
 

 

 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี ้(รายครั้ง) 

(แบบ 69-PP-รายครั้ง)/ (Form 69-PP-single) 

 

บริษัท ...(ชื่อไทย/อังกฤษของผูเสนอขายตราสารหนี้)... 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

แบบ 69-PP-รายครั้ง ใชสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ตอผูลงทุนสถาบัน 

(Institutional Investor “II”) ผูลงทุนรายใหญ (High Net Worth Investors :“HNW”) และผูลงทุนรายใหญพิเศษ 

(Ultra high Net-Worth Investors :“UHNW”) 

ขอมูลตราสารหนี้ท่ีเสนอขาย 

-  ใหระบุลักษณะที่สำคัญของตราสารหนี้ที ่เสนอขาย เชน ประเภทตราสารหนี ้ จำนวน ราคา 

เสนอขายตอหนวย บุคคลที่เสนอขายตราสารหนี้ให ขอจำกัดการโอน และผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

ของตราสารหนี้ผูออกตราสารหนี้ (ถามี) หรือผูค้ำประกันการชำระหนี้ (ถามี) เปนตน  ทั้งนี้ ในกรณีการเสนอ

ขายตราสารหนี้ ซึ่งไมไดกำหนดใหตองมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือ แตผูออกตราสารหนี้สมัครใจที่จะจัดใหมี

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ เพื่อประกอบการเสนอขายตราสารหนี้นั้น ใหระบุวาผูออกตราสารหนี้จะจัดใหมี

การจัดอันดับความนาเชื่อถืออยางตอเนื่องตลอดอายุของตราสารหรือไมดวย  

-  ใหระบุรายละเอียดสำคัญอื ่นของการเสนอขายตราสารหนี ้ เชน ผู ประกันการจำหนายและ 

จัดจำหนาย บริษัทหลักทรัพยที่ทำหนาที่จำหนายตราสารหนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน วันที่แบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (“แบบแสดงรายการขอมูล”) มีผลใชบังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขาย

กรณีท่ีมีจำนวนตราสารหนี้ที่ขายไดนอยกวาจำนวนตราสารหนี้ข้ันต่ำที่ผูออกตราสารหนี้กำหนด เปนตน 

-  กรณีที ่เสนอขายเฉพาะ II หรือ UHNW/HNW สามารถปรับแบบแสดงรายการขอมูลในสวน 

ที่เก่ียวของใหสอดคลองกับกลุมผูลงทุนท่ีจะเสนอขายได 

ใหมีคำเตือนผูลงทุนวา  

“กอนตัดสินใจลงทุน ผู ลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี ่ยวกับ 

ผูออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวของ

เปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้ มิไดเปนการแสดงวา

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แนะนำใหลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือมิได

ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที ่เสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูล 
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ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้แตอยางใด  ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองครบถวน 

ของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนีน้ี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายตราสารหนี ้

หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือ 

ขาดขอความที ่ควรตองแจงในสาระสำคัญ ผู ถือตราสารหนี้ที ่ไดซื ้อตราสารหนี้ไมเกินหนึ ่งปนับแตวันที่ 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นั้นมีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือ

เจาของตราสารหนี้ไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ทั้งนี้ 

ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้เปนเท็จหรือ 

ขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนีม้ีผลใชบังคับ” 

ใหระบุคำเตือนเพ่ิมเติมในแตละกรณ ีดังนี ้

-  กรณีเปนการเสนอขายตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยประเภทที่ 1 

(“Basel III - Additional Tier 1”) และเงินกองทุนประเภทที่ 2 (“Basel III Tier 2”) ใหเปดเผยความเสี่ยงที่

ผูลงทุนอาจตองรวมรับผลขาดทุนของธนาคารพาณิชย (“ธพ.”) หากเกิดเหตุการณที่เขาเงื่อนไขตามที่กำหนด

ในสัญญา (“trigger event”) รวมถึงความเสี่ยงจากการกำหนดราคาแปลงสภาพข้ันต่ำ (“floor conversion 

price”) กรณีที่เปนตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย (“ตราสาร Basel III”) ที่มี

เงื่อนไขการบังคบัแปลงสภาพตราสาร (“convert to equity”) 

-  กรณีเปนการเสนอขายตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนของบริษัทประกันภัยประเภทที่ 1 

(“Insurance Capital Bond-Additional Tier 1 ”) และเงินกองทุนประเภทท่ี 2 (“Insurance Capital Bond-Tier 2”) 

ใหเปดเผยความเสี ่ยงที่ผู ลงทุนอาจตองรวมรับผลขาดทุนของบริษัทประกันภัย หากเกิด Trigger event 

รวมถึงความเสี ่ยงจากการกำหนด floor conversion price กรณีที ่เปนตราสารดอยสิทธิเพื ่อนับเปน

เงินกองทุนของบริษัทประกันภัย (“Insurance Capital Bond”) ที่มีเงื่อนไขการ convert to equity 

- กรณีการเสนอขายหุนกูในชวงเวลาเดียวกับการเสนอขายหนวยทรัสต (“concurrent offering”)  

ที่ไมมีการรับประกันการจัดจำหนาย (best effort) ใหระบุคำเตือนวา “ผูลงทุนมีความเสี่ยงที่อาจไมสามารถ

จัดตั้งกองทรัสต หรืออาจไมสามารถระดมทุนตามที่คาดไว ซึ่งการเกิดเหตุการณดังกลาวจะทำใหผูลงทุนเกิด

ตนทุนคาเสียโอกาสได” 

- กรณีที่ผู ออกตราสารหนี ้เปนกองทรัสตเพื่อการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อผูลงทุนรายใหญ 

(กอง Infra Trust – รายใหญ) ซึ่งมีการลงทุนในโครงการท่ียังไมกอรายไดเชิงพาณิชย ใหระบุคำเตือนเกี่ยวกับ

มูลคา/สัดสวนสินทรัพยของกอง Infra Trust ที่อยูระหวางกอสรางและยังไมกอรายไดเชิงพาณิชย และมีคำเตือน 

ผูลงทุนวา “ผูลงทนุมีความเสี่ยงที่สินทรัพยดังกลาวอาจสรางไมเสร็จ หรือเสร็จลาชากวากำหนด หรือมีตนทุน

การกอสรางสูงกวาที่ประมาณการไว” 
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สวนที่ 1 

รายการขอมูล 

 1.   รายการทั่วไป 

 ใหเปดเผยขอมูลผูออกตราสารหนี้ และรายละเอียดตราสารหนี้ท่ีเสนอขาย ดังนี้  

1.1  สรุปขอมูลสำคัญของตราสารหนี้ (factsheet) 

ในกรณีการเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งไมไดกำหนดใหตองมีการจัดอันดับความนาเชื ่อถือ 

แตผูออกตราสารหนี้สมัครใจที่จะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ ผูออกตราสารหนี้ หรือ 

ผูค้ำประกันการชำระหนี้ เพื่อประกอบการเสนอขายตราสารหนี ้นั ้น ใหระบุวาผู ออกตราสารหนี้จะจัดใหมี 

การจัดอันดับความนาเชื่อถืออยางตอเนื่องตลอดอายุของตราสารหรือไมดวย  

 1.2  ระบุรายการอยางนอย ตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และมาตรา 70(1) ถึง (8) (ในสวน 

ไมเก่ียวของกับการเสนอขาย) 

ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลของผูออกตราสารหนี้/ผูมีสิทธิเสนอโครงการ (originator 

กรณีเสนอขายหุนกูเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย) อาจเปดเผยโดยอางอิงขอมูลจากแบบแสดง

รายการขอมูลประจำป หรือแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนีไ้ดตามวิธีการดังตอไปนี้ 

    (1) กรณีอางอิงขอมูลจากแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (เฉพาะผูออกตราสารหนี้ที่มี

หนาที่ยื่นแบบแบบแสดงรายการขอมูลประจำป) 

     ใหอางอิงจากแบบแสดงรายการขอมูลประจำปลาสุด งบการเงินประจำงวดการบัญชีลาสุด 

และงบการเงนิรายไตรมาสลาสุด หรือ 

    (2)  กรณีอางอิงขอมูลจากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 

      ใหอางอิงจากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้ 

ไดเคยยื่นแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวไวสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในกรณีทั่วไป (public offering) 

และปจจุบันแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวยังมีผลใชบังคับอยู  

  ทั้งนี้ การอางอิงขอมูลตาม (1) หรือ (2) สามารถระบุแหลงขอมูล ซึ่งผูลงทุนสามารถตรวจสอบ

ได เชน เว็บไซตของสำนักงานหรือเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน  นอกจากนี้ ในกรณี

ที่มีขอมูลของผูออกตราสารหนี้ที ่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสำคัญ และยังไมได

เปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจำปหรือแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ขางตน  

ใหเปดเผยขอมูลดังกลาวเพ่ิมเติมดวย โดยอาจระบุแหลงอางอิงขอมูลเพิ่มเติม ซึ่งผูลงทุนสามารถตรวจสอบได 

และใหสรุปสาระสำคัญของขอมูลประกอบดวย  

1.3  ใหเพ่ิมเติมขอมูลดังนี้  

ภาระผูกพันในทรัพยสินของผูออกตราสารหนี้ (กรณีที่ออกเปนตราสารหนี้ไมมีประกัน) 

ยอดหนี้คงคางในการออกหุนกูหรือตั๋วเงินครั้งกอน และกรณีผูออกเปนบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมและ 

บริการทั่วไป ใหเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้  
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(1)  สัดสวนการออกตราสารหนี้ ตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

(2)  สัดสวนการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน ตอหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย  

(3)  สัดสวนหนี้สินอื่น ๆ ที่มีภาระดอกเบี้ย1 ตอหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย  

1.4  กรณีที่ผู ออกตราสารหนี้เปนบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทยและมิไดมีหุ นจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือเปนสำนักงานสาขา  

ใหระบุประเภทงบการเงินและระยะเวลาที ่ผ ู ออกตราสารหนี ้ต องสงงบการเงินตอ 

หนวยงานกำกับดูแล สวนกรณีที่ผูออกตราสารหนี้เปนบริษัทตางประเทศ (ไมรวมสำนักงานสาขา) ใหระบุ

ประเภทงบการเงินและระยะเวลาที่ผูออกตราสารหนี้ตองสงงบการเงินตอตลาดหลักทรัพยในตางประเทศ 

ที่บริษัทมีหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนหรือตอหนวยงานทางการในตางประเทศที่บริษัทตางประเทศมีหนาที่ 

สงงบการเงนิดังกลาว 

1.5  กรณผีูออกตราสารหนี้เปนกองทรัสต  

ใหแสดงสัดสวนการลงทุนในตราสารหนี้ที ่กองทรัสตเสนอขายของกลุมผูที ่จะจำหนาย  

จาย โอน ใหเชา หรือใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแกกองทรัสตและกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว  

ซึ่งตามหลักเกณฑกำหนดวาจะตองไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาตราสารหนี้ที่เสนอขาย 

1.6  กรณเีสนอขายตั๋วเงิน  

ใหระบุขอปฏิบัติที่จะจัดใหมีขอความบนตั๋วเงินตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหมตอบุคคลในวงจำกัด 

1.7  กรณีเสนอขายพันธบัตรหรือหุ นกู  ใหแนบรางขอกำหนดสิทธิเปนเอกสารประกอบ 

การยื่นแบบดวย 

1.8  ใหเปดเผยขอมูลความเสี่ยง ดังนี้ 

(1)  กรณีผูเสนอขายตราสารหนี้เปนกิจการตางประเทศ : ใหเปดเผยความเสี่ยงเพิ่มเติม

เก่ียวกับเรื่องดังตอไปนี้  

-  การดำเนินคดีทางกฎหมายกับกิจการตางประเทศ เนื ่องจากไมไดมีถิ ่นที่อยู 

ในประเทศไทย  ทั้งนี้ ใหระบุถึงเขตอำนาจศาลในการฟองรองบังคับคดีตอกิจการดังกลาว และปญหา 

ความแตกตางของกฎหมายท่ีใชบังคับ ซึ่งเปนกฎหมายตางประเทศ (ถาม)ี ดวย 

-  ผลกระทบที่ผูถือตราสารหนี้ของกิจการตางประเทศอาจไดรับ ในกรณีที่กฎหมาย

ของประเทศที่เกี่ยวของกับกิจการนั้นมีขอจำกัดในการสงเงินออกนอกประเทศ หรือขอจำกัดในการควบคุม 

การเขาออกเงินระหวางประเทศ (ถามี) 

 

 

 
1 เชน หนี้สินจากสญัญาเชา (lease) เงนิกูยืมบริษัทที่เก่ียวของ เปนตน (ใหระบุรายการ) 
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-  ขอจำกัดหรือความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการจองซื้อ การชำระราคา 

และการสงมอบหลักทรัพย รวมทั้งวิธีการโอนหลักทรัพย 

-  ขอจำกัดหรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบตอการใชสิทธิ หรือการตัดสินใจ

ของผูลงทุนอยางมีนัยสำคัญ 

-  ความเสี่ยงของประเทศคู สัญญา โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงของภาครัฐบาล 

ความเสี่ยงจากผลกระทบตอเนื่อง และความเสี่ยงดานเศรษฐกิจมหภาค 

-  ผูค้ำประกันท่ีอยูในตางประเทศ (ถามี)  

(2)  กรณีผู ออกตราสารหนี ้เปนสาขาธนาคารตางประเทศในประเทศไทย : (“สำนักงาน

สาขา”) ใหเปดเผยขอมูลของสำนักงานสาขาเปนหลัก และระบุขอมูลของสำนักงานใหญ (หมายถึง ธนาคาร

ตางประเทศทั้งองคกร) ประกอบ โดยแสดงเฉพาะสรุปขอมูลการประกอบธุรกิจ ตัวเลขรายการบัญชีใน 

งบการเงินที่สำคัญ และผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของสำนักงานใหญ (ถามี) รวมทั้งแสดงขอผูกพันตาม

ขอกำหนดสิทธิที่ระบุวาสำนักงานสาขาจะดำรงฐานะ การชำระหนี้ใหไมไดรับผลกระทบจากการที่สำนักงาน

สาขาจะสงเงินออกไปใหสำนักงานใหญ  ทั้งนี้ ใหแนบงบการเงินของสำนักงานสาขาเปนสวนหนึ่งของ 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้  นอกจากนี้ ใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมดงันี้ 

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับขอจำกัดทางกฎหมายในดานตาง ๆ ที่กระทบตอความสามารถ

ในการชำระหนี้ของผูออกตราสารหนี้ เชน กฎหมายลมละลาย กฎหมายเก่ียวกับหลักตางตอบแทน  

- ความเสี่ยงในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้ลมละลาย ซึ่งผูถือตราสารหนี้อาจไมสามารถ

ขอรับชำระหนี้หรือฟองบังคับชำระหนี้จากทรัพยสินของสำนักงานสาขาและสำนักงานใหญ  ทั้งนี้ หากมี 

การเปดเผยอันดับความนาเชื่อถือของสำนักงานใหญ ใหระบุคำเตือนวา ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของ

สำนักงานใหญอาจไมสะทอนความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหนี้ของสำนักงานสาขา โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เม่ือเกิดกรณลีมละลาย 

1.9  กรณีผูออกตราสารหนี้เปนหนวยงานภาครัฐ ใหเปดเผยขอมูลและความเสี่ยง

เพ่ิมเติม ดังนี ้

ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่รองรับการจัดตั้งหนวยงาน และกฎหมาย 

ที่ใหอำนาจแกหนวยงานในการออกและเสนอขายตราสารหนี้วาอนุญาตใหออกตราสารหนี้ประเภทใดบาง 

เชน พันธบัตร หรือหุนกู เปนตน   

ใหระบุรายละเอียดเกี ่ยวกับประวัติของหนวยงาน วัตถุประสงคในการจัดตั้ง 

และอำนาจหนาที่ตาง ๆ รวมถึงภารกิจหลักหรือธุรกรรมหลักของหนวยงาน  นอกจากนี้ใหอธิบายเกี่ยวกับ

นโยบายในการดำเนินกิจการของหนวยงานดวย 

ใหอธิบายเกี ่ยวกับแหลงเงินทุนของหนวยงาน ที ่มาของแหลงเงินทุนดังกลาว  

ในกรณีที่หนวยงานไดรับการแบงสรรงบประมาณจากภาครัฐหรือจากงบประมาณกลาง ใหระบุรายละเอียดดวย 

ใหอธิบายเกี ่ยวกับรายรับรายจายของหนวยงานเพื่อใหผูลงทุนไดรับทราบและ

ประเมินไดวาหนวยงานมีคาใชจายและมีรายไดมาจากแหลงใด 
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ใหเปดเผยความเสี ่ยงในการไดรับชำระหนี้คืน เนื ่องจากผูออกตราสารหนี้อาจมี

ขอจำกัดเก่ียวกับการบังคับชำระหนี้ในทรัพยสินไมวาจะเปนขอจำกัดตามกฎหมาย สัญญา หรือขอจำกัดอ่ืนใด 

ซึ่งมีผลทำใหในกรณีที ่มีการผิดนัดชำระหนี้ ผูถือตราสารหนี ้จะไมสามารถฟองรองใหนำทรัพยสินของ 

ผูออกตราสารหนี้มาชำระหนี้ได และใหเปดเผยขอมูลวาตราสารหนี้ที ่ออกและเสนอขายไมใชตราสารหนี้ 

ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันในเงนิตนและดอกเบี้ย 
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2.   การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมในกรณีเสนอขายตราสารหนี้ตอผูลงทุนรายใหญและผูลงทุนรายใหญพเิศษ 

2.1  วัตถุประสงคในการใชเงินโดยละเอียด2 ดังนี้ 

บริษัท     ประกอบธุรกิจ        

โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญที่           

เลขทะเบียนบริษัท  Home Page (ถามี)  โทรศพัท  โทรสาร     

มวีัตถุประสงคในการนำเงนิท่ีไดจากการเสนอขายตราสารหนี้ครั้งนี้ประมาณ         ลานบาท ไปใชดังนี3้ 

 
2 กรณีการเสนอขาย II ใหเปดเผยวัตถุประสงคการใชเงินพอสังเขป เชน วัตถุประสงคในการนำเงินที่ไดจากการเสนอขาย 

ตราสารหนี้ครั้งนี้ประมาณ  ....  ลานบาท ไปใชดังน้ี ....  
3 ยกเวน สำหรับการเสนอขายตราสาร Basel III  Insurance Capital Bond และการเสนอขายหุนกูเพื่อการแปลงสินทรพัย

เปนหลักทรัพยไมจำเปนตองเปดเผยตามรูปแบบในตารางดานลางนี ้

วัตถุประสงคการใชเงิน จำนวนเงิน 

ที่ใชโดยประมาณ 

ระยะเวลาที่ใชเงิน

โดยประมาณ 

รายละเอียด 

1. เพื่อใชในการซื้อสินทรัพย หรือ

ลงทุนในกิจการที ่เกี ่ยวของกับ

การดำเนินธุรกิจปจจุบัน  

  - กรณีเปนการซื้อสินทรัพย ใหอธิบาย

เกี่ยวกับประเภทสินทรัพยและจำนวน

เงินที่ใชโดยประมาณ  

-  กรณ ี เป  นการลงท ุน ในก ิจการ  

ใหอธิบายลักษณะกิจการที ่จะลงทุน 

สถานะการลงทุน และจำนวนเงินที่ใช

โดยประมาณ 

ทั้งนี้ กรณีการซื้อสินทรัพย หรือลงทุน

ในกิจการที่ไมเกี่ยวของกับการดำเนิน

ธุรกิจปจจุบัน ใหอธิบายหตุผลและ

ที่มาของการเขาไปซื ้อสินทรัพยหรือ

ลงทุนในกิจการดังกลาวดวย 

2. เพื่อใชในการซื้อสินทรัพย หรือ

ลงทุนในกิจการที ่ไมเกี ่ยวของ 

กับการดำเนินธุรกิจปจจุบัน 

  

3. เพ่ือชำระคืนเงินกู หรือหนี้จาก

การออกตราสารหนี้ 

  - กรณีเปนการชำระหนี ้ท ี ่มีก ับกลุม 

ที่ปรึกษาทางการเงินหรือกลุมตัวกลาง 

ในการเสนอขายหลักทรัพย ใหเปดเผย 

terms and conditions ข อ ง ห นี้

ดังกลาวเพิ่มเติมดวย   

-  กรณีอื ่น ๆ ใหเปดเผยอยางน อย 

ในเร ื ่องจำนวนเง ินและระยะเวลา 

การใชเงิน 
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หมายเหตุ:   

(1)  ใหเปดเผยประมาณการมูลคาเงินที่ใชแยกแตละวัตถุประสงคการใชเงิน โดยอาจเปดเผยขอมูลในลักษณะเปนชวง 

(range) ที่เหมาะสมได และใหเรียงลำดับการใชเงินตามความสำคัญของวัตถุประสงคแตละเรื่อง  ทั้งนี้ หากเงินระดมทุน

ที่ไดรับในครั้งนี้ไมเพียงพอสำหรับวัตถุประสงคการใชเงินที่ระบุไว ใหเปดเผยแหลงเงินทุนที่จะจัดหาเพิ่มเติมดวย   

(2)  แนวทางการเปดเผยวัตถุประสงคการใชเงินใหเปนไปตามคูมือการเปดเผยขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายหลักทรัพย และขอมูลประจำป ที่กำหนดไวบนเว็บไซตของสำนักงาน 

2.2.  เปดเผยประวัติผิดนัดชำระหนี้เงินตนหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้ 

เงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ

จัดตั้งขึ้นและการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามขอกำหนดสิทธิ 3 ปยอนหลัง 

2.3  เปดเผยอัตราสวนทางการเงนิ (key financial ratio) แบงตามประเภทธุรกิจ โดยรายละเอียด

วิธีการคำนวณแสดงตามภาคผนวก 1 (กรณีเสนอขายหุนกูเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ใหเปดเผย

อัตราสวนทางการเงนิของผูมีสิทธิเสนอโครงการ (originator)) 

2.4  ใหเปดเผยขอมูลความเสี่ยงตอการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้เฉพาะเจาะจง 

ผูออกตราสารหนี้ เชน การเปลี่ยนโครงสรางธุรกิจ การเปลี่ยนโครงสรางการบริหาร ขอพิพาททางกฎหมาย 

การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน หรือใกลถึงจุดดำรง financial covenant ตามสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงนิ 

ขอสังเกตของผูสอบบัญชี ความเสี่ยงของหลักประกันกรณีไมมีราคาตลาด หรือกรณีหลักประกันที่มีจำนวน

และมูลคาเคลื่อนไหว หรือไมแนนอน (เชน สินคาคงคลัง สิทธิเรียกรองตามสัญญากู) การพึ่งพาการระดมทุน 

จากตราสารหนี้ เปนตน 

2.5  ใหเปดเผยลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร โดยใหเรียงลำดับลักษณะพิเศษ

และปจจัยความเสี่ยงหรือคำเตือนที่สำคัญมากเปนลำดับแรก เชน  

- หุนกูดอยสิทธิ ใหระบุเงื ่อนไขและความเสี่ยงที ่ผูออกอาจไมจายดอกเบี ้ย (ถามี) 

ตลอดจนสิทธิหรือลำดับในการรับชำระหนี้ของผูถือหุนกู เชน สิทธิของผูถือหุนกูจะดอยกวาสิทธิของเจาหนี้

สามัญเฉพาะในเรื่องการรับชำระหนี้ตามหุนกูนั ้นเมื ่อผูออกหุนกู ถูกพิทักษทรัพย หรือถูกศาลพิพากษาให

ลมละลาย หรือมีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท หรือกรณีอื่นใดที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน (ถามี  

ใหระบุรายละเอียด) 

- หุนกูที่ครบกำหนดไถถอนเมื่อเลิกกิจการ (perpetual)  ใหระบุลักษณะพิเศษ และ 

มีขอมูลที่เตือนใหผูลงทุนเขาใจวาเปนหุนกูไมมีกำหนดอายุแนนอนเหมือนหุนกูทั่วไป และระบุลักษณะพิเศษและ

ความเสี่ยงที่ผู ลงทุนอาจไดรับ และขอมูลแจงเตือนที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึง (แตไมจำกัดเฉพาะ) สถานะการ 

วัตถุประสงคการใชเงิน จำนวนเงิน 

ที่ใชโดยประมาณ 

ระยะเวลาที่ใชเงิน

โดยประมาณ 

รายละเอียด 

4. กรณีอื ่น ๆ เชน เงินทุนที ่ใช

หมุนเวียนในกิจการ 
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ดอยสิทธิของตราสาร (subordinated) เงื ่อนไขการเลื่อนจายดอกเบี้ย สิทธิของผู ออกในการไถถอนคืนกอน

กำหนด (callable) และกรณไีมมีเงื่อนไขการผิดนัดไขว (cross-default) 

- หุนกูแปลงสภาพ ใหระบุความเสี่ยงเกี ่ยวกับความผันผวนของราคาหุนสามัญจาก 

การใชสิทธิแปลงสภาพ (เชน ราคาหุนสามัญลดต่ำลงระหวางเวลาใชสิทธิกับเวลาที่มีการสงมอบหุนสามัญ)  

การจำกัดระยะเวลาใชสิทธิแปลงสภาพ และการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับสิทธิที่อาจมีผลกระทบตอสิทธิของ 

ผูถือตราสาร (ถามี) เปนตน 

- หุนกู ท ี ่ม ีเง ื ่อนไขใหผู ออกตราสารสามารถไถถอนตราสารกอนครบกำหนดได 

(callable)  อยางนอยใหระบุความเสี่ยงที่ผู ลงทุนอาจไดรับหากผูออกตราสารใชสิทธิไถถอนตราสารกอน 

ครบกำหนด เชน ผูถือตราสารมีความเสี่ยงที ่จะเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนใน 

ตราสารที ่ เสนอขาย หากผู ออกตราสารใชสิทธิไถถอนในชวงที ่อ ัตราดอกเบี ้ยในตลาดลดต่ำลงกวา 

อัตราดอกเบ้ียของตราสาร เปนตน 

- หุนกู ที ่มีเงื ่อนไขใหผู ถือตราสารสามารถขอไถถอนตราสารกอนครบกำหนดได 

(puttable)  อยางนอยใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเงื ่อนไขและวิธีการไถถอนตราสารกอนครบกำหนดของ 

ผูถือตราสารที ่ไดกำหนด ไวลวงหนาตั้งแตออกและเสนอขายตราสาร เชน หาก credit rating ของตราสาร/ 

ผูออกตราสารลดต่ำลงกวาระดับที่ระบุไว ผูถือตราสารมีสิทธิขอไถถอนตราสารกอนครบกำหนดได เพื่อนำเงิน 

ไปลงทุนในตราสารอื่น ที่มีลักษณะและผลตอบแทนตามที่ตนตองการ โดยตองดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดไว

ลวงหนา เปนตน 

- ตั๋วเงิน ใหระบุลักษณะพิเศษใหผูลงทุนเขาใจ เชน 

 ในกรณทีี่ผูถือตั๋วเงินโอนตั๋วเงินดวยวิธีการสลักหลังตั๋วเงินโดยการลงลายมือชื่อ

ดานหลังตั๋วเงินจะมีผลทำใหผูสลักหลังตั๋วเงินอาจถูกไลเบี้ยหรืออาจตองรับผิดชอบในการชำระหนี้ตามความ 

ในตั ๋วเงินนั ้นดวย เว นแตผู สลักหลังไดจดขอกำหนดลบลางหรือจำกัดความรับผิดของตนไวชัดแจง 

ในตั๋วเงิน เชน “จะไลเบี้ยเอาจากขาพเจาไมได” (without recourse) จึงจะมีผลทำใหผูสลักหลังไมตอง

รับผิดชอบในการชำระหนี้ตอผูรับโอนตั๋วเงินตอไป 

 ในกรณีที่มีการระบุขอความ “เปลี่ยนมือไมได” “หามเปลี่ยนมือ” หรือขอความ

อ่ืนใดที่มีความหมายทำนองเดียวกัน อาจมีผลทำใหเกิดความเสี่ยงดานสภาพคลองของตั๋วเงินนั้น โดยผูถือตั๋วเงิน

จะโอนตั๋วเงินดวยวิธีการสลักหลังตั๋วเงินโดยการลงลายมือชื่อดานหลังตั๋วไมได 

 ตั๋วเงินเปนเอกสารหลักฐานสำคัญในการขอขึ้นเงินเมื่อครบกำหนด ผูลงทุนตอง

พึงระมัดระวังไมใหตั ๋วเงินสูญหาย หากปราศจากตั ๋วเงินแลวผู ออกตั ๋วเงินอาจปฏิเสธการชำระเง ินได  

ผูถือตั๋วเงินไมไดรับการคุมครองจากสถาบันคุมครองเงินฝาก ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยผูออกตั๋วเงินลมละลาย

หรือไมสามารถจายชำระหนี้ตามตั๋วเงินได 

2.6  ใหสรุปสาระสำคัญของความแตกตาง (ในกรณีที่มีความแตกตาง) ของขอกำหนดสิทธิ 

สำหรับการเสนอขายในครั้งนี้กับขอกำหนดสิทธิมาตรฐาน (รายละเอียดสามารถอางอิงเอกสารแนบ) (ยกเวน
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กรณีเสนอขายตราสารหนี้ดังตอไปนี้ 1. หุนกูเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 2. ตราสาร Basel III  

3. Insurance Capital Bond) 

การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม กรณีการเสนอขายตราสารหนี้อื่น ๆ   

กรณีเสนอขายหุนกูเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย : ใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมตามหัวขอที่กำหนด 

ในภาคผนวก 2 : การเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมกรณีเสนอขายหุนกูเพ่ือการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

กรณีเสนอขายตราสาร Basel III : ให เป ดเผยขอมูลเพ ิ ่มเต ิมตามหัวข อที ่กำหนดในภาคผนวก 3 :  

การเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมกรณีเสนอขายตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย 

กรณีเสนอขาย Insurance Capital Bond : ใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมตามหัวขอที่กำหนดในภาคผนวก 4 :  

การเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมกรณีเสนอขายตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย 

กรณีเสนอขายตราสารหนี ้เพื่ออนุร ักษสิ ่งแวดลอม (green bond) ตราสารหนี้เพื ่อพัฒนาสังคม (social 

bond) และตราสารหนี้เพื ่อความยั ่งยืน (sustainability bond) : ใหเปดเผยขอมูลเพิ ่มเติมตามหัวขอท่ี

กำหนดในภาคผนวก 5: การเปดเผยขอมูลเพิ ่มเติมกรณีเสนอขายตราสารหนี ้เพื ่ออนุร ักษสิ ่งแวดลอม 

ตราสารหนี้เพ่ือพัฒนาสังคม และตราสารหนี้เพ่ือความยั่งยืน  

กรณีเสนอขายตราสารหนี้สงเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked bond) : ใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมตาม

หัวขอที่กำหนดในภาคผนวก 6 : การเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมกรณีเสนอขายตราสารหนี้สงเสริมความยั่งยืน 
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สวนที่ 2 

การรับรองความถูกตองของขอมูล  

(สวนรายการขอมูล) 

1. ผูออกตราสารหนี้ 

1.1 กรณีเปนการเสนอขายตราสารหนี ้โดยผู ออกตราสารหนี ้ที ่เปนบริษัทที ่มีหุ นจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย / ไมมีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผูที ่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุดที่ไดรับมอบอำนาจจาก

กรรมการผู มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) รับรองความถูกตอง 

ครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูล4 โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผูมีอำนาจผูกพัน/ผูรับมอบอำนาจ] ของผูออกตราสารหนี้  

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูล 

ที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้ตามที่

ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวน 

ของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี ้ฉบับนี ้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที ่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ  

ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)” 

  ชื่อ                      ตำแหนง               ลายมือชื่อ* 

1.                                                                               

2.                                                                         

3.                                                                               

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผู เสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื ่อทันที เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื ่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย 

หรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

 
4 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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1.2 กรณีที ่ผู ออกตราสารหนี ้เปนกิจการตางประเทศ หรือธนาคารตางประเทศ ซึ ่งมีสาขา 

ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยในประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

ใหผูมีอำนาจลงนามผูกพันหรือผูที ่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุดที่ไดรับมอบอำนาจจากผูที่มี

อำนาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) รับรองความถูกตองครบถวน 

ของแบบแสดงรายการขอมูล5 โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะ [ผูมีอำนาจลงนามผูกพัน /ผูรับมอบอำนาจ] ของผูออกตราสารหนี้ 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูล 

ที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้

ตามที ่ปรากฏในแหลงขอมูลที ่ผู ลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที ่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนี ้ฉบับนี ้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอ 

ความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูล

จากแหลงขอมลูใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)”  

        ชื่อ             ตำแหนง       ลายมือชื่อ* 

1.                                                            

2.                                                            

3.                                                            

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย

หรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี ้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูล 

และรางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

 
5 การลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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1.3 กรณีที่ผูออกตราสารหนี้เปนที่เปนหนวยงานภาครัฐไทย หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย

เฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งเปนสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน 

ใหผูที ่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผูที่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุดที่ไดรับมอบอำนาจจาก 

ผูที ่มีอำนาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตราหนวยงาน (ถามี) รับรองความถูกตอง

ครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูล6 โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะ [ผูที ่มีอำนาจลงนามผูกพัน/ผูรับมอบอำนาจ] ของผูออกตราสารหนี้ 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูล 

ที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้

ตามที ่ปรากฏในแหลงขอมูลที ่ผู ลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที ่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนี ้ฉบับนี ้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอ 

ความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูล

จากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)”  

        ชื่อ             ตำแหนง       ลายมือชื่อ 

1.                                                            

2.                                                            

3.                                                            

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย

หรือทางจิต ผู เสนอขายตราสารหนี้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูล 

และรางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

 
6 การลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกบัตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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1.4 กรณีท่ีผูออกตราสารหนี้เปนกองทรัสต 

ใหกรรมการของผู จ ัดการกองทรัสตที ่มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื ่อ พรอมทั้ง

ประทับตราบริษัท (ถามี) รับรองความถูกตองครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูล7 โดยใหใชขอความ

และรูปแบบ ดังนี้ 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนีฉ้บับนี้แลว 

และดวยความระมัดระว ังในฐานะของกรรมการผู ม ีอำนาจลงนามผูกพันของผู จัดการกองทรัสต  

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูล 

ที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ 

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้

ตามที ่ปรากฏในแหลงขอมูลที ่ผู ลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที ่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนี ้ฉบับนี ้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอ 

ความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูล

จากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)”  

        ชื่อ             ตำแหนง       ลายมือชื่อ* 

1.                                                            

2.                                                            

3.                                                            

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย

หรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

  

 
7 การลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 



15 

 

2. การรับรองการปฏิบตัิหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

ใหผูมีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี)  

ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผูออกตราสารหนี้ ขอรับรองวาขาพเจา 

(1)  ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว และ 

ดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน 

ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ 

(2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูออกตราสารหนี้ในอนาคตแลวเห็นวา

สมมติฐานไดจัดทำขึ้นอยางสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบตอผูออกตราสารหนี้ หรือผูลงทุน 

อยางชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผูออกตราสารหนี้มีการระบุนโยบาย และแผนการประกอบธุรกิจของ 

ผูออกตราสารหนี้ในอนาคตในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้)” 

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของกับแบบแสดงรายการขอมูล

บางสวน หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบายเงื่อนไขไวเพ่ิมเติม เชน 

“เวนแตขอมูลในเรื่อง ........................ ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้ 

ที่ขาพเจาไมสามารถใหความเห็นได เนื่องจาก .............................(ไมมีขอมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ  

หรือไมไดรับความรวมมือจากผูบริหารของผูออกตราสารหนี้ ในการตรวจสอบขอมูลในเรื่องนี้)” หรือ 

“เวนแตขอความในหนา............ซึ่งขาพเจาเห็นวาควรใชขอความ....................แทน” 

ในกรณีที่ที ่ปรึกษาทางการเงินนำขอมูลจากบุคคลอื่นที ่มีความเชี่ยวชาญในดานนั ้นมาอางอิง              

ใหระบุขอความเพ่ิมเติม ดังนี ้

“เวนแตขอมูลในเรื่อง..........................ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้ 

ที่ขาพเจาใชขอมูลจาก ....................................ซึ่งขาพเจาเห็นวาเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เปนอยางดี”          

        ชื่อ             ตำแหนง       ลายมือชื่อ 

1.                                                            

2.                                                            

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ที่ปรึกษาทางการเงิน 

ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย

หรือทางจิต ที่ปรึกษาทางการเงินไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 
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สวนที่ 3 

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

1.  ขอมูลอื่น ๆ ของตราสารหนี้ท่ีเสนอขาย ใหเปดเผยรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 กรณีตราสารหนี้มีอัตราดอกเบ้ียลักษณะอ่ืนที่ไมใชแบบคงที่ ใหเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมดังนี ้

1.1.1  สำหรับตราสารหนี้ทั ่วไป ใหแสดงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง (Internal Rate of 

Return : IRR) ไวดวย หากเกิดเงื่อนไขดังตอไปนี้แลว จะทำใหผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับไมเทากับอัตรา

ดอกเบี้ยที่ระบุไว เชน  

(1) กรณีมีเงื ่อนไขการเลื ่อนจายดอกเบี ้ย ใหแสดง IRR สำหรับกรณีเลวรายที่สุด 

ที ่อาจเกิดขึ ้นได เชน ผู ออกตราสารเลื ่อนการชำระดอกเบี ้ยทุกงวด โดยจายชำระเพียงครั ้งเดียว 

เมื่อครบกำหนดไถถอน เปนตน 

(2) กรณีหุนกูที ่ครบกำหนดไถถอนเมื่อเลิกกิจการ ซึ่งผูออกตราสารสามารถเลื่อน 

การจายดอกเบี ้ยและไถถอนตราสารกอนครบกำหนดไดและมีการจายดอกเบี ้ยในอัตราที ่เพิ ่มขึ้น 

เปนขั้นบันได (“step up”) ใหแสดง IRR สำหรับกรณีผู ออกตราสารเลื ่อนการชำระดอกเบี้ยทุกงวด  

โดยจายชำระเพียงครั้งเดียวเมื่อไถถอนตราสาร โดยยกตัวอยาง เชน ผูออกตราสารตัดสินใจไถถอนตราสาร

ในปที่ 10 20 และ 30 เปนตน 

1.1.2  สำหรับการเสนอขายหุนกูเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย  ใหแสดง IRR ไวดวย 

หากเกิดเงื่อนไขดังตอไปนี้แลว จะทำใหผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับไมเทากับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว เชน  

(1) กรณีมีเงื ่อนไขการเลื่อนจายดอกเบี ้ย ใหแสดง IRR สำหรับกรณีเลวรายที่สุด 

ที ่อาจเกิดขึ ้นได เชน ผู ออกตราสารเลื ่อนการชำระดอกเบี ้ยทุกงวด โดยจายชำระเพียงครั ้งเดียว 

เมื่อครบกำหนดไถถอน เปนตน 

1.1.3  สำหรับการเสนอขายตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond ใหแสดง

อัตราผลตอบแทนที่แทจริง IRR ไวดวย หากเกิดเงื่อนไขตามที่กำหนดแลวทำใหผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะ

ไดรับไมเทากับอัตราดอกเบ้ียที่ระบุไว เชน  

(1) กรณีมีเงื่อนไขการเลื่อนจายดอกเบ้ีย ใหแสดง IRR สำหรับกรณีเลวรายที่สุดที่อาจ

เกิดขึ้นได เชน ผูออกตราสารเลื่อนการชำระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจายชำระเพียงครั้งเดียวเมื่อครบกำหนด

ไถถอน เปนตน 

(2) กรณีมีเงื ่อนไขการไมจายดอกเบี้ย ใหแสดง IRR สำหรับกรณีเลวรายที่สุดที่อาจ 

เกิดขึ้นได เชน ผูออกตราสารจายดอกเบี้ยเมื่อไถถอนเพียงครั้งเดียว 

(3) กรณีตราสารดอยสิทธิที่ไมกำหนดระยะเวลาชำระคืน ซึ่งผูออกตราสารสามารถ

เลื่อนการจายดอกเบี้ยและไถถอนตราสารกอนครบกำหนดได ใหแสดง IRR สำหรับกรณีผูออกตราสาร

เลื่อนการชำระดอกเบี ้ยทุกงวดโดยจายชำระเพียงครั้งเดียวเมื่อไถถอนตราสาร โดยยกตัวอยาง เชน  

ผูออกตราสารตัดสินใจไถถอนตราสารในปที่ 5 10 20 และ 30 เปนตน 
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(4) กรณีมีเงื ่อนไขแปลงสภาพ ใหสรุปวิธีการใชสิทธิ เงื ่อนไข การปรับสิทธิและ

คาเสียหาย เปนตน 

1.2 ในกรณีที่ตราสารหนี้ที ่เสนอขายมีรายละเอียดอื่นที่สำคัญที่ควรอธิบายเพิ่มเติมจากขอมูล 

ในหนาแรก เพื ่อใหผูลงทุนเขาใจลักษณะของตราสารหนี้ที ่เสนอขาย ใหสรุปลักษณะและความเสี่ยง 

ที่สำคัญของตราสารหนี ้ที ่เสนอขายเพิ ่มเติมดวย เชน วิธีการในการจายดอกเบี ้ยและการชำระหนี้  

ประเภทและมูลคาทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกัน ขอมูลผูค้ำประกัน (ใหแสดงขอมูลฐานะการเงินและ 

ผลการดำเนินงานของผูคำ้ประกัน)และสรุปสาระสำคัญของสัญญาค้ำประกัน (กรณเีปนการคำ้ประกัน) เปนตน 

2.  ในกรณีเสนอขายตอผูลงทุนรายใหญและผูลงทุนรายใหญพิเศษ ใหเปดเผยขอมูล ดังนี ้

 2.1  รายละเอียดของตราสารหนี้ที่เสนอขาย 

      - ใหระบุกฎหมายของประเทศท่ีใชบังคับกับตราสารหนี้ (applicable law)  

     - ใหแสดงผลการจัดอันดับความนาเชื ่อถือ (ถามี) รวมทั ้งรายละเอียดการวิเคราะห 

การจัดอันดับความนาเชื ่อถือของตราสารหนี ้ ผูออกตราสารหนี้8 หรือผูค้ำประกันการชำระหนี้ตาม 

ตราสารหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ   

 - กรณีที่ผู แทนผูถือหุนกู ที ่ไดรับการแตงตั้งมีสถานะเปนเจาหนี้ของผูออกตราสารหนี้  

ใหเปดเผยความสัมพันธดังกลาวไวดวย 

- ขอจำกัดการโอนตราสารหนี้ที่เสนอขาย เชน ขอจำกัดการโอนตราสารหนี้ที่ไดจดทะเบียนไว

กับสำนักงาน เปนตน 

 2.2  การกำหนดราคาตราสารหนี ้

         ใหอธิบายที่มาของการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ที่เสนอขาย ไดแก วิธีการ

กำหนดราคา ผูที ่มีสวนในการกำหนดราคา ปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ ที่ใชในการกำหนดราคา เปนตน   

ทั้งนี้ แนวทางการเปดเผยที่มาของการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ใหเปนไปตามคูมือ 

การเปดเผยขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และขอมูลประจำป 

 2.3  การจอง การจำหนาย และการจัดสรร 

 (1)  วิธีการเสนอขายตราสารหนี้  

  ใหระบุวาเปนการเสนอขายตราสารหนี้ผานผูจัดจำหนายตราสารหนี้หรือผูคาตราสารหนี้หรือไม 

 (2)  ผูจัดจำหนายตราสารหนี ้(กรณีผานผูจัดจำหนาย) ใหระบุ 

  (ก)  ผูประกันการจำหนายและจัดจำหนาย ใหระบุชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท 

 (ข)  ผูจัดจำหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศพัท 

 (ค)  ตัวแทนผูจัดจำหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท  

 
8 ในกรณีท่ีผูออกตราสารหนี้จัดโครงสรางบริษัท หรือโครงสรางหนี้สินมีทรัพยสินเปนหลักประกันที่ทำใหเจาหนี้หุนกูไมมี

ประกันมีสิทธิดอยกวาเจาหนี้มีประกันของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ สงผลใหอันดับความนาเชื่อถือของบริษัท (issuer 

rating) ไมเทากับอันดับความนาเช่ือถือของหุนกู (issue rating) 
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นอกจากนี ้ หากผู จัดจำหนายตราสารหนี ้มีความเกี ่ยวของกับผู ออกตราสารหนี้ 

ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน มีกรรมการรวมกัน 

เปนเจาหนี้ เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย 

สำหรับการเสนอขายตราสาร Basel III ให เป ดเผยขอมูลเก ี ่ยวกับความขัดแยง 

ทางผลประโยชน จากการเสนอขายตราสาร Basel III ของ ธพ. โดยผาน ธพ. ผูออกตราสารเองหรือ 

ผานบริษัทหลักทรัพยในเครือของ ธพ. (ถามี) เนื่องจากเพื่อใหถูกนับเปนเงินกองทุนตามเกณฑ Basel III 

ของ ธปท. จึงอาจสรางแรงจูงใจให ธพ. หรือ บล. ในเครือของ ธพ. ชักชวนใหผู ลงทุนซื ้อตราสาร  

โดยไมชี้แจงถึงความเสี่ยง ชวนเชื่อเกินจริง ใหขอมูลเปนเท็จหรือไมชัดเจน 

สำหรับการเสนอขาย Insurance Capital Bond ใหเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความขัดแยง 

ทางผลประโยชน จากการเสนอขาย Insurance Capital Bond โดยผาน ธพ. หรือบริษัทหลักทรัพย 

ในเครือ (ถามี) เนื่องจากเพื่อใหถูกนับเปนเงินกองทุนตามเกณฑของสำนักงาน คปภ. จึงอาจสรางแรงจูงใจ 

ให ธพ. หรือ บล. ในเครือของบริษัทประกันภัยชักชวนใหผูลงทุนซื้อตราสารโดยไมชี้แจงถึงความเสี่ยง  

ชวนเชื่อเกินจริง ใหขอมูลเปนเท็จหรือไมชัดเจน 

(3)  ผูคาตราสารหนี ้(กรณีผานผูคาตราสารหนี้) ใหระบุชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท 

นอกจากนี้ หากผูคาตราสารหนี้มีความเก่ียวของกับผูออกตราสารหนี้ในลักษณะที่อาจ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน มีกรรมการรวมกันเปนเจาหนี้  

เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย 

(4)  เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจำหนาย/คาตราสารหนี้  

 ใหระบุขอตกลงระหวางผูออกตราสารหนี้กับผูจัดจำหนายตราสารหนี้/ผูคาตราสารหนี้

ที่เก่ียวกับเงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจำหนายหรือการคาตราสารหนี้  ทั้งนี้ ใหแสดงจำนวนเงิน 

คาตราสารหนี้ที่ผูออกตราสารหนี้จะไดรับหลังจากหักคาตอบแทนในการจัดจำหนาย/คาตราสารหนี้ไวดวย   

(5)  คาใชจายในการเสนอขายตราสารหนี้  

 ใหระบุจำนวนประกอบรายการที่เปนคาใชจายทั้งหมดในการเสนอขายตราสารหนี้ 

โดยสังเขป 

(6)  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อตราสารหนี้  

 ใหระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เชน วัน เวลา สถานที่ เปนตน 

(7)  วิธีการจัดสรรตราสารหนี้  

 ใหระบุหลักการจัดสรรตราสารหนี้ใหแกผูจองซื้อ โดยระบุชื่อกลุมบุคคล และสัดสวน  

หรือจำนวนตราสารหนี้ที ่จะไดรับจัดสรรอยางชัดเจน หากมีการแบงจำนวนตราสารหนี้และเสนอขาย 

ตอผูลงทุนตางประเทศ ใหระบุดวย 
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(8)  วันและวิธีการจองและการชำระเงินคาจองซื้อตราสารหนี ้ 

ใหระบุรายละเอียดเกี ่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อตราสารหนี้ การกำหนดจำนวน 

ในการจองซื้อตราสารหนี้ตอราย วิธีการชำระเงินคาจองซื้อตราสารหนี้ ชื่อบริษัทเงินทุนหรือ ธพ. ที่เปน

ตัวแทนรับเงินคาจองซื้อตราสารหนี้ วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินคาจองซื้อตราสารหนี้คนื  

(9)  การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อตราสารหนี้เกินกวาจำนวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย 

 ใหระบุการจัดสรรกรณีท่ีมีผูจองซ้ือตราสารหนี้เกินกวาจำนวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย 

(10) วิธีการคืนเงินคาจองซื้อตราสารหนี้  

  ใหระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินคาจองซื้อตราสารหนี้ในกรณีที่ผู จองซื้อ

ไมไดรับการจัดสรรตราสารหนี ้

(11) วิธีการสงมอบตราสารหนี้  

      ใหระบุวิธีการ และระยะเวลาในการสงมอบ 

2.4  ตัวแทนการชำระเงิน (paying agent) 

   ใหระบุรายละเอียด ชื ่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท ของบุคคลที่ไดรับการแตงตั ้งจากผูออก 

ตราสารหนี้ใหทำหนาที่เปนตัวแทนการชำระเงิน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตในการทำหนาที่ 

เปนตัวแทนการชำระเงิน  ทั้งนี ้ ในกรณีที่ผู ออกตราสารหนี ้ทำหนาที่ในการชำระเงินเอง โดยไมไดมี 

การทำสัญญาแตงตั้งบุคคลใดทำหนาที่เปนตัวแทนการชำระเงิน ใหระบุวาผูออกตราสารหนี้เปนผูทำหนาที่

ดังกลาว 

2.5  ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี)  

       ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท  นอกจากนี้ หากที่ปรึกษาทางการเงินมีความเกี่ยวของ

กับผูออกตราสารหนี้ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน

มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหนี้ เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย 

3.  ในกรณีเสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน ใหเปดเผยขอมูล ดังนี ้

(1)  วิธีการเสนอขายตราสารหนี ้

ใหเปดเผยขอมูลขั้นต่ำตามมาตรา 69(10)  

(2)  ขอจำกัดการโอนตราสารหนี้ที่เสนอขาย  

เชน ขอจำกัดการโอนตราสารหนี้ท่ีไดจดทะเบียนไวกับสำนักงาน เปนตน  
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สวนที่ 4 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

(สวนขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้) 

1 ผูออกตราสารหนี้ 

1.1 กรณีเปนการเสนอขายตราสารหนี้โดยผูออกตราสารหนี้ที ่เปนบริษัทที่มีหุนจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย / ไมมีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ใหกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผูที่ดำรงตำแหนงไมต่ำกวาผูที่ไดรับมอบหมาย 

ใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินที่ไดรับมอบอำนาจจากกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน 

ลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) รับรองความถูกตองครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูล9  

โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวัง

ในฐานะ [กรรมการผ ู ม ีอำนาจลงนามผ ูกพัน / ผ ู ที่ ได ร ับมอบอำนาจ] ของผ ู ออกตราสารหนี้   

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวนไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูล 

ที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ  

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้

ตามที่ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้ 

ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูลท่ีอางอิงนั้น

เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ 

เฉพาะกรณทีี่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)”  

   ชื่อ                  ตำแหนง             ลายมือชื่อ* 

1.                                                                             

2.                                                                       

3.                                                                             

หมายเหตุ *หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื ่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได  เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย

หรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน

 
9 การลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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1.2 กรณีที่ผู ออกตราสารหนี้เปนกิจการตางประเทศ หรือธนาคารตางประเทศ ซึ่งมีสาขา 

ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยในประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

ใหผูที ่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผูที่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุดที่ไดรับมอบอำนาจจาก 

ผูที่มีอำนาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) รับรองความถูกตองครบถวน

ของแบบแสดงรายการขอมูล10 โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะ [ผูมีอำนาจลงนามผูกพัน /ผูรับมอบอำนาจ] ของผูออกตราสารหนี้ 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื ่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูล 

ที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้

ตามที ่ปรากฏในแหลงขอมูลที ่ผู ลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที ่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนี ้ฉบับนี ้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอ 

ความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูล

จากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)”  

        ชื่อ             ตำแหนง       ลายมือชื่อ* 

1.                                                            

2.                                                            

3.                                                            

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย

หรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดทีม่ีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรบัการผอนผันจากสำนักงาน

 
10 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไป

ตามหลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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1.3 กรณีที่ผูออกตราสารหนี้เปนที่เปนหนวยงานภาครัฐไทย หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย

เฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งเปนสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน 

ใหผู ที ่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู ท ี ่ดำรงตำแหนงไมต่ำกวาผู ที ่ไดร ับมอบหมายให

รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินที่ไดรับมอบอำนาจจากผูมีอำนาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อ

พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) รับรองความถูกตองครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูล11 โดยใหใช

ขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะ [ผูที่มีอำนาจลงนามผูกพัน/ผูรับมอบอำนาจ] ของผูออกตราสารหนี้ 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูล 

ที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้

ตามที ่ปรากฏในแหลงขอมูลที ่ผู ลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที ่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนี ้ฉบับนี ้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอ 

ความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูล

จากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)”  

        ชื่อ             ตำแหนง       ลายมือชื่อ 

1.                                                            

2.                                                            

3.                                                            

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย

หรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

  

 
11 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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1.4 กรณีท่ีผูออกตราสารหนี้เปนกองทรัสต 

ใหกรรมการของผู จ ัดการกองทรัสตที ่มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื ่อ พรอมทั้ง

ประทับตราบริษัท (ถามี) รับรองความถูกตองครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูล12 โดยใหใชขอความ

และรูปแบบ ดังนี้ 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนีฉ้บับนี้แลว 

และดวยความระมัดระวังในฐานะของกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันของผูจัดการกองทรัสต ขาพเจา 

ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควร

ตองแจงในสาระสำคัญ 

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้

ตามที ่ปรากฏในแหลงขอมูลที ่ผู ลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที ่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนี ้ฉบับนี ้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอ 

ความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที่มีการอางอิงขอมูล

จากแหลงขอมูลใด ๆ ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)”  

        ชื่อ             ตำแหนง       ลายมือชื่อ 

1.                                                            

2.                                                            

3.                                                            

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย

หรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

 
12 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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2.  การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

ใหผูมีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี)  

ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผูออกตราสารหนี้ ขอรับรองวาขาพเจา 

(1)  ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว และดวย 

ความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน 

ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ 

(2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูออกตราสารหนี้ในอนาคตแลวเห็นวา

สมมติฐานไดจัดทำขึ้นอยางสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบตอผูออกตราสารหนี้ หรือผูลงทุน 

อยางชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผูออกตราสารหนี้มีการระบุนโยบาย และแผนการประกอบธุรกิจของ 

ผูออกตราสารหนี้ในอนาคตในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้)” 

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของกับแบบแสดงรายการขอมูล

บางสวน หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบายเงื่อนไขไวเพ่ิมเติม เชน 

“เวนแตขอมูลในเรื่อง ........................ ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้ 

ที่ขาพเจาไมสามารถใหความเห็นได เนื่องจาก .............................(ไมมีขอมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบ  

หรือไมไดรับความรวมมือจากผูบริหารของผูออกตราสารหนี้ ในการตรวจสอบขอมูลในเรื่องนี)้” หรือ 

“เวนแตขอความในหนา............ซึ่งขาพเจาเห็นวาควรใชขอความ....................แทน” 

ในกรณีที่ที ่ปรึกษาทางการเงินนำขอมูลจากบุคคลอื่นที ่มีความเชี่ยวชาญในดานนั ้นมาอางอิง 

ใหระบุขอความเพ่ิมเติม ดังนี ้

“เวนแตขอมูลในเรื่อง..........................ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้ 

ที่ขาพเจาใชขอมูลจาก ....................................ซึ่งขาพเจาเห็นวาเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เปนอยางดี” 

        ชื่อ             ตำแหนง       ลายมือชื่อ 

1.                                                            

2.                                                            

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ที่ปรึกษาทางการเงินตอง

จัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื ่อทันที เวนแตเหตุที ่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื ่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย

หรือทางจิต ที่ปรึกษาทางการเงินไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน
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เอกสารแนบ 

 

ความแตกตางระหวางตัวอยางขอกำหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู  

(“ขอกำหนดสิทธิมาตรฐาน”) และขอกำหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู 

สำหรับ      

“                           (ชื่อหุนกู)                              ” 

 

หัวขอ ขอกำหนดสิทธิมาตรฐาน ขอกำหนดสิทธิของหุนกู เหตุผล1 

    

    

    

 
1 อธิบายเหตุผลที่ขอกำหนดสิทธิของหุ นกู แตกตางจากขอกำหนดสิทธิมาตรฐานเฉพาะในกรณีที่มีความแตกตาง 

อยางมีนัยสำคัญจนทำใหกระทบสิทธิของผูถือหุนกู 



26 

 

 

ภาคผนวก 1 

วิธีการคำนวณอัตราสวนทางการเงิน (key financial ratio) แบงตามประเภทธุรกิจ 

อัตราสวนทางการเงิน สูตรการคำนวณ 

1. กลุมอุตสาหกรรมและบริการทั่วไป 

(1) อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio) (เทา) สินทรัพยหมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน 

(2) ความสามารถในการชำระดอกเบ้ีย                     

(interest coverage ratio : ICR)  (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา                     

และคาตัดจำหนาย / ดอกเบ้ียจาย 

(3) หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบี้ย

จาย ภาษีเงนิได คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 

(interest bearing debt to EBITDA ratio)  

(เทา) 

หนี้สินท้ังหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษ ีคาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(4) ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน              

(debt service coverage ratio : DSCR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สิน

ระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบี้ยท่ีครบกำหนดภายใน 1 ป)  

(5) หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เทา) 

หนี้สินรวม / สวนของผูถือหุนรวม 

(6) หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to equity 

: IBD/E ratio) (เทา) 

หนี้สินท้ังหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / สวนของผูถือหุนรวม 

(7) หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยท่ีครบกำหนดภายใน 1 

ปตอหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (รอยละ) 

(หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สินระยะยาว  

ที่มีภาระดอกเบ้ียที่ครบกำหนดภายใน 1 ป) * 100 / 

หนี้สินท้ังหมดที่มีภาระดอกเบี้ย 

(8) เงินกูยืมจากสถาบันการเงนิตอหนี้สิน                 

ที่มีภาระดอกเบ้ีย (รอยละ) 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน * 100 / หนี้สินทั้งหมดท่ีมี

ภาระดอกเบ้ีย 

2. กลุมธนาคารพาณิชย 

(1) อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองเพ่ือรองรับ

สถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง 

(Liquidity Coverage Ratio: LCR) (รอยละ) 

คำนวณตามเกณฑ ธปท. 

(สินทรัพยสภาพคลอง / ประมาณการกระแสเงินสดไหล

ออกสุทธิใน 30 วัน ภายใตสถานการณดานสภาพคลองที่

มีความรุนแรง) 

(2) อัตราสวนแหลงเงินที่มีความมั่นคงและ 

ความตองการแหลงเงินที่มีความมั่นคง  

(Net Stable Funding Ratio: NSFR) (รอยละ) 

คำนวณตามเกณฑ ธปท. 

(แหลงเงนิท่ีมีความมั่นคง / ความตองการแหลงเงินที่มี

ความมั่นคง) 

(3) เงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio) (รอยละ) คำนวณตามเกณฑ ธปท. 
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อัตราสวนทางการเงิน สูตรการคำนวณ 

(4) เงินกองทุนท้ังสิ้น (CAR ratio) (รอยละ) คำนวณตามเกณฑ ธปท. 

3. กลุมบริษทัหลักทรัพย 

(1) เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินท่ัวไป

และทรัพยสนิที่ตองวางเปนประกัน (NCR)  

(รอยละ) 

คำนวณตามเกณฑ ก.ล.ต. 

(2) อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio) (เทา) สินทรัพยหมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน 

(3) ความสามารถในการชำระดอกเบ้ีย               

(interest coverage ratio : ICR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / ดอกเบ้ียจาย 

(4) หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบี้ยจาย 

ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย  

(interest bearing debt to EBITDA ratio) (เทา) 

หนี้สินท้ังหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(5) ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน       

(debt service coverage ratio : DSCR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สิน

ระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบี้ยท่ีครบกำหนด  ภายใน 1 ป)  

(6) หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to equity 

: IBD/E ratio) (เทา) 

หนี้สินท้ังหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / สวนของผูถือหุนรวม 

(7) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)  

(รอยละ) 

กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพยรวม 

(เฉลี่ย) 

4. กลุมธุรกิจประกันชีวิต 

(1) อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินทุนท่ีตอง      

ดำรงตามกฎหมาย (CAR Ratio) (รอยละ) 

คำนวณตามเกณฑ คปภ. 

(2) สินทรัพยลงทุนตอสำรองประกันภัย  

(รอยละ) 

สินทรัพยลงทุน * 100 / เงินสำรองประกันภัย 

(3) อัตราการเปลี่ยนแปลงเงนิกองทุน (รอยละ) คำนวณตามเกณฑ คปภ. 

(4) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) (รอยละ) กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สวนของ 

ผูถือหุนรวม (เฉลี่ย) 

(5) คาใชจายในการรับประกันภัย  

(รวมคาบำเหน็จ) ตอเบ้ียรับประกันภัยสทุธิ   

(รอยละ) 

คาใชจายในการรับประกันภัย (รวมคาบำเหน็จ) * 100 / 

เบ้ียรับประกันภัยสุทธิ 

5. กลุมธุรกิจลีสซิ่ง 

(1) ความสามารถในการชำระดอกเบ้ีย               

(interest coverage ratio : ICR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / ดอกเบ้ียจาย 
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อัตราสวนทางการเงิน สูตรการคำนวณ 

(2) หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียตอกำไรกอนดอกเบี้ยจาย

ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย 

(interest bearing debt to EBITDA ratio) (เทา) 

หนี้สินท้ังหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(3) หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to equity 

: IBD/E ratio) (เทา) 

หนี้สินท้ังหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / สวนของผูถือหุนรวม 

(4) สัดสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได                   

(NPL ratio) (รอยละ) 

สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได * 100 / สินเชื่อรวม  

(5) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)  

(รอยละ) 

กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพยรวม 

(เฉลี่ย) 

(6) อัตราการเติบโตของรายได (รอยละ) (รายไดรวมงวดปจจุบัน-รายไดรวมงวดกอน) * 100 / 

รายไดรวมงวดกอน 

6. บริษัทในกลุมสินเชื่อสวนบุคคล 

(1) ความสามารถในการชำระดอกเบ้ีย                 

(interest coverage ratio : ICR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / ดอกเบ้ียจาย 

(2) หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอน 

ดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา  

และคาตัดจำหนาย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เทา) 

หนี้สินท้ังหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(3) หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to equity 

: IBD/E ratio) (เทา) 

หนี้สินท้ังหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / สวนของผูถือหุนรวม 

(4) สัดสวนสินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได                 

(NPL Ratio) (รอยละ) 

เงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได * 100 / เงินใหสินเชื่อ

รวม 

(5) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม 

(allowance for doubtful account to total 

receivables ratio) (รอยละ) 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ * 100 / เงินใหสินเชื่อรวม 

(6) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)  

(รอยละ) 

กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพยรวม 

(เฉลี่ย) 

7. บริษัทในกลุมบริษทับริหารสินทรัพย 

(1) ความสามารถในการชำระดอกเบ้ีย                

(interest coverage ratio : ICR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และ 

คาตัดจำหนาย / ดอกเบ้ียจาย 
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อัตราสวนทางการเงิน สูตรการคำนวณ 

(2) หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอน 

ดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา  

และคาตัดจำหนาย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เทา) 

หนี้สินท้ังหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษ ีคาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(3) หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เทา) 

หนี้สินรวม / สวนของผูถือหุนรวม 

(4) หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to equity 

: IBD/E ratio) ) (เทา) 

หนี้สินท้ังหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / สวนของผูถือหุนรวม 

 

(5) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)  

(รอยละ) 

กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพยรวม 

(เฉลี่ย) 

(6) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) (รอยละ) กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สวนของ 

ผูถือหุนรวม (เฉลี่ย) 

หมายเหต ุ: 

1) สามารถเปดเผยอัตราสวนทางการเงินอื่น ๆ ไดตามความเหมาะสม เชน EBITDA margin ratio (รอยละ) 

เทากับ กำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย / รายไดรวม เปนตน สำหรับกิจการในกลุม

พัฒนาอสังหาริมทรัพยใหเปดเผยอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (quick ratio) (เทา) เทากับ (สินทรัพย

หมุนเวียน-สินคาคงเหลือ) / หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มเติมดวย  

2) บริษัทที ่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (holding company) ใหพิจารณาเปดเผยอัตราสวน

ทางการเงินตามธุรกิจหลักของกลุม 

3) การแสดงขอมูล key financial ratio งวดลาสุดที่มีขอมูลไมครบ 1 ป  หากเปรียบเทียบขอมูลในงบการเงิน

ประเภทเดียวกัน เชน D/E ratio, ICR และ Current ratio เปนตน ใหใชงบการเงินงวดลาสุด  (รอบระยะเวลา

ตั้งแตไตรมาส 1 ถึงไตรมาสลาสุด) ในการคำนวณ ยกเวนการเปรียบเทียบระหวางงบการเงิน เชน ROA, ROE 

และ DSCR เปนตน ใหใชขอมูลยอนหลัง 4 ไตรมาส เพื่อใหเปรียบเทียบกันได  กรณีชวงเวลาใดที่บริษัทไมได

จัดทำงบระหวางปสำหรับงวดปกอน ใหจัดทำ key financial ratio โดยใชขอมูลเฉพาะงวดลาสุด และอธิบายใน

หมายเหตุเพ่ิมเติม 

ตัวอยาง ณ ไตรมาส 3 ป 25XX 

- การคำนวณ ROA เทากับ กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษียอนหลัง 4 ไตรมาส หารดวย สินทรัพยรวม(เฉลี่ย) 

4)  ในการคำนวณดอกเบี้ยจาย (I ที่เปนตัวหารในสูตรคำนวณ ICR) ใหรวมคาใชจายดอกเบี้ยในงบกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ และคาใชจายดอกเบี้ยสวนที่บันทึกเปนตนทุนสินทรพัยในงบแสดงฐานะการเงินดวย  

5)  ระบุขอกำหนดในการดำรงอัตราสวนทางการเงินตามขอกำหนดสิทธิ และอัตราสวนดังกลาว ณ รอบปบัญชีปจจุบนั 

และเปดเผยสูตรการคำนวณนั้น  ทั้งนี ้ หากไมมีขอกำหนดดังกลาว ใหระบุวา “ไมมีขอกำหนดในการดำรง

อัตราสวนทางการเงิน” 
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6)  ในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้เปนบริษัทตางประเทศ ยกเวนไมตองคำนวณอัตราสวนทางการเงินบางรายการ

ตามตารางขางตนหากไมสามารถคำนวณได 
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ภาคผนวก 2 : การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขาย 

หุนกูเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

  

ในกรณีออกและเสนอขายหุนกูเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ใหเปดเผยขอมูลในสวนที่ 1 

รายการขอมูล (นอกจากหัวขอ 1.1) ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ โดยใหเปดเผยขอมูลของทั้งผูมีสิทธิเสนอ

โครงการและผูออกหุนกู  

สวนที่ 1. รายการขอมูล 

1. ขอมูลโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

1.1  ลักษณะสำคัญ ขั ้นตอนการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย โครงสรางทางกฎหมายและ

โครงสรางกระแสเงินสดของโครงการ 

1.2  ขอมูลบุคคลที่เก่ียวของกับโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย เชน ผูจัดจำหนายตราสารหนี้ 

ผูคาตราสารหนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูบริหารจัดการโครงการ ผูแทนผูถือหุนกู นายทะเบียนหุนกู ตัวแทนชำระเงิน 

ผูจัดอันดับความนาเชื่อถือ ผูใหบริการเรียกเก็บหนี ้ผูใหบริการเรียกเก็บหนี้สำรอง (ถามี) เปนตน 

1.3  รายละเอียดของสินทรัพยที่จะนำมาแปลงเปนหลักทรัพย เชน ประเภท ลักษณะ คุณภาพ 

ทางเครดิต (กรณีสินทรัพยเปนลูกหนี้) เงื่อนไขในการเลือกสินทรัพย และมูลคาของ กลุมสินทรัพย ประวัติ

การเรียกเก็บกระแสรายรับจากสินทรัพย เปนตน 

1.4  การเพ่ิมคุณภาพเครดิต (Credit Enhancement) 

1.5  การลงทุนหรือการหาผลประโยชนจากเงินสดในบัญชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

1.6  ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของโครงการ 

1.7  การวิเคราะหการจัดอันดับความนาเชื่อถือของหุนกูหรือผูค้ำประกันการชำระหนี้ตามหุนกู 

โดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

1.8  ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอโครงการเปนกิจการตามกฎหมายตางประเทศ ตองมีขอมูลเพิ่มเติม

เก่ียวกับขอจำกัดและความเสี่ยงอยางนอยในเรื่องดังตอไปนี ้

(1)  ผลกระทบที่ผูถือหุนกูอาจไดรับ ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอโครงการมีหนาที่ตองรวบรวมเงิน 

ที่ไดจากสิทธิเรียกรองตามโครงการสงใหนิติบุคคลเฉพาะกิจ ซึ่งกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวของกับผูมีสิทธิ

เสนอโครงการนั้นมีขอจำกัดในการสงเงินออกนอกประเทศ (ถามี) 

(2)  ขอจำกัดหรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบตอการใชสิทธิ หรือการตัดสินใจของ 

ผูลงทุนอยางมีนัยสำคัญ 

(3)  กรณีที่สินทรัพยของโครงการเปนสิทธิเรียกรองในตางประเทศ ใหเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ 

 (ก)  สิทธิและความคุ มครองที่ผู ลงทุนจะไดรับจากการลงทุนในหุนกู รวมทั้งคำเตือน 

ผูลงทุนใหศึกษาและติดตามขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑของประเทศที่จะใชบังคับกับสิทธิเรียกรอง

ตามโครงการ  ทั้งนี้ ขอมูลดังกลาวใหแสดงในหนาปกของแบบแสดงรายการขอมูลดวยตัวอักษรที่เนนและ

สามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน 
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      (ข)  การดำเนินคดีทางกฎหมายของนิติบุคคลเฉพาะกิจตอผูมีสิทธิเสนอโครงการ หรือ 

การบังคบักับสิทธิเรียกรองตามโครงการ เนื่องจากผูมีสิทธิเสนอโครงการหรือลูกหนี้แหงสิทธิเรียกรองดังกลาว

มิไดมีถ ิ ่นที ่อยู  ในประเทศไทย  ทั ้งนี ้ ใหระบุถึงเขตอำนาจศาลในการฟองรองบังคับคดีตอผู ม ีสิทธิ 

เสนอโครงการหรือลูกหนี้แหงสิทธิเรียกรองนั้นดวย 

1.9  กรณีที่เปนการเสนอขายหุนกูเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยที่มีการชำระคาหุ นกู 

เปนสกุลเงินตราตางประเทศตองมีขอมูลเพิ่มเติมอยางนอยในเรื่องดังตอไปนี ้

(1)  กรณีท่ีผูมีสิทธิเสนอโครงการเปนกิจการตามกฎหมายตางประเทศ หรือเปนการเสนอขาย

หุนกูพรอมกันหรือในระยะเวลาใกลเคียงกันในประเทศอื่นดวย  ใหระบุไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับภาษาที่จะใช 

ในการจัดทำหนังสือชี้ชวน งบการเงิน รายงานประจำป แบบแสดงรายการขอมูลประจำป และการใหขอมูลอื่น

หรือรายงานเก่ียวกับกิจการที่นิติบุคคลเฉพาะกิจจัดทำเพ่ือเผยแพรตอสาธารณชน  

(2)  ขอจำกัดหรือความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการจองซื้อ การชำระราคา 

การสงมอบหลักทรัพย และวิธีการโอนหลักทรัพย  

1.10 ขอมูลอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวของ (ถามี) เชน การใชตราสารอนุพันธ (Derivative Instruments)  

เพ่ือปรับรูปแบบกระแสเงินสด เงื่อนไขการโอนสินทรัพยคนื เปนตน 

นอกจากนี้ เพ่ือใหเหมาะสมกับลักษณะของผูออกตราสารหนี้ ในการรับรองความถูกตองของขอมูล

ตามสวนที่ 2 การรับรองความถูกตอง ใหใชการรับรองความถูกตองของขอมูล ดังนี ้
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สวนที่ 2 การรับรองความถูกตองของขอมูล  

(สวนรายการขอมูล) 

1.  ผูออกตราสารหนี้ 

ใหกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผูออกตราสารหนีห้รือผูที่ดำรงตำแหนงบริหาร

สูงสุดที่ไดรับมอบอำนาจจากกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันของผูออกตราสารหนี้ ลงลายมือชื่อพรอมทั้ง

ประทับตราบริษัท (ถามี) รับรองความถูกตอง ครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูล13 โดยใหใชขอความและ

รูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผูมีอำนาจผูกพัน/ผูรับมอบอำนาจ] ของผูออกตราสารหนี้  

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูล 

ที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้ตามที่

ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผู ลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย

ตราสารหนี้ฉบับนี้  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวน 

ของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี ้ฉบับนี ้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี ้ เฉพาะกรณีที ่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ  

ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)” 

  ชื่อ                 ตำแหนง               ลายมือชื่อ* 

1.                                                                                

2.                                                                         

3.                                                                               

หมายเหตุ *หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ ้นแลว ผู เสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื ่อทันที เวนแตเหตุที ่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื ่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย

หรือทางจิต ผู เสนอขายตราสารหนี ้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

 
13 การลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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2.  ผูมีสิทธิเสนอโครงการ 

ผูมีสิทธิเสนอโครงการตองจัดใหกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผูมีสิทธิเสนอ

โครงการหรือผู ที ่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุดที ่ไดร ับมอบอำนาจจากกรรมการผู มีอำนาจผูกพันของ 

ผูมีสิทธิเสนอโครงการ (ยกเวนกรณีผูมีสิทธิเสนอโครงการเปนกิจการตางประเทศ ใหผูที่มีอำนาจผูกพัน 

 ของผูมีสิทธิเสนอโครงการ) ลงลายมือชื่อ14 พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) รับรองความถูกตองครบถวน

ของแบบแสดงรายการขอมูล  โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี ้แลว 

และดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผูมีอำนาจผูกพัน/ผูรับมอบอำนาจ] ของผูมีสิทธิเสนอโครงการ 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื ่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูล 

ที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้ตามที่

ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผู ลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย

ตราสารหนี้ฉบับนี้  ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวน 

ของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี ้ฉบับนี ้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี ้ เฉพาะกรณีที ่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ 

ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)”                   

                       ชื่อ               ตำแหนง   ลายมือชื่อ* 

1.         

2.         

3.         

  หมายเหตุ *หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ ้นแลว ผู เสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื ่อทันที เวนแตเหตุที ่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื ่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย

หรือทางจิต ผู เสนอขายตราสารหนี ้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

  

 
14 การลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือช้ีชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมลูการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล  

(ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้) 

1.  ผูออกตราสารหนี ้

 ใหกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผูออกตราสารหนี้ หรือผูที ่ดำรงตำแหนง 

ไมต่ำกวาผูที ่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินที่ไดรับการมอบอำนาจจาก

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อ15  พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) โดยใหใชขอความและ

รูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว และ 

ดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผูมีอำนาจผูกพัน/ผูรับมอบอำนาจ] ของผูออกตราสารหนี้ ขาพเจาขอรับรอง

วา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผู อื ่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน

สาระสำคัญ”   

                       ชื่อ                ตำแหนง   ลายมือชื่อ* 

1.         

2.         

3.         

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ ้นแลว ผู เสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื ่อทันที เวนแตเหตุที ่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื ่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย

หรือทางจิต ผู เสนอขายตราสารหนี ้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน

 
15 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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ภาคผนวก 3 : การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขาย 

ตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย 

กรณีออกและเสนอขายตราสาร Basel III ใหเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมในสวนที่ 1 รายการขอมูล ดังนี้ 

1. กรณีเสนอขายตราสาร Basel III - Additional Tier 1 

1.1  ลักษณะเฉพาะของตราสารและขอมูลที่เก่ียวของ 

(1)  ลักษณะและเงื่อนไขโดยรวมของ Basel III - Additional Tier 1 โดยระบุความเสี่ยง

เฉพาะตัวของตราสารอยางละเอียดและชัดเจน เชน ไมกำหนดระยะเวลาการชำระคืนแตจะถูกไถถอน  

เมื่อเลิกกิจการ ธนาคารพาณิชย (“ธพ.”) มีอำนาจเต็มที่ในการยกเลิกการจายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอ่ืนใด

เมื่อใดก็ไดโดยไมสะสมผลตอบแทน (non-cumulative) และไมถือเปนเหตุผิดนัดชำระหนี้ การกำหนด

เงื ่อนไขในการรองรับและรับรู ผลขาดทุนในระหวางการดำเนินการ (“loss absorption on a going-

concern basis”) และเมื ่อไมสามารถดำเนินกิจการตอไปได (“loss absorption on a gone-concern 

basis”) ความเสี่ยงและผลกระทบตอผูลงทุนภายใตสถานการณตาง ๆ เปนตน 

(2)  เปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะและความเสี่ยงของ Basel III - Additional 

Tier 1 และตราสารหนี้ทั่วไป โดยไมทำใหผูลงทุนเขาใจผิดวาหลักทรัพยทั้งสองประเภทสามารถเปรียบเทียบ

กันได เชน เปรียบเทียบผลตอบแทนอยางเดียว โดยไมรวมถึงขอมูลผลกระทบดานความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

จาก Basel III - Additional Tier 1 เปนตน 

(3)  เปรียบเทียบลำดับการชำระหนี้ของผูถือ Basel III - Additional Tier 1 กับเงินฝาก

เจาหนี้สามัญ ตราสารหนี้ประเภทอ่ืน ๆ หุนสามัญ ฯลฯ ภายใตสถานการณตาง ๆ เชน เม่ือผูออกตราสารถูก

พิทักษทรัพย หรือถูกพิพากษาใหลมละลาย หรือมีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกกิจการหรือเมื่อเกิด trigger 

event เพื ่อ loss absorption on a going-concern basis และ loss absorption on a gone-concern 

basis เปนตน 

(4)  คำนิยามและองคประกอบของเงินกองทุน [เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2] 

และสินทรัพยเสี่ยงโดยยอ มีสาระสำคัญ และเขาใจไดงาย  

(5)  คำนิยามและองคประกอบของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ (Common 

equity tier 1: “CET1”) พรอมรายการหักจาก CET1 โดยยอ มีสาระสำคัญ และเขาใจไดงาย  

(6) วิธีการคำนวณอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ (“CET1 ratio”) 

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (“Tier 1 ratio”) และอัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิน้ (“Total Capital Ratio”)  

โดยยอและเขาใจไดงาย 

(7)  เปรียบเทียบระหวาง CET1 ratio Tier 1 ratio และ Total Capital Ratio ที ่ ธพ. 

ดำรงได ณ สิ ้นวันทำการสุดทายของแตละเดือนกับอัตราสวนเงินกองทุนขั ้นต่ำ (“minimum capital 

requirement”) และเงินกองทุนสวนเพิ่ม (“capital buffer”) ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) 
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กำหนดทั้ง 3 ประเภท รวมทั้ง CET1 ratio ที่ ธพ. กำหนดเปน trigger point16  เพื่อ loss absorption on 

a going-concern basis ซึ่งอาจทำใหตราสารถูกลดมูลคา (“write down”)/ปลดหนี้ (“write off”) หรือถูก 

convert to equity 

นอกจากนี ้ ให ธพ. เปดเผยใหผูลงทุนทราบวา สามารถติดตามอัตราสวนเงินกองทุน

ดังกลาว ณ สิ้นวันทำการสุดทายของแตละเดือนไดจากหนาเว็บไซตของ ธพ. ภายในวันท่ี 25 ของเดือนถัดไป 

เนื่องจากการลดลงของอัตราสวนเงินกองทุนที่ ธพ. ดำรงได การไมสามารถปฏิบัติตาม minimum capital 

requirement และ capital buffer ดังกลาว อาจสงผลใหเกิดความเสี ่ยงตอผู ถือ Basel III- Additional  

Tier 1 อยางไร  

(8)  แนวทาง/วิธีการคำนวณมูลคาที่ตราสารถูก write down/write off หรือมูลคาที่ 

ตราสารถูก convert to equity เมื ่อเกิด trigger event ภายใตเงื ่อนไขทั ้งเพื ่อ loss absorption on a 

going-concern basis และ loss absorption on a gone-concern basis17  พรอมตัวอยางการคำนวณที่

ผูลงทุนเขาใจไดงาย รวมท้ังจัดทำ worst case scenario analysis เพ่ือใหผูลงทุนเขาใจ/รับทราบผลขาดทุน

สูงสุด และผลกระทบที่ผูลงทุนอาจไดรับเมื่อเกิด trigger event ดังกลาว  

นอกจากนี ้ กรณีของ Basel III -Additional Tier 1 ที ่มีเง ื ่อนไขการ convert to 

equity ให ธพ. เปดเผยใหผูลงทุนทราบถึงความเสี่ยง และผลกระทบจากการกำหนด floor conversion 

price ที่ระดับรอยละ 50 ของราคาหุนสามัญของ ธพ. ในชวงกอนหรือระหวางการเสนอขายตามแนวทางที่

สมาคมธนาคารไทย กำหนด เชน ความเสี่ยงที่จะไดรับหุนสามัญจากการถูก convert to equity ในมูลคา

รวมต่ำกวาเงินลงทุนใน Basel III - Additional Tier 1 ดังกลาว เปนตน 

(9)  ขั้นตอนและกระบวนการในกรณีที่มีการ write down/write off หรือ convert to 

equity สำหรับ Basel III - Additional Tier 1 

(10)  อธิบายแผนการขยายธุรกิจในชวง 3 ปขางหนา 

1.2  ขอมูลเกี ่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนจากการเสนอขายตราสาร Basel III - 

Additional Tier 1ของ ธพ. โดยผาน ธพ. ผูออกตราสารเองหรือผานบริษัทหลักทรัพย (“บล.”) ในเครือของ 

ธพ. (ถามี) เนื่องจากเพ่ือใหถูกนับเปนเงินกองทุนตามเกณฑ Basel III ของ ธปท. จึงอาจสรางแรงจูงใจให ธพ. 

หรือ บล. ในเครือของ ธพ. ชักชวนใหผูลงทุนซื้อตราสารโดยไมชี้แจงถึงความเสี่ยง ชวนเชื่อเกินจริง ใหขอมูล

เปนเท็จหรือไมชัดเจน           

 
16

 อัตราที่ ธพ. กำหนดตองมี CET 1 ratio สูงกวา 5.125% 

17
 เชน ธพ. มีสินทรัพยไมเพียงพอจายคืนผูฝากเงนิและเจาหนี้ เงนิกองทุนของ ธพ. ลดลงจนถึงระดับที่จะกระทบตอผูฝากเงิน

และเจาหนี้ หรือ ธพ. ไมสามารถเพ่ิมทุนไดดวยตัวเอง เปนตน 



38 

 

 

2. กรณีเสนอขายตราสาร Basel III Tier 2 ให ธพ. ผูเสนอขายตราสารดังกลาวระบุรายละเอียด

ขอมูลเพ่ิมเติมอยางนอย ดังตอไปนี ้

2.1  ลักษณะเฉพาะของตราสารและขอมูลที่เก่ียวของ 

(1)  ลักษณะและเงื ่อนไขโดยรวมของตราสาร Basel III Tier 2 โดยระบุความเสี ่ยง

เฉพาะตัวของตราสารอยางละเอียดและชัดเจน เชน เปนตราสารที่ ธพ. มีสิทธิไถถอนกอนครบกำหนดการ

ชำระคืนภายใตเงื ่อนไขที่ ธปท. กำหนดและไมมีขอกำหนดใหผูถือสามารถไถถอนกอนกำหนดการกำหนด

เงื่อนไข loss absorption on a gone-concern basis  และความเสี่ยงและผลกระทบ  ตอผูลงทุนภายใต

สถานการณตาง ๆเปนตน 

(2)  เปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะและความเสี่ยงของตราสาร Basel III Tier 2 

และตราสารหนี้ทั่วไป โดยไมทำใหผูลงทุนเขาใจผิดวาหลักทรัพย ทั้งสองประเภทสามารถเปรียบเทียบกันได  

เชน เปรียบเทียบผลตอบแทนอยางเดียว โดยไมรวมถึงขอมูลผลกระทบดานความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก 

ตราสาร Basel III Tier 2 เปนตน 

(3)  เปรียบเทียบลำดับการชำระหนี้ของตราสาร Basel III Tier 2 กับเงินฝาก เจาหนี้สามัญ  

ตราสารหนี้ประเภทอื่น ๆ หุนสามัญ ฯลฯ ทั้งภายใตสถานการณตาง ๆ เชน เมื่อผูออกตราสารถูกพิทักษทรัพย  

หรือถูกพิพากษาใหลมละลาย หรือมีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกกิจการ เปนตน และเมื่อเกิด trigger event 

เพ่ือ loss absorption on a gone-concern basis 

(4)  คำนิยามและองคประกอบของเงินกองทุน [เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2] 

และสินทรัพยเสี่ยงโดยยอ ซึ่งตองมีสาระสำคัญและเขาใจไดงาย  

(5)  วิธีการคำนวณ CET 1 ratio, Tier 1 Ratio และ Total Capital Ratio โดยยอและ

เขาใจไดงาย 

(6) เปรียบเทียบระหวาง CET 1 ratio, Tier 1 Ratio และ Total Capital Ratio ที ่ ธพ. 

ดำรงได ณ สิ้นวันทำการสุดทายของแตละเดือนกับ minimum capital requirement และ capital buffer 

ตามที่ ธปท. กำหนดทั้ง 3 ประเภท 

นอกจากนี้ ให ธพ. เปดเผยใหผูลงทุนทราบวา สามารถติดตามอัตราสวนเงินกองทุน

ดังกลาว ณ สิ้นวันทำการสุดทายของแตละเดือนไดจากหนาเว็บไซต ของ ธพ. ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

เนื่องจากการลดลงของอัตราสวนเงินกองทุนที่ ธพ. ดำรงได การไมสามารถปฏิบัติตาม minimum capital 

requirement และ capital buffer  ดังกลาวอาจสงผลใหเกิด ความเสี่ยงตอผูถือตราสาร Basel III Tier 2 

อยางไร 

(7) แนวทาง/วิธีการคำนวณมูลคาที ่ตราสารถูก write down/write off หรือมูลคาที่ 

ตราสารถูก convert to equity  เมื่อเกิด Trigger event ภายใตเงื่อนไขเพ่ือ loss absorption on a gone-

concern basis   พรอมตัวอยางการคำนวณที่ผูลงทุนเขาใจไดงาย รวมทั้งมีการจัดทำ worst case scenario 

analysis เพื่อใหผูลงทุนเขาใจ/รับทราบผลขาดทุนสูงสุด และผลกระทบที่ผูลงทุนอาจไดรับเมื่อเกิด Trigger 

event ดงักลาว 
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นอกจากนี้ กรณีของตราสาร Basel III Tier 2 ที่มีเงื่อนไขการ convert to equity ให 

ธพ. เปดเผยใหผูลงทุนทราบถึงความเสี่ยง และผลกระทบจากการกำหนด floor conversion price ที่ระดับ

รอยละ 50 ของราคาหุนสามัญของ ธพ. ในชวงกอนหรือระหวางการเสนอขายตามแนวทางที่สมาคมธนาคาร

ไทยกำหนด เชน ความเสี่ยงที่จะไดรับหุนสามัญจากการถูก convert to equity ในมูลคารวมต่ำกวาเงิน

ลงทุนในตราสาร Tier 2 ดังกลาว เปนตน 

(8) ขั้นตอนและกระบวนการในกรณีที่มีการ write down/write off  หรือ convert to 

equity ตราสาร  Basel III Tier 2 

(9)  อธิบายแผนการขยายธุรกิจในชวง 3 ปขางหนา 

2.2.  ขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนจากการเสนอขายตราสาร Basel III Tier 2  

ของ ธพ. โดยผาน ธพ. ผูออกตราสารเองหรือผาน บล. ในเครือของ ธพ. (ถามี) เนื่องจากเพื ่อใหถูกนับ 

เปนเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ตามเกณฑ Basel III ของ ธปท.จึงอาจสรางแรงจูงใจให ธพ. หรือ บล. ในเครือของ ธพ. 

ชักชวนใหผูลงทุนซื้อตราสาร โดยไมชี้แจงถึงความเสี่ยง ชวนเชื่อเกินจริง ใหขอมูลเปนเท็จหรือไมชัดเจน 
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ภาคผนวก 4 : การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขาย 

ตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย 
 

ในกรณีออกและเสนอขาย Insurance Capital Bond ให เปดเผยขอมูลเพ ิ ่มเติมในสวนที ่ 1  

รายการขอมูล ดังนี ้

1.  กรณีเสนอขาย Insurance Capital Bond-Additional Tier 1  

1.1  ลักษณะเฉพาะของตราสารและขอมูลที่เก่ียวของ 

(1)  ลักษณะและเงื ่อนไขโดยรวมของ Insurance Capital Bond- Additional Tier 1  

โดยระบุความเสี่ยงเฉพาะตัวของตราสารอยางละเอียดและชัดเจน เชน ไมกำหนดระยะเวลาการชำระคืนแต

จะถูกไถถอนเมื่อเลิกกิจการ บริษัทประกันภัยมีอำนาจเต็มที่ในการยกเลิกการจายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน

อ่ืนใดเม่ือใดก็ไดโดยไมสะสมผลตอบแทน (non-cumulative) และไมถือเปนเหตุผิดนัดชำระหนี้ การกำหนด

เงื ่อนไขในการรองรับและรับรู ผลขาดทุนในระหวางการดำเนินการ (“loss absorption on a going-

concern basis”) และเมื่อไมสามารถดำเนินกิจการตอไปได 18 (“loss absorption on a gone-concern 

basis”) ความเสี่ยงและผลกระทบตอผูลงทุนภายใตสถานการณตาง ๆ เปนตน 

(2)  เปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะและความเสี ่ยงของ Insurance Capital 

Bond- Additional Tier 1 และตราสารหนี้ทั่วไป โดยไมทำใหผูลงทุนเขาใจผิดวาหลักทรัพยทั้งสองประเภท

สามารถเปรียบเทียบกันได เชน เปรียบเทียบผลตอบแทนอยางเดียว โดยไมรวมถึงขอมูลผลกระทบ 

ดานความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจาก Insurance Capital Bond- Additional Tier 1 เปนตน 

(3)  เปรียบเทียบลำดับการชำระหนี้ของผูถือ Insurance Capital Bond-Additional Tier 1 

กับเจาหนี้บุริมสิทธิ ผูเอาประกัน ผูถือกรมธรรม ผูรับผลประโยชน เจาหนี้สามัญ ตราสารหนี้ประเภทอื่น ๆ 

หุนสามัญ ฯลฯ ภายใตสถานการณตาง ๆ เชน เมื่อผูออกตราสารถูกพิทักษทรัพย หรือถูกพิพากษาใหลมละลาย 

หรือมีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกกิจการหรือเมื่อเกิด trigger event เพื่อ loss absorption on a going-

concern basis และ loss absorption on a gone-concern basis เปนตน 

(4)  คำนิยามและองคประกอบของเงินกองทุน [เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2] 

และสินทรัพยเสี่ยงโดยยอ มีสาระสำคัญ และเขาใจไดงาย  

(5)  คำนิยามและองคประกอบของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ (Common 

equity tier 1: “CET1”) พรอมรายการหักจาก CET1 โดยยอ มีสาระสำคัญ และเขาใจไดงาย 

 
18 เชน บริษัทประกันภัยมีสินทรัพยไมเพียงพอจายคาสินไหมทดแทนใหผูเอาประกันภัยหรือผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม 

และเจาหนี้ เงินกองทุนของบริษัทประกันภัยลดลงจนถึงระดับที่จะกระทบตอผูเอาประกันภัยหรือผูรับผลประโยชนตาม

กรมธรรม และเจาหนี้ หรือบริษัทประกันภัยไมสามารถเพ่ิมทุนไดดวยตัวเอง เปนตน 
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(6)  วิธีการคำนวณอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ (“CET1 ratio”) 

อัตราสวนเงินกองทุนชั ้นที ่ 1 (“Tier 1 ratio”) และอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital 

Adequacy Ratio : “CAR”) โดยยอและเขาใจไดงาย 

(7)  เปรียบเทียบระหวาง CET1 ratio, Tier 1 ratio และ CAR ท่ีบริษัทประกันภัยดำรงได  

ณ สิ ้นไตรมาสกับอัตราสวนเงินกองทุนขั ้นต่ำ (“minimum capital requirement”) ตามที่สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สำนักงาน คปภ.”) กำหนด รวมทั้ง CET1 

ratio ที่บริษัทประกันภัยกำหนดเปน trigger point19 เพื่อ loss absorption on a going-concern basis 

ซึ่งอาจทำใหตราสารถูกลดมูลคา (“write down”)/ปลดหนี ้(“write off”) หรือถูก convert to equity 

นอกจากนี้ ใหบริษัทประกันภัยเปดเผยใหผูลงทุนทราบวา สามารถติดตามอัตราสวน

เงนิกองทุนดังกลาว ณ สิ้นไตรมาสไดจากหนาเว็บไซตของบริษัทประกันภัยและสำนักงาน คปภ. ภายใน 60 วัน

นับจากวันสิ้นไตรมาส เนื่องจากการลดลงของอัตราสวนเงินกองทุนที่บริษัทประกันชีวิตดำรงได การไมสามารถ

ปฏิบัติตาม minimum capital requirement ดังกลาว อาจสงผลใหเกิดความเสี่ยงตอผู ถือ Insurance 

Capital Bond-Additional Tier 1 อยางไร  

(8)  แนวทาง/วิธีการคำนวณมูลคาที ่ตราสารถูก write down/write off หรือมูลคา 

ที่ตราสารถูก convert to equity เมื่อเกิด trigger event ภายใตเงื ่อนไขทั้งเพื่อ loss absorption on a 

going-concern basis และ loss absorption on a gone-concern basis พรอมตัวอยางการคำนวณ 

ที่ผู ลงทุนเขาใจไดงาย รวมทั ้งจัดทำ worst case scenario analysis เพื ่อใหผูลงทุนเขาใจ/รับทราบ 

ผลขาดทุนสูงสุด และผลกระทบที่ผูลงทุนอาจไดรับเมื่อเกิด trigger event ดังกลาว  

นอกจากนี ้ กรณีของ Insurance Capital Bond-Additional Tier 1  ที ่มีเง ื ่อนไข 

การ convert to equity ใหบริษัทประกันภัยเปดเผยใหผูลงทุนทราบถึงความเสี ่ยง และผลกระทบจาก 

การกำหนด floor conversion price ที่ระดับรอยละ 50 ของราคาหุนสามัญของบริษัทประกันภัยในชวง

กอนหรือระหวางการเสนอขายตามแนวทางที่สมาคมประกันชีวิตไทย และ/หรือ สมาคมบริษัทประกัน 

วินาศภัยไทยกำหนด เชน ความเสี่ยงที่จะไดรับหุนสามัญจากการถูก convert to equity ในมูลคารวมต่ำกวา 

เงินลงทุนใน Insurance Capital Bond- Additional Tier 1 ดังกลาว เปนตน 

(9)  ขั้นตอนและกระบวนการในกรณีที่มีการ write down/write off หรือ convert to 

equity สำหรับ Insurance Capital Bond- Additional Tier 1 

(10)  อธิบายแผนการขยายธุรกิจในชวง 3 ปขางหนา  

 
19 CET1 ratio ที่บริษัทประกันภัยกำหนดตองสูงกวา 65% 



42 

 

 

1.2  ขอมูลเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชนจากการเสนอขาย Insurance Capital Bond-

Tier 1 ของบริษัทประกันภัย โดยผาน ธพ. หรือ บล. ในเครือของบริษัทประกันภัย (ถามี) เนื่องจากเพื่อให 

ถูกนับเปนเงินกองทุนตามเกณฑของสำนักงาน คปภ. จึงอาจสรางแรงจูงใจให ธพ. หรือ บล. ในเครือของ

บริษัทประกันภัยชักชวนใหผูลงทุนซื้อตราสารโดยไมชี้แจงถึงความเสี่ยง ชวนเชื่อเกินจริง ใหขอมูลเปนเท็จ

หรือไมชัดเจน 

2.  กรณีเสนอขาย Insurance Capital Bond-Tier 2  

2.1  ลักษณะเฉพาะของตราสารและขอมูลที่เก่ียวของ 

(1)  ลักษณะและเงื่อนไขโดยรวมของ Insurance Capital Bond-Tier 2 โดยระบุความเสี่ยง

เฉพาะตัวของตราสารอยางละเอียดและชัดเจน เชน เปนตราสารท่ีบริษัทประกันภัยมีสิทธิไถถอนกอน 

ครบกำหนดชำระคืนภายใตเงื ่อนไขท่ีสำนักงาน คปภ. กำหนดและไมมีขอกำหนดใหผูถือสามารถไถถอน 

กอนกำหนด การกำหนดเงื ่อนไข loss absorption on a gone-concern basis และความเสี่ยงและ

ผลกระทบตอผูลงทุนภายใตสถานการณตาง ๆ เปนตน 

(2)  เปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะและความเสี ่ยงของ Insurance Capital 

Bond-Tier 2 และตราสารหนี้ทั ่วไป โดยไมทำใหผูลงทุนเขาใจผิดวาหลักทรัพยทั้งสองประเภทสามารถ

เปรียบเทียบกันได เชน เปรียบเทียบผลตอบแทนอยางเดียว โดยไมรวมถึงขอมูลผลกระทบดานความเสี่ยง 

ที่อาจเกิดขึ้นจาก Insurance Capital Bond-Tier 2 เปนตน 

(3)  เปรียบเทียบลำดับการชำระหนี้ของผูถือ Insurance Capital Bond-Tier 2 กับเจาหนี้

บุริมสิทธิ ผูเอาประกัน ผูถือกรมธรรม ผูรับผลประโยชน เจาหนี้สามัญ ตราสารหนี้ประเภทอื่น ๆ หุนสามัญ 

ฯลฯ ภายใตสถานการณตาง ๆ เชน เมื่อผูออกตราสารถูกพิทักษทรัพย หรือถูกพิพากษาใหลมละลาย หรือ 

มีการชำระบัญชีเพื ่อการเลิกกิจการ และเมื ่อเกิด trigger event เพื ่อ loss absorption on a gone-

concern basis เปนตน 

(4)  คำนิยามและองคประกอบของเงินกองทุน [เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2]  

และสินทรัพยเสี่ยง โดยยอ มีสาระสำคัญ และเขาใจไดงาย 

(5)  วิธีการคำนวณ CET1 ratio, Tier 1 ratio และ CAR โดยยอและเขาใจไดงาย 

(6)  เปรียบเทียบระหวาง CET1 ratio, Tier 1 ratio และ CAR ทีบ่ริษัทประกันภัยดำรงได  

ณ สิ้นไตรมาสกับ minimum capital requirement และ capital buffer ตามทีส่ำนักงาน คปภ. กำหนด  

นอกจากนี้ ใหบริษัทประกันภัยเปดเผยใหผูลงทุนทราบวา สามารถติดตามอัตราสวน

เงินกองทุนดังกลาว ณ สิ้นไตรมาสไดจากหนาเว็บไซตของบริษัทประกันภัยและสำนักงาน คปภ. ภายใน 60 วัน

นับจากวันสิ้นไตรมาส เนื่องจากการลดลงของอัตราสวนเงินกองทุนที่บริษัทประกันภัยดำรงได การไมสามารถ

ปฏิบัติตาม minimum capital requirement ดังกลาวอาจสงผลใหเกิดความเสี ่ยงตอผู ถือ Insurance 

Capital Bond-Tier 2 อยางไร  

 



43 

 

 

(7)  แนวทาง/วิธีการคำนวณมูลคาที ่ตราสารถูก write down/write off หรือมูลคา 

ที่ตราสารถูก convert to equity เมื ่อเกิด trigger event ภายใตเงื ่อนไขเพื ่อ loss absorption on  

a gone-concern basis พรอมตัวอยางการคำนวณที่ผูลงทุนเขาใจไดงาย รวมทั้งมีการจัดทำ worst case 

scenario analysis เพ่ือใหผูลงทุนเขาใจ/รับทราบผลขาดทุนสูงสุด และผลกระทบที่ผูลงทุนอาจไดรับเมื่อเกิด 

trigger event ดังกลาว  

นอกจากนี้ กรณีของ Insurance Capital Bond-Tier 2 ที่มีเงื่อนไขการ convert to 

equity ใหบริษัทประกันภัย เปดเผยใหผูลงทุนทราบถึงความเสี ่ยง และผลกระทบจากการกำหนด floor 

conversion price ที ่ระดับรอยละ 50 ของราคาหุนสามัญของบริษัทประกันภัยในชวงกอนหรือระหวาง 

การเสนอขายตามแนวทางที่สมาคมประกันชีวิตไทย และ/หรือ สมาคมบริษัทประกันวินาศภัยไทยกำหนด 

เช น ความเสี ่ยงที ่จะไดร ับห ุ นสามัญจากการถูก convert to equity ในมูลคารวมต่ำกวาเง ินลงทุน 

ใน Insurance Capital Bond-Tier 2 ดังกลาว เปนตน 

(8)  ขั้นตอนและกระบวนการในกรณีที่มีการ write down/write off หรือ convert to 

equity สำหรับ Insurance Capital Bond-Tier 2 

(9)  อธิบายแผนการขยายธุรกิจในชวง 3 ปขางหนา 

2.2  ขอมูลเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชนจากการเสนอขาย Insurance Capital Bond-

Tier 2 ของบริษัทประกันภัย โดยผาน ธพ. หรือ บล. ในเครือของบริษัทประกันภัย (ถามี) เนื ่องจาก 

เพ่ือใหถูกนับเปนเงินกองทุนตามเกณฑของสำนักงาน คปภ. จึงอาจสรางแรงจูงใจให ธพ. หรือ บล. ในเครือของ

บริษัทประกันภัยชักชวนใหผูลงทุนซื้อตราสารโดยไมชี้แจงถึงความเสี่ยง ชวนเชื่อเกินจริง ใหขอมูลเปนเท็จ

หรือไมชัดเจน 
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ภาคผนวก 5 : การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขาย 

ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม ตราสารหนี้เพื่อพฒันาสังคม 

และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน 

 

ในกรณีออกและเสนอขายตราสารหนี้เพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม (green bond) ตราสารหนี้เพ่ือพัฒนาสังคม 

(social bond) และตราสารหนี้เพ่ือความยั่งยืน (sustainability bond) ใหเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมในสวนที่ 1 

รายการขอมูล ดังนี ้

(1)  มาตรฐานสำหรับ green bond social bond และ sustainability bond และมาตรฐานนิยาม

และหมวดหมูโครงการหรือกิจกรรมที่ยั่งยืน (Taxonomy) (ถามี) ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับประเทศหรือระดับ

สากล ที่นำมาใชอางอิงในการขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ดังกลาวตามแตกรณีดงันี ้

(ก)  กรณีการเสนอขายตราสารหนี้เพื ่ออนุรักษสิ่งแวดลอม เชน มาตรฐาน ASEAN Green 

Bond Standards (ASEAN GBS) ห ร ื อม าตรฐ าน  International Capital Market Association Green 

Bond Principles (ICMA GBP) เปนตน 

(ข)  กรณีการเสนอขายตราสารหนี้เพื ่อพัฒนาสังคม เชน มาตรฐาน ASEAN Social Bond 

Standards (ASEAN SBS) ห ร ื อ ม าต ร ฐ าน  International Capital Market Association Social Bond 

Principles (ICMA SBP) เปนตน  

(ค)  กรณีการเสนอขายตราสารหนี ้เพื่อความยั ่งยืน เชน มาตรฐาน ASEAN Sustainability 

Bond Standards (ASEAN SUS) หรือมาตรฐาน International Capital Market Association Sustainability 

Bond Guidelines (ICMA SBG) เปนตน 

(2)  วัตถุประสงคการใชเงนิที่ไดจากการระดมทุน (use of proceeds) 

(3)  กระบวนการที่ใชในการประเมินและคัดเลือกโครงการ (process for project evaluation and 

selection) โดยระบุกระบวนการและปจจัยที่ใชในการพิจารณา รวมทั้งมาตรฐานหรือวิธีการรับรองอื่นใด 

ที่ใชอางอิง 

(4)  การบริหารจัดการเงนิที่ไดจากการระดมทุน (management of proceeds) โดยแสดงถึงวิธีการ

ติดตามการใชเงินที่ไดมาจากการระดมทุนในโครงการและวิธีการแบงแยกเงินออกจากเงินอื่นของบริษัท 

ใหเห็นอยางชัดเจน เชน การนำเงินที่ไดจากการระดมทุนแยกเปนบัญชีตางหากจากบัญชีทรัพยสินอื่น ๆ  

(sub-account) ของผูเสนอขายตราสารหนี้ เปนตน 

(5)  การรายงานและชองทางการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการภายหลังการเสนอขาย 

(reporting) โดยใหเปดเผยรายงานประเภทตาง ๆ จนกวาจะครบอายุของตราสารหนี้ เชน รายงานการใชเงิน

ที่ไดมาจากการระดมทุน หรือรายงานความคืบหนาของโครงการวาดำเนินการถึงขั้นตอนใด จำนวนเงินที่ใช 

และยอดคงเหลือ เปนตน รวมทั้งชองทางการเปดเผยขอมูล เชน บนเว็บไซตของผูเสนอขายตราสารหนี้  

ซึ่งควรจัดใหมีการรายงานอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เปนตน 
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ภาคผนวก 6 : การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขาย 

ตราสารหนีส้งเสริมความยั่งยืน  

 

ในกรณอีอกและเสนอขายตราสารหนี้สงเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked bond) ใหเปดเผย

ขอมูลเพ่ิมเติมในสวนที่ 1 รายการขอมูล ดังนี ้

(1) มาตรฐานที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขาย sustainability-linked bond และมาตรฐาน

นิยามและหมวดหมูโครงการหรือกิจกรรมที่ยั่งยืน (“Taxonomy”) (ถามี) ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ

หรือระดับสากลที่ผูออกตราสารเลือกใช เชน International Capital Market Association Sustainability-

linked Bond Principles (“ICMA SLBP”) เปนตน 

(2) ตัวชี ้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน สำหรับใชเปนเงื่อนไขในการปรับอัตราดอกเบี ้ยหรือ 

การดำเนินการตามภาระผูกพัน แลวแตกรณี ของตราสาร ที ่กำหนดตามขอ (3) โดยอธิบายรายละเอียด

เพ่ิมเติมดังนี ้

- นิยาม ขอบเขต และวิธีการคำนวณผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน 

ที่กำหนด 

- หลักการและเหตุผล ความสอดคลองกับธุรกิจของผูออกตราสารหรือบริษัทในเครือ และ

กระบวนการกำหนดและคัดเลือกตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน (ถาม)ี 

- คาอางอิงมาตรฐาน (“benchmark”) หรือแหลงอางอิงภายนอก (“external reference”) 

(ถามี) เพ่ือใชในการเปรียบเทียบและวัดผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน 

- คาฐาน (“baseline”) และชวงเวลาที ่ใช อ างอิงเพื ่อให ทราบถึงผลความคืบหนาของ 

การดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน (ถามี) พรอมหลักการและเหตุผล  

- กลยุทธหรือแนวทางที ่นำไปสู ความสำเร็จตามตัวชี ้ว ัดและเปาหมายดานความยั ่งยืน 

โดยคำนึงถึงความลับทางการคาและการแขงขัน พรอมระบุผลที่คาดวาจะเกิดจากแผนงานนั้น (เชิงปริมาณ 

ในกรณทีี่สามารถระบุได) 

- กรอบเวลาที่ตองปฏิบัติตามตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืนใหสำเร็จ และระยะเวลา  

ในการติดตามและวัดผล 

- ควรระบุการดำเนินการ (fallback mechanism) ของผูออกตราสาร ในกรณีที่อาจมีเงื่อนไข 

ที่ทำใหไมสามารถคำนวณตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืนที่ตั ้งไวได และควรเปดเผยเงื่อนไขดังกลาว 

ใหชัดเจน เชน การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือหลักเกณฑดานสิ่งแวดลอม หรือการควบรวมกับกิจการอ่ืน 

เปนตน  
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ตัวอยางการเปดเผยขอมูล (โดยใชขอมูลตราสารท่ีเสนอขาย) 

- ตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน : ลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตรอยละ 

10 (พรอมระบุรายละเอียดตามที่กำหนดขางตน เชน หลักการและเหตุผล ความสอดคลองกับธุรกิจของ 

ผูออกตราสารหรือบริษัทในเครือ กระบวนการกำหนดและคัดเลือกตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั ่งยืน  

(ถามี) และ กลยุทธหรือแนวทางที่นำไปสูความสำเร็จ)  

- คาฐาน (baseline) : เปรียบเทียบกับปริมาณการปลอยกาซสำหรับป 2563 ซึ่งวัดคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

(ซึ่งเสนอโดยคณะทำงานดานความยั่งยืนของบริษัทและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช 

ในการวัดผลความคืบหนาของการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน)  

- กรอบเวลาที่ตองปฏิบัติตามตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืนใหสำเร็จ : ภายในวันที่หุนกูครบอายุ 3 ป 

(วันที่ 31 ธันวาคม 2566) โดยภายหลังจากการออกหุนกูจนถึงวันที่หุนกูครบอายุ 3 ป (วันที่ 31 ธันวาคม 2566) 

บริษัทจะติดตามและวัดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตปละ 1 ครั้ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

(3) การปรับอัตราดอกเบี้ยหรือการดำเนินการตามภาระผูกพัน แลวแตกรณี ของตราสาร 

- กรณีการปรับอัตราดอกเบี ้ย ใหอธิบายรายละเอียด เงื ่อนไข รอบเวลา และความถี ่ของ 

การปรับอัตราดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดหรือสูงสุดที่ผูถือตราสารจะไดรับอยางชัดเจน  ทั้งนี้ ใหระบุ

ลักษณะอัตราดอกเบี้ยที่จายใหผูถือตราสารตามงวดการจายเปนเปอรเซ็นต (%) และจำนวนเงิน หลักเกณฑ

การคำนวณดอกเบี้ย เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวของกับการจายดอกเบี้ย (ถามี) รวมถึงใหแสดงอัตราดอกเบี้ยที่ผูถือ

ตราสารจะไดรับภายใตสถานการณตาง ๆ พรอมรูปภาพประกอบ (อยางนอยในกรณีอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 

หรือต่ำสุด)  

- กรณีการดำเนินการตามภาระผูกพัน ใหอธิบายรายละเอียด เงื่อนไข รอบเวลา ความถี่ และ

จำนวนเงินที่ตองใชหรือมูลคา (ถามี) ของการดำเนินการตามภาระผูกพันของผูออกตราสาร ซึ่งสอดรับกับ

เปาหมายหรือกลยุทธดานความยั่งยืนของผูออกตราสารหรือบริษัทในเครือ 

นอกจากนี้ ใหอธิบายวาเปนการดำเนินการที่เพิ่มขึ้นหรือแตกตางจากสิ่งที่ผูออกตราสารตอง

ปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมายหรือกลยุทธดานความยั่งยืนตามปกติ (ถามี) กอนการเสนอขาย sustainability-

linked bond อยางไร 

ตัวอยางการเปดเผยขอมูล (โดยใชขอมูลตราสารที่เสนอขาย) 

(1) กรณีการปรับอัตราดอกเบี้ย (ผูออกปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหากทำตามตัวชี้วัดและเปาหมายดานความ

ยั่งยืนไมสำเร็จ (step-up coupon)) :  
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1. กรณีที ่ผ ู ออกสามารถบรรลุตัวชี้วัด

และเปาหมายดานความยั่งยืน 

ณ ว ันท ี ่ห ุ นก ู อาย ุครบ 3 ป  หากผ ู ออกลดปร ิมาณการปล อย 

กาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดมากกวาหรือเทากับรอยละ 10 

เมื่อเทียบกับคาฐาน และผูประเมินภายนอกที่เปนอิสระ (“external 

review provider”) ออกรายงานรับรองผล ผูถือ ตราสารจะไดรับ

ดอกเบี้ย 10% ตอป (ไมเปลี่ยนแปลงจากอัตราเดิม)  

2. กรณีที่ผูออกไมสามารถบรรลุตัวชี้วัด

และเปาหมายดานความยั่งยืน 

ณ ว ันท ี ่ห ุ นก ู อาย ุครบ 3 ป  หากผ ู ออกลดปร ิมาณการปล อย 

กาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดต่ำกวารอยละ 10 เมื่อเทียบ

กับคาฐาน และ external review provider ออกรายงานรับรองผล 

ผ ู  ถ ือตราสารจะไดร ับดอกเบ ี ้ยเพ ิ ่มข ึ ้นจากอัตราเด ิม 0.25%  

โดยอัตราดอกเบี ้ยใหมที่ผ ู ถ ือตราสารจะไดร ับคือ 10.25% ตอป  

เริ ่มจากวันชำระดอกเบี้ยงวดแรกภายหลังวันที่หุ นกูอายุครบ 3 ป 

(วันที่ 30 มิ.ย. 2567) และจะคงที่อัตราดังกลาวจนถึงวันชำระดอกเบีย้

งวดสุดทาย 

 

ตัวอยางอัตราดอกเบ้ียที่ผูถือตราสารจะไดรับภายใตสถานการณตาง ๆ  

ผูลงทุนมีเงินลงทุน 1,000 บาท ในหุนกูสงเสริมความยั่งยืนอายุ 6 ป ซึ่งจายดอกเบี้ย 10% ตอป ณ วันชำระ

ดอกเบี้ยงวดแรกภายหลังวันที่หุ นกูอายุครบ 3 ป (วันที่ 30 มิ.ย. 2567) และจนถึงวันชำระดอกเบี้ยงวด

สุดทาย ผูถือตราสารจะไดรับชำระดอกเบี้ยเปนเงินสดแบงไดเปน 2 กรณี ไดแก 

1) หากผูออกลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดรอยละ 13 เมื่อเทียบกับคาฐาน 

และ external review provider ออกรายงานรับรองผล ผูถือตราสารจะไดรับดอกเบี้ย 10% ตอป หรือ

จำนวน 100 บาท (ไมเปลี่ยนแปลงจากอัตราเดิม) 

 

 

 

 

 

 

2) หากผูออกลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดรอยละ 7.5 เมื่อเทียบกับคาฐาน และ 

external review provider ออกรายงานรับรองผล ผูถือตราสารจะไดรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากอัตราเดิม 0.25% โดย

อัตราดอกเบี้ยใหมทีผู่ถือตราสารจะไดรับคือ 10.25% ตอป หรือจำนวน 125 บาท   
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(2) กรณีการดำเนินการตามภาระผูกพัน (กำหนดใหผูออกมีภาระผูกพันในการดำเนินการใด ๆ หากทำตาม

ตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืนไมสำเร็จ) : 

 

1. กรณีที่ผูออกสามารถบรรลุตัวชี้วัด

และเปาหมายดานความยั่งยืน 

ณ วันที ่หุ นกู อายุครบ 3 ป หากผู ออกลดปริมาณการปลอย 

กาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดมากกวาหรือเทากับรอย

ละ 10 เมื ่อเทียบกับคาฐาน และ external review provider 

ออกรายงานรับรองผล จะไมเขาเงื่อนไขการดำเนินการตามภาระ

ผูกพันที่กำหนด 

2. กรณีท ี ่ผ ู ออกไมสามารถบรรลุ

ตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน 

ณ วันที ่หุ นกู อายุครบ 3 ป หากผู ออกลดปริมาณการปลอย 

ก าซเร ือนกระจกในกระบวนการผล ิตไดต ่ำกว าร อยละ 10  

เ ม ื ่ อ เ ท ี ย บก ั บค  า ฐ า น  แ ล ะ  external review provider  

ออกรายงานรับรองผล ผูออกจะซื้อคารบอนเครดิตจากตลาดซื้อขาย

คารบอนเครดิตท่ีเปนที่ยอมรับในระดับประเทศหรือระดับสากล  

ในมูลคาที่เทียบเทากับการปรับอัตราดอกเบี้ยหุนกูเพิ่มขึ้นรอยละ 

0.25 ต อป  หร ือในปริมาณทั ้งหมด 5,000 ต ัน ภายในว ันที่  

30 มิถุนายน 2567  ทั ้งนี้ กอนการเสนอขายหุ นกู  ผู ออกไมมี

ภาระหนาที่ในการซื้อคารบอนเครดิต 

(4) การรายงานและชองทางการเปดเผยขอมูลภายหลังการเสนอขาย ให  เป ดเผยประเภท 

พรอมชองทางและความถี่ของการเปดเผยรายงานดังตอไปนี้ โดยกำหนดใหรายงานจนกวาจะครบอายุตราสาร 

- รายงานผลความคืบหนาหรือผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน จัดทำ

โดยผูออกตราสาร โดยเปรียบเทียบและวัดจาก benchmark, external reference หรือ baseline (ถามี) 

อยางนอยปละครั้ง และ ณ รอบปประเมินผล  ทั้งนี้ ใหเผยแพรผานทางเว็บไซตของผูออก (ถามี) หรือชองทาง

อ่ืนใดทีผู่ลงทุนสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก พรอมนำสงเฉพาะรายงาน ณ รอบปประเมินผลตอสำนักงาน 

- รายงานความเห็นหรือการรับรองเกี่ยวกับผลความคืบหนาหรือผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดและ

เปาหมายดานความยั่งยืนของผูออกตราสาร จัดทำโดย external review provider (สำหรับกรณีเสนอขาย

ตอผูลงทุนรายใหญและผูลงทุนรายใหญพิเศษ) ซึ่งใหความเห็นหรือรับรองผลความคืบหนาหรือผลความสำเร็จ
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อยางนอย ณ รอบปประเมินผล  ทั้งนี้ ใหเผยแพรผานทางเว็บไซตของผูออก (ถามี) หรือชองทางอื่นใดที่ผู

ลงทุนสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก พรอมนำสงรายงานตอสำนักงาน 

(5) การใหความเห็นหรือการรับรองโดย external review provider ใหเปดเผยขอมูลดังนี้ (สำหรับ

กรณีเสนอขายตอผูลงทุนรายใหญและผูลงทุนรายใหญพิเศษ) 

- คุณสมบัติของ external review provider ที ่ไดร ับการแตงตั ้ง ซึ ่งเปนไปตามที ่กำหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้สงเสริม

ความยั่งยืนที่ออกใหม และขอบเขตในการประเมินของ external review provider 

- ผลการใหความเห็นหรือการรับรองของ external review provider เกี ่ยวกับกรอบและ

ลักษณะการเสนอขายตราสาร (framework) วาเปนไปตามมาตรฐานสำหรับ sustainability-linked bond และ 

Taxonomy (ถามี) ที่เปนที่ยอมรับในระดับประเทศหรือระดับสากล เชน ICMA SLBP เปนตน และระบุชอง

ทางการเปดเผยรายงานดังกลาว ไดแก เว็บไซตของผูออก (ถาม)ี หรือชองทางอ่ืนใดที่ผูลงทุนสามารถเขาถึงได

โดยสะดวก 

- ควรระบุ เง ื ่อนไข รวมถึงข ั ้นตอนและหนาท ี ่ของผ ู ออก ในกรณีที่อาจม ีเหต ุจำเปน 

ในการเปลี่ยนแปลง external review provider 

(6) ความเสี่ยงและผลกระทบตอผูถือตราสารจากเปาหมายและตัวชี้วัดดานความยั่งยืนที่กำหนด 

หรือภายใตสถานการณตาง ๆ จากเงื ่อนไขการปรับอัตราดอกเบี ้ยหรือการดำเนินการตามภาระผูกพัน  

แลวแตกรณ ีของตราสาร ตามที่ระบุในขอ (2) และ (3) ตามลำดับ 


