
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factsheet 

ชือ่บรษิทั........................... 
ลักษณะการประกอบธุรกจิ................................................. 

สถานะการเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (listed) :    เป็น      ไม่เป็น 

เสนอขาย............................................ (ประเภทตราสาร) ชือ่.......................................................................... 

วันที ่....................... (ระยะเวลาการเสนอขาย) 

 

อายุ 

อัตราดอกเบีย้  

งวดการช าระดอกเบีย้ 

การไถ่ถอนกอ่นก าหนด (ถา้ม)ี 

มูลค่าการเสนอขายรวม 

หลักประกัน/ผูค้ ้าประกัน (ถา้ม)ี 

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้(ถา้ม)ี 

วัตถุประสงคก์ารใชเ้งนิ 

 
 

อันดับ              แนวโนม้             

เมือ่วันที ่            โดย              

 
 

วันทีอ่อกตราสาร  

วันทีค่รบก าหนดอายุ 

ประเภทการเสนอขาย 

ผูจั้ดจ าหน่าย/ผูค้า้ 

นายทะเบยีนหุน้กู ้

 

 

 

 

 

 

  

LOGO บรษิทั 

(พจิารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชือ่ถอื) 

ตัวอย่าง 

 

 

 

เพิม่หมายเหตุและค าอธบิายสแีดงทา้ยรูป กรณีเสนอขาย

ตราสารทีม่คีวามซับซอ้น ไดแ้ก ่ความดอ้ยสทิธ ิความ

คลา้ยทุน การไถ่ถอนกอ่นก าหนด และการช าระเงนิตน้หรอื

ดอกเบีย้โดยขึน้กับปัจจัยอา้งองิ 

 

 
ตราสารทีม่อีายุและอันดับความน่าเชือ่ถอืเท่ากัน (หรอืใกลเ้คยีง

กัน) ใหผ้ลตอบแทน.....% ต่อปี (ณ วันที.่..................) 
*ตราสารทีม่อีายุไม่เต็มปี จะใชอ้ัตราผลตอบแทนอา้งองิทีม่าจาก              

การค านวณ 

ลกัษณะตราสาร 
 

รายละเอยีดส าคญัอืน่ 
 

ระดบัความเสีย่ง 

ผลตอบแทนของตราสารรุน่อืน่ในตลาด (YTM) 

อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัของผูอ้อก 
 

หนงัสอืชีช้วน 

 (filing) 

SCAN HERE 

QR 

code 

อนัดบัความนา่เชือ่ถอื 
 

อตัราสว่นทางการเงนิ 
(เทา่) 

คา่เฉลีย่
อุตสาหกรรม 

(ลา่สุด) 

งวด..
เดอืน 
ปี... 

ปี
... 

ปี
... 

ความสามารถในการช าระ

ดอกเบีย้ (Interest 
coverage ratio)1 

    

อัตราสว่นสภาพคล่อง 

(Current ratio)1  

    

หน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อื
หุน้รวม  
(Debt to equity : D/E 

ratio)2  

    

1ยิง่สงูยิง่แสดงถงึความสามารถในการช าระคนืสงู 
2ยิง่สงูยิง่แสดงถงึหน้ีสนิทีส่งู 

    

    
 

 

ขอ้ก าหนดในการด ารงอตัราสว่นทางการเงนิ 
 
บรษัิทจะด ารงไวซ้ ึง่ D/E ratio ในอัตราสว่นไม่เกนิ ... : …  

ณ………………  

ความเสีย่งของผูอ้อก 

1 

แบบสรุปขอ้มูลส าคัญของตราสาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ วันที ่                                                                       เมือ่ผูอ้อกถูกพทัิกษ์ทรัพย ์ถูกศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอื 

                มกีารช าระบัญชเีพือ่การเลกิบรษัิท 

         ตัวอย่าง 

 

 

 

 
*รายการอืน่ ไดแ้ก่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบัการไดร้บัช าระหนี ้ 
 

สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลงั 2 ปีและต ัง้แตไ่ตรมาส 1 ถงึไตรมาส

ลา่สุดหรอืเท่าทีม่ผีลการด าเนนิงานจรงิ 

สดัสว่นหนีท้ ีม่ภีาระดอกเบีย้ของผูอ้อก  

ลกัษณะพเิศษและความเสีย่งส าคญัของตราสาร 

 

ค าเตอืนและขอ้มูลแจง้เตอืนอืน่ 
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ค าอธบิายรายละเอยีดของขอ้มูลทีต่อ้งเปิดเผยในสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร1 

ตวัอกัษร (font) : Tahoma 

ขนาด : หัวขอ้ขนาด 12 และรายละเอยีดขอ้มูลขนาด 11 

ความยาว : กรณีตราสาร plain/common2 ไม่ควรเกนิ 2 หนา้กระดาษ A4 และกรณีตราสาร complex/risky3 ไม่ควรเกนิ 4 หนา้กระดาษ A4 

การเปิดเผยขอ้มูล 

1. ลักษณะการประกอบธุรกจิและสถานะการเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (listed) 

ใหร้ะบุลักษณะการประกอบธุรกจิของผูอ้อกตราสาร เชน่ ประเภทอุตสาหกรรม และสนิคา้/บรกิารหลัก เป็นตน้ และสถานะการเป็นบรษัิท listed 

2. ประเภทตราสารและระยะเวลาการเสนอขาย 

• ใหร้ะบุประเภทตราสารหน้ีทีเ่สนอขาย โดยระบุลักษณะดังต่อไปน้ี 
ประเภทตราสาร 

- พันธบัตร 

- หุน้กู ้

- ต๋ัวแลกเงนิ (Bill of exchange) /ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ (Promissory note) 

- พันธบัตรต่างประเทศหรอืหุน้กูต่้างประเทศทีเ่สนอขายในประเทศไทย (Baht bond) 

- หุน้กูส้กุลเงนิตราต่างประเทศ (FX bond) 

- หุน้กูแ้ปลงสภาพ (Convertible bond) 

อายุตราสาร 

- ระยะสัน้ (ไม่เกนิ 270 วัน) 
- ระยะยาว 

ล าดับการช าระหน้ี 

- ไม่ดอ้ยสทิธ ิ
- ดอ้ยสทิธ ิ
- ดอ้ยสทิธคิลา้ยทุน 

หลักประกัน/การค ้าประกัน 

- มปีระกัน 
- ไม่มปีระกัน 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด 

- ผูอ้อกตราสารสามารถขอไถ่ถอนก่อนครบก าหนด (callable) 
- ผูถ้อืตราสารสามารถขอไถ่ถอนก่อนครบก าหนด (puttable) 

• ใหร้ะบุชือ่ตราสารทีเ่สนอขาย 

• ใหร้ะบุระยะเวลาการเสนอขายตามที่ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (แบบ filing) 

3. ลักษณะตราสาร 

ใหร้ะบุรายการต่อไปน้ี 

- สกุลเงนิ : หากไม่ใชส่กุลเงนิบาท ใหร้ะบุสกุลเงนิของตราสารทีเ่สนอขาย เชน่ สกุลเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD) เป็นตน้ 

- อายุตราสาร : ใหร้ะบุอายุของตราสาร  

- อัตราดอกเบีย้/ผลตอบแทน : ใหร้ะบุว่าอัตราดอกเบีย้ทีจ่ะจ่ายใหผู้ถ้ือตราสารตามงวดการจ่ายเป็นลักษณะใดต่อไปน้ี 

1. คงที ่(fixed) 
2. ลอยตัว (floating) 
3. ผสม (mixed) 
4. ไม่คดิอัตราดอกเบีย้ (zero coupon) 

โดยใหร้ะบุเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) ต่อปี  

- งวดการช าระดอกเบีย้/ผลตอบแทน : ใหร้ะบุงวดการจ่ายดอกเบีย้ตามทีร่ะบุไวใ้นแบบ filing เชน่ จ่ายดอกเบีย้ทุก ๆ 3 เดอืน เป็นตน้ 

- การไถ่ถอนก่อนก าหนด (ถา้ม)ี : หาก “ม”ี  ใหเ้ปิดเผยรายละเอยีดเกีย่วกับสทิธใินการไถ่ถอนตราสารก่อนก าหนด รวมถงึเงือ่นไข 
การไถ่ถอนดังกล่าว เชน่ เป็นสทิธขิองผูอ้อกตราสาร / ผูถ้อืตราสาร โดยจะใชส้ทิธไิดภ้ายหลังจากการเสนอขายตราสารอย่างนอ้ย X ปี 
หรอืเมือ่อัตราดอกเบีย้ในตลาดลดลง / เพิม่ขึน้ถงึระดับ Y% ต่อปี  เป็นตน้ 

- มูลค่าการเสนอขายรวม : ใหร้ะบุมูลค่าการเสนอขายรวมของตราสารทีเ่สนอขาย (มูลค่าทีต่ราไว)้ 

- หลักประกัน/ผูค้ ้าประกัน (ถา้ม)ี : หาก “ม”ี  ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัประเภทหลักประกัน ไดแ้ก่ 

1. การค ้าประกันโดยนติบิุคคล/บุคคลอืน่ (Corporate/Personal Guarantee) 

2. การค ้าประกันโดยหลักทรัพย ์(Collateral) 

รวมทัง้ใหร้ะบุมูลค่าการค ้าประกัน และเงือ่นไขของการค ้าประกัน (ถา้ม)ี 

- ชือ่ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้(ถา้ม)ี : ใหร้ะบุชือ่ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

 
1 จัดท า factsheet 1 ชดุส าหรับตราสาร 1 รุ่น 
2 ตราสาร plain/common ไดแ้ก่ ตราสารที่ไม่ซับซอ้น (senior (secured/unsecured)) ตราสารทีใ่หส้ทิธผูิอ้อกไถ่ถอนคนืก่อน
ก าหนด (callable) ตราสารทีใ่หส้ทิธผูิถ้อืไดรั้บช าระคนืก่อนก าหนด (puttable) และหุน้กูแ้ปลงสภาพ (convertible) 
3 ตราสาร complex/risky ไดแ้ก่ ตราสารหน้ีดอ้ยสทิธ ิ(subordinated) หุน้กูท้ีค่รบก าหนดไถ่ถอนเมือ่มกีารเลกิกจิการ (perpetual) 
หุน้กูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์(securitization) ตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทุนของธนาคาร
พาณิชย ์(Basel III) ตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทุนของบรษัิทประกันภัย (Insurance Capital Bond) หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง 
และศุกูก (sukuk) 3 



การเปิดเผยขอ้มูล 

- วัตถุประสงคก์ารใชเ้งนิ : ใหร้ะบุวัตถุประสงค์ของการใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนในครัง้น้ี เชน่ ขยายก าลังการผลติ ใชเ้ป็นเงนิทุน
หมุนเวยีน ช าระหน้ีเดมิ ลงทุนโครงการใหม่ ปรับปรุงกจิการ บรหิารความเสีย่ง เป็นตน้ ตามทีร่ะบุไวใ้นแบบ filing  

4. อันดับความน่าเชือ่ถอื (ถา้ม)ี 

ใหร้ะบุว่ามกีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (rating) ของตราสาร และ/หรอืผูอ้อกตราสาร และ/หรอืผูค้ ้าประกัน/ผูรั้บอาวัลหรอืไม่  
พรอ้มระบุ rating แนวโนม้ (outlook) ชือ่สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื และวันที่ไดรั้บการจัด rating  

5. รายละเอยีดส าคัญอืน่ 

ใหร้ะบุรายละเอยีดเพิม่เตมิกรณีดังต่อไปน้ี 

• วันทีอ่อกตราสาร/วันทีค่รบก าหนดอายุ : ใหร้ะบุวันทีอ่อกและวันที่ครบก าหนดไถ่ถอนของตราสารนัน้ ๆ (วัน/ เดอืน/ ปี)   

(กรณีหุน้กู ้perpetual ใหร้ะบุเฉพาะวันทีอ่อกตราสาร และระบุว่าไถ่ถอนเมือ่เลกิกจิการ) 
• ประเภทการเสนอขาย : ใหร้ะบุว่าเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนท่ัวไป (PO) หรอืผูล้งทุนสถาบัน (PP-II) และ/หรอื ผูล้งทุนรายใหญ่  

(PP-HNW) 
• ผูจั้ดจ าหน่าย/ผูค้า้: ใหร้ะบุชือ่บรษัิทหลักทรัพยท์ีท่ าหนา้ทีจ่ าหน่าย/คา้ตราสารหน้ีทีเ่สนอขายตามทีร่ะบุไวใ้นแบบ filing (ถา้ม)ี 
• นายทะเบยีนหุน้กู ้: ใหร้ะบุชือ่นายทะเบยีนหุน้กู ้ตามทีร่ะบุไวใ้นแบบ filing 
• อัตราดอกเบีย้/ผลตอบแทน : 

หากเป็นอัตราดอกเบีย้แบบลอยตัว ใหร้ะบุวันก าหนดดอกเบีย้ของแต่ละงวด พรอ้มกับแสดงหลักเกณฑก์ารค านวณดอกเบีย้ และ
รายละเอยีดเงือ่นไขอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจ่ายดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีก่ าหนดไวใ้นแบบ filing  

ตัวอย่าง 

- อัตราดอกเบีย้ปรับทุก 5 ปี โดยผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูจ้ะเป็นผูแ้จง้ใหผู้ล้งทุนทราบ   
- อัตราดอกเบีย้ส าหรับชว่ง 5 ปีแรกคงทีท่ี่รอ้ยละ 5.85 จ่ายดอกเบีย้ทุก 6 เดอืน ยกเวน้ผูอ้อกหุน้กูม้กีารเลือ่นการช าระดอกเบีย้    
- ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธแิละดุลยพนิจิแต่เพยีงผูเ้ดยีวทีจ่ะเลือ่นการช าระดอกเบีย้ (งวดปัจจุบันและคา้งช าระ) โดยไม่จ ากัดระยะเวลาและ

จ านวนครัง้ และจะสะสมดอกเบีย้ทีไ่ม่ไดช้ าระ แต่จะไม่มกีารจ่ายผลตอบแทนใด ๆ บนดอกเบีย้คา้งช าระสะสม 
• การรายงานภายหลังการเสนอขาย (กรณีเสนอขายตราสารหน้ีเพือ่อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม (green bond) ตราสารหน้ีเพือ่พัฒนาสังคม 

(social bond) และตราสารหน้ีเพือ่ความยั่งยนื (sustainability bond)) : ใหร้ะบุหนา้ที ่ความถี ่และชอ่งทางการเปิดเผยรายงานตามที่
ระบุไวใ้นแบบ filing 

6. อัตราสว่นทางการเงนิทีส่ าคัญของผูอ้อก 

กรณีเสนอขายตราสารหน้ีต่อ PO และ/หรอื PP-HNW ใหแ้สดงอัตราสว่นทางการเงนิต่อไปน้ี โดยใชข้อ้มูลตามงบการเงนิรวมยอ้นหลัง 2 ปี   
งบการเงนิรายครึง่ปีฉบับสอบทาน และตัง้แต่ไตรมาส 1 ถงึไตรมาสล่าสดุหรอืเท่าทีม่ผีลการด าเนนิงานจรงิ1 พรอ้มความหมายของแต่ละ
อัตราสว่น เชน่ ความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (Interest coverage ratio) ยิง่สงูยิง่แสดงถงึความสามารถในการช าระคืนสงู เป็นตน้ 

ทัง้น้ี การแสดงขอ้มูลอัตราสว่นทางการเงนิงวดล่าสุด ในกรณีทีง่บก าไรขาดทุนเป็นงบระหว่างปี ใหน้ าขอ้มูลยอ้นหลัง 4 ไตรมาสมาค านวณ
เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลเต็มปี กรณีชว่งเวลาใดทีผู่อ้อกไม่ไดจั้ดท างบระหว่างปีส าหรับงวดปีก่อน ใหจั้ดท าอัตราสว่นทางการเงนิโดยใชข้อ้มูลเฉพาะ
งวดล่าสุด และอธบิายในหมายเหตุเพิม่เตมิ พรอ้มแสดงค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมของแต่ละอัตราสว่นเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมและบรกิารท่ัวไป 
โดยใชข้อ้มูลล่าสดุ (ถา้ม)ี ระบุแหล่งขอ้มูล ชว่งเวลาของขอ้มูลและกลุ่มอุตสาหกรรม (sector) ทีใ่ชอ้า้งองิ ส าหรับกรณีทีไ่ม่สามารถหาขอ้มูล
อา้งองิ ใหร้ะบุว่า “ไม่มขีอ้มูล” 

• กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุ่มอุตสาหกรรมและบรกิารท่ัวไป 

อตัราสว่น สูตรการค านวณ 

ความสามารถในการช าระดอกเบีย้  

(interest coverage ratio : ICR) (เท่า)  

ก าไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่มราคา                     
และค่าตัดจ าหน่าย / ดอกเบีย้จ่าย 

หน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้รวม                      

(Debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสนิรวม / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

สภาพคล่อง 
• กรณีผูอ้อกเป็นกจิการในกลุ่มพัฒนา

อสังหารมิทรัพย์ 
อัตราสว่นเงนิทุนหมุนเวยีนเร็ว (Quick Ratio) 
(เท่า) 

• กรณีอืน่ ๆ 
อัตราสว่นสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า) 

 
 
 
(สนิทรัพยห์มุนเวยีน - สนิคา้คงเหลอื) / หน้ีสนิ
หมุนเวยีน 
 
สนิทรัพยห์มุนเวยีน / หน้ีสนิหมุนเวยีน 

 

• กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุ่มธนาคารพาณิชย ์

อตัราสว่น สูตรการค านวณ 

อัตราสว่นสนิทรัพยส์ภาพคล่องเพือ่รองรับสถานการณ์
ดา้นสภาพคล่องทีม่คีวามรุนแรง (Liquidity Coverage 
Ratio: LCR) (รอ้ยละ) 

ค านวณตามเกณฑธ์นาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

(สนิทรัพยส์ภาพคล่อง / ประมาณการกระแสเงนิสด
ไหลออกสทุธใิน 30 วัน ภายใตส้ถานการณ์ 
ดา้นสภาพคล่องทีม่คีวามรุนแรง) 

แหล่งเงนิทีม่คีวามมั่นคงต่อความตอ้งการแหล่งเงนิทีม่ี
ความมั่นคง (Net Stable Funding Ratio: NSFR)  
(รอ้ยละ) 

ค านวณตามเกณฑ ์ธปท. 

(แหล่งเงนิทีม่คีวามมั่นคง / ความตอ้งการแหล่งเงนิที่
มคีวามมั่นคง)  

เงนิกองทุนชัน้ที ่1 (Tier 1 ratio) (รอ้ยละ) ค านวณตามเกณฑธ์ปท. 
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• กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุ่มบรษัิทหลักทรัพย์ 

อตัราสว่น สูตรการค านวณ 

เงนิกองทุนสภาพคล่องสทุธต่ิอหน้ีสนิ 

ท่ัวไปและทรัพยส์นิทีต่อ้งวางเป็นประกัน (NCR)  

(รอ้ยละ) 

ค านวณตามเกณฑส์ านักงาน ก.ล.ต. 

หน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้รวม  

(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสนิรวม / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA) (รอ้ยละ) ก าไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษี * 100 / สนิทรัพยร์วม 
(เฉลีย่) 

 
• กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุ่มประกันชวีติ 

อตัราสว่น สูตรการค านวณ 

อัตราสว่นเงนิกองทุนต่อเงนิทุนทีต่อ้งด ารง                        
ตามกฎหมาย (CAR Ratio) (รอ้ยละ) 

ค านวณตามเกณฑส์ านักงานคณะกรรมการก ากับและ
สง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกันภัย (คปภ.) 

สนิทรัพยล์งทุนต่อส ารองประกันภัย (รอ้ยละ) สนิทรัพยล์งทุน * 100 / เงนิส ารองประกันภัย 

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE)  (รอ้ยละ) ก าไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษี * 100 / สว่นของ 
ผูถ้อืหุน้รวม (เฉลีย่) 

 
• กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุ่มลสีซิง่/กลุ่มสนิเชือ่สว่นบุคคล 

อตัราสว่น สูตรการค านวณ 

หน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้รวม  

(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสนิรวม / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

สัดสว่นสนิเชือ่ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได ้                  

(NPL ratio) (รอ้ยละ) 

สนิเชือ่ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได ้* 100 / สนิเชือ่รวม 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA) (รอ้ยละ) ก าไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษี * 100 / สนิทรัพยร์วม 
(เฉลีย่) 

 
• กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุ่มบรษัิทบริหารสนิทรัพย ์

อตัราสว่น สูตรการค านวณ 

หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษีเงนิได ้ค่าเสือ่มราคา และค่าตัดจ าหน่าย (interest 
bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า) 

หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ / ก าไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

หน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้รวม  

(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 

หน้ีสนิรวม / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA) (รอ้ยละ) ก าไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษี * 100 / สนิทรัพยร์วม 
(เฉลีย่) 

หมายเหตุ :  
1 ส าหรับอัตราสว่นทางการเงนิทีใ่ชข้อ้มูลตามงบการเงนิทีเ่ปิดเผยตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับฐานะการเงนิและ    
ผลการด าเนนิงานของบรษัิททีอ่อกหลักทรัพยก์ าหนดใหร้ายงาน   
ทัง้น้ี กรณีเสนอขายหุน้กูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์(securitization) ใหแ้สดงอัตราส่วนทางการเงนิของผูม้สีทิธ ิ
เสนอโครงการ (originator) และกรณีเสนอขายศุกูกใหแ้สดงอัตราส่วนทางการเงนิของผูร้ะดมทุน 

7. ขอ้ก าหนดในการด ารงอัตราส่วนทางการเงนิ  
ใหร้ะบุขอ้ก าหนดในการด ารงสัดส่วนทางการเงนิ เชน่ อัตราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E ratio) อัตราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อ
สว่นของผูถ้อืหุน้ (IBD/E ratio) อัตราสว่นหน้ีสนิ (Debt ratio) อัตราสว่นความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (Interest coverage ratio)             
เป็นตน้ โดยกรณีทีม่ขีอ้ก าหนดใหผู้อ้อกด ารงอัตราส่วนทางการเงนินอกเหนือจาก D/E ratio ใหเ้ปิดเผยสตูรการค านวณนั้นและแสดง
อัตราสว่น ณ ปัจจุบันดว้ย 
ทัง้น้ี หากไม่มขีอ้ก าหนดดังกล่าว ใหร้ะบุว่า “ไม่มขีอ้ก าหนดในการด ารงอัตราส่วนทางการเงนิ” 

8. ระดับความเสีย่ง 

พจิารณาจากอันดับความน่าเชือ่ถอื อายุคงเหลอืและความซับซอ้น เชน่ ตราสาร plain ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอื A ถงึ AAA มคีวามเสีย่งระดับ 
1 ถงึ 3 ตราสาร plain ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอื BBB มคีวามเสีย่งระดับ 4 ถงึ 5 ตราสาร plain ทีไ่ม่มกีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื  
มคีวามเสีย่งระดับ 8  
ในสว่นของหุน้กู ้perpetual หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง และตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(Basel III) ไดค้ านงึถงึ 
ความเสีย่งในมติขิองความซับซอ้นดว้ย จงึแยกแนวทางการก าหนด risk scale ออกจากตราสารหน้ีท่ัวไป เชน่ หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง  
มคีวามเสีย่งระดับ 4 ขึน้ไป และหุน้กู ้perpetual ตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond มคีวามเสีย่งระดับ 7 ถงึ 8 เป็นตน้  
โดยสรุปไดดั้งน้ี 
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ทัง้น้ี ใหร้ะบุค าเตอืนเกีย่วกับความซับซอ้นของลักษณะตราสารทา้ยภาพดว้ย โดยระบุเป็นหมายเหตุและใชตั้วอักษรสีแดง ดังน้ี 

เป็นตราสารหน้ี... 

- ดอ้ยสทิธ ิ
- มลัีกษณะคลา้ยทุน 
- ผูอ้อกตราสาร/ผูถ้อืตราสารสามารถขอไถ่ถอนก่อนครบก าหนด (แลว้แต่กรณี) 
- การช าระเงนิตน้หรอืดอกเบีย้ขึน้กับปัจจัยอา้งองิ 

หมายเหตุ : rating หมายถงึ อันดับความน่าเชือ่ถอืตามทีป่ระกาศก าหนด  

ส าหรับรูปแสดงระดับความเสีย่งทัง้ 8 ระดับ สามารถ download ไดท้ีร่ะบบออกและเสนอขายหลักทรัพย ์(Initial Product Offering  
System : IPOS) หรอืระบบส าหรับการรับขอ้มูลอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีส่ านักงานประกาศก าหนด  
เพือ่น าไปใชป้ระกอบการจัดท าเอกสาร 

9. ผลตอบแทนของตราสารอืน่ในตลาด 

ใหร้ะบุผลตอบแทนต่อปี (yield to maturity) ของตราสารทีม่อีายุและอันดับความน่าเชือ่ถอืเท่ากัน (หรอืตราสารทีม่อีายุและอันดับ 
ความน่าเชือ่ถอืใกลเ้คยีงกัน) โดยใชข้อ้มูล ณ วันทีก่ าหนดอัตราดอกเบีย้ตราสาร พรอ้มระบุวันทีข่องขอ้มูล หากไม่สามารถหาขอ้มูลอา้งองิได ้
ใหร้ะบุว่า “ไม่มขีอ้มูล”  

ทัง้น้ี สามารถดูขอ้มูลไดจ้ากเสน้อัตราผลตอบแทนของตราสารหน้ีภาคเอกชน (Corporate Bond Yield Curve) ซึง่จัดท าโดย ThaiBMA             

ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่สามารถหาอัตราผลตอบแทนของตราสารหน้ีทีม่อีายุคงเหลอืเท่ากันจาก Corporate Bond Yield Curve ใหผู้อ้อก
ระบุอัตราผลตอบแทนของตราสารหน้ีทีม่อีายุคงเหลอืใกลเ้คยีง โดยใชว้ธิ ีlinear interpolation พรอ้มระบุหมายเหตุอธบิายขา้งทา้ยว่า              
“*ตราสารทีม่อีายุไม่เต็มปี จะใชอ้ัตราผลตอบแทนอา้งองิทีม่าจากการค านวณ”  

ตัวอย่าง อัตราผลตอบแทนของตราสารหน้ีทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ที ่AAA ทีม่อีายุคงเหลอื 3 ปี 6 เดอืน ใหใ้ชอ้ัตราผลตอบแทนทีเ่ป็น 
จุดกึง่กลางระหว่างอัตราผลตอบแทนของตราสารหน้ีมอีันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ที ่AAA ซึง่มอีายุคงเหลอื 3 ปี และ 4 ปี  

10. ความเสีย่งของผูอ้อก 

ใหร้ะบุความเสีย่งทีก่ระทบในทางลบต่อความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อก และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพิม่เตมิในแบบ filing 
(ระบุสว่นและหัวขอ้) ทัง้น้ี ใหเ้รยีงล าดับปัจจัยความเสีย่งหรอืค าเตอืนทีส่ าคัญมากเป็นล าดับแรก ยกตัวอย่างเชน่ 
 

ประเด็น ตวัอยา่งลกัษณะ ตวัอยา่งการเปิดเผย 

1. ผลประกอบการจากการ
ประกอบธุรกจิปกต ิ
*ไม่รวมรายการพเิศษ          
ทัง้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
(รายละเอยีดเพิม่เตมิสามารถ
เปิดเผยในแบบ filing ได)้ 

ไม่มั่นคง ไม่สม ่าเสมอ โดยเฉพาะกรณี
ขาดทุน หรอืไดรั้บผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอกเป็นประจ า เชน่ ภัยธรรมชาต ิ
เป็นตน้ 

• บรษัิทมคีวามเสีย่งในดา้นความสามารถ 
ในการช าระหน้ี มผีลประกอบการ 
ไม่สม ่าเสมออาจสง่ผลต่อความสามารถ 
ในการช าระหน้ีตามหุน้กู ้ 

• โรงงานผลติหลักของบรษัิทผลติสนิคา้ 
คดิเป็น 30% ของ turnover ปีกอ่น ตัง้อยู่
รมิแม่น ้าทีเ่กดิน ้าท่วมทุกปี อาจกระทบกับ 
การขนสง่สนิคา้ใหศู้นยก์ระจายสนิคา้และ
ลูกคา้ ท าใหข้นสง่ล่าชา้กว่าก าหนดจนอาจ
สง่ผลกระทบทางลบต่อชือ่เสยีงของบรษัิท
ได ้

2. สภาพคล่อง  กรณีอัตราส่วนสภาพคล่อง (หรอื
อัตราสว่นสภาพคล่องหมุนเร็ว กรณีผูอ้อก
ตราสารเป็นธุรกจิในกลุ่มอสังหารมิทรัพย)์ 
มค่ีาลดลง 

• บรษัิทมสีภาพคล่องต ่า โดยปัจจุบันมี
อัตราสว่นสภาพคล่องอยู่ที ่0.12 เท่า  
จงึอาจมคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหน้ี 
หากไม่สามารถจัดหาสภาพคล่องหรอื
แหล่งในการช าระหน้ีได ้

3. ระดับหน้ีสนิ หน้ีเทยีบสภาพ
คล่อง หน้ีเทยีบผลการ
ด าเนนิงาน หรอืภาระหน้ีอืน่ ๆ 
นอกจากตราสารหน้ี 

• กรณี ICR หรอื DSCR มค่ีาลดลง 
หรอื net debt to EBITDA หรอื D/E 
มค่ีาเพิม่ขึน้ 

• กรณีมหีน้ีสนิจ านวนมาก หรอืใกลผ้ดิ
เงือ่นไขตามสัญญาหรอืขอ้ตกลง 
เชน่ สัญญาเงนิกูธ้นาคาร เป็นตน้ 

• บรษัิทมภีาระหน้ีระดับสงู มหีน้ีสนิทีม่ี
ดอกเบีย้จ านวนมาก และมผีลการ
ด าเนนิงานที่ขาดทุนต่อเน่ืองหลายปี สง่ผล
ใหค้วามสามารถช าระเงนิตน้และดอกเบีย้
ของบรษัิทค่อนขา้งมคีวามผันผวน ผูล้งทุน
ควรท าความเขา้ใจความเสีย่งก่อนลงทุน 

• ผูอ้อกมภีาระการกระจุกตัวของหน้ีที่จะตอ้ง
จ่ายคนืในชว่งอกี 2 ปีขา้งหนา้ ผูล้งทุนจงึ 6 



การเปิดเผยขอ้มูล 

ควรวเิคราะหก์ารบริหารสภาพคล่องของ 
ผูอ้อกใหด้ ี

• บรษัิทมอีัตราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อื
หุน้ทีใ่กลก้ารผดิเงือ่นไขสัญญาเงนิกูข้อง
ธนาคารพาณิชยห์รอืหน้ีอืน่ ๆ ซึง่หากเกดิ
กรณีดังกล่าว เงนิกูทั้ง้หมดจากสถาบัน
การเงนิและหุน้กูทุ้กรุ่นรวมถงึหุน้กูรุ่้นน้ีอาจ
ถูกเรยีกช าระทันท ีจงึเกดิความเสีย่งที่
บรษัิทอาจไม่สามารถใชค้ืนเงนิกูแ้ละหุน้กู ้
ดังกล่าวไดห้รอืไม่สามารถจัดหาเงนิกู ้
เพิม่เตมิเพือ่รไีฟแนนซไ์ด ้

4. การเปลีย่นแปลงธุรกจิหลัก  
 
 

การเปลีย่นแปลงธุรกจิหลักสง่ผลให ้
โครงสรา้งรายไดเ้ปลีย่น หรอืผูบ้รหิาร 
ไม่คุน้เคยหรอืเชีย่วชาญกับธุรกจิใหม ่
จนกระทบความสามารถในการช าระหน้ี 

บรษัิทมกีารเปลีย่นธุรกจิจากเดมิเป็นผูผ้ลติ
ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์มาสูธุ่รกจิวางระบบและ
ใหบ้รกิารดา้นไอทซีึง่บริษัทยังไม่มคีวาม
เชีย่วชาญ อาจสง่ผลใหโ้ครงสรา้งรายไดห้ลัก
เปลีย่นแปลงไป  

5. แหล่งรายไดห้รอืแหล่งทีม่า
ของการช าระคนื 

• การพึง่พงิแหล่งรายไดจ้ากธุรกจิใด
ธุรกจิหนึง่เป็นหลักและธุรกจินัน้มี
ความเสีย่ง  

• แหล่งทีม่าของเงนิทีใ่ชช้ าระคนืหน้ี
ไม่ไดม้าจากธุรกจิของตนเองแต่
ขึน้กับบรษัิทอืน่ หรอืขึน้กับ
ความสามารถในการประกอบธุรกจิ
ของบรษัิทลูก เชน่ กรณีบรษัิทที่
ประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ 
(Holding Company) 

• ความสามารถในการประมูล
ใบอนุญาตในการประกอบธุรกจิ 

• การพึง่พงิแหล่งเงนิทุนจากการออก
หุน้กู ้

• การประกอบธุรกจิของบรษัิทขึน้กับการ
ไดรั้บใบอนุญาต หากบรษัิทไม่สามารถ
ประมูลหรอืใบอนุญาตในการประกอบธุรกจิ
ของบรษัิทไม่ไดรั้บการพจิารณาต่ออายุ ก็
จะสง่ผลใหบ้รษัิทถูกปรับหรอืถูกด าเนินการ
ตามกฎหมาย หรอืไม่สามารถประกอบ
กจิการได ้

• พึง่พงิแหล่งเงนิจากการออกหุน้กูเ้ป็นหลัก 
หากไม่สามารถออกหุน้กูเ้พือ่ไถ่ถอนรุ่นเดมิ
ได ้และไม่มแีหล่งเงนิส ารองใด อาจผดินัด
ช าระหน้ีหุน้กูไ้ด ้

6. ขอ้พพิาททางกฎหมาย 
• ใหร้ะบุมูลหน้ีโดยรวม และ

ผลกระทบต่อฐานะการเงนิ
ของบรษัิท 

• การตัง้ส ารอง สถานะและ
ความคบืหนา้ใหเ้ปิดเผย 
โดยละเอยีดในแบบ filing  

ความเสยีหายกรณีแพค้ดจีะมผีลกระทบ
ทางลบเป็นจ านวนทีส่งูกว่ารอ้ยละ 5 ของ
สว่นของผูถ้อืหุน้ (ต่อคดีหรอืขอ้พพิาท) 

บรษัิทมขีอ้พพิาททางกฎหมายทีบ่ริษัทเป็น
คู่ความหรอืคู่กรณี ซึง่เป็นคดหีรอืขอ้พพิาททียั่ง
ไม่สิน้สดุและอาจมผีลกระทบต่อการด าเนนิ
ธุรกจิอย่างมนัียส าคัญ โดยมจี านวนทุนทรัพย ์        
ทีบ่รษัิทถูกเรยีกรอ้งเป็นเงนิจ านวน 3,500  
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 20 ของสว่นของ        
ผูถ้อืหุน้ โดยไม่ไดตั้ง้ส ารองความเสยีหายไว ้ 

7. ความเสีย่งหลักประกัน  1. หลกัประกนั 
1.1 หุน้ : กรณีใชหุ้น้ของผูอ้อก หรอืของ
บรษัิทอืน่เป็นหลักประกัน  

- ความผันผวนของราคาหุน้ ซึง่
กระทบกับมูลค่าหุน้ทีเ่ป็นหลักประกัน 

- หากบรษัิทประสบปัญหาหุน้บรษัิท
อาจมมีูลค่าลดลงหรอืไม่สามารถขายได ้

- กรณีเป็นหุน้ non-listed co. อาจ
ตอ้งประเมนิมูลค่าสนิทรัพย์และหน้ีสนิ
ใหม่ ซึง่อาจกระทบกับมูลค่าหุน้ทีเ่ป็น
หลักประกัน   
1.2 ทีด่นิ : มคีวามเสีย่งเกีย่วกับความ
คล่องตัวในการขายทอดตลาด 
1.3 ลูกหนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งในลูกหนี้
สนิเชือ่ : ระบุความเสีย่งดา้นคุณภาพ
ของหลักประกัน (ทัง้ลูกหน้ีทีย่ังรับรูเ้ป็น
รายได ้(Performing) และไม่ก่อใหเ้กดิ
รายได ้(Non-Performing Loan)) ความ
เสีย่งดา้นการด ารงมูลค่าของหลักประกัน 
ความเสีย่งดา้นการไม่สามารถบังคับ
หลักประกันได ้ความเสีย่งจากการใช ้

หลักประกันร่วมกับหุน้กูรุ่้นอืน่ (ถา้ม)ี และ
ความเสีย่งดา้นความน่าเชือ่ถอืของการ
ตดิตามและตรวจสอบหลักประกัน เป็นตน้ 
1.4  กรณีหลกัประกนั (เช่น ทรพัยส์นิ
หรอืหุน้) อยูต่า่งประเทศ  

• กรณีใชหุ้น้สามัญเป็นหลักประกัน : มูลค่า
หลักประกันดังกล่าวอาจปรับลดตามมูลค่า
ยุตธิรรมของกจิการของผูอ้อกหุน้ โดยหาก
เกดิกรณีผดินัดช าระหน้ีและมกีารขาย
ทอดตลาดหลักประกันดังกล่าวเพือ่ช าระ
หน้ี ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งทีอ่าจจะไม่ไดรั้บ
ช าระเงนิคนืเต็มจ านวน 

• กรณีใชท้ีด่นิเป็นหลักประกัน : มคีวามเสีย่ง
ในการบังคับจ านองขายทอดตลาด โดย
ราคาซือ้ขายขึน้กับภาวะตลาดในขณะนัน้ 
และกระบวนการบังคับจ านองจะตอ้งผ่าน
ขัน้ตอนในชัน้ศาลซึง่อาจใชร้ะยะเวลาใน
การด าเนนิการ นอกจากน้ี ยังมคีวามเสีย่งที่
มูลค่าบังคับขายทอดตลาดต ่ากว่ามูลค่าหน้ี
หุน้กู ้หรอือาจไม่มผูีซ้ือ้ 

• กรณีใชลู้กหน้ีหรอืสทิธเิรยีกรอ้งในลูกหน้ี
สนิเชือ่เป็นหลักประกัน : หลักประกัน
ประกอบดว้ยลูกหน้ีทีย่ังรับรูร้ายได ้
(Performing) จ านวน 2,300 ลบ. และ
ลูกหน้ีทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได ้(NPL) จ านวน 
300 ลบ. หากผูอ้อกตราสารเรยีกเก็บหน้ี
จากลูกหน้ี Performing หมดแลว้ยังไม่
เพยีงพอช าระหน้ีตามหุน้กู ้ผูอ้อกตราสาร
จะตอ้งไปเรยีกเก็บหน้ีจากลูกหน้ี NPL ซึง่มี
ความเสีย่งทีจ่ะไม่สามารถเรยีกเก็บหน้ีได ้
และไม่มเีงนิเพยีงพอต่อการช าระหน้ีหุน้กู ้
ทัง้หมด 
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 - ระบุความเสีย่งในการบังคับหลักประกัน 
หรอือาจมขีอ้จ ากัดดา้นกฎหมายและ 
ระยะเวลาในการด าเนินการฟ้องรอ้ง 
2. ผูค้ า้ประกนั ไดแ้ก่ กรรมการ  
บุคคลธรรมดา นติบิุคคล 
 ตอ้งแสดงความสามารถในการช าระคนื 
โดยใหเ้ปิดเผยฐานะการเงนิ ความเสีย่ง
หรอืสถานการณ์ทีอ่าจกระทบกับ
ความสามารถในการช าระหน้ี (ถา้ม)ี  
การค ้าประกันหน้ีอืน่ ๆ (ถา้ม)ี หรอืขอ้มูล
เครดติ (Credit Bureau)  

• กรณีกรรมการ/ผูบ้รหิารของผูอ้อกเป็นผูค้ ้า
ประกัน : กรณีผูบ้รหิารของผูอ้อกหุน้กูเ้ป็น
ผูค้ ้าประกัน การผิดนัดช าระหน้ีของผูอ้อก
หุน้กูก้็อาจสง่ผลกระทบต่อความสามารถ 
ในการช าระหน้ีของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้กูจ้งึ
อาจมคีวามเสีย่งจากการทีผู่ค้ ้าประกัน 
ไม่สามารถรับผดิชอบช าระหน้ีไดเ้ต็มวงเงนิ
ทีค่ ้าประกันไวดั้งกล่าว หรอืในกรณีเลวรา้ย
ทีส่ดุ จะเสมอืนว่าหุน้กูน้ี้ไม่มผีูค้ ้าประกัน 

8. ไม่มขีอ้จ ากัดการก่อหน้ี หรอื
กรณีก่อหน้ีไดไ้ม่จ ากัด (ไม่ม ี
financial covenant) 

กรณีไม่มขีอ้จ ากัดการก่อหน้ีทัง้จาก
ขอ้ก าหนดสทิธหุิน้กูแ้ละสัญญาเงนิกูอ้ืน่ ๆ  

บรษัิทไม่มขีอ้จ ากัดการก่อหน้ี ภายใตข้อ้ตกลง
ใด ๆ ทีบ่รษัิทมอียู่กับเจา้หน้ี หรอืคู่สัญญาใด ๆ  
ดังนัน้ บรษัิทจงึอาจก่อหน้ีเพิม่ไดห้ากอัตรา
ดอกเบีย้ตลาดเอือ้อ านวย ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษัิท
มภีาระหน้ีเพิม่ขึน้และอาจสง่ผลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหน้ี  

11.  QR code 
ใหแ้สดง QR code เพือ่น าไปสูแ่บบ filing (บังคับส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภททีม่กีารยืน่แบบ filing ยกเวน้หุน้กูท้ีม่ ี
อนุพันธแ์ฝง) ทัง้น้ี สามารถสรา้ง QR code ไดท้ีร่ะบบ IPOS หรอืระบบส าหรับการรับขอ้มูลอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และ
วธิกีารทีส่ านักงานประกาศก าหนด 

12.  สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลัง 2 ปี งบการเงนิรายครึง่ปีฉบับสอบทาน และตัง้แต่ไตรมาส 1 ถงึ           
ไตรมาสล่าสุดหรอืเท่าทีม่ผีลการด าเนนิงานจรงิ1 

ใหแ้สดงขอ้มูลตามงบการเงนิรวมยอ้นหลัง 2 ปี งบการเงนิรายครึง่ปีฉบับสอบทาน และตัง้แต่ไตรมาส 1 ถงึไตรมาสล่าสดุ หรอืเท่าทีม่ผีลการ
ด าเนนิงานจรงิ โดยใหแ้สดงเฉพาะตัวเลขตามงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบก าไรขาดทุนรวม ทัง้น้ี ใหแ้สดงในรูปแบบของแผนภูมแิท่ง 

• กรณีทีผู่อ้อกตราสารเป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมและบรกิารท่ัวไป 

ขอ้มูล 

สนิทรัพยร์วม  

หน้ีสนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

รายไดร้วม 

ค่าใชจ่้ายรวม 

ก าไรสทุธ ิ

ทัง้น้ี รายไดร้วม หมายถงึ รายไดร้วมตามงบการเงนิ โดยบวก/ลบกับสว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษัิทร่วมและเงนิลงทุน
ในการร่วมคา้ (ถา้ม)ี  
ค่าใชจ่้ายรวม หมายถงึ ค่าใชจ่้ายรวมตามงบการเงนิ โดยไม่นับรวมดอกเบีย้จ่ายหรอืตน้ทุนทางการเงนิอืน่ ๆ จากกจิกรรมจัดหาเงนิทุน 
และภาษีเงนิได ้(ถา้ม)ี 
นอกจากน้ี ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารมรีายไดห้รอืค่าใชจ่้ายอืน่ทีไ่ม่ไดเ้กดิจากการด าเนนิงานปกต ิหรอืเป็นรายการพเิศษ (one-time item) 
ใหร้ะบุหมายเหตุทา้ยแผนภูมแิท่งดว้ย 

• กรณีทีผู่อ้อกตราสารเป็นบริษัทในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ 

ขอ้มูล 

สนิทรัพยร์วม  

หน้ีสนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิใหส้นิเชือ่ 

เงนิรับฝาก 

รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ

รายไดค่้าธรรมเนียมและบรกิารสทุธ ิ

ก าไรสทุธ ิ

 
• กรณีทีผู่อ้อกตราสารเป็นบริษัทในกลุ่มบรษัิทหลักทรัพย ์ 

ขอ้มูล 

สนิทรัพยร์วม  

หน้ีสนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิกองทุนสภาพคล่องสทุธ ิ(NC) 8 
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รายไดค่้านายหนา้ 

รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ

รายไดค่้าธรรมเนียมและบรกิาร 

ก าไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครือ่งมอืทางการเงนิ 

ก าไรสทุธ ิ

 
• กรณีทีผู่อ้อกตราสารเป็นบริษัทในกลุ่มประกันชวีติ 

ขอ้มูล 

สนิทรัพยร์วม  

หน้ีสนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

สนิทรัพยล์งทุน 

หน้ีสนิจากสัญญาประกันภัย 

เบีย้ประกันภัยทีถ่อืเป็นรายไดส้ทุธจิากการประกันภัยต่อ 

รายไดจ้ากการลงทุนสทุธ ิ

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกันภัยและค่าสนิไหมทดแทนสุทธ ิ

ก าไรสทุธ ิ

 
• กรณีทีผู่อ้อกตราสารเป็นบริษัทในกลุ่มลสีซิง่ 

ขอ้มูล 

สนิทรัพยร์วม  

หน้ีสนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิใหส้นิเชือ่สทุธ ิ

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ 

รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ

รายไดท้ีม่ใิชด่อกเบีย้ 

ก าไรสทุธ ิ

 
• กรณีทีผู่อ้อกตราสารเป็นบริษัทในกลุ่มสนิเชือ่สว่นบุคคล 

ขอ้มูล 

สนิทรัพยร์วม  

หน้ีสนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิใหส้นิเชือ่สทุธ ิ

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ 

รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ

รายไดท้ีม่ใิชด่อกเบีย้ 

ก าไรสทุธ ิ

 
• กรณีทีผู่อ้อกตราสารเป็นบริษัทในกลุ่มบรษัิทบรหิารสนิทรัพย์ 

ขอ้มูล 

สนิทรัพยร์วม  

หน้ีสนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิใหส้นิเชือ่จากการซือ้ลูกหน้ีสทุธ ิ

ทรัพยส์นิรอการขายสทุธ ิ

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ 
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รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ

ก าไรจากการขายทรัพยส์นิรอการขาย 

ก าไรสทุธ ิ

หมายเหตุ :  
1 ส าหรับขอ้มูลงบการเงนิใหเ้ปิดเผยตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิททีอ่อก
หลักทรัพยก์ าหนดใหร้ายงาน ทัง้น้ี กรณีเสนอขายหุน้กูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์(securitization) ใหแ้สดงขอ้มูล
ของผูม้สีทิธเิสนอโครงการ (originator) และกรณีเสนอขายศุกูกใหแ้สดงขอ้มูลของผูร้ะดมทุน 

ตัวอย่าง 

งบแสดงฐานะการเงนิ                                                                  งบก าไรขาดทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13.  สัดสว่นหน้ีทีม่ภีาระดอกเบีย้ของผูอ้อก (เฉพาะกรณีผูอ้อกเป็นบรษัิทในกลุ่มอุตสาหกรรมและบรกิารท่ัวไป) 

ใหร้ะบุสัดส่วนหน้ีทีม่ภีาระดอกเบีย้ของผูอ้อก ไดแ้ก่ เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ ตราสารหน้ี และอืน่ ๆ (ใหร้ะบุรายการในหมายเหตุ) เชน่ 
หน้ีสนิจากสัญญาเชา่ทางการเงนิ เงนิกูย้มืบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้  

ตัวอย่าง 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*รายการอืน่ ๆ ไดแ้ก่ หน้ีสนิจากสัญญาเชา่ (lease) 

14.  ล าดับการไดรั้บช าระหน้ี 

ใหร้ะบุ (ตามรูปภาพ) สทิธเิรยีกรอ้งของผูล้งทุนในการไดรั้บช าระหน้ีเมือ่ผูอ้อกถูกพทัิกษ์ทรัพยห์รอืถูกศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอื 

มกีารช าระบัญชเีพือ่การเลกิบรษัิท 

ตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

15. ลักษณะพเิศษและความเสีย่งส าคัญของตราสาร 

ใหร้ะบุความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับตราสาร และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพิม่เตมิในแบบ filing (ระบุสว่นและหัวขอ้) ทัง้น้ี ใหเ้รยีงล าดับ
ปัจจัยความเสีย่งหรอืค าเตอืนทีส่ าคัญมากเป็นล าดับแรก 

• ส าหรับตราสารหน้ีแต่ละประเภท  
- ตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย ใหม้ขีอ้มูลทีเ่ตอืนใหผู้ล้งทุนเขา้ใจว่า ตราสารน้ีไม่ไดรั้บการค ้าประกันจากกระทรวงการคลัง 

และทรัพยส์นิของผูอ้อก ตราสารไม่อยู่ในความรับผดิชอบแห่งการบังคับคดี 
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ตัวอย่าง 
พันธบัตรทีเ่สนอขายในครัง้น้ีไม่ใชต่ราสารหน้ีทีก่ระทรวงการคลังค ้าประกันเงนิตน้และดอกเบีย้ นอกจากน้ี ผูถ้อืพันธบัตรยังมคีวาม
เสีย่งในการไดรั้บช าระหน้ีคนื  เน่ืองจากผูอ้อกพันธบัตรอาจมขีอ้จ ากัดเกีย่วกับการบังคับช าระหน้ีในทรัพยส์นิ ไม่ว่าจะเป็นขอ้จ ากัด
ตามกฎหมายอืน่ใด สัญญา หรอืขอ้จ ากัดอืน่ใด หากเกดิกรณีทีม่กีารผดินัดช าระหน้ีภายใตพ้ันธบัตรขึน้ ผูถ้อืพันธบัตรอาจไม่สามารถ
ฟ้องรอ้งใหน้ าทรัพยส์นิของผูอ้อกพันธบัตรมาช าระหน้ีได ้และสทิธขิองผูถ้อืพันธบัตรในการไดรั้บช าระหน้ีภายใตพ้ันธบัตรอาจไดรั้บ
ผลกระทบในทางลบอย่างมนัียส าคัญ 

- หุน้กูส้กุลเงนิตราต่างประเทศ (FX bond) ใหม้ขีอ้มูลทีเ่ตอืนใหผู้ล้งทุนเขา้ใจว่า ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นอาจสง่ผลต่อ
ผลตอบแทนที่ผูล้งทุนจะไดรั้บดว้ย ตลอดจนความเสีย่งจากหลักเกณฑเ์กีย่วกับการแลกเปลีย่นเงนิตรา ขัน้ตอนและขอ้จ ากัดของ
การซือ้ ขาย หรอืโอนตราสาร รวมทัง้ขอ้จ ากัดของการลงทุนในหลักทรัพยต่์างประเทศ 

ตัวอย่าง 

- เน่ืองจากผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระหน้ีเงนิตน้และดอกเบีย้หุน้กูเ้ป็นเงนิยูโร ผูล้งทุนจงึมคีวามเสีย่งเกีย่วกับอัตราแลกเปลีย่น กรณีที่
เงนิยูโรมมีูลค่าลดลง รวมถงึความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของกฎหมายควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิตรา หรอืการเพิม่ขอ้จ ากัด
ทางกฎหมายเกีย่วกับการแลกเปลีย่นเงนิในประเทศไทย ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อการลงทนุและผลตอบแทนการ
ลงทุนในหุน้กู ้
 

- หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิใหร้ะบุเงือ่นไขและความเสีย่งทีผู่อ้อกอาจไม่จ่ายดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตลอดจนสทิธหิรอืล าดับในการรับช าระหน้ีของผูถ้อื
หุน้กู ้เชน่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้กูจ้ะดอ้ยกว่าสทิธขิองเจา้หน้ีสามัญเฉพาะในเรือ่งการรับช าระหน้ีตามหุน้กูนั้้นเมือ่ผูอ้อกหุน้กูถู้กพทัิกษ์
ทรัพย ์หรอืถูกศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอืมกีารช าระบัญชเีพือ่การเลกิบรษัิท หรอืกรณีอืน่ใดทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านักงาน (ถา้ม ีใหร้ะบุรายละเอยีด) 
ตัวอย่าง 

หุน้กูม้สีถานะดอ้ยสทิธ ิโดยผูถ้อืหุน้กูจ้ะไดรั้บช าระหน้ีหลังจากเจา้หน้ีบุรมิสทิธ ิเจา้หน้ีสามัญ และผูถ้อืหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิดังนัน้ ผูถ้อื
หุน้กูม้โีอกาสไม่ไดรั้บช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้คา้งช าระหากผูอ้อกไม่มทีรัพยส์นิเหลอืหรอืมไีม่เพยีงพอช าระหน้ีตามหุน้กู  ้

 

- หุน้กูท้ีค่รบก าหนดไถ่ถอนเมือ่เลกิกจิการ (perpetual) ใหร้ะบุลักษณะพเิศษและมขีอ้มูลทีเ่ตอืนใหผู้ล้งทุนเขา้ใจว่าเป็นหุน้กูไ้ม่มี
ก าหนดอายุแน่นอนเหมอืนหุน้กูท่ั้วไป และระบุลักษณะพเิศษและความเสีย่งทีผู่ล้งทุนอาจไดรั้บ และขอ้มูลแจง้เตอืนทีเ่กีย่วขอ้ง        
ซึง่รวมถงึ (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) สถานะการดอ้ยสทิธขิองตราสาร (subordinated) เงือ่นไขการเลือ่นจ่ายดอกเบีย้ สทิธขิองผูอ้อก 
ในการไถ่ถอนคนืก่อนก าหนด (callable) และกรณีไม่มเีงือ่นไขการผดินัดไขว ้(cross-default) 

ตัวอย่าง 

- ผูถ้อืหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนไดต่้อเมือ่ผูอ้อกเลกิกจิการ ซึง่การถอืแบบไม่มกี าหนดอายุ มลัีกษณะคลา้ยคลงึกับการถอืหุน้ที่ 
ผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บคืนเงนิตน้ 

- ในกรณีทีผู่อ้อกเลกิกจิการหรอืลม้ละลาย ผูล้งทุนจะมสีทิธไิดรั้บช าระหน้ีเป็นล าดับทา้ย ๆ ก่อนผูถ้อืหุน้สามัญแต่หลังจาก 
เจา้หน้ีบุรมิสทิธ ิเจา้หน้ีสามัญ และผูถ้อืหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ

- ผูอ้อกมสีทิธเิลือ่นการช าระดอกเบีย้พรอ้มกับสะสมดอกเบีย้จ่ายไปช าระในวันใดก็ไดไ้ม่จ ากัดระยะเวลา และไม่จ ากัดจ านวนครัง้ 
(หรอืยกเลกิการจ่ายดอกเบีย้4) ผูล้งทุนจงึอาจไม่ไดรั้บดอกเบีย้หรอืไดรั้บดอกเบีย้ล่าชา้ 

- ผูอ้อกมสีทิธไิถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนก าหนดเพือ่ลดตน้ทุนการจ่ายดอกเบีย้ในกรณีอัตราดอกเบีย้ในตลาดลดลง ดว้ยเหตุผล 
ทางภาษี และ/หรอืมกีารเปลีย่นแปลงวธิจัีดอันดับหุน้กูห้รอืหลักการทางบัญช ี(ตามเงือ่นไขทีผู่อ้อกตราสารก าหนด) ซึง่กรณีที ่          
ผูอ้อกไดใ้ชส้ทิธไิถ่ถอนก่อนก าหนดและทีผ่่านมามกีารเลือ่นการช าระดอกเบีย้ โดยสะสมดอกเบีย้ทีค่า้งช าระนัน้มาช าระในวันที่
ไถ่ถอนก่อนก าหนดดังกล่าว ผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของผูล้งทุนในหุน้กูน้ี้จะลดนอ้ยลงกว่าผลตอบแทนหรอืดอกเบีย้ทีค่วรตอ้ง
ไดรั้บช าระตามงวดปกต ิ

- หากผูอ้อกมกีารผดินัดช าระหน้ีในหุน้กูอ้ืน่ หรอืสัญญาทางการเงนิอืน่ หรอืเจา้หน้ีอืน่ของผูอ้อก จะไม่ท าใหผู้อ้อกเป็นผูผ้ดินัด
ช าระภายใตหุ้น้กูน้ี้ดว้ย ผูล้งทุนจงึไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งใหผู้อ้อกตอ้งช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ 
 

- กองทรัสตเ์พือ่การลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่สนอขายไดเ้ฉพาะผูล้งทุนรายใหญ่ (กอง Infra Trust – รายใหญ่) เสนอขาย 
ตราสารหน้ี (Infra Trust Bond) ต่อผูล้งทุนท่ัวไป อย่างนอ้ยใหม้ขีอ้มูลเตอืนผูล้งทุนดังต่อไปน้ี 
1. สนิทรัพยข์องกอง Infra Trust เป็นสนิทรัพยท์ีอ่ยู่ระหว่างก่อสรา้งและยังไม่ก่อรายไดเ้ชงิพาณิชย ์มูลค่า XX ลา้นบาท ผูล้งทุน

จงึมคีวามเสีย่งทีส่นิทรัพยดั์งกล่าวอาจสรา้งไม่เสร็จ หรอืเสร็จล่าชา้กว่าก าหนด หรอื มตีน้ทุนการก่อสรา้งสงูกว่าทีป่ระมาณการ
ไว ้

2. ส าหรับกรณีการออกและเสนอขาย Infra Trust Bond ทีม่เีงือ่นไขการไม่จ่ายดอกเบีย้ในชว่งแรก ใหร้ะบุใหช้ัดเจนว่า ในช่วง  
X ปีแรก ผูล้งทุนจะยังไม่ไดรั้บดอกเบีย้ส าหรับหุน้กู ้
 

- หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใหร้ะบุความเสีย่งเกีย่วกับความผันผวนของราคาหุน้สามัญจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพ (เชน่ ราคาหุน้สามัญ 
ลดต ่าลงระหว่างเวลาใชส้ทิธกิับเวลาทีม่กีารสง่มอบหุน้สามัญ) การจ ากัดระยะเวลาใชส้ทิธแิปลงสภาพ และการเปลีย่นแปลงหรอื
การปรับสทิธทิีอ่าจมผีลกระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืตราสาร (ถา้ม)ี เป็นตน้ 
ตัวอย่าง 
มขีอ้ก าหนดบังคับทีใ่หผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้สามัญแทนการช าระเงนิตน้ ผูล้งทุนจงึมคีวามเสีย่งจากราคาหุน้สามัญทีม่ี
ความผันผวนและอาจมมีูลค่าต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไวข้องหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
 

- หุน้กูท้ีม่เีงือ่นไขใหผู้อ้อกตราสารสามารถไถ่ถอนตราสารก่อนครบก าหนดได ้(callable)  อย่างนอ้ยใหร้ะบุความเสีย่งทีผู่ล้งทุนอาจ
ไดรั้บหากผูอ้อกตราสารใชส้ทิธไิถ่ถอนตราสารก่อนครบก าหนด เชน่ ผูถ้อืตราสารมคีวามเสีย่งทีจ่ะเสยีโอกาสในการไดรั้บ
ผลตอบแทนที่สงูจากการลงทุนในตราสารทีเ่สนอขาย หากผูอ้อกตราสารใชส้ทิธไิถ่ถอนในชว่งทีอ่ัตราดอกเบีย้ในตลาดลดต ่าลง
กว่าอัตราดอกเบีย้ของตราสาร เป็นตน้ 

 
4 ตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(Basel III) และตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทุนของบรษัิท
ประกันภัย (Insurance Capital Bond) ผูอ้อกสามารถยกเลกิการจ่ายดอกเบีย้ไดข้ึน้อยู่กับเงือ่นไขทีก่ าหนดไว ้ 11 
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ตัวอย่าง 
ท่านมคีวามเสีย่งทีผู่อ้อกจะไถ่ถอนก่อนก าหนด ท าใหท่้านไม่ไดผ้ลตอบแทนตามทีค่าดและอาจตอ้งลงทุนในตราสารทีผ่ลตอบแทน
ต ่าลง (reinvestment risk) 
 

- หุน้กูท้ีม่เีงือ่นไขใหผู้ถ้อืตราสารสามารถขอไถ่ถอนตราสารก่อนครบก าหนดได ้(puttable)  อย่างนอ้ยใหร้ะบุรายละเอยีดเกีย่วกับ
เงือ่นไขและวธิกีารไถ่ถอนตราสารก่อนครบก าหนดของผูถ้อืตราสารทีไ่ดก้ าหนด ไวล่้วงหนา้ตัง้แต่ออกและเสนอขายตราสาร เชน่ 
หาก credit rating ของตราสาร/ผูอ้อกตราสารลดต ่าลงกว่าระดับทีร่ะบุไว ้ผูถ้อืตราสารมสีทิธขิอไถ่ถอนตราสารก่อนครบก าหนดได ้
เพือ่น าเงนิไปลงทุนในตราสารอืน่ ทีม่ลัีกษณะและผลตอบแทนตามทีต่นตอ้งการ โดยตอ้งด าเนนิการตามวธิกีารทีก่ าหนดไว ้
ล่วงหนา้ เป็นตน้ 
 

- ต๋ัวเงนิ ใหร้ะบุลักษณะพเิศษใหผู้ล้งทุนเขา้ใจ เชน่ 
- ในกรณีทีผู่ถ้อืต๋ัวเงนิโอนต๋ัวเงนิดว้ยวธิกีารสลักหลังต๋ัวเงนิโดยการลงลายมอืชือ่ดา้นหลังต๋ัวเงนิจะมผีลท าใหผู้ส้ลักหลังต๋ัวเงนิ

อาจถูกไล่เบีย้หรอือาจตอ้งรับผดิชอบในการช าระหน้ีตามความในต๋ัวเงนินัน้ดว้ย เวน้แต่ผูส้ลักหลังไดจ้ดขอ้ก าหนดลบลา้งหรอื
จ ากัดความรับผดิของตนไวช้ัดแจง้ในต๋ัวเงนิ เชน่ “จะไล่เบีย้เอาจากขา้พเจา้ไม่ได”้ (without recourse) จงึจะมผีลท าให ้
ผูส้ลักหลังไม่ตอ้งรับผดิชอบในการช าระหน้ีต่อผูรั้บโอนต๋ัวเงนิต่อไป 

- ผูถ้อืต๋ัวเงนิควรระวังการลงลายมอืชือ่ของดา้นหนา้ต๋ัวเงนิ  เพราะการลงลายมอืชือ่ดา้นหนา้ต๋ัวเงนิมผีลเป็นการอาวัลหรอืค ้า
ประกันผูส่ั้งจ่ายหรอืผูอ้อกต๋ัวเงนิ 

- ในกรณีทีม่กีารระบุขอ้ความ “เปลีย่นมอืไม่ได”้ “หา้มเปลีย่นมอื” หรอืขอ้ความอืน่ใดทีม่คีวามหมายท านองเดยีวกัน อาจมผีล 
ท าใหเ้กดิความเสีย่งดา้นสภาพคล่องของต๋ัวเงนินัน้ โดยผูถ้อืต๋ัวเงนิจะโอนต๋ัวเงนิดว้ยวธิกีารสลักหลังต๋ัวเงนิโดยการลงลายมอื
ชือ่ดา้นหลังต๋ัวไม่ได ้แต่ตอ้งโอนดว้ยวธิกีารโอนสทิธเิรยีกรอ้งซึง่ตอ้งจัดท าเอกสารการโอนขึน้อกีชดุหนึง่ตามแบบของ
กฎหมาย 

- ต๋ัวเงนิเป็นเอกสารหลักฐานส าคัญในการขอขึน้เงนิเมือ่ครบก าหนด ผูล้งทุนตอ้งพงึระมัดระวังไม่ใหต๋ั้วเงนิสญูหาย หาก
ปราศจากต๋ัวเงนิแลว้ผูอ้อกต๋ัวเงนิอาจปฏเิสธการช าระเงนิได ้ผูถ้อืต๋ัวเงนิไม่ไดรั้บการคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก          
ในกรณีทีธ่นาคารพาณิชยผ์ูอ้อกต๋ัวเงนิลม้ละลายหรอืไม่สามารถจ่ายช าระหน้ีตามต๋ัวเงนิได ้
 

• ส าหรับตราสารหน้ีทุกประเภท 
- อย่างนอ้ยใหม้ขีอ้มูลทีเ่ตอืนใหผู้ล้งทุนเขา้ใจว่าตลาดตราสารหน้ีในประเทศไทยมสีภาพคล่องต ่า การขายตราสารก่อน 

ครบก าหนดไถ่ถอนในตลาดรองนัน้อาจไดรั้บมูลค่าขายตราสารลดลงหรอืเพิ่มขึน้ได ้โดยขึน้อยู่กับสภาวะและความตอ้งการของ
ตลาดในขณะนัน้ 
ตัวอย่าง 
- การลงทุนในหุน้กูไ้ม่ใชก่ารฝากเงนิ  
- ผูล้งทุนอาจตอ้งพรอ้มถอืหุน้กูจ้นครบก าหนด เน่ืองจากการขายก่อนครบก าหนดอาจท าไดย้าก หรอืขายไดต้ ่ากว่ามูลค่า 

ทีต่ราไวห้รอืราคาทีซ่ือ้มา 
- หากไม่มอีันดับความน่าเชือ่ถอื ท่านควรตอ้งพจิารณาความสามารถในการช าระคนืของผูอ้อกอย่างรอบคอบ 
- หากเป็นหุน้กูม้ปีระกัน ควรพจิารณาความสามารถและมูลค่าในการประกันไดจ้รงิเมือ่ผดินัดช าระ   
 

- กรณีทีม่ ีrating ของตราสาร และ/หรอืผูอ้อกตราสาร และ/หรอืผูค้ ้าประกัน/ผูรั้บอาวัล ใหม้ขีอ้มูลทีเ่ตอืนใหผู้ล้งทุนเขา้ใจว่า 
rating ดังกล่าวเป็นเพยีงขอ้มูลประกอบการตัดสนิใจลงทุนเท่านัน้ มใิชส่ิง่ชีน้ าการซือ้ขายตราสารหน้ีทีเ่สนอขาย และไม่ไดเ้ป็น
การรับประกันความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร 
 

- ตราสารหน้ี unrated หรอืผูอ้อกมใิชบ่รษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (non-listed co.) ใหม้ขีอ้มูลที่
เตอืนใหผู้ล้งทุนเขา้ใจว่า ตราสารอาจมผีลตอบแทนสงู แต่ก็มคีวามเสีย่งทีส่งูดว้ยเชน่กัน หรอืขอ้จ ากัดในการตดิตามขอ้มูล
ของบรษัิทผูอ้อกตราสาร  
ตัวอย่าง 
- กรณี non-listed co. และ unrated : หุน้กูไ้ม่มอีันดับความน่าเชือ่ถอื และผูอ้อกไม่ไดเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีนกับ 

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลจงึมจี ากัด ควรศกึษาและตดิตามขอ้มูลของผูอ้อกอย่างต่อเน่ือง 
- กรณี non-listed co. แต่มอีันดับความน่าเชือ่ถอื (rated) : ผูอ้อกไมไ่ดเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย ขอ้มูลจงึมจี ากัด ควรศกึษาและตดิตามขอ้มูลของบรษัิทผูอ้อกอย่างต่อเน่ือง 

*ทัง้น้ี การเปิดเผยลักษณะพเิศษทีส่ าคัญของตราสารส าหรับการออกและเสนอขายหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง หุน้กูท้ีอ่อกภายใตโ้ครงการ 
แปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์(securitization) ตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(Basel III) ตราสารดอ้ยสทิธิ
เพือ่นับเป็นเงนิกองทุนของบรษัิทประกันภัย (Insurance Capital Bond) ศุกูก และตราสารหน้ีสง่เสรมิความย่ังยนื (Sustainability-linked 
Bond) สามารถดูไดท้ี่ตารางดา้นทา้ย 

16.  ค าเตอืนและขอ้มูลแจง้เตอืนอืน่ 

• ค าเตอืน 
ใหร้ะบุการแจง้เตอืนต่อไปน้ี 

- การอนุมัตจิากส านักงาน ก.ล.ต. ไม่ไดห้มายความว่าแนะน าใหล้งทุน ประกันการช าระหน้ี ผลตอบแทน เงนิตน้ หรอืรับรอง 
ความถูกตอ้งของขอ้มูล 

- ขอ้มูลสรุปน้ีเป็นสว่นหนึง่ของหนังสอืชีช้วน (filing) ซึง่เป็นเพยีงขอ้มูลสรุปเกีย่วกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสีย่งของ
หลักทรัพยแ์ละบรษัิททีอ่อกและเสนอขายหลักทรัพย ์ ดังนัน้ ผูล้งทุนตอ้งวเิคราะหค์วามเสีย่งและศกึษาขอ้มูลจากหนังสอืชีช้วน 
(filing)  

• ขอ้มูลแจง้เตอืนอืน่ 
1. ประวัตผิดินัดช าระหน้ี  

- ใหร้ะบุว่า ม ี/ ไม่ม ีการผดินัดช าระหน้ีดอกเบีย้หรอืเงนิตน้ของตราสารหน้ี หรอืผดินัดช าระหน้ีเงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์
บรษัิทเงนิทุน บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถาบันการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้โดยดูประวัตยิอ้นหลัง 3 ปีจากบรษัิท
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ขอ้มูลเครดติแห่งชาต ิและงบการเงนิ ทีต่รวจสอบโดยผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต หาก “ม”ี  ใหอ้ธบิายสาเหตุของการผดินัด 
ช าระหน้ีนัน้ 

2. ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ (conflict of interest) (เฉพาะกรณีเสนอขายต่อ PO และ/หรอื PP-HNW) 
- กรณีทีบ่รษัิทหลักทรัพยท์ี่ท าหนา้ทีจ่ าหน่ายตราสารหน้ี / ทีป่รกึษาทางการเงนิมคีวามเกีย่วขอ้งกับผูอ้อกตราสารหน้ีในลักษณะ

ทีอ่าจก่อใหเ้กดิ conflict of interest (เชน่ มกีารถอืหุน้ระหว่างกัน มกีรรมการร่วมกัน เป็นเจา้หน้ี เป็นตน้) ใหเ้ปิดเผยลักษณะ
ความสัมพันธไ์วด้ว้ย ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการ conflict of interest ในกระบวนการออกและ 
เสนอขายตราสารหน้ี 

- กรณีผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูม้สีถานะเป็นเจา้หน้ีของผูอ้อกตราสารหน้ี ใหเ้ปิดเผยความสัมพันธดั์งกล่าวไวด้ว้ย 
3. รายละเอยีดตราสารรุ่นอืน่ (กรณีเสนอขายมากกว่า 1 รุ่นในครัง้นั้น) 

- กรณีการเสนอขายตราสารหลายชดุซึง่มอีายุ/rating แตกต่างกัน สามารถสรุปขอ้มูลตราสารรุ่นอืน่ทีเ่สนอขายพรอ้มกันได ้ทัง้น้ี 
ใหม้ขีอ้มูลเตอืนใหผู้ล้งทุนเขา้ใจว่า ตราสารแต่ละชดุมคีวามเสีย่งไม่เท่ากัน โดยตราสารทีม่อีายุมากกว่า/rating ทีต่ ่ากว่าจะมี
ความเสีย่งทีส่งูกว่า 
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➢ การเปิดเผยเพิม่เตมิกรณีเสนอขายตราสารประเภทอืน่ 

o หุน้กูท้ ีม่อีนุพนัธแ์ฝง 

การเปิดเผยขอ้มูล 

1. ประเภทตราสาร 

ใหร้ะบุประเภทตราสารหน้ีทีเ่สนอขาย : หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง 

2. ลักษณะตราสาร 

ใหร้ะบุรายละเอยีดเพิม่เตมิกรณีดังต่อไปน้ี 

- ปัจจัยอา้งองิ : ใหร้ะบุปัจจัยอา้งองิของตราสารทีเ่สนอขาย เชน่ ราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. ดัชนี SET100 ราคาทองค า  

อัตราแลกเปลีย่นเงนิเยน เป็นตน้  

- วันก าหนดค่าปัจจัยอา้งองิ 

- รูปแบบการไถ่ถอน (cash/physical) : ใหร้ะบุว่าในการไถ่ถอนหุน้กูท้ี่มอีนุพันธแ์ฝง ผูอ้อกตราสารจะจ่ายช าระคนืดว้ยเงนิสด หรอื

หลักทรัพย/์สนิทรัพยอ์ืน่ หรอืเงนิสดหรอืหลักทรัพย/์สนิทรัพยอ์ืน่ หรือ จ่ายช าระดว้ยวธิอีืน่ 

3. รายละเอยีดส าคัญอืน่ 

ใหร้ะบุรายละเอยีดเพิม่เตมิกรณีดังต่อไปน้ี 

- อัตราผลตอบแทนสงูสดุ/ต ่าสดุ : ใหร้ะบุอัตราผลตอบแทนสงูสดุ/ต ่าสดุทีอ่าจเกดิขึน้จากการท าธุรกรรม 

- การคุม้ครองเงนิตน้ ณ วันครบก าหนด : ใหร้ะบุว่า ม ี/ ไม่ม ีหาก “ม”ี  ใหร้ะบุว่า ณ วันครบก าหนดอายุ ผูอ้อกตราสารจะจ่ายช าระคนื 

เงนิตน้อย่างนอ้ย X% ของเงนิลงทุน  ทัง้น้ี ในการเสนอขายตราสารต่อผูล้งทุนท่ัวไป (PO) ผูอ้อกตราสารจะตอ้งจ่ายช าระคืนเงนิตน้ 

ไม่ต ่ากว่า 80% ของเงนิลงทุน ณ วันครบก าหนดอายุ 

4. ลักษณะพเิศษและความเสีย่งส าคัญของตราสาร 

• ลักษณะพเิศษ ใหร้ะบุรายละเอยีดเพิม่เตมิกรณีดังต่อไปน้ี 
- ลักษณะและเงือ่นใขในการจ่ายเงนิตน้/ผลตอบแทน : ใหร้ะบุลักษณะอัตราดอกเบีย้/ผลตอบแทนทีจ่่ายใหผู้ถ้อืตราสารตามงวด 

การจ่ายเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) และจ านวนเงนิ หลักเกณฑก์ารค านวณดอกเบีย้/ผลตอบแทน เงือ่นไขอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจ่ายดอกเบีย้/
ผลตอบแทน และ/หรอืการช าระคืนเงนิตน้ (ถา้ม)ี รวมถงึใหแ้สดงผลตอบแทนทีผู่ถ้อืตราสารจะไดรั้บจากการลงทุนภายใตส้ถานการณ์
ต่าง ๆ ดว้ย เชน่ 

1. กรณีทีก่ารช าระคนืเงนิตน้ขึน้อยู่กับระดับปัจจัยอา้งองิ ใหร้ะบุเงือ่นไขดังกล่าวไวอ้ย่างชัดเจนดว้ย  เชน่  

ณ วันครบก าหนดอายุตราสาร 
- หากราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. ต ่ากว่า X1 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดรั้บเงนิตน้คนื 80% ของเงนิลงทุน 
- หากราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. อยู่ระหว่าง X1 และ X2 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดรั้บเงนิตน้คืนไม่ต ่ากว่า 80% แต่ไม่เกนิ 100% 

ของเงนิลงทุน ขึน้อยู่กับราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. 
- หากราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. สงูกว่า X2 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดรั้บเงนิตน้คนื 100% ของเงนิลงทุน 

2. กรณีทีก่ารจ่ายดอกเบีย้ขึน้อยู่กับระดับปัจจัยอา้งองิ ใหร้ะบุเงือ่นไขดังกล่าวไวอ้ย่างชัดเจนดว้ย  เชน่ หากมวัีนใดวันหนึง่ในงวด 
การจ่ายดอกเบีย้ 

- ราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. ต ่ากว่า X1 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดรั้บดอกเบีย้ Y1% ต่อปี  
- ราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. อยู่ระหว่าง X1 และ X2 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดรั้บดอกเบีย้ Y2% ต่อปี 
- ราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. สงูกว่า X2 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดรั้บดอกเบีย้ในอัตรา Y3% ต่อปี 

 
ตัวอย่าง 
กรณีมกีารคุม้ครองเงนิตน้ทีร่ะดับรอ้ยละ 80 ของมูลค่าทีต่ราไว ้
ผูล้งทุนมเีงนิลงทุน 1,000 บาท ในหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงทีม่ปัีจจัยอา้งองิเป็นหุน้บรษัิท BBB ซึง่จ่ายดอกเบีย้ 10% ต่อปีและ 
ถอืจนครบอายุ ผูถ้อืตราสารจะไดรั้บช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้เป็นเงนิสด โดยเงนิตน้ทีจ่ะไดรั้บคืนขึน้อยู่กับราคาปิดของหุน้อา้งองิ 
ณ วันที่ครบก าหนดอายุหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง จะสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กรณี ไดแ้ก่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ถา้ราคาปิดหุน้บริษัท BBB ณ วันทีค่รบก าหนดอายุ เท่ากับหรอืสงูกว่า 100 บาท (ราคาหุน้อา้งองิ) ผูถ้อืตราสารจะไดรั้บคนืเงนิตน้ 

เท่ากับ 1,000 บาท (มูลค่าทีต่ราไว)้ และดอกเบีย้ 100 บาท รวมเป็นจ านวน 1,100 บาท ซึง่คดิเป็นอัตราผลตอบแทนเท่ากับ 

รอ้ยละ 10 ต่อปี 

2) ถา้ราคาปิดหุน้บริษัท BBB  ณ วันทีค่รบก าหนดอายุ สงูกว่า 80 บาท แต่ต ่ากว่า 100 บาท เชน่ 90 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดรั้บคนื 

เงนิตน้ เท่ากับราคาปิดหุน้ BBB คูณ 10 (90 x 10) หรอื 900 บาท และดอกเบีย้ 100 บาท รวมเป็นจ านวน 1,000 บาท ซึง่คดิเป็น

อัตราผลตอบแทนเท่ากับรอ้ยละ 0 ต่อปี 

3) ถา้ราคาปิดหุน้บริษัท BBB  ณ วันทีค่รบก าหนดอายุ เท่ากับหรอืต ่ากว่า 80 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดรั้บคนืเงนิตน้ เท่ากับ 800 บาท 

(รอ้ยละ 80 ของมูลค่าทีต่ราไว)้ และดอกเบีย้ 100 บาท รวมเป็นจ านวน 900 บาท ดังนัน้ ผูล้งทุนจะขาดทุนเท่ากับรอ้ยละ 10 ต่อปี 

- การเป็นบุคคลภายใน : กรณีเป็นบุคคลภายในของบรษัิททีอ่อกหุน้อา้งองิ ใหร้ะบุบุคคลทีอ่ยู่ในฐานะทีอ่าจมโีอกาสล่วงรูข้อ้มูลภายใน

ของบรษัิททีอ่อกหุน้อา้งองิอันเน่ืองมาจากการมโีครงสรา้งการถอืหุน้หรอืการจัดการร่วมกับบรษัิททีอ่อกหุน้อา้งองิ โดยเฉพาะอย่างยิง่

บุคคลทีม่ลัีกษณะใดลักษณะหนึง่ดังต่อไปน้ีดว้ย 14 



การเปิดเผยขอ้มูล 

1. ถอืหุน้ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิททีอ่อกหุน้อา้งองิ 
2. มบีรษัิททีอ่อกหุน้อา้งองิเป็นผูถ้อืหุน้ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 
3. มผีูถ้อืหุน้ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดเป็นกลุ่มบุคคลเดยีวกับ 

ผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มในบรษัิททีอ่อกหุน้อา้งองิเกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมด 

4. มกีรรมการหรอืผูบ้รหิารเป็นกลุ่มบุคคลเดยีวกับกรรมการทีม่อี านาจลงนามผูกพันหรอืผูบ้รหิารของบรษัิททีอ่อกหุน้อา้งองิ 
5. มโีครงสรา้งการถอืหุน้หรอืการจัดการในลักษณะอืน่ใดทีแ่สดงใหเ้ห็นไดว่้า ผูท้ีป่ระสงคจ์ะยื่นค าขออนุญาตมอี านาจควบคุมบริษัท

ทีอ่อกหุน้อา้งองิ หรอืมบีรษัิททีอ่อกหุน้อา้งองิเป็นผูม้อี านาจควบคุม หรอืมผีูม้อี านาจควบคุมเป็นบุคคลเดยีวกับผูม้อี านาจควบคุม

บรษัิททีอ่อกหุน้อา้งองิ 

• ความเสีย่งส าคัญของตราสาร และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพิม่เตมิในแบบ filing (ระบุสว่นและหัวขอ้)  

ตัวอย่าง 

- หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงเป็นตราสารทีม่สีภาพคล่องต ่า และมตีลาดรองจ ากัด ท าใหผู้ล้งทุนอาจซือ้ขายไดไ้ม่สะดวก 
- ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งทีจ่ะสญูเงนิลงทุนทัง้หมด หรอืบางสว่น หากหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงไม่มกีารคุม้ครองเงนิตน้ หรอืคุม้ครองเงนิ

ตน้ต ่ากว่า 100% ของเงนิลงทุน 
- หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงเป็นตราสารทีม่คีวามซับซอ้นมากกว่าหุน้กูห้รอืตราสารหน้ีท่ัวไป เน่ืองจากมสีว่นทีเ่ป็นตราสารอนุพันธ ์

(derivatives) ซึง่จะมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งหลายดา้น เชน่ ความเสี่ยงของปัจจัยอา้งองิ ความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสาร 
เป็นตน้ ซึง่ผูล้งทุนจะตอ้งศกึษาและท าความเขา้ใจรายละเอยีดอย่างถีถ่ว้นก่อนตัดสนิใจลงทุน 

- เงือ่นไขการจ่ายผลตอบแทนและเงนิตน้อา้งองิกับปัจจัยต่าง ๆ และผูล้งทุนมคีวามเสีย่งทีจ่ะสญูเงนิลงทุนหากไม่มกีารคุม้ครอง
เงนิตน้ 
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o หุน้กูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์(securitization) 

การเปิดเผยขอ้มูล 

1. ประเภทตราสาร 

ใหร้ะบุประเภทตราสารหน้ีทีเ่สนอขาย : หุน้กูท้ีอ่อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพยข์องบรษัิท ก จ ากัด เป็นตน้ 

2. ลักษณะตราสาร 

ใหร้ะบุรายการต่อไปน้ี 

- ผูใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บหน้ี : ใหร้ะบุชือ่ผูใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บหน้ี ตามที่ระบุไวใ้นแบบ filing (ถา้ม)ี 

3. ลักษณะพเิศษและความเสีย่งส าคัญของตราสาร 

• ใหร้ะบุรายละเอยีดเพิม่เตมิกรณีดังต่อไปน้ี 
- Credit enhancement : ใหร้ะบุรูปแบบหรอืวธิกีารท า credit enhancement ในการเสนอขายตราสาร และมูลค่าของการท า credit 

enhancement พรอ้มทัง้ค าอธบิายและเงือ่นไขของวธิกีารดังกล่าว เชน่ การค ้าประกันโดยนติบิุคคล/บุคคลอืน่ (Corporate/ 
Personal Guarantee) การวางหลักประกันไวเ้กนิมูลค่า (Over collateralization) หรอืการตัง้บัญชเีงนิส ารอง หรอืกรณีทีม่กีารออก
หุน้กูห้ลายประเภทภายใตโ้ครงการเดยีวกัน (เชน่ หุน้กูม้ปีระกัน/หุน้กูท่ั้วไป และหุน้กูด้อ้ยสทิธ)ิ และก าหนดใหผู้เ้สนอโครงการ 
ซือ้หุน้กูด้อ้ยสทิธทิีอ่อกภายใตโ้ครงการ ใหร้ะบุรายละเอยีดดังกล่าว รวมถงึการจัดสรรกระแสเงนิสดในการจ่ายช าระเงนิตน้และ
ดอกเบีย้ เพือ่ใหม้ั่นใจว่าหุน้กูป้ระเภทอืน่จะไดรั้บช าระหน้ีก่อนหุน้กูด้อ้ยสทิธ ิเป็นตน้ 

- การช าระคืนเงนิตน้และผลตอบแทน : ใหร้ะบุจ านวนเงนิทีผู่ล้งทุนจะไดรั้บในแต่ละงวด ซึง่รวมถงึเงนิตน้และดอกเบีย้ พรอ้มระบุวันทีจ่ะ
จ่ายช าระงวดแรกดว้ย  โดยการจ่ายคนืเงนิตน้อาจเป็นลักษณะ ช าระคนืเงนิตน้ครัง้เดยีวเมือ่หุน้กูค้รบก าหนด (Bullet) ทยอยช าระคนื
เงนิตน้ แบบก าหนดตารางการช าระคนืล่วงหนา้ (Amortizing) ทยอยช าระคนืเงนิตน้ตามกระแสเงนิสดทีม่ ีโดยไม่ก าหนดตาราง 
การช าระคืนล่วงหนา้ (Passthrough) หรอื ทยอยช าระคนืเงนิตน้แต่ละงวดซึง่เมือ่รวมดอกเบีย้ในแต่ละงวดแลว้ ท าใหจ้ านวนรวม 
ในแต่ละงวดเท่ากัน หรอืใกลเ้คยีงกัน (Mortgage Style Amortization)  ทัง้น้ี ใหร้ะบุรายละเอยีดในการช าระเงนิใหช้ัดเจน (ระบุมูลค่า
รวมเงนิตน้ และดอกเบีย้ เป็นตน้) 

- สนิทรัพยท์ีเ่ป็นสทิธเิรยีกรอ้ง : ใหร้ะบุประเภท ลักษณะ คุณภาพ และมูลค่าของสนิทรัพย์ทีเ่ป็นสทิธเิรยีกรอ้งภายใตโ้ครงการ เชน่ 
ลูกหน้ีสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศัย สทิธเิรยีกรอ้งในค่าเชา่ ลูกหน้ีสนิเชือ่บัตรเครดติ เป็นตน้  

- รายละเอยีดโครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์: ใหอ้ธบิายรายละเอยีดโครงสรา้งของหุน้กู ้กระบวนการแปลงสนิทรัพยเ์ป็น
หลักทรัพย ์ และการดูแลจัดการสนิทรัพย ์รวมถงึสทิธใินการเรยีกรอ้งรับช าระหน้ีในกรณีทีผู่อ้อกตราสารผดินัดช าระหน้ี/ลม้ละลาย/
ช าระบัญชเีพือ่เลกิกจิการ 

- ล าดับขัน้การจ่ายกระแสเงนิสด (Cash-flow waterfall) : ในกรณีทีม่กีารออกตราสารหลาย class หรอื tranche ซึง่มรีะดับความเสีย่ง
ไม่เท่ากันภายใตโ้ครงการเดยีวกัน ใหร้ะบุล าดับการไดรั้บผลตอบแทนโดยแสดงเป็นรูปภาพประกอบ 

 

• ใหร้ะบุความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับตราสาร และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพิม่เตมิในแบบ filing (ระบุสว่นและหัวขอ้) 

ตัวอย่าง 

- เมือ่เกดิเหตุผดินัดช าระหน้ี ผูถ้อืหุน้กูส้ามารถฟ้องรอ้งผูอ้อกตราสารเชน่เดยีวกับหุน้กูม้ปีระกัน และมสีทิธใินเงนิทีไ่ดจ้ากสนิทรัพย์
ภายใตโ้ครงการ โดยไม่สามารถฟ้องรอ้งจากผูเ้สนอโครงการได  ้

- การพจิารณาความสามารถในการช าระคนืเงนิตน้และจ่ายดอกเบีย้ของผูอ้อกตราสาร ควรพจิารณาจากคุณภาพและความสามารถ 
ในการสรา้งรายได ้/ กระแสเงนิสดของสนิทรัพยภ์ายใตโ้ครงการ 

- ความเสีย่งหลักของโครงการ เชน่ ความเสีย่งเกีย่วกับการจัดการใหเ้กดิความเพยีงพอของกระแสเงนิสดในโครงการ ความเสีย่งจาก
การผดินัดช าระหน้ี ความเสีย่งจากการทีลู่กหน้ีผ่อนช าระหน้ีเร็วกว่าก าหนด (ในกรณีทีก่ารจ่ายช าระเงนิตน้และดอกเบีย้เป็นแบบ pass 
through ส าหรับโครงการทีม่สีนิทรัพยใ์นโครงการเป็นสทิธเิรยีกรอ้งในลูกหน้ี)  ความเสีย่งจากการแต่งตัง้ผูใ้หบ้รกิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
เขา้มาด าเนนิโครงการ เป็นตน้ 

- ปัจจัยทีก่ระทบต่อความสามารถในจ่ายช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ การจัดสรรกระแสรายรับส าหรับการจ่ายช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ 
เพือ่ใหผู้ถ้อืตราสารทราบว่าความเสีย่งของการลงทุนขึน้อยู่กับกระแสรายรับของกองทรัพยส์นิทีผู่อ้อกตราสารน ามาช าระคืนหน้ีตาม 
หุน้กู ้

- เงือ่นไขในสัญญาการใหกู้ย้มืระหว่างผูเ้สนอโครงการและผูอ้อกตราสาร ในกรณีทีม่กีารก าหนดว่าหากเงนิทีไ่ดรั้บจากสนิทรัพยภ์ายใต ้
โครงการไม่เพยีงพอ ผูเ้สนอโครงการจะใหผู้อ้อกตราสารกูย้มืเงนิเพือ่จ่ายช าระดอกเบีย้หรอืเงนิตน้แก่ผูถ้อืหุน้กู ้ โดยใชว้ธิกีารซือ้หุน้กู ้
ดอ้ยสทิธภิายใตโ้ครงการ โดยระบุความเสีย่งทีอ่าจกระทบต่อการไดรั้บช าระหน้ีคนืดอกเบีย้หรอืเงนิตน้แก่ผูถ้อืหุน้กู ้
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o ตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นบัเป็นเงนิกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(Basel III) 

การเปิดเผยขอ้มูล 

1. ประเภทตราสาร 
ใหร้ะบุว่าตราสารทีเ่สนอขาย : ตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทุนของธนาคารพาณิชยป์ระเภทที ่1 หรอื 2 

2. รายละเอยีดส าคัญอืน่ 

ใหร้ะบุรายละเอยีดเพิม่เตมิกรณีดังต่อไปน้ี 

- กรณีของตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทุนทีม่เีงือ่นไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ ใหร้ะบุขอ้มูลดังต่อไปน้ี 
1. ราคาแปลงสภาพ : ใหร้ะบุวธิกีารก าหนดราคาแปลงสภาพ เชน่ ใหใ้ชร้าคาทีส่งูกว่าระหว่างราคาแปลงสภาพขัน้ต ่ากับราคาตลาดของ

หุน้สามัญของธนาคารพาณิชย ์(ธพ.) ในชว่งทีม่เีหตุการณ์ทีเ่ขา้เงือ่นไขตามทีก่ าหนดในสัญญา 
2. ราคาแปลงสภาพขัน้ต ่า : ก าหนดทีร่ะดับรอ้ยละ 50 ของราคาหุน้สามัญของ ธพ. ในชว่งก่อนหรอืระหว่างการเสนอขายตามแนวทาง 

ทีส่มาคมธนาคารไทยก าหนด  รวมถงึระบุวธิกีารค านวณราคาดังกล่าวประกอบดว้ย 
3. หุน้รองรับ : ใหร้ะบุจ านวนหุน้รองรับที ่ธพ. ไดรั้บจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้ระบุว่า หุน้รองรับดังกล่าวมเีพยีงพอส าหรับผูถ้อื 

ตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทุนหรอืไม่ หากเกดิการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ 
- ลักษณะการร่วมรับผลขาดทุน : ใหร้ะบุเงือ่นไขการร่วมรับผลขาดทุนของ ธพ. ไดแ้ก่ การบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ                

หรอืการบังคับลดมูลค่าตราสาร 
- Trigger event : ใหร้ะบุเหตุการณ์ทีเ่ขา้เงือ่นไขตามทีก่ าหนดในสัญญา เพือ่ใหผู้ถ้อืตราสารร่วมรับผลขาดทุนของ ธพ. 

4. ล าดับการไดรั้บช าระหน้ี 

ระบุ (ตามรูปภาพ) สทิธเิรยีกรอ้งของผูถ้อืตราสารกรณีที ่ธพ. ผูอ้อกถูกพทัิกษ์ทรัพยห์รอืถูกศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอื 

มกีารช าระบัญชเีพือ่การเลกิบรษัิท  
ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ลักษณะพเิศษและความเสีย่งส าคัญของตราสาร 

ลักษณะพเิศษ 

ใหอ้ธบิายการร่วมรับผลขาดทุนของผูถ้อืตราสารในกรณีเกดิเหตุการณ์ทีเ่ขา้เงือ่นไขตามทีก่ าหนดในสัญญา ใหอ้ธบิายล าดับในการร่วมรับ 
ผลขาดทุนของ ธพ. พรอ้มกับแสดงตัวอย่างการค านวณมูลค่าการร่วมรับผลขาดทุนของผูถ้อืตราสาร และ worst case scenario analysis  
โดยใหแ้สดงเป็นแผนภาพประกอบไวด้ว้ย 

• กรณีการร่วมรับผลขาดทุนในระหว่างที ่ธพ. ผูอ้อกตราสารยังมคีวามสามารถในการด าเนินกจิการอยู่ของผูถ้อืตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็น
เงนิกองทุนของธนาคารพาณิชยป์ระเภทที ่1 นัน้ อย่างนอ้ยจะตอ้งระบุว่า ผูถ้อืตราสารอาจถูกบังคับลดมูลค่าตราสารหรอืแปลงสภาพ 
ตราสารเป็นหุน้สามัญก่อนทีผู่ถ้อืหุน้สามัญจะไดรั้บผลกระทบ ดังน้ี 

1. กรณีตราสารทีม่เีงือ่นไขการบังคับลดมูลค่าตราสาร : ใหแ้สดงตัวอย่าง worst case scenario analysis ทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ใจ/
รับทราบถงึผลขาดทุนสงูสดุและผลกระทบทีอ่าจไดรั้บอย่างชัดเจนดว้ย 

2. กรณีตราสารทีม่เีงือ่นไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ : ใหแ้สดง 
- ความเสีย่งและผลกระทบจากการก าหนดราคาแปลงสภาพขัน้ต ่า พรอ้มยกตัวอย่าง worst case scenario analysis ทีท่ าให ้

ผูล้งทุนเขา้ใจ/รับทราบถงึผลขาดทุนสงูสุดและผลกระทบทีอ่าจไดรั้บอย่างชัดเจน 
- การเปลีย่นแปลงหรอืการปรับสทิธใิด ๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืตราสาร (ถา้ม)ี  

 

ตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ตราสาร Basel III ทีม่เีงือ่นไขการบังคับลดมูลค่าตราสาร 
ธนาคารพาณิชย ์A ออกตราสารดอ้ยสทิธแิบบตัดหน้ีสญูทัง้จ านวนหรอืบางสว่น ทัง้สิน้จ านวน 10,000 ลา้นบาท 
ต่อมาเกดิวกิฤตทิางการเงนิท่ัวโลก สง่ผลใหธ้นาคาร A ไม่สามารถด าเนนิกจิการต่อไปได ้และทางการจะเขา้มาอัดฉีดเงนิเพือ่
ชว่ยเหลอืธนาคาร A 
ธนาคาร A จงึประกาศจะตัดหน้ีสญูตราสารทางการเงนิทีอ่อกไป 80% 
นาย ก ซึง่ไดซ้ือ้ตราสารดังกล่าวไวจ้ านวน 10 ลา้นบาท จงึถูกบังคับปลดหน้ีใหแ้ก่ธนาคารในสัดสว่น 80% คดิเป็นเงนิ 8 ลา้นบาท 
ท าใหน้าย ก ตอ้งขาดทุนจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวและเหลอืมูลค่าเงนิตน้ที ่2 ลา้นบาท โดยทีน่าย ก ไม่สามารถเรยีกรอ้ง
สทิธอิะไรได ้ 17 



การเปิดเผยขอ้มูล 

2. ตราสาร Basel III ทีม่เีงือ่นไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ 
ธนาคารพาณิชย ์B ออกตราสารดอ้ยสทิธแิบบแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ จ านวน 10,000 ลา้นบาทราคาหุน้สามัญของธนาคาร B  
ณ ชว่งเวลาทีอ่อกตราสารดอ้ยสทิธเิท่ากับ 10 บาท และธนาคาร B ไดก้ าหนดราคาแปลงสภาพ ขัน้ต ่าไวท้ี ่5 บาท โดยหากราคา
หุน้สามัญ ณ วันทีแ่ปลงสภาพมรีาคาต ่ากว่านัน้ จะใชร้าคาแปลงสภาพที ่5 บาท 
ต่อมาเกดิวกิฤตทิางการเงนิท่ัวโลก สง่ผลใหธ้นาคาร B ไม่สามารถด าเนนิกจิการต่อไปได ้และทางการจะเขา้มาอัดฉีดเงนิเพือ่
ชว่ยเหลอืธนาคาร B 
ธนาคาร B จงึประกาศจะบังคับใหผู้ถ้อืตราสารดอ้ยสทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ โดยราคาหุน้สามัญของธนาคาร B ณ วันทีเ่กดิ
เหตุการณ์นั้น มรีาคา 3 บาท ต ่ากว่าราคาแปลงสภาพทีก่ าหนดไว ้
นาย ก ซึง่ไดซ้ือ้ตราสารดังกล่าวไวจ้ านวน 10 ลา้นบาท จงึถูกบังคับแปลงสภาพตราสารทัง้หมดเป็นหุน้สามัญทีร่าคา 5 บาท 
ในขณะทีร่าคาตลาดของหุน้สามัญของธนาคาร B เท่ากับ 3 บาท ท าใหน้าย ก มตีน้ทุนทีส่งูกว่าราคาตลาดทีม่กีารซือ้ขายกันอยู่ 
นาย ก ไดหุ้น้สามัญมารวมทัง้สิน้ 2 ลา้นหุน้ 

วันถัดมา นาย ก ตัดสนิใจจะขายหุน้สามัญทัง้หมดทีต่นถูกบังคับใหแ้ปลงสภาพมา แต่ราคาหุน้สามัญของธนาคาร B ยังคงตกลง
เรือ่ย ๆ จนเป็น 2 บาท นาย ก ขายหุน้สามัญทัง้หมดไป ไดรั้บเงนิมาทัง้สิน้เพยีง 4 ลา้นบาท จากเงนิทีต่นลงทุนตราสารดอ้ยสทิธิ
ครัง้แรก 10 ลา้นบาท เท่ากับขาดทุนไปทัง้สิน้ 6 ลา้นบาท โดยทีน่าย ก ไม่สามารถเรยีกรอ้งสทิธอิะไรได ้

 

ความเสีย่งส าคัญของตราสาร  

ใหแ้สดงค าเตอืนส าคัญเกีย่วกับการลงทุนในตราสารทีเ่สนอขายดังต่อไปน้ี 

- ตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทุนมคีวามซับซอ้นและความเสีย่งมากกว่าตราสารหน้ีท่ัวไป และตราสารดังกล่าวอาจมตีลาดรอง
จ ากัด ท าใหผู้ล้งทุนอาจซือ้ขายไดไ้ม่สะดวก หรอือาจขาดทุนเงนิตน้เมือ่มกีารขาย โดยเฉพาะในกรณีทีผู่อ้อกตราสารมผีลการด าเนนิงาน
ทีไ่ม่สามารถด าเนินกจิการต่อไปได ้ราคาของตราสารในตลาดรองอาจจะลดลงอย่างมาก ผูล้งทุนจงึควรศกึษาท าความเขา้ใจลักษณะ
ความเสีย่ง และเงือ่นไขเฉพาะตัวของตราสารใหด้กี่อนตัดสนิใจลงทุน 

- ธพ. ผูอ้อกตราสารสามารถก าหนดเงือ่นไขพเิศษทีจ่ะไม่จ่ายเงนิตน้และดอกเบีย้ของตราสาร โดยไม่ถอืเป็นเหตุของการผดินัดช าระหน้ี 
- การลงทุนในตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทุนของธนาคารพาณิชย ์อาจก่อใหเ้กดิความเสีย่งดังต่อไปน้ี 

1. กรณีตราสารทีม่เีงือ่นไขการบังคับลดมูลค่าตราสาร : ใหร้ะบุว่า ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งทีจ่ะสญูเงนิลงทุนทัง้หมดหรอืบางสว่นจาก 
การถูกบังคับลดมูลค่า/ปลดหน้ี หากเกดิเหตุการณ์ทีเ่ขา้เงือ่นไขตามทีก่ าหนดในสัญญาใหผู้ถ้อืตราสารตอ้งร่วมรับผลขาดทุนของ 
ธพ. ผูอ้อกตราสาร 

2. กรณีตราสารทีม่เีงือ่นไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ : ใหร้ะบุว่า  ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งทีจ่ะไม่ไดรั้บเงนิตน้คืน แต่จะ
ถูกบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญทัง้จ านวน หากเกดิเหตุการณ์ทีเ่ขา้เงือ่นไขตามทีก่ าหนดในสัญญาใหผู้ถ้อืตราสารตอ้งร่วม
รับผลขาดทุนของ ธพ. ผูอ้อกตราสาร ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทุนสญูเสียเงนิลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วน หากราคาหุน้สามัญลดต ่าลง
กว่าราคาแปลงสภาพขัน้ต ่า 

3. กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทุนของธนาคารพาณิชยป์ระเภทที ่1 : ใหร้ะบุว่าผูถ้อืตราสารอาจตอ้งร่วมรับผลขาดทุนของ
ผูอ้อกตราสาร เมือ่เกดิเหตุการณ์ทีเ่ขา้เงือ่นไขตามทีก่ าหนดในสัญญา ไดแ้ก่ ในระหว่างที ่ธพ. ผูอ้อกตราสารยังมคีวามสามารถ 
ในการด าเนนิกจิการอยู่  โดยม ีtrigger event เมือ่ CET 1 ratio ต ่ากว่าระดับรอ้ยละ.....(ระดับที ่ธพ. ก าหนด)..... และเมือ่ ธพ.  
ผูอ้อกตราสารมผีลการด าเนนิงานทีไ่ม่สามารถด าเนนิกจิการต่อไปได ้(at point of non-viability) โดยม ีtrigger event เมือ่ทางการ
ตัดสนิใจใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ ธพ. ผูอ้อกตราสารมอี านาจเต็มในการยกเลกิการจ่ายดอกเบีย้เมือ่ใดก็ได ้โดยไม่สะสม
ดอกเบีย้ ตราสารน้ีเป็นตราสารที่ไม่มกี าหนดระยะเวลาไถ่ถอนและผูถ้ือตราสารไม่มสีทิธเิรยีกให ้ธพ. ผูอ้อกตราสารไถ่ถอนตราสาร
ดังกล่าวก่อนมกีารเลกิกจิการ 

4. กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทุนของธนาคารพาณิชยป์ระเภทที ่2 : ใหร้ะบุว่าผูถ้อืตราสารอาจตอ้งร่วมรับผลขาดทุนของ
ผูอ้อกตราสาร เมือ่เกดิเหตุการณ์ทีเ่ขา้เงือ่นไขตามทีก่ าหนดในสัญญา คอื เมือ่ ธพ. ผูอ้อกตราสารมผีลการด าเนนิงานทีไ่ม่สามารถ
ด าเนนิกจิการต่อไปได ้โดยม ีtrigger event เมือ่ทางการตัดสนิใจใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิธพ. ผูอ้อกตราสารมสีทิธเิลือ่น 
การช าระดอกเบีย้ 

- ความเสีย่งเกีย่วกับขอ้จ ากัดต่าง ๆ จากการรับซือ้คนืตราสาร เชน่ ธพ. ผูอ้อกตราสารจะซือ้คนืตราสารไดต่้อเมือ่ไดรั้บความเห็นชอบจาก
ทางการก่อน เป็นตน้ 

ทัง้น้ี ใหม้กีารแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพิม่เตมิในแบบ filing (ระบุสว่นและหัวขอ้)  

ตัวอย่าง 

- เหมาะกับผูล้งทุนทีส่ามารถลงทุนไดใ้นระยะยาว และสามารถรับความเสีย่งไดส้งูกว่าการลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวไป 
- ผูอ้อกตราสารมสีทิธไิถ่ถอนตราสารเงนิกองทุนทัง้จ านวนก่อนวันครบก าหนดไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูถ้อืตราสาร

เงนิกองทุน หากไดรั้บความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผูอ้อกตราสารมสีทิธขิอไถ่ถอนตราสารเงนิกองทุนทัง้จ านวนก่อน
วันครบก าหนดได ้ณ วันครบรอบ 5 ปีนับแต่วันออกตราสาร หรอืวันใด ๆ ภายหลังจากนัน้ ดังนัน้ ผูถ้อืตราสารจงึมคีวามเสีย่งหากตอ้ง
น าเงนิไปลงทุนใหม่   

- ผูอ้อกตราสารมสีทิธแิกไ้ข เปลีย่นแปลง และ/หรอืเพิม่เตมิขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของตราสารไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจาก 
ผูถ้อืตราสาร ถงึแมว่้าจะสง่ผลกระทบในทางลบต่อสทิธขิองผูถ้อืตราสารก็ตาม เพือ่ใหต้ราสารเงนิกองทุนมคุีณสมบัตคิรบถว้น 
ตามเกณฑข์อง ธปท. หรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าหรอืค าส่ังของ ธปท. และ/หรอื ส านักงาน ก.ล.ต. 

- เงนิตน้ทีผู่ถ้อืตราสารจะไดรั้บช าระคืนอาจถูกลดจ านวนลง (ทัง้จ านวนหรอืบางสว่น) และดอกเบีย้อาจถูกยกเลกิ โดยใน worst case 
scenario ผูถ้อืตราสารมโีอกาสไม่ไดรั้บช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้คา้งช าระเลย หากผูอ้อกตราสารมผีลการด าเนนิงานที่ไม่สามารถ
ด าเนนิกจิการต่อไปได ้และทางการตัดสนิใจเขา้ชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

6. ค าเตอืนและขอ้มูลแจง้เตอืนอืน่ 

กรณีที ่ธพ. ผูอ้อกตราสาร และ/หรอืบรษัิทหลักทรัพยใ์นเครอืเดยีวกับ ธพ. ผูอ้อกตราสารท าหนา้ที่จัดจ าหน่ายตราสาร ใหม้คี าเตอืนเกีย่วกับ             
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในการใหบ้รกิารซือ้ขายตราสาร ว่าผูล้งทุนควรพงึระมัดระวังในสว่นของความขัดแยง้ทางผลประโยชน์                        
ในการใหบ้รกิารซือ้ขายตราสารเงนิกองทุน และควรพจิารณาลักษณะ ความเสีย่ง และผลตอบแทนของตราสารเงนิกองทุน ประกอบการ
ตัดสนิใจลงทุน 
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o ศุกูก 

การเปิดเผยขอ้มูล 

1. ประเภทศุกกู 

ใหร้ะบุประเภทของศุกูกทีเ่สนอขาย ไดแ้ก่ 

• ศุกูกทีม่โีครงสรา้งแบบการจา้งบริหาร (B-wakalah) 

• ศุกูกทีม่โีครงสรา้งแบบการเชา่ทรัพยส์นิ (B-Ijarah) 

• ศุกูกทีม่โีครงสรา้งแบบการจา้งท าของ (B-Istisna) 

• ศุกูกทีม่โีครงสรา้งแบบการร่วมลงทุน (A-Mudharabah) 

2. ลักษณะของศุกูก 

ใหร้ะบุรายการต่อไปน้ี 

• สนิทรัพยใ์นกองทรัสต ์: โดยใหร้ะบุประเภท ลักษณะ คุณภาพ และมูลค่าของสนิทรัพยใ์นกองทรัสต์ 
• ศุกูกทรัสต ี: ใหร้ะบุชือ่ศุกูกทรัสต ีตามทีร่ะบุไวใ้นแบบ filing 
• ทีป่รกึษาชะรอีะฮ ์: ใหร้ะบุชือ่ทีป่รกึษาชะรอีะฮ ์ตามที่ระบุไวใ้นแบบ filing 

3. ลักษณะพเิศษและความเสีย่งส าคัญของศุกูก 

• ใหร้ะบุรายละเอยีดเพิม่เตมิกรณีดังต่อไปน้ี 
- โครงสรา้งของศุกูก : ใหแ้สดงสรุปขอ้มูลทีส่ าคัญเกีย่วกับโครงสรา้งการออกศุกูก รวมถงึกระบวนการจ่ายคนืเงนิลงทุน และการช าระ

ผลตอบแทน โดยแบ่งเป็น 
1. ศุกูกทีม่โีครงสรา้งแบบการจา้งบริหาร (B-wakalah) :  

เงนิทีไ่ดจ้ากการขายใบทรัสตจ์ะน าไปเขา้กองทรัสต ์ซึง่ม ี[ทรัสตผีูอ้อกศุกูก] เป็นผูจั้ดการทรัพยส์นิ โดย [ทรัสตผีูอ้อกศุกูก]  
จะน าเงนิดังกล่าวไปมอบให ้[ผูร้ะดมทุน] บรหิารเพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกจิปกตขิอง [ผูร้ะดมทุน] เป็นเวลา  
X ปี จนถงึวันที ่[วันที่ศุกูกครบก าหนดอายุ]  
ผูถ้อืศุกูกจะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนที ่……%  ต่อปี โดยช าระผลตอบแทนทุก …… เดอืน ซึง่มาจากการบรหิารเงนิในธุรกจิ
ปกตขิอง [ผูร้ะดมทุน]  โดย [ผูร้ะดมทุน] จะสง่มอบผลตอบแทนจากการบรหิารใหก้องทรัสตเ์ป็นรายงวด  และเมือ่สิน้สดุ
ระยะเวลาการจา้งบริหาร ซึง่ตรงกับวันที ่ddmmyyyy   [ผูร้ะดมทุน] จะคนืเงนิทีไ่ดรั้บมอบหมายใหบ้ริหารกลับคนืมาในกองทรัสต ์
แลว้ [ทรัสตผีูอ้อกศุกูก]  จะน าเงนินัน้มาจ่ายคนืใหก้ับผูถ้อืศุกูก ซึง่ผูถ้อืศุกูกจะไดรั้บเงนิลงทุนคนืเต็มจ านวน 

2. ศุกูกทีม่โีครงสรา้งแบบการเชา่ทรัพยส์นิ (B-Ijarah) :  
เงนิทีไ่ดจ้ากการขายใบทรัสตจ์ะน าไปเขา้กองทรัสต ์ซึง่ม ี[ทรัสตผูีอ้อกศุกูก] เป็นผูจั้ดการทรัพยส์นิ โดย [ทรัสตผูีอ้อกศุกูก]  
จะน าเงนิน้ีไปซือ้ [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ จาก [ผูร้ะดมทุน] มาเขา้กองทรัสต ์หลังจากนัน้ [ผูร้ะดมทุน] จะเชา่ [ทรัพยส์นิใน
กองทรัสต]์ กลับจากกองทรัสตเ์ป็นระยะเวลา X ปี จนถงึวันที ่[วันที่ศุกูกครบอายุ] 
ผูถ้อืศุกูกจะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนที ่……%  ต่อปี โดยช าระผลตอบแทนทุก …… เดอืน ซึง่มาจากเงนิค่าเชา่ [ทรัพยส์นิใน
กองทรัสต]์ ที ่[ผูร้ะดมทุน] จ่ายใหก้องทรัสตเ์ป็นรายงวด และเมือ่สิน้สดุระยะเวลาการเชา่ ซึง่จะตรงกับวันที ่  ddmmyyyy     
[ทรัสตผูีอ้อกศุกูก] จะด าเนนิการใหก้องทรัสตข์าย [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ ใหก้ับ [ผูร้ะดมทุน] ในราคา X บาท  จากนัน้ [ทรัสตี
ผูอ้อกศุกกู] จะน าเงนิทีไ่ดม้าจ่ายคืนใหก้ับผูถ้อืศุกูก ซึง่จะท าใหผู้ถ้อืศุกูกไดรั้บเงนิลงทุนคนืเต็มจ านวน 

3. ศุกูกทีม่โีครงสรา้งแบบการจา้งท าของ (B-Istisna) : 
เงนิทีไ่ดจ้ากการขายใบทรัสตจ์ะน าไปเขา้กองทรัสต ์ซึง่ม ี[ทรัสตผูีอ้อกศุกูก] เป็นผูจั้ดการทรัพยส์นิ โดย [ทรัสตผูีอ้อกศุกูก]  
จะน าเงนิน้ีไปจ่ายเป็นค่าจา้งให ้[ผูร้ะดมทุน] เพือ่ใหส้รา้ง [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ โดยมเีงือ่นไขสง่มอบ [ทรัพยส์นิใน
กองทรัสต]์ ใหก้องทรัสตใ์นวันที ่[วันทีศุ่กูกครบอายุ]  ขณะเดยีวกัน [ผูร้ะดมทุน] มขีอ้ตกลงจะซือ้ [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์  
กลับในมูลค่าเท่ากับค่าจา้งเท่ากับ …… บาท บวกก าไรสว่นเพิม่เท่ากับ …… บาท  โดย[ผูร้ะดมทุน] จะทยอยจ่ายก าไรส่วนเพิม่
ใหก้องทรัสตต์ามงวดที่ตกลงกัน 
ผูถ้อืศุกูกจะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนที ่……%  ต่อปี โดยทยอยช าระผลตอบแทนทุก …… เดอืน ซึง่มาจากก าไรสว่นเพิม่ที ่ 
[ผูร้ะดมทุน] จ่ายใหก้องทรัสตเ์ป็นรายงวด และเมือ่ครบอายุศุกูก [ผูร้ะดมทุน] จะจ่ายค่าซือ้ [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ ในสว่นที่
เหลอืในราคา X บาท  จากนัน้ [ทรัสตผูีอ้อกศุกูก]  จะน าเงนิทีไ่ดม้าจ่ายคนืใหก้ับผูถ้อืศุกูก ซึง่ผูถ้อืศุกูกจะไดรั้บเงนิคนืเต็มจ านวน 

4. ศุกูกทีม่โีครงสรา้งแบบการร่วมลงทุน (A-Mudharabah) : 
[ผูร้ะดมทุน] จะโอน [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ มาไวใ้นกองทรัสต ์และขายใบทรัสตใ์หก้ับผูล้งทุน แลว้ [ผูร้ะดมทุน] จะน าเงนิทีไ่ด ้
จากการขายใบทรัสตดั์งกล่าวไปใชใ้นธุรกจิปกตขิองบรษัิท โดย [ผูร้ะดมทุน] จะร่วมหาประโยชน์จาก [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ 
โดยการรับบรหิาร [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ ดังกล่าวใหก้ับกองทรัสต ์ซึง่ผลประโยชน์ทีไ่ดรั้บจะถูกน ามาแบ่งใหก้องทรัสตต์าม
สัดสว่นทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 
ผูถ้อืศูกุกจะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนที ่......%  ต่อปี โดยทยอยช าระผลตอบแทนทุก ...... เดอืน ซึง่มาจากผลตอบแทนจาก 
[ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์  กรณีทีง่วดใดรายไดจ้าก [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ มากกว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่ตอ้งช าระใหผู้ถ้อื 
ศุกูก เงนิสว่นเกนิจะจ่ายเป็นค่า incentive fee ใหก้ับ    [ผูร้ะดมทุน] และกรณีทีง่วดใดรายไดจ้าก [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์  
นอ้ยกว่าผลประโยชน์ตอบแทนทีต่อ้งช าระใหผู้ถ้อืศุกูก [ผูร้ะดมทุน] จะน าเงนิมาช าระเพิม่เพือ่ใหผู้ถ้อืศุกูกไดรั้บผลประโยชน์ 
ตอบแทนตามทีก่ าหนดไว ้ 
เมือ่สิน้สดุระยะเวลาร่วมลงทุน ซึง่จะตรงกับวันที ่ddmmyyyy [ผูร้ะดมทุน] จะจ่ายค่าซือ้สว่นลงทุนในส่วนของกองทรัสตค์นื  
ในราคา X บาท  จากนัน้กองทรัสตจ์ะน าเงนินัน้มาจ่ายคืนใหก้ับผูถ้อืศุกูก ซึง่ผูถ้อืศุกูกจะไดรั้บเงนิคนืเต็มจ านวน 

 
• ใหร้ะบุความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับศุกูก และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพิม่เตมิในแบบ filing (ระบุสว่นและหัวขอ้)  

ตัวอย่าง 

- ศุกูกเป็นใบทรัสตท์ีอ่อกโดยทรัสตผูีอ้อกศุกูก เพือ่ระดมทุนตามหลักศาสนาอสิลาม ทรัพยส์นิในกองทรัสตม์ไิดเ้ป็นหลักประกัน และไม่ได ้
มสีทิธเิหนือเจา้หน้ีอืน่ของผูร้ะดมทุน 

- กรณีผูอ้อกศุกูกและศุกูกทรัสต ีมคีวามสัมพันธท์ีอ่าจก่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ใหร้ะบุลักษณะความสัมพันธแ์ละความเสีย่ง
ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่ะบุไวใ้นแบบ filing (ถา้ม)ี นอกจากน้ี หากศุกูกทรัสตมีสีถานะเป็นเจา้หน้ีของผูอ้อกศุกูก ใหเ้ปิดเผยความสัมพันธ์
ดังกล่าวไวด้ว้ย (เฉพาะกรณีเสนอขายแบบ PO)  
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การเปิดเผยขอ้มูล 

- กรณีทีเ่ป็นศุกูกทีม่ทีรัพยส์นิโอนมาไวใ้นกองทรัสต ์ใหม้ขีอ้มูลทีเ่ตอืนใหผู้ล้งทุนเขา้ใจว่า ทรัพยส์นิดังกล่าวไม่ใชห่ลักประกัน หากเกดิ
เหตุผดินัดช าระหน้ีใด (event of default) ผูถ้อืศุกกูจะกลายเป็นเจา้หน้ีสามัญของผูร้ะดมทุนในมูลค่าเท่ากับเงนิลงทุนบวกผลตอบแทน
คงคา้ง (ถา้ม)ี 

- ผลประโยชน์ทีจ่ะช าระใหผู้ถ้อืศุกูกจะมาจากผูร้ะดมทุนโดยตรงตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสัญญาก่อตัง้กองทรัสต ์ ดังนัน้ การประเมนิ
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ จงึควรประเมนิจากฐานะการเงนิและความสามารถในการช าระหน้ีของผูร้ะดมทุน 

- กรณีทีท่รัสตผูีอ้อกศุกูกไม่สามารถด ารงคุณสมบัตติามทีป่ระกาศก าหนดได ้ศุกูกทียั่งไม่ครบก าหนดอายุจะสิน้สภาพไปดว้ย  และ
กองทรัสตจ์ะมสีถานะเป็นเจา้หน้ีสามัญของผูร้ะดมทุนในมูลค่าเท่ากับเงนิลงทุนทียั่งไม่ไดช้ าระบวกผลตอบแทนคงคา้ง (ถา้ม)ี 
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o ตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นบัเป็นเงนิกองทุนของบรษิทัประกนัภยั (Insurance Capital Bond) 

การเปิดเผยขอ้มูล 

1. ประเภทตราสาร 
ใหร้ะบุว่าตราสารทีเ่สนอขาย : ตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทุนของบรษัิทประกันภัยประเภทที ่1 หรอื 2 

2. รายละเอยีดส าคัญอืน่ 

ใหร้ะบุรายละเอยีดเพิม่เตมิกรณีดังต่อไปน้ี 

- กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทุนของบรษัิทประกันภัยทีม่เีงือ่นไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ ใหร้ะบุขอ้มูล
ดังต่อไปน้ี 
1. ราคาแปลงสภาพ : ใหร้ะบุวธิกีารก าหนดราคาแปลงสภาพ เชน่ ใหใ้ชร้าคาทีส่งูกว่าระหว่างราคาแปลงสภาพขัน้ต ่ากับราคาตลาดของ

หุน้สามัญของบรษัิทประกันภัยในชว่งทีม่เีหตุการณ์ทีเ่ขา้เงือ่นไขการรองรับผลขาดทุนตามทีก่ าหนดในสัญญา 
2. ราคาแปลงสภาพขัน้ต ่า : ก าหนดทีร่ะดับรอ้ยละ 50 ของราคาหุน้สามัญของบรษัิทประกันภัยในชว่งก่อนหรอืระหว่างการเสนอขาย

ตามแนวทางทีส่มาคมประกันชวีติไทย และ/หรอื สมาคมบริษัทประกันวนิาศภัยไทยก าหนด รวมถงึระบุวธิกีารค านวณราคาดังกล่าว
ประกอบดว้ย 

3. หุน้รองรับ : ใหร้ะบุจ านวนหุน้รองรับทีบ่รษัิทประกันภัยไดรั้บจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้ระบุว่า หุน้รองรับดังกล่าวมเีพยีงพอ
ส าหรับผูถ้อืตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทุนหรอืไม่ หากเกดิการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ 

- ลักษณะการร่วมรับผลขาดทุน : ใหร้ะบุเงือ่นไขการร่วมรับผลขาดทุนของบรษัิทประกันภัย ไดแ้ก่ การบังคับแปลงสภาพตราสารเป็น 
หุน้สามัญ หรอืการบังคับลดมูลค่าตราสาร 

- Trigger event : ใหร้ะบุเหตุการณ์ทีเ่ขา้เงือ่นไขตามทีก่ าหนดในสัญญา เพือ่ใหผู้ถ้อืตราสารร่วมรับผลขาดทุนของบรษัิทประกันภัย 

4. ล าดับการไดรั้บช าระหน้ี 

ระบุ (ตามรูปภาพ) สทิธเิรยีกรอ้งของผูถ้อืตราสารกรณีทีบ่รษัิทประกันภัยผูอ้อกถูกพทัิกษ์ทรัพยห์รอืถูกศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอื 

มกีารช าระบัญชเีพือ่การเลกิบรษัิท  
ตัวอย่าง 

  
 

5. ลักษณะพเิศษและความเสีย่งส าคัญของตราสาร 

ลักษณะพเิศษ 

ใหอ้ธบิายการร่วมรับผลขาดทุนของผูถ้อืตราสารในกรณีเกดิเหตุการณ์ทีเ่ขา้เงือ่นไขตามทีก่ าหนดในสัญญา ใหอ้ธบิายล าดับในการร่วมรับ 
ผลขาดทุนของบรษัิทประกันภัยพรอ้มกับแสดงตัวอย่างการค านวณมูลค่าการร่วมรับผลขาดทุนของผูถ้อืตราสาร และ worst case scenario 
analysis โดยใหแ้สดงเป็นแผนภาพประกอบไวด้ว้ย 

• กรณีการร่วมรับผลขาดทุนในระหว่างทีบ่ริษัทประกันภัยผูอ้อกตราสารยังมคีวามสามารถในการด าเนนิกจิการอยู่ของผูถ้อืตราสารดอ้ยสทิธิ
เพือ่นับเป็นเงนิกองทุนของบรษัิทประกันภัยประเภทที ่1 นัน้ อย่างนอ้ยจะตอ้งระบุว่า ผูถ้อืตราสารอาจถูกบังคับลดมูลค่าตราสารหรอื 
แปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญก่อนทีผู่ถ้อืหุน้สามัญจะไดรั้บผลกระทบ ดังน้ี 

1. กรณีตราสารทีม่เีงือ่นไขการบังคับลดมูลค่าตราสาร : ใหแ้สดงตัวอย่าง worst case scenario analysis ทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ใจ/
รับทราบถงึผลขาดทุนสงูสดุและผลกระทบทีอ่าจไดรั้บอย่างชัดเจนดว้ย 

2. กรณีตราสารทีม่เีงือ่นไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ : ใหแ้สดง 
- ความเสีย่งและผลกระทบจากการก าหนดราคาแปลงสภาพขัน้ต ่า พรอ้มยกตัวอย่าง worst case scenario analysis ทีท่ าให ้

ผูล้งทุนเขา้ใจ/รับทราบถงึผลขาดทุนสงูสุดและผลกระทบทีอ่าจไดรั้บอย่างชัดเจน 
- การเปลีย่นแปลงหรอืการปรับสทิธใิด ๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืตราสาร (ถา้ม)ี  

ตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

ผูท้ ีไ่ดร้บั

ช าระหนี้

กอ่น 

ผูท้ ีไ่ดร้บั

ช าระหนี้

หลงั 

เจา้หนีม้ปีระกัน 
เจา้หนีบ้รุมิสทิธ ิ

เจา้หนีด้อ้ยสทิธ ิ
ผูถ้อืตราสารดอ้ยสทิธ ิ
เพือ่นับเป็นเงนิกองทนุ 
ของบรษัิทประกันภัย

ประเภทที ่2 
(รวมทีเ่สนอขายในครัง้นี)้ 

ผูถ้อืหุน้สามัญ 

ผูถ้อืตราสารดอ้ยสทิธ ิ

เพือ่นับเป็นเงนิกองทนุ 
ของบรษัิทประกันภัย

ประเภทที ่1 

เจา้หนีส้ามัญ 
(รวมผูเ้อาประกัน ผูถ้อืกรมธรรม ์

และผูร้ับผลประโยชน)์ 
เจา้หนีไ้มด่อ้ยสทิธ ิ

รบัผลขาดทนุกอ่น 
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การเปิดเผยขอ้มูล 

1. Insurance Capital Bond ทีม่เีงือ่นไขการบังคับลดมูลค่าตราสาร 
บรษัิทประกันภัย A ออกตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทุนแบบตัดหน้ีสญูทัง้จ านวนหรอืบางส่วน ทัง้สิน้จ านวน 10,000  
ลา้นบาท ต่อมาเกดิวกิฤตทิางการเงนิ สง่ผลใหบ้รษัิทประกันภัย A ไม่สามารถด าเนนิกจิการต่อไปได ้และทางการตัดสนิใจเขา้ให ้
ความชว่ยเหลอืทางการเงนิแก่บรษัิทประกันภัย A 
บรษัิทประกันภัย A จงึประกาศจะตัดหน้ีสญูตราสารทีอ่อกไป 80% 
นาย ก ซึง่ไดซ้ือ้ตราสารดังกล่าวไวจ้ านวน 10 ลา้นบาท จงึถูกบังคับปลดหน้ีใหแ้ก่บรษัิทประกันภัยในสัดสว่น 80% คดิเป็นเงนิ  
8 ลา้นบาท ท าใหน้าย ก ตอ้งขาดทุนจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวและเหลอืมูลค่าเงนิตน้ที ่2 ลา้นบาท โดยทีน่าย ก  
ไม่สามารถเรยีกรอ้งสทิธอิะไรได ้
2. Insurance Capital Bond ทีม่เีงือ่นไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ 
บรษัิทประกันภัย B ออกตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทุนแบบแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ จ านวน 10,000 ลา้นบาท  
ราคาหุน้สามัญของบรษัิทประกันภัย B ณ ชว่งเวลาทีอ่อกตราสารเท่ากับ 10 บาท และบรษัิทประกันภัย B ไดก้ าหนดราคา 
แปลงสภาพ ขัน้ต ่าไวท้ี ่5 บาท โดยหากราคาหุน้สามัญ ณ วันทีแ่ปลงสภาพมรีาคาต ่ากว่านัน้ จะใชร้าคาแปลงสภาพที ่5 บาท 
ต่อมาเกดิวกิฤตทิางการเงนิ สง่ผลใหบ้รษัิทประกันภัย B ไม่สามารถด าเนนิกจิการต่อไปได ้และทางการตัดสนิใจเขา้ให ้
ความชว่ยเหลอืทางการเงนิแก่บรษัิทประกันภัย B 
บรษัิทประกันภัย B จงึประกาศจะบังคับใหผู้ถ้อืตราสารแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ โดยราคาหุน้สามัญของบรษัิทประกันภัย B  
ณ วันทีเ่กดิเหตุการณ์นัน้ มรีาคา 3 บาท ซึง่ต ่ากว่าราคาแปลงสภาพทีก่ าหนดไว ้
นาย ก ซึง่ไดซ้ือ้ตราสารดังกล่าวไวจ้ านวน 10 ลา้นบาท จงึถูกบังคับแปลงสภาพตราสารทัง้หมดเป็นหุน้สามัญทีร่าคา 5 บาท 
ในขณะทีร่าคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิทประกันภัย B เท่ากับ 3 บาท ท าใหน้าย ก มตีน้ทุนที่สงูกว่าราคาซือ้ขายในตลาด  
นาย ก ไดหุ้น้สามัญมารวมทัง้สิน้ 2 ลา้นหุน้ 

วันถัดมา นาย ก ตัดสนิใจจะขายหุน้สามัญทัง้หมดทีต่นถูกบังคับใหแ้ปลงสภาพมา แต่ราคาหุน้สามัญของบรษัิทประกันภัย B ยังคง
ตกลงเรือ่ย ๆ จนเป็น 2 บาท นาย ก ขายหุน้สามัญทัง้หมดไป ไดรั้บเงนิมาทัง้สิน้เพยีง 4 ลา้นบาท จากเงนิทีต่นลงทุนในตราสาร
ดังกล่าวครัง้แรก 10 ลา้นบาท เท่ากับขาดทุนไปทัง้สิน้ 6 ลา้นบาท โดยทีน่าย ก ไม่สามารถเรยีกรอ้งสทิธอิะไรได ้

ความเสีย่งส าคัญของตราสาร  

ใหแ้สดงค าเตอืนส าคัญเกีย่วกับการลงทุนในตราสารทีเ่สนอขายดังต่อไปน้ี 

- ตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทุนมคีวามซับซอ้นและความเสีย่งมากกว่าตราสารหน้ีท่ัวไป และตราสารดังกล่าวอาจมตีลาดรอง
จ ากัด ท าใหผู้ล้งทุนอาจซือ้ขายไดไ้ม่สะดวก หรอือาจขาดทุนเงนิตน้เมือ่มกีารขาย โดยเฉพาะในกรณีทีผู่อ้อกตราสารมผีลการด าเนนิงาน
ทีไ่ม่สามารถด าเนินกจิการต่อไปได ้ราคาของตราสารในตลาดรองอาจจะลดลงอย่างมาก ผูล้งทุนจงึควรศกึษาท าความเขา้ใจลักษณะ
ความเสีย่ง และเงือ่นไขเฉพาะตัวของตราสารใหด้กี่อนตัดสนิใจลงทุน 

- บรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารสามารถก าหนดเงือ่นไขพเิศษทีจ่ะไม่จ่ายเงนิตน้และดอกเบีย้ของตราสาร โดยไม่ถอืเป็นเหตุของการผดินัด
ช าระหน้ี 

- การลงทุนในตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทุนของบรษัิทประกันภัย อาจก่อใหเ้กดิความเสีย่งดังต่อไปน้ี 
1. กรณีตราสารทีม่เีงือ่นไขการบังคับลดมูลค่าตราสาร : ใหร้ะบุว่า ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งทีจ่ะสญูเงนิลงทุนทัง้หมดหรอืบางสว่นจาก 

การถูกบังคับลดมูลค่า/ปลดหน้ี หากเกดิเหตุการณ์ทีเ่ขา้เงือ่นไขตามทีก่ าหนดในสัญญาใหผู้ถ้อืตราสารตอ้งร่วมรับผลขาดทุนของ
บรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสาร 

2. กรณีตราสารทีม่เีงือ่นไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ : ใหร้ะบุว่า ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งทีจ่ะไม่ไดรั้บเงนิตน้คนื แต่จะ 
ถูกบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญทัง้จ านวน หากเกดิเหตุการณ์ทีเ่ขา้เงือ่นไขตามทีก่ าหนดในสัญญาใหผู้ถ้อืตราสารตอ้งร่วม
รับผลขาดทุนของบรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสาร ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทุนสญูเสยีเงนิลงทุนทัง้หมดหรอืบางสว่น หากราคาหุน้สามัญ
ลดต ่าลงกว่าราคาแปลงสภาพขัน้ต ่า 

3. กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทุนของบรษัิทประกันภัยประเภทที ่1 : ใหร้ะบุว่า ผูถ้อืตราสารอาจตอ้งร่วมรับผลขาดทุนของ
ผูอ้อกตราสาร เมือ่เกดิเหตุการณ์ทีเ่ขา้เงือ่นไขตามทีก่ าหนดในสัญญา ไดแ้ก่ ในระหว่างทีบ่รษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารยังมี
ความสามารถในการด าเนินกจิการอยู่ โดยม ีtrigger event เมือ่ CET1 ratio ต ่ากว่าระดับรอ้ยละ.....(ระดับทีบ่รษัิทประกันภัย
ก าหนด)..... และเมือ่บรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารมผีลการด าเนนิงานทีไ่ม่สามารถด าเนนิกจิการต่อไปได ้(at point of non-
viability) โดยม ีtrigger event เมือ่ทางการตัดสนิใจใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก่บรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารมอี านาจเต็ม 
ในการยกเลกิการจ่ายดอกเบีย้เมือ่ใดก็ได ้โดยไม่สะสมดอกเบีย้ ตราสารน้ีเป็นตราสารทีไ่ม่มกี าหนดระยะเวลาไถ่ถอนและผูถ้อืตราสาร
ไม่มสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารไถ่ถอนตราสารดังกล่าวก่อนมกีารเลกิกจิการ  

4. กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทุนของบรษัิทประกันภัยประเภทที ่2 : ใหร้ะบุว่า ผูถ้อืตราสารอาจตอ้งร่วมรับผลขาดทุนของ
ผูอ้อกตราสาร เมือ่เกดิเหตุการณ์ทีเ่ขา้เงือ่นไขตามทีก่ าหนดในสัญญา คอื เมือ่บรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารมผีลการด าเนนิงาน 
ทีไ่ม่สามารถด าเนินกจิการต่อไปได ้โดยม ีtrigger event เมือ่ทางการตัดสนิใจใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก่บรษัิทประกันภัย 
ผูอ้อกตราสารมสีทิธเิลือ่นการช าระดอกเบีย้ 

- ความเสีย่งเกีย่วกับขอ้จ ากัดต่าง ๆ จากการรับซือ้คนืตราสาร เชน่ บริษัทประกันภัยผูอ้อกตราสารจะซือ้คืนตราสารไดต่้อเมือ่ไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากทางการก่อน เป็นตน้ 

ทัง้น้ี ใหม้กีารแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพิม่เตมิในแบบ filing (ระบุสว่นและหัวขอ้)  

ตัวอย่าง 

- เหมาะกับผูล้งทุนทีส่ามารถลงทุนไดใ้นระยะยาว และสามารถรับความเสีย่งไดส้งูกว่าการลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวไป 
- ผูอ้อกตราสารมสีทิธไิถ่ถอนตราสารเงนิกองทุนทัง้จ านวนก่อนวันครบก าหนดไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูถ้อืตราสาร

เงนิกองทุน หากไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกันภัย (ส านักงาน คปภ.)  
ผูอ้อกตราสารมสีทิธขิอไถ่ถอนตราสารเงนิกองทุนทัง้จ านวนก่อนวันครบก าหนดได ้ณ วันครบรอบ 5 ปีนับแต่วันออกตราสาร หรอื 
วันใด ๆ ภายหลังจากนัน้ ดังนัน้ ผูถ้อืตราสารจงึมคีวามเสีย่งหากตอ้งน าเงนิไปลงทุนใหม่   

- ผูอ้อกตราสารมสีทิธแิกไ้ข เปลีย่นแปลง และ/หรอืเพิม่เตมิขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของตราสารไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจาก 
ผูถ้อืตราสาร ถงึแมว่้าจะสง่ผลกระทบในทางลบต่อสทิธขิองผูถ้อืตราสารก็ตาม เพือ่ใหต้ราสารเงนิกองทุนมคุีณสมบัตคิรบถว้นตาม
เกณฑข์องส านักงาน คปภ. หรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าหรอืค าส่ังของส านักงาน คปภ. และ/หรอื ส านักงาน ก.ล.ต. 

- เงนิตน้ทีผู่ถ้อืตราสารจะไดรั้บช าระคืนอาจถูกลดจ านวนลง (ทัง้จ านวนหรอืบางสว่น) และดอกเบีย้อาจถูกยกเลกิ โดยใน worst case 
scenario ผูถ้อืตราสารมโีอกาสไม่ไดรั้บช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้คา้งช าระเลย หากผูอ้อกตราสารมผีลการด าเนนิงานที่ไม่สามารถ
ด าเนนิกจิการต่อไปได ้และทางการตัดสนิใจเขา้ชว่ยเหลอืทางการเงนิ 
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การเปิดเผยขอ้มูล 

6. ค าเตอืนและขอ้มูลแจง้เตอืนอืน่ 

กรณีทีบ่รษัิทหลักทรัพยใ์นเครอืเดยีวกับบรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารท าหนา้ทีจั่ดจ าหน่ายตราสาร ใหม้คี าเตอืนเกีย่วกับความขัดแยง้ 
ทางผลประโยชน์ในการใหบ้รกิารซือ้ขายตราสาร ว่าผูล้งทุนควรพงึระมัดระวังในสว่นของความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในการใหบ้รกิารซื้อขาย 
Insurance Capital Bond และควรพจิารณาลักษณะ ความเสีย่ง และผลตอบแทนของ Insurance Capital Bond ประกอบการตัดสนิใจลงทุน 
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o ตราสารหนีส้ง่เสรมิความย ัง่ยนื (Sustainability-linked Bond) 

การเปิดเผยขอ้มูล 

1. ประเภทตราสาร 

ใหร้ะบุประเภทตราสารหน้ีทีเ่สนอขาย : หุน้กูห้รอืพันธบัตรสง่เสรมิความย่ังยนื (แลว้แต่กรณี) 

2. ลักษณะตราสาร 

ใหร้ะบุรายละเอยีดเพิม่เตมิกรณีดังต่อไปน้ี 

- การเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้ตราสาร : ใหร้ะบุรายละเอยีด เงือ่นไข และความถีข่องการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้ตราสาร (กรณี            
มกีารเปลีย่นแปลงมากกว่า 1 ครัง้) 
ตัวอย่าง 
อัตราดอกเบีย้หุน้กูจ้ะปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.25 ณ วันช าระดอกเบีย้งวดแรกภายหลังวันที่หุน้กูอ้ายุครบ 3 ปี และจะคงทีอ่ัตราดังกล่าว
จนถงึ วันช าระดอกเบีย้งวดสดุทา้ย หากผูอ้อกไม่สามารถลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไดต้ามทีก่ าหนด และผูป้ระเมนิภายนอก 
ทีเ่ป็นอสิระ (“external review provider”) ออกรายงานรับรองผล 

- ตัวชีวั้ดและเป้าหมายดา้นความย่ังยนื : ใหร้ะบุนยิาม ขอบเขต วธิกีารค านวณผลความส าเร็จ และกรอบเวลาส าหรับการบรรลุตัวชี้วัดและ

เป้าหมายดา้นความยั่งยนื  ทัง้น้ี ใหร้ะบุรายละเอยีดเพิม่เตมิกรณีทีม่กีารใชค่้าอา้งองิมาตรฐาน (benchmark) หรอืแหล่งอา้งองิภายนอก 

(external reference) เพือ่ใชใ้นการเปรยีบเทยีบและวัดผลความส าเร็จ หรอืค่าฐาน (baseline) และชว่งเวลาทีใ่ชอ้า้งองิ เพือ่ใหท้ราบ

ถงึผลความคบืหนา้ของการด าเนนิงานเทยีบกับเป้าหมายดา้นความยั่งยนื (แลว้แต่กรณี) 

ตัวอย่าง 

ตัวชีวั้ดและเป้าหมายดา้นความย่ังยนื : ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกรอ้ยละ 10 เมือ่เทยีบกับปรมิาณการปล่อยก๊าซส าหรับปี 
2563 ซึง่วัดค่า ณ วันที ่31 ธ.ค. 2563 (ค่าฐาน) ภายในวันทีหุ่น้กูค้รบอายุ 3 ปี (วันที ่31 ธ.ค. 2566) 

3. รายละเอยีดส าคัญอืน่ 

ใหร้ะบุรายละเอยีดเพิม่เตมิกรณีดังต่อไปน้ี 

- อัตราดอกเบีย้สงูสดุหรอืต ่าสุด : ใหร้ะบุอัตราดอกเบีย้สงูสดุหรอืต ่าสุดทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนในตราสารและเงือ่นไขทีก่ าหนด 

- การรายงานภายหลังการเสนอขาย : ใหร้ะบุหนา้ที ่ความถี ่และชอ่งทางการเปิดเผยรายงานผลความคบืหนา้หรอืผลความส าเร็จตาม

ตัวชีวั้ดและเป้าหมายดา้นความย่ังยนืรอบประจ าปี และ ณ รอบปีประเมนิผล ตามทีป่ระกาศก าหนด                   

4. ลักษณะพเิศษและความเสีย่งส าคัญของตราสาร  

ลักษณะพเิศษ  

ใหร้ะบุลักษณะอัตราดอกเบีย้ทีจ่่ายใหผู้ถ้อืตราสารตามงวดการจ่ายเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) และจ านวนเงนิ หลักเกณฑก์ารค านวณดอกเบีย้ 
เงือ่นไขอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจ่ายดอกเบีย้ (ถา้ม)ี รวมถงึใหแ้สดงอัตราดอกเบีย้ทีผู่ถ้อืตราสารจะไดรั้บภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ พรอ้มรูป
ภาพประกอบ 

 
ตัวอย่าง 
ตัวชีวั้ดและเป้าหมายดา้นความย่ังยนื : ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกรอ้ยละ 10 เมือ่เทยีบกับปรมิาณการปล่อยก๊าซส าหรับปี 
2563 ซึง่วัดค่า ณ วันที ่31 ธ.ค. 2563 (ค่าฐาน) ภายในวันทีหุ่น้กูค้รบอายุ 3 ปี (วันที ่31 ธ.ค. 2566) 
เงือ่นไขการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้ (กรณีผูอ้อกปรับเพิม่อัตราดอกเบีย้หากท าตามตัวชีวั้ดและเป้าหมายดา้นความย่ังยนืไม่ส าเร็จ 
(step-up coupon)) : 

1. กรณีทีผู่อ้อกสามารถบรรลุตัวชีวั้ดและเป้าหมายดา้นความยั่งยนื   

ณ วันที่หุน้กูอ้ายุครบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไดม้ากกว่าหรอืเท่ากับรอ้ยละ 10 เมือ่เทยีบกับค่าฐาน และ
external review provider ออกรายงานรับรองผล ผูถ้อืตราสารจะไดรั้บดอกเบีย้ 10% ต่อปี (ไมเ่ปลีย่นแปลงจากอัตราเดมิ) 

2. กรณีทีผู่อ้อกไม่สามารถบรรลุตัวชีวั้ดและเป้าหมายดา้นความยั่งยืน 
ณ วันที่หุน้กูอ้ายุครบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไดต้ ่ากว่ารอ้ยละ 10 เมือ่เทยีบกับค่าฐาน และ external 
review provider ออกรายงานรับรองผล ผูถ้อืตราสารจะไดรั้บดอกเบีย้เพิม่ขึน้จากอัตราเดมิ 0.25% โดยอัตราดอกเบีย้ใหม่ทีผู่ถ้อื           
ตราสารจะไดรั้บคอื 10.25% ต่อปี และจะคงทีอ่ัตราดังกล่าวจนถงึวันช าระดอกเบีย้งวดสดุทา้ย 
 
ตัวอย่างอัตราดอกเบีย้ทีผู่ถ้อืตราสารจะไดรั้บภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ 
ผูล้งทุนมเีงนิลงทุน 1,000 บาท ในหุน้กูส้ง่เสรมิความย่ังยนือายุ 6 ปี ซึง่จ่ายดอกเบีย้ 10% ต่อปี ณ วันช าระดอกเบีย้งวดแรกภายหลัง
วันทีหุ่น้กูอ้ายุครบ 3 ปี และจนถงึวันช าระดอกเบีย้งวดสดุทา้ย ผูถ้อืตราสารจะไดรั้บช าระดอกเบีย้เป็นเงนิสดแบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ 

 
1) หากผูอ้อกลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไดร้อ้ยละ 13 เมือ่เทยีบกับค่าฐาน และ external review provider ออกรายงาน

รับรองผล ผูถ้อืตราสารจะไดรั้บดอกเบีย้ 10% ต่อปี หรอืจ านวน 100 บาท (ไม่เปลีย่นแปลงจากอัตราเดมิ) 
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2) หากผูอ้อกลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไดร้อ้ยละ 7.5 เมือ่เทยีบกับค่าฐาน และ external review provider ออกรายงาน

รับรองผล ผูถ้อืตราสารจะไดรั้บดอกเบีย้เพิม่ขึน้จากอัตราเดมิ 0.25% โดยอัตราดอกเบีย้ใหม่ทีผู่ถ้อืตราสารจะไดรั้บคอื 10.25% ต่อปี 

หรอืจ านวน 125 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเสีย่งส าคัญของตราสาร  

ใหแ้สดงค าเตอืนส าคัญเกีย่วกับการลงทุนในตราสารทีเ่สนอขายดังต่อไปน้ี 

- ความเสีย่งและผลกระทบต่อผูถ้อืตราสารจากเป้าหมายและตัวชีวั้ดดา้นความย่ังยนืทีก่ าหนด หรอืภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ จาก
เงือ่นไขการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้ตราสารตามทีผู่อ้อกก าหนด 

ทัง้น้ี ใหม้กีารแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพิม่เตมิในแบบ filing (ระบุสว่นและหัวขอ้)  

ตัวอย่าง 

- หุน้กูห้รอืพันธบัตรสง่เสรมิความย่ังยนื (แลว้แต่กรณี) เป็นตราสารทีม่ีเงือ่นไขเพิม่เตมิแตกต่างจากตราสารหน้ีท่ัวไป เน่ืองจาก
อัตราดอกเบีย้ตราสารอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ขึน้กับความส าเร็จในการด าเนนิงานตามตัวชีวั้ดและเป้าหมายดา้นความย่ังยนื 
ของผูอ้อก ผูล้งทุนตอ้งศกึษาและท าความเขา้ใจรายละเอยีดเงือ่นไขดังกล่าวอย่างถีถ่ว้นก่อนตัดสนิใจลงทุน 

- หุน้กูห้รอืพันธบัตรสง่เสรมิความย่ังยนื (แลว้แต่กรณี) มเีงือ่นไข 
1) เพิม่อัตราดอกเบีย้ หากผูอ้อกท าตามเป้าหมายไม่ส าเร็จ: ผูล้งทุนจะไดรั้บอัตราดอกเบีย้สงูขึน้ต่อเมือ่ผูอ้อกท าตามเป้าหมาย

ไม่ส าเร็จเท่านั้น หรอื  
2) ลดอัตราดอกเบีย้ หากผูอ้อกท าตามเป้าหมายส าเร็จ: ผูล้งทุนจะไดรั้บผลตอบแทนลดลง หากผูอ้อกท าตามเป้าหมายส าเร็จ

ตามเงือ่นไขทีก่ าหนด   
ดังนัน้ ผูล้งทุนตอ้งศกึษาและตดิตามรายงานความคบืหนา้ และรายงานการประเมนิผลส าเร็จอย่างต่อเน่ือง 

- ความส าเร็จของเป้าหมายทีก่ าหนดหรอืการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้อาจมผีลต่อมูลค่าขายตราสารในตลาดรองซึง่อาจลดลง
หรอืเพิม่ขึน้ได ้
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