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    คูมือการเปดเผยขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และขอมูลประจำป 

 

ตามที่สำนักงานไดมีการปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการยื่นแบบแสดง

รายการขอมูลหลักทรัพยสำหรับการเสนอขายตอประชาชนทั่วไป (public offering) รวมถึงการเสนอขาย 

ตราสารหนี ้ตอผูลงทุนรายใหญและผูลงทุนรายใหญพิเศษ เพื่อใหผู ลงทุนไดรับขอมูลสำคัญประกอบการ

ตัดสินใจที ่ช ัดเจนมากขึ ้น รวมทั ้งเปนการยกระดับคุณภาพของขอมูลที ่เปดเผยตอผู ลงทุนใหเทียบเทา

มาตรฐานสากล นั้น   

 สำนักงานจึงไดจัดทำตัวอยางในการเปดเผยขอมูลสำหรับหัวขอวัตถุประสงคในการใชเงิน          

ของผูออกหลักทรัพยทุกประเภท โดยในกรณตีราสารหนี้ใหมีการเปดเผยขอมูลการกำหนดราคาตราสารหนีด้วย  

เพื่อใหผูออกหลักทรัพยมีความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการในการเปดเผยขอมูลยิ่งขึ้น รวมทั้งชวยใหเกิด 

ความยืดหยุนมากขึ้น  ทั้งนี้ ตัวอยางที่แสดงเปนเพียงแนวทางที่ใชอธิบายเพื่อประกอบความเขาใจถึงขอมูล 

ขั้นต่ำที่จะตองเปดเผย หากกรณีที่เกิดขึ้นจริงมีขอมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอการตัดสินใจ

ของผูลงทุน ผูออกหลักทรัพยตองเปดเผยขอมูลนั้นดวย 

 

1. การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับวัตถุประสงคในการใชเงิน 

ผูออกหลักทรัพยตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการใชเงิน โดยอธิบายถึงรายละเอียด

ตามที ่กำหนดในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และขอมูลประจำป  ทั้งนี้ เพื่อใหเกิด 

ความยืดหยุนผูออกหลักทรัพยสามารถเปดเผยขอมูลที่เก่ียวกับจำนวนเงินที่ใช หรือระยะเวลาที่ใชเงิน โดยอาจ

เปดเผยขอมูลในลักษณะเปนชวง (range) ที่เหมาะสมได  ดังนี ้

 (1)  กรณีที่ประสงคจะนำเงินไปซื้อสินทรัพยหรือลงทุนในกิจการท่ีเกี่ยวของกับการดำเนิน

ธุรกิจในปจจุบัน  ผูออกหลักทรัพยตองอธิบายเกี่ยวกับประเภทสินทรัพย หรือ ลักษณะกิจการที่จะลงทุนและ

สถานะการลงทุนดวย ตัวอยางเชน   

       บริษัท ABC ประกอบธุรกิจเครื่องสำอางเปนธุรกิจหลัก มีความประสงคที่จะนำเงินที่ได

จากการระดมทุนในครั ้งนี ้ไปขยายกำลังการผลิตของธุรกิจปจจุบัน รวมถึงลงทุนในการวิจัยและพัฒนา 

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ  
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 (2)  กรณีที ่ประสงคจะนำเงินไปซื้อสินทรัพยหรือลงทุนในกิจการอื่นที่ไมเกี ่ยวของกับ               

การดำเนินธุรกิจในปจจุบัน  ผูออกหลักทรัพยตองอธิบายเกี่ยวกับประเภทสินทรัพยหรือลักษณะกิจการ 

ที่จะลงทุนและสถานะการลงทุนดวย รวมทั้งจำนวนเงินที่ใชโดยประมาณ นอกจากนี้ ตองระบุเหตุผลและ 

ที่มาของการเขาไปซื้อสินทรัพยหรือลงทุนในกิจการดังกลาวดวย ตัวอยางเชน  

        บริษัท ABC ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเปนธุรกิจหลัก มีความประสงคที่จะนำเงินที่ได

จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปลงทุนในกิจการโรงแรม SSS 

วัตถุประสงคการใชเงิน จำนวนเงิน ระยะเวลาท่ีใช

เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด 

ขยายกำลังการผลิตของ

ธุรกิจเครื่องสำอางซึ่งเปน

ธุรกิจหลักในปจจุบัน  

xx ลานบาท ป xxxx - ป xxxx ซื้อสินทรัพย ดังนี ้

-  ที่ดิน xx ลานบาท 

-  อาคารโรงงาน  xx ลานบาท 

-  เครื่องจักรในการผสมวัตถุดิบ xx ลานบาท  

วิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิม

คุณภาพผลิตภัณฑ 

xx  ลานบาท ป xxxx - ป xxxx ซื้อสินทรัพย ดังนี ้ 

-  หองทดลอง xx ลานบาท  

-  อุปกรณเพ่ือประกอบการวิจัยและพัฒนา    

xx ลานบาท 

วัตถุประสงคการใชเงิน จำนวนเงิน ระยะเวลาท่ีใช

เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด 

ซื้อกิจการโรงแรม SSS xx ลานบาท ป xxxx - ป xxxx ซื้อหุนสามัญในสัดสวน 100 % ของ 

บริษัท SSS ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรม           

ขนาดกลาง ตั้งอยูบนถนนบางนา-ตราด         

ซึ่งเปนบริเวณใกลเคียงกับสถานท่ีตั้ง

โรงพยาบาล โดยปจจุบันมีการทำขอตกลง 

ในการซื้อขายเบื้องตนแลว 

เหตุผลในการลงทุนในกิจการโรงแรม 

1.  เพ่ืออำนวยความสะดวกแกผูใชบริการ 

ของโรงพยาบาล  

2.  เพ่ือเพ่ิมชองทางการจัดหารายไดแกบริษัท 
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 (3)  กรณีที่ประสงคจะนำเงินไปชำระคืนเงินกูหรือหนี้จากการออกตราสารหนี ้ผูออกหลักทรัพย

ตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการชำระคนืเงินกูหรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ โดยการเปดเผยขอมูลนั้น แบงไดเปน 

2 กรณีดังนี ้

   (3.1)  กรณีที่นำเงินไปชำระคืนหนี้เงินกู หรือหนี ้จากการออกตราสารหนี้ใหแก 

ที่ปรึกษาทางการเงินหรือตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย ซึ่งรวมถึงการชำระหนี้ใหบริษัทใหญ บริษัท

ยอย และบริษัทในเครือของที่ปรึกษาทางการเงินหรือตัวกลางดังกลาวดวย เนื่องจากกรณีดังกลาวเกี่ยวของกับ

ความขัดแยงทางผลประโยชนในการทำหนาที่เปนที่ปรึกษาทางการเงินหรือตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย ผู

ออกหลักทรัพยจึงตองเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนเพื่อชวยใหผูลงทุนสามารถประเมินผลกระทบของความ

ขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวได โดยเปดเผยชื่อของเจาหนี้ ความสัมพันธที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน และ terms and conditions ขั ้นต่ำ เชน ขอมูลเกี ่ยวกับมูลหนี ้ วันครบกำหนดชำระหนี้ 

ตัวอยางเชน 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคการใชเงิน จำนวนเงิน ระยะเวลาท่ีใช

เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด 

ชำระคืนหนี้เงินกู  

  

xx ลานบาท ป xxxx - ป xxxx ชำระคืนหนี้เงินกูจากสถาบันการเงิน A  

ซึ่งเปนกลุมบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน  ใน

การออกและเสนอขายหลักทรัพยครั้งนี ้โดยมี

รายละเอียดเงนิกู ดังนี้ 

-  มูลหนี้รวม : เงินกู xx ลานบาท 

-  อัตราดอกเบี้ย : xx %  

-  วันครบกำหนดชำระหนี้ : ชำระครั้งเดียว              

ในเดือน xxxx ป xxxx 

หรือชำระคืนหนี้แกสถาบันการเงินอ่ืน 

ที่ไมมคีวามสัมพันธกับที่ปรึกษาทางการเงิน

หรือตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย 

ตามที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท 
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                  ถาเปนการชำระคืนหนี้หลายรายการโดยเฉพาะหนี้ระยะสั้นซึ่งมีวันครบกำหนด 

ชำระหนี้หลายครั้ง ผูออกหลักทรัพยสามารถเปดเผยขอมูลโดยจัดกลุมรวมยอดหนี้เปนรายไตรมาสได ดังนี ้

 

          

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคการใชเงิน จำนวนเงิน ระยะเวลาท่ีใช

เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด 

ชำระคืนหนี้เงินกู  

 

xx ลานบาท ป xxxx ชำระคืนหนี้เงินกูจากสถาบันการเงิน A  ซึ่ง

เปนกลุมบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงิน   

ในการออกและเสนอขายหลักทรัพยครั้งนี ้

โดยมีรายละเอียดเงินกู ดังนี้ 

-  ภายในไตรมาส x ป xxxx จำนวน xx             

ลานบาท อัตราดอกเบี้ย xx % - xx % 

-  ภายในไตรมาส x ป xxxx จำนวน xx              

ลานบาท อัตราดอกเบี้ย  xx % - xx % 

-  ภายในไตรมาส x ป xxxx จำนวน xx             

ลานบาท อัตราดอกเบี้ย  xx % - xx % 

-  ภายในไตรมาส x ป xxxx จำนวน xx                

ลานบาท อัตราดอกเบี้ย  xx % - xx % 

หรือชำระคืนหนี้แกสถาบันการเงินอ่ืน   

ที่ไมมคีวามสัมพันธกับที่ปรึกษาทางการเงิน

หรือตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย 

ตามที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท 
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    (3.2)  กรณีที่นำเงินไปชำระคืนหนี้หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้อื่นนอกจาก (3.1) 

ผูออกหลักทรัพยจะตองเปดเผยขอมูลอยางนอยในเรื่องจำนวนเงินและระยะเวลาใชเงินโดยประมาณ ตัวอยางเชน 

 

 (4)  กรณีที่ประสงคจะนำเงินไปใชในกรณีอื่น ๆ  ใหผูออกหลักทรัพยอธิบายรายละเอียด

เพ่ือใหผูลงทุนไดทราบวาการระดมทุนในครั้งนี้จะนำไปใชเพ่ือการใดบาง ตัวอยางเชน 

 (5)  รายละเอียดอื่น ๆ  

-  เรียงลำดับการใชเงนิตามความสำคัญของวัตถุประสงคแตละเรื่อง   

-  หากเงินระดมทุนที่ไดรับในครั้งนี้ไมเพียงพอสำหรับวัตถุประสงคการใชเงินที่ระบุไว  

ใหเปดเผยแหลงเงนิทุนท่ีจะจัดหาเพ่ิมเติมดวย 

-  กรณีที ่ขอมูลในหัวขอวัตถุประสงคการใชเง ินมีความเกี ่ยวของกับขอมูลภายใต 

หัวขออื่น ๆ เชน หัวขอรายการระหวางกัน ในกรณีที่การใชเงินเปนการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชน หรือหัวขอโครงการในอนาคต (กรณีตราสารทุน) เปนตน  ผูออกหลักทรัพยจะตองเปดเผย

ขอมูลในหัวขออื่น ๆ ดังกลาว ใหครบถวนตามที่กำหนดในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยดวย 

 

 

วัตถุประสงคการใชเงิน จำนวนเงิน ระยะเวลาท่ีใช

เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด 

ชำระคืนหนี้เงินกู 

  

xx – xx        

ลานบาท 

ป xxxx - ป xxxx ชำระคืนหนี้เงินกูจากสถาบันการเงินอ่ืน 

ที่ไมมคีวามสัมพันธกับที่ปรึกษาทางการเงิน

หรือตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย 

ตามที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

วัตถุประสงคการใชเงิน จำนวนเงิน ระยะเวลาท่ีใช

เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด 

เปนเงินทุนหมุนเวียน             

และการดำเนินการอื่นใด

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอกิจการหรือบริษัท                  

ในเครือ 

xx – xx        

ลานบาท 

ป xxxx - ป xxxx เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ

กิจการ และในกรณีที่ระยะเวลาเหมาะสมหรือ

เกิดประโยชนสูงสุดตอกิจการหรือบริษัท 

ในเครือ อาจนำเงินไปใชเพ่ือการชำระหนี้

เงินกูจากสถาบันการเงิน หรือหนี้จากการออก

ตราสารหนี้  



6 

 

 

2. การกำหนดราคาตราสารหนี ้

 ใหผูออกตราสารหนี้อธิบายเกี่ยวกับที่มาของการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหรือราคาตราสารหนี้ 

ที ่เสนอขายในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ โดยใหมีการเปดเผยขอมูลที ่สามารถ 

ทำใหผูลงทุนไดเขาใจเกี ่ยวกับวิธีการกำหนดราคา ผูที ่มีสวนในการกำหนดราคา ปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ  

ที่ใชในการกำหนดราคา เพื่อใหผูถือตราสารหนี้ไดรับทราบถึงที่มาของอัตราดอกเบี้ยหรือราคาตราสารหนี้

สำหรับใชประกอบการวิเคราะหวา มีความสอดคลองกับความเสี่ยงของตราสารหนี้หรือไมกอนตัดสินใจลงทุน 

ตัวอยางเชน  

 “บริษัทไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในระดับ A rating จึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ X %  

โดยที่มาของอัตราดอกเบี้ยดังกลาวไดมาจากขอมูลผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้ที ่ไดรับการจัดอันดับ 

ความนาเชื่อถือระดับ A rating ของ ThaiBMA (market yield) ที่ระบุไว ณ วันท่ี ...................... เทากับ Y %        

ปรับดวยการสำรวจความตองการของผูลงทุน ภาวะสภาพคลองของตลาด และ ...................... (ถามีปจจัยอื่น ๆ 

เพ่ิมเติม) จึงปรับเพ่ิม/ลดอัตราดอกเบี้ยอีก  Z % จึงไดอัตราดอกเบ้ียเทากับ X %” 

 


