณะที่ส าคญัของตราสารหน้ีที่เสนอขาย เช่น ประเภทตราสารหน้ี จ านวน ราคา 
เสนอขายต่อหน่วย บุคคลที่เสนอขายตราสารหน้ีให้ ขอ้จ ากดัการโอน และผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ของตราสารหน้ีผูอ้อกตราสารหน้ี หรือผูค้ ้าประกนัการช าระหน้ี เป็นตน้  ทั้งน้ี ในกรณีการเสนอขายตราสารหน้ี
ซ่ึงไม่ไดก้ าหนดให้ตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ แต่ผูอ้อกตราสารหน้ีสมคัรใจที่จะจดัให้มีการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือเพื่อประกอบการเสนอขายตราสารหน้ีนั้น ให้ระบุว่าผูอ้อกตราสารหน้ีจะจดัให้มีการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถืออย่างต่อเน่ืองตลอดอายุของตราสารหรือไม่ดว้ย (ถา้มี) 

-  ให้ระบุรายละเอียดส าคญัอ่ืนของการเสนอขายตราสารหน้ี เช่น ผูป้ระกนัการจ าหน่ายและ 
จดัจ าหน่าย บริษทัหลกัทรัพยท์ี่ท าหนา้ที่จ  าหน่ายตราสารหน้ี ที่ปรึกษาทางการเงิน วนัที่แบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (“แบบแสดงรายการขอ้มูล”) มีผลใชบ้งัคบั เง่ือนไขการยกเลิกการเสนอขาย 
กรณีที่มีจ านวนตราสารหน้ีที่ขายไดน้้อยกว่าจ านวนตราสารหน้ีขั้นต ่าที่ผูอ้อกตราสารหน้ีก าหนด เป็นตน้ 

ให้มีค าเตือนผู้ลงทุนว่า  
“ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัผูอ้อก 

ตราสารหน้ีและเง่ือนไขของตราสารหน้ี รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียงที่เก่ียวขอ้ง 
เป็นอย่างดี การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี มิไดเ้ป็นการแสดงว่า
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะน าให้ลงทุนในตราสารหน้ีที่เสนอขาย หรือมิไดป้ระกนัราคาหรือ
ผลตอบแทนของตราสารหน้ีที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีแต่อย่างใด  ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ีเป็นความรับผิดชอบของผูเ้สนอขายตราสารหน้ี 

หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีมีขอ้ความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือ 
ขาดขอ้ความที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ผูถื้อตราสารหน้ีที่ไดซ้ื้อตราสารหน้ีไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัที่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีนั้นมีผลใช้บงัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทั 
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หรือเจา้ของตราสารหน้ีไดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัที่ไดรู้้หรือควรไดรู้้ว่าแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีเป็นเท็จ 
หรือขาดขอ้ความที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูล  
การเสนอขายตราสารหน้ีมีผลใชบ้งัคบั” 

ให้ระบุค าเตือนเพิ่มเตมิในแต่ละกรณี ดงัน้ี 
- กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง มูลค่าไถ่ถอนรวมของหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงอาจต ่ากว่า 

เงินตน้ที่ผูล้งทุนช าระให้กบัผูอ้อกหุ้นกู ้ ทั้งน้ี หากมีการค ้าประกนัมูลค่าไถ่ถอนเป็นบางส่วน ขอให้ระบุสัดส่วน
การค ้าประกันให้ชดัเจน   

-  กรณีเป็นการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยป์ระเภทที่ 1 
(“Additional Tier 1”) และเงินกองทุนประเภทที่ 2 (“Tier 2”) ให้เปิดเผยความเส่ียงที่ผูล้งทุนอาจตอ้งร่วมรับ 
ผลขาดทุนของธนาคารพาณิชย ์(“ธพ.”) หากเกิดเหตุการณ์ที่เขา้เงื่อนไขตามที่ก าหนดในสัญญา (“Trigger event”) 
รวมถึงความเส่ียงจากการก าหนดราคาแปลงสภาพขั้นต ่า (“floor conversion price”) กรณีที่เป็นตราสารดอ้ยสิทธิ
เพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(“ตราสาร Basel III”) ที่มีเงื่อนไขการบงัคบัแปลงสภาพตราสาร 
(“convert to equity”) 

-  กรณีเป็นการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของบริษทัประกนัภยัประเภทที่ 1 
(“Insurance Capital Bond-AT1”) และเงินกองทุนประเภทที ่2 (“Insurance Capital Bond-Tier 2”) ให้เปิดเผย
ความเส่ียงที่ผูล้งทุนอาจตอ้งร่วมรับผลขาดทุนของบริษทัประกนัภยั หากเกิด Trigger event รวมถึงความเส่ียงจาก
การก าหนด floor conversion price กรณีที่เป็นตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของบริษทัประกนัภยั 
(“Insurance Capital Bond”) ที่มเีงื่อนไขการ convert to equity 

-  ในกรณีการเสนอขายหุ้นกูใ้นช่วงเวลาเดียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (“concurrent offering”)   
ที่ไม่มีการรับประกนัการจดัจ าหน่าย (best effort) ให้ระบุค าเตือนว่า “ผูล้งทุนมีความเส่ียงที่อาจไม่สามารถ 
จดัตั้งกองทรัสต ์หรืออาจไม่สามารถระดมทุนตามที่คาดไว ้ซ่ึงการเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวจะท าให้ผูล้งทุน 
เกิดตน้ทุนค่าเสียโอกาสได”้ 

-  ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อผูล้งทุนรายใหญ่ 
(กอง Infra Trust – รายใหญ่) ซ่ึงมีการลงทุนในโครงการที่ยงัไม่ก่อรายไดเ้ชิงพาณิชย ์ให้ระบุค าเตือนเก่ียวกบั 
มูลค่า/สัดส่วนสินทรัพยข์องกอง Infra Trust ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและยงัไม่ก่อรายไดเ้ชิงพาณิชย ์และ 
มีค าเตือนผูล้งทุนว่า “ผูล้งทุนมีความเส่ียงที่สินทรัพยด์ังกล่าวอาจสร้างไม่เสร็จ หรือเสร็จล่าชา้กว่าก าหนด  
หรือมีตน้ทุนการก่อสร้างสูงกว่าที่ประมาณการไว”้ 
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ส่วนที่ 1 
รายการข้อมูล 

 1.   รายการทั่วไป 
 ให้เปิดเผยขอ้มูลผูอ้อกตราสารหน้ี และรายละเอียดตราสารหน้ีที่เสนอขาย ดงัน้ี  

1.1  สรุปขอ้มูลส าคญัของตราสารหน้ี (factsheet) 
ในกรณีการเสนอขายตราสารหน้ีซ่ึงไม่ไดก้ าหนดให้ตอ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

แต่ผูอ้อกตราสารหน้ีสมคัรใจที่จะจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี ผูอ้อกตราสารหน้ี 
หรือผูค้ ้าประกนัการช าระหน้ี เพื่อประกอบการเสนอขายตราสารหน้ีนั้น ให้ระบุว่าผูอ้อกตราสารหน้ี 
จะจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออย่างต่อเน่ืองตลอดอายุของตราสารหรือไม่ดว้ย  
 1.2  ระบรุายการอย่างนอ้ย ตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8) (ในส่วนที่ 
ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย) 

ทั้งน้ี ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ี/ผูม้ีสิทธิเสนอโครงการ (originator 
กรณีเสนอขายหุ้นกูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย)์ อาจเปิดเผยโดยอา้งอิงขอ้มูลจากแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีไดต้ามวิธีการดงัต่อไปน้ี 
    (1) กรณีอา้งอิงขอ้มูลจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (เฉพาะผูอ้อกตราสารหน้ี 
ที่มีหนา้ที่ยื่นแบบแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี) 
     ให้อา้งอิงจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีล่าสุด งบการเงินประจ างวดการบญัชีล่าสุด 
และงบการเงินรายไตรมาสล่าสุด หรือ 
    (2)  กรณีอา้งอิงขอ้มูลจากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 
      ให้อา้งอิงจากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีในกรณีที่ผูอ้อก 
ตราสารหน้ีไดเ้คยยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวไวส้ าหรับการเสนอขายตราสารหน้ีในกรณีทัว่ไป  
(public offering) และปัจจุบนัแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวยงัมีผลใชบ้งัคบัอยู่  
  ทั้งน้ี การอา้งอิงขอ้มูลตาม (1) หรือ (2) สามารถระบุแหล่งขอ้มูลซ่ึงผูล้งทุนสามารถ 
ตรวจสอบได ้เช่น เวบ็ไซตข์องส านกังานหรือเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้  นอกจากน้ี 
ในกรณีที่มีขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ีที่อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอย่างมีนยัส าคญั และ 
ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีหรือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี
ขา้งตน้ ให้เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเพิ่มเติมดว้ย โดยอาจระบุแหล่งอา้งอิงขอ้มูลเพิ่มเติมซ่ึงผูล้งทุนสามารถ
ตรวจสอบได ้และให้สรุปสาระส าคญัของขอ้มูลประกอบดว้ย  

1.3  ให้เพิ่มเติมขอ้มูลดงัน้ี  
ภาระผูกพนัในทรัพยสิ์นของผูอ้อกตราสารหน้ี (กรณีที่ออกเป็นตราสารหน้ีไม่มีประกนั)  

ยอดหน้ีคงคา้งในการออกหุ้นกูห้รือตัว๋เงินครั้ งก่อน และกรณีผูอ้อกเป็นบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมและ 
บริการทัว่ไป ให้เปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
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(1)  สัดส่วนการออกตราสารหน้ี ต่อหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย 
(2)  สัดส่วนการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน ต่อหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย  
(3)  สัดส่วนหน้ีสินอ่ืน ๆ ที่มีภาระดอกเบี้ย1 ต่อหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย  

1.4  กรณีที่ผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นบริษทัที่จดัตั้งในประเทศไทยและมิไดม้ีหุ้นจดทะเบยีน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือเป็นส านกังานสาขา  

ให้ระบุประเภทงบการเงินและระยะเวลาที่ผูอ้อกตราสารหน้ีตอ้งส่งงบการเงินต่อ 
หน่วยงานก ากบัดูแล ส่วนกรณีที่ผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นบริษทัต่างประเทศ (ไม่รวมส านกังานสาขา) ให้ระบุ 
ประเภทงบการเงินและระยะเวลาที่ผูอ้อกตราสารหน้ีตอ้งส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ 
ที่บริษทัมีหุ้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือต่อหน่วยงานทางการในต่างประเทศที่บริษทัต่างประเทศ 
มีหนา้ที่ส่งงบการเงินดงักล่าว 

1.5  กรณีผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นกองทรัสต ์ 
ให้แสดงสัดส่วนการลงทุนในตราสารหน้ีที่กองทรัสตเ์สนอขายของกลุ่มผูท้ี่จะจ าหน่าย  

จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทรัสตแ์ละกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว  
ซ่ึงตามหลกัเกณฑก์ าหนดว่าจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าตราสารหน้ีที่เสนอขาย 

1.6  กรณีเสนอขายตัว๋เงิน  
ให้ระบุขอ้ปฏิบตัิที่จะจดัให้มีขอ้ความบนตัว๋เงินตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ 

ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่ 
1.7  กรณีเสนอขายพนัธบตัรหรือหุ้นกู ้ให้แนบร่างขอ้ก าหนดสิทธิเป็นเอกสารประกอบ 

การยื่นแบบดว้ย 
1.8  ให้เปิดเผยขอ้มูลความเส่ียง ดงัน้ี 

(1)  กรณีผูเ้สนอขายตราสารหน้ีเป็นหน่วยงานภาครัฐ : ให้เปิดเผยเพิ่มเติมเก่ียวกบั 
ความเส่ียงในการไดร้ับช าระหน้ีคืน เน่ืองจากผูอ้อกตราสารหน้ีอาจมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการบงัคบัช าระหน้ี 
ในทรัพยสิ์นไม่ว่าจะเป็นขอ้จ ากดัตามกฎหมาย สัญญา หรือขอ้จ ากดัอ่ืนใด ซ่ึงมีผลท าให้ในกรณีที่มีการผิดนดั 
ช าระหน้ี ผูถื้อตราสารหน้ีจะไม่สามารถฟ้องร้องให้น าทรัพยสิ์นของผูอ้อกตราสารหน้ีมาช าระหน้ีได ้ 
และให้เปิดเผยขอ้มูลว่าตราสารหน้ีที่ออกและเสนอขายไม่ใช่ตราสารหน้ีที่กระทรวงการคลงัค ้าประกนัในเงินตน้
และดอกเบี้ย  

(2)  กรณีผูเ้สนอขายตราสารหน้ีเป็นกิจการต่างประเทศ : ให้เปิดเผยความเส่ียงเพิ่มเติม
เก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

-  การด าเนินคดีทางกฎหมายกบักิจการต่างประเทศ เน่ืองจากไม่ไดม้ีถ่ินที่อยู่ 
ในประเทศไทย  ทั้งน้ี ให้ระบุถึงเขตอ านาจศาลในการฟ้องร้องบงัคบัคดีต่อกิจการดงักล่าว และปัญหา 
ความแตกต่างของกฎหมายที่ใชบ้งัคบัซ่ึงเป็นกฎหมายต่างประเทศ (ถา้มี) ดว้ย 

 
1 เช่น หน้ีสินจากสัญญาเช่า (lease) เงินกูย้ืมบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง เป็นตน้ (ให้ระบุรายการ) 
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-  ผลกระทบที่ผูถื้อตราสารหน้ีของกิจการต่างประเทศอาจไดร้ับ ในกรณีที่กฎหมาย 
ของประเทศที่เก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นมีขอ้จ ากดัในการส่งเงินออกนอกประเทศ หรือขอ้จ ากดัในการควบคุม 
การเขา้ออกเงินระหว่างประเทศ (ถา้มี) 

-  ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา วิธีการจองซ้ือ การช าระราคา 
และการส่งมอบหลกัทรัพย ์รวมทั้งวิธีการโอนหลกัทรัพย ์

-  ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงอ่ืนใดที่อาจมีผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิหรือการตดัสินใจ 
ของผูล้งทุนอย่างมีนยัส าคญั 

-  ความเส่ียงของประเทศคู่สัญญา โดยครอบคลุมถึงความเส่ียงของภาครัฐบาล 
ความเส่ียงจากผลกระทบต่อเน่ือง และความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจมหภาค 

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

สาขา”) ให้เปิดเผยขอ้มูลของส านักงานสาขาเป็นหลกั และระบุขอ้มูลของส านักงานใหญ่ (หมายถึง ธนาคาร
ต่างประเทศทั้งองคก์ร) ประกอบ โดยแสดงเฉพาะสรุปขอ้มูลการประกอบธุรกิจ ตวัเลขรายการบญัชี 
ในงบการเงินที่ส าคญั และผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของส านกังานใหญ่ (ถา้มี) รวมทั้งแสดงขอ้ผูกพนั 
ตามขอ้ก าหนดสิทธิที่ระบุว่าส านักงานสาขาจะด ารงฐานะ การช าระหน้ีให้ไม่ไดร้ับผลกระทบจากการที ่
ส านกังานสาขาจะส่งเงินออกไปให้ส านักงานใหญ่  ทั้งน้ี ให้แนบงบการเงินของส านกังานสาขาเป็นส่วนหน่ึง 
ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  นอกจากน้ี ให้เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเตมิดงัน้ี 

- ความเส่ียงเก่ียวกบัขอ้จ ากดัทางกฎหมายในดา้นต่าง ๆ ที่กระทบต่อความสามารถ 
ในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสารหน้ี เช่น กฎหมายลม้ละลาย กฎหมายเก่ียวกบัหลกัต่างตอบแทน  

- ความเส่ียงในกรณีที่ผูอ้อกตราสารหน้ีลม้ละลาย ซ่ึงผูถื้อตราสารหน้ีอาจไม่สามารถ 
ขอรับช าระหน้ีหรือฟ้องบงัคบัช าระหน้ีจากทรัพยสิ์นของส านกังานสาขาและส านกังานใหญ่  ทั้งน้ี หากมี 
การเปิดเผยอนัดบัความน่าเช่ือถือของส านักงานใหญ่ ให้ระบคุ าเตือนว่า ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
ส านกังานใหญ่อาจไม่สะทอ้นความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสารหน้ีของส านักงานสาขาโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งเมื่อเกิดกรณีลม้ละลาย 

อน่ึง ในกรณีการออกตราสารหน้ีที่เลือกจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารหน้ี  
และผูอ้อกตราสารหน้ีประสงคจ์ะเปิดเผยเฉพาะอนัดบัความน่าเช่ือถือของส านักงานใหญ่ โดยจะไม่จดัให้ม ี
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของส านกังานสาขา ให้เปิดเผยเงนิกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงล่าสุดของส านักงาน 
สาขาซ่ึงไดป้รับปรุงผลกระทบหากมีการน าเงินที่ไดจ้ากการออกตราสารหน้ีทั้งหมดไปก่อให้เกิดเป็น 
สินทรัพยเ์ส่ียงเต็มจ านวนดว้ย 
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2.   การเปิดเผยข้อมลูเพิ่มเติมในกรณีเสนอขายตราสารหน้ีต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ 
2.1  วตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินโดยละเอียด2 ดงัน้ี 

บริษทั     ประกอบธุรกิจ       
โดยมีที่ต ั้งส านกังานใหญ่ที่          
เลขทะเบียนบริษทั  Home Page (ถา้มี)  โทรศพัท ์ โทรสาร   
มีวตัถุประสงคใ์นการน าเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายตราสารหน้ีครั้ งน้ีประมาณ   ลา้นบาท ไปใชด้งัน้ี3 

 
 

 
2 กรณีการสนอขายผูล้งทุนสถาบนั (Institutional Investors : II) ให้เปิดเผยวตัถุประสงค์การใชเ้งินพอสังเขป เช่น วตัถุประสงค์ในการน าเงิน 
ท่ีไดจ้ากการเสนอขายตราสารหน้ีคร้ังน้ีประมาณ  ....  ลา้นบาท ไปใชด้งัน้ี ....  
3 ยกเวน้ส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงซ่ึงออกตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2559 (“SN”)  
และการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพ่ือนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงออกตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 16/2557  (“ตราสาร Basel III”) ให้เปิดเผยขอ้มูลพอสังเขป โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเปิดเผยตามรูปแบบในตารางดา้นล่างน้ี  

วัตถุประสงค์การใช้เงิน จ านวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ 

ระยะเวลาที่ใช้
เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด 

1. เพื่อใชใ้นการซ้ือสินทรัพย ์
หรือลงทนุในกิจการที่
เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ
ปัจจุบนั  

  - กรณีเป็นการซ้ือสินทรัพย ์ให้อธิบายเกีย่วกบั
ประเภทสินทรัพยแ์ละจ านวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ  
- กรณีเป็นการลงทุนในกิจการ ให้อธิบาย
ลกัษณะกิจการที่จะลงทุน สถานะการลงทุน 
และจ านวนเงินที่ใชโ้ดยประมาณ 
ทั้งน้ี กรณีการซ้ือสินทรพัย ์หรือลงทนุในกิจการ
ที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจปัจจุบนั               
ให้อธิบายเหตุผลและที่มาของการเขา้ไป               
ซ้ือสินทรัพยห์รือลงทนุในกิจการดงักล่าวดว้ย 

2. เพื่อใชใ้นการซ้ือสินทรัพย ์
หรือลงทนุในกิจการทีไ่ม่
เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ
ปัจจุบนั 

  

3. เพื่อช าระคืนเงินกู ้หรือหน้ี
จากการออกตราสารหน้ี 

  -  กรณีเป็นการช าระหน้ีที่มีกบักลุ่มที่ปรึกษา
ทางการเงินหรือกลุ่มตวักลางในการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์ให้เปิดเผย terms and conditions 
ของหน้ีดงักล่าวเพิ่มเติมดว้ย   
-  กรณีอื่น ๆ ให้เปิดเผยอย่างน้อยในเร่ือง
จ านวนเงินและระยะเวลาการใชเ้งิน 

4. กรณีอืน่ ๆ เช่น เงินทุนที่ใช้
หมุนเวียนในกิจการ 
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หมายเหตุ:   
(1)  ให้เปิดเผยประมาณการมูลค่าเงินท่ีใชแ้ยกแต่ละวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน โดยอาจเปิดเผยขอ้มูลในลกัษณะเป็นช่วง (range)  
ท่ีเหมาะสมได ้และให้เรียงล าดบัการใชเ้งินตามความส าคญัของวตัถุประสงคแ์ต่ละเร่ือง  ทั้งน้ี หากเงินระดมทุนท่ีไดร้ับ 
ในคร้ังน้ีไม่เพียงพอส าหรับวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีระบุไว ้ให้เปิดเผยแหล่งเงินทุนท่ีจะจดัหาเพิ่มเติมดว้ย   
(2)  แนวทางการเปิดเผยวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินให้เป็นไปตามคู่มือการเปิดเผยขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์และขอ้มูลประจ าปี ท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านกังาน 

2.2.  เปิดเผยประวตัิผิดนดัช าระหน้ีเงินตน้หรือดอกเบี้ยของตราสารหน้ี หรือผิดนดัช าระหน้ีเงินกูย้ืม 
จากธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดติฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนและ 
การผิดเงื่อนไขในการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดสิทธิ 3 ปียอ้นหลงั 

2.3  เปิดเผยอตัราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจ โดยรายละเอียด 
วิธีการค านวณแสดงตามภาคผนวก 1 (กรณีเสนอขายหุ้นกูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ให้เปิดเผย
อตัราส่วนทางการเงินของผูม้ีสิทธิเสนอโครงการ (originator)) 

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

2.5  ให้สรุปสาระส าคญัของความแตกต่าง (ในกรณีที่มีความแตกต่าง) ของขอ้ก าหนดสิทธิ 
ส าหรับการเสนอขายในครั้ งน้ีกบัขอ้ก าหนดสิทธิมาตรฐาน (รายละเอียดสามารถอา้งอิงเอกสารแนบ)   
(ยกเวน้กรณีเสนอขายตราสารหน้ีดงัต่อไปน้ี 1. หุ้นกูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ 2. หุ้นกูท้ี่มี 
อนุพนัธ์แฝง  3. ตราสาร Basel III) 

การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีอื่น ๆ   
กรณีเสนอขายหุ้นกูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์: ให้เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามหัวขอ้ที่ก าหนด 
ในภาคผนวก 2 : การเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายหุ้นกูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

กรณีเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง : ให้เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเตมิตามหัวขอ้ที่ก าหนดในภาคผนวก 3 :  
การเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง 
กรณีเสนอขายตราสาร Basel III : ให้เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามหัวขอ้ที่ก าหนดในภาคผนวก 4 : การเปิดเผยขอ้มูล
เพิ่มเติมกรณีเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย  ์
กรณีเสนอขาย Insurance Capital Bond : ให้เปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติมตามหวัขอ้ที่ก าหนดในภาคผนวก 5 :  
การเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของบริษทัประกนัภยั 
กรณีเสนอขายตราสารหน้ีเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (green bond) ตราสารหน้ีเพื่อพฒันาสังคม (social bond)  
และตราสารหน้ีเพื่อความยัง่ยืน (sustainability bond) : ให้เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามหัวขอ้ที่ก าหนด 
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ในภาคผนวก 6 : การเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายตราสารหน้ีเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ตราสารหน้ี 
เพื่อพฒันาสังคม และตราสารหน้ีเพื่อความยัง่ยืน  
กรณีเสนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยืน (sustainability-linked bond) : ให้เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเตมิตามหัวขอ้ 
ที่ก าหนดในภาคผนวก 7 : การเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยืน 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมลูเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหน้ี 

1.  ข้อมลูอื่น ๆ ของตราสารหน้ีที่เสนอขาย ให้เปิดเผยรายละเอียด ดงัน้ี 
1.1 กรณีตราสารหน้ีมีอตัราดอกเบี้ยลกัษณะอ่ืนที่ไม่ใช่แบบคงที่ ให้เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมดงัน้ี 

1.1.1  ส าหรับตราสารหน้ีทัว่ไป ให้แสดงอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้ริง (Internal Rate of Return : 
IRR) ไวด้ว้ย หากเกิดเงื่อนไขดงัต่อไปน้ีแลว้ จะท าให้ผลตอบแทนที่ผูล้งทุนไดร้ับไม่เท่ากบัอตัราดอกเบี้ย 
ที่ระบุไว ้เช่น  

(1) กรณีมีเง่ือนไขการเล่ือนจ่ายดอกเบี้ย ให้แสดง IRR ส าหรับกรณีเลวร้ายที่สุดที่อาจ 
เกิดข้ึนได ้เช่น ผูอ้อกตราสารเล่ือนการช าระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจ่ายช าระเพียงครั้ งเดียวเมื่อครบก าหนด 
ไถ่ถอน เป็นตน้ 

(2) กรณีหุ้นกูท้ี่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ ซ่ึงผูอ้อกตราสารสามารถเล่ือนการจ่าย
ดอกเบี้ยและไถ่ถอนตราสารก่อนครบก าหนดไดแ้ละมีการจ่ายดอกเบี้ยในอตัราที่เพิ่มข้ึนเป็นขั้นบนัได  
(“step up”) ให้แสดง IRR ส าหรับกรณีผูอ้อกตราสารเล่ือนการช าระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจ่ายช าระเพียงครั้ งเดียว
เมื่อไถ่ถอนตราสาร โดยยกตวัอย่าง เช่น ผูอ้อกตราสารตดัสินใจไถ่ถอนตราสารในปีที่ 10 20 และ 30 เป็นตน้ 

1.1.2  ส าหรับการเสนอขายหุ้นกูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ ให้แสดง IRR ไวด้ว้ย 
หากเกิดเงื่อนไขดงัต่อไปน้ีแลว้ จะท าให้ผลตอบแทนที่ผูล้งทุนไดร้ับไม่เท่ากบัอตัราดอกเบี้ยที่ระบุไว ้เช่น  

(1) กรณีมีเง่ือนไขการเล่ือนจ่ายดอกเบี้ย ให้แสดง IRR ส าหรับกรณีเลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดข้ึน
ได ้เช่น ผูอ้อกตราสารเล่ือนการช าระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจ่ายช าระเพียงครั้ งเดียวเมื่อครบก าหนด 
ไถ่ถอน เป็นตน้ 

1.1.3  ส าหรับการเสนอขายตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond ให้แสดงอตัรา
ผลตอบแทนที่แทจ้ริง IRR ไวด้ว้ย หากเกิดเงื่อนไขตามที่ก าหนดแลว้ท าให้ผลตอบแทนที่ผูล้งทุนจะไดร้ับ 
ไม่เท่ากบัอตัราดอกเบี้ยที่ระบุไว ้เช่น  

(1) กรณีมีเง่ือนไขการเล่ือนจ่ายดอกเบี้ย ให้แสดง IRR ส าหรับกรณีเลวร้ายที่สุดที่อาจ 
เกิดข้ึนได ้เช่น ผูอ้อกตราสารเล่ือนการช าระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจ่ายช าระเพียงครั้ งเดียวเมื่อครบก าหนด 
ไถ่ถอน เป็นตน้ 

(2) กรณีมีเงื่อนไขการไม่จ่ายดอกเบี้ย ให้แสดง IRR ส าหรับกรณีเลวร้ายที่สุดที่อาจ 
เกิดข้ึนได ้เช่น ผูอ้อกตราสารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อไถ่ถอนเพียงครั้ งเดียว 

(3) กรณีตราสารดอ้ยสิทธิที่ไม่ก าหนดระยะเวลาช าระคืน ซ่ึงผูอ้อกตราสารสามารถเล่ือน 
การจ่ายดอกเบี้ยและไถ่ถอนตราสารก่อนครบก าหนดได ้ให้แสดง IRR ส าหรับกรณีผูอ้อกตราสารเล่ือน 
การช าระดอกเบี้ยทุกงวดโดยจ่ายช าระเพียงครั้ งเดียวเมื่อไถ่ถอนตราสาร โดยยกตวัอย่าง เช่น ผูอ้อกตราสาร
ตดัสินใจไถ่ถอนตราสารในปีที่ 5 10 20 และ 30 เป็นตน้ 
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1.2 ในกรณีที่ตราสารหน้ีที่เสนอขายมีรายละเอียดอ่ืนที่ส าคญัที่ควรอธิบายเพิ่มเติมจากขอ้มูล 
ในหนา้แรก เพื่อให้ผูล้งทุนเขา้ใจลกัษณะของตราสารหน้ีที่เสนอขาย ให้สรุปลกัษณะส าคญัของตราสารหน้ี 
ที่เสนอขายเพิ่มเติมดว้ย เช่น วิธีการในการจ่ายดอกเบี้ยและการช าระหน้ี ประเภทและมูลค่าทรัพยสิ์นที่ใช ้
เป็นหลกัประกนั ขอ้มูลผูค้ ้าประกนั (ให้แสดงขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของผูค้ ้าประกัน) 
และสรุปสาระส าคญัของสัญญาค ้าประกัน (กรณีเป็นการค ้าประกนั) เป็นตน้ 

2.  ในกรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ ใหเ้ปิดเผยขอ้มูล ดงัน้ี 

 2.1  รายละเอยีดของตราสารหน้ีที่เสนอขาย 
      - ให้ระบุกฎหมายของประเทศทีใ่ชบ้งัคบักบัตราสารหน้ี (applicable law)  
     - ให้แสดงผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ รวมทั้งรายละเอียดการวิเคราะห์การจดัอนัดบั 

ความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี ผูอ้อกตราสารหน้ี (กรณีหุ้นกู้ระยะส้ัน) หรือผูค้ ้าประกนัการช าระหน้ี 
ตามตราสารหน้ีโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (ถา้มี) 
 - กรณีที่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูท้ี่ไดร้ับการแต่งตั้งมีสถานะเป็นเจา้หน้ีของผูอ้อกตราสารหน้ี  
ให้เปิดเผยความสัมพนัธ์ดงักล่าวไวด้ว้ย 

- ขอ้จ ากดัการโอนตราสารหน้ีที่เสนอขาย เช่น ขอ้จ ากดัการโอนตราสารหน้ีที่ไดจ้ดทะเบียนไว้
กบัส านกังาน เป็นตน้ 

 2.2  การก าหนดราคาตราสารหน้ี 
         ให้อธิบายที่มาของการก าหนดอตัราดอกเบี้ยและราคาตราสารหน้ีที่เสนอขาย ไดแ้ก่  
วิธีการก าหนดราคา ผูท้ี่มีส่วนในการก าหนดราคา ปัจจยัหรือตวัแปรต่าง ๆ ที่ใชใ้นการก าหนดราคา เป็นตน้   
ทั้งน้ี แนวทางการเปิดเผยที่มาของการก าหนดอตัราดอกเบี้ยและราคาตราสารหน้ีให้เป็นไปตามคู่มือ 
การเปิดเผยขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์และขอ้มูลประจ าปี 

 2.3  การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร 
 (1)  วิธีการเสนอขายตราสารหน้ี  
  ให้ระบุว่าเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายตราสารหน้ีหรือผูค้า้ตราสารหน้ี
หรือไม่ 
 (2)  ผูจ้ดัจ าหน่ายตราสารหน้ี (กรณีผ่านผูจ้ดัจ าหน่าย) ให้ระบุ 
  (ก)  ผูป้ระกนัการจ าหน่ายและจดัจ าหน่าย ให้ระบุช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ 
 (ข)  ผูจ้ดัจ าหน่าย ใหร้ะบุช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
 (ค)  ตวัแทนผูจ้ดัจ าหน่าย ให้ระบุช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท ์

นอกจากน้ี หากผูจ้ดัจ าหน่ายตราสารหน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูอ้อกตราสารหน้ี 
ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุ้นระหว่างกัน มีกรรมการร่วมกนั  
เป็นเจา้หน้ี เป็นตน้) ให้เปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 
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ส าหรับการเสนอขายตราสาร Basel III ให้เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
จากการเสนอขายตราสาร Basel III ของ ธพ. โดยผ่าน ธพ. ผูอ้อกตราสารเองหรือผ่านบริษทัหลกัทรัพยใ์นเครือ
ของ ธพ. (ถา้มี) เน่ืองจากเพื่อให้ถูกนบัเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ ์Basel III ของ ธปท. จึงอาจสร้าง
แรงจูงใจให ้ธพ. หรือ บล. ในเครือของ ธพ. ชกัชวนให้ผูล้งทนุซ้ือตราสาร โดยไม่ช้ีแจงถึงความเส่ียง ชวนเช่ือ
เกินจริง ให้ขอ้มูลเป็นเท็จหรือไม่ชดัเจน 

(3)  ผูค้า้ตราสารหน้ี (กรณีผ่านผูค้า้ตราสารหน้ี) ให้ระบุช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท ์
นอกจากน้ี หากผูค้า้ตราสารหน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูอ้อกตราสารหน้ีในลกัษณะที่อาจ

ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุ้นระหว่างกนั มีกรรมการร่วมกนัเป็นเจา้หน้ี เป็นตน้) 
ให้เปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 

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

ที่เก่ียวกบัเงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหรือการคา้ตราสารหน้ี  ทั้งน้ี ให้แสดงจ านวนเงิน 
ค่าตราสารหน้ีที่ผูอ้อกตราสารหน้ีจะไดร้ับหลงัจากหักค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่าย/คา้ตราสารหน้ีไวด้ว้ย   

(5)  ค่าใชจ้่ายในการเสนอขายตราสารหน้ี  
 ให้ระบุจ านวนประกอบรายการที่เป็นค่าใชจ้า่ยทั้งหมดในการเสนอขายตราสารหน้ี โดยสังเขป 
(6)  วิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือตราสารหน้ี  

 ให้ระบุวิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวน เช่น วนั เวลา สถานที่ เป็นตน้ 
(7)  วิธีการจดัสรรตราสารหน้ี  
 ให้ระบุหลกัการจดัสรรตราสารหน้ีให้แก่ผูจ้องซ้ือ โดยระบุช่ือกลุ่มบุคคล และสัดส่วน  

หรือจ านวนตราสารหน้ีที่จะไดร้ับจดัสรรอย่างชดัเจน หากมีการแบ่งจ านวนตราสารหน้ีและเสนอขาย 
ต่อผูล้งทุนต่างประเทศ ให้ระบุดว้ย 

(8)  วนัและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ี  
ให้ระบุรายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลาการจองซ้ือตราสารหน้ี การก าหนดจ านวน 

ในการจองซ้ือตราสารหน้ีต่อราย วิธีการช าระเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ี ช่ือบริษทัเงินทุนหรือ ธพ. ที่เป็นตวัแทน 
รับเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ี วิธีการและเง่ือนไขในการถอนเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ีคืน  

(9)  การจดัสรรในกรณีที่มีผูจ้องซ้ือตราสารหน้ีเกินกว่าจ านวนตราสารหน้ีที่เสนอขาย 
 ให้ระบุการจดัสรรกรณีที่มีผูจ้องซ้ือตราสารหน้ีเกินกว่าจ านวนตราสารหน้ีที่เสนอขาย 
(10) วิธีการคืนเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ี  

  ให้ระบวุิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซ้ือตราสารหน้ีในกรณีที่ผูจ้องซ้ือ 
ไม่ไดร้ับการจดัสรรตราสารหน้ี 

(11) วิธีการส่งมอบตราสารหน้ี  
      ให้ระบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ 
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2.4  ตัวแทนการช าระเงิน (paying agent) 
   ใหร้ะบุรายละเอียด ช่ือ ที่อยู่ เบอร์โทรศพัท ์ของบุคคลที่ไดร้ับการแต่งตั้งจากผูอ้อกตราสารหน้ี 
ให้ท าหนา้ที่เป็นตวัแทนการช าระเงิน รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัขอบเขตในการท าหน้าที่เป็นตวัแทน 
การช าระเงิน  ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารหน้ีท าหนา้ที่ในการช าระเงินเอง โดยไม่ไดม้ีการท าสัญญาแต่งตั้ง
บุคคลใดท าหนา้ที่เป็นตวัแทนการช าระเงิน ให้ระบุว่าผูอ้อกตราสารหน้ีเป็นผูท้ าหนา้ที่ดงักล่าว 

2.5  ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)  
       ให้ระบุช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์ นอกจากน้ี หากที่ปรึกษาทางการเงินมีความเก่ียวขอ้งกบั

ผูอ้อกตราสารหน้ีในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุ้นระหว่างกนั 
มีกรรมการร่วมกนั เป็นเจา้หน้ี เป็นตน้) ให้เปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ไวด้ว้ย 

3.  ในกรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ให้เปิดเผยขอ้มูล ดงัน้ี 
 (1)  วิธีการเสนอขายตราสารหน้ี 

ให้เปิดเผยขอ้มูลขั้นต ่าตามมาตรา 69(10)  
(2)  ขอ้จ ากดัการโอนตราสารหน้ีที่เสนอขาย  

 เช่น ขอ้จ ากดัการโอนตราสารหน้ีที่ไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน เป็นตน้ 
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ส่วนที่ 3 
การรับรองความถูกต้องของข้อมลู  

1.  ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูอ้อกตราสารหน้ีที่เป็นสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศซ่ึงไดร้ับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยตามกฎหมายว่าดว้ย 
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 

ให้ผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนัลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของแบบแสดง 
รายการขอ้มูล พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  และมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากบัเอกสาร 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยให้ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
 “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ีแลว้  
และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนัของผูอ้อกตราสารหน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองว่า  
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ 
ในสาระส าคญั   

ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ี 
ตามที่ปรากฏในแหล่งขอ้มูลที่ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามที่ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดังกล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้ง 
ครบถว้นของขอ้มูลที่อา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี  (ให้ระบุขอ้ความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีที่มีการอา้งอิงขอ้มูลจาก 
แหล่งขอ้มูลใด ๆ ที่ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามที่ระบใุนส่วนที่ 1) 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ขา้พเจา้ไดร้ับรอง 
ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้ ............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ี 
ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ 
ขอ้มูลที่ขา้พเจา้ไดร้ับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

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

ช่ือ            ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ 

ผูร้ับมอบอ านาจ                                                                                                                         
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 หมายเหต ุหากในวนัที่ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ 
บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เมื่อเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูเ้สนอขาย 
ตราสารหน้ีตอ้งจดัให้บุคคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที  เวน้แต่เหตุที่ท าให้บุคคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือได้
เกิดจากการที่บุคคลดงักล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วย
ทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไม่จ าตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดร้ับการผ่อนผนัจากส านักงาน 

2.  ในกรณีเป็นการเสนอขายตราสารหน้ีโดยผูอ้อกตราสารหน้ีอ่ืนนอกจากสาขาธนาคาร 
พาณิชยต์าม 1.  
  ให้กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลของผูอ้อกตราสารหน้ีหรือผูท้ี่ด  ารงต าแหน่ง 
บริหารสูงสุดที่ไดร้ับมอบอ านาจจากกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนัของผูอ้อกตราสารหน้ีลงลายมือช่ือ 
พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนาม 
ก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ีแลว้  
และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ [กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนั / ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด 
ที่ไดร้ับมอบอ านาจจากกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนั] ของผูอ้อกตราสารหน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองว่า  
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ 
ในสาระส าคญั   

ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ี 
ตามที่ปรากฏในแหล่งขอ้มูลที่ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามที่ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี  ในการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลดังกล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้ง
ครบถว้นของขอ้มูลที่อา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี  (ให้ระบุขอ้ความตามวรรคน้ี เฉพาะกรณีที่มีการอา้งอิงขอ้มูลจาก 
แหล่งขอ้มูลใด ๆ ที่ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามที่ระบุในส่วนที่ 1) 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ขา้พเจา้ไดร้ับรอง 
ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้ ............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ี 
ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูล 
ที่ขา้พเจา้ไดร้ับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งต้น” 

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

ผูร้ับมอบอ านาจ                                                                                                                              

 หมายเหต ุหากในวนัที่ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ 
บุคคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลได ้เมื่อเหตุดงักล่าวหมดส้ินแลว้ ผูเ้สนอขาย 
ตราสารหน้ีตอ้งจดัให้บุคคลนั้นลงลายมือช่ือทนัที เวน้แต่เหตุที่ท าให้บุคคลดงักล่าวไม่สามารถลงลายมือช่ือได้
เกิดจากการที่บุคคลดงักล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้ เน่ืองจากเจ็บป่วย
ทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายตราสารหน้ีไม่จ าตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือเป็นกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดร้ับการผ่อนผนัจากส านักงาน 

3.  การรับรองการปฏิบตัิหนา้ที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 
ให้ผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนัที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 

ในแบบแสดงรายการขอ้มูล โดยให้ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
“ขา้พเจา้ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผูอ้อกตราสารหน้ี ขอรับรองว่าขา้พเจา้ 
(1)  ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ีแลว้  

และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น  
ไม่เป็นเท็จ ไมท่ าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

(2)  ไดพ้จิารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูอ้อกตราสารหน้ีในอนาคตแลว้เห็นว่า 
สมมติฐานไดจ้ดัท าข้ึนอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผูอ้อกตราสารหน้ีหรือผูล้งทุน 
อย่างชดัเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผูอ้อกตราสารหน้ีมีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของ 
ผูอ้อกตราสารหน้ีในอนาคตในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี)” 

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัแบบแสดงรายการ  
ขอ้มูลบางส่วน หรือเห็นว่าขอ้มูลบางส่วนไม่ถูกตอ้งครบถว้น ให้อธิบายเง่ือนไขไวเ้พิ่มเติม เช่น 

“เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง ........................... ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี
ที่ขา้พเจา้ไม่สามารถให้ความเห็นได ้เน่ืองจาก ...............................(ไม่มีขอ้มูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ หรือ 
ไม่ไดร้ับความร่วมมือจากผูบ้ริหารของผูอ้อกตราสารหน้ีในการตรวจสอบขอ้มูลในเร่ืองน้ี)” หรือ 

“เวน้แต่ขอ้ความในหนา้............ซ่ึงขา้พเจา้เห็นว่าควรใชข้อ้ความ....................แทน” 
ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินน าขอ้มูลจากบุคคลอ่ืนที่มีความเช่ียวชาญในดา้นนั้นมาอา้งอิง  

ให้ระบุขอ้ความเพิ่มเติม ดงัน้ี 
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“เวน้แต่ขอ้มูลในเร่ือง.............................ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี 
ที่ขา้พเจา้ใชข้อ้มูลจาก ....................................ซ่ึงขา้พเจา้เห็นว่าเป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองน้ีเป็นอย่างดี” 

ช่ือ             ต าแหน่ง        ลายมือช่ือ 
1.                                                                                      
2.                                                                    
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เอกสารแนบ 

 
ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้   

(“ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน”) และข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 
ส าหรับ      

“                           (ช่ือหุ้นกู้)                              ” 
 

หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ เหตุผล1 

    

    
    

 
1 อธิบายเหตุผลท่ีขอ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกูแ้ตกต่างจากขอ้ก าหนดสิทธิมาตรฐานเฉพาะในกรณีท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัจนท าให้
กระทบสิทธิของผูถ้ือหุ้นกู ้
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ภาคผนวก 1 

 
วิธีการค านวณอัตราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) แบ่งตามประเภทธุรกิจ  

อัตราส่วนทางการเงิน สูตรการค านวณ 

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

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย 

(3) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก าไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย 
ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

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

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / (หน้ีสินระยะส้ันที่มีภาระดอกเบี้ย + หน้ีสิน
ระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบก าหนดภายใน 1 ปี)  

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

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(6) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(7) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบก าหนด
ภายใน 1 ปีต่อหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ) 

(หน้ีสินระยะส้ันที่มีภาระดอกเบี้ย + หน้ีสินระยะยาว 
ที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบก าหนดภายใน 1 ปี) * 100 / 
หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย 

(8) เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินต่อหน้ีสิน 
ที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ) 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน * 100 / หน้ีสินทั้งหมดที่มี
ภาระดอกเบี้ย 

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

ค านวณตามเกณฑ ์ธปท. 
(สินทรัพยส์ภาพคล่อง / ประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออกสุทธิใน 30 วนั ภายใตส้ถานการณ์ 
ดา้นสภาพคล่องที่มีความรุนแรง) 
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อัตราส่วนทางการเงิน สูตรการค านวณ 
(2) แหล่งเงินที่มีความมัน่คงต่อความตอ้งการ
แหล่งเงินที่มีความมัน่คง (Net Stable Funding 
Ratio: NSFR) (ร้อยละ) 

ค านวณตามเกณฑ ์ธปท. 
(แหล่งเงินที่มีความมัน่คง / ความตอ้งการแหล่งเงินที่มี
ความมัน่คง) 

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

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

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

ค านวณตามเกณฑ ์ก.ล.ต. 

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

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย 

(4) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก าไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย  (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ก าไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

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

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / (หน้ีสินระยะส้ันที่มีภาระดอกเบี้ย + หน้ีสิน
ระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบก าหนดภายใน 1 ปี)  

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

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(7) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวม 

(8) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(ร้อยละ) 

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 
(เฉล่ีย) 

4. กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต 
(1) อตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินทุนที่ตอ้ง      
ด ารงตามกฎหมาย (CAR Ratio) (ร้อยละ) 

ค านวณตามเกณฑ ์คปภ. 

(2) สินทรัพยล์งทุนต่อส ารองประกนัภยั  
(ร้อยละ) 

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

ผูถื้อหุ้นรวม (เฉล่ีย) 
(5) ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยั  
(รวมค่าบ าเหน็จ) ต่อเบี้ยรับประกนัภยัสุทธิ  
(ร้อยละ) 

ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยั (รวมค่าบ าเหน็จ) * 100 / 
เบี้ยรับประกนัภยัสุทธิ 

5. กลุ่มธุรกิจลีสซ่ิง 
(1) ความสามารถในการช าระดอกเบี้ย               
(interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย 

(2) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก าไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา                        
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ก าไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

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

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวม 

(5) สัดส่วนสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้                  
(NPL ratio) (ร้อยละ) 

สินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้* 100 / สินเช่ือรวม  

(6) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(ร้อยละ) 

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 
(เฉล่ีย) 

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

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

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย 

(2) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก าไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ก าไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   
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อัตราส่วนทางการเงิน สูตรการค านวณ 
(3) หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม   
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวม 

(5) สัดส่วนสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้                
(NPL Ratio) (ร้อยละ) 

เงินให้สินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้* 100 / เงินให้
สินเช่ือรวม 

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

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ * 100 / เงินให้สินเช่ือรวม 

(7) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(ร้อยละ) 

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 
(เฉล่ีย) 

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

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย 

(2) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก าไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย (interest bearing debt to 
EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย 
ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

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

หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

(4) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : 
IBD/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวม 
 

(5) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
(ร้อยละ) 

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม 
(เฉล่ีย) 

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

เท่ากบั ก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย / รายไดร้วม เป็นตน้ ส าหรับกิจการในกลุ่มพฒันา
อสังหาริมทรัพยใ์ห้เปิดเผยอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (quick ratio) (เท่า) เท่ากบั (สินทรัพย์หมุนเวียน-สินคา้คงเหลือ) / 
หน้ีสินหมุนเวียน เพิ่มเติมดว้ย  

2)  การแสดงขอ้มูล key financial ratio งวดล่าสุด ในกรณีท่ีงบก าไรขาดทุนเป็นงบระหว่างปีให้น าขอ้มูล
ยอ้นหลงั 4 ไตรมาสมาค านวณเพื่อให้ไดข้อ้มูลเต็มปี กรณีช่วงเวลาใดท่ีบริษทัไม่ไดจ้ดัท างบระหว่างปีส าหรับงวดปีก่อน  
ให้จดัท า key financial ratio โดยใชข้อ้มูลเฉพาะงวดล่าสุด และอธิบายในหมายเหตุเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก 2 : การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขาย 
หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 

 
ในกรณีออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต์ามประกาศว่าดว้ย 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ 
ให้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่ 1 รายการขอ้มูล (นอกจากหัวขอ้ 1.1) ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี โดยใหเ้ปิดเผย 
ขอ้มูลของทั้งผูม้ีสิทธิเสนอโครงการและผูอ้อกหุ้นกู ้ 

ส่วนที่ 1. รายการข้อมลู 

1. ข้อมูลโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 
1.1  ลกัษณะส าคญั ขั้นตอนการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์โครงสร้างทางกฎหมายและโครงสร้าง

กระแสเงินสดของโครงการ 
1.2  ขอ้มูลบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์เช่น ผูจ้ดัจ าหน่ายตราสารหน้ี 

ผูค้า้ตราสารหน้ี ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูบ้ริหารจดัการโครงการ ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้นายทะเบียนหุ้นกู ้ตวัแทน 
ช าระเงิน ผูจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ผูใ้ห้บริการเรียกเก็บหน้ี ผูใ้ห้บริการเรียกเก็บหน้ีส ารอง (ถา้มี) เป็นตน้ 

1.3  รายละเอียดของสินทรัพยท์ี่จะน ามาแปลงเป็นหลกัทรัพย ์เช่น ประเภท ลกัษณะ คุณภาพทางเครดิต 
(กรณีสินทรัพยเ์ป็นลูกหน้ี) เง่ือนไขในการเลือกสินทรัพย ์และมูลค่าของ กลุ่มสินทรัพย ์ประวตัิการเรียกเก็บ
กระแสรายรับจากสินทรัพย ์เป็นตน้ 

1.4  การเพิ่มคุณภาพเครดติ (Credit Enhancement) 
1.5  การลงทุนหรือการหาผลประโยชน์จากเงินสดในบญัชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
1.6  ความเส่ียงและการจดัการความเส่ียงของโครงการ 
1.7  การวิเคราะห์การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกูห้รือผูค้ ้าประกนัการช าระหน้ี 

ตามหุ้นกูโ้ดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
1.8  ขอ้มูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง (ถา้มี) เช่น การใชต้ราสารอนุพนัธ์ (Derivative Instruments)                   

เพื่อปรับรูปแบบกระแสเงินสด เงื่อนไขการโอนสินทรัพยคื์น เป็นตน้ 

นอกจากน้ี  เพื่อให้เหมาะสมกบัลกัษณะของผูอ้อกตราสารหน้ี ในการรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล
ตามส่วนที่ 3 การรับรองความถูกตอ้ง ให้ใชก้ารรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล ดงัน้ี 
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ส่วนที่ 3. การรับรองความถูกต้องของข้อมลู  
3.1  ผูอ้อกหุ้นกู ้
ให้กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนัหรือผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดที่ไดร้ับมอบอ านาจ  

จากกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนัของผูอ้อกหุ้นกู้ลงลายมือช่ือ และประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
ในแบบแสดงรายการขอ้มูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุ้นกูฉ้บบัน้ีแลว้ และ 
ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ [กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนั / ผูท้ีด่  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้ 
รับมอบอ านาจจากกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนั] ของผูอ้อกหุ้นกู ้ ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าว  
ถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ ในสาระส าคญั   

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ขา้พเจา้ไดร้ับรอง 
ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้ ............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ี 
ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูล  
ที่ขา้พเจา้ไดร้ับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งต้น” 

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

ช่ือ        ต าแหน่ง         ลายมือช่ือ 

ผูร้ับมอบอ านาจ                                                                   

 
3.2  ผูม้ีสิทธิเสนอโครงการ 
ผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งจดัให้กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนัหรือผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด 

ที่ไดร้ับมอบอ านาจจากกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนัของผูม้ีสิทธิเสนอโครงการ หรือในกรณี 
ที่ผูม้ีสิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ให้ผูม้ีอ านาจนามผูกพนัของผูม้ีสิทธิ 
เสนอโครงการลงลายมือช่ือ และประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนาม 
ก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
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“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุ้นกูฉ้บบัน้ีแลว้  
และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ [กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนั/ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด 
ที่ไดร้ับมอบอ านาจจากกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนั / ผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนั] ของผูม้ีสิทธิ 
เสนอโครงการ  ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด  
หรือไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ขา้พเจา้ไดร้ับรอง 
ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้ ............................................ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไว ้ 
ทุกหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ................................. ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูล 
ที่ขา้พเจา้ไดร้ับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งต้น” 

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

                      ช่ือ                          ต าแหน่ง      ลายมือช่ือ 

ผูร้ับมอบอ านาจ                                                                     
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ภาคผนวก 3 : การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขาย 
หุ้นกู้ที่มีอนพุันธ์แฝง 

 
ในกรณีออกและเสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงตามประกาศว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาต 

ให้เสนอขายหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง ให้เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 1 ดงัน้ี 
 (1)  ประเภทและลกัษณะส าคญัของปัจจยัอา้งอิง รวมถึงให้ระบุขอ้มูลส าคญัของปัจจยัอา้งอิงที่อาจ 
มีผลกระทบต่อเงินตน้หรือผลตอบแทนที่ผูล้งทุนจะไดร้ับ พร้อมแหล่งขอ้มูลที่ผูถื้อหุ้นกูส้ามารถดูเพิ่มเติมได ้ 
เช่น แสดงกราฟขอ้มูลผลการด าเนินงานยอ้นหลงัของปัจจยัอา้งอิง เป็นตน้ 
 (2)  โครงสร้างของธุรกรรมและสัญญาที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว 
 (3)  ความเส่ียงที่อาจมีผลต่อความผนัผวนหรือผลตอบแทนของปัจจยัอา้งอิงของหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง 
รวมถึงรูปแบบและวิธีการบริหารความเส่ียงดงักล่าวดว้ย  
 (4)  ขอ้มูลสถิติราคาของปัจจยัอา้งอิงหรือการคาดการณ์ราคาของปัจจยัอา้งอิง (ถา้มี) 
  (5)  ขอ้มูลของสัญญาที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว เช่น ขอ้มูลคู่สัญญาและสาระส าคญัของสัญญา 
เป็นตน้  ทั้งน้ี ตวัอย่างของสัญญาที่เก่ียวขอ้ง เช่น การท าสัญญาล่วงหนา้ที่มีขอ้ก าหนดให้ผูอ้อกหุ้นกูไ้ดร้ับ
ช าระหน้ีจากคู่สัญญาในจ านวนและระยะเวลาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกบัที่ตอ้งช าระหน้ีให้ผูถื้อหุ้นกู้ 
ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่เสนอขายนั้น (back to back agreement)  
  (6)  หลกัเกณฑก์ารค านวณดอกเบี้ย เง่ือนไขอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบัการจ่ายดอกเบี้ย และ/หรือการช าระคืน
เงินตน้ (ถา้มี) รวมถึงให้แสดงผลตอบแทนที่ผูถื้อตราสารจะไดร้ับจากการลงทุนภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ  
ไวด้ว้ย เช่น  

• กรณีที่การช าระคืนเงินตน้ข้ึนอยู่กบัระดบัปัจจยัอา้งอิง ให้ระบุเง่ือนไขดงักล่าวไว  ้
อย่างชดัเจนดว้ย  เช่น ณ วนัครบก าหนดอายุตราสาร 

- หากราคาหุ้นสามญัของบริษทั ก. ต ่ากว่า X1 บาท ผูถื้อตราสารจะไดร้ับเงินตน้คืน  
80% ของเงินลงทุน 

- หากราคาหุ้นสามญัของบริษทั ก. อยู่ระหว่าง X1 และ X2 บาท ผูถื้อตราสารจะไดร้ับ 
เงินตน้คืนไม่ต ่ากว่า 80% แต่ไม่เกิน 100% ของเงินลงทุน ข้ึนอยู่กบัราคาหุ้นสามญัของบริษทั ก. 

- หากราคาหุ้นสามญัของบริษทั ก. สูงกว่า X2 บาท ผูถื้อตราสารจะไดร้ับเงินตน้คืน 100% 
ของเงินลงทุน 

• กรณีที่การจ่ายดอกเบี้ยข้ึนอยู่กบัระดบัปัจจยัอา้งอิง ให้ระบุเง่ือนไขดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจนดว้ย   
เช่น หากมีวนัใดวนัหน่ึงในงวดการจ่ายดอกเบี้ย 

- ราคาหุ้นสามญัของบริษทั ก. ต ่ากว่า X1 บาท ผูถื้อตราสารจะไดร้ับดอกเบี้ย Y1% ต่อปี  
- ราคาหุ้นสามญัของบริษทั ก. อยู่ระหว่าง X1 และ X2 บาท ผูถื้อตราสารจะไดร้ับดอกเบี้ย 

Y2% ต่อปี 
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- ราคาหุ้นสามญัของบริษทั ก. สูงกว่า X2 บาท ผูถื้อตราสารจะไดร้ับดอกเบี้ยในอตัรา Y3% 
ต่อปี 

ตวัอย่าง  กรณีมีการคุม้ครองเงินตน้ที่ระดบัร้อยละ 80 ของมูลค่าที่ตราไวผู้ล้งทุนมีเงินลงทุน 1,000 บาท ในหุ้นกู้
ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่มีปัจจยัอา้งอิงเป็นหุ้นบริษทั BBB ซ่ึงจ่ายดอกเบี้ย 10% ต่อปีและถือจนครบอายุ ผูถื้อตราสาร 
จะไดร้ับช าระคืนเงินตน้และดอกเบี้ยเป็นเงินสด  โดยเงินตน้ที่จะไดร้ับคืนข้ึนอยู่กบัราคาปิดของหุ้นอา้งอิง  
ณ วนัที่ครบก าหนดอายุหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝงจะสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กรณี ไดแ้ก่ 

 
1) ถา้ราคาปิดหุ้นบริษทั BBB  ณ วนัที่ครบก าหนดอายุ เท่ากบัหรือสูงกว่า 100 บาท (ราคาหุ้นอา้งอิง)  

ผูถื้อตราสารจะไดร้ับคืนเงินตน้ เท่ากบั 1,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว)้ และดอกเบี้ย 100 บาท  รวมเป็น
จ านวน 1,100 บาท  ซ่ึงคิดเป็นอตัราผลตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 10 ต่อปี 

2) ถา้ราคาปิดหุ้นบริษทั BBB  ณ วนัที่ครบก าหนดอายุ สูงกว่า 80 บาท แต่ต ่ากว่า 100 บาท เช่น 90 บาท  
ผูถื้อตราสารจะไดร้ับคืนเงินตน้ เท่ากบัราคาปิดหุ้น BBB คูณ 10 (90 x 10) หรือ 900 บาท และดอกเบี้ย 
100 บาท  รวมเป็นจ านวน 1,000 บาท ซ่ึงคิดเป็นอตัราผลตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 0 ต่อปี 

3) ถา้ราคาปิดหุ้นบริษทั BBB  ณ วนัที่ครบก าหนดอายุ เท่ากบัหรือต ่ากว่า 80 บาท ผูถื้อตราสารจะไดร้ับคืน
เงินตน้ เท่ากบั 800 บาท (ร้อยละ 80 ของมูลค่าที่ตราไว)้ และดอกเบี้ย 100 บาท รวมเป็นจ านวน  
900 บาท  ดงันั้น ผูล้งทุนจะขาดทุนเท่ากบัร้อยละ 10 ต่อปี 
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ภาคผนวก 4 : การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขาย 
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ 

 
ในกรณีออกและเสนอขายตราสาร Basel III ตามประกาศว่าดว้ยการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิ 

เพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยใ์ห้เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 1 รายการขอ้มูล ดงัน้ี 
1. กรณีเสนอขายตราสาร Additional Tier 1 

1.1  ลกัษณะเฉพาะของตราสารและขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง 
(1)  ลกัษณะและเงื่อนไขโดยรวมของตราสาร Additional Tier 1 โดยระบุความเส่ียง 

เฉพาะตวัของตราสารอย่างละเอียดและชดัเจน เช่น ไม่ก าหนดระยะเวลาการช าระคืนแต่จะถูกไถ่ถอน 
เมื่อเลิกกิจการ ธพ. มีอ านาจเต็มที่ในการยกเลิกการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอ่ืนใดเมื่อใดก็ได ้
โดยไม่สะสมผลตอบแทน (Non-cumulative) และไม่ถือเป็นเหตุผิดนดัช าระหน้ี การก าหนดเงื่อนไข 
ในการรองรับและรับรู้ผลขาดทุนในระหว่างการด าเนินการ (“loss absorption on a going-concern basis”)  
และเมื่อไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้4 (“loss absorption on a gone-concern basis”) ความเส่ียง 
และผลกระทบต่อผูล้งทุนภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ เป็นตน้ 

(2)  เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะและความเส่ียงของตราสาร Additional Tier 1 
และตราสารหน้ีทัว่ไป โดยไม่ท าให้ผูล้งทุนเขา้ใจผิดว่าหลกัทรัพยท์ั้งสองประเภทสามารถเปรียบเทียบกนัได ้
เช่น เปรียบเทียบผลตอบแทนอย่างเดียว โดยไม่รวมถึงขอ้มูลผลกระทบดา้นความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจาก 
ตราสาร Additional Tier 1 เป็นตน้ 

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

(4)  ค านิยามและองคป์ระกอบของเงินกองทุน [เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2] 
และสินทรัพยเ์ส่ียงโดยย่อ มีสาระส าคญั และเขา้ใจไดง้่าย  

(5) ค านิยามและองคป์ระกอบของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ (Common equity 
tier 1: “CET 1”) พร้อมรายการหักจาก CET 1 โดยย่อ มีสาระส าคญั และเขา้ใจไดง้่าย 

(6) วิธีการค านวณอตัราเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ (“CET 1 ratio”) 
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (“Tier 1 Ratio”) และอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน (“Total Capital Ratio”) โดยย่อ 
และเขา้ใจไดง้่าย 

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

 นอกจากน้ี ให้ ธพ. เปิดเผยให้ผูล้งทุนทราบว่า สามารถติดตามอตัราส่วนเงินกองทุน 
ดงักล่าว ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือนไดจ้ากหนา้เวบ็ไซตข์อง ธพ. ภายในวนัที่ 25 ของเดือนถดัไป  
เน่ืองจากการลดลงของอตัราส่วนเงินกองทุนที่ ธพ. ด ารงได้ การไม่สามารถปฏิบตัิตาม minimum capital 
requirement และ capital buffer ดงักล่าว อาจส่งผลให้เกิดความเส่ียงต่อผูถื้อตราสาร Additional Tier 1 อย่างไร  

(8) แนวทาง/วิธีการค านวณมูลค่าที่ตราสารถูก write down/write off หรือมูลค่าที่ตราสาร 
ถูก convert to equity  เมื่อเกิด Trigger event ภายใตเ้งื่อนไขทั้งเพื่อ loss absorption on a going-concern basis  
และ loss absorption on a gone-concern basis6 พร้อมตวัอย่างการค านวณที่ผูล้งทุนเขา้ใจไดง่้าย รวมทั้ง 
มีการจดัท า worst case scenario analysis เพื่อให้ผูล้งทุนเขา้ใจ/รับทราบผลขาดทุนสูงสุด  และผลกระทบ 
ที่ผูล้งทุนอาจไดร้ับเมื่อเกิด Trigger event ดงักล่าว  

นอกจากน้ี กรณีของตราสาร Additional Tier 1 ที่มเีงื่อนไขการ convert to equity ให ้ธพ.  
เปิดเผยให้ผูล้งทุนทราบถึงความเส่ียง และผลกระทบจากการก าหนด floor conversion price ที่ระดบัร้อยละ 50  
ของราคาหุ้นสามญัของ ธพ. ในช่วงก่อนหรือระหว่างการเสนอขายตามแนวทางที่สมาคมธนาคารไทยก าหนด  
เช่น ความเส่ียงที่จะไดร้ับหุ้นสามญัจากการถูก convert to equity ในมูลค่ารวมต ่ากว่าเงินลงทุนในตราสาร 
Additional Tier 1 ดงักล่าว เป็นตน้ 

(9) ขั้นตอนและกระบวนการในกรณีที่มีการ 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. โดยผ่าน ธพ. ผูอ้อกตราสารเองหรือผ่านบริษทัหลกัทรัพย ์(“บล.”) ในเครือของ ธพ. (ถา้มี) เน่ืองจาก
เพื่อให้ถูกนบัเป็นเงินกองทุนตามเกณฑ ์Basel III ของ ธปท. จึงอาจสร้างแรงจูงใจให้ ธพ. หรือ บล. ในเครือของ 
ธพ. ชกัชวนให้ผูล้งทุนซ้ือตราสารโดยไม่ช้ีแจงถึงความเส่ียง ชวนเช่ือเกินจริง ให้ขอ้มูลเป็นเท็จหรือไม่ชดัเจน          

 

 
 

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

2.1  ลกัษณะเฉพาะของตราสารและขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง 
(1)  ลกัษณะและเงื่อนไขโดยรวมของตราสาร Tier 2 โดยระบุความเส่ียงเฉพาะตวัของ 

ตราสารอย่างละเอียดและชดัเจน เช่น เป็นตราสารที่ ธพ. มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบก าหนดการช าระคืนภายใต้
เงื่อนไขที่ ธปท. ก าหนดและไม่มีขอ้ก าหนดให้ผูถื้อสามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดการก าหนดเงื่อนไข loss 
absorption on a gone-concern basis  และความเส่ียงและผลกระทบ  ต่อผูล้งทุนภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ  
เป็นตน้ 

(2) เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะและความเส่ียงของตราสาร Tier 2 และ 
ตราสารหน้ีทัว่ไป โดยไมท่ าให้ผูล้งทุนเขา้ใจผิดว่าหลกัทรัพยท์ั้งสองประเภทสามารถเปรียบเทยีบกนัได ้ 
เช่น เปรียบเทียบผลตอบแทนอย่างเดียว โดยไม่รวมถึงขอ้มูลผลกระทบดา้นความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน 
จากตราสาร Tier 2 เป็นตน้ 

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

(4)  ค านิยามและองคป์ระกอบของเงินกองทุน [เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2]  
และสินทรัพยเ์ส่ียง โดยย่อ มีสาระส าคญั และเขา้ใจไดง้่าย 

(5)  วิธีการค านวณ CET 1 ratio, Tier 1 Ratio และ Total Capital Ratio โดยย่อและเขา้ใจไดง้่าย 
(6) เปรียบเทียบระหว่าง CET 1 ratio, Tier 1 Ratio และ Total Capital Ratio ที ่ธพ. ด ารงได ้ 

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

      นอกจากน้ี ให้ ธพ. เปิดเผยให้ผูล้งทุนทราบว่า สามารถตดิตามอตัราส่วนเงินกองทุน
ดงักล่าว ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือนไดจ้ากหนา้เวบ็ไซต ์ของ ธพ. ภายในวนัที่ 25 ของเดือนถดัไป 
เน่ืองจากการลดลงของอตัราส่วนเงินกองทุนที่ ธพ. ด ารงได้ การไม่สามารถปฏิบตัิตาม minimum capital 
requirement และ capital buffer  ดงักล่าวอาจส่งผลให้เกิด ความเส่ียงต่อผูถื้อตราสาร Tier 2 อย่างไร  

(7) แนวทาง/วิธีการค านวณมูลค่าที่ตราสารถูก write down/write off หรือมูลค่าที่ตราสาร 
ถูก convert to equity  เมื่อเกิด Trigger event ภายใตเ้งื่อนไขเพื่อ loss absorption on a gone-concern basis  
พร้อมตวัอย่างการค านวณที่ผูล้งทุนเขา้ใจไดง่้าย รวมทั้งมีการจดัท า worst case scenario analysis เพื่อให ้
ผูล้งทุนเขา้ใจ/รับทราบผลขาดทุนสูงสุด และผลกระทบที่ผูล้งทุนอาจไดร้ับเมื่อเกิด Trigger event ดงักล่าว  
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นอกจากน้ี กรณีของตราสาร Tier 2 ทีม่ีเงื่อนไขการ convert to equity ให้ ธพ.  
เปิดเผยให้ผูล้งทุนทราบถึงความเส่ียง และผลกระทบจากการก าหนด floor conversion price ที่ระดบั 
ร้อยละ 50 ของราคาหุ้นสามญัของ ธพ. ในช่วงก่อนหรือระหว่างการเสนอขายตามแนวทางที่สมาคม 
ธนาคารไทยก าหนด เช่น ความเส่ียงที่จะไดร้ับหุ้นสามญัจากการถูก convert to equity ในมูลค่ารวมต ่ากว่า 
เงินลงทุนในตราสาร Tier 2 ดงักล่าว เป็นตน้ 

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

(9) อธิบายแผนการขยายธุรกิจในช่วง 3 ปีขา้งหนา้ 

2.2  ขอ้มูลเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จากการเสนอขายตราสาร Tier 2 ของ ธพ.  
โดยผ่าน ธพ. ผูอ้อกตราสารเองหรือผ่าน บล. ในเครือของ ธพ. (ถา้มี) เน่ืองจากเพื่อให้ถูกนบัเป็นเงินกองทุน 
ตามเกณฑ ์Basel III ของ ธปท. จึงอาจสร้างแรงจูงใจให้ ธพ. หรือ บล. ในเครือของ ธพ. ชกัชวนให้ผูล้งทุนซ้ือ
ตราสารโดยไม่ช้ีแจงถึงความเส่ียง ชวนเช่ือเกินจริง ให้ขอ้มูลเป็นเท็จ หรือไม่ชดัเจน 
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ภาคผนวก 5 : การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขาย 
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษทัประกันภัย 

 
ในกรณีออกและเสนอขาย Insurance Capital Bond ตามประกาศว่าดว้ยการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิ 

เพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของบริษทัประกนัภยัให้เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 1 รายการขอ้มูล ดงัน้ี 

1.  กรณีเสนอขาย Insurance Capital Bond-AT1 
1.1  ลกัษณะเฉพาะของตราสารและขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง 

(1)  ลกัษณะและเงื่อนไขโดยรวมของ Insurance Capital Bond-AT1 โดยระบุความเส่ียง 
เฉพาะตวัของตราสารอย่างละเอียดและชดัเจน เช่น ไม่ก าหนดระยะเวลาการช าระคืนแต่จะถูกไถ่ถอน 
เมื่อเลิกกิจการ บริษทัประกนัภยัมีอ านาจเต็มที่ในการยกเลิกการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอ่ืนใดเมื่อใดก็ได ้
โดยไม่สะสมผลตอบแทน (Non-cumulative) และไม่ถือเป็นเหตุผิดนดัช าระหน้ี การก าหนดเงื่อนไข 
ในการรองรับและรับรู้ผลขาดทุนในระหว่างการด าเนินการ (“loss absorption on a going-concern basis”)  
และเมื่อไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้7 (“loss absorption on a gone-concern basis”) ความเส่ียง 
และผลกระทบต่อผูล้งทุนภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ เป็นตน้ 

(2)  เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะและความเส่ียงของ Insurance Capital Bond-AT1 
และตราสารหน้ีทัว่ไป โดยไม่ท าให้ผูล้งทุนเขา้ใจผิดว่าหลกัทรัพยท์ั้งสองประเภทสามารถเปรียบเทียบกนัได ้
เช่น เปรียบเทียบผลตอบแทนอย่างเดียว โดยไม่รวมถึงขอ้มูลผลกระทบดา้นความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจาก 
Insurance Capital Bond-AT1 เป็นตน้ 

(3)  เปรียบเทียบล าดบัการช าระหน้ีของผูถื้อ Insurance Capital Bond-AT1 กบัเจา้หน้ีบุริมสิทธิ  
ผูเ้อาประกนั ผูถื้อกรมธรรม ์ผูร้ับผลประโยชน์ เจา้หน้ีสามญั ตราสารหน้ีประเภทอ่ืน ๆ หุ้นสามญั ฯลฯ ภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เมื่อผูอ้อกตราสารถูกพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกพิพากษาให้ลม้ละลาย หรือมีการช าระบญัชี 
เพื่อการเลิกกิจการหรือเมื่อเกิด Trigger event เพื่อ loss absorption on a going-concern basis และ loss absorption 
on a gone-concern basis เป็นตน้ 

(4)  ค านิยามและองคป์ระกอบของเงินกองทุน [เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2] 
และสินทรัพยเ์ส่ียงโดยย่อ มีสาระส าคญั และเขา้ใจไดง้่าย  

(5)  ค านิยามและองคป์ระกอบของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ (Common equity 
tier 1: “CET1”) พร้อมรายการหักจาก CET1 โดยย่อ มีสาระส าคญั และเขา้ใจไดง้่าย วิธีการค านวณอตัราส่วน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ (“CET1 ratio”) อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (“Tier 1 ratio”) และ 
อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : “CAR”) โดยย่อและเขา้ใจไดง้่าย 

 
7 เช่น บริษทัประกนัภยัมีสินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูร้ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ และเจา้หน้ี 
เงินกองทุนของบริษทัประกนัภยัลดลงจนถึงระดบัท่ีจะกระทบต่อผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ และเจา้หน้ี หรือ
บริษทัประกนัภยัไม่สามารถเพ่ิมทุนไดด้ว้ยตวัเอง เป็นตน้ 
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(6)  เปรียบเทียบระหว่าง CET1 ratio, Tier 1 ratio และ CAR ที่บริษทัประกนัภยัด ารงได ้ 
ณ ส้ินไตรมาสกบัอตัราส่วนเงินกองทุนขั้นต ่า (“minimum capital requirement”) ตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“ส านกังาน คปภ.”) ก าหนด รวมทั้ง CET1 
ratio ที่บริษทัประกนัภยัก าหนดเป็น Trigger point8 เพื่อ loss absorption on a going-concern basis ซ่ึงอาจท าให้
ตราสารถูกลดมูลค่า (“write down”)/ปลดหน้ี (“write off”) หรือถูก convert to equity 

นอกจากน้ี ให้บริษทัประกนัภยัเปิดเผยให้ผูล้งทุนทราบว่า สามารถติดตามอตัราส่วน
เงินกองทุนดงักล่าว ณ ส้ินไตรมาสไดจ้ากหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทัประกนัภยัและส านกังาน คปภ. ภายใน 60 วนั 
นบัจากวนัส้ินไตรมาส เน่ืองจากการลดลงของอตัราส่วนเงินกองทุนที่บริษทัประกนัชีวิตด ารงได ้การไม่สามารถ
ปฏิบตัิตาม minimum capital requirement ดงักล่าว อาจส่งผลให้เกิดความเส่ียงต่อผูถื้อ Insurance Capital Bond-AT1 
อย่างไร  

(7)  แนวทาง/วิธีการค านวณมูลค่าที่ตราสารถูก write down/write off หรือมูลค่าที่ตราสาร 
ถูก convert to equity เมื่อเกิด Trigger event ภายใตเ้ง่ือนไขทั้งเพื่อ loss absorption on a going-concern basis  
และ loss absorption on a gone-concern basis พร้อมตวัอย่างการค านวณที่ผูล้งทุนเขา้ใจไดง่้าย รวมทั้งจดัท า 
worst case scenario analysis เพื่อให้ผูล้งทุนเขา้ใจ/รับทราบผลขาดทุนสูงสุด และผลกระทบที่ผูล้งทุนอาจไดร้ับ
เมื่อเกิด Trigger event ดงักล่าว  

นอกจากน้ี กรณีของ Insurance Capital Bond-AT1 ที่มเีงื่อนไขการ convert to equity  
ให้บริษทัประกนัภยัเปิดเผยให้ผูล้งทุนทราบถึงความเส่ียง และผลกระทบจากการก าหนด floor conversion price  
ที่ระดบัร้อยละ 50 ของราคาหุ้นสามญัของบริษทัประกนัภยัในช่วงก่อนหรือระหว่างการเสนอขายตามแนวทางที่
สมาคมประกนัชีวิตไทย และ/หรือ สมาคมบริษทัประกนัวินาศภยัไทยก าหนด เช่น ความเส่ียงที่จะไดร้ับหุ้นสามญั
จากการถูก convert to equity ในมูลค่ารวมต ่ากว่าเงินลงทุนใน Insurance Capital Bond-AT1 ดงักล่าว  
เป็นตน้ 

(8)  ขั้นตอนและกระบวนการในกรณีที่มีการ 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 โดยผ่าน บล. ในเครือของบริษทัประกันภยั (ถา้มี) เน่ืองจากเพื่อให้ถูกนบัเป็นเงินกองทุน
ตามเกณฑข์องส านักงาน คปภ. จึงอาจสร้างแรงจูงใจให้ บล. ในเครือของบริษทัประกนัภยัชกัชวนให้ผูล้งทุนซ้ือ
ตราสารโดยไม่ช้ีแจงถึงความเส่ียง ชวนเช่ือเกินจริง ให้ขอ้มูลเป็นเท็จหรือไม่ชดัเจน          

 
 

 
8 CET1 ratio ท่ีบริษัทประกนัภยัก าหนดตอ้งสูงกว่า 65% 
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2.  กรณีเสนอขาย Insurance Capital Bond-Tier 2  
2.1  ลกัษณะเฉพาะของตราสารและขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง 

(1)  ลกัษณะและเงื่อนไขโดยรวมของ Insurance Capital Bond-Tier 2 โดยระบุความเส่ียง
เฉพาะตวัของตราสารอย่างละเอียดและชดัเจน เช่น เป็นตราสารที่บริษทัประกนัภยัมีสิทธิไถ่ถอนก่อน 
ครบก าหนดช าระคืนภายใตเ้งื่อนไขที่ส านกังาน คปภ. ก าหนดและไม่มีขอ้ก าหนดให้ผูถื้อสามารถไถ่ถอน 
ก่อนก าหนด การก าหนดเงื่อนไข loss absorption on a gone-concern basis และความเส่ียงและผลกระทบต่อ 
ผูล้งทุนภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ เป็นตน้ 

(2)  เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะและความเส่ียงของ Insurance Capital Bond- 
Tier 2 และตราสารหน้ีทัว่ไป โดยไม่ท าให้ผูล้งทุนเขา้ใจผิดว่าหลกัทรัพยท์ั้งสองประเภทสามารถเปรียบเทียบ
กนัได ้เช่น เปรียบเทียบผลตอบแทนอย่างเดียว โดยไม่รวมถึงขอ้มูลผลกระทบดา้นความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน 
จาก Insurance Capital Bond-Tier 2 เป็นตน้ 

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

(4)  ค านิยามและองคป์ระกอบของเงินกองทุน [เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2]  
และสินทรัพยเ์ส่ียง โดยย่อ มีสาระส าคญั และเขา้ใจไดง้่าย 

(5)  วิธีการค านวณ CET1 ratio, Tier 1 ratio และ CAR โดยยอ่และเขา้ใจไดง้่าย 
(6)  เปรียบเทียบระหว่าง CET1 ratio, Tier 1 ratio และ CAR ที่บริษทัประกนัภยัด ารงได ้ 

ณ ส้ินไตรมาสกบั minimum capital requirement และ capital buffer ตามที่ส านกังาน คปภ. ก าหนด  
นอกจากน้ี ให้บริษทัประกนัภยัเปิดเผยให้ผูล้งทุนทราบว่า สามารถติดตามอตัราส่วน

เงินกองทุนดงักล่าว ณ ส้ินไตรมาสไดจ้ากหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทัประกนัภยัและส านกังาน คปภ. ภายใน 60 วนั 
นบัจากวนัส้ินไตรมาส เน่ืองจากการลดลงของอตัราส่วนเงินกองทุนที่บริษทัประกนัภยัด ารงได ้การไม่สามารถ
ปฏิบตัิตาม minimum capital requirement ดงักล่าวอาจส่งผลให้เกิดความเส่ียงต่อผูถื้อ Insurance Capital Bond- 
Tier 2 อย่างไร  

(7)  แนวทาง/วิธีการค านวณมูลค่าที่ตราสารถูก write down/write off หรือมูลค่าที่ตราสาร 
ถูก convert to equity เมื่อเกิด Trigger event ภายใตเ้งื่อนไขเพื่อ loss absorption on a gone-concern basis  
พร้อมตวัอย่างการค านวณที่ผูล้งทุนเขา้ใจไดง่้าย รวมทั้งมีการจดัท า worst case scenario analysis เพื่อให ้
ผูล้งทุนเขา้ใจ/รับทราบผลขาดทุนสูงสุด และผลกระทบที่ผูล้งทุนอาจไดร้ับเมื่อเกิด Trigger event ดงักล่าว  

นอกจากน้ี กรณีของ Insurance Capital Bond-Tier 2 ที่มีเงื่อนไขการ convert to equity  
ให้บริษทัประกนัภยั เปิดเผยให้ผูล้งทุนทราบถึงความเส่ียง และผลกระทบจากการก าหนด floor conversion price  
ที่ระดบัร้อยละ 50 ของราคาหุ้นสามญัของบริษทัประกนัภยัในช่วงก่อนหรือระหว่างการเสนอขายตามแนวทางที่
สมาคมประกนัชีวิตไทย และ/หรือ สมาคมบริษทัประกนัวินาศภยัไทยก าหนด เช่น ความเส่ียงที่จะไดร้ับ 
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หุ้นสามญัจากการถูก convert to equity ในมูลค่ารวมต ่ากว่าเงินลงทุนใน Insurance Capital Bond-Tier 2 ดงักล่าว 
เป็นตน้ 

(8)  ขั้นตอนและกระบวนการในกรณีที่มีการ 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 โดยผ่าน บล. ในเครือของบริษทัประกันภยั (ถา้มี) เน่ืองจากเพื่อให้ถูกนบัเป็นเงินกองทุน
ตามเกณฑข์องส านักงาน คปภ. จึงอาจสร้างแรงจูงใจให้ บล. ในเครือของบริษทัประกนัภยัชกัชวนให้ผูล้งทุนซ้ือ
ตราสารโดยไม่ช้ีแจงถึงความเส่ียง ชวนเช่ือเกินจริง ให้ขอ้มูลเป็นเท็จหรือไม่ชดัเจน 
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ภาคผนวก 6 : การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขาย 
ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม  

และตราสารหนี้เพื่อความย่ังยืน  
 
ในกรณีออกและเสนอขายตราสารหน้ีเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (green bond) ตราสารหน้ีเพื่อพฒันา

สังคม (social bond) และตราสารหน้ีเพื่อความยัง่ยืน (sustainability bond) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่ให้เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม 
ในส่วนที่ 1 รายการขอ้มูล ดงัน้ี 

(1)  มาตรฐานสากลซ่ึงเป็นที่ยอมรับที่น ามาใชอ้า้งอิงในการขออนุญาตเสนอขายตราสารหน้ีดงักล่าว
ตามแต่กรณีดงัน้ี 

(ก)  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เช่น มาตรฐาน ASEAN Green Bond 
Standards (ASEAN GBS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association Green Bond Principles 
(ICMA GBP) เป็นตน้ 

(ข)  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีเพื่อพฒันาสังคม เช่น มาตรฐาน ASEAN Social Bond Standards 
(ASEAN SBS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association Social Bond Principles (ICMA SBP) 
เป็นตน้  

(ค)  กรณีการเสนอขายตราสารหน้ีเพื่อความยัง่ยืน เช่น มาตรฐาน ASEAN Sustainability Bond 
Standards (ASEAN SUS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association Sustainability Bond 
Guidelines (ICMA SBG) เป็นตน้ 

(2)  วตัถุประสงคก์ารใชเ้งินที่ไดจ้ากการระดมทุน (use of proceeds) 
(3)  กระบวนการที่ใชใ้นการประเมินและคดัเลือกโครงการ (process for project evaluation and 

selection) โดยระบุกระบวนการและปัจจยัที่ใชใ้นการพิจารณา รวมทั้งมาตรฐานหรือวิธีการรับรองอ่ืนใดที่ใช้
อา้งอิง 

(4)  การบริหารจดัการเงินที่ไดจ้ากการระดมทุน (management of proceeds) โดยแสดงถึงวิธีการติดตาม
การใชเ้งินที่ไดม้าจากการระดมทุนในโครงการและวิธีการแบ่งแยกเงินออกจากเงินอ่ืนของบริษทัให้เห็นอย่าง
ชดัเจน เช่น การน าเงินที่ไดจ้ากการระดมทุนแยกเป็นบญัชีต่างหากจากบญัชีทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ (sub-account) ของ         
ผูเ้สนอขายตราสารหน้ี เป็นตน้ 

(5)  การรายงานและช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินการภายหลงัการเสนอขาย (reporting) 
โดยให้เปิดเผยรายงานประเภทต่าง ๆ จนกว่าจะครบอายุของตราสารหน้ี เช่น รายงานการใชเ้งินที่ไดม้าจากการ
ระดมทุน หรือรายงานความคืบหนา้ของโครงการว่าด าเนินการถึงขั้นตอนใด จ านวนเงินที่ใช ้และยอดคงเหลือ 
เป็นตน้ รวมทั้งช่องทางการเปิดเผยขอ้มูล เช่น บนเวบ็ไซตข์องผูเ้สนอขายตราสารหน้ี ซ่ึงควรจดัให้มีการรายงาน
อย่างนอ้ยปีละหน่ึงครั้ ง เป็นตน้ 
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ภาคผนวก 7 : การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขาย 
ตราสารหนี้ส่งเสริมความย่ังยืน  

 
ในกรณีออกและเสนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยืน (sustainability-linked bond) ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยืน
ที่ออกใหม่ให้เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 1 รายการขอ้มูล ดงัน้ี 

(1) มาตรฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย sustainability-linked bond ซ่ึงเป็นมาตรฐาน            
ในระดบัสากลที่ผูอ้อกตราสารเลือกใช ้เช่น International Capital Market Association Sustainability-linked 
Bond Principles (“ICMA SLBP”) เป็นตน้ 

(2) ตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน ส าหรับใชเ้ป็นเงื่อนไขในการปรับอตัราดอกเบี้ยหรือ               
การด าเนินการตามภาระผูกพนั แลว้แต่กรณี ของตราสาร ที่ก าหนดตามขอ้ (3) โดยอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม
ดงัน้ี 

- นิยาม ขอบเขต และวิธีการค านวณผลความส าเร็จตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน 
ที่ก าหนด 

- หลกัการและเหตุผล ความสอดคลอ้งกบัธุรกิจของผูอ้อกตราสารหรือบริษทัในเครือ และ
กระบวนการก าหนดและคดัเลือกตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน (ถา้มี) 

- ค่าอา้งอิงมาตรฐาน (“benchmark”) หรือแหล่งอา้งอิงภายนอก (“external reference”) (ถา้มี)            
เพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบและวดัผลความส าเร็จตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน 

- ค่าฐาน (“baseline”) และช่วงเวลาที่ใชอ้า้งอิงเพื่อให้ทราบถึงผลความคืบหนา้ของ                     
การด าเนินงานเทียบกบัตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน (ถา้มี) พร้อมหลกัการและเหตุผล  

- กลยุทธ์หรือแนวทางที่น าไปสู่ความส าเร็จตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน                  
โดยค านึงถึงความลบัทางการคา้และการแข่งขนั พร้อมระบุผลที่คาดว่าจะเกิดจากแผนงานนั้น (เชิงปริมาณ               
ในกรณีที่สามารถระบุได)้ 

- กรอบเวลาที่ตอ้งปฏิบตัิตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืนให้ส าเร็จ และระยะเวลา ในการ
ติดตามและวดัผล 

- ควรระบุการด าเนินการ (fallback mechanism) ของผูอ้อกตราสาร ในกรณีที่อาจมีเงื่อนไขที่ท าให้
ไม่สามารถค านวณตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืนที่ตั้งไวไ้ด ้และควรเปิดเผยเงื่อนไขดงักล่าวให้ชดัเจน 
เช่น การเปล่ียนแปลงในกฎหมายหรือหลกัเกณฑด์า้นส่ิงแวดลอ้ม หรือการควบรวมกบักิจการอื่น เป็นตน้  
ตวัอย่างการเปิดเผยขอ้มูล (โดยใชข้อ้มูลตราสารที่เสนอขาย) 
- ตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน : ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตร้อยละ 10 
(พร้อมระบุรายละเอียดตามที่ก าหนดขา้งตน้ เช่น หลกัการและเหตุผล ความสอดคลอ้งกบัธุรกิจของผูอ้อก            
ตราสารหรือบริษทัในเครือ กระบวนการก าหนดและคดัเลือกตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน (ถา้มี) และ 
กลยุทธ์หรือแนวทางที่น าไปสู่ความส าเร็จ)  
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- ค่าฐาน (baseline) : เปรียบเทียบกบัปริมาณการปล่อยก๊าซส าหรับปี 2563 ซ่ึงวดัค่า ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2563                
(ซ่ึงเสนอโดยคณะท างานดา้นความยัง่ยืนของบริษทัและไดร้ับการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทัเพื่อใชใ้นการ
วดัผลความคืบหนา้ของการด าเนินงานเทียบกบัตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน)  
- กรอบเวลาที่ตอ้งปฏิบตัิตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืนให้ส าเร็จ : ภายในวนัที่หุ้นกูค้รบอายุ 3 ปี 
(วนัที่ 31 ธ.ค. 2566) โดยภายหลงัจากการออกหุ้นกูจ้นถึงวนัที่หุ้นกูค้รบอายุ 3 ปี (วนัที่ 31 ธ.ค. 2566) บริษทั        
จะติดตามและวดัปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตปีละ 1 ครั้ ง ณ วนัที่ 31 ธ.ค.  
 

(3) การปรับอตัราดอกเบี้ยหรือการด าเนินการตามภาระผูกพนั แลว้แต่กรณี ของตราสาร 
- กรณีการปรับอตัราดอกเบี้ย ให้อธิบายรายละเอียด เงื่อนไข รอบเวลา และความถี่ของการปรับ

อตัราดอกเบี้ย และอตัราดอกเบี้ยต ่าสุดหรือสูงสุดที่ผูถื้อตราสารจะไดร้ับอย่างชดัเจน  ทั้งน้ี ใหร้ะบุลกัษณะ      
อตัราดอกเบี้ยที่จ่ายให้ผูถื้อตราสารตามงวดการจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต ์(%) และจ านวนเงิน หลกัเกณฑก์ารค านวณ
ดอกเบี้ย เงื่อนไขอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบัการจ่ายดอกเบี้ย (ถา้มี) รวมถึงให้แสดงอตัราดอกเบี้ยที่ผูถื้อตราสารจะไดร้ับ
ภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมรูปภาพประกอบ (อย่างนอ้ยในกรณีอตัราดอกเบี้ยสูงสุดหรือต ่าสุด)  

- กรณีการด าเนินการตามภาระผูกพนั ให้อธิบายรายละเอียด เงือ่นไข รอบเวลา ความถี ่และจ านวน
เงินที่ตอ้งใชห้รือมูลค่า (ถา้มี) ของการด าเนินการตามภาระผูกพนัของผูอ้อกตราสาร ซ่ึงสอดรับกบัเป้าหมายหรือ             
กลยุทธ์ดา้นความยัง่ยืนของผูอ้อกตราสารหรือบริษทัในเครือ 

นอกจากน้ี ให้อธิบายว่าเป็นการด าเนินการที่เพิ่มข้ึนหรือแตกต่างจากส่ิงที่ผูอ้อกตราสารตอ้ง
ปฏิบตัิเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายหรือกลยุทธ์ดา้นความยัง่ยืนตามปกติ (ถา้มี) ก่อนการเสนอขาย sustainability-linked 
bond อย่างไร 

 
ตวัอย่างการเปิดเผยขอ้มูล (โดยใชข้อ้มูลตราสารที่เสนอขาย) 
(1) กรณีการปรับอตัราดอกเบี้ย (ผูอ้อกปรับเพิ่มอตัราดอกเบี้ยหากท าตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน
ไม่ส าเร็จ (step-up coupon)) :  

1. กรณีที่ผูอ้อกสามารถบรรลุตวัช้ีวดั
และเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน 

ณ วนัที่หุ้นกูอ้ายุครบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดม้ากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 10 
เมื่อเทียบกบัค่าฐาน และผูป้ระเมินภายนอกที่เป็นอิสระ (“external 
review provider”) ออกรายงานรับรองผล ผูถื้อตราสารจะไดร้ับ
ดอกเบี้ย 10% ต่อปี (ไม่เปล่ียนแปลงจากอตัราเดิม)  

2. กรณีที่ผูอ้อกไม่สามารถบรรลุ
ตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน 

ณ วนัที่หุ้นกูอ้ายุครบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดต้ ่ากว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกบั
ค่าฐาน และ external review provider ออกรายงานรับรองผล           
ผูถื้อตราสารจะไดร้ับดอกเบี้ยเพิ่มข้ึนจากอตัราเดิม 0.25%  
โดยอตัราดอกเบี้ยใหม่ที่ผูถื้อตราสารจะไดร้ับคือ 10.25% ต่อปี 
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เร่ิมจากวนัช าระดอกเบี้ยงวดแรกภายหลงัวนัที่หุ้นกูอ้ายุครบ 3 ปี 
(วนัที่ 30 มิ.ย. 2567) และจะคงที่อตัราดงักล่าวจนถึงวนัช าระ
ดอกเบี้ยงวดสุดทา้ย 

 
ตวัอย่างอตัราดอกเบี้ยที่ผูถื้อตราสารจะไดร้ับภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ  
ผูล้งทุนมีเงินลงทุน 1,000 บาท ในหุ้นกูส่้งเสริมความยัง่ยืนอายุ 6 ปี ซ่ึงจ่ายดอกเบี้ย 10% ต่อปี ณ วนัช าระ
ดอกเบี้ยงวดแรกภายหลงัวนัที่หุ้นกูอ้ายุครบ 3 ปี (วนัที่ 30 มิ.ย. 2567) และจนถึงวนัช าระดอกเบี้ยงวดสุดทา้ย  
ผูถื้อตราสารจะไดร้ับช าระดอกเบี้ยเป็นเงินสดแบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ 
1) หากผูอ้อกลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดร้้อยละ 13 เมื่อเทียบกบัค่าฐาน 

และ external review provider ออกรายงานรับรองผล ผูถื้อตราสารจะไดร้ับดอกเบี้ย 10% ต่อปี หรือ
จ านวน 100 บาท (ไม่เปล่ียนแปลงจากอตัราเดิม) 

 

 

 

 

 

 

2) หากผูอ้อกลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดร้้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกบัค่าฐาน 
และ external review provider ออกรายงานรับรองผล ผูถื้อตราสารจะไดร้ับดอกเบี้ยเพิม่ข้ึนจากอตัราเดิม 
0.25% โดยอตัราดอกเบี้ยใหม่ที่ผูถื้อตราสารจะไดร้บัคือ 10.25% ต่อปี หรือจ านวน 125 บาท  

 

 

 

 

 

 

 
 

(2) กรณีการด าเนินการตามภาระผูกพนั (ก าหนดให้ผูอ้อกมีภาระผูกพนัในการด าเนินการใด ๆ หากท าตาม
ตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืนไม่ส าเร็จ) : 

1. กรณีที่ผูอ้อกสามารถบรรลุตวัช้ีวดั
และเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน 

ณ วนัที่หุ้นกูอ้ายุครบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดม้ากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 10 
เมื่อเทียบกบัค่าฐาน และ external review provider ออกรายงาน
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รับรองผล จะไม่เขา้เงื่อนไขการด าเนินการตามภาระผูกพนั               
ที่ก าหนด 

2. กรณีที่ผูอ้อกไม่สามารถบรรลุ
ตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน 

ณ วนัที่หุ้นกูอ้ายุครบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดต้ ่ากว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกบั
ค่าฐาน และ external review provider ออกรายงานรับรองผล               
ผูอ้อกจะซ้ือคาร์บอนเครดิตจากตลาดซ้ือขายคาร์บอนเครดิต           
ที่เป็นที่ยอมรับในระดบัประเทศหรือระดบัสากล ในมูลค่า                      
ที่เทียบเท่ากบัการปรับอตัราดอกเบี้ยหุ้นกูเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 0.25 ต่อปี 
หรือในปริมาณทั้งหมด 5,000 ตนั ภายในวนัที่ 30 มิ.ย. 2567 
ทั้งน้ี ก่อนการเสนอขายหุ้นกู ้ผูอ้อกไม่มีภาระหนา้ที่ในการซ้ือ
คาร์บอนเครดิต 

 
(4) การรายงานและช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลภายหลงัการเสนอขาย ให้เปิดเผยประเภท พร้อมช่องทาง

และความถ่ีของการเปิดเผยรายงานดงัต่อไปน้ี โดยก าหนดให้รายงานจนกว่าจะครบอายุตราสาร 
- รายงานผลความคืบหนา้หรือผลความส าเร็จตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน จดัท าโดย         

ผูอ้อกตราสาร โดยเปรียบเทียบและวดัจาก benchmark, external reference หรือ baseline (ถา้มี) อย่างนอ้ย                        
ปีละครั้ ง และ ณ รอบปีประเมินผล  ทั้งน้ี ให้เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซตข์องผูอ้อก (ถา้มี) หรือช่องทางอ่ืนใด             
ที่ผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก พร้อมน าส่งเฉพาะรายงาน ณ รอบปีประเมินผลต่อส านกังาน 

- รายงานความเห็นหรือการรับรองเก่ียวกบัผลความคืบหนา้หรือผลความส าเร็จตามตวัช้ีวดัและ
เป้าหมายดา้นความยัง่ยืนของผูอ้อกตราสาร จดัท าโดย external review provider (ส าหรับกรณีเสนอขายต่อ               
ผูล้งทุนรายใหญ่) ซ่ึงให้ความเห็นหรือรับรองผลความคืบหน้าหรือผลความส าเร็จอย่างนอ้ย ณ รอบปี
ประเมินผล  ทั้งน้ี ใหเ้ผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซตข์องผูอ้อก (ถา้มี) หรือช่องทางอ่ืนใดที่ผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงได้
โดยสะดวก พร้อมน าส่งรายงานต่อส านกังาน 

(5) การให้ความเห็นหรือการรับรองโดย external review provider ให้เปิดเผยขอ้มูลดงัน้ี (ส าหรับกรณี
เสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่) 

- คุณสมบตัิของ external review provider ที่ไดร้บัการแต่งตั้ง ซ่ึงเป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความยัง่ยืน
ที่ออกใหม่ และขอบเขตในการประเมินของ external review provider 

- ผลการให้ความเห็นหรือการรับรองของ external review provider เก่ียวกบักรอบและลกัษณะ         
การเสนอขายตราสาร (framework) ว่าเป็นไปตามมาตรฐานส าหรับ sustainability-linked bond ทีเ่ป็นที่ยอมรับ
ในระดบัสากล เช่น ICMA SLBP เป็นตน้ และระบุช่องทางการเปิดเผยรายงานดงักล่าว ไดแ้ก่ เวบ็ไซตข์องผูอ้อก 
(ถา้มี) หรือช่องทางอ่ืนใดที่ผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก 
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- ควรระบุเง่ือนไข รวมถึงขั้นตอนและหนา้ที่ของผูอ้อก ในกรณีที่อาจมีเหตุจ าเป็นในการ
เปล่ียนแปลง external review provider 

(6) ความเส่ียงและผลกระทบต่อผูถื้อตราสารจากเป้าหมายและตวัช้ีวดัดา้นความยัง่ยืนที่ก าหนด หรือ
ภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ จากเงื่อนไขการปรับอตัราดอกเบี้ยหรือการด าเนินการตามภาระผูกพนั แลว้แต่กรณี 
ของตราสาร ตามที่ระบุในขอ้ (2) และ (3) ตามล าดบั 


