
 

 

 

      แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี ้(รายครั้ง) 

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

 

บริษัท ....... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูออกตราสารหนี้) ……. 

เสนอขาย 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

ขอมูลตราสารหนี้ท่ีเสนอขาย 

-  ใหระบุลักษณะที่สำคัญของตราสารหนี้ที ่เสนอขาย เชน ประเภทตราสารหนี ้ จำนวน ราคา 

เสนอขายตอหนวย ผลการจัดอันดับความนาเชื ่อถือของตราสารหนี้ ผูออกตราสารหนี ้ หรือผูค้ำประกัน 

การชำระหนี ้เปนตน 

-  ใหระบุรายละเอียดสำคัญอื ่นของการเสนอขายตราสารหนี ้ เชน ผู ประกันการจำหนายและ 

จัดจำหนาย บริษัทหลักทรัพยที่ทำหนาที่จำหนายตราสารหนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน วันที่แบบแสดงรายการ 

ขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (“แบบแสดงรายการขอมูล”) มีผลใชบังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขาย 

กรณีท่ีมีจำนวนตราสารหนี้ที่ขายไดนอยกวาจำนวนตราสารหนี้ข้ันต่ำที่ผูออกตราสารหนี้กำหนด เปนตน  

-  ในกรณีเสนอขายหุนกูเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ใหระบุขอมูลเกี่ยวกับผูมีสิทธิเสนอ

โครงการและผูออกหุนกู (นิติบุคคลเฉพาะกิจ) ไดแก  ชื่อ ประเทศที่จดทะเบียน (กรณีผูมีสิทธิเสนอโครงการ 

ไมไดเปนบริษัทไทย) ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ และสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ   

 -  ในกรณีการออกและเสนอขายหุนกูของกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน (Infra Trust 

Bond) ที่มีเงื่อนไขการไมจายดอกเบี้ยในชวงแรก ใหระบุอยางชัดเจนวา ในชวง X ปแรก ผูลงทุนจะยังไมได

รับดอกเบี้ยสำหรับหุนกู 

 -  กรณีจะเสนอขายเฉพาะ II หรือ UHNW/HNW สามารถปรับสวนที ่เก ี ่ยวของกับผู ลงทุน 

ในแบบแสดงรายการขอมูลใหสอดคลองกับกลุมผูลงทุนที่จะเสนอขายได 

ใหมีคำเตือนผูลงทุนวา  

“กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออก 

ตราสารหนี ้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั ้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี ่ยงที ่เกี ่ยวของ 

เปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้ มิไดเปนการแสดงวา

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนำใหลงทุนในตราสารหนี้ที ่เสนอขาย หรือมิได 
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ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที ่เสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูล 

ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้แตอยางใด  ทั้งนี้ การรับรอง ความถูกตองครบถวน 

ของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนีน้ี้เปนความรับผิดชอบของผูออกตราสารหนี้ 

หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีขอความหรือรายการที ่เปนเท็จ หรือ 

ขาดขอความที ่ควรตองแจงในสาระสำคัญ ผูถือตราสารหนี้ที ่ไดซื ้อตราสารหนี้ไมเกินหนึ ่งปนับแตวันที่ 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นั ้นมีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัท

เจาของตราสารหนี้ไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535   

ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้เปนเท็จ

หรือขาดขอความที ่ควรตองแจงในสาระสำคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที ่แบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนีม้ีผลใชบังคับ” 

ใหระบุคำเตือนเพ่ิมเติมในแตละกรณ ีดังนี ้

-  กรณีเปนการเสนอขายตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยประเภทที่ 1 

(“ตราสาร Basel III - Additional Tier 1”) และเง ินกองทุนประเภทที ่ 2 (“ตราสาร Basel III Tier 2”)  

ใหเปดเผยความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจตองรวมรับผลขาดทุนของธนาคารพาณิชย (“ธพ.”) หากเกิดเหตุการณ 

ที่เขาเงื่อนไขตามที่กำหนดในสัญญา (“trigger event”) รวมถึงความเสี่ยงจากการกำหนดราคาแปลงสภาพ

ขั้นต่ำ (“floor conversion price”) กรณทีี่เปนตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย 

(“ตราสาร Basel III”) ที่มีเงื่อนไขการบังคับแปลงสภาพตราสาร (“convert to equity”) 

-  กรณีเปนการเสนอขายตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนของบริษัทประกันภัยประเภทที่ 1 

(“Insurance Capital Bond-Additional Tier 1”) และเง ินกองท ุนประเภทที ่  2 (“Insurance Capital 

Bond-Tier 2”) ใหเปดเผยความเสี่ยงที่ผู ลงทุนอาจตองรวมรับผลขาดทุนของบริษัทประกันภัย หากเกิด 

trigger event รวมถึงความเสี่ยงจากการกำหนด floor conversion price กรณีที่เปนตราสารดอยสิทธิเพ่ือ

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

-  ในกรณีการเสนอขายหุ นกู ในชวงเวลาเดียวกับการเสนอขายหนวยทรัสต (“concurrent 

offering”) ท่ีไมมีการรับประกันการจัดจำหนาย (best effort) ใหมีคำเตือนผูลงทุนเพ่ิมวา “อาจมีความเสี่ยง

ที่ไมสามารถจัดตั้งกองทรัสต หรืออาจไมสามารถระดมทุนตามที่คาดไว ซึ่งการเกิดเหตุการณดังกลาวจะทำให

ผูลงทุนเกิดตนทุนคาเสียโอกาสได” 

-  ในกรณีที ่ผ ู ออกตราสารหนี ้เปนกองทรัสตเพื ่อการลงทุนในโครงสรางพื ้นฐานเพื ่อผู ลงทุน 

รายใหญ  (กอง Infra Trust – รายใหญ) ซึ่งมีการลงทุนในโครงการที่ยังไมกอรายไดเชิงพาณิชย ใหระบุ 

คำเตือนเกี ่ยวกับมูลคา/สัดสวนสินทรัพยของกอง Infra Trust ที ่อยู ระหวางกอสรางและยังไมกอรายได 

เชิงพาณิชย และมีคำเตือนผูลงทุนวา “ผู ลงทุนมีความเสี่ยงที ่สินทรัพยดังกลาวอาจสรางไมเสร็จ หรือ 

เสร็จลาชากวากำหนด หรือมีตนทุนการกอสรางสูงกวาที่ประมาณการไว” 
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การพิจารณาระยะเวลามีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูล 

ในการแสดงขอมูลประกอบการพิจารณาระยะเวลาการมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูล 

ใหแนบหนังสือรับรองที ่ระบุหนาที ่ในการสงงบการเงินและรายงานการเปดเผยขอมูลตามมาตรา 56  

ของผูออกตราสารหนี้ รวมทั้งลักษณะของขอกำหนดสิทธิของหุนกูที่เสนอขายครั้งนี ้ดังนี้  

1. ขอมูลผูออกตราสารหนี้ ระบุวาผูออกตราสารหนี้มีลักษณะใด ดังนี ้

 1.1  บริษ ัทมีหนาที ่นำสงงบการเง ินและรายงานเกี ่ยวกับฐานะทางการเง ินหรือ 

ผลการดำเนินงานตามมาตรา 56 

 1.2  บริษัทไมมีหนาที ่นำสงงบการเงินและรายงานเกี ่ยวกับฐานะทางการเงินหรือ 

ผลการดำเนินงานตามมาตรา 56 

2. กรณีเสนอขายหุนกู ใหระบุประเภทหุนกู (เชน หุนกู / หุนกูดอยสิทธิ / หุนกูแปลงสภาพ)   

ทั้งนี้ ใหระบุวาขอกำหนดสิทธิสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้เปนลักษณะใด ดังนี้ 

 2.1  ขอกำหนดสิทธิเปนไปตามตัวอยางที่กำหนดไวบนเว็บไซตของสำนักงาน 

 2.2  ขอกำหนดสิทธิและเงื่อนไขตามขอกำหนดสิทธิฉบับที่ยื่นไมแตกตางจาก 

ขอกำหนดสิทธิที่เคยยื่นตอสำนักงานมาแลวไมเกิน 1 ปนับแตวันที่ขอกำหนดสิทธิที่เคยยื่นนั้นไดเปดเผยตอ

สาธารณชน เวนแตเปนความแตกตางในผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับ แตไมรวมถึงความแตกตางของสูตร

หรือวิธีการที่ใชในการกำหนดอัตราผลตอบแทน (ระบุวันท่ีมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลที่ออก

ตามขอกำหนดสิทธิดังกลาว....................................) 

 2.3  กรณอีื่น ๆ ที่ไมเขาขายตาม 2.1 และ 2.2 

3. กรณี 2.2 หร ือ 2.3 ให สร ุปสาระสำค ัญของความแตกตางของขอกำหนดสิทธ ิสำหรับ 

การเสนอขายในครั้งนี้กับขอกำหนดสิทธิมาตรฐาน (รายละเอียดสามารถอางอิงเอกสารแนบ 6) (ยกเวนกรณี

เสนอขายตราสารหนี ้ด ังตอไปนี ้ 1. หุ นกู เพื ่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 2. ตราสาร Basel III  

3. Insurance Capital Bond)  
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สารบัญ 

หนา 

สวนที่ 1  รายการขอมูล            6   

สวนที่ 2  ขอมูลสรุป (executive summary)         7   

สวนที่ 3  ผูออกตราสารหนี ้           8   

สวนที่ 4  การรับรองความถูกตองของขอมูล (สวนขอมูลผูออกตราสารหนี้)    14 

สวนที่ 5  ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้       21 

สวนที่ 6  การรับรองความถูกตองของขอมูล (สวนขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี)้  25 

เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 1 รางขอกำหนดสิทธ ิ

เอกสารแนบ 2 รางสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทผูที่ไดรับมอบหมาย

ใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที ่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง 

ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดตอประสานงานกรณีเปน

บริษัทตางประเทศ 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย 

เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปบัญชีลาสุด และงบการเงินงวดไตรมาสลาสุด 

เอกสารแนบ 6 ความแตกตางระหวางตัวอยางขอกำหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและ 

ผู ถือหุ นกู  (“ขอกำหนดสิทธิมาตรฐาน”) และขอกำหนดวาดวยสิทธิและหนาที ่ของ 

ผูออกหุนกู และผูถือหุ นกู  (ถามี) (ยกเวนกรณีเสนอขายตราสารหนี ้ดังตอไปนี ้ 1. หุนกู 

เพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 2. ตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนของ

ธนาคารพาณิชย 3.ตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย)  

เอกสารแนบ 7 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ของบริษัท (compliance) 

เอกสารแนบ 8 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 

เอกสารแนบ 9 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม 

ที่บริษัทไดจัดทำ 

เอกสารแนบ 10 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ   

เอกสารแนบ 11 อื่น ๆ 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก 1 วิธีการคำนวณอัตราสวนทางการเงิน (key financial ratio) แบงตามประเภทธุรกิจ  

สำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท 

ภาคผนวก 2  การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายหุนกูที่ออกใหมของกองทรัสต   

ภาคผนวก 3   การเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมกรณเีสนอขายหุนกูเพ่ือการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

ภาคผนวก 4   การเปดเผยขอมูลเพิ ่มเติมกรณีเสนอขายตราสารดอยสิทธิเพื ่อนับเปนเงินกองทุนของ

ธนาคารพาณิชย 

ภาคผนวก 5  การเปดเผยขอมูลเพิ ่มเติมกรณีเสนอขายตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนของ 

บริษัทประกันภัย 

ภาคผนวก 6 การเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมกรณีเสนอขายตราสารหนี้เพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม (green bond) 

ตราสารหน ี ้ เพ ื ่ อพ ัฒนาส ังคม (social bond) และตราสารหน ี ้ เพ ื ่ อความย ั ่ งยืน 

(sustainability bond) 

ภาคผนวก 7 การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายตราสารหนี้สงเสริมความยั่งยืน (sustainability-

linked bond) 
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สวนที่ 1 

รายการขอมูล 

สรุปขอมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) 

 ใหจัดทำแบบ factsheet ที่มีรายละเอียดของตราสารหนี้ที่เสนอขาย โดยจัดทำตามแบบที่กำหนด 

ในประกาศที่เก่ียวของ 

ในกรณีการเสนอขายตราสารหนี้ไมไดกำหนดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือแตผูออกตราสารหนี้

สมัครใจที่จะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี ้ ผูออกตราสารหนี้ หรือผู ค้ำประกันการ 

ชำระหนี้ เพื ่อประกอบการเสนอขายตราสารหนี้นั ้น ใหระบุวาผู ออกตราสารหนี้จะจัดใหมีการจัดอันดับ 

ความนาเชื่อถืออยางตอเนื่องตลอดอายุของตราสารหรือไมดวย  
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สวนที่ 2 

ขอมูลสรุป (executive summary) 

1. ใหสรุปสาระสำคัญของขอมูลผูออกตราสารหนีโ้ดยยอ เพื่อใหผูลงทุนเขาใจภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ

ของผูออกตราสารหนี้ (ควรสรุปขอมูลใหอยูภายใน 2 หนากระดาษ) 

2. เปดเผยประวัติผิดนัดชำระหนี้เงินตนหรือดอกเบี ้ยของตราสารหนี ้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู ย ืมจาก 

ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นและ 

การผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามขอกำหนดสิทธิ 3 ปยอนหลัง 

3. กรณีผูออกเปนบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมและบริการทั่วไป ใหเปดเผยขอมูลดังตอไปนี ้ 

3.1  สัดสวนการออกตราสารหนี้ ตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

3.2  สัดสวนการกูยืมเงินจากสถาบันการเงนิ ตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย  

3.3  สัดสวนหนี้สินอ่ืน ๆ ที่มีภาระดอกเบี้ย1 ตอหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย  

 

 (ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 3 และสวนที่ 5 กอนตัดสินใจจองซื้อตราสารหนี้) 

 
1 เชน หนี้สินจากสญัญาเชา (lease) เงนิกูยืมบริษัทที่เก่ียวของ เปนตน (ใหระบุรายการ) 
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สวนที่ 3 

ผูออกตราสารหนี้ 

1.  วัตถุประสงคการใชเงิน  

บริษัท     ประกอบธุรกิจ       

โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญที่          

เลขทะเบียนบริษัท   Home Page (ถามี)  โทรศพัท  โทรสาร    

มีวัตถุประสงคในการนำเงินที่ไดจากการเสนอขายตราสารหนี้ครั้งนี้ประมาณ       ลานบาท ไปใชดังนี ้2 

 

 
2 ยกเวนสำหรับการเสนอขายตราสาร Basel III  Insurance Capital Bond และการเสนอขายหุนกูเพ่ือการแปลงสินทรัพย

เปนหลักทรัพย ไมจำเปนตองเปดเผยตามรูปแบบในตารางดานลางนี้  

วัตถุประสงคการใชเงิน จำนวนเงินที่ใช

โดยประมาณ 

ระยะเวลาที่ใช

เงินโดยประมาณ 

รายละเอียด 

1. เพื ่อใชในการซื ้อสินทรัพย 

หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของ

กับการดำเนินธุรกิจปจจุบัน  

  - กรณีเปนการซื ้อสินทรัพย ใหอธิบาย

เกี่ยวกับประเภทสินทรัพยและจำนวนเงิน

ที่ใชโดยประมาณ  

- กรณีเปนการลงทุนในกิจการใหอธิบาย

ล ักษณะก ิจการท ี ่ จะลงท ุน  สถานะ 

ก า ร ล ง ท ุ น  แ ล ะ จ ำ น ว น เ ง ิ น ท ี ่ ใ ช

โดยประมาณ  ทั้งนี้ กรณีการซื้อสนิทรัพย 

หรือลงทุนในกิจการที ่ไมเก ี ่ยวของกับ 

การดำเนินธุรกิจปจจุบัน ใหอธิบายเหตุผล

และท ี ่มาของการเข าไปซ ื ้อส ินทรัพย 

หรือลงทุนในกิจการดังกลาวดวย 

2. เพื ่อใชในการซื ้อสินทรัพย 

หร ื อลงท ุน ในก ิ จการท ี ่ ไ ม

เกี ่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ

ปจจุบัน 

  

3. เพื่อชำระคืนเงินกู หรือหนี้

จากการออกตราสารหนี ้

  -  กรณีเป นการชำระหนี ้ท ี ่ม ีก ับกลุม 

ที ่ปรึกษาทางการเงินหรือกลุ มตัวกลาง 

ในการเสนอขายหลักทรัพย ใหเปดเผย 

terms and conditions ของหนี้ดังกลาว

เพ่ิมเติมดวย   

-  กรณีอื่น ๆ ใหเปดเผยอยางนอยในเรื่อง

จำนวนเงินและระยะเวลาการใชเงิน 

4. กรณีอื่น ๆ เชน เงินทุนที่ใช

หมุนเวียนในกิจการ 
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หมายเหตุ:   

(1)  ใหเปดเผยประมาณการมูลคาเงินที่ใชแยกแตละวัตถุประสงคการใชเงิน โดยอาจเปดเผยขอมูลในลักษณะ

เปนชวง (range) ที่เหมาะสมได และใหเรียงลำดับการใชเงินตามความสำคัญของวัตถุประสงคแตละเรื่อง  

ทั้งนี้ หากเงินระดมทุนที ่ไดรับในครั ้งนี้ไมเพียงพอสำหรับวัตถุประสงคการใชเงินที่ระบุไวใหเปดเผย 

แหลงเงินทุนท่ีจะจัดหาเพ่ิมเติมดวย   

(2)  หากเปนการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ใหเปดเผยเปนรายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้น 

ในอนาคตดวย  ทั้งนี้ แนวทางการเปดเผยวัตถุประสงคการใชเงินใหเปนไปตามคูมือการเปดเผยขอมูล 

ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และขอมูลประจำป ที ่กำหนดไวบนเว็บไซตของ

สำนักงาน 

2.  ขอมูลเกี่ยวกับผูออกตราสารหนี้ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน แบงเปน 2 กรณีดังนี้ 

2.1  กรณีผูออกตราสารหนี้มีหนาที ่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลประจำปตอสำนักงานหรือเพิ ่งยื่น 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี ้ตอประชาชน และแบบแสดงรายการขอมูลดังกลาว 

มีผลใชบังคับไมเกิน 1 ป ใหบริษัทเปดเผยขอมูลตามที่ไดเคยเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป  

งวดปลาสุดหรือแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ที ่เคยจัดสงตอสำนักงานและปรับปรุง 

ขอมูลดังกลาวใหเปนปจจุบันดวย  รวมทั้ง ใหเปดเผยขอมูลคำอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

(Management Discussion and Analysis: MD&A)  สำหรับงบการเง ินรายไตรมาสลาส ุด และ 

ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแตตนปบัญชีถึงไตรมาสลาสุดดวย 

2.2  กรณอีื่นนอกจาก 2.1 ใหผูออกตราสารหนี้เปดเผยขอมูลที่เปนปจจุบัน โดยมีหัวขอและรายละเอียด

เปนไปตามแบบแสดงรายการขอมูลประจำปโดยอนุโลม รวมถึง ใหแสดงขอมูลจากงบการเงินและอัตราสวน

ทางการเงินที่สำคัญที่สะทอนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอย 

อยางนอยตองมีขอมูลเปรียบเทียบ 2 ปที่ผานมา (เปนงบการเงินปลาสุดท่ีผานการตรวจสอบ จากผูสอบบัญชี 

ที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานและงบการเงินปยอนหลังอีก 1 ป)  ทั้งนี้ ใหเปดเผยขอมูล MD&A   

สำหรับงบการเงนิรายไตรมาสลาสุด และผลการดำเนินงานสะสมตั้งแตตนปบัญชีถึงไตรมาสลาสุดดวย  

ทั้งนี้ กรณีเสนอขายหุนกูเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ใหเปดเผยขอมูลตาม 2.1 หรือ 2.2 

(แลวแตกรณ)ี ของผูมีสิทธิเสนอโครงการ (originator)  

3.  ขอมูลเฉพาะสำหรับผูออกตราสารหนี ้

3.1  ใหเพิ ่มเติมขอมูลเกี ่ยวกับภาระผูกพันในทรัพยสินของผู ออกตราสารหนี ้ (กรณีท่ีออกเปน 

ตราสารหนี้ไมมีประกัน) และยอดหนี้คงคางในการออกหุนกูครั้งกอน  

3.2  เปดเผยอัตราสวนทางการเงิน (key financial ratio) แบงตามประเภทธุรกิจ โดยรายละเอียด 

วิธ ีการคำนวณแสดงตามภาคผนวก 1 (กรณีเสนอขายหุ นกู เพื ่อการแปลงสินทรัพยเป นหลักทรัพย  

ใหเปดเผยอัตราสวนทางการเงินของผูมีสิทธิเสนอโครงการ (originator)) 

  



10 

 

 

3.3  ใหเปดเผยขอมูลความเสี่ยงตอการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในตราสารหนี้ของผูออกตราสารหนี้ 

โดยเฉพาะเจาะจง เชน การเปลี่ยนโครงสรางธุรกิจ การเปลี่ยนโครงสรางการบริหาร ขอพิพาททางกฎหมาย 

การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน หรือใกลถึงจุดดำรง financial covenant ตามสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงนิ 

ขอสังเกตของผูสอบบัญชี ความเสี่ยงของหลักประกันกรณีไมมีราคาตลาด หรือกรณีหลักประกันที่มีจำนวน 

และมูลคาเคลื่อนไหว หรือไมแนนอน (เชน สินคาคงคลัง สิทธิเรียกรองตามสัญญากู) การพึ่งพาการระดมทุน

จากตราสารหนี้ เปนตน  

นอกจากการเปดเผยความเสี่ยงขางตน การเสนอขายตราสารหนี้ที่เขาขายตามขอ ก. - ขอ ค.  

ใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม ดังนี ้

ขอ ก.  กรณผีูเสนอขายตราสารหนีเ้ปนหนวยงานภาครัฐ : ใหเปดเผยเพ่ิมเติมขอมูลดังนี้  

(1) ขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการไดรับชำระหนี้คืน  เนื่องจากผูออกตราสารหนี้อาจมี

ขอจำกัดเก่ียวกับการบังคับชำระหนี้ในทรัพยสินไมวาจะเปนขอจำกัดตามกฎหมาย สัญญา หรือขอจำกัดอ่ืนใด 

ซึ่งมีผลทำใหในกรณีที ่มีการผิดนัดชำระหนี้ ผูถือตราสารหนี ้จะไมสามารถฟองรองใหนำทรัพยสินของ 

ผูออกตราสารหนี้มาชำระหนี้ได และใหเปดเผยขอมูลวาตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายไมใชตราสารหนี้ 

ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันในเงินตนและดอกเบี้ย 

(2) ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่รองรับการจัดตั้งหนวยงาน และกฎหมายที่ให

อำนาจแกหนวยงานในการออกและเสนอขายตราสารหนี้วาอนุญาตใหออกตราสารหนี้ประเภทใดบาง เชน 

พันธบัตร หรือหุนกู เปนตน   

(3) ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของหนวยงาน วัตถุประสงคในการจัดตั้งและอำนาจ

หนาท่ีตาง ๆ รวมถึงภารกิจหลักหรือธุรกรรมหลักของหนวยงาน  นอกจากนี้ ใหอธิบายเกี่ยวกับนโยบาย 

ในการดำเนินกิจการของหนวยงานดวย 

(4) ใหอธิบายเกี่ยวกับแหลงเงินทุนของหนวยงาน ที่มาของแหลงเงินทุนดังกลาว ในกรณีที่

หนวยงานไดรับการแบงสรรงบประมาณจากภาครัฐหรือจากงบประมาณกลาง ใหระบุรายละเอียดดวย 

(5) ใหอธิบายเกี่ยวกับรายรับรายจายของหนวยงานเพื่อใหผูลงทุนไดรับทราบและประเมินได

วาหนวยงานมีคาใชจายและมีรายไดมาจากแหลงใด 

ขอ ข.  กรณีผูเสนอขายตราสารหนี้เปนกิจการตางประเทศ : ใหเปดเผยความเสี่ยงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องดังตอไปนี้  

(1)  การดำเนินคดีทางกฎหมายกับกิจการตางประเทศ เนื่องจากไมไดมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย  

ทั้งนี้ ใหระบุถึงเขตอำนาจศาลในการฟองรองบังคับคดีตอกิจการดังกลาว และปญหาความแตกตางของ 

กฎหมายที่ใชบังคับ ซึ่งเปนกฎหมายตางประเทศ (ถาม)ี ดวย 

(2)  ผลกระทบที่ผู ถือตราสารหนี ้ของกิจการตางประเทศอาจไดร ับ ในกรณีที ่กฎหมาย 

ของประเทศที่เกี ่ยวของกับกิจการนั้นมีขอจำกัดในการสงเงินออกนอกประเทศ หรือขอจำกัดในการควบคุม 

การเขาออกเงินระหวางประเทศ (ถามี) 
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 (3)  ขอจำกัดหรือความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการจองซื้อ การชำระราคา 

และการสงมอบหลักทรัพย รวมทั้งวิธีการโอนหลักทรัพย 

(4)  ขอจำกัดหรือความเสี ่ยงอื ่นใดที ่อาจมีผลกระทบตอการใชสิทธิหรือการตัดสินใจของ 

ผูลงทุนอยางมีนัยสำคัญ 

(5)  ความเสี่ยงของประเทศคูสัญญา โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงของภาครัฐบาล ความเสี่ยง

จากผลกระทบตอเนื่อง และความเสี่ยงดานเศรษฐกิจมหภาค 

(6)  ผูคำ้ประกันที่อยูในตางประเทศ (ถาม)ี  

ขอ ค.  กรณีผูออกตราสารหนี้เปนสาขาธนาคารตางประเทศในประเทศไทย : (“สำนักงานสาขา”)  

ใหเปดเผยขอมูลของสำนักงานสาขาเปนหลัก และระบุขอมูลของสำนักงานใหญ (หมายถึง ธนาคาร

ตางประเทศทั้งองคกร) ประกอบ โดยแสดงเฉพาะสรุปขอมูลการประกอบธุรกิจ ตัวเลขรายการบัญชี 

ในงบการเงินที่สำคัญ และผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของสำนักงานใหญ (ถามี) รวมทั้งแสดงขอผูกพัน 

ตามขอกำหนดสิทธิที่ระบุวา สำนักงานสาขาจะดำรงฐานะการชำระหนี้ใหไมไดรับผลกระทบจากการที่

สำนักงานสาขาจะสงเงินออกไปใหสำนักงานใหญ  ทั้งนี้ ใหแนบงบการเงินของสำนักงานสาขาเปนสวนหนึ่ง

ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้  นอกจากนี้ ใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมดงันี้ 

- ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับขอจำกัดทางกฎหมายในดานตาง ๆ ที ่กระทบตอความสามารถ 

ในการชำระหนี้ของผูออกตราสารหนี้ เชน กฎหมายลมละลาย กฎหมายเก่ียวกับหลักตางตอบแทน  

- ความเสี ่ยงในกรณีที ่ผ ู ออกตราสารหนี ้ลมละลาย ซึ ่งผู ถือตราสารหนี ้อาจไมสามารถ 

ขอรับชำระหนี ้หร ือฟองบังคับชำระหนี ้จากทรัพยสินของสำนักงานสาขาและสำนักงานใหญ  ทั ้งนี้  

หากมีการเปดเผยอันดับความนาเชื่อถือของสำนักงานใหญ ใหระบุคำเตือนวา ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

ของสำนักงานใหญอาจไมสะทอนความสามารถในการชำระหนี ้ตามตราสารหนี ้ของสำนักงานสาขา   

โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อเกิดกรณลีมละลาย 

อนึ่ง ในกรณีการออกตราสารหนี้ที ่เลือกจัดอันดับความนาเชื ่อถือของผูออกตราสารหนี้  

และผูออกตราสารหนี้ประสงคจะเปดเผยเฉพาะอันดับความนาเชื่อถือของสำนักงานใหญ โดยจะไมจัดให 

มีการจัดอันดับความนาเชื ่อถือของสำนักงานสาขา ใหเปดเผยเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงลาสุดของ 

สำนักงานสาขา ซึ่งไดปรับปรุงผลกระทบหากมีการนำเงินที่ไดจากการออกตราสารหนี้ทั้งหมดไปกอใหเกิด 

เปนสินทรัพยเสี่ยงเต็มจำนวนดวย 

3.4  ใหแสดงจำนวนพนักงานทั้งหมด และจำนวนพนักงานในแตละสายงานหลัก และในกรณีที่บริษัท 

มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอยางมีนัยสำคัญ หรือมีขอพิพาทดานแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา 

ใหอธิบายเหตุผลและนโยบายในเรื่องดังกลาว รวมถึงความสัมพันธระหวางผูบริหารและสหภาพแรงงาน (ถามี)   

นอกจากนี้ ใหแสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานและอธิบายลักษณะผลตอบแทนนั้น (เชน เปนเงินเดือน 

โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เปนตน) รวมทั้งอธิบายนโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
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4.  ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร 

ใหเปดเผยลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร โดยใหเรียงลำดับลักษณะพิเศษและปจจัย 

ความเสี่ยงหรือคำเตือนที่สำคัญมากเปนลำดับแรก เชน  

- หุนกูดอยสิทธ ิใหระบุเงื่อนไขและความเสี่ยงที่ผูออกหุนกูอาจไมจายดอกเบี้ย (ถามี) ตลอดจนสิทธิ

หรือลำดับในการรับชำระหนี้ของผูถือหุนกู เชน สิทธิของผูถือหุนกูจะดอยกวาสิทธิของเจาหนี้สามัญเฉพาะ 

ในเรื่องการรับชำระหนี้ตามหุนกูนั ้นเมื่อผูออกหุนกูถูกพิทักษทรัพย หรือถูกศาลพิพากษาใหลมละลาย หรือ 

มีการชำระบัญชีเพ่ือการเลิกบริษัท หรือกรณีอ่ืนใดที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน (ถามี ใหระบุรายละเอียด) 

- หุนกูที่ครบกำหนดไถถอนเมื่อเลิกกิจการ (perpetual)  ใหระบุลักษณะพิเศษและมีขอมูลที่เตือน 

ใหผูลงทุนเขาใจวาเปนหุนกูไมมีกำหนดอายุแนนอนเหมือนหุนกูทั ่วไป และระบุลักษณะพิเศษและความเสี่ยง 

ที่ผู ลงทุนอาจไดรับ และขอมูลแจงเตือนที ่เกี่ยวของ ซึ ่งรวมถึง (แตไมจำกัดเฉพาะ) สถานะการดอยสิทธิ 

ของตราสาร (subordinated) เงื ่อนไขการเลื ่อนจายดอกเบี้ย สิทธิของผูออกในการไถถอนคืนกอนกำหนด 

(callable) และกรณไีมมีเงื่อนไขการผิดนัดไขว (cross-default) 

- หุนกูแปลงสภาพ ใหระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาหุนสามัญจากการใชสิทธิ 

แปลงสภาพ (เชน ราคาหุ นสามัญลดต่ำลงระหวางเวลาใชสิทธิกับเวลาที่มีการสงมอบหุนสามัญ) การจำกัด

ระยะเวลาใชสิทธิแปลงสภาพ และการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับสิทธิที่อาจมีผลกระทบตอสิทธิของผูถือตราสาร 

(ถามี) เปนตน 

- หุ นกู ท ี ่ม ี เง ื ่อนไขใหผ ู ออกตราสารสามารถไถถอนตราสารกอนครบกำหนดได (callable)   

อยางนอยใหระบุความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจไดรับหากผูออกตราสารใชสิทธิไถถอนตราสารกอนครบกำหนด เชน  

ผูถือตราสารมีความเสี่ยงที ่จะเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในตราสารที่เสนอขาย  

หากผูออกตราสารใชสิทธิไถถอนในชวงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดต่ำลงกวาอัตราดอกเบ้ียของตราสาร เปนตน 

- หุนกูที ่มีเงื ่อนไขใหผูถือตราสารสามารถขอไถถอนตราสารกอนครบกำหนดได (puttable)   

อยางนอยใหระบุรายละเอียดเก่ียวกับเงื่อนไขและวิธีการไถถอนตราสารกอนครบกำหนดของผูถือตราสารท่ีไดกำหนด 

ไวลวงหนาตั้งแตออกและเสนอขายตราสาร เชน หาก credit rating ของตราสาร/ผูออกตราสารลดต่ำลงกวา

ระดับที่ระบุไว ผูถือตราสารมีสิทธิขอไถถอนตราสารกอนครบกำหนดได เพื่อนำเงินไปลงทุนในตราสารอื่น 

ที่มีลักษณะและผลตอบแทนตามที่ตนตองการ โดยตองดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดไวลวงหนา เปนตน 

การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม กรณีการเสนอขายตราสารหนี้อื่น ๆ  

กรณีเสนอขายหุนกูที่ออกใหมของกองทรัสต : ใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมตามหัวขอที่กำหนดในภาคผนวก 2 : 

การเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมกรณีการเสนอขายหุนกูที่ออกใหมของกองทรัสต  

กรณีเสนอขายหุนกูเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย : ใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมตามหัวขอที่กำหนด 

ในภาคผนวก 3 : การเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมกรณีเสนอขายหุนกูเพ่ือการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 
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กรณีเสนอขายตราสารดอยสิทธิเพื ่อนับเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย : ใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม 

ตามหัวขอที่กำหนดในภาคผนวก 4: การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปน

เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย 

กรณีเสนอขาย Insurance Capital Bond : ใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมตามหัวขอที่กำหนดในภาคผนวก 5 : 

การเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติม กรณีเสนอขายตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงนิกองทุนของบริษัทประกันภัย 

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

bond) และตราสารหนี ้เพื ่อความยั ่งยืน (sustainability bond) : ใหเปดเผยขอมูลเพิ ่มเติมตามหัวขอ 

ที่กำหนดในภาคผนวก 6: การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายตราสารหนี้เพื ่ออนุรักษสิ ่งแวดลอม  

ตราสารหนี้เพ่ือพัฒนาสังคม และตราสารหนี้เพ่ือความยั่งยืน  

กรณีเสนอขายตราสารหนี้สงเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked bond) : ใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม 

ตามหัวขอที่กำหนดในภาคผนวก 7: การเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมกรณีเสนอขายตราสารหนี้สงเสริมความยั่งยืน
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สวนที่ 4 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

(สวนขอมูลผูออกตราสารหนี้) 

1. ผูออกตราสารหนี้ 

1.1. กรณีเป นการเสนอขายตราสารหนี ้โดยผู ออกตราสารหนี ้ท ี ่เป นบริษัทที ่ม ีหุ นจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ใหกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน หรือผูที่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุดที่ไดรับมอบอำนาจจาก

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อ  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันมิใชผู ที่ดำรง

ตำแหนงบริหารสูงสุด หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ตองมีผูที่ดำรง

ตำแหนงบริหารสูงสุดหรือผู ที ่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ลงลายมือชื่อ

พรอมทั ้งประทับตราบริษัท (ถามี) รับรองความถูกตองครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูล3 โดยใหใช

ขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว และ

ดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผู ม ีอำนาจลงนามผูกพัน/ผูท ี ่ดำรงตำแหนงบริหารสูงส ุด/ 

ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน] ของผูออกตราสารหนี้ ขาพเจาขอรับรอง

วา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผู อื ่นสำคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที ่ควรตองแจง 

ในสาระสำคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้ตามที่

ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวน 

ของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี ้ฉบับนี ้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที ่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ  

ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)”  

         ชื่อ             ตำแหนง        ลายมือชื่อ* 

1.                                                            

2.                                                            

3.                                                            

 

 
3 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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หมายเหตุ * หากในวันที ่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที ่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผู เสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื ่อทันที เวนแตเหตุที ่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย 

หรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน



16 

 

1.2. กรณีเปนการเสนอขายตราสารหนี้โดยผูออกตราสารหนี้ที ่เปนบริษัทที่ไมมีหุ นจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) 

ใหกรรมการทุกคน ผูที่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุด และผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุด

ในสายงานบัญชีและการเงิน ลงลายมือชื ่อพรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงการขอมูล4  

โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว 

และดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการ/ผู ที ่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุด/ผู ที ่ไดรับมอบหมายให

รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน] ของผูออกตราสารหนี้ ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาว

ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผู อื ่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที ่ควรตองแจงในสาระสำคัญ  

นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหนี ้  ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสำคัญเกี ่ยวกับฐานะการเงิน 

ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของผูออกตราสารหนี้และบริษัทยอยแลว  

(2)  ขาพเจาเปนผู รับผิดชอบตอการจัดใหผู ออกตราสารหนี ้มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี  

เพื่อใหแนใจวาผูออกตราสารหนี้ไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสำคัญทั้งของผูออกตราสารหนี้และ 

บริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูออกตราสารหนี้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และ

ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภาย 

ใน ณ  วันที่  ...................  ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของผูออกตราสารหนี้แลว ซึ่งครอบคลุม

ถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมี 

ผลกระทบตอการจัดทำรายงานทางการเงินของผูออกตราสารหนี้และบริษัทยอย 

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้ตามที่

ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวน 

ของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูล การเสนอขาย 

ตราสารหนี ้ฉบับนี ้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที ่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ  

ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)”  

 

 

 
4 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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ชื่อ             ตำแหนง        ลายมือชื่อ* 

1.                                                            

2.                                                            

3.                                                            

หมายเหตุ * หากในวันที ่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที ่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที ่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื ่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย 

หรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 
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1.3. กรณีเป นการเสนอขายตราสารหน ี ้โดยผู ออกตราสารหนี ้ ท่ี เป นก ิจการตางประเทศ  

หรือสาขาธนาคารตางประเทศซึ ่งไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยในประเทศไทยตาม

กฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  

ใหผูมีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) รับรองความถูกตอง

ครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูล5 โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะ ผูมีอำนาจลงนามผูกพันของผูออกตราสารหนี ้ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูล

ดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้ตามท่ี

ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวน 

ของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี ้ฉบับนี ้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที ่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ  

ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)”  

         ชื่อ             ตำแหนง        ลายมือชื่อ* 

1.                                                            

2.                                                            

3.                                                            

หมายเหตุ * หากในวันที ่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที ่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื ่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย 

หรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

  

 
5 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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1.4. กรณีท่ีผูออกตราสารหนี้เปนที่เปนหนวยงานภาครัฐไทย หรือสถาบันการเงนิท่ีมีกฎหมายเฉพาะ

จัดตั้งขึ้น ซึ่งเปนสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน 

ใหผูมีอำนาจลงนามผูกพันและผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ

การเงิน ลงลายมือชื ่อพรอมทั ้งประทับตราหนวยงาน (ถ ามี) ร ับรองความถูกตอง ครบถวนของ 

แบบแสดงรายการขอมูล6 โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้ 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะ [ผูที ่มีอำนาจลงนามผูกพัน/ผู ที ่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุด 

ในสายงานบัญชีและการเงิน] ของผูออกตราสารหนี้ ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน  

ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลทีค่วรตองแจงในสาระสำคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้ตามท่ี

ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวน 

ของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี ้ฉบับนี ้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที ่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ  

ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)” 

   ชื่อ             ตำแหนง        ลายมือชื่อ* 

1.                                                            

2.                                                            

3.                                                            

หมายเหตุ * หากในวันที ่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที ่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื ่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย 

หรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

  

 
6 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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2. การรับรองการปฏิบตัิหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี)  

ใหผูมีอำนาจลงนามผูกพันท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) 

ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผูออกตราสารหนี้ ขอรับรองวาขาพเจา 

(1)  ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว และ 

ดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน  

ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ 

(2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผู ออกตราสารหนี้ในอนาคตแลว  

เห็นวา สมมติฐานไดจัดทำขึ้นอยางสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบตอผูออกตราสารหนี้หรือ 

ผูลงทุนอยางชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผูออกตราสารหนี้มีการระบุนโยบาย และแผนการประกอบธุรกิจ

ของผูออกตราสารหนี้ในอนาคตในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้)” 

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลที่เกี ่ยวของกับแบบแสดงรายการ

ขอมูลบางสวน หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบายเงื่อนไขไวเพ่ิมเติม เชน 

“เวนแตขอมูลในเรื่อง ...................... ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี ้

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

ไมไดรับความรวมมือจากผูบริหารของผูออกตราสารหนี้ในการตรวจสอบขอมูลในเรื่องนี)้” หรือ 

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

 ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินนำขอมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในดานนั้นมาอางอิง 

ใหระบุขอความเพ่ิมเติม ดังนี ้

“เวนแตขอมูลในเรื่อง ...................... ของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี ้

ที่ขาพเจาใชขอมูลจาก ................................... ซึ่งขาพเจาเห็นวาเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เปนอยางด”ี 

 

ชื่อ ตำแหนง ลายมือชื่อ* 

1. .......................................... ................................................ ................................................ 

2. .......................................... ............................................... ................................................ 

   

หมายเหตุ * หากในวันที ่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ที่ปรึกษาทางการเงิน 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที ่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื ่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย

หรือทางจิต ที่ปรึกษาทางการเงินไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน
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สวนที่ 5 

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

1.  รายละเอียดของตราสารหนี้ท่ีเสนอขาย 

- ใหระบุกฎหมายของประเทศท่ีใชบังคบักับตราสารหนี้ (applicable law)  

- ใหแสดงผลการจัดอันดับความนาเช ื ่อถือ รวมทั ้งรายละเอียดการวิเคราะหการจัดอันดับ 

ความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ ผูออกตราสารหนี้7 หรือผูค้ำประกันการชำระหนี้ตามตราสารหนี้โดยสถาบัน

จัดอันดับความนาเชื่อถือ   

- ในกรณีที ่ตราสารหนี ้ที ่เสนอขายมีรายละเอียดอื ่นที ่สำคัญที ่ควรอธิบายเพิ ่มเติมจากขอมูล 

ในหนาแรก เพื่อใหผูลงทุนเขาใจลักษณะของตราสารหนี้ที่เสนอขาย ใหสรุปลักษณะสำคัญ และความเสี่ยง

ของตราสารหนี้ที่เสนอขายเพ่ิมเติมดวย เชน วิธีการในการจายดอกเบี้ยและการชำระหนี้ ประเภทและมูลคา

ทรัพยสินที ่ใชเปนหลักประกัน ขอมูลผูค้ำประกัน (ใหแสดงขอมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ 

ผูค้ำประกัน) และสรุปสาระสำคัญของสัญญาค้ำประกัน (กรณีเปนการค้ำประกัน) เปนตน 

- กรณีที่ผู แทนผูถือหุนกูที่ไดรับการแตงตั้งมีสถานะเปนเจาหนี้ของผูออกตราสารหนี้ ใหเปดเผย

ความสัมพันธดังกลาวไวดวย 

- กรณีตราสารหนี้มีอัตราดอกเบ้ียลักษณะอ่ืนที่ไมใชแบบคงที ่ 

1)  สำหรับตราสารหนี ้ทั ่วไป ใหแสดงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง (Internal Rate of Return : IRR)  

ไวดวยหากเกิดเงื่อนไขขางตนแลว ทำใหผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับไมเทากับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว เชน  

- กรณีมีเงื่อนไขการเลื่อนจายดอกเบี้ย ใหแสดง IRR สำหรับกรณีเลวรายที่สุดที่อาจเกิดขึ ้นได 

เชน ผูออกตราสารเลื่อนการชำระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจายชำระเพียงครั้งเดยีวเมื่อครบกำหนดไถถอน เปนตน 

- กรณีหุนกูที่ครบกำหนดไถถอนเมื่อเลิกกิจการ ซึ่งผูออกตราสารสามารถเลื่อนการจายดอกเบ้ีย

และไถถอนตราสารกอนครบกำหนดไดและมีการจายดอกเบี้ยในอัตราที่เพิ่มขึ ้นเปนขั้นบันได (step up)  

ใหแสดง IRR สำหรับกรณีผูออกตราสารเลื่อนการชำระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจายชำระเพียงครั้งเดียวเมื่อ 

ไถถอนตราสาร โดยยกตัวอยาง เชน ผูออกตราสารตัดสินใจไถถอนตราสารในปที่ 10 20 และ 30 เปนตน 

2)  สำหรับการเสนอขายหุนกูเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย  ใหแสดงอัตราผลตอบแทนที่

แทจริง (Internal Rate of Return : IRR) ไวดวย หากเกิดเงื่อนไขขางตนแลวทำใหผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะ

ไดรับไมเทากับอัตราดอกเบ้ียที่ระบุไว เชน  

 
7  ในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้จัดโครงสรางบริษัท หรือโครงสรางหนี้สินที่มีทรัพยสินเปนหลักประกันทำใหเจาหนี้หุ นกูไมมี

ประกันมีสิทธิดอยกวาเจาหนี้มีประกันของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ สงผลใหอันดับความนาเชื่อถือของบริษัท (issuer rating)  

ไมเทากับอันดับความนาเช่ือถือของหุนกู (issue rating) 
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- กรณีมีเงื ่อนไขการเลื ่อนจายดอกเบี ้ยใหแสดง IRR สำหรับกรณีเลวรายที ่สุดที ่อาจเกิด 

ขึ้นได เชน ผู ออกตราสารเลื่อนการชำระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจายชำระเพียงครั้งเดียวเมื่อครบกำหนด 

ไถถอนเปนตน 

3)  สำหร ับการเสนอขายตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond ให แสดงอัตรา

ผลตอบแทนที ่แทจร ิง  (Internal Rate of Return : IRR) ไว ด วย หากเกิดเง ื ่อนไขขางตนแลวทำให

ผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับไมเทากับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว เชน  

- กรณีมีเงื่อนไขการเลื่อนจายดอกเบี้ย ใหแสดง IRR สำหรับกรณีเลวรายที่สุดที่อาจเกิดขึ ้นได 

เชน ผู ออกตราสารเลื่อนการชำระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจายชำระเพียงครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถถอน  

เปนตน 

- กรณีมีเงื่อนไขการไมจายดอกเบี้ย ใหแสดง IRR สำหรับกรณีเลวรายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได เชน  

ผูออกตราสารจายดอกเบี้ยเมื่อไถถอนเพียงครั้งเดียว 

- กรณีเงื ่อนไขดอยสิทธิที ่ไมกำหนดระยะเวลาชำระคืน ซึ ่งผ ู ออกตราสารสามารถเลื่อน 

การจายดอกเบี ้ยและไถถอนตราสารกอนครบกำหนดไดและมีการจายดอกเบี ้ยในอัตราที ่เพิ ่มขึ้น 

เปนขั ้นบันได (step up) ใหแสดง IRR สำหรับกรณีผ ู ออกตราสารเลื ่อนการชำระดอกเบี ้ยทุกงวด  

โดยจายชำระเพียงครั้งเดียวเมื่อไถถอนตราสาร โดยยกตัวอยาง เชน ผูออกตราสารตัดสินใจไถถอนตราสาร

ในปที ่10 20 และ 30 เปนตน 

- กรณมีีเงื่อนไขแปลงสภาพ ใหสรุปวิธีการใชสิทธิ เงื่อนไข การปรับสิทธิและคาเสียหาย เปนตน  

2.  การกำหนดราคาตราสารหนี ้

ใหอธิบายที่มาของการกำหนดอัตราดอกเบ้ียและราคาตราสารหนีท้ี่เสนอขาย ไดแก วิธีการกำหนดราคา  

ผูที ่มีสวนในการกำหนดราคา ปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ ที่ใชในการกำหนดราคา เปนตน  ทั้งนี้ แนวทาง 

การเปดเผยที่มาของการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ใหเปนไปตามคูมือการเปดเผยขอมูล 

ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และขอมูลประจำป 

3.  การจอง การจำหนาย และการจัดสรร 

(1)  วิธีการเสนอขายตราสารหนี้  

ใหระบุวาเปนการเสนอขายตราสารหนี้ผานผูจัดจำหนายตราสารหนี้หรือผูคาตราสารหนีห้รือไม 

(2)  ผูจัดจำหนายตราสารหนี ้(กรณีผานผูจัดจำหนาย) ใหระบุ 

(ก)  ผูประกันการจำหนายและจัดจำหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

(ข)  ผูจัดจำหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศพัท 

(ค)  ตัวแทนผูจัดจำหนาย ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

นอกจากนี้ หากผูจัดจำหนายตราสารหนี้มีความเก่ียวของกับผูออกตราสารหนี้ในลักษณะท่ีอาจ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหนี้  

เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย 
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สำหรับการเสนอขายตราสาร Basel III ใหเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 

จากการเสนอขายตราสาร Basel III ของ ธพ. โดยผาน ธพ. ผูออกตราสารเองหรือผานบริษัทหลักทรัพย 

ในเครือของ ธพ. (ถามี) เนื่องจากเพื่อใหถูกนับเปนเงินกองทุนตามเกณฑ Basel III ของ ธปท. จึงอาจสราง

แรงจูงใจให ธพ. หรือ บล. ในเครือของ ธพ. ชักชวนใหผูลงทุนซื ้อตราสาร โดยไมชี้แจงถึงความเสี ่ยง  

ชวนเชื่อเกินจริง ใหขอมูลเปนเท็จหรือไมชัดเจน 

สำหรับการเสนอขาย Insurance Capital Bond ใหเปดเผยขอมูลเกี ่ยวกับความขัดแยง 

ทางผลประโยชน จากการเสนอขาย Insurance Capital Bond โดยผาน ธพ. หรือบริษัทหลักทรัพยในเครือ 

(ถามี) เนื่องจากเพื่อใหถูกนับเปนเงินกองทุนตามเกณฑของสำนักงาน คปภ. จึงอาจสรางแรงจูงใจให ธพ.  

หรือ บล. ในเครือของบริษัทประกันภัยชักชวนใหผูลงทุนซื้อตราสารโดยไมชี้แจงถึงความเสี ่ยง ชวนเชื่อ 

เกินจริง ใหขอมูลเปนเท็จหรือไมชัดเจน 

(3)  ผูคาตราสารหนี ้(กรณีผานผูคาตราสารหนี้) ใหระบุชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท 

นอกจากนี้ หากผูคาตราสารหนี้มีความเกี่ยวของกับผูออกตราสารหนี้ในลักษณะที่อาจกอใหเกิด 

ความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหนี้ เปนตน)  

ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย 

(4)  เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจำหนาย/คาตราสารหนี้  

ใหระบุขอตกลงระหวางผูออกตราสารหนี้กับผูจัดจำหนายตราสารหนี้/ผูคาตราสารหนี้ที ่เกี ่ยวกับ

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจำหนายหรือการคาตราสารหนี้  ทั้งนี้ ใหแสดงจำนวนเงินคาตราสารหนี้ 

ที่ผูออกตราสารหนี้จะไดรับหลังจากหักคาตอบแทนในการจัดจำหนาย/คาตราสารหนี้ไวดวย   

(5)  คาใชจายในการเสนอขายตราสารหนี้  

ใหระบุจำนวนประกอบรายการท่ีเปนคาใชจายท้ังหมดในการเสนอขายตราสารหนี้ โดยสังเขป 

(6)  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อตราสารหนี้  

ใหระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เชน วัน เวลา สถานที่ เปนตน 

(7)  วิธีการจัดสรรตราสารหนี้  

ใหระบุหลักการจัดสรรตราสารหนี้ใหแกผูจองซื้อ โดยระบุชื่อกลุมบุคคล และสัดสวน หรือจำนวน 

ตราสารหนี ้ที ่จะไดร ับจัดสรรอยางชัดเจน หากมีการแบงจำนวนตราสารหนี ้และเสนอขายตอผู ลงทุน

ตางประเทศ ใหระบุดวย 

(8)  วันและวิธีการจองและการชำระเงินคาจองซื้อตราสารหนี้  

ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อตราสารหนี้ การกำหนดจำนวนในการจองซื้อ 

ตราสารหนี้ตอราย วิธีการชำระเงินคาจองซื้อตราสารหนี้ ชื่อบริษัทเงินทุนหรือ ธพ. ที่เปนตัวแทนรับเงิน 

คาจองซื้อตราสารหนี้ วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินคาจองซื้อตราสารหนี้คืน  

(9)  การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อตราสารหนี้เกินกวาจำนวนตราสารหนี้ที่เสนอขาย 

ใหระบุการจัดสรรกรณทีี่มีผูจองซื้อตราสารหนี้เกินกวาจำนวนตราสารหนี้ท่ีเสนอขาย 
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(10)  วิธีการคืนเงินคาจองซื้อตราสารหนี้  

ใหระบุวิธ ีการและระยะเวลาในการคืนเงินคาจองซื ้อตราสารหนี ้ในกรณีที ่ผ ู จองซื ้อไมได รับ 

การจัดสรรตราสารหนี ้

(11)  วิธีการสงมอบตราสารหนี้  

ใหระบุวิธีการ และระยะเวลาในการสงมอบ 

4.  ตัวแทนการชำระเงิน (paying agent) 

ใหระบุรายละเอียด ชื่อ ที่อยู  เบอรโทรศัพท ของบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากผูออกตราสารหนี ้ให 

ทำหนาที ่เปนตัวแทนการชำระเงิน รวมถึงรายละเอียดเกี ่ยวกับขอบเขตในการทำหนาที ่เปนตัวแทน 

การชำระเงิน  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้ทำหนาที่ในการชำระเงินเอง โดยไมไดมีการทำสัญญาแตงตั้ง

บุคคลใดทำหนาที่เปนตัวแทนการชำระเงิน ใหระบุวาผูออกตราสารหนี้เปนผูทำหนาที่ดังกลาว 

5.  ตลาดรองตราสารหนี้ (ถามี) 

ในกรณีที ่ผ ู ออกตราสารหนี ้ประสงคจะนำตราสารหนี ้ที ่ออกและเสนอขายไปจดทะเบียนซื ้อขาย 

ในตลาดรองใด ๆ ใหระบุชื ่อของตลาดดังกลาว รวมทั ้งวันเวลาที ่คาดวาจะนำตราสารหนี ้ดังกลาวไป 

จดทะเบียนดวย   นอกจากนี้ ในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้จะแตงตั้งบุคคลใดทำหนาที่เปนผูดูแลสภาพคลอง 

(market maker) ใหระบุชื่อ ที่อยู และสาระสำคัญของขอตกลงในการทำหนาที่เปน market maker ดวย 

6.  ท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถามี)  

ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท  นอกจากนี้ หากที่ปรึกษาทางการเงินมีความเกี่ยวของกับ 

ผูออกตราสารหนี้ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน  

มีกรรมการรวมกัน เปนเจาหนี้ เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย 

7.  สัดสวนการลงทุนในตราสารหนี้ (ในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้เปนกองทรัสต) 

ใหแสดงสัดสวนการลงทุนในตราสารหนี้ที่กองทรัสตเสนอขายของกลุมผูที่จะจำหนาย จาย โอน ใหเชา 

หรือใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแกกองทรัสตและกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ซึ่งตามหลักเกณฑ

กำหนดวาจะตองไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาตราสารหนี้ท่ีเสนอขาย 

8.  ภาระภาษีที ่เกี ่ยวของกับการลงทุนในหุนกู (ในกรณีเสนอขายหุ นกู เพื ่อการแปลงสินทรัพยเปน

หลักทรัพย) 

ใหเปดเผยขอมูลภาระภาษีที่เกี ่ยวของกับการลงทุนในหุนกู ในกรณีที่ภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุนใน 

หุนกูแตละ tranche แตกตางกัน ใหเปดเผยความแตกตางไวดวย เชน ภาษีเงนิไดและภาษีธุรกิจเฉพาะ เปนตน 
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สวนที่ 6 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

(สวนขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้) 

1. ผูออกตราสารหนี้ 

1.1 กรณีเป นการเสนอขายตราสารหนี ้โดยผู ออกตราสารหนี ้ท ี ่ เปนบริษ ัทที ่ม ีห ุ นจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) 

ใหกรรมการผู มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผู ออกตราสารหนี้ หรือผู ที ่ดำรงตำแหนง 

ไมต่ำกวาผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินที่ไดรับมอบอำนาจจากกรรมการ 

ผูมีอำนาจลงนามผูกพันของผูออกตราสารหนี้ ลงลายมือชื ่อ พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) รับรอง 

ความถูกตองครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูล8 โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว และ

ดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน/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 * หากในวันที ่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที ่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผู เสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื ่อทันที เวนแตเหตุที ่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย 

หรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

 
8 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 



26 

 

 

1.2 กรณีเปนการเสนอขายตราสารหนี ้โดยผู ออกตราสารหนี ้ไมเปนบริษัทที ่ม ีห ุ นจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ใหกรรมการผู มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผู ออกตราสารหนี้ หรือผู ที ่ดำรงตำแหนง 

ไมต่ำกวาผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินที่ไดรับมอบอำนาจจากกรรมการ 

ผูมีอำนาจลงนามผูกพันของผูออกตราสารหนี ้ลงลายมือชื่อ พรอมท้ังประทับตราบริษัท (ถามี) รับรองความถูกตอง

ครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูล9 โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว และ

ดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน/ผูรับมอบอำนาจ] ของผูออกตราสารหนี้ 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูล 

ที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้ตามที่

ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวน 

ของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูล การเสนอขาย 

ตราสารหนี ้ฉบับนี ้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี้ เฉพาะกรณีที ่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ  

ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)”  

         ชื่อ             ตำแหนง        ลายมือชื่อ* 

1.                                                            

2.                                                            

3.                                                            

  หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผู เสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื ่อทันที เวนแตเหตุที ่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย 

หรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

 
9 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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1.3 กรณีเปนการเสนอขายตราสารหนี ้โดยผู ออกตราสารหนี ้ท ี ่เปนสาขาธนาคารตางประเทศ 

ซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยในประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  

ใหผูมีอำนาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) รับรองความถูกตอง 

ครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูล10 โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี ้ฉบับนี ้แลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะ [ผูมีอำนาจลงนามผูกพัน] ของผูออกตราสารหนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผู อื ่นสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที ่ควรตองแจง 

ในสาระสำคัญ   

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้ตามที่

ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี้ฉบับนี้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวน 

ของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี ้ฉบับนี้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี ้ เฉพาะกรณีที ่มีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ  

ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)”  

   ชื่อ             ตำแหนง        ลายมือชื่อ* 

1.                                                            

2.                                                            

3.                                                            

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ ้นแลว ผูเสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื ่อทันที เวนแตเหตุที ่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย 

หรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

  

 
10 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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1.4 กรณีที่ผู ออกตราสารหนี้เปนที่เปนหนวยงานภาครัฐไทย หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ

จัดตั้งขึ้น ซึ่งเปนสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน 

ใหผูมีอำนาจลงนามผูกพัน หรือผูที่ดำรงตำแหนงไมต่ำกวาผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุด 

ในสายงานบัญชีและการเงินที ่ไดรับมอบอำนาจจากผู ม ีอำนาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื ่อ พรอมทั้ง 

ประทับตราหนวยงาน (ถามี) รับรองความถูกตองครบถวนของแบบแสดงรายการขอมูล11 โดยใหใชขอความ

และรูปแบบ ดังนี้ 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี ้ฉบับนี ้แลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะ [ผูที ่มีอำนาจลงนามผูกพัน/ผูรับมอบอำนาจ] ของผูออกตราสารหนี้  

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวนไมเปนเท็จ 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 * หากในวันที่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื ่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื ่อทันที เวนแตเหตุที ่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย 

หรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผนัจากสำนักงาน 

 
11 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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2 การรับรองการปฏิบตัิหนาทีข่องทีป่รึกษาทางการเงิน (ถามี) 

ใหผูมีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี)  

ในแบบแสดงรายการขอมูล โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของผูออกตราสารหนี้ ขอรับรองวาขาพเจา 

(1)  ได สอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี ้ฉบับนี ้แลว  

และดวยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน  

ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ 

(2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผูออกตราสารหนี้ในอนาคตแลว เห็นวา 

สมมติฐานไดจัดทำขึ้นอยางสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบตอผูออกตราสารหนี้ หรือผูลงทุน 

อยางชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผูออกตราสารหนี้มีการระบุนโยบาย และแผนการประกอบธุรกิจของ 

ผูออกตราสารหนี้ในอนาคตในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้)” 

ในกรณทีี่ที่ปรึกษาทางการเงินไมสามารถตรวจสอบขอมูลที่เก่ียวของกับแบบแสดงรายการขอมูล

บางสวน หรือเห็นวาขอมูลบางสวนไมถูกตองครบถวน ใหอธิบายเงื่อนไขไวเพ่ิมเติม เชน  

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

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

ความรวมมือจากผูบริหารของผูออกตราสารหนี้ในการตรวจสอบขอมูล ในเรื่องนี)้” หรือ  

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

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินนำขอมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในดานนั้นมาอางอิง  

ใหระบุขอความเพ่ิมเติม ดังนี ้

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

ที่ขาพเจาใชขอมูลจาก ................................... ซึ่งขาพเจาเห็นวาเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เปนอยางด”ี 

    ชื่อ                ตำแหนง   ลายมือชื่อ* 

1.         

2.         

หมายเหต ุ* หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใดยังไมสามารถ 

ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขายตราสารหนี้ตองจัดใหบุคคลนั้น 

ลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะ 

ไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ 

ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี ้ชวน หรือเปนกรณีอื่นใด 

ที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 
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เอกสารแนบ 6 

 

ความแตกตางระหวางตัวอยางขอกำหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู  

(“ขอกำหนดสิทธิมาตรฐาน”) และขอกำหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู 

สำหรับ      

“                           (ชื่อหุนกู)                              ” 

 

 

หัวขอ ขอกำหนดสิทธิมาตรฐาน ขอกำหนดสิทธิของหุนกู เหตุผล1 

    

    

    

 

 
1 อธิบายเหตุผลที ่ข อกำหนดสิทธิของหุ นกู แตกตางจากขอกำหนดสิทธิมาตรฐานเฉพาะในกรณีที ่ม ีความแตกตาง 

อยางมีนัยสำคัญจนทำใหกระทบสิทธิของผูถือหุนกู 
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ภาคผนวก 1 

วิธีการคำนวณอัตราสวนทางการเงิน (key financial ratio) แบงตามประเภทธุรกิจ 

อัตราสวนทางการเงิน สูตรการคำนวณ 

1. กลุมอุตสาหกรรมและบริการทั่วไป 

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

(2) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย                     

(interest coverage ratio : ICR)  (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเสื่อมราคา                     

และคาตัดจำหนาย / ดอกเบี้ยจาย 

(3) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบี้ย

จาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย 

(interest bearing debt to EBITDA ratio) 

(เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(4) ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน              

(debt service coverage ratio : DSCR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สิน

ระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ป)  

(5) หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เทา) 

หนี้สินรวม / สวนของผูถือหุนรวม 

(6) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to equity 

: IBD/E ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / สวนของผูถือหุนรวม 

(7) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 

1 ปตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (รอยละ) 

(หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบ้ีย + หนี้สินระยะยาว  

ที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ป) * 100 / 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย 

(8) เงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหนี้สิน                 

ที่มีภาระดอกเบี้ย (รอยละ) 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน * 100 / หนี้สินทั้งหมดที่มี

ภาระดอกเบ้ีย 

2. กลุมธนาคารพาณิชย 

(1) อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองเพ่ือรองรับ

สถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง 

(Liquidity Coverage Ratio: LCR) (รอยละ) 

คำนวณตามเกณฑ ธปท. 

(สินทรัพยสภาพคลอง / ประมาณการกระแสเงนิสด

ไหลออกสุทธิใน 30 วัน ภายใตสถานการณดานสภาพ

คลองที่มีความรุนแรง) 

(2) อัตราสวนแหลงเงินที่มีความมั่นคงและ 

ความตองการแหลงเงินท่ีมีความมั่นคง (Net 

Stable Funding Ratio: NSFR) (รอยละ) 

คำนวณตามเกณฑ ธปท. 

(แหลงเงนิที่มีความมั่นคง / ความตองการแหลงเงินที่มี

ความมั่นคง) 

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

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

3. กลุมบริษัทหลักทรัพย 

(1) เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินท่ัวไป

และทรัพยสินที่ตองวางเปนประกัน (NCR)  

(รอยละ) 

คำนวณตามเกณฑ ก.ล.ต. 

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

(3) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย               

(interest coverage ratio : ICR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / ดอกเบี้ยจาย 

(4) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอนดอกเบี้ย

จาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย  

(interest bearing debt to EBITDA ratio) 

(เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(5) ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน       

(debt service coverage ratio : DSCR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / (หนี้สินระยะสัน้ที่มีภาระดอกเบ้ีย + หนี้สิน

ระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนด  ภายใน 1 ป)  

(6) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to equity 

: IBD/E ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / สวนของผูถือหุนรวม 

(7) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)  

(รอยละ) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษ ี* 100 / สินทรัพยรวม 

(เฉลี่ย) 

4. กลุมธุรกิจประกันชีวิต 

(1) อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินทุนที่ตอง      

ดำรงตามกฎหมาย (CAR Ratio) (รอยละ) 

คำนวณตามเกณฑ คปภ. 

(2) สินทรัพยลงทุนตอสำรองประกันภัย (รอยละ) สินทรัพยลงทุน * 100 / เงินสำรองประกันภัย 

(3) อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน (รอยละ) คำนวณตามเกณฑ คปภ. 

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

ผูถือหุนรวม (เฉลี่ย) 

(5) คาใชจายในการรับประกันภัย  

(รวมคาบำเหน็จ) ตอเบี้ยรับประกันภัยสุทธิ   

(รอยละ). 

 

 

คาใชจายในการรับประกันภัย (รวมคาบำเหน็จ) * 100 

/ เบ้ียรับประกันภัยสุทธิ 
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อัตราสวนทางการเงิน สูตรการคำนวณ 

5. กลุมธุรกิจลีสซิ่ง 

(1) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย               

(interest coverage ratio : ICR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / ดอกเบี้ยจาย 

(2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอน 

ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย (interest bearing debt to EBITDA 

ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(3) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to equity 

: IBD/E ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / 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) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย                 

(interest coverage ratio : ICR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย / ดอกเบี้ยจาย 

(2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอน 

ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา  

และคาตัดจำหนาย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(3) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to equity 

: IBD/E ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / สวนของผูถือหุนรวม 

(4) สัดสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได                 

(NPL Ratio) (รอยละ) 

เงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได * 100 / เงินให

สินเชื่อรวม 

(5) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม 

(allowance for doubtful account to total 

receivables ratio) (รอยละ) 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ * 100 / เงินใหสินเชื่อรวม 
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อัตราสวนทางการเงิน สูตรการคำนวณ 

(6) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)  

(รอยละ) 

กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพยรวม 

(เฉลี่ย) 

7. บริษัทในกลุมบริษัทบริหารสินทรัพย 

(1) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย                

(interest coverage ratio : ICR) (เทา) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีคาเสื่อมราคา และ 

คาตัดจำหนาย / ดอกเบี้ยจาย 

(2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกำไรกอน 

ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา  

และคาตัดจำหนาย (interest bearing debt to 

EBITDA ratio) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / กำไรกอนหักดอกเบี้ย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย   

(3) หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม   

(debt to equity : D/E ratio) (เทา) 

หนี้สินรวม / สวนของผูถือหุนรวม 

(4) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ 

ผูถือหุนรวม (interest bearing debt to equity 

: IBD/E ratio) ) (เทา) 

หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย / สวนของผูถือหุนรวม 

 

(5) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)  

(รอยละ) 

กำไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี * 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 สำหรับกิจการในกลุมพัฒนา

อสังหาริมทรัพยใหเปดเผยอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (quick ratio) (เทา) เทากับ (สินทรัพยหมุนเวียน-สินคา

คงเหลือ) / หนี้สนิหมุนเวียน เพิ่มเติมดวย  

2)  บริษัทที ่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ นในบริษัทอื ่น (holding company) ใหพิจารณาเปดเผยอัตราส วน 

ทางการเงินตามธุรกิจหลักของกลุม 

3)  การแสดงขอมูล key financial ratio งวดลาสุดที่มีขอมูลไมครบ 1 ป  หากเปรียบเทียบขอมูลในงบการเงิน

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

ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสลาสุด) ในการคำนวณ ยกเวนการเปรียบเทียบระหวางงบการเงิน เชน ROA, ROE และ DSCR 

เปนตน ใหใชขอมูลยอนหลัง 4 ไตรมาส เพื่อใหเปรียบเทียบกันได  กรณีชวงเวลาใดที่บริษัทไมไดจัดทำงบระหวางป

สำหรับงวดปกอน ใหจัดทำ key financial ratio โดยใชขอมูลเฉพาะงวดลาสุด และอธิบายในหมายเหตุเพิ่มเติม 

ตัวอยาง ณ ไตรมาส 3 ป 25XX 

- การคำนวณ ROA เทากับ กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษียอนหลัง 4 ไตรมาส หารดวย สินทรัพยรวม (เฉลี่ย) 
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4)  ในการคำนวณดอกเบี้ยจาย (I ที่เปนตัวหารในสูตรคำนวณ ICR) ใหรวมคาใชจายดอกเบี้ยในงบกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ และคาใชจายดอกเบี้ยสวนที่บันทึกเปนตนทุนสินทรพัยในงบแสดงฐานะการเงินดวย  

5)  ระบุขอกำหนดในการดำรงอัตราสวนทางการเงินตามขอกำหนดสิทธิ  และอัตราสวนดังกลาว ณ รอบปบัญชี

ปจจุบัน  และเปดเผยสูตรการคำนวณนั้น  ทั้งนี้ หากไมมีขอกำหนดดังกลาว ใหระบุวา “ไมมีขอกำหนดในการดำรง

อัตราสวนทางการเงิน” 

6)  ในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้เปนบริษัทตางประเทศ ยกเวนไมตองคำนวณอัตราสวนทางการเงินบางรายการตาม

ตารางขางตนหากไมสามารถคำนวณได 
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ภาคผนวก 2 : การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายหุนกูท่ีออกใหมของกองทรัสต 

ในกรณีออกและเสนอขายหุนกูที่ออกใหมของกองทรัสต  ใหเปดเผยขอมูลตามหัวขอที่กำหนดดานลางน้ี 

แทนขอมูลสวนที่ 3 โดยขอมูลที่เกี่ยวกับผูออกตราสารหนี้ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน ใหปรับปรุงจาก

ขอมูลตามที่ไดเคยเปดเผยในแบบ 69-REIT และ/หรือแบบ 69-IFT ลาสุดหรือแบบแสดงรายการขอมูลประจำป 

ที่เคยจัดสงตอสำนักงานขางตน และปรับปรุงขอมูลดังกลาวใหเปนปจจุบันดวย   

กรณีการทำ concurrent offering ของกองทรัสต ใหผู ออกหุ นกู อางอิงขอมูลจากแบบ 69–REIT/ 

69-IFT ได รวมถึงใหเปดเผยผลการดำเนินงานของสินทรัพยของผูออกตราสารหนี้ยอนหลัง 2 ป หรือหากมีขอมูล

ยอนหลังนอยกวา 2 ปใหเปดเผยเทาที่มี  

กองทรัสตเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน ที่เสนอขายไดเฉพาะผูลงทุนรายใหญ (กอง Infra Trust –  

รายใหญ) เสนอขายตราสารหนี้ (Infra Trust Bond) ตอผูลงทุนทั่วไป อยางนอยใหมีขอมูลเตือนผูลงทุนดังตอไปนี้ 

1. สินทรัพยของกอง Infra Trust เปนสินทรัพยที่อยูระหวางกอสรางและยังไมกอรายไดเชิงพาณิชย 

มูลคา XX ลานบาท ผูลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่สินทรัพยดังกลาวอาจสรางไมเสร็จ หรือเสร็จลาชากวากำหนด หรือ 

 มีตนทุนการกอสรางสูงกวาที่ประมาณการไว 

2. สำหรับกรณีการออกและเสนอขาย Infra Trust Bond ที่มีเงื ่อนไขการไมจายดอกเบี้ยในชวงแรก  

ใหระบุใหชัดเจนวา ในชวง X ปแรก ผูลงทุนจะยังไมไดรับดอกเบี้ยสำหรับหุนกู 
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สวนที่ 3  

ผูออกตราสารหนี้ 

ขอ 2.  ขอมูลเกี่ยวกับผูออกตราสารหนี้ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน 

1. ขอมูลทั่วไป 

2 วัตถุประสงคของการเสนอขายหนวยทรัสต 

3 ขอมูลอสังหาริมทรัพยที่จะลงทุน 

4. การจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย 

5. โครงสรางและการดำเนินงานของกองทรัสต 

6. ปจจัยความเสี่ยง 

7. ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน 

8. ผูจัดการกองทรัสต 

9. ทรัสต ี

10. อัตราและวิธีการเก็บคาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากผูซื้อหนวยทรัสต หรือกองทรัสต 

11. นโยบายการกูยืมเงิน 

12. นโยบายการจายผลประโยชน และขอจำกัด 

13. นโยบายการลงทุนในอนาคต 

14.  การเลิกกองรีท 

กรณีเสนอขายหุนกูภายหลังจัดตั้งกองทรัสต ใหเพิ่มเติมขอมูลดังตอไปนี ้

15.  ขอพิพาทหรือขอจำกัดสิทธิในการจัดสรรผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย 

16.  รายการระหวางกัน 

17. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทรัสต 

18.  ขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของ 

 

นอกจากนี้  เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะของผูออกตราสารหนี้ ในการรับรองความถูกตองของ

ขอมูลตาม สวนที่ 4 การรับรองความถูกตอง ใหรับรองความถูกตอง ดังนี ้
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สวนที่ 4  

การรับรองความถูกตอง  

(สวนขอมูลผูออกตราสารหนี้) 

1. ผูออกตราสารหนี ้

ใหกรรมการทุกคนของผู จ ัดการกองทรัสตลงลายมือชื ่อ พรอมทั ้งประทับตราบริษัท (ถามี)   

ในแบบแสดงรายการขอมูล12 โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้   

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว และ 

ดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูจัดการกองทรัสต ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง

ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสำคัญ 

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผู ออกตราสารหนี้ตามที่

ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผู ลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี ้ฉบับนี้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวน 

ของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี ้ฉบับนี ้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี ้ เฉพาะกรณีที ่ม ีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ  

ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)”  

       ชื่อ           ตำแหนง ลายมือชื่อ* 

   1.                                                                    

2.                                                                    

3.                                                                   

ในฐานะผูจัดการกองทรัสต และในฐานะผูไดรับมอบหมายจากทรัสตีใหดำเนินการแทนกองทรสัต 

(ใหแนบหนังสือมอบอำนาจจากทรัสตีมาพรอมดวย) 

   ชื่อ ตำแหนง  ลายมือชื่อ* 

ผูรับมอบอำนาจ                                                                                            

หมายเหตุ * หากในวันที ่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื ่อเหตุดังกลาวหมดสิ ้นแลว ผู เสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื ่อทันที เวนแตเหตุที ่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื ่อไดเก ิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย 

หรือทางจิต ผู เสนอขายตราสารหนี ้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน

 
12 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 



39 

 

สวนที่ 6 

การรับรองความถูกตอง 

(สวนขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้) 

1. ผูออกตราสารหนี ้

ใหกรรมการของผูจัดการกองทรัสตที่มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อ13 ในแบบแสดงรายการขอมูล 

โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้   

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว และ 

ดวยความระมัดระวังในฐานะของกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันของผูจัดการกองทรัสต ขาพเจา ขอรับรองวา 

ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ 

ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผู ออกตราสารหนี้ตามที่

ปรากฏในแหลงขอมูลที่ผู ลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี ้ฉบับนี ้ ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามีความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวน 

ของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

ตราสารหนี ้ฉบับนี้ (ใหระบุขอความตามวรรคนี ้ เฉพาะกรณีที ่ม ีการอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลใด ๆ  

ที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบได)”  

       ชื่อ           ตำแหนง ลายมือชื่อ* 

   1.                                                                    

2.                                                                    

3.                                                                   

 

ในฐานะผูจัดการกองทรัสต และในฐานะผูไดรับมอบหมายจากทรัสตีใหดำเนินการแทนกองทรสัต 

(ใหแนบหนังสือมอบอำนาจจากทรัสตีมาพรอมดวย) 

   ชื่อ ตำแหนง  ลายมือชื่อ* 

ผูรับมอบอำนาจ                                                                                            

  หมายเหตุ * หากในวันที ่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื ่อเหตุดังกลาวหมดสิ ้นแลว ผู เสนอขายตราสารหนี้ 

ตองจัดใหบุคคลนั ้นลงลายมือชื ่อทันที เวนแตเหตุที ่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื ่อไดเก ิดจาก 

การที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกาย 

หรือทางจิต ผูเสนอขายตราสารหนี้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสอื

ชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน

 
13 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 



40 

 

ภาคผนวก 3 : การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายหุนกู 

เพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

 

ในกรณีออกและเสนอขายหุนกูเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ใหเปดเผยขอมูลในสวนที่ 3 :  

ผูออกตราสารหนี ้เพ่ิมเติม ดังนี ้

สวนที่ 3  

ผูออกตราสารหนี้ 

1.  ขอมูลโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

1.1  ขอมูลผูมีสิทธิเสนอโครงการและผูออกหุนกู และเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมกรณีที่เขาเงื่อนไข

ตอไปนี้ 

1.1.1  กรณีผูมีสิทธิเสนอโครงการเปนกิจการตามกฎหมายตางประเทศใหเปดเผยขอมูล

เก่ียวกับขอจำกัดและความเสี่ยงอยางนอยในเรื่องดังตอไปนี้ดวย 

(1)  ผลกระทบที่ผู ถือหุนกู อาจไดรับ ในกรณีที่ผู มีสิทธิเสนอโครงการมีหนาที่ตอง

รวบรวมเงินที่ไดจากสิทธิเรียกรองตามโครงการสงใหนิติบุคคลเฉพาะกิจ ซึ่งกฎหมายของประเทศที่เก่ียวของกับ 

ผูมีสิทธิเสนอโครงการนั้นมีขอจำกัดในการสงเงินออกนอกประเทศ (ถามี) 

(2)  ขอจำกัดหรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบตอการใชสิทธิ หรือการตัดสินใจ

ของผูลงทุนอยางมีนัยสำคัญ 

(3)  ในกรณีที่สินทรัพยของโครงการเปนสิทธิเรียกรองในตางประเทศ ใหเปดเผยขอมูล 

(ก)  สิทธิและความคุมครองที่ผูลงทุนจะไดรับจากการลงทุนในหุนกู รวมถึงคำเตือน

ใหผูลงทุนศึกษาและติดตามขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑของประเทศที่จะใชบังคับกับสิทธิเรียกรอง

ตามโครงการที ่เปลี่ยนแปลงไปดวย  ทั ้งนี้ ขอมูลดังกลาวใหแสดงในหนาปกของแบบแสดงรายการขอมูล 

ดวยตัวอักษรท่ีเนนและสามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน 

(ข)  ความเสี ่ยง ขอจำกัด สิทธิ และความคุ มครองสินทรัพยภายใตโครงการ 

ตามกฎหมายและกฎเกณฑของประเทศที่จะใชบังคับกับสิทธิเรียกรองตามโครงการ 

(ค)  การดำเนินคดีทางกฎหมายของนิติบุคคลเฉพาะกิจตอผูมีสิทธิเสนอโครงการ

หรือการบังคับกับสิทธิเรียกรองตามโครงการ เนื่องจากผูมีสิทธิเสนอโครงการหรือลูกหนี้แหงสิทธิเรียกรอง

ดังกลาวมิไดมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย  ทั้งนี้ ใหระบุถึงเขตอำนาจศาลในการฟองรองบังคับคดีตอผูมีสิทธิเสนอ

โครงการหรือลูกหนี้แหงสิทธิเรียกรองนั้นดวย 

1.1.2  กรณีมีการชำระคาหุนกู เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ใหเปดเผยขอมูลอยางนอย 

ในเรื่องดังตอไปนี้ดวย 

(1)  ขอจำกัดหรือความเสี ่ยงเกี ่ยวกับอัตราแลกเปลี ่ยนเงินตรา วิธ ีการจองซื้อ 

การชำระราคาการสงมอบหลักทรัพย และวิธีการโอนหลักทรัพย 
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(2)  ขอจำกัดหรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบตอการใชสิทธิ หรือการตัดสินใจ

ของผูลงทุนอยางมีนัยสำคัญเชนเดียวกับกรณีขอ 1.1.1 (2) ขางตน 

1.1.3  กรณีผู มีส ิทธิเสนอโครงการเปนนิติบุคคลตางประเทศ และมีการเปดเผยขอมูล 

ที่เกี ่ยวของตามกฎหมายตางประเทศนั้น ใหผูมีสิทธิเสนอโครงการดังกลาวเปดเผยรายละเอียดของขอมูล 

ไมนอยกวารายละเอียดของขอมูลที่ไดเปดเผยในตางประเทศ 

1.2  ขอมูลบุคคลที่เก่ียวของกับโครงการ 

1.2.1  ใหระบุขอมูลเกี่ยวกับ ชื่อ บทบาท หนาที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รวมถึงขอจำกัดและ

เงื่อนไขในการใหบริการของบุคคลที่เก่ียวของในการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย เชน ผูจัดจำหนายตราสารหนี้ 

ผูคาตราสารหนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูบริหารจัดการโครงการ ผูแทนผูถือหุนกูนายทะเบียนหุนกู ตัวแทนชำระเงิน 

ผูจัดอันดับความนาเชื่อถือ ผูใหบริการเรียกเก็บหนี้ ผูใหบริการเรียกเก็บหนี้สำรอง (ถามี) เปนตน 

1.2.2  ใหเปดเผยขอมูลความสัมพันธระหวางบุคคลที ่เกี ่ยวของกับโครงการ รวมถึง 

รายการระหวางกันใหชัดเจน 

1.2.3  หากบุคคลที่เกี่ยวของกับโครงการอยูระหวางถูกดำเนินคดีทางกฎหมายที่มีนัยสำคัญ

ใหเปดเผยขอมูลเก่ียวกับคดีความนั้น ๆ อยางชัดเจนดวย 

1.3  ขั้นตอนการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย โครงสรางทางกฎหมายและโครงสรางกระแส 

เงินสดของโครงการ 

1.3.1  ใหแสดงขั้นตอนและโครงสรางของโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย รวมถึง 

ลำดับการจัดสรรกระแสรายรับของโครงการ โดยอาจแสดงเปนแผนภาพพรอมคำอธิบาย 

1.3.2  ใหแสดงคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เก่ียวของกับการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

1.4  รายละเอียดของสินทรัพยที ่จะนำมาแปลงเปนหลักทรัพยใหระบุขอมูลกลุ มสินทรัพย 

ในโครงการอยางนอยดังตอไปนี ้

1.4.1  ขอมูลสำคัญทั่วไปที ่เกี ่ยวของกับสินทรัพย เชน ประเภทของสินทรัพย เงื ่อนไข 

ในการเลือกสินทรัพย กฎหมายที่ใชบังคับกับกลุมสินทรัพย มูลคาของกลุมสินทรัพย อายุ วันสิ้นสุดอายุหลักประกัน 

(ถามี) คุณภาพทางเครดิต (กรณีสินทรัพยเปนลูกหนี้) และขอมูลทางภูมิศาสตรของสินทรัพย เปนตน  นอกจากนี้ 

หากมีการสอบทานคุณสมบัติ หรือลักษณะของสินทรัพยโดยผูเชี ่ยวชาญวาเปนไปตามที่ระบุไว จะตองเปดเผย 

ใหผูลงทุนทราบดวย 

1.4.2  ลักษณะของกลุมสินทรัพยและขอมูลผลการดำเนินงานในอดีต เชน กรณีสินทรัพย

เปนลูกหนี้ใหแสดงขอมูลสถิติการจายชำระหนี้ สถิติการผิดนัดชำระหนี้ อัตราสวนทางการเงินที่เกี ่ยวของ  

(เชน อัตราสวนหนี้สินตอรายได) สัดสวนลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ ลักษณะการคำ้ประกันของกลุมสินทรัพย ขอมูล

ทางเครดิตของกลุมสินทรัพย เปนตน โดยอาจแสดงอยูในรูปกราฟหรือตารางเพ่ือใหผูลงทุนสามารถเขาใจไดงาย 
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1.4.3  ขอมูลสถิติการชำระเงินลวงหนาของลูกหนี้ในกลุมสินทรัพยและผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น รวมถึงความเสี่ยงและความคุมครองที่ผูลงทุนจะไดรับหากเกิดกรณีขางตน 

1.4.4  สำหรับลูกหนี้ที่มีนัยสำคัญของกลุมสินทรัพย ใหเปดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม เชน

รูปแบบของกิจการ กลุมธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดภายหลังงบการเงินลาสุด ขอสัญญาที่มีกับลูกหนี้ 

เปนตน รวมทั้งใหเปดเผยงบการเงนิของลูกหนี้ท่ีมีนัยสำคัญดวย 

1.4.5  ขอมูลแหลงเงินทุน และการใชเงินทุนนั ้น ๆ รวมถึงสัดสวนเงินทุนแตละแหลง  

และกรณีที่มีการกันเงินจากการระดมทุนสวนหนึ่งไวเพื่อซื้อสินทรัพยเพิ่มเติมในอนาคต หรือกรณีที่จะใชกระแส

เงินสดรับจากกลุมสินทรัพยเพื่อซื้อสินทรัพยเพิ่มเติม ใหเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของอยางชัดเจน เชน ระยะเวลา

และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดกับกองสินทรัพย วิธีการและเงื่อนไขในการจัดหา/สับเปลี่ยน/ขายสินทรัพย  

เปนตน 

1.4.6  ขอมูลสิทธิเรียกรองบนกลุมสินทรัพย และคำอธิบายประมาณการ cross-collateralization 

และ cross-default ที่มีนัยสำคัญ (ถามี) 

1.5  การเพิ่มคุณภาพเครดิต (Credit Enhancement) กรณีที่มีการเพิ่มความนาเชื่อถือดานเครดิต 

ใหเปดเผยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

1.5.1  การเพิ่มความนาเชื่อถือดานเครดิตจากภายนอก (external credit enhancement) 

เชน การค้ำประกันโดยบุคคล/นิติบุคคล letter of credit เปนตน ใหเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของ เชน รายละเอียด

ของผูค้ำประกัน รูปแบบของกิจการ กลุมธุรกิจ ขอมูลทางการเงินและงบการเงินของผูค้ำประกัน วงเงินรับประกัน 

และเงื่อนไขสำคัญในสัญญาค้ำประกันธุรกิจ เปนตน 

1.5.2  การเพ่ิมความนาเชื่อถือดานเครดติจากภายใน (internal credit enhancement) เชน 

การวางหลักประกันมูลคาสูงกวาการออกหลักทรัพย การจัดโครงสรางการจายชำระเงินกรณีออกหุนกูที่มีการจัด

อันดับความนาเชื่อถือตางกัน (tranche) และการตั้งบัญชีเงินสำรองลวงหนา (reserve fund) เปนตน ใหเปดเผย

ขอมูลที่เกี่ยวของ เชน ลักษณะและรูปแบบของการเพ่ิมความนาเชื่อถือดานเครดิต เงื่อนไขวงเงินและระยะเวลา

การกันเงินสำรอง เปนตน 

1.6  การจัดสรรกระแสเงินสดรับของโครงการและการจัดการบัญชีเงินสำรอง ใหเปดเผยขอมูล

แนวทางการจัดการกระแสรายรับของโครงการ เชน การชำระเปนคาธรรมเนียมหรือคาบริการตาง ๆ การจัดสรร

เงินบางสวนเขาบัญชีเงินสำรองเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ เปนตน  นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการจัดสรรเงินเขาบัญชี

เงินสำรองตาง ๆ ใหเปดเผยวัตถุประสงคและแนวทางการจัดการบัญชีเงินสำรองไวดวย 

1.7  การใชตราสารอนุพันธ (Derivative Instruments) กรณีที ่มีการใชตราสารอนุพันธ  

(เชน interest rate swap และ currency swap เปนตน) เพื ่อปรับรูปแบบกระแสเงินสดรับ และไมไดใช 

เพื่อการเพิ่มความนาเชื่อถือดานเครดิตใหเปดเผยขอมูลสำคัญที่เกี่ยวของกับการทำสัญญา เชน รูปแบบและ

ลักษณะธุรกิจของคูสัญญา ขอมูลทางการเงินของคูสัญญา อายุของสัญญา วงเงิน เงื่อนไข และขอจำกัดที่สำคัญ

ในการเขาทำสัญญา เปนตน  
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1.8  การลงทุนหรือการหาผลประโยชนจากเงินสดในบัญชีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

กรณีที่ผูออกหุนกูสามารถนำเงินที่มีอยูในบัญชีเงินสำรองไมวาบางสวนหรือทั้งหมดไปลงทุน

ใหเปดเผยรายละเอียดบุคคลที่มีอำนาจในการบริหารจัดการเงินดังกลาว รวมถึงเงื ่อนไขและขอจำกัดของการ

ลงทุนอยางชัดเจน 

1.9  ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของโครงการ 

ใหเปดเผยขอมูลความเสี่ยงอยางนอยดังตอไปนี้ พรอมกับแนวทางการจัดการความเสี ่ยง 

โดยอาจแยกเปดเผยตามประเภทของความเสี่ยงดังตอไปนี ้

- ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับผูออกหุนกู 

- ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับหลักทรัพยและกลุมสินทรัพยภายใตโครงการ 

- กรณีมีการออกหุนกูหลาย tranche และความเสี่ยงของหุนกูแตละ tranche แตกตางกัน  

ใหเปดเผยความเสี่ยงแยกจากกันดวย 

1.10  เงื่อนไขการโอนสินทรัพยคืน 

ใหระบุขอมูลเงื่อนไข การรับรอง การรับประกัน และการซื้อคืนกลุมสินทรัพยของผูมีสิทธิ

เสนอโครงการ รวมถึงการเยียวยากรณไีมปฏิบัติตามขอกำหนด 

1.11  การสิ้นสุดการเปนนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

ใหระบุเงื ่อนไขของการสิ้นสุดการเปนนิติบุคคลเฉพาะกิจ พรอมกับการดำเนินการของ 

นิติบุคคลเฉพาะกิจเมื่อสิ้นสุดสถานะดังกลาวดวย 

1.12  ภาระภาษีของนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

ใหเปดเผยขอมูลสรุปภาระภาษีที่เก่ียวของกับธุรกรรมการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

นอกจากนี้ เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะของผูออกตราสารหนี้ ในการรับรองความถูกตองของ 

ขอมูลตาม สวนที่ 4 การรับรองความถูกตอง ใหใชการรับรอง ดังนี ้
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สวนที่ 4  

การรับรองความถูกตองของขอมูล  

(ขอมูลผูออกตราสารหนี้) 

1.  ผูออกตราสารหนี ้

 ใหกรรมการทุกคน ผูที ่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุด และผูที ่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุด 

ในสายงานบัญชีและการเงิน ลงลายมือชื่อ14 พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว และ 

ดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการ/ผูที่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุด/ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุด

ในสายงานบัญชีและการเงิน] ของผูออกตราสารหนี้ ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน  

ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ”   

                         ชื่อ                ตำแหนง   ลายมือชื่อ* 

1.         

2.         

3.         

หมายเหตุ * หากในวันที ่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขายตราสารหนี้ตองจัดให

บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจากการที่บุคคลดังกลาว  

อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูเสนอขาย 

ตราสารหนี ้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื ่อในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี ้ชวน หรือ 

เปนกรณีอื่นใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสำนักงาน 

  

 
14 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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2.  ผูมีสิทธิเสนอโครงการ 

ผูมีสิทธิเสนอโครงการตองจัดใหกรรมการทุกคน ผูที ่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุด และผูที ่ไดรับ

มอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (ยกเวนกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอโครงการเปนกิจการตาม

กฎหมายตางประเทศ ใหผูมีอำนาจลงนามผูกพันของผูมีสิทธิเสนอโครงการ) ลงลายมือชื่อ15 พรอมทั้งประทับ 

ตราบริษัท (ถามี) โดยใหใชขอความและรูปแบบดังนี้  

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว และ 

ดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการ/ผู ที ่ดำรงตำแหนงบริหารสูงสุด/ผู ท่ีดำรงตำแหนงบริหารสูงสุด 

ในสายงานบัญชีหรือเทียบเทา] ของผูมีสิทธิเสนอโครงการ ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน 

ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ”   

                       ชื่อ                ตำแหนง   ลายมือชื่อ* 

1.         

2.         

3.         

หมายเหตุ *หากในวันที ่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขายตราสารหนี้ตองจัดให

บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจากการที่บุคคลดังกลาว  

อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูเสนอขาย 

ตราสารหนี้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน หรือเปน 

กรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรบัการผอนผันจากสำนักงาน 

  

 
15 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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สวนที่ 6  

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

(ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี)้ 

1.  ผูออกตราสารหนี้  

 ใหกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันของผูออกตราสารหนี้ หรือผูที่ดำรงตำแหนงไมต่ำกวาผูที่ไดรับ

มอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินที่ไดรับมอบอำนาจจากกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน

ของผูออกตราสารหนี ้ลงลายมือชื่อ16  พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี ้

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แลว และ 

ดวยความระมัดระวังในฐานะ [กรรมการ/ผูร ับมอบอำนาจ] ของผู ออกตราสารหนี ้ ขาพเจาขอรับรองวา  

ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอ่ืนสำคญัผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสำคัญ”   

                       ชื่อ                ตำแหนง   ลายมือชื่อ* 

1.         

2.         

3.         

หมายเหตุ * หากในวันที ่ยื ่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสำนักงาน มีเหตุจำเปนที่ทำใหบุคคลใด 

ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขายตราสารหนี้ตองจัดให

บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทำใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิดจากการที่บุคคลดังกลาว  

อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือทางจิต ผูเสนอขาย 

ตราสารหนี้ไมจำตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน หรือเปนกรณีอ่ืน

ใดที่มีเหตุจำเปนและสมควรโดยไดรบัการผอนผันจากสำนักงาน

 
16 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนใหเปนไปตาม

หลักเกณฑคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้กำหนด 
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ภาคผนวก 4 : การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขายตราสารดอยสิทธิ 

เพื่อนับเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย 

 

ในกรณอีอกและเสนอขาย Basel III ใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่ 1 : รายการขอมูล  ดังนี้ 

1.  กรณีเสนอขาย Basel III - Additional Tier 1  

1.1  ลักษณะเฉพาะของตราสารและขอมูลที่เก่ียวของ 

(1)  ลักษณะและเงื ่อนไขโดยรวมของ Basel III - Additional Tier 1 โดยระบุความเสี ่ยง

เฉพาะตัวของตราสารอยางละเอียดและชัดเจน เชน ไมกำหนดระยะเวลาการชำระคืนแตจะถูกไถถอน เมื่อเลิก

กิจการ ธพ. มีอำนาจเต็มที ่ในการยกเลิกการจายดอกเบี ้ยหรือผลตอบแทนอื่นใดเมื ่อใดก็ไดโดยไมสะสม

ผลตอบแทน (non-cumulative) และไมถือเปนเหตุผิดนัดชำระหนี้ การกำหนดเงื่อนไขในการรองรับและรับรู 

ผลขาดทุนในระหวางการดำเนินการ (“loss absorption on a going-concern basis”) และเมื่อไมสามารถ

ดำเนินกิจการตอไปได 17 (“loss absorption on a gone-concern basis”) ความเสี ่ยงและผลกระทบตอ 

ผูลงทุนภายใตสถานการณตาง ๆ เปนตน 

(2)  เปรียบเทียบความแตกตางของล ักษณะและความเส ี ่ยงของตราสาร Basel III - 

Additional Tier 1  และตราสารหนี้ทั่วไป โดยไมทำใหผูลงทุนเขาใจผิดวาหลักทรัพยทั้งสองประเภทสามารถ

เปรียบเทียบกันได เชน เปรียบเทียบผลตอบแทนอยางเดียว โดยไมรวมถึงขอมูลผลกระทบดานความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นจาก Basel III - Additional Tier 1  เปนตน 

(3)  เปรียบเทียบลำดับการชำระหนี้ของผู ถือตราสาร Basel III - Additional Tier 1 กับ 

เงินฝากเจาหนี้สามัญ ตราสารหนี้ประเภทอื่น ๆ หุนสามัญ ฯลฯ ภายใตสถานการณตาง ๆ เชน เมื ่อผูออก 

ตราสารถูกพิทักษทรัพย หรือถูกพิพากษาใหลมละลาย หรือมีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกกิจการหรือเมื่อเกิด 

tr igger event เพ ื ่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) วิธีการคำนวณอัตราสวนเงินกองทุนชั ้นที ่ 1 ที ่เปนสวนของเจาของ (“CET1 ratio”) 

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (“Tier 1 ratio”) และอัตราสวนเงินกองทุนทั ้งสิ ้น (“Total Capital Ratio”)  

โดยยอและเขาใจไดงาย 

 

 
17 เชน ธพ. มีสินทรัพยไมเพียงพอจายคืนผูฝากเงนิและเจาหนี้ เงินกองทุนของ ธพ. ลดลงจนถึงระดับที่จะกระทบตอผูฝากเงิน

และเจาหนี ้หรือ ธพ. ไมสามารถเพ่ิมทุนไดดวยตัวเอง เปนตน 
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(7)  เปรียบเทียบระหวาง CET1 ratio Tier 1 ratio และ Total Capital Ratio ที่ ธพ.  

ดำรงได ณ สิ ้นวันทำการสุดทายของแตละเด ือนกับอัตราสวนเงินกองทุนขั ้นต ่ำ (“minimum capital 

requirement”) และเงินกองทุนสวนเพิ ่ม (“capital buffer”) ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) 

กำหนดทั้ง 3 ประเภท รวมทั้ง CET1 ratio ที่ ธพ. กำหนดเปน trigger point18 เพื่อ loss absorption on a 

going-concern basis ซึ ่งอาจทำใหตราสารถูกลดมูลคา (“write down”)/ปลดหนี้ (“write off”) หรือ 

ถูก convert to equity 

นอกจากนี้ ให ธพ. เปดเผยใหผูลงทุนทราบวา สามารถติดตามอัตราสวนเงินกองทุน

ดังกลาว ณ สิ้นวันทำการสุดทายของแตละเดือนไดจากหนาเว็บไซตของ ธพ. ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป 

เนื ่องจากการลดลงของอัตราสวนเง ินกองทุนที่ ธพ. ดำรงได การไมสามารถปฏิบัติตาม minimum capital 

requirement และ capital buffer ดังกลาว อาจสงผลใหเกิดความเสี่ยงตอผูถือตราสาร Basel III- Additional 

Tier 1 อยางไร  

(8)  แนวทาง/วิธีการคำนวณมูลคาที่ตราสารถูก write down/write off หรือมูลคาที ่ตราสาร 

ถูก convert to equity เมื่อเกิด trigger event ภายใตเงื่อนไขทั้งเพื่อ loss absorption on a going-concern 

basis และ loss absorption on a gone-concern basis19 พรอมตัวอยางการคำนวณที่ผูลงทุนเขาใจไดงาย 

รวมทั้งจัดทำ worst case scenario analysis เพื่อใหผูลงทุนเขาใจ/รับทราบผลขาดทุนสูงสุด และผลกระทบที่ 

ผูลงทุนอาจไดรับเมื่อเกิด trigger event ดังกลาว  

นอกจากนี้ กรณีของตราสาร Basel III -Additional Tier 1 ที่มีเงื่อนไขการ convert to 

equity ให ธพ. เปดเผยใหผูลงทุนทราบถึงความเสี่ยง และผลกระทบจากการกำหนด floor conversion price 

ที่ระดับรอยละ 50 ของราคาหุนสามัญของ ธพ. ในชวงกอนหรือระหวางการเสนอขายตามแนวทางที่สมาคม

ธนาคารไทยกำหนด เชน ความเสี่ยงที่จะไดรับหุนสามัญจากการถูก convert to equity ในมูลคารวมต่ำกวา 

เงินลงทุนในตราสาร Basel III - Additional Tier 1 ดังกลาว เปนตน 

(9)  ขั ้นตอนและกระบวนการในกรณีที ่ม ีการ write down/write off หรือ convert to 

equity สำหรับตราสาร Basel III - Additional Tier 1 

(10)  อธิบายแผนการขยายธุรกิจในชวง 3 ปขางหนา 

1.2  ขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนจากการเสนอขายตราสาร Basel III -Tier 1 ของ 

ธพ. โดยผาน ธพ. ผูออกตราสารเองหรือผานบริษัทหลักทรัพย (“บล.”) ในเครือของ ธพ. (ถามี) เนื่องจากเพื่อให

ถ ูกนับเปนเง ินกองทุนตามเกณฑตราสาร Basel III ของ ธปท. จึงอาจสรางแรงจูงใจให ธพ. หรือ บล.  

ในเครือของ ธพ. ชักชวนใหผูลงทุนซื้อตราสาร โดยไมชี้แจงถึงความเสี่ยง ชวนเชื่อเกินจริง ใหขอมูลเปนเท็จ

หรือไมชัดเจน 

 
18 อัตราที่ ธพ. กำหนดตองมี CET 1 ratio สูงกวา 5.125% 
19 เชน ธพ. มีสินทรัพยไมเพียงพอจายคืนผูฝากเงนิและเจาหนี้ เงนิกองทุนของ ธพ. ลดลงจนถึงระดับที่จะกระทบตอผูฝากเงนิ

และเจาหนี้ หรือ ธพ. ไมสามารถเพ่ิมทุนไดดวยตัวเอง เปนตน 
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ในกรณอีอกและเสนอขายตราสาร Basel III Tier 2 ใหเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมในสวนที่ 1 : รายการขอมูล  

ดังนี้ 

2.  กรณีเสนอขายตราสาร Basel III Tier 2 

2.1  ลักษณะเฉพาะของตราสารและขอมูลที่เก่ียวของ 

(1)  ลักษณะและเงื่อนไขโดยรวมของตราสาร Basel III Tier 2 โดยระบุความเสี่ยงเฉพาะตัว

ของตราสารอยางละเอียดและชัดเจน เชน เปนตราสารท่ี ธพ. มีสิทธิไถถอนกอนครบกำหนดการชำระคืนภายใต

เงื ่อนไขที่ ธปท. กำหนดและไมมีขอกำหนดใหผู ถือสามารถไถถอนกอนกำหนดการกำหนดเงื ่อนไข loss 

absorption on a gone-concern basis และความเสี่ยงและผลกระทบตอผูลงทุนภายใตสถานการณตาง ๆ

เปนตน 

(2)  เปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะและความเสี่ยงของตราสาร Basel III Tier 2 และ 

ตราสารหนี ้ทั ่วไป โดยไมทำใหผูลงทุนเขาใจผิดวาหลักทรัพย ทั ้งสองประเภทสามารถเปรียบเทียบกันได  

เชน เปรียบเทียบผลตอบแทนอยางเดียว โดยไมรวมถึงขอมูลผลกระทบดานความเสี่ยงที ่อาจเกิดขึ้นจาก 

ตราสาร Tier 2 เปนตน 

(3)  เปรียบเทียบลำดับการชำระหนี้ของตราสาร Basel III Tier 2 กับเงินฝาก เจาหนี้สามัญ  

ตราสารหนี้ประเภทอื่น ๆ หุนสามัญ ฯลฯ ทั้งภายใตสถานการณตาง ๆ เชน เมื่อผูออกตราสารถูกพิทักษทรัพย หรือ 

ถูกพิพากษาใหลมละลาย หรือมีการชำระบัญชีเพ่ือการเลิกกิจการ 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 โดยยอและเขาใจ

ไดงาย 

(6)  เปรียบเทียบระหวาง CET 1 ratio, Tier 1 Ratio และ Total Capital Ratio ที่ 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 ความเสี ่ยงตอผู ถือตราสาร Basel III Tier 2 

อยางไร  

(7)  แนวทาง/วิธ ีการคำนวณมูลคาที ่ตราสารถูก write down/write off หรือมูลคาที่ 

ตราสารถูก convert to equity เมื่อเกิด trigger event ภายใตเงื ่อนไขเพื่อ loss absorption on a gone-

concern basis พรอมตัวอยางการคำนวณที่ผู ลงทุนเขาใจไดงาย รวมทั้งมีการจัดทำ worst case scenario 
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analysis เพื่อใหผูลงทุนเขาใจ/รับทราบผลขาดทุนสูงสุด และผลกระทบที่ผู ลงทุนอาจไดรับเมื่อเกิด trigger 

event ดังกลาว 

นอกจากนี ้ กรณีของตราสาร Basel III Tier 2 ที ่ม ีเง ื ่อนไขการ convert to equity  

ให ธพ. เปดเผยใหผูลงทุนทราบถึงความเสี่ยง และผลกระทบจากการกำหนด floor conversion price ที่ระดับ

รอยละ 50 ของราคาหุนสามัญของ ธพ. ในชวงกอนหรือระหวางการเสนอขายตามแนวทางท่ีสมาคมธนาคารไทย

กำหนด เชน ความเสี่ยงที่จะไดรับหุนสามัญจากการถูก convert to equity ในมูลคารวมต่ำกวาเงินลงทุนใน 

ตราสาร Basel III Tier 2 ดังกลาว เปนตน 

(8)  ขั้นตอนและกระบวนการในกรณีที ่มีการ 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) เนื่องจากเพื่อใหถูกนับเปน

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

ใหผูลงทุนซื้อตราสาร โดยไมชี้แจงถึงความเสี่ยง ชวนเชื่อเกินจริง ใหขอมูลเปนเท็จหรือไมชัดเจน 
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ภาคผนวก 5 : การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขาย 

ตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย 

 

ในกรณีออกและเสนอขาย Insurance Capital ใหเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมในสวนท่ี 1 : รายการขอมูล ดังนี ้

1.  กรณีเสนอขาย Insurance Capital Bond-Additional Tier 1  

1.1  ลักษณะเฉพาะของตราสารและขอมูลที่เก่ียวของ 

(1)  ล ักษณะและเง ื ่อนไขโดยรวมของ Insurance Capital Bond- Additional Tier 1  

โดยระบุความเสี่ยงเฉพาะตัวของตราสารอยางละเอียดและชัดเจน เชน ไมกำหนดระยะเวลาการชำระคืนแตจะ

ถูกไถถอนเมื่อเลิกกิจการ บริษัทประกันภัยมีอำนาจเต็มที่ในการยกเลิกการจายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใด

เมื่อใดก็ไดโดยไมสะสมผลตอบแทน (non-cumulative) และไมถือเปนเหตุผิดนัดชำระหนี้ การกำหนดเงื่อนไข

ในการรองรับและรับรูผลขาดทุนในระหวางการดำเนินการ (“loss absorption on a going-concern basis”) 

และเมื่อไมสามารถดำเนินกิจการตอไปได 20 (“loss absorption on a gone-concern basis”) ความเสี่ยงและ

ผลกระทบตอผูลงทุนภายใตสถานการณตาง ๆ เปนตน 

(2)  เปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะและความเสี่ยงของ Insurance Capital Bond- 

Additional Tier 1 และตราสารหนี้ทั่วไป โดยไมทำใหผูลงทุนเขาใจผิดวาหลักทรัพยทั้งสองประเภทสามารถ

เปรียบเทียบกันได เชน เปรียบเทียบผลตอบแทนอยางเดียว โดยไมรวมถึงขอมูลผลกระทบดานความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นจาก 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 

หรือมีการชำระบัญชีเพื ่อการเลิกกิจการหรือเมื ่อเกิด 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)  วิธีการคำนวณอัตราสวนเงินกองทุนชั ้นที ่ 1 ที ่เปนสวนของเจาของ (“CET1 ratio”) 

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 (“Tier 1 ratio”) และอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy 

Ratio : “CAR”) โดยยอและเขาใจไดงาย 

 
20 เชน บริษัทประกันภัยมีสินทรัพยไมเพียงพอจายคาสินไหมทดแทนใหผูเอาประกันภัยหรือผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม 

และเจาหนี้ เงินกองทุนของบริษัทประกันภัยลดลงจนถึงระดับที่จะกระทบตอผูเอาประกันภัยหรือผูรับผลประโยชนตาม

กรมธรรม และเจาหนี้ หรือบริษัทประกันภัยไมสามารถเพ่ิมทุนไดดวยตัวเอง เปนตน 
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(7)  เปรียบเทียบระหวาง CET1 ratio, Tier 1 ratio และ CAR ที่บริษัทประกันภัยดำรงได  

ณ สิ ้นไตรมาสกับอ ัตราสวนเงินกองทุนขั ้นต ่ำ (“minimum capital requirement”) ตามที ่สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สำนักงาน คปภ.”) กำหนด รวมทั้ง CET1 ratio 

ที่บริษัทประกันภัยกำหนดเปน trigger point21 เพื่อ loss absorption on a going-concern basis ซึ่งอาจ 

ทำใหตราสารถูกลดมูลคา (“write down”)/ปลดหนี้ (“write off”) หรือถูก convert to equity 

นอกจากนี้ ใหบริษัทประกันภัยเปดเผยใหผูลงทุนทราบวา สามารถติดตามอัตราสวน

เงินกองทุนดังกลาว ณ สิ้นไตรมาสไดจากหนาเว็บไซตของบริษัทประกันภัยและสำนักงาน คปภ. ภายใน 60 วัน

นับจากวันสิ้นไตรมาส เนื่องจากการลดลงของอัตราสวนเงินกองทุนที่บริษัทประกันชีวิตดำรงได การไมสามารถ

ปฏิบัติตาม minimum capital requirement ดังกลาว อาจสงผลใหเกิดความเสี่ยงตอผูถือ Insurance Capital 

Bond- Additional Tier 1 อยางไร  

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

ถูก convert to equity เมื่อเกิด trigger event ภายใตเงื่อนไขทั้งเพ่ือ loss absorption on a going-concern 

basis และ loss absorption on a gone-concern basis พรอมตัวอยางการคำนวณที่ผูลงทุนเขาใจไดงาย 

รวมทั้งจัดทำ worst case scenario analysis เพื่อใหผูลงทุนเขาใจ/รับทราบผลขาดทุนสูงสุด และผลกระทบ 

ทีผู่ลงทุนอาจไดรับเมื่อเกิด trigger event ดังกลาว  

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

convert to equity ใหบริษัทประกันภัยเปดเผยใหผูลงทุนทราบถึงความเสี่ยง และผลกระทบจากการกำหนด 

floor conversion price ที่ระดับรอยละ 50 ของราคาหุนสามัญของบริษัทประกันภัยในชวงกอนหรือระหวาง

การเสนอขายตามแนวทางที่สมาคมประกันชีวิตไทย และ/หรือ สมาคมบริษัทประกันวินาศภัยไทยกำหนด เชน 

ความเสี่ยงที่จะไดรับหุนสามัญจากการถูก convert to equity ในมูลคารวมต่ำกวาเงินลงทุนใน Insurance 

Capital Bond- Additional Tier 1 ดังกลาว เปนตน 

(9)  ขั ้นตอนและกระบวนการในกรณีที ่ม ีการ write down/write off หรือ convert to 

equity สำหรับ Insurance Capital Bond- Additional Tier 1 

(10)  อธิบายแผนการขยายธุรกิจในชวง 3 ปขางหนา 

1.2  ขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนจากการเสนอขาย Insurance Capital Bond-

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

ถูกนับเปนเงินกองทุนตามเกณฑของสำนักงาน คปภ. จึงอาจสรางแรงจูงใจให ธพ. หรือ บล. ในเครือของบริษัท

ประกันภัยชักชวนใหผูลงทุนซื้อตราสารโดยไมชี ้แจงถึงความเสี่ยง ชวนเชื่อเกินจริง ใหขอมูลเปนเท็จหรือ 

ไมชัดเจน 

 

 
21 CET1 ratio ที่บริษัทประกันภัยกำหนดตองสูงกวา 65% 



53 

 

 

2.  กรณีเสนอขาย Insurance Capital Bond-Tier 2  

2.1  ลักษณะเฉพาะของตราสารและขอมูลที่เก่ียวของ 

(1)  ลักษณะและเงื่อนไขโดยรวมของ Insurance Capital Bond-Tier 2 โดยระบุความเสี่ยง

เฉพาะตัวของตราสารอยางละเอียดและชัดเจน เชน เปนตราสารที ่บริษัทประกันภัยมีสิทธิไถถอนกอน 

ครบกำหนดชำระคืนภายใตเงื ่อนไขที ่สำนักงาน คปภ. กำหนดและไมมีขอกำหนดใหผู ถือสามารถไถถอน 

กอนกำหนด การกำหนดเงื่อนไข loss absorption on a gone-concern basis และความเสี่ยงและผลกระทบ

ตอผูลงทุนภายใตสถานการณตาง ๆ เปนตน 

(2)  เปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะและความเสี่ยงของ Insurance Capital Bond-

Tier 2 และตราสารหนี้ทั ่วไป โดยไมทำใหผูลงทุนเขาใจผิดวาหลักทรัพยทั้งสองประเภทสามารถเปรียบเทียบ 

กันได เชน เปรียบเทียบผลตอบแทนอยางเดียว โดยไมรวมถึงขอมูลผลกระทบดานความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก 

Insurance Capital Bond-Tier 2 เปนตน 

(3)  เปรียบเทียบลำดับการชำระหนี้ของผูถือ Insurance Capital Bond-Tier 2 กับเจาหนี้

บุริมสิทธิ ผูเอาประกัน ผูถือกรมธรรม ผูรับผลประโยชน เจาหนี้สามัญ ตราสารหนี้ประเภทอ่ืน ๆ หุนสามัญ ฯลฯ 

ภายใตสถานการณตาง ๆ เชน เม่ือผูออกตราสารถูกพิทักษทรัพย หรอืถูกพิพากษาใหลมละลาย หรือมีการชำระ

บัญชีเพ่ือการเลิกกิจการ และเม่ือเกิด trigger event เพ่ือ 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 ที่บริษัทประกันภัยดำรงได  

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

นอกจากนี ้ ใหบริษัทประกันภัยเปดเผยใหผูลงทุนทราบวา สามารถติดตามอัตราสวน

เงินกองทุนดังกลาว ณ สิ้นไตรมาสไดจากหนาเว็บไซตของบริษัทประกันภัยและสำนักงาน คปภ. ภายใน 60 วัน

นับจากวันสิ้นไตรมาส เนื่องจากการลดลงของอัตราสวนเงินกองทุนที่บริษัทประกันภัยดำรงได การไมสามารถ

ปฏิบัติตาม minimum capital requirement ดังกลาวอาจสงผลใหเกิดความเสี่ยงตอผูถือ Insurance Capital 

Bond-Tier 2 อยางไร  

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

ที่ตราสารถูก convert to equity เมื่อเกิด trigger event ภายใตเงื่อนไขเพื่อ loss absorption on a gone-

concern basis  พรอมตัวอยางการคำนวณที ่ผ ู ลงทุนเขาใจไดง าย รวมทั ้งมีการจ ัดทำ worst case  

scenario analysis เพื่อใหผูลงทุนเขาใจ/รับทราบผลขาดทุนสูงสุด และผลกระทบที่ผูลงทุนอาจไดรับเมื่อเกิด 

trigger event ดังกลาว  
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นอกจากนี้ กรณีของ Insurance Capital Bond-Tier 2 ที่มีเงื่อนไขการ convert to equity 

ใหบริษัทประกันภัย เปดเผยใหผูลงทุนทราบถึงความเสี่ยง และผลกระทบจากการกำหนด floor conversion 

price ที ่ระดับรอยละ 50 ของราคาหุ นสามัญของบริษัทประกันภัยในชวงกอนหรือระหวางการเสนอขาย 

ตามแนวทางที่สมาคมประกันชีวิตไทย และ/หรือ สมาคมบริษัทประกันวินาศภัยไทยกำหนด เชน ความเสี่ยง 

ที ่จะไดร ับหุ นสามัญจากการถูก convert to equity ในมูลคารวมต่ำกวาเงินลงทุนใน Insurance Capital 

Bond-Tier 2 ดังกลาว เปนตน 

(8)  ขั ้นตอนและกระบวนการในกรณีที ่มีการ write down/write off หรือ convert to 

equity สำหรับ Insurance Capital Bond-Tier 2 

(9)  อธิบายแผนการขยายธุรกิจในชวง 3 ปขางหนา 

2.2  ขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนจากการเสนอขาย Insurance Capital Bond-

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

เพื่อใหถูกนับเปนเงินกองทุนตามเกณฑของสำนักงาน คปภ. จึงอาจสรางแรงจูงใจให ธพ. หรือ บล. ในเครือของ

บริษัทประกันภัยชักชวนใหผูลงทุนซื้อตราสารโดยไมชี้แจงถึงความเสี่ยง ชวนเชื่อเกินจริง ใหขอมูลเปนเท็จ 

หรือไมชัดเจน 
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ภาคผนวก 6 : การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขาย 

ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม ตราสารหนี้เพื่อพฒันาสังคม  

และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน  

 

ในกรณีออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม (green bond) ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม 

(social bond) และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) ใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่ 1 : 

รายการขอมูล ดังนี้ 

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

และหมวดหมูโครงการหรือกิจกรรมที่ยั่งยืน (Taxonomy) (ถามี) ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับประเทศหรือระดับ

สากล ที่นำมาใชอางอิงในการขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ดังกลาวตามแตกรณีดงันี ้

(ก)  กรณีการเสนอขายตราสารหนี้เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม เชน มาตรฐาน ASEAN Green Bond 

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

Principles (ICMA GBP) เปนตน 

(ข)  กรณีการเสนอขายตราสารหนี ้เพื ่อพัฒนาสังคม เช น มาตรฐาน ASEAN Social Bond 

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

Principles (ICMA SBP) เปนตน  

(ค)  กรณีการเสนอขายตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน เชน มาตรฐาน ASEAN Sustainability Bond 

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

Guidelines (ICMA SBG) เปนตน 

(2)  วัตถุประสงคการใชเงินที่ไดจากการระดมทุน (use of proceeds) 

(3)  กระบวนการที่ใชในการประเมินและคัดเลือกโครงการ (process for project evaluation and 

selection) โดยระบุกระบวนการและปจจัยที่ใชในการพิจารณา รวมทั ้งมาตรฐานหรือวิธีการรับรองอื ่นใด 

ที่ใชอางอิง 

(4)  การบริหารจัดการเงินที่ไดจากการระดมทุน (management of proceeds) โดยแสดงถึงวิธีการ

ติดตามการใชเงินที ่ไดมาจากการระดมทุนในโครงการและวิธีการแบงแยกเงินออกจากเงินอื ่นของบริษัท 

ใหเห็นอยางชัดเจน เชน การนำเงินที ่ไดจากการระดมทุนแยกเปนบัญชีตางหากจากบัญชีทรัพยสินอื่น ๆ  

(sub-account) ของผูเสนอขายตราสารหนี้ เปนตน 

(5)  การรายงานและชองทางการเปดเผยขอมูลเกี ่ยวกับการดำเนินการภายหลังการเสนอขาย 

(reporting) โดยใหเปดเผยรายงานประเภทตาง ๆ จนกวาจะครบอายุของตราสารหนี้ เชน รายงานการใชเงิน 

ที่ไดมาจากการระดมทุน หรือรายงานความคืบหนาของโครงการวาดำเนินการถึงขั้นตอนใด จำนวนเงินที่ใช  

และยอดคงเหลือ เปนตน รวมทั ้งชองทางการเปดเผยขอมูล เชน บนเว็บไซตของผู เสนอขายตราสารหนี้  

ซึ่งควรจัดใหมีการรายงานอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เปนตน
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ภาคผนวก 7 : การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมกรณีเสนอขาย 

ตราสารหนีส้งเสริมความยั่งยืน  

ในกรณีออกและเสนอขายตราสารหนี้สงเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked bond) ใหเปดเผย

ขอมูลเพ่ิมเติมในสวนที่ 1 : รายการขอมูล ดังนี ้

(1) มาตรฐานที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขาย sustainability-linked bond และมาตรฐานนิยาม

และหมวดหมูโครงการหรือกิจกรรมที่ยั่งยืน (“Taxonomy”) (ถาม)ี ซึ่งเปนทีย่อมรับในระดับประเทศหรือระดับ

สากลที่ผูออกตราสารเลือกใช เชน International Capital Market Association Sustainability-linked Bond 

Principles (“ICMA SLBP”) เปนตน 

(2) ตัวชี ้ว ัดและเปาหมายดานความยั ่งยืน สำหรับใชเปนเงื ่อนไขในการปรับอัตราดอกเบี ้ยหรือ 

การดำเนินการตามภาระผูกพัน แลวแตกรณ ีของตราสาร ที่กำหนดตามขอ (3) โดยอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- นิยาม ขอบเขต และวิธีการคำนวณผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน 

- หลักการและเหตุผล ความสอดคลองกับธุรกิจของผู ออกตราสารหรือบริษัทในเครือ และ

กระบวนการกำหนดและคัดเลือกตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน (ถาม)ี  

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

(ถามี)เพ่ือใชในการเปรียบเทียบและวัดผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน  

- คาฐาน (“baseline”) และชวงเวลาที่ใชอางอิงเพ่ือใหทราบถึงผลความคืบหนาของการดำเนินงาน

เทียบกับตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน (ถามี) พรอมหลักการและเหตุผล  

- กลยุทธหรือแนวทางที่นำไปสูความสำเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน โดยคำนึงถึง

ความลับทางการคาและการแขงขัน พรอมระบุผลท่ีคาดวาจะเกิดจากแผนงานนั้น (เชิงปริมาณในกรณีท่ีสามารถระบุได) 

- กรอบเวลาที่ตองปฏิบัติตามตัวชี ้วัดและเปาหมายดานความยั ่งยืนใหสำเร็จ และระยะเวลา  

ในการติดตามและวัดผล 

- ควรระบุการดำเนินการ (fallback mechanism) ของผูออกตราสาร ในกรณีที ่อาจมีเงื ่อนไข 

ที่ทำใหไมสามารถคำนวณตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืนที่ตั้งไวได และเปดเผยเงื่อนไขดังกลาวใหชัดเจน 

เชน การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือหลักเกณฑดานสิ่งแวดลอม หรือการควบรวมกับกิจการอ่ืน เปนตน  

ตัวอยางการเปดเผยขอมูล (โดยใชขอมูลตราสารท่ีเสนอขาย) 

- ตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน : ลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตรอยละ 10 

(พรอมระบุรายละเอียดตามที่กำหนดขางตน เชน หลักการและเหตุผล ความสอดคลองกับธุรกิจของผูออก 

ตราสารหรือบริษัทในเครือ กระบวนการกำหนดและคัดเลือกตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน (ถามี)  

และ กลยุทธหรือแนวทางที่นำไปสูความสำเร็จ) 

- คาฐาน (baseline) : เปรียบเทียบกับปริมาณการปลอยกาซสำหรับป 2563 ซึ่งวัดคา ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 

(ซึ่งเสนอโดยคณะทำงานดานความยั่งยืนของบริษัทและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อใชในการ

วัดผลความคืบหนาของการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน)  
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- กรอบเวลาที่ตองปฏิบัติตามตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืนใหสำเร็จ : ภายในวันที่หุ นกูครบอายุ 3 ป  

(วันที่ 31 ธ.ค. 2566) โดยภายหลังจากการออกหุนกูจนถึงวันที่หุนกูครบอายุ 3 ป (วันที่ 31 ธ.ค. 2566) บริษัทจะ

ติดตามและวัดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตปละ 1 ครั้ง ณ วันที่ 31 ธ.ค.  

(3) การปรับอัตราดอกเบี้ยหรือการดำเนินการตามภาระผูกพัน แลวแตกรณี ของตราสาร 

- กรณีการปรับอัตราดอกเบี้ย ใหอธิบายรายละเอียด เงื ่อนไข รอบเวลาและความถี่ของการปรับ

อัตราดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดหรือสูงสุดที่ผูถือตราสารจะไดรับอยางชัดเจน  ทั้งนี้ ใหระบุลักษณะ 

อัตราดอกเบี้ยที่จายใหผูถือตราสารตามงวดการจายเปนเปอรเซ็นต (%) และจำนวนเงิน หลักเกณฑการคำนวณ

ดอกเบี้ย เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวของกับการจายดอกเบี้ย (ถามี) รวมถึงใหแสดงอัตราดอกเบี้ยที่ผูถือตราสารจะไดรับ

ภายใตสถานการณตาง ๆ พรอมรูปภาพประกอบ (อยางนอยในกรณีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดหรือต่ำสุด) 

- กรณีการดำเนินการตามภาระผูกพัน ใหอธิบายรายละเอียด เงื ่อนไข รอบเวลา ความถี่ และ

จำนวนเงินที่ตองใชหรือมูลคา (ถามี) ของการดำเนินการตามภาระผูกพันของผูออกตราสาร ซึ่งสอดรับกับ

เปาหมายหรือกลยุทธดานความยั่งยืนของผูออกตราสารหรือบริษัทในเครือ 

นอกจากนี้ ใหอธิบายวาเปนการดำเนินการที่เพิ่มขึ้นหรือแตกตางจากสิ ่งที่ผู ออกตราสารตอง

ปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือกลยุทธดานความยั่งยืนตามปกติ (ถามี) กอนการเสนอขาย sustainability-

linked bond อยางไร 

ตัวอยางการเปดเผยขอมูล (โดยใชขอมูลตราสารท่ีเสนอขาย) 

(1) กรณีการปรับอัตราดอกเบี้ย (ผูออกปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหากทำตามตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน

ไมสำเร็จ (step-up coupon)) :  

1. กรณีที่ผู ออกสามารถบรรลุตัวชี้วัด

และเปาหมายดานความยั่งยืน 

ณ วันที่หุนกูอายุครบ 3 ป หากผูออกลดปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจกในกระบวนการผลิตไดมากกวาหรือเทากับรอยละ 10 เมื่อเทียบ

กับคาฐาน และผู ประเมินภายนอกที่เปนอิสระ (“external review 

provider”) ออกรายงานรับรองผล ผูถือตราสารจะไดรับดอกเบี้ย 10% 

ตอป (ไมเปลี่ยนแปลงจากอัตราเดิม)  

2. กรณีที่ผูออกไมสามารถบรรลุตัวชี้วัด

และเปาหมายดานความยั่งยืน 

ณ วันที ่ห ุ นกู อายุครบ 3 ป หากผู ออกลดปริมาณการปลอยกาซ 

เรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดต่ำกวารอยละ 10 เมื ่อเทียบกับ 

คาฐาน และ external review provider ออกรายงานรับรองผลผูถือ

ตราสารจะไดร ับดอกเบี ้ยเพิ ่มขึ ้นจากอัตราเดิม 0.25% โดยอัตรา

ดอกเบี้ยใหมที่ผูถือตราสารจะไดรับคือ 10.25% ตอป เริ่มจากวันชำระ

ดอกเบี้ยงวดแรกภายหลังวันท่ีหุนกูอายุครบ 3 ป (วันที ่30 มิ.ย. 2567) 

และจะคงที่อัตราดังกลาวจนถึงวันชำระดอกเบี้ยงวดสุดทาย 
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ตัวอยาง อัตราดอกเบี้ยที่ผูถือตราสารจะไดรับภายใตสถานการณตาง ๆ  

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

ดอกเบี้ยงวดแรกภายหลังวันที่หุนกูอายุครบ 3 ป (วันที่ 30 มิ.ย. 2567) และจนถึงวันชำระดอกเบี้ยงวดสุดทาย  

ผูถือตราสารจะไดรับชำระดอกเบี้ยเปนเงนิสดแบงไดเปน 2 กรณี ไดแก 

1) หากผูออกลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดรอยละ 13 เมื่อเทียบกับคาฐาน และ 

external review provider ออกรายงานรับรองผล ผูถือตราสารจะไดรับดอกเบี้ย 10% ตอป หรือจำนวน 

100 บาท (ไมเปลี่ยนแปลงจากอัตราเดิม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) หากผูออกลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดรอยละ 7.5 เมื่อเทียบกับคาฐาน และ 

external review provider ออกรายงานรับรองผล ผู ถือตราสารจะไดรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ ้นจากอัตราเดิม 

0.25% โดยอัตราดอกเบี้ยใหมทีผู่ถือตราสารจะไดรับคือ 10.25% ตอป หรือจำนวน 125 บาท  

 

 

 

 

 

 

(2) กรณีการดำเนินการตามภาระผูกพัน (กำหนดใหผูออกมีภาระผูกพันในการดำเนินการใด ๆ หากทำตาม

ตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืนไมสำเร็จ) :  
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1. กรณีที่ผู ออกสามารถบรรลุตัวชี้วัด

และเปาหมายดานความยั่งยืน 

ณ วันที่หุ นกูอายุครบ 3 ป หากผู ออกลดปริมาณการปลอยกาซ 

เรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดมากกวาหรือเทากับรอยละ 10  

เมื่อเทียบกับคาฐาน และ external review provider ออกรายงาน

รับรองผล จะไมเขาเงื่อนไขการดำเนินการตามภาระผูกพันที่กำหนด 

2. กรณีที่ผูออกไมสามารถบรรลุตัวชี้วัด

และเปาหมายดานความยั่งยืน 

ณ วันที่หุ นกูอายุครบ 3 ป หากผู ออกลดปริมาณการปลอยกาซ 

เรือนกระจกในกระบวนการผลิตไดต่ำกวารอยละ 10 เมื่อเทียบกับ

คาฐาน และ external review provider ออกรายงานรับรองผล               

ผู ออกจะซื ้อคาร บอนเครดิตจากตลาดซื ้อขายคารบอนเครดิต         

ท ี ่ เป นที ่ยอมร ับในระด ับประเทศหร ือระด ับสากล ในมูลคา                  

ที ่เทียบเทากับการปรับอัตราดอกเบี้ยหุนกู เพิ่มขึ้นรอยละ 0.25           

ตอป หรือในปริมาณท้ังหมด 5,000 ตัน ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2567 

ทั ้งนี ้ กอนการเสนอขายหุ นกู  ผู ออกไมมีภาระหนาที ่ในการซื้อ

คารบอนเครดติ        

 

(4) การรายงานและชองทางการเปดเผยขอมูลภายหลังการเสนอขาย ใหเปดเผยประเภท พรอมชองทาง

และความถี่ของการเปดเผยรายงานดังตอไปนี้ โดยกำหนดใหรายงานจนกวาจะครบอายุตราสาร 

- รายงานผลความคืบหนาหรือผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมายดานความยั่งยืน จัดทำโดย

ผ ู ออกตราสาร โดยเปร ียบเท ียบและว ัดจาก benchmark, external reference หร ือ baseline (ถ ามี )                

อยางนอยปละครั้ง และ ณ รอบปประเมินผล  ทั้งนี้ ใหเผยแพรผานทางเว็บไซตของผูออก (ถามี) หรือชองทาง

อ่ืนใดท่ีผูลงทุนสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก พรอมนำสงเฉพาะรายงาน ณ รอบปประเมินผลตอสำนักงาน 

- รายงานความเห็นหรือการรับรองเกี่ยวกับผลความคืบหนาหรือผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดและ

เปาหมายดานความยั่งยืนของผูออกตราสาร จัดทำโดย external review provider ซึ่งใหความเห็นหรือรับรอง

ผลความคืบหนาหรือผลความสำเร็จ อยางนอย ณ รอบปประเมินผล  ทั้งนี้ ใหเผยแพรผานทางเว็บไซตของผูออก 

(ถามี) หรือชองทางอ่ืนใดที่ผูลงทุนสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก พรอมนำสงรายงานตอสำนักงาน 

(5) การใหความเห็นหรือการรับรองโดย external review provider ใหเปดเผยขอมูลดังนี ้

- คุณสมบัต ิของ external review provider ที ่ ได ร ับการแตงต ั ้ง ซ ึ ่งเป นไปตามที ่กำหนด 

ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ 

สงเสริมความยั่งยืนที่ออกใหม และขอบเขตในการประเมินของ external review provider 

- ผลการใหความเห็นหรือการรับรองของ external review provider เกี่ยวกับกรอบและลักษณะ

การเสนอขายตราสาร ( framework) ว  า เป นไปตามมาตรฐานสำหร ับ  sustainability-linked bond  

และ Taxonomy (ถามี) ที่เปนที่ยอมรับในระดับประเทศหรือระดับสากล เชน ICMA SLBP เปนตน และระบุ

ชองทางการเปดเผยรายงานดังกลาว ไดแก เว็บไซตของผูออก (ถามี) หรือชองทางอื่นใดที่ผูลงทุนสามารถเขาถึง

ไดโดยสะดวก  
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- ควรระบุ เง ื ่อนไข รวมถ ึงข ั ้นตอนและหน าท ี ่ของผ ู ออก ในกรณีที่อาจม ี เหต ุจำเปน 

ในการปลี่ยนแปลง external review provider 

(6) ความเส ี ่ยงและผลกระทบตอผ ู  ถ ือตราสารจากเป าหมายและต ัวช ี ้ว ัดด านความย ั ่ งยืน 

ที่กำหนด หรือภายใตสถานการณตาง ๆ จากเงื่อนไขการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือการดำเนินการตามภาระผูกพัน 

แลวแตกรณ ีของตราสาร ตามที่ระบุในขอ (2) และ (3) ตามลำดับ 


