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สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำรนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูและหนังสือช้ีชวน ซ่ึงเป็นเพยีงข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับลักษณะ
และควำมเส่ียงท่ีส ำคัญของตรำสำรท่ีเสนอขำย  ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือช้ีชวนโดยละเอียดก่อนกำรตัดสินใจลงทุน 

สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำร (Fact Sheet) 
[ระบุประเภทตรำสำร] 

[ระบุช่ือเฉพำะของตรำสำร] 
[ระบุช่ือผู้ออกตรำสำร] 

[ระบุช่ือผู้ระดมทุน (กรณีศุกูก)] 

ส่วนท่ี 1 สำระส ำคัญของตรำสำร 

- ใหร้ะบุลกัษณะท่ีส ำคญัของตรำสำรท่ีเสนอขำย เช่น ประเภทตรำสำร ควำมดอ้ยสิทธิ มีประกนั  
กำรแปลงสภำพ อตัรำดอกเบ้ียหรืออตัรำผลตอบแทน อำยตุรำสำร วนัครบก ำหนดอำย ุจ ำนวนและ 
มูลค่ำท่ีเสนอขำย มูลค่ำและประเภทของหลกัประกนัหรือกำรค ้ำประกนั สกุลเงินตรำท่ีไดรั้บช ำระ
ดอกเบ้ีย เงินตน้ หรือผลตอบแทนและเงินลงทุนในกรณีศุกูก อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำร  
ผูอ้อกตรำสำรหรือผูค้  ้ำประกนั สิทธิในกำรไถ่ถอนก่อนก ำหนด กำรคุม้ครองเงินตน้ เป็นตน้ 
- ในกรณีหุน้กูอ้นุพนัธ์ ให้ระบุลกัษณะท่ีส ำคญัเพิ่มเติม เช่น ปัจจยัอำ้งอิงท่ีอำจมีผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนหรือเงินตน้ท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ กำรจ่ำยช ำระหน้ีโดยกำรส่งมอบเป็นหุน้หรือหลกัทรัพยอ่ื์น 
เป็นตน้ 
- ในกรณีหุน้กูเ้พื่อกำรแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(securitization) ให้ระบุลกัษณะท่ีส ำคญั
เพิ่มเติม เช่น ผูเ้สนอโครงกำร ผูใ้หบ้ริกำรเรียกเก็บหน้ี  ประเภททรัพยสิ์นในกองทรัพยสิ์น  
กระแสรำยรับท่ีจะน ำมำช ำระหน้ีตำมตรำสำร กำรเพิ่มคุณภำพของเครดิต (credit enhancement)  
เป็นตน้ 
- ในกรณีศุกูก ใหร้ะบุเพิ่มเติมเก่ียวกบัทรัพยสิ์นในกองทรัสต ์เช่น สิทธิเรียกร้อง หรือ  
อำคำรส ำนกังำน อำคำรพำณิชย ์หรือโรงงำน เป็นตน้ 

ทั้งน้ี  ในกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยตรำสำรในลกัษณะท่ีเป็นกำรเพิ่มเติมตรำสำรรุ่นเดิมท่ีเสนอขำย 
ไปก่อนหนำ้ (reopen)1 ใหร้ะบุรำยละเอียดของกำรเสนอขำยตรำสำรในแต่ละคร้ังท่ีผำ่นมำของตรำสำร
รุ่นนั้น ๆ อยำ่งนอ้ย ดงัน้ี  1) จ ำนวนท่ีเสนอขำยในแต่ละคร้ังและมูลค่ำรวมท่ีเสนอขำยของตรำสำร   
2) อำยตุรำสำรท่ีออกในแต่ละคร้ัง 3) ระยะเวลำท่ีเสนอขำยตรำสำรในแต่ละคร้ัง 

 

 
1 มีลกัษณะ (feature) เหมือนกนั กล่ำวคือ อตัรำดอกเบ้ียเดียวกนั วนัจ่ำยช ำระดอกเบ้ียวนัเดียวกนั และวนัครบก ำหนด
อำยตุรำสำรหน้ีวนัเดียวกนั และตรำสำรหน้ีท่ีออกเพ่ิมเติมสำมำรถทดแทนกบัตรำสำรหน้ีคร้ังท่ีเคยออกไปก่อนหนำ้ 

แบบ Fact Sheet 
ตรำสำรหนี้/ศุกูก 
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ส่วนท่ี 2 ลกัษณะพเิศษและควำมเส่ียงของตรำสำร   

ใหอ้ธิบำยลกัษณะพิเศษและควำมเส่ียงของตรำสำรท่ีเสนอขำย อยำ่งนอ้ยดงัน้ี 

(1) ลกัษณะพิเศษและความเส่ียงของตรำสำร 
- ใหอ้ธิบำยถึงลกัษณะของผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บและควำมเส่ียงท่ีจะไม่ไดเ้งินตน้ 

คืนเตม็จ ำนวน เช่น ในกรณีท่ีผลตอบแทนไม่ไดก้ ำหนดอตัรำไวอ้ยำ่งชดัเจนและแน่นอน ใหอ้ธิบำย
เง่ือนไขหรือปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีผูอ้อกใชอ้ำ้งอิงกบัผลตอบแทนดงักล่ำว  ระยะเวลำท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ
ดอกเบ้ียและช ำระคืนเงินตน้ รวมถึงกรณีท่ีผูเ้สนอขำยจะไม่จ่ำยดอกเบ้ีย กำรจ่ำยช ำระคืนเงินตน้ดว้ย
หลกัทรัพยห์รือสินทรัพยอ่ื์น จ ำนวนเงินลงทุนสูงสุดท่ีมีโอกำสท่ีจะไม่ไดรั้บคืน เป็นตน้ โดยอำจ
ยกตวัอยำ่งประกอบกำรค ำนวณและแสดงเป็นรูปภำพประกอบ  

- สิทธิของผูถื้อตรำสำรหรือสิทธิของผูอ้อกตรำสำร เช่น เง่ือนไขและก ำหนดเวลำท่ีผูถื้อ 
ตรำสำรมีสิทธิท่ีจะน ำตรำสำรมำแปลงเป็นหุน้หรือผูอ้อกตรำสำรมีสิทธิท่ีจะบงัคบัแปลงตรำสำร
เป็นหุน้หรือสินทรัพยอ่ื์นใด  เหตุกำรณ์หรือเง่ือนไขกำรไถ่ถอนตรำสำรก่อนก ำหนด  เป็นตน้ 

- เง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีส ำคญัท่ีแตกต่ำงจำกกรณีทัว่ไป เช่น สิทธิหรือล ำดบัในกำรรับช ำระหน้ีของ
ผูถื้อหุน้กู ้ สำระส ำคญัของหลกัประกนัหรือกำรค ้ำประกนัรวมถึงเง่ือนไขต่ำง ๆ  เง่ือนไขส ำคญัท่ี
แตกต่ำงจำกขอ้ก ำหนดสิทธิมำตรฐำน กำรเปล่ียนแปลงหรือกำรปรับสิทธิใด ๆ ท่ีอำจมีผลกระทบ
ต่อสิทธิของผูถื้อตรำสำร เป็นตน้  

- ในกรณีตัว๋เงิน ใหมี้ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัควำมเส่ียงดำ้นกฎหมำยท่ีผูส้ลกัหลงัตัว๋เงิน 
อำจถูกไล่เบ้ียโดยผูซ้ื้อในทอดต่อไป เวน้แต่ผูส้ลกัหลงัจะจดขอ้ก ำหนดลบลำ้งหรือจ ำกดัควำมรับผิด
ของตนต่อผูท้รงตัว๋เงินไวช้ดัแจง้ในตัว๋นั้น (without recourse)  ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องในกรณี 
ท่ีตัว๋เงินระบุเง่ือนไขหำ้มเปล่ียนมือ และตัว๋เงินไม่ไดรั้บกำรคุม้ครองจำกสถำบนัคุม้ครองเงินฝำก 

- ในกรณีหุน้กู ้securitization ใหมี้ขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบัโครงสร้ำงของหุน้กู ้ กระบวน 
กำรแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ ประเภท ลกัษณะและคุณภำพของสินทรัพย ์ กำรดูแลจดักำร
สินทรัพย ์รวมถึงปัจจยัท่ีกระทบต่อควำมสำมำรถในจ่ำยช ำระดอกเบ้ียและเงินตน้ กำรจดัสรร
กระแสรำยรับส ำหรับกำรจ่ำยช ำระดอกเบ้ียและเงินตน้ เพือ่ใหผู้ถื้อตรำสำรทรำบวำ่ควำมเส่ียงของ
กำรลงทุนขึ้นอยูก่บักระแสรำยรับของกองทรัพยสิ์นท่ีผูอ้อกตรำสำรน ำมำช ำระคืนหน้ีตำมหุน้กู ้ 
รวมถึงรูปแบบหรือวิธีกำรเพิ่มคุณภำพของเครดิต (credit enhancement)  

- ในกรณีหุน้กูส้กุลเงินตรำต่ำงประเทศ ให้อธิบำยเพิ่มเติมเก่ียวกบัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำ
แลกเปล่ียนซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนโดยรวมของผูล้งทุน หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั                    
กำรแลกเปล่ียนเงินตรำ  ขั้นตอนและขอ้จ ำกดัของกำรซ้ือ ขำย หรือโอนตรำสำร  รวมทั้งขอ้จ ำกดั
ของกำรลงทุนในหลกัทรัพยต์่ำงประเทศ  

 



3 
 

- ในกรณีศุกูก ให้มีขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงสร้ำงกำรออกศุกูก กระบวนกำรช ำระ
ผลตอบแทน ทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นกองทรัสตไ์ม่ใช่หลกัประกนั และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจำกกรณีท่ี 
ผูร้ะดมทุนผิดนดัช ำระหน้ีหรือจำกกรณีท่ีทรัสตีผูอ้อกศุกูก (ผูอ้อกศุกูก) ไม่สำมำรถด ำรงคุณสมบติั
ไดต้ำมท่ีประกำศก ำหนด 

- ในกรณีท่ีผูเ้สนอขำยเป็นนิติบุคคลต่ำงประเทศ ใหมี้ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้จ ำกดัและควำมเส่ียง
ในกำรด ำเนินคดีทำงกฎหมำยกบัผูอ้อกหลกัทรัพย ์ผูค้  ้ำประกนัหรือผูมี้สิทธิเสนอโครงกำรท่ีอยู่ 
ในต่ำงประเทศ  รวมถึงระบุถึงเขตอ ำนำจศำลในกำรฟ้องร้องบงัคบัคดี  นอกจำกน้ีให้ระบุขอ้จ ำกดั
ในกำรส่งเงินออกนอกประเทศ (ถำ้มี) ดว้ย 

- ในกรณีตรำสำรดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 2                   
(ตรำสำร Basel III) ใหมี้ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรเปรียบเทียบระหวำ่งอตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 
ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ (“CET 1 ratio”)  อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 (“Tier 1 ratio”)  และ
อตัรำส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน (“Total capital ratio”) ท่ีธนำคำรพำณิชย ์(“ธพ.”) ด ำรงไดก้บัอตัรำส่วน
เงินกองทุนขั้นต ่ำ (“minimum capital requirement”) และเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (“capital buffer”)         
ทั้ง 3 ประเภทตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด และค ำเตือนใหผู้ล้งทุนทรำบวำ่ ตอ้งติดตำม
อตัรำส่วนเงินกองทุนดงักล่ำวไดจ้ำกหนำ้เวบ็ไซตข์อง ธพ. ณ  ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของแต่ละเดือน
ภำยในวนัท่ี 25 ของเดือนถดัไป เน่ืองจำกกำรลดลงของอตัรำส่วนเงินกองทุนท่ี ธพ. ด ำรงได ้            
กำรไม่สำมำรถปฏิบติัตำม minimum capital requirement และ capital buffer ดงักล่ำวอำจส่งผลให้
เกิดควำมเส่ียงต่อผูถื้อตรำสำร Basel III อยำ่งไร  

   นอกจำกน้ี ใหมี้ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะส ำคญัและระบุค  ำเตือนเก่ียวกบัควำมเส่ียงของตรำสำร 
Basel III อยำ่งละเอียดและชดัเจน เช่น ระยะเวลำก ำหนดช ำระคืน กำรไถ่ถอนตรำสำรก่อนก ำหนด  
เง่ือนไขกำรจ่ำยผลตอบแทนรวมทั้งกรณีท่ีผูเ้สนอขำยจะไม่จ่ำยดอกเบ้ียหรือเงินตน้ สิทธิหรือล ำดบั
ในกำรช ำระหน้ีของผูถื้อตรำสำรทั้งภำยใตส้ถำนกำรณ์ต่ำงๆ เช่น เม่ือผูอ้อกตรำสำรถูกพิทกัษท์รัพย ์
หรือถูกพิพำกษำให้ลม้ละลำย หรือมีกำรช ำระบญัชีเพื่อกำรเลิกกิจกำร หรือเม่ือเกิด trigger event 
ภำยใตเ้ง่ือนไขกำรรองรับผลขำดทุนในระหวำ่งกำรด ำเนินกำรหรือเม่ือมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีไม่
สำมำรถด ำเนินกิจกำรต่อไปได ้ กำรก ำหนดเง่ือนไขกำรรองรับผลขำดทุนในระหวำ่งกำรด ำเนินกำร
หรือเม่ือมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกิจกำรต่อไปได ้ รวมทั้งเง่ือนไขท่ีผูอ้อกตรำสำรมี
สิทธิท่ีจะไดรั้บกำรปลดหน้ี หรือบงัคบัแปลงตรำสำรเป็นหุน้สำมญั ส ำหรับตรำสำร Basel III ท่ีมี
เง่ือนไขกำรบงัคบัแปลงตรำสำรเป็นหุ้นสำมญั ให้ระบุรำยละเอียดกำรก ำหนดรำคำแปลงสภำพ 

ขั้นต ่ำท่ีระดบัร้อยละ 50 ของรำคำหุน้สำมญัของ ธพ. ในช่วงก่อนหรือระหวำ่งกำรเสนอขำย        
ตำมแนวทำงท่ีสมำคมธนำคำรไทยก ำหนด และควำมเส่ียงของผูถื้อตรำสำรจำกกำรก ำหนดรำคำ        
แปลงสภำพขั้นต ่ำดงักล่ำว  ควำมเส่ียงของตรำสำรและผลกระทบต่อควำมเส่ียงของตรำสำรและ
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ผลกระทบต่อผูล้งทุนภำยใตส้ถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อยำ่งชดัเจน เป็นตน้ โดยอำจยกตวัอยำ่งประกอบ 
กำรค ำนวณและแสดงเป็นรูปภำพประกอบ รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์จำก
กำรเสนอขำยตรำสำร Basel III ของ ธพ. โดยผำ่น ธพ. ผูอ้อกตรำสำรเองหรือผำ่นบริษทัหลกัทรัพย์
ในเครือของ ธพ. (ถำ้มี) 
 

(2) ความเส่ียงทัว่ไปของตรำสำร  
- ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต  อธิบำยใหเ้ห็นวำ่ ผูถื้อตรำสำรมีควำมเส่ียงท่ีอำจจะไม่ไดรั้บช ำระ

ดอกเบ้ียหรือเงินตน้ และแสดงถึงปัจจยัท่ีผูล้งทุนควรพิจำรณำก่อนกำรตดัสินใจลงทุน ในกรณีศุกูก
ใหอ้ธิบำยเพิ่มเติมให้เห็นวำ่ ในกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นเครดิตใหป้ระเมินจำกฐำนะกำรเงินและ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผูร้ะดมทุน 

- ควำมเส่ียงดำ้นรำคำ อธิบำยใหเ้ห็นถึงปัจจยัหลกั ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อรำคำของตรำสำร 
ในกรณีท่ีมีกำรซ้ือขำยตรำสำรก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน  รวมถึงควำมผนัผวนของรำคำตรำสำรต่อ 
กำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียในตลำด ซ่ึงตรำสำรระยะยำวอำจไดรั้บผลกระทบมำกกวำ่ 
ตรำสำรระยะสั้น  

- ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง อธิบำยใหเ้ห็นวำ่ ตรำสำรดงักล่ำวมีตลำดรองท่ีรองรับกำรซ้ือ 
ขำย เปล่ียนมือ ของตรำสำรดงักล่ำวหรือไม่ ตลอดจนควำมยำกง่ำยท่ีผูถื้อตรำสำรจะจ ำหน่ำยตรำสำร
ดงักล่ำวก่อนครบก ำหนดอำย ุ
 

 


