
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factsheet 

ชือ่บรษิทั........................... 
ลักษณะการประกอบธรุกจิ................................................. 

สถานะการเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (listed) :    เป็น      ไมเ่ป็น 

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

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

 

อาย ุ

อัตราดอกเบีย้  

งวดการช าระดอกเบีย้ 

การไถถ่อนกอ่นก าหนด (ถา้ม)ี 

มลูคา่การเสนอขายรวม 

หลกัประกัน/ผูค้ า้ประกัน (ถา้ม)ี 

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้(ถา้ม)ี 

วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ 

 
 

อันดับ              แนวโนม้             

เมือ่วันที ่            โดย              

 
 

วันทีอ่อกตราสาร  

วันทีค่รบก าหนดอาย ุ

ประเภทการเสนอขาย 

ผูจ้ัดจ าหน่าย/ผูค้า้ 

นายทะเบยีนหุน้กู ้

 

 

 

 

 

 

  

LOGO บรษิทั 

(พจิารณาจากอายตุราสารและอันดบัความน่าเชือ่ถอื) 

ตัวอยา่ง 

 

 

 

เพิม่หมายเหตแุละค าอธบิายสแีดงทา้ยรูป กรณีเสนอขาย

ตราสารทีม่คีวามซบัซอ้น ไดแ้ก ่ความดอ้ยสทิธ ิความ

คลา้ยทนุ การไถถ่อนกอ่นก าหนด และการช าระเงนิตน้หรอื

ดอกเบีย้โดยขึน้กับปัจจัยอา้งองิ 

 

 

ตราสารทีม่อีายแุละอันดับความน่าเชือ่ถอืเทา่กัน (หรอืใกลเ้คยีง

กัน) ใหผ้ลตอบแทน.....% ตอ่ปี (ณ วันที.่..................) 

*ตราสารทีม่อีายไุมเ่ต็มปี จะใชอั้ตราผลตอบแทนอา้งองิทีม่าจาก              

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 

    

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง 

(Current ratio)1  

    

หนี้สนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อื
หุน้รวม  

(Debt to equity : D/E 

ratio)2  

    

1ยิง่สงูยิง่แสดงถงึความสามารถในการช าระคนืสงู 
2ยิง่สงูยิง่แสดงถงึหนี้สนิทีส่งู 

    

    
 
 

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

ณ………………  

ความเสีย่งของผูอ้อก 

1 

แบบสรุปขอ้มลูส าคัญของตราสาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ วันที ่                                                                       เมือ่ผูอ้อกถกูพทิักษ์ทรัพย ์ถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอื 

                มกีารช าระบัญชเีพือ่การเลกิบรษัิท 

         ตัวอยา่ง 

 

 

 

 
*รายการอืน่ ไดแ้ก ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบัการไดร้บัช าระหนี ้ 
 

สรปุฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลงั 2 ปีและต ัง้แตไ่ตรมาส 1 ถงึไตรมาส

ลา่สดุหรอืเทา่ทีม่ผีลการด าเนนิงานจรงิ 

สดัสว่นหนีท้ ีม่ภีาระดอกเบีย้ของผูอ้อก  

ลกัษณะพเิศษและความเสีย่งส าคญัของตราสาร 

 

ค าเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอืน่ 
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ค าอธบิายรายละเอยีดของขอ้มลูทีต่อ้งเปิดเผยในสรปุขอ้มลูส าคญัของตราสาร1 

ตวัอกัษร (font) : Tahoma 

ขนาด : หัวขอ้ขนาด 12 และรายละเอยีดขอ้มลูขนาด 11 

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

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ลักษณะการประกอบธรุกจิและสถานะการเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (listed) 

ใหร้ะบลุักษณะการประกอบธรุกจิของผูอ้อกตราสาร เชน่ ประเภทอตุสาหกรรม และสนิคา้/บรกิารหลัก เป็นตน้ และสถานะการเป็นบรษัิท listed 

2. ประเภทตราสารและระยะเวลาการเสนอขาย 

• ใหร้ะบปุระเภทตราสารหน้ีทีเ่สนอขาย โดยระบลุักษณะดังตอ่ไปน้ี 
ประเภทตราสาร 

- พันธบัตร 

- หุน้กู ้

- ตั๋วแลกเงนิ (Bill of exchange) /ตั๋วสัญญาใชเ้งนิ (Promissory note) 

- พันธบัตรตา่งประเทศหรอืหุน้กูต้า่งประเทศทีเ่สนอขายในประเทศไทย (Baht bond) 

- หุน้กูส้กลุเงนิตราต่างประเทศ (FX bond) 

- หุน้กูแ้ปลงสภาพ (Convertible bond) 

อายตุราสาร 

- ระยะสัน้ (ไม่เกนิ 270 วัน) 
- ระยะยาว 

ล าดับการช าระหน้ี 

- ไมด่อ้ยสทิธ ิ
- ดอ้ยสทิธ ิ
- ดอ้ยสทิธคิลา้ยทนุ 

หลักประกัน/การค ้าประกัน 

- มปีระกัน 
- ไมม่ปีระกัน 

การไถ่ถอนกอ่นก าหนด 

- ผูอ้อกตราสารสามารถขอไถถ่อนกอ่นครบก าหนด (callable) 

- ผูถ้อืตราสารสามารถขอไถถ่อนก่อนครบก าหนด (puttable) 

• ใหร้ะบชุือ่ตราสารทีเ่สนอขาย 

• ใหร้ะบรุะยะเวลาการเสนอขายตามทีร่ะบไุวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายตราสารหน้ี (แบบ filing) 

3. ลักษณะตราสาร 

ใหร้ะบรุายการตอ่ไปน้ี 

- สกลุเงนิ : หากไมใ่ชส่กลุเงนิบาท ใหร้ะบสุกลุเงนิของตราสารทีเ่สนอขาย เชน่ สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD) เป็นตน้ 

- อายตุราสาร : ใหร้ะบอุายุของตราสาร  

- อัตราดอกเบีย้/ผลตอบแทน : ใหร้ะบวุา่อัตราดอกเบีย้ทีจ่ะจ่ายใหผู้ถ้อืตราสารตามงวดการจ่ายเป็นลักษณะใดตอ่ไปน้ี 

1. คงที ่(fixed) 
2. ลอยตัว (floating) 

3. ผสม (mixed) 
4. ไมค่ดิอัตราดอกเบีย้ (zero coupon) 

โดยใหร้ะบเุป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) ตอ่ปี  

- งวดการช าระดอกเบีย้/ผลตอบแทน : ใหร้ะบงุวดการจ่ายดอกเบีย้ตามทีร่ะบไุวใ้นแบบ filing เชน่ จ่ายดอกเบีย้ทกุ ๆ 3 เดอืน เป็นตน้ 

- การไถ่ถอนกอ่นก าหนด (ถา้ม)ี : หาก “ม”ี  ใหเ้ปิดเผยรายละเอยีดเกีย่วกับสทิธใินการไถถ่อนตราสารกอ่นก าหนด รวมถงึเงือ่นไข 

การไถ่ถอนดังกลา่ว เชน่ เป็นสทิธขิองผูอ้อกตราสาร / ผูถ้อืตราสาร โดยจะใชส้ทิธไิดภ้ายหลังจากการเสนอขายตราสารอยา่งนอ้ย X ปี 
หรอืเมือ่อัตราดอกเบีย้ในตลาดลดลง / เพิม่ขึน้ถงึระดับ Y% ตอ่ปี  เป็นตน้ 

- มลูคา่การเสนอขายรวม : ใหร้ะบุมลูคา่การเสนอขายรวมของตราสารทีเ่สนอขาย (มลูคา่ทีต่ราไว)้ 

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

1. การค ้าประกันโดยนติบิคุคล/บคุคลอืน่ (Corporate/Personal Guarantee) 

2. การค ้าประกันโดยหลักทรัพย ์(Collateral) 

รวมทัง้ใหร้ะบมุลูคา่การค ้าประกัน และเงือ่นไขของการค ้าประกัน (ถา้ม)ี 

- ชือ่ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้(ถา้ม)ี : ใหร้ะบชุือ่ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

 
1 จัดท า factsheet 1 ชดุส าหรับตราสาร 1 รุ่น 
2 ตราสาร plain/common ไดแ้ก ่ตราสารทีไ่ม่ซบัซอ้น (senior (secured/unsecured)) ตราสารทีใ่หส้ทิธผิูอ้อกไถถ่อนคนืกอ่น
ก าหนด (callable) ตราสารทีใ่หส้ทิธผิูถ้อืไดร้ับช าระคนืกอ่นก าหนด (puttable) และหุน้กูแ้ปลงสภาพ (convertible) 
3 ตราสาร complex/risky ไดแ้ก ่ตราสารหน้ีดอ้ยสทิธ ิ(subordinated) หุน้กูท้ีค่รบก าหนดไถถ่อนเมือ่มกีารเลกิกจิการ (perpetual) 
หุน้กูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์(securitization) ตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุของธนาคาร

พาณชิย ์(Basel III) ตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัย (Insurance Capital Bond) หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง 

และศกุกู (sukuk) 3 



การเปิดเผยขอ้มลู 

- วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ : ใหร้ะบุวัตถปุระสงคข์องการใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการระดมทนุในครัง้น้ี เชน่ ขยายก าลังการผลติ ใชเ้ป็นเงนิทนุ
หมนุเวยีน ช าระหน้ีเดมิ ลงทนุโครงการใหม ่ปรับปรุงกจิการ บรหิารความเสีย่ง เป็นตน้ ตามทีร่ะบไุวใ้นแบบ filing  

4. อันดับความน่าเชือ่ถอื (ถา้ม)ี 

ใหร้ะบวุา่มกีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (rating) ของตราสาร และ/หรอืผูอ้อกตราสาร และ/หรอืผูค้ ้าประกัน/ผูร้ับอาวัลหรอืไม่  
พรอ้มระบ ุrating แนวโนม้ (outlook) ชือ่สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื และวันทีไ่ดร้ับการจัด rating  

5. รายละเอยีดส าคัญอืน่ 

ใหร้ะบรุายละเอยีดเพิม่เตมิกรณีดังตอ่ไปนี้ 

• วันทีอ่อกตราสาร/วันทีค่รบก าหนดอาย ุ: ใหร้ะบวัุนทีอ่อกและวันทีค่รบก าหนดไถถ่อนของตราสารนัน้ ๆ (วัน/ เดอืน/ ปี)   

(กรณีหุน้กู ้perpetual ใหร้ะบเุฉพาะวันทีอ่อกตราสาร และระบวุา่ไถถ่อนเมือ่เลกิกจิการ) 

• ประเภทการเสนอขาย : ใหร้ะบวุ่าเป็นการเสนอขายตอ่ผูล้งทนุทั่วไป (PO) หรอืผูล้งทนุสถาบัน (PP-II) และ/หรอื ผูล้งทนุรายใหญ ่ 
(PP-HNW) 

• ผูจ้ัดจ าหน่าย/ผูค้า้: ใหร้ะบชุือ่บรษัิทหลักทรัพยท์ีท่ าหนา้ทีจ่ าหน่าย/คา้ตราสารหน้ีทีเ่สนอขายตามทีร่ะบไุวใ้นแบบ filing (ถา้ม)ี 

• นายทะเบยีนหุน้กู ้: ใหร้ะบชุือ่นายทะเบยีนหุน้กู ้ตามทีร่ะบุไวใ้นแบบ filing 

• อัตราดอกเบีย้/ผลตอบแทน : 

หากเป็นอัตราดอกเบีย้แบบลอยตัว ใหร้ะบวัุนก าหนดดอกเบีย้ของแตล่ะงวด พรอ้มกับแสดงหลักเกณฑก์ารค านวณดอกเบีย้ และ
รายละเอยีดเงือ่นไขอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจ่ายดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีก่ าหนดไวใ้นแบบ filing  

ตัวอยา่ง 

- อัตราดอกเบีย้ปรับทกุ 5 ปี โดยผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูจ้ะเป็นผูแ้จง้ใหผู้ล้งทนุทราบ   

- อัตราดอกเบีย้ส าหรับชว่ง 5 ปีแรกคงทีท่ีร่อ้ยละ 5.85 จ่ายดอกเบีย้ทกุ 6 เดอืน ยกเวน้ผูอ้อกหุน้กูม้กีารเลือ่นการช าระดอกเบีย้    
- ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธแิละดลุยพนิจิแตเ่พยีงผูเ้ดยีวทีจ่ะเลือ่นการช าระดอกเบีย้ (งวดปัจจุบันและคา้งช าระ) โดยไมจ่ ากัดระยะเวลาและ

จ านวนครัง้ และจะสะสมดอกเบีย้ทีไ่มไ่ดช้ าระ แตจ่ะไมม่กีารจ่ายผลตอบแทนใด ๆ บนดอกเบีย้คา้งช าระสะสม 

• การรายงานภายหลังการเสนอขาย (กรณีเสนอขายตราสารหน้ีเพือ่อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม (green bond) ตราสารหน้ีเพือ่พัฒนาสังคม 

(social bond) และตราสารหน้ีเพือ่ความยั่งยนื (sustainability bond)) : ใหร้ะบหุนา้ที ่ความถี ่และชอ่งทางการเปิดเผยรายงานตามที่
ระบไุวใ้นแบบ filing 

6. อัตราสว่นทางการเงนิทีส่ าคัญของผูอ้อก 

กรณีเสนอขายตราสารหนี้ตอ่ PO และ/หรอื PP-HNW ใหแ้สดงอัตราสว่นทางการเงนิตอ่ไปน้ี โดยใชข้อ้มลูตามงบการเงนิรวมยอ้นหลัง 2 ปี   

งบการเงนิรายครึง่ปีฉบับสอบทาน และตัง้แตไ่ตรมาส 1 ถงึไตรมาสลา่สดุหรอืเทา่ทีม่ผีลการด าเนนิงานจรงิ1 พรอ้มความหมายของแตล่ะ
อัตราสว่น เชน่ ความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (Interest coverage ratio) ยิง่สงูยิง่แสดงถงึความสามารถในการช าระคนืสงู เป็นตน้ 

ทัง้นี้ การแสดงขอ้มลูอัตราสว่นทางการเงนิงวดลา่สดุ ในกรณีทีง่บก าไรขาดทนุเป็นงบระหวา่งปี ใหน้ าขอ้มลูยอ้นหลัง 4 ไตรมาสมาค านวณ
เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเต็มปี กรณีชว่งเวลาใดทีผู่อ้อกไม่ไดจ้ัดท างบระหวา่งปีส าหรับงวดปีกอ่น ใหจ้ัดท าอัตราสว่นทางการเงนิโดยใชข้อ้มลูเฉพาะ

งวดลา่สดุ และอธบิายในหมายเหตเุพิม่เตมิ พรอ้มแสดงคา่เฉลีย่อตุสาหกรรมของแตล่ะอัตราสว่นเฉพาะกลุ่มอตุสาหกรรมและบรกิารทั่วไป 
โดยใชข้อ้มลูลา่สดุ (ถา้ม)ี ระบแุหลง่ขอ้มลู ชว่งเวลาของขอ้มลูและกลุม่อตุสาหกรรม (sector) ทีใ่ชอ้า้งองิ ส าหรับกรณีทีไ่มส่ามารถหาขอ้มลู
อา้งองิ ใหร้ะบวุา่ “ไมม่ขีอ้มลู” 

• กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่อตุสาหกรรมและบรกิารทั่วไป 

อตัราสว่น สูตรการค านวณ 

ความสามารถในการช าระดอกเบีย้  

(interest coverage ratio : ICR) (เทา่)  

ก าไรกอ่นหักดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มราคา                     

และคา่ตัดจ าหน่าย / ดอกเบีย้จ่าย 

หน้ีสนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม                      

(Debt to equity : D/E ratio) (เทา่) 

หน้ีสนิรวม / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

สภาพคลอ่ง 
• กรณีผูอ้อกเป็นกจิการในกลุม่พัฒนา

อสังหารมิทรัพย ์

อัตราสว่นเงนิทนุหมุนเวยีนเร็ว (Quick Ratio) 
(เทา่) 

• กรณีอืน่ ๆ 

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (current ratio) (เทา่) 

 
 

 
(สนิทรัพยห์มนุเวยีน - สนิคา้คงเหลอื) / หน้ีสนิ

หมนุเวยีน 
 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน / หน้ีสนิหมุนเวยีน 

 

• กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ธนาคารพาณชิย ์

อตัราสว่น สูตรการค านวณ 

อัตราสว่นสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งเพือ่รองรับสถานการณ์
ดา้นสภาพคลอ่งทีม่คีวามรุนแรง (Liquidity Coverage 
Ratio: LCR) (รอ้ยละ) 

ค านวณตามเกณฑธ์นาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) 

(สนิทรัพยส์ภาพคลอ่ง / ประมาณการกระแสเงนิสด

ไหลออกสทุธใิน 30 วัน ภายใตส้ถานการณ์ 
ดา้นสภาพคลอ่งทีม่คีวามรุนแรง) 

แหลง่เงนิทีม่คีวามม่ันคงตอ่ความตอ้งการแหลง่เงนิทีม่ี

ความม่ันคง (Net Stable Funding Ratio: NSFR)  
(รอ้ยละ) 

ค านวณตามเกณฑ ์ธปท. 

(แหลง่เงนิทีม่คีวามม่ันคง / ความตอ้งการแหลง่เงนิที่
มคีวามม่ันคง)  

เงนิกองทนุชัน้ที ่1 (Tier 1 ratio) (รอ้ยละ) ค านวณตามเกณฑธ์ปท. 
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• กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่บรษัิทหลักทรัพย ์

อตัราสว่น สูตรการค านวณ 

เงนิกองทนุสภาพคลอ่งสทุธติอ่หน้ีสนิ 

ทั่วไปและทรัพยส์นิทีต่อ้งวางเป็นประกัน (NCR)  

(รอ้ยละ) 

ค านวณตามเกณฑส์ านักงาน ก.ล.ต. 

หน้ีสนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม  

(debt to equity : D/E ratio) (เทา่) 

หน้ีสนิรวม / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA) (รอ้ยละ) ก าไรกอ่นหักดอกเบีย้และภาษี * 100 / สนิทรัพยร์วม 

(เฉลีย่) 

 

• กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ประกันชวีติ 

อตัราสว่น สูตรการค านวณ 

อัตราสว่นเงนิกองทนุตอ่เงนิทนุทีต่อ้งด ารง                        
ตามกฎหมาย (CAR Ratio) (รอ้ยละ) 

ค านวณตามเกณฑส์ านักงานคณะกรรมการก ากับและ
สง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกันภัย (คปภ.) 

สนิทรัพยล์งทนุตอ่ส ารองประกันภัย (รอ้ยละ) สนิทรัพยล์งทนุ * 100 / เงนิส ารองประกันภัย 

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

 

• กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ลสีซิง่/กลุม่สนิเชือ่สว่นบคุคล 

อตัราสว่น สูตรการค านวณ 

หน้ีสนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม  

(debt to equity : D/E ratio) (เทา่) 

หน้ีสนิรวม / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

สัดสว่นสนิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได ้                  

(NPL ratio) (รอ้ยละ) 

สนิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได ้* 100 / สนิเชือ่รวม 

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

 

• กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่บรษัิทบรหิารสนิทรัพย ์

อตัราสว่น สูตรการค านวณ 

หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่ก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย  
ภาษีเงนิได ้คา่เสือ่มราคา และคา่ตัดจ าหน่าย (interest 
bearing debt to EBITDA ratio) (เทา่) 

หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ / ก าไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 

หน้ีสนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม  

(debt to equity : D/E ratio) (เทา่) 

หน้ีสนิรวม / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

 

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

หมายเหต ุ:  
1 ส าหรับอัตราสว่นทางการเงนิทีใ่ชข้อ้มลูตามงบการเงนิทีเ่ปิดเผยตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับฐานะการเงนิและ    

ผลการด าเนนิงานของบรษัิททีอ่อกหลักทรัพยก์ าหนดใหร้ายงาน   
ทัง้นี้ กรณีเสนอขายหุน้กูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์(securitization) ใหแ้สดงอัตราสว่นทางการเงนิของผูม้สีทิธ ิ
เสนอโครงการ (originator) และกรณีเสนอขายศกุกูใหแ้สดงอัตราสว่นทางการเงนิของผูร้ะดมทนุ 

7. ขอ้ก าหนดในการด ารงอัตราสว่นทางการเงนิ  

ใหร้ะบขุอ้ก าหนดในการด ารงสัดสว่นทางการเงนิ เชน่ อัตราสว่นหน้ีสนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E ratio) อัตราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่
สว่นของผูถ้อืหุน้ (IBD/E ratio) อัตราสว่นหน้ีสนิ (Debt ratio) อัตราสว่นความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (Interest coverage ratio)             

เป็นตน้ โดยกรณีทีม่ขีอ้ก าหนดใหผู้อ้อกด ารงอัตราสว่นทางการเงนินอกเหนือจาก D/E ratio ใหเ้ปิดเผยสตูรการค านวณนัน้และแสดง
อัตราสว่น ณ ปัจจุบันดว้ย 

ทัง้นี้ หากไม่มขีอ้ก าหนดดังกลา่ว ใหร้ะบวุา่ “ไมม่ขีอ้ก าหนดในการด ารงอัตราสว่นทางการเงนิ” 

8. ระดับความเสีย่ง 

พจิารณาจากอันดับความน่าเชือ่ถอื อายคุงเหลอืและความซบัซอ้น เชน่ ตราสาร plain ทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอื A ถงึ AAA มคีวามเสีย่งระดับ 
1 ถงึ 3 ตราสาร plain ทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอื BBB มคีวามเสีย่งระดับ 4 ถงึ 5 ตราสาร plain ทีไ่มม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื  

มคีวามเสีย่งระดับ 8  
ในสว่นของหุน้กู ้perpetual หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง และตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิย ์(Basel III) ไดค้ านงึถงึ 

ความเสีย่งในมติขิองความซบัซอ้นดว้ย จงึแยกแนวทางการก าหนด risk scale ออกจากตราสารหน้ีทั่วไป เชน่ หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง  
มคีวามเสีย่งระดับ 4 ขึน้ไป และหุน้กู ้perpetual ตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond มคีวามเสีย่งระดับ 7 ถงึ 8 เป็นตน้  
โดยสรุปไดด้ังนี้ 
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ทัง้นี้ ใหร้ะบคุ าเตอืนเกีย่วกับความซบัซอ้นของลักษณะตราสารทา้ยภาพดว้ย โดยระบเุป็นหมายเหตแุละใชต้ัวอักษรสแีดง ดังนี ้

เป็นตราสารหน้ี... 

- ดอ้ยสทิธ ิ

- มลีักษณะคลา้ยทนุ 
- ผูอ้อกตราสาร/ผูถ้อืตราสารสามารถขอไถถ่อนกอ่นครบก าหนด (แลว้แตก่รณี) 
- การช าระเงนิตน้หรอืดอกเบีย้ขึน้กับปัจจัยอา้งองิ 

หมายเหต ุ: rating หมายถงึ อันดับความน่าเชือ่ถอืตามทีป่ระกาศก าหนด  

ส าหรับรูปแสดงระดับความเสีย่งทัง้ 8 ระดับ สามารถ download ไดท้ีร่ะบบออกและเสนอขายหลักทรัพย ์(Initial Product Offering  

System : IPOS) หรอืระบบส าหรับการรับขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีส่ านักงานประกาศก าหนด  
เพือ่น าไปใชป้ระกอบการจัดท าเอกสาร 

9. ผลตอบแทนของตราสารอืน่ในตลาด 

ใหร้ะบผุลตอบแทนตอ่ปี (yield to maturity) ของตราสารทีม่อีายแุละอันดับความน่าเชือ่ถอืเทา่กัน (หรอืตราสารทีม่อีายแุละอันดับ 

ความน่าเชือ่ถอืใกลเ้คยีงกัน) โดยใชข้อ้มลู ณ วันทีก่ าหนดอัตราดอกเบีย้ตราสาร พรอ้มระบุวันทีข่องขอ้มลู หากไมส่ามารถหาขอ้มลูอา้งองิได ้
ใหร้ะบวุา่ “ไมม่ขีอ้มลู”  

ทัง้นี้ สามารถดูขอ้มลูไดจ้ากเสน้อัตราผลตอบแทนของตราสารหน้ีภาคเอกชน (Corporate Bond Yield Curve) ซึง่จัดท าโดย ThaiBMA             

ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไมส่ามารถหาอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ทีม่อีายคุงเหลอืเทา่กันจาก Corporate Bond Yield Curve ใหผู้อ้อก
ระบอัุตราผลตอบแทนของตราสารหน้ีทีม่อีายคุงเหลอืใกลเ้คยีง โดยใชว้ธิ ีlinear interpolation พรอ้มระบหุมายเหตอุธบิายขา้งทา้ยวา่              

“*ตราสารทีม่อีายุไมเ่ต็มปี จะใชอั้ตราผลตอบแทนอา้งองิทีม่าจากการค านวณ”  

ตัวอยา่ง อัตราผลตอบแทนของตราสารหน้ีทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูท่ี ่AAA ทีม่อีายคุงเหลอื 3 ปี 6 เดอืน ใหใ้ชอั้ตราผลตอบแทนทีเ่ป็น 

จุดกึง่กลางระหวา่งอัตราผลตอบแทนของตราสารหน้ีมอัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูท่ี ่AAA ซึง่มอีายคุงเหลอื 3 ปี และ 4 ปี  

10. ความเสีย่งของผูอ้อก 

ใหร้ะบคุวามเสีย่งทีก่ระทบในทางลบตอ่ความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อก และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพิม่เตมิในแบบ filing 
(ระบสุว่นและหัวขอ้) ทัง้นี้ ใหเ้รยีงล าดับปัจจัยความเสีย่งหรอืค าเตอืนทีส่ าคัญมากเป็นล าดับแรก ยกตัวอยา่งเชน่ 
 

ประเด็น ตวัอยา่งลกัษณะ ตวัอยา่งการเปิดเผย 

1. ผลประกอบการจากการ
ประกอบธรุกจิปกต ิ

*ไมร่วมรายการพเิศษ          
ทัง้รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย 

(รายละเอยีดเพิม่เตมิสามารถ
เปิดเผยในแบบ filing ได)้ 

ไมม่ั่นคง ไมส่ม ่าเสมอ โดยเฉพาะกรณี
ขาดทนุ หรอืไดร้ับผลกระทบจากปัจจัย

ภายนอกเป็นประจ า เชน่ ภัยธรรมชาต ิ
เป็นตน้ 

• บรษัิทมคีวามเสีย่งในดา้นความสามารถ 
ในการช าระหน้ี มผีลประกอบการ 

ไมส่ม ่าเสมออาจสง่ผลตอ่ความสามารถ 

ในการช าระหน้ีตามหุน้กู ้ 

• โรงงานผลติหลักของบรษัิทผลติสนิคา้ 
คดิเป็น 30% ของ turnover ปีกอ่น ตัง้อยู่

รมิแมน่ ้าทีเ่กดิน ้าทว่มทกุปี อาจกระทบกับ 
การขนสง่สนิคา้ใหศ้นูยก์ระจายสนิคา้และ

ลกูคา้ ท าใหข้นสง่ลา่ชา้กวา่ก าหนดจนอาจ
สง่ผลกระทบทางลบตอ่ชือ่เสยีงของบรษัิท

ได ้

2. สภาพคลอ่ง  กรณีอัตราสว่นสภาพคลอ่ง (หรอื
อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว กรณีผูอ้อก

ตราสารเป็นธรุกจิในกลุม่อสังหารมิทรัพย)์ 
มคีา่ลดลง 

• บรษัิทมสีภาพคลอ่งต ่า โดยปัจจุบันมี

อัตราสว่นสภาพคลอ่งอยูท่ี ่0.12 เทา่  
จงึอาจมคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหน้ี 

หากไม่สามารถจัดหาสภาพคลอ่งหรอื
แหลง่ในการช าระหน้ีได ้

3. ระดับหน้ีสนิ หน้ีเทยีบสภาพ
คลอ่ง หน้ีเทยีบผลการ

ด าเนนิงาน หรอืภาระหน้ีอืน่ ๆ 

นอกจากตราสารหนี้ 

• กรณี ICR หรอื DSCR มคีา่ลดลง 

หรอื net debt to EBITDA หรอื D/E 
มคีา่เพิม่ขึน้ 

• กรณีมหีน้ีสนิจ านวนมาก หรอืใกลผ้ดิ

เงือ่นไขตามสัญญาหรอืขอ้ตกลง 
เชน่ สัญญาเงนิกูธ้นาคาร เป็นตน้ 

• บรษัิทมภีาระหน้ีระดับสงู มหีน้ีสนิทีม่ี

ดอกเบีย้จ านวนมาก และมผีลการ
ด าเนนิงานทีข่าดทนุตอ่เน่ืองหลายปี สง่ผล

ใหค้วามสามารถช าระเงนิตน้และดอกเบีย้

ของบรษัิทคอ่นขา้งมคีวามผันผวน ผูล้งทนุ
ควรท าความเขา้ใจความเสีย่งกอ่นลงทนุ 

• ผูอ้อกมภีาระการกระจุกตัวของหน้ีทีจ่ะตอ้ง

จ่ายคนืในชว่งอกี 2 ปีขา้งหนา้ ผูล้งทนุจงึ 6 
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ควรวเิคราะหก์ารบรหิารสภาพคลอ่งของ 

ผูอ้อกใหด้ ี

• บรษัิทมอัีตราสว่นหน้ีสนิตอ่สว่นของผูถ้อื

หุน้ทีใ่กลก้ารผดิเงือ่นไขสัญญาเงนิกูข้อง
ธนาคารพาณชิยห์รอืหน้ีอืน่ ๆ ซึง่หากเกดิ

กรณีดังกลา่ว เงนิกูท้ัง้หมดจากสถาบัน
การเงนิและหุน้กูท้กุรุ่นรวมถงึหุน้กูรุ้่นน้ีอาจ

ถกูเรยีกช าระทันท ีจงึเกดิความเสีย่งที่
บรษัิทอาจไมส่ามารถใชค้นืเงนิกูแ้ละหุน้กู ้

ดังกลา่วไดห้รอืไมส่ามารถจัดหาเงนิกู ้
เพิม่เตมิเพือ่รไีฟแนนซไ์ด ้

4. การเปลีย่นแปลงธรุกจิหลัก  

 
 

การเปลีย่นแปลงธรุกจิหลักสง่ผลให ้

โครงสรา้งรายไดเ้ปลีย่น หรอืผูบ้รหิาร 
ไมคุ่น้เคยหรอืเชีย่วชาญกับธรุกจิใหม ่

จนกระทบความสามารถในการช าระหน้ี 

บรษัิทมกีารเปลีย่นธรุกจิจากเดมิเป็นผูผ้ลติ

ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์มาสูธ่รุกจิวางระบบและ
ใหบ้รกิารดา้นไอทซีึง่บรษัิทยังไมม่คีวาม

เชีย่วชาญ อาจสง่ผลใหโ้ครงสรา้งรายไดห้ลัก
เปลีย่นแปลงไป  

5. แหลง่รายไดห้รอืแหลง่ทีม่า

ของการช าระคนื 

• การพึง่พงิแหลง่รายไดจ้ากธรุกจิใด

ธรุกจิหนึง่เป็นหลักและธรุกจินัน้มี

ความเสีย่ง  

• แหลง่ทีม่าของเงนิทีใ่ชช้ าระคนืหน้ี
ไมไ่ดม้าจากธรุกจิของตนเองแต่

ขึน้กับบรษัิทอืน่ หรอืขึน้กับ
ความสามารถในการประกอบธรุกจิ

ของบรษัิทลกู เชน่ กรณีบรษัิทที่
ประกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้ 

(Holding Company) 

• ความสามารถในการประมลู
ใบอนุญาตในการประกอบธรุกจิ 

• การพึง่พงิแหลง่เงนิทนุจากการออก

หุน้กู ้

• การประกอบธรุกจิของบรษัิทขึน้กับการ

ไดร้ับใบอนุญาต หากบรษัิทไมส่ามารถ

ประมลูหรอืใบอนุญาตในการประกอบธรุกจิ
ของบรษัิทไมไ่ดร้ับการพจิารณาตอ่อาย ุก็

จะสง่ผลใหบ้รษัิทถกูปรับหรอืถกูด าเนนิการ
ตามกฎหมาย หรอืไมส่ามารถประกอบ

กจิการได ้

• พึง่พงิแหลง่เงนิจากการออกหุน้กูเ้ป็นหลัก 
หากไม่สามารถออกหุน้กูเ้พือ่ไถ่ถอนรุ่นเดมิ

ได ้และไมม่แีหลง่เงนิส ารองใด อาจผดินัด
ช าระหน้ีหุน้กูไ้ด ้

6. ขอ้พพิาททางกฎหมาย 

• ใหร้ะบมุลูหน้ีโดยรวม และ
ผลกระทบตอ่ฐานะการเงนิ

ของบรษัิท 

• การตัง้ส ารอง สถานะและ
ความคบืหนา้ใหเ้ปิดเผย 

โดยละเอยีดในแบบ filing  

ความเสยีหายกรณีแพค้ดจีะมผีลกระทบ
ทางลบเป็นจ านวนทีส่งูกว่ารอ้ยละ 5 ของ

สว่นของผูถ้อืหุน้ (ตอ่คดหีรอืขอ้พพิาท) 

บรษัิทมขีอ้พพิาททางกฎหมายทีบ่รษัิทเป็น
คูค่วามหรอืคูก่รณี ซึง่เป็นคดหีรอืขอ้พพิาททีย่ัง

ไมส่ ิน้สดุและอาจมผีลกระทบตอ่การด าเนนิ
ธรุกจิอยา่งมนัียส าคัญ โดยมจี านวนทนุทรัพย ์        

ทีบ่รษัิทถกูเรยีกรอ้งเป็นเงนิจ านวน 3,500  
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 20 ของสว่นของ        

ผูถ้อืหุน้ โดยไม่ไดต้ัง้ส ารองความเสยีหายไว ้ 

7. ความเสีย่งหลักประกัน  1. หลกัประกนั 

1.1 หุน้ : กรณีใชหุ้น้ของผูอ้อก หรอืของ

บรษัิทอืน่เป็นหลักประกัน  
- ความผันผวนของราคาหุน้ ซึง่

กระทบกับมลูคา่หุน้ทีเ่ป็นหลักประกัน 
- หากบรษัิทประสบปัญหาหุน้บรษัิท

อาจมมีลูคา่ลดลงหรอืไมส่ามารถขายได ้
- กรณีเป็นหุน้ non-listed co. อาจ

ตอ้งประเมนิมลูคา่สนิทรัพยแ์ละหน้ีสนิ
ใหม ่ซึง่อาจกระทบกับมลูคา่หุน้ทีเ่ป็น

หลักประกัน   

1.2 ทีด่นิ : มคีวามเสีย่งเกีย่วกับความ
คลอ่งตัวในการขายทอดตลาด 

1.3 ลูกหนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งในลูกหนี้
สนิเชือ่ : ระบคุวามเสีย่งดา้นคุณภาพ

ของหลักประกัน (ทัง้ลกูหน้ีทีย่ังรับรูเ้ป็น
รายได ้(Performing) และไมก่อ่ใหเ้กดิ

รายได ้(Non-Performing Loan)) ความ
เสีย่งดา้นการด ารงมลูคา่ของหลักประกัน 

ความเสีย่งดา้นการไมส่ามารถบังคับ

หลักประกันได ้ความเสีย่งจากการใช ้

หลักประกันร่วมกับหุน้กูรุ้่นอืน่ (ถา้ม)ี และ

ความเสีย่งดา้นความน่าเชือ่ถอืของการ
ตดิตามและตรวจสอบหลักประกัน เป็นตน้ 

1.4  กรณีหลกัประกนั (เชน่ ทรพัยส์นิ
หรอืหุน้) อยูต่า่งประเทศ  

• กรณีใชหุ้น้สามัญเป็นหลักประกัน : มลูคา่
หลักประกันดังกลา่วอาจปรับลดตามมลูคา่

ยตุธิรรมของกจิการของผูอ้อกหุน้ โดยหาก
เกดิกรณีผดินัดช าระหน้ีและมกีารขาย

ทอดตลาดหลักประกันดังกลา่วเพือ่ช าระ

หน้ี ผูล้งทนุมคีวามเสีย่งทีอ่าจจะไมไ่ดร้ับ
ช าระเงนิคนืเต็มจ านวน 

• กรณีใชท้ีด่นิเป็นหลักประกัน : มคีวามเสีย่ง

ในการบังคับจ านองขายทอดตลาด โดย
ราคาซือ้ขายขึน้กับภาวะตลาดในขณะนัน้ 

และกระบวนการบังคับจ านองจะตอ้งผา่น
ขัน้ตอนในชัน้ศาลซึง่อาจใชร้ะยะเวลาใน

การด าเนนิการ นอกจากน้ี ยังมคีวามเสีย่งที่
มลูคา่บังคับขายทอดตลาดต ่ากวา่มลูคา่หน้ี

หุน้กู ้หรอือาจไมม่ผีูซ้ือ้ 

• กรณีใชล้กูหน้ีหรอืสทิธเิรยีกรอ้งในลกูหน้ี
สนิเชือ่เป็นหลักประกัน : หลักประกัน

ประกอบดว้ยลกูหน้ีทีย่ังรับรูร้ายได ้

(Performing) จ านวน 2,300 ลบ. และ
ลกูหน้ีทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได ้(NPL) จ านวน 

300 ลบ. หากผูอ้อกตราสารเรยีกเก็บหน้ี
จากลกูหน้ี Performing หมดแลว้ยังไม่

เพยีงพอช าระหน้ีตามหุน้กู ้ผูอ้อกตราสาร
จะตอ้งไปเรยีกเก็บหน้ีจากลกูหน้ี NPL ซึง่มี

ความเสีย่งทีจ่ะไมส่ามารถเรยีกเก็บหน้ีได ้
และไมม่เีงนิเพยีงพอตอ่การช าระหน้ีหุน้กู ้

ทัง้หมด 
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 - ระบคุวามเสีย่งในการบังคับหลักประกัน 

หรอือาจมขีอ้จ ากัดดา้นกฎหมายและ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการฟ้องรอ้ง 
2. ผูค้ า้ประกนั ไดแ้ก ่กรรมการ  

บุคคลธรรมดา นติบิุคคล 
 ตอ้งแสดงความสามารถในการช าระคนื 

โดยใหเ้ปิดเผยฐานะการเงนิ ความเสีย่ง
หรอืสถานการณ์ทีอ่าจกระทบกับ

ความสามารถในการช าระหน้ี (ถา้ม)ี  
การค ้าประกันหน้ีอืน่ ๆ (ถา้ม)ี หรอืขอ้มลู

เครดติ (Credit Bureau)  

• กรณีกรรมการ/ผูบ้รหิารของผูอ้อกเป็นผูค้ ้า
ประกัน : กรณีผูบ้รหิารของผูอ้อกหุน้กูเ้ป็น

ผูค้ ้าประกัน การผดินัดช าระหน้ีของผูอ้อก

หุน้กูก็้อาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถ 
ในการช าระหน้ีของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้กูจ้งึ

อาจมคีวามเสีย่งจากการทีผู่ค้ ้าประกัน 
ไมส่ามารถรับผดิชอบช าระหน้ีไดเ้ต็มวงเงนิ

ทีค่ ้าประกันไวด้ังกลา่ว หรอืในกรณีเลวรา้ย
ทีส่ดุ จะเสมอืนวา่หุน้กูน้ี้ไมม่ผีูค้ ้าประกัน 

8. ไมม่ขีอ้จ ากัดการกอ่หน้ี หรอื
กรณีกอ่หน้ีไดไ้มจ่ ากัด (ไมม่ ี

financial covenant) 

กรณีไมม่ขีอ้จ ากัดการกอ่หน้ีทัง้จาก
ขอ้ก าหนดสทิธหิุน้กูแ้ละสัญญาเงนิกูอ้ืน่ ๆ  

บรษัิทไมม่ขีอ้จ ากัดการกอ่หน้ี ภายใตข้อ้ตกลง
ใด ๆ ทีบ่รษัิทมอียูก่ับเจา้หน้ี หรอืคูสั่ญญาใด ๆ  

ดังนัน้ บรษัิทจงึอาจกอ่หน้ีเพิม่ไดห้ากอัตรา
ดอกเบีย้ตลาดเอือ้อ านวย ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษัิท

มภีาระหน้ีเพิม่ขึน้และอาจสง่ผลกระทบตอ่

ความสามารถในการช าระหน้ี  
11.  QR code 

ใหแ้สดง QR code เพือ่น าไปสูแ่บบ filing (บังคับส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ีทกุประเภททีม่กีารยืน่แบบ filing ยกเวน้หุน้กูท้ีม่ ี

อนุพันธแ์ฝง) ทัง้นี้ สามารถสรา้ง QR code ไดท้ีร่ะบบ IPOS หรอืระบบส าหรับการรับขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และ
วธิกีารทีส่ านักงานประกาศก าหนด 

12.  สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลัง 2 ปี งบการเงนิรายครึง่ปีฉบับสอบทาน และตัง้แตไ่ตรมาส 1 ถงึ           
ไตรมาสลา่สดุหรอืเทา่ทีม่ผีลการด าเนนิงานจรงิ1 

ใหแ้สดงขอ้มลูตามงบการเงนิรวมยอ้นหลัง 2 ปี งบการเงนิรายครึง่ปีฉบับสอบทาน และตัง้แตไ่ตรมาส 1 ถงึไตรมาสลา่สดุ หรอืเท่าทีม่ผีลการ
ด าเนนิงานจรงิ โดยใหแ้สดงเฉพาะตัวเลขตามงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบก าไรขาดทนุรวม ทัง้นี้ ใหแ้สดงในรูปแบบของแผนภมูแิทง่ 

• กรณีทีผู่อ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่อตุสาหกรรมและบรกิารทั่วไป 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หน้ีสนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

รายไดร้วม 

คา่ใชจ้่ายรวม 

ก าไรสทุธ ิ

ทัง้น้ี รายไดร้วม หมายถงึ รายไดร้วมตามงบการเงนิ โดยบวก/ลบกับสว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและเงนิลงทนุ
ในการร่วมคา้ (ถา้ม)ี  

คา่ใชจ้่ายรวม หมายถงึ คา่ใชจ้่ายรวมตามงบการเงนิ โดยไม่นับรวมดอกเบีย้จ่ายหรอืตน้ทนุทางการเงนิอืน่ ๆ จากกจิกรรมจัดหาเงนิทนุ 

และภาษีเงนิได ้(ถา้ม)ี 
นอกจากน้ี ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารมรีายไดห้รอืคา่ใชจ้่ายอืน่ทีไ่ม่ไดเ้กดิจากการด าเนนิงานปกต ิหรอืเป็นรายการพเิศษ (one-time item) 

ใหร้ะบหุมายเหตทุา้ยแผนภมูแิทง่ดว้ย 

• กรณีทีผู่อ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ธนาคารพาณชิย ์

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หน้ีสนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิใหส้นิเชือ่ 

เงนิรับฝาก 

รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารสทุธ ิ

ก าไรสทุธ ิ

 

• กรณีทีผู่อ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่บรษัิทหลักทรัพย ์ 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หน้ีสนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 
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การเปิดเผยขอ้มลู 

รายไดค้า่นายหนา้ 

รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 

ก าไร (ขาดทนุ) และผลตอบแทนจากเครือ่งมอืทางการเงนิ 

ก าไรสทุธ ิ

 

• กรณีทีผู่อ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ประกันชวีติ 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หน้ีสนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

สนิทรัพยล์งทนุ 

หน้ีสนิจากสัญญาประกันภัย 

เบีย้ประกันภัยทีถ่อืเป็นรายไดส้ทุธจิากการประกันภัยตอ่ 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ

ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรมป์ระกันภัยและคา่สนิไหมทดแทนสทุธ ิ

ก าไรสทุธ ิ

 

• กรณีทีผู่อ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ลสีซิง่ 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หน้ีสนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิใหส้นิเชือ่สทุธ ิ

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ 

รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ

รายไดท้ีม่ใิชด่อกเบีย้ 

ก าไรสทุธ ิ

 

• กรณีทีผู่อ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่สนิเชือ่สว่นบคุคล 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หน้ีสนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิใหส้นิเชือ่สทุธ ิ

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ 

รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ

รายไดท้ีม่ใิชด่อกเบีย้ 

ก าไรสทุธ ิ

 

• กรณีทีผู่อ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่บรษัิทบรหิารสนิทรัพย ์

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หน้ีสนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิใหส้นิเชือ่จากการซือ้ลกูหน้ีสทุธ ิ

ทรัพยส์นิรอการขายสทุธ ิ

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ 
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รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ

ก าไรจากการขายทรัพยส์นิรอการขาย 

ก าไรสทุธ ิ

หมายเหต ุ:  
1 ส าหรับขอ้มลูงบการเงนิใหเ้ปิดเผยตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิททีอ่อก
หลักทรัพยก์ าหนดใหร้ายงาน ทัง้นี้ กรณีเสนอขายหุน้กูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์(securitization) ใหแ้สดงขอ้มลู
ของผูม้สีทิธเิสนอโครงการ (originator) และกรณีเสนอขายศกุกูใหแ้สดงขอ้มลูของผูร้ะดมทนุ 

ตัวอยา่ง 

งบแสดงฐานะการเงนิ                                                                  งบก าไรขาดทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13.  สัดสว่นหน้ีทีม่ภีาระดอกเบีย้ของผูอ้อก (เฉพาะกรณีผูอ้อกเป็นบรษัิทในกลุม่อตุสาหกรรมและบรกิารทั่วไป) 

ใหร้ะบสัุดสว่นหน้ีทีม่ภีาระดอกเบีย้ของผูอ้อก ไดแ้ก ่เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ ตราสารหนี ้และอืน่ ๆ (ใหร้ะบรุายการในหมายเหต)ุ เชน่ 
หน้ีสนิจากสัญญาเชา่ทางการเงนิ เงนิกูย้มืบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้  

ตัวอยา่ง 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*รายการอืน่ ๆ ไดแ้ก ่หน้ีสนิจากสัญญาเชา่ (lease) 

14.  ล าดับการไดร้ับช าระหน้ี 

ใหร้ะบ ุ(ตามรูปภาพ) สทิธเิรยีกรอ้งของผูล้งทนุในการไดร้ับช าระหน้ีเมือ่ผูอ้อกถกูพทิักษ์ทรัพยห์รอืถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอื 

มกีารช าระบัญชเีพือ่การเลกิบรษัิท 

ตัวอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

15. ลักษณะพเิศษและความเสีย่งส าคัญของตราสาร 

ใหร้ะบคุวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับตราสาร และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพิม่เตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้) ทัง้นี้ ใหเ้รยีงล าดับ
ปัจจัยความเสีย่งหรอืค าเตอืนทีส่ าคัญมากเป็นล าดับแรก 

• ส าหรับตราสารหนี้แตล่ะประเภท  

- ตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย ใหม้ขีอ้มลูทีเ่ตอืนใหผู้ล้งทุนเขา้ใจวา่ ตราสารน้ีไม่ไดร้ับการค ้าประกันจากกระทรวงการคลัง 
และทรัพยส์นิของผูอ้อก ตราสารไมอ่ยูใ่นความรับผดิชอบแหง่การบังคับคด ี
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ตัวอยา่ง 
พันธบัตรทีเ่สนอขายในครัง้น้ีไมใ่ชต่ราสารหน้ีทีก่ระทรวงการคลังค ้าประกันเงนิตน้และดอกเบีย้ นอกจากน้ี ผูถ้อืพันธบัตรยังมคีวาม
เสีย่งในการไดร้ับช าระหน้ีคนื  เน่ืองจากผูอ้อกพันธบัตรอาจมขีอ้จ ากัดเกีย่วกับการบังคับช าระหน้ีในทรัพยส์นิ ไม่วา่จะเป็นขอ้จ ากัด

ตามกฎหมายอืน่ใด สัญญา หรอืขอ้จ ากัดอืน่ใด หากเกดิกรณีทีม่กีารผดินัดช าระหน้ีภายใตพ้ันธบัตรขึน้ ผูถ้อืพันธบัตรอาจไมส่ามารถ

ฟ้องรอ้งใหน้ าทรัพยส์นิของผูอ้อกพันธบัตรมาช าระหน้ีได ้และสทิธขิองผูถ้อืพันธบัตรในการไดร้ับช าระหน้ีภายใตพ้ันธบัตรอาจไดร้ับ
ผลกระทบในทางลบอยา่งมนัียส าคัญ 

- หุน้กูส้กลุเงนิตราต่างประเทศ (FX bond) ใหม้ขีอ้มลูทีเ่ตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจว่า ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นอาจสง่ผลตอ่
ผลตอบแทนทีผู่ล้งทนุจะไดร้ับดว้ย ตลอดจนความเสีย่งจากหลักเกณฑเ์กีย่วกับการแลกเปลีย่นเงนิตรา ขัน้ตอนและขอ้จ ากัดของ
การซือ้ ขาย หรอืโอนตราสาร รวมทัง้ขอ้จ ากัดของการลงทนุในหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

ตัวอยา่ง 

- เน่ืองจากผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระหน้ีเงนิตน้และดอกเบีย้หุน้กูเ้ป็นเงนิยโูร ผูล้งทนุจงึมคีวามเสีย่งเกีย่วกับอัตราแลกเปลีย่น กรณีที่

เงนิยโูรมมีลูคา่ลดลง รวมถงึความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของกฎหมายควบคมุการแลกเปลีย่นเงนิตรา หรอืการเพิม่ขอ้จ ากัด
ทางกฎหมายเกีย่วกับการแลกเปลีย่นเงนิในประเทศไทย ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่การลงทนุและผลตอบแทนการ

ลงทนุในหุน้กู ้
 

- หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิใหร้ะบเุงือ่นไขและความเสีย่งทีผู่อ้อกอาจไมจ่่ายดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตลอดจนสทิธหิรอืล าดับในการรับช าระหน้ีของผูถ้อื

หุน้กู ้เชน่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้กูจ้ะดอ้ยกวา่สทิธขิองเจา้หน้ีสามัญเฉพาะในเรือ่งการรับช าระหน้ีตามหุน้กูนั้น้เมือ่ผูอ้อกหุน้กูถ้กูพทิักษ์
ทรัพย ์หรอืถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอืมกีารช าระบัญชเีพือ่การเลกิบรษัิท หรอืกรณีอืน่ใดทีไ่ดร้ับความเห็นชอบจาก

ส านักงาน (ถา้ม ีใหร้ะบรุายละเอยีด) 
ตัวอยา่ง 

หุน้กูม้สีถานะดอ้ยสทิธ ิโดยผูถ้อืหุน้กูจ้ะไดร้ับช าระหน้ีหลังจากเจา้หน้ีบรุมิสทิธ ิเจา้หน้ีสามัญ และผูถ้อืหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิดังนัน้ ผูถ้อื
หุน้กูม้โีอกาสไมไ่ดร้ับช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้คา้งช าระหากผูอ้อกไม่มทีรัพยส์นิเหลอืหรอืมไีม่เพยีงพอช าระหน้ีตามหุน้กู ้

 

- หุน้กูท้ีค่รบก าหนดไถ่ถอนเมือ่เลกิกจิการ (perpetual) ใหร้ะบลุักษณะพเิศษและมขีอ้มลูทีเ่ตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่เป็นหุน้กูไ้มม่ี

ก าหนดอายแุน่นอนเหมอืนหุน้กูท้ั่วไป และระบลุักษณะพเิศษและความเสีย่งทีผู่ล้งทนุอาจไดร้ับ และขอ้มลูแจง้เตอืนทีเ่กีย่วขอ้ง        

ซึง่รวมถงึ (แตไ่มจ่ ากัดเฉพาะ) สถานะการดอ้ยสทิธขิองตราสาร (subordinated) เงือ่นไขการเลือ่นจ่ายดอกเบีย้ สทิธขิองผูอ้อก 
ในการไถถ่อนคนืกอ่นก าหนด (callable) และกรณีไมม่เีงือ่นไขการผดินัดไขว ้(cross-default) 

ตัวอยา่ง 

- ผูถ้อืหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนไดต้อ่เมือ่ผูอ้อกเลกิกจิการ ซึง่การถอืแบบไมม่กี าหนดอาย ุมลีักษณะคลา้ยคลงึกับการถอืหุน้ที ่
ผูล้งทนุอาจไม่ไดร้ับคนืเงนิตน้ 

- ในกรณีทีผู่อ้อกเลกิกจิการหรอืลม้ละลาย ผูล้งทนุจะมสีทิธไิดร้ับช าระหน้ีเป็นล าดับทา้ย ๆ กอ่นผูถ้อืหุน้สามัญแตห่ลังจาก 
เจา้หน้ีบรุมิสทิธ ิเจา้หน้ีสามัญ และผูถ้อืหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ

- ผูอ้อกมสีทิธเิลือ่นการช าระดอกเบีย้พรอ้มกับสะสมดอกเบีย้จ่ายไปช าระในวันใดก็ไดไ้มจ่ ากัดระยะเวลา และไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ 
(หรอืยกเลกิการจ่ายดอกเบีย้4) ผูล้งทนุจงึอาจไม่ไดร้ับดอกเบีย้หรอืไดร้ับดอกเบีย้ลา่ชา้ 

- ผูอ้อกมสีทิธไิถถ่อนหุน้กูค้นืกอ่นก าหนดเพือ่ลดตน้ทนุการจ่ายดอกเบีย้ในกรณีอัตราดอกเบีย้ในตลาดลดลง ดว้ยเหตผุล 
ทางภาษี และ/หรอืมกีารเปลีย่นแปลงวธิจีัดอันดับหุน้กูห้รอืหลักการทางบัญช ี(ตามเงือ่นไขทีผู่อ้อกตราสารก าหนด) ซึง่กรณีที ่          

ผูอ้อกไดใ้ชส้ทิธไิถถ่อนกอ่นก าหนดและทีผ่า่นมามกีารเลือ่นการช าระดอกเบีย้ โดยสะสมดอกเบีย้ทีค่า้งช าระนัน้มาช าระในวันที่

ไถถ่อนกอ่นก าหนดดังกลา่ว ผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของผูล้งทนุในหุน้กูน้ี้จะลดนอ้ยลงกว่าผลตอบแทนหรอืดอกเบีย้ทีค่วรตอ้ง
ไดร้ับช าระตามงวดปกต ิ

- หากผูอ้อกมกีารผดินัดช าระหน้ีในหุน้กูอ้ืน่ หรอืสัญญาทางการเงนิอืน่ หรอืเจา้หน้ีอืน่ของผูอ้อก จะไมท่ าใหผู้อ้อกเป็นผูผ้ดินัด
ช าระภายใตหุ้น้กูน้ี้ดว้ย ผูล้งทนุจงึไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งใหผู้อ้อกตอ้งช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ 

 
- กองทรัสตเ์พือ่การลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่สนอขายไดเ้ฉพาะผูล้งทนุรายใหญ ่(กอง Infra Trust – รายใหญ)่ เสนอขาย 

ตราสารหนี้ (Infra Trust Bond) ตอ่ผูล้งทนุทั่วไป อยา่งนอ้ยใหม้ขีอ้มลูเตอืนผูล้งทนุดังตอ่ไปน้ี 
1. สนิทรัพยข์องกอง Infra Trust เป็นสนิทรัพยท์ีอ่ยูร่ะหวา่งก่อสรา้งและยังไมก่อ่รายไดเ้ชงิพาณชิย ์มลูคา่ XX ลา้นบาท ผูล้งทนุ

จงึมคีวามเสีย่งทีส่นิทรัพยด์ังกลา่วอาจสรา้งไมเ่สร็จ หรอืเสร็จล่าชา้กวา่ก าหนด หรอื มตีน้ทนุการกอ่สรา้งสงูกว่าทีป่ระมาณการ

ไว ้
2. ส าหรับกรณีการออกและเสนอขาย Infra Trust Bond ทีม่เีงือ่นไขการไมจ่่ายดอกเบีย้ในชว่งแรก ใหร้ะบใุหช้ดัเจนวา่ ในชว่ง  

X ปีแรก ผูล้งทนุจะยังไมไ่ดร้ับดอกเบีย้ส าหรับหุน้กู ้
 

- หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใหร้ะบคุวามเสีย่งเกีย่วกับความผันผวนของราคาหุน้สามัญจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพ (เชน่ ราคาหุน้สามัญ 
ลดต ่าลงระหวา่งเวลาใชส้ทิธกัิบเวลาทีม่กีารสง่มอบหุน้สามัญ) การจ ากัดระยะเวลาใชส้ทิธแิปลงสภาพ และการเปลีย่นแปลงหรอื

การปรับสทิธทิีอ่าจมผีลกระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืตราสาร (ถา้ม)ี เป็นตน้ 
ตัวอยา่ง 
มขีอ้ก าหนดบังคับทีใ่หผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้สามัญแทนการช าระเงนิตน้ ผูล้งทนุจงึมคีวามเสีย่งจากราคาหุน้สามัญทีม่ี

ความผันผวนและอาจมมีลูคา่ต ่ากวา่มลูคา่ทีต่ราไวข้องหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
 

- หุน้กูท้ีม่เีงือ่นไขใหผู้อ้อกตราสารสามารถไถ่ถอนตราสารกอ่นครบก าหนดได ้(callable)  อยา่งนอ้ยใหร้ะบคุวามเสีย่งทีผู่ล้งทนุอาจ
ไดร้ับหากผูอ้อกตราสารใชส้ทิธไิถถ่อนตราสารกอ่นครบก าหนด เชน่ ผูถ้อืตราสารมคีวามเสีย่งทีจ่ะเสยีโอกาสในการไดร้ับ

ผลตอบแทนทีส่งูจากการลงทนุในตราสารทีเ่สนอขาย หากผูอ้อกตราสารใชส้ทิธไิถถ่อนในชว่งทีอั่ตราดอกเบีย้ในตลาดลดต ่าลง
กวา่อัตราดอกเบีย้ของตราสาร เป็นตน้ 

 
4 ตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิย ์(Basel III) และตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิท

ประกันภัย (Insurance Capital Bond) ผูอ้อกสามารถยกเลกิการจ่ายดอกเบีย้ไดข้ึน้อยูก่ับเงือ่นไขทีก่ าหนดไว ้ 11 
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ตัวอยา่ง 
ทา่นมคีวามเสีย่งทีผู่อ้อกจะไถ่ถอนกอ่นก าหนด ท าใหท้า่นไม่ไดผ้ลตอบแทนตามทีค่าดและอาจตอ้งลงทนุในตราสารทีผ่ลตอบแทน
ต ่าลง (reinvestment risk) 

 

- หุน้กูท้ีม่เีงือ่นไขใหผู้ถ้อืตราสารสามารถขอไถถ่อนตราสารกอ่นครบก าหนดได ้(puttable)  อยา่งนอ้ยใหร้ะบรุายละเอยีดเกีย่วกับ
เงือ่นไขและวธิกีารไถ่ถอนตราสารกอ่นครบก าหนดของผูถ้อืตราสารทีไ่ดก้ าหนด ไวล้ว่งหนา้ตัง้แตอ่อกและเสนอขายตราสาร เชน่ 

หาก credit rating ของตราสาร/ผูอ้อกตราสารลดต ่าลงกวา่ระดับทีร่ะบไุว ้ผูถ้อืตราสารมสีทิธขิอไถถ่อนตราสารกอ่นครบก าหนดได ้
เพือ่น าเงนิไปลงทนุในตราสารอืน่ ทีม่ลีักษณะและผลตอบแทนตามทีต่นตอ้งการ โดยตอ้งด าเนนิการตามวธิกีารทีก่ าหนดไว ้

ลว่งหนา้ เป็นตน้ 
 

- ตั๋วเงนิ ใหร้ะบลุักษณะพเิศษใหผู้ล้งทนุเขา้ใจ เชน่ 
- ในกรณีทีผู่ถ้อืตั๋วเงนิโอนตั๋วเงนิดว้ยวธิกีารสลักหลังตั๋วเงนิโดยการลงลายมอืชือ่ดา้นหลังตั๋วเงนิจะมผีลท าใหผู้ส้ลักหลังตั๋วเงนิ

อาจถกูไล่เบีย้หรอือาจตอ้งรับผดิชอบในการช าระหน้ีตามความในตั๋วเงนินัน้ดว้ย เวน้แตผู่ส้ลักหลังไดจ้ดขอ้ก าหนดลบลา้งหรอื

จ ากัดความรับผดิของตนไวช้ดัแจง้ในตั๋วเงนิ เชน่ “จะไลเ่บีย้เอาจากขา้พเจา้ไม่ได”้ (without recourse) จงึจะมผีลท าให ้
ผูส้ลักหลังไมต่อ้งรับผดิชอบในการช าระหน้ีตอ่ผูร้ับโอนตั๋วเงนิตอ่ไป 

- ผูถ้อืตั๋วเงนิควรระวังการลงลายมอืชือ่ของดา้นหนา้ตั๋วเงนิ  เพราะการลงลายมอืชือ่ดา้นหนา้ตั๋วเงนิมผีลเป็นการอาวัลหรอืค ้า
ประกันผูส่ั้งจ่ายหรอืผูอ้อกตั๋วเงนิ 

- ในกรณีทีม่กีารระบุขอ้ความ “เปลีย่นมอืไมไ่ด”้ “หา้มเปลีย่นมอื” หรอืขอ้ความอืน่ใดทีม่คีวามหมายท านองเดยีวกัน อาจมผีล 
ท าใหเ้กดิความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งของตั๋วเงนินัน้ โดยผูถ้อืตั๋วเงนิจะโอนตั๋วเงนิดว้ยวธิกีารสลักหลังตั๋วเงนิโดยการลงลายมอื

ชือ่ดา้นหลังตั๋วไม่ได ้แตต่อ้งโอนดว้ยวธิกีารโอนสทิธเิรยีกรอ้งซึง่ตอ้งจัดท าเอกสารการโอนขึน้อกีชดุหนึง่ตามแบบของ
กฎหมาย 

- ตั๋วเงนิเป็นเอกสารหลักฐานส าคัญในการขอขึน้เงนิเมือ่ครบก าหนด ผูล้งทนุตอ้งพงึระมัดระวังไมใ่หต้ั๋วเงนิสญูหาย หาก

ปราศจากตั๋วเงนิแลว้ผูอ้อกตั๋วเงนิอาจปฏเิสธการช าระเงนิได ้ผูถ้อืตั๋วเงนิไมไ่ดร้ับการคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก          
ในกรณีทีธ่นาคารพาณชิยผ์ูอ้อกตั๋วเงนิลม้ละลายหรอืไมส่ามารถจ่ายช าระหน้ีตามตั๋วเงนิได ้

 

• ส าหรับตราสารหนี้ทกุประเภท 
- อยา่งนอ้ยใหม้ขีอ้มลูทีเ่ตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจว่าตลาดตราสารหน้ีในประเทศไทยมสีภาพคลอ่งต ่า การขายตราสารกอ่น 

ครบก าหนดไถถ่อนในตลาดรองนัน้อาจไดร้ับมลูคา่ขายตราสารลดลงหรอืเพิม่ขึน้ได ้โดยขึน้อยูก่ับสภาวะและความตอ้งการของ
ตลาดในขณะนัน้ 

ตัวอยา่ง 
- การลงทนุในหุน้กูไ้มใ่ชก่ารฝากเงนิ  

- ผูล้งทนุอาจตอ้งพรอ้มถอืหุน้กูจ้นครบก าหนด เน่ืองจากการขายกอ่นครบก าหนดอาจท าไดย้าก หรอืขายไดต้ ่ากวา่มลูคา่ 
ทีต่ราไวห้รอืราคาทีซ่ือ้มา 

- หากไม่มอัีนดับความน่าเชือ่ถอื ทา่นควรตอ้งพจิารณาความสามารถในการช าระคนืของผูอ้อกอยา่งรอบคอบ 

- หากเป็นหุน้กูม้ปีระกัน ควรพจิารณาความสามารถและมลูคา่ในการประกันไดจ้รงิเมือ่ผดินัดช าระ   
 

- กรณีทีม่ ีrating ของตราสาร และ/หรอืผูอ้อกตราสาร และ/หรอืผูค้ ้าประกัน/ผูร้ับอาวัล ใหม้ขีอ้มลูทีเ่ตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่ 
rating ดังกลา่วเป็นเพยีงขอ้มลูประกอบการตัดสนิใจลงทนุเทา่นัน้ มใิชส่ ิง่ชีน้ าการซือ้ขายตราสารหน้ีทีเ่สนอขาย และไมไ่ดเ้ป็น

การรับประกันความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร 
 

- ตราสารหนี้ unrated หรอืผูอ้อกมใิชบ่รษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (non-listed co.) ใหม้ขีอ้มลูที่
เตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่ ตราสารอาจมผีลตอบแทนสงู แตก็่มคีวามเสีย่งทีส่งูดว้ยเชน่กัน หรอืขอ้จ ากัดในการตดิตามขอ้มลู

ของบรษัิทผูอ้อกตราสาร  

ตัวอยา่ง 
- กรณี non-listed co. และ unrated : หุน้กูไ้มม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอื และผูอ้อกไมไ่ดเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีนกับ 

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ขอ้มลูจงึมจี ากัด ควรศกึษาและตดิตามขอ้มลูของผูอ้อกอย่างตอ่เน่ือง 
- กรณี non-listed co. แตม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอื (rated) : ผูอ้อกไมไ่ดเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพย ์

แหง่ประเทศไทย ขอ้มลูจงึมจี ากัด ควรศกึษาและตดิตามขอ้มลูของบรษัิทผูอ้อกอยา่งตอ่เน่ือง 

*ทัง้นี้ การเปิดเผยลักษณะพเิศษทีส่ าคัญของตราสารส าหรับการออกและเสนอขายหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง หุน้กูท้ีอ่อกภายใตโ้ครงการ 

แปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์(securitization) ตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิย ์(Basel III) ตราสารดอ้ยสทิธิ
เพือ่นับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัย (Insurance Capital Bond) ศกุกู และตราสารหนีส้ง่เสรมิความยั่งยนื (Sustainability-linked 
Bond) สามารถดไูดท้ีต่ารางดา้นทา้ย 

16.  ค าเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอืน่ 

• ค าเตอืน 

ใหร้ะบกุารแจง้เตอืนตอ่ไปนี้ 

- การอนุมัตจิากส านักงาน ก.ล.ต. ไมไ่ดห้มายความว่าแนะน าใหล้งทนุ ประกันการช าระหน้ี ผลตอบแทน เงนิตน้ หรอืรับรอง 
ความถกูตอ้งของขอ้มลู 

- ขอ้มลูสรุปน้ีเป็นสว่นหนึง่ของหนังสอืชีช้วน (filing) ซึง่เป็นเพยีงขอ้มลูสรุปเกีย่วกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสีย่งของ
หลักทรัพยแ์ละบรษัิททีอ่อกและเสนอขายหลักทรัพย ์ ดังนัน้ ผูล้งทนุตอ้งวเิคราะหค์วามเสีย่งและศกึษาขอ้มลูจากหนังสอืชีช้วน 

(filing)  
• ขอ้มลูแจง้เตอืนอืน่ 

1. ประวัตผิดินัดช าระหน้ี  

- ใหร้ะบวุา่ ม ี/ ไมม่ ีการผดินัดช าระหน้ีดอกเบีย้หรอืเงนิตน้ของตราสารหน้ี หรอืผดินัดช าระหน้ีเงนิกูย้มืจากธนาคารพาณชิย ์
บรษัิทเงนิทนุ บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถาบันการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้โดยดปูระวัตยิอ้นหลัง 3 ปีจากบรษัิท
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ขอ้มลูเครดติแหง่ชาต ิและงบการเงนิ ทีต่รวจสอบโดยผูส้อบบัญชรีับอนุญาต หาก “ม”ี  ใหอ้ธบิายสาเหตขุองการผดินัด 

ช าระหน้ีนัน้ 
2. ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์(conflict of interest) (เฉพาะกรณีเสนอขายตอ่ PO และ/หรอื PP-HNW) 

- กรณีทีบ่รษัิทหลักทรัพยท์ีท่ าหนา้ทีจ่ าหน่ายตราสารหนี้ / ทีป่รกึษาทางการเงนิมคีวามเกีย่วขอ้งกับผูอ้อกตราสารหนี้ในลักษณะ

ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ conflict of interest (เชน่ มกีารถอืหุน้ระหวา่งกัน มกีรรมการร่วมกัน เป็นเจา้หน้ี เป็นตน้) ใหเ้ปิดเผยลักษณะ
ความสัมพันธไ์วด้ว้ย ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการ conflict of interest ในกระบวนการออกและ 

เสนอขายตราสารหน้ี 
- กรณีผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูม้สีถานะเป็นเจา้หน้ีของผูอ้อกตราสารหน้ี ใหเ้ปิดเผยความสัมพันธด์ังกลา่วไวด้ว้ย 

3. รายละเอยีดตราสารรุ่นอืน่ (กรณีเสนอขายมากกวา่ 1 รุ่นในครัง้นัน้) 
- กรณีการเสนอขายตราสารหลายชดุซึง่มอีาย/ุrating แตกตา่งกัน สามารถสรุปขอ้มลูตราสารรุ่นอืน่ทีเ่สนอขายพรอ้มกันได ้ทัง้นี้ 

ใหม้ขีอ้มลูเตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่ ตราสารแตล่ะชดุมคีวามเสีย่งไมเ่ทา่กัน โดยตราสารทีม่อีายุมากกวา่/rating ทีต่ ่ากวา่จะมี
ความเสีย่งทีส่งูกว่า 
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➢ การเปิดเผยเพิม่เตมิกรณีเสนอขายตราสารประเภทอืน่ 

o หุน้กูท้ ีม่อีนุพนัธแ์ฝง 

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ประเภทตราสาร 

ใหร้ะบปุระเภทตราสารหน้ีทีเ่สนอขาย : หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง 

2. ลักษณะตราสาร 

ใหร้ะบรุายละเอยีดเพิม่เตมิกรณีดังตอ่ไปนี้ 

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

อัตราแลกเปลีย่นเงนิเยน เป็นตน้  

- วันก าหนดคา่ปัจจัยอา้งองิ 

- รูปแบบการไถถ่อน (cash/physical) : ใหร้ะบวุา่ในการไถถ่อนหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง ผูอ้อกตราสารจะจ่ายช าระคนืดว้ยเงนิสด หรอื

หลักทรัพย/์สนิทรัพยอ์ืน่ หรอืเงนิสดหรอืหลักทรัพย/์สนิทรัพยอ์ืน่ หรอื จ่ายช าระดว้ยวธิอีืน่ 

3. รายละเอยีดส าคัญอืน่ 

ใหร้ะบรุายละเอยีดเพิม่เตมิกรณีดังตอ่ไปนี้ 

- อัตราผลตอบแทนสงูสดุ/ต ่าสดุ : ใหร้ะบอุัตราผลตอบแทนสงูสดุ/ต ่าสดุทีอ่าจเกดิขึน้จากการท าธรุกรรม 

- การคุม้ครองเงนิตน้ ณ วันครบก าหนด : ใหร้ะบวุา่ ม ี/ ไมม่ ีหาก “ม”ี  ใหร้ะบวุา่ ณ วันครบก าหนดอาย ุผูอ้อกตราสารจะจ่ายช าระคนื 

เงนิตน้อยา่งนอ้ย X% ของเงนิลงทนุ  ทัง้นี้ ในการเสนอขายตราสารตอ่ผูล้งทนุทั่วไป (PO) ผูอ้อกตราสารจะตอ้งจ่ายช าระคนืเงนิตน้ 

ไมต่ ่ากวา่ 80% ของเงนิลงทนุ ณ วันครบก าหนดอายุ 

4. ลักษณะพเิศษและความเสีย่งส าคัญของตราสาร 

• ลักษณะพเิศษ ใหร้ะบรุายละเอยีดเพิม่เตมิกรณีดังตอ่ไปนี้ 
- ลักษณะและเงือ่นใขในการจ่ายเงนิตน้/ผลตอบแทน : ใหร้ะบลุักษณะอัตราดอกเบีย้/ผลตอบแทนทีจ่่ายใหผู้ถ้อืตราสารตามงวด 

การจ่ายเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) และจ านวนเงนิ หลักเกณฑก์ารค านวณดอกเบีย้/ผลตอบแทน เงือ่นไขอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจ่ายดอกเบีย้/
ผลตอบแทน และ/หรอืการช าระคนืเงนิตน้ (ถา้ม)ี รวมถงึใหแ้สดงผลตอบแทนทีผู่ถ้อืตราสารจะไดร้ับจากการลงทนุภายใตส้ถานการณ์
ตา่ง ๆ ดว้ย เชน่ 

1. กรณีทีก่ารช าระคนืเงนิตน้ขึน้อยูก่ับระดับปัจจัยอา้งองิ ใหร้ะบเุงือ่นไขดังกลา่วไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย  เชน่  

ณ วันครบก าหนดอายตุราสาร 

- หากราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. ต ่ากวา่ X1 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับเงนิตน้คนื 80% ของเงนิลงทนุ 

- หากราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. อยูร่ะหวา่ง X1 และ X2 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับเงนิตน้คนืไมต่ ่ากวา่ 80% แตไ่มเ่กนิ 100% 
ของเงนิลงทนุ ขึน้อยูก่ับราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. 

- หากราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. สงูกวา่ X2 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับเงนิตน้คนื 100% ของเงนิลงทนุ 

2. กรณีทีก่ารจ่ายดอกเบีย้ขึน้อยู่กับระดับปัจจัยอา้งองิ ใหร้ะบเุงือ่นไขดังกลา่วไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย  เชน่ หากมวัีนใดวันหนึง่ในงวด 
การจ่ายดอกเบีย้ 

- ราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. ต ่ากวา่ X1 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบีย้ Y1% ตอ่ปี  
- ราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. อยูร่ะหวา่ง X1 และ X2 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบีย้ Y2% ตอ่ปี 

- ราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. สงูกวา่ X2 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบีย้ในอัตรา Y3% ตอ่ปี 
 

ตัวอยา่ง 
กรณีมกีารคุม้ครองเงนิตน้ทีร่ะดับรอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทีต่ราไว ้

ผูล้งทนุมเีงนิลงทนุ 1,000 บาท ในหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงทีม่ปัีจจัยอา้งองิเป็นหุน้บรษัิท BBB ซึง่จ่ายดอกเบีย้ 10% ตอ่ปีและ 

ถอืจนครบอาย ุผูถ้อืตราสารจะไดร้ับช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้เป็นเงนิสด โดยเงนิตน้ทีจ่ะไดร้ับคนืขึน้อยูก่ับราคาปิดของหุน้อา้งองิ 
ณ วันทีค่รบก าหนดอายหุุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง จะสามารถแบง่ไดเ้ป็น 3 กรณี ไดแ้ก่ 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
1) ถา้ราคาปิดหุน้บรษัิท BBB ณ วันทีค่รบก าหนดอาย ุเทา่กับหรอืสงูกวา่ 100 บาท (ราคาหุน้อา้งองิ) ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับคนืเงนิตน้ 

เทา่กับ 1,000 บาท (มลูคา่ทีต่ราไว)้ และดอกเบีย้ 100 บาท รวมเป็นจ านวน 1,100 บาท ซึง่คดิเป็นอัตราผลตอบแทนเทา่กับ 

รอ้ยละ 10 ตอ่ปี 

2) ถา้ราคาปิดหุน้บรษัิท BBB  ณ วันทีค่รบก าหนดอาย ุสงูกวา่ 80 บาท แตต่ ่ากวา่ 100 บาท เชน่ 90 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับคนื 

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

อัตราผลตอบแทนเทา่กับรอ้ยละ 0 ตอ่ปี 

3) ถา้ราคาปิดหุน้บรษัิท BBB  ณ วันทีค่รบก าหนดอาย ุเทา่กับหรอืต ่ากวา่ 80 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับคนืเงนิตน้ เทา่กับ 800 บาท 

(รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทีต่ราไว)้ และดอกเบีย้ 100 บาท รวมเป็นจ านวน 900 บาท ดังนัน้ ผูล้งทนุจะขาดทนุเทา่กับรอ้ยละ 10 ตอ่ปี 

- การเป็นบคุคลภายใน : กรณีเป็นบคุคลภายในของบรษัิททีอ่อกหุน้อา้งองิ ใหร้ะบบุคุคลทีอ่ยูใ่นฐานะทีอ่าจมโีอกาสลว่งรูข้อ้มลูภายใน

ของบรษัิททีอ่อกหุน้อา้งองิอันเน่ืองมาจากการมโีครงสรา้งการถอืหุน้หรอืการจัดการร่วมกับบรษัิททีอ่อกหุน้อา้งองิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่

บคุคลทีม่ลีักษณะใดลักษณะหนึง่ดังตอ่ไปนี้ดว้ย 14 



การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ถอืหุน้ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิททีอ่อกหุน้อา้งองิ 

2. มบีรษัิททีอ่อกหุน้อา้งองิเป็นผูถ้อืหุน้ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 
3. มผีูถ้อืหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดเป็นกลุม่บคุคลเดยีวกับ 

ผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้มในบรษัิททีอ่อกหุน้อา้งองิเกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง

ทัง้หมด 
4. มกีรรมการหรอืผูบ้รหิารเป็นกลุม่บคุคลเดยีวกับกรรมการทีม่อี านาจลงนามผกูพันหรอืผูบ้รหิารของบรษัิททีอ่อกหุน้อา้งองิ 
5. มโีครงสรา้งการถอืหุน้หรอืการจัดการในลักษณะอืน่ใดทีแ่สดงใหเ้ห็นไดว้่า ผูท้ีป่ระสงคจ์ะยืน่ค าขออนุญาตมอี านาจควบคมุบรษัิท

ทีอ่อกหุน้อา้งองิ หรอืมบีรษัิททีอ่อกหุน้อา้งองิเป็นผูม้อี านาจควบคมุ หรอืมผีูม้อี านาจควบคมุเป็นบคุคลเดยีวกับผูม้อี านาจควบคมุ

บรษัิททีอ่อกหุน้อา้งองิ 

• ความเสีย่งส าคัญของตราสาร และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพิม่เตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้)  

ตัวอยา่ง 

- หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงเป็นตราสารทีม่สีภาพคลอ่งต ่า และมตีลาดรองจ ากัด ท าใหผู้ล้งทนุอาจซือ้ขายไดไ้มส่ะดวก 
- ผูล้งทนุมคีวามเสีย่งทีจ่ะสญูเงนิลงทนุทัง้หมด หรอืบางสว่น หากหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงไม่มกีารคุม้ครองเงนิตน้ หรอืคุม้ครองเงนิ

ตน้ต ่ากวา่ 100% ของเงนิลงทนุ 
- หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงเป็นตราสารทีม่คีวามซบัซอ้นมากกวา่หุน้กูห้รอืตราสารหน้ีทั่วไป เน่ืองจากมสีว่นทีเ่ป็นตราสารอนุพันธ ์

(derivatives) ซึง่จะมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งหลายดา้น เชน่ ความเสีย่งของปัจจัยอา้งองิ ความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสาร 

เป็นตน้ ซึง่ผูล้งทนุจะตอ้งศกึษาและท าความเขา้ใจรายละเอยีดอยา่งถีถ่ว้นกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 
- เงือ่นไขการจ่ายผลตอบแทนและเงนิตน้อา้งองิกับปัจจัยตา่ง ๆ และผูล้งทนุมคีวามเสีย่งทีจ่ะสญูเงนิลงทนุหากไมม่กีารคุม้ครอง

เงนิตน้ 
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o หุน้กูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์(securitization) 

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ประเภทตราสาร 

ใหร้ะบปุระเภทตราสารหน้ีทีเ่สนอขาย : หุน้กูท้ีอ่อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพยข์องบรษัิท ก จ ากัด เป็นตน้ 

2. ลักษณะตราสาร 

ใหร้ะบรุายการตอ่ไปน้ี 

- ผูใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บหน้ี : ใหร้ะบุชือ่ผูใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บหน้ี ตามทีร่ะบไุวใ้นแบบ filing (ถา้ม)ี 

3. ลักษณะพเิศษและความเสีย่งส าคัญของตราสาร 

• ใหร้ะบรุายละเอยีดเพิม่เตมิกรณีดังตอ่ไปนี้ 
- Credit enhancement : ใหร้ะบรุูปแบบหรอืวธิกีารท า credit enhancement ในการเสนอขายตราสาร และมลูคา่ของการท า credit 

enhancement พรอ้มทัง้ค าอธบิายและเงือ่นไขของวธิกีารดังกลา่ว เชน่ การค ้าประกันโดยนติบิคุคล/บคุคลอืน่ (Corporate/ 
Personal Guarantee) การวางหลักประกันไวเ้กนิมลูคา่ (Over collateralization) หรอืการตัง้บัญชเีงนิส ารอง หรอืกรณีทีม่กีารออก

หุน้กูห้ลายประเภทภายใตโ้ครงการเดยีวกัน (เชน่ หุน้กูม้ปีระกัน/หุน้กูท้ั่วไป และหุน้กูด้อ้ยสทิธ)ิ และก าหนดใหผู้เ้สนอโครงการ 
ซือ้หุน้กูด้อ้ยสทิธทิีอ่อกภายใตโ้ครงการ ใหร้ะบรุายละเอยีดดังกลา่ว รวมถงึการจัดสรรกระแสเงนิสดในการจ่ายช าระเงนิตน้และ

ดอกเบีย้ เพือ่ใหม่ั้นใจว่าหุน้กูป้ระเภทอืน่จะไดร้ับช าระหน้ีกอ่นหุน้กูด้อ้ยสทิธ ิเป็นตน้ 
- การช าระคนืเงนิตน้และผลตอบแทน : ใหร้ะบจุ านวนเงนิทีผู่ล้งทนุจะไดร้ับในแตล่ะงวด ซึง่รวมถงึเงนิตน้และดอกเบีย้ พรอ้มระบุวันทีจ่ะ

จ่ายช าระงวดแรกดว้ย  โดยการจ่ายคนืเงนิตน้อาจเป็นลักษณะ ช าระคนืเงนิตน้ครัง้เดยีวเมือ่หุน้กูค้รบก าหนด (Bullet) ทยอยช าระคนื

เงนิตน้ แบบก าหนดตารางการช าระคนืลว่งหนา้ (Amortizing) ทยอยช าระคนืเงนิตน้ตามกระแสเงนิสดทีม่ ีโดยไมก่ าหนดตาราง 
การช าระคนืลว่งหนา้ (Passthrough) หรอื ทยอยช าระคนืเงนิตน้แตล่ะงวดซึง่เมือ่รวมดอกเบีย้ในแตล่ะงวดแลว้ ท าใหจ้ านวนรวม 

ในแตล่ะงวดเทา่กัน หรอืใกลเ้คยีงกัน (Mortgage Style Amortization)  ทัง้น้ี ใหร้ะบรุายละเอยีดในการช าระเงนิใหช้ดัเจน (ระบมุูลคา่
รวมเงนิตน้ และดอกเบีย้ เป็นตน้) 

- สนิทรัพยท์ีเ่ป็นสทิธเิรยีกรอ้ง : ใหร้ะบปุระเภท ลักษณะ คณุภาพ และมลูคา่ของสนิทรัพยท์ีเ่ป็นสทิธเิรยีกรอ้งภายใตโ้ครงการ เชน่ 
ลกูหน้ีสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย สทิธเิรยีกรอ้งในคา่เชา่ ลกูหน้ีสนิเชือ่บัตรเครดติ เป็นตน้  

- รายละเอยีดโครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์: ใหอ้ธบิายรายละเอยีดโครงสรา้งของหุน้กู ้กระบวนการแปลงสนิทรัพยเ์ป็น
หลักทรัพย ์ และการดแูลจัดการสนิทรัพย ์รวมถงึสทิธใินการเรยีกรอ้งรับช าระหน้ีในกรณีทีผู่อ้อกตราสารผดินัดช าระหน้ี/ลม้ละลาย/

ช าระบัญชเีพือ่เลกิกจิการ 

- ล าดับขัน้การจ่ายกระแสเงนิสด (Cash-flow waterfall) : ในกรณีทีม่กีารออกตราสารหลาย class หรอื tranche ซึง่มรีะดับความเสีย่ง
ไมเ่ทา่กันภายใตโ้ครงการเดยีวกัน ใหร้ะบลุ าดับการไดร้ับผลตอบแทนโดยแสดงเป็นรูปภาพประกอบ 

 

• ใหร้ะบคุวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับตราสาร และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพิม่เตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้) 

ตัวอยา่ง 

- เมือ่เกดิเหตผุดินัดช าระหน้ี ผูถ้อืหุน้กูส้ามารถฟ้องรอ้งผูอ้อกตราสารเชน่เดยีวกับหุน้กูม้ปีระกัน และมสีทิธใินเงนิทีไ่ดจ้ากสนิทรัพย์

ภายใตโ้ครงการ โดยไมส่ามารถฟ้องรอ้งจากผูเ้สนอโครงการได ้

- การพจิารณาความสามารถในการช าระคนืเงนิตน้และจ่ายดอกเบีย้ของผูอ้อกตราสาร ควรพจิารณาจากคณุภาพและความสามารถ 
ในการสรา้งรายได ้/ กระแสเงนิสดของสนิทรัพยภ์ายใตโ้ครงการ 

- ความเสีย่งหลักของโครงการ เชน่ ความเสีย่งเกีย่วกับการจัดการใหเ้กดิความเพยีงพอของกระแสเงนิสดในโครงการ ความเสีย่งจาก
การผดินัดช าระหน้ี ความเสีย่งจากการทีล่กูหน้ีผอ่นช าระหน้ีเร็วกว่าก าหนด (ในกรณีทีก่ารจ่ายช าระเงนิตน้และดอกเบีย้เป็นแบบ pass 

through ส าหรับโครงการทีม่สีนิทรัพยใ์นโครงการเป็นสทิธเิรยีกรอ้งในลกูหน้ี)  ความเสีย่งจากการแตง่ตัง้ผูใ้หบ้รกิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
เขา้มาด าเนนิโครงการ เป็นตน้ 

- ปัจจัยทีก่ระทบตอ่ความสามารถในจ่ายช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ การจัดสรรกระแสรายรับส าหรับการจ่ายช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ 
เพือ่ใหผู้ถ้อืตราสารทราบวา่ความเสีย่งของการลงทนุขึน้อยูกั่บกระแสรายรับของกองทรัพยส์นิทีผู่อ้อกตราสารน ามาช าระคนืหน้ีตาม 

หุน้กู ้

- เงือ่นไขในสัญญาการใหกู้ย้มืระหวา่งผูเ้สนอโครงการและผูอ้อกตราสาร ในกรณีทีม่กีารก าหนดว่าหากเงนิทีไ่ดร้ับจากสนิทรัพยภ์ายใต ้
โครงการไมเ่พยีงพอ ผูเ้สนอโครงการจะใหผู้อ้อกตราสารกูย้มืเงนิเพือ่จ่ายช าระดอกเบีย้หรอืเงนิตน้แกผู่ถ้อืหุน้กู ้ โดยใชว้ธิกีารซือ้หุน้กู ้
ดอ้ยสทิธภิายใตโ้ครงการ โดยระบคุวามเสีย่งทีอ่าจกระทบตอ่การไดร้ับช าระหน้ีคนืดอกเบีย้หรอืเงนิตน้แกผู่ถ้อืหุน้กู ้
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o ตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นบัเป็นเงนิกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(Basel III) 

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ประเภทตราสาร 

ใหร้ะบวุา่ตราสารทีเ่สนอขาย : ตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิยป์ระเภทที ่1 หรอื 2 

2. รายละเอยีดส าคัญอืน่ 

ใหร้ะบรุายละเอยีดเพิม่เตมิกรณีดังตอ่ไปนี้ 

- กรณีของตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุทีม่เีงือ่นไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ ใหร้ะบขุอ้มลูดังตอ่ไปน้ี 

1. ราคาแปลงสภาพ : ใหร้ะบวุธิกีารก าหนดราคาแปลงสภาพ เชน่ ใหใ้ชร้าคาทีส่งูกวา่ระหวา่งราคาแปลงสภาพขัน้ต ่ากับราคาตลาดของ
หุน้สามัญของธนาคารพาณชิย ์(ธพ.) ในชว่งทีม่เีหตกุารณ์ทีเ่ขา้เงือ่นไขตามทีก่ าหนดในสัญญา 

2. ราคาแปลงสภาพขัน้ต ่า : ก าหนดทีร่ะดับรอ้ยละ 50 ของราคาหุน้สามัญของ ธพ. ในชว่งกอ่นหรอืระหวา่งการเสนอขายตามแนวทาง 
ทีส่มาคมธนาคารไทยก าหนด  รวมถงึระบวุธิกีารค านวณราคาดังกลา่วประกอบดว้ย 

3. หุน้รองรับ : ใหร้ะบจุ านวนหุน้รองรับที ่ธพ. ไดร้ับจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้ระบุวา่ หุน้รองรับดังกลา่วมเีพยีงพอส าหรับผูถ้อื 

ตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุหรอืไม ่หากเกดิการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ 
- ลักษณะการร่วมรับผลขาดทนุ : ใหร้ะบเุงือ่นไขการร่วมรับผลขาดทนุของ ธพ. ไดแ้ก ่การบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ                

หรอืการบังคับลดมลูคา่ตราสาร 
- Trigger event : ใหร้ะบเุหตกุารณ์ทีเ่ขา้เงือ่นไขตามทีก่ าหนดในสัญญา เพือ่ใหผู้ถ้อืตราสารร่วมรับผลขาดทนุของ ธพ. 

4. ล าดับการไดร้ับช าระหน้ี 

ระบ ุ(ตามรูปภาพ) สทิธเิรยีกรอ้งของผูถ้อืตราสารกรณีที ่ธพ. ผูอ้อกถกูพทิักษ์ทรัพยห์รอืถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอื 

มกีารช าระบัญชเีพือ่การเลกิบรษัิท  

ตัวอยา่ง 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

5. ลักษณะพเิศษและความเสีย่งส าคัญของตราสาร 

ลักษณะพเิศษ 

ใหอ้ธบิายการร่วมรับผลขาดทนุของผูถ้อืตราสารในกรณีเกดิเหตกุารณ์ทีเ่ขา้เงือ่นไขตามทีก่ าหนดในสัญญา ใหอ้ธบิายล าดับในการร่วมรับ 
ผลขาดทนุของ ธพ. พรอ้มกับแสดงตัวอยา่งการค านวณมลูคา่การร่วมรับผลขาดทนุของผูถ้อืตราสาร และ worst case scenario analysis  
โดยใหแ้สดงเป็นแผนภาพประกอบไวด้ว้ย 

• กรณีการร่วมรับผลขาดทนุในระหวา่งที ่ธพ. ผูอ้อกตราสารยังมคีวามสามารถในการด าเนนิกจิการอยูข่องผูถ้อืตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็น
เงนิกองทนุของธนาคารพาณชิยป์ระเภทที ่1 นัน้ อยา่งนอ้ยจะตอ้งระบวุา่ ผูถ้อืตราสารอาจถกูบังคับลดมลูคา่ตราสารหรอืแปลงสภาพ 
ตราสารเป็นหุน้สามัญกอ่นทีผู่ถ้อืหุน้สามัญจะไดร้ับผลกระทบ ดังนี ้

1. กรณีตราสารทีม่เีงือ่นไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร : ใหแ้สดงตัวอยา่ง worst case scenario analysis ทีท่ าใหผู้ล้งทนุเขา้ใจ/
รับทราบถงึผลขาดทนุสงูสดุและผลกระทบทีอ่าจไดร้ับอยา่งชดัเจนดว้ย 

2. กรณีตราสารทีม่เีงือ่นไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ : ใหแ้สดง 

- ความเสีย่งและผลกระทบจากการก าหนดราคาแปลงสภาพขัน้ต ่า พรอ้มยกตัวอยา่ง worst case scenario analysis ทีท่ าให ้
ผูล้งทนุเขา้ใจ/รับทราบถงึผลขาดทนุสงูสดุและผลกระทบทีอ่าจไดร้ับอยา่งชดัเจน 

- การเปลีย่นแปลงหรอืการปรับสทิธใิด ๆ ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืตราสาร (ถา้ม)ี  
 

ตัวอยา่ง 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
1. ตราสาร Basel III ทีม่เีงือ่นไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร 

ธนาคารพาณชิย ์A ออกตราสารดอ้ยสทิธแิบบตดัหน้ีสญูทัง้จ านวนหรอืบางสว่น ทัง้สิน้จ านวน 10,000 ลา้นบาท 
ตอ่มาเกดิวกิฤตทิางการเงนิทั่วโลก สง่ผลใหธ้นาคาร A ไมส่ามารถด าเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการจะเขา้มาอัดฉีดเงนิเพือ่

ชว่ยเหลอืธนาคาร A 
ธนาคาร A จงึประกาศจะตัดหน้ีสญูตราสารทางการเงนิทีอ่อกไป 80% 

นาย ก ซึง่ไดซ้ือ้ตราสารดังกลา่วไวจ้ านวน 10 ลา้นบาท จงึถกูบังคับปลดหน้ีใหแ้กธ่นาคารในสัดสว่น 80% คดิเป็นเงนิ 8 ลา้นบาท 
ท าใหน้าย ก ตอ้งขาดทนุจากการลงทนุในตราสารดังกลา่วและเหลอืมลูคา่เงนิตน้ที ่2 ลา้นบาท โดยทีน่าย ก ไมส่ามารถเรยีกรอ้ง
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การเปิดเผยขอ้มลู 

2. ตราสาร Basel III ทีม่เีงือ่นไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ 

ธนาคารพาณชิย ์B ออกตราสารดอ้ยสทิธแิบบแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ จ านวน 10,000 ลา้นบาทราคาหุน้สามัญของธนาคาร B  
ณ ชว่งเวลาทีอ่อกตราสารดอ้ยสทิธเิทา่กับ 10 บาท และธนาคาร B ไดก้ าหนดราคาแปลงสภาพ ขัน้ต ่าไวท้ี ่5 บาท โดยหากราคา

หุน้สามัญ ณ วันทีแ่ปลงสภาพมรีาคาต ่ากวา่นัน้ จะใชร้าคาแปลงสภาพที ่5 บาท 

ตอ่มาเกดิวกิฤตทิางการเงนิทั่วโลก สง่ผลใหธ้นาคาร B ไมส่ามารถด าเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการจะเขา้มาอัดฉีดเงนิเพือ่
ชว่ยเหลอืธนาคาร B 

ธนาคาร B จงึประกาศจะบังคับใหผู้ถ้อืตราสารดอ้ยสทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ โดยราคาหุน้สามัญของธนาคาร B ณ วันทีเ่กดิ
เหตกุารณ์นัน้ มรีาคา 3 บาท ต ่ากวา่ราคาแปลงสภาพทีก่ าหนดไว ้

นาย ก ซึง่ไดซ้ือ้ตราสารดังกลา่วไวจ้ านวน 10 ลา้นบาท จงึถกูบังคับแปลงสภาพตราสารทัง้หมดเป็นหุน้สามัญทีร่าคา 5 บาท 
ในขณะทีร่าคาตลาดของหุน้สามัญของธนาคาร B เทา่กับ 3 บาท ท าใหน้าย ก มตีน้ทนุทีส่งูกวา่ราคาตลาดทีม่กีารซือ้ขายกันอยู ่

นาย ก ไดหุ้น้สามัญมารวมทัง้สิน้ 2 ลา้นหุน้ 

วันถัดมา นาย ก ตัดสนิใจจะขายหุน้สามัญทัง้หมดทีต่นถกูบังคับใหแ้ปลงสภาพมา แตร่าคาหุน้สามัญของธนาคาร B ยังคงตกลง

เรือ่ย ๆ จนเป็น 2 บาท นาย ก ขายหุน้สามัญทัง้หมดไป ไดร้ับเงนิมาทัง้สิน้เพยีง 4 ลา้นบาท จากเงนิทีต่นลงทนุตราสารดอ้ยสทิธิ
ครัง้แรก 10 ลา้นบาท เทา่กับขาดทนุไปทัง้สิน้ 6 ลา้นบาท โดยทีน่าย ก ไมส่ามารถเรยีกรอ้งสทิธอิะไรได ้

 

ความเสีย่งส าคัญของตราสาร  

ใหแ้สดงค าเตอืนส าคัญเกีย่วกับการลงทนุในตราสารทีเ่สนอขายดังตอ่ไปน้ี 

- ตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุมคีวามซบัซอ้นและความเสีย่งมากกวา่ตราสารหนีท้ั่วไป และตราสารดังกลา่วอาจมตีลาดรอง

จ ากัด ท าใหผู้ล้งทนุอาจซือ้ขายไดไ้มส่ะดวก หรอือาจขาดทนุเงนิตน้เมือ่มกีารขาย โดยเฉพาะในกรณีทีผู่อ้อกตราสารมผีลการด าเนนิงาน

ทีไ่มส่ามารถด าเนนิกจิการตอ่ไปได ้ราคาของตราสารในตลาดรองอาจจะลดลงอยา่งมาก ผูล้งทนุจงึควรศกึษาท าความเขา้ใจลักษณะ
ความเสีย่ง และเงือ่นไขเฉพาะตัวของตราสารใหด้กีอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

- ธพ. ผูอ้อกตราสารสามารถก าหนดเงือ่นไขพเิศษทีจ่ะไมจ่่ายเงนิตน้และดอกเบีย้ของตราสาร โดยไมถ่อืเป็นเหตขุองการผดินัดช าระหน้ี 
- การลงทนุในตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิย ์อาจกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งดังตอ่ไปน้ี 

1. กรณีตราสารทีม่เีงือ่นไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร : ใหร้ะบวุา่ ผูล้งทนุมคีวามเสีย่งทีจ่ะสญูเงนิลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่นจาก 
การถกูบังคับลดมลูคา่/ปลดหน้ี หากเกดิเหตกุารณ์ทีเ่ขา้เงือ่นไขตามทีก่ าหนดในสัญญาใหผู้ถ้อืตราสารตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ 

ธพ. ผูอ้อกตราสาร 
2. กรณีตราสารทีม่เีงือ่นไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ : ใหร้ะบวุา่  ผูล้งทนุมคีวามเสีย่งทีจ่ะไม่ไดร้ับเงนิตน้คนื แตจ่ะ

ถกูบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญทัง้จ านวน หากเกดิเหตกุารณ์ทีเ่ขา้เงือ่นไขตามทีก่ าหนดในสัญญาใหผู้ถ้อืตราสารตอ้งร่วม

รับผลขาดทนุของ ธพ. ผูอ้อกตราสาร ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุสญูเสยีเงนิลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่น หากราคาหุน้สามัญลดต ่าลง
กวา่ราคาแปลงสภาพขัน้ต ่า 

3. กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิยป์ระเภทที ่1 : ใหร้ะบวุา่ผูถ้อืตราสารอาจตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ
ผูอ้อกตราสาร เมือ่เกดิเหตกุารณ์ทีเ่ขา้เงือ่นไขตามทีก่ าหนดในสัญญา ไดแ้ก ่ในระหวา่งที ่ธพ. ผูอ้อกตราสารยังมคีวามสามารถ 

ในการด าเนนิกจิการอยู ่ โดยม ีtrigger event เมือ่ CET 1 ratio ต ่ากวา่ระดับรอ้ยละ.....(ระดับที ่ธพ. ก าหนด)..... และเมือ่ ธพ.  
ผูอ้อกตราสารมผีลการด าเนนิงานทีไ่มส่ามารถด าเนนิกจิการตอ่ไปได ้(at point of non-viability) โดยม ีtrigger event เมือ่ทางการ

ตัดสนิใจใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ ธพ. ผูอ้อกตราสารมอี านาจเต็มในการยกเลกิการจ่ายดอกเบีย้เมือ่ใดก็ได ้โดยไมส่ะสม
ดอกเบีย้ ตราสารน้ีเป็นตราสารทีไ่มม่กี าหนดระยะเวลาไถ่ถอนและผูถ้อืตราสารไม่มสีทิธเิรยีกให ้ธพ. ผูอ้อกตราสารไถถ่อนตราสาร

ดังกลา่วกอ่นมกีารเลกิกจิการ 

4. กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิยป์ระเภทที ่2 : ใหร้ะบวุา่ผูถ้อืตราสารอาจตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ
ผูอ้อกตราสาร เมือ่เกดิเหตกุารณ์ทีเ่ขา้เงือ่นไขตามทีก่ าหนดในสัญญา คอื เมือ่ ธพ. ผูอ้อกตราสารมผีลการด าเนนิงานทีไ่มส่ามารถ

ด าเนนิกจิการตอ่ไปได ้โดยม ีtrigger event เมือ่ทางการตัดสนิใจใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิธพ. ผูอ้อกตราสารมสีทิธเิลือ่น 
การช าระดอกเบีย้ 

- ความเสีย่งเกีย่วกับขอ้จ ากัดตา่ง ๆ จากการรับซือ้คนืตราสาร เชน่ ธพ. ผูอ้อกตราสารจะซือ้คนืตราสารไดต้อ่เมือ่ไดร้ับความเห็นชอบจาก
ทางการกอ่น เป็นตน้ 

ทัง้นี้ ใหม้กีารแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพิม่เตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้)  

ตัวอยา่ง 

- เหมาะกับผูล้งทนุทีส่ามารถลงทนุไดใ้นระยะยาว และสามารถรับความเสีย่งไดส้งูกวา่การลงทนุในตราสารหน้ีทั่วไป 

- ผูอ้อกตราสารมสีทิธไิถถ่อนตราสารเงนิกองทุนทัง้จ านวนกอ่นวันครบก าหนดไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้ับความยนิยอมจากผูถ้อืตราสาร
เงนิกองทนุ หากไดร้ับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย ผูอ้อกตราสารมสีทิธขิอไถถ่อนตราสารเงนิกองทนุทัง้จ านวนกอ่น

วันครบก าหนดได ้ณ วันครบรอบ 5 ปีนับแตวั่นออกตราสาร หรอืวันใด ๆ ภายหลังจากนัน้ ดังนัน้ ผูถ้อืตราสารจงึมคีวามเสีย่งหากตอ้ง

น าเงนิไปลงทนุใหม ่  
- ผูอ้อกตราสารมสีทิธแิกไ้ข เปลีย่นแปลง และ/หรอืเพิม่เตมิขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของตราสารไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้ับความยนิยอมจาก 

ผูถ้อืตราสาร ถงึแมว้า่จะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่สทิธขิองผูถ้อืตราสารก็ตาม เพือ่ใหต้ราสารเงนิกองทนุมคีณุสมบัตคิรบถว้น 
ตามเกณฑข์อง ธปท. หรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าหรอืค าส่ังของ ธปท. และ/หรอื ส านักงาน ก.ล.ต. 

- เงนิตน้ทีผู่ถ้อืตราสารจะไดร้ับช าระคนือาจถูกลดจ านวนลง (ทัง้จ านวนหรอืบางสว่น) และดอกเบีย้อาจถกูยกเลกิ โดยใน worst case 
scenario ผูถ้อืตราสารมโีอกาสไมไ่ดร้ับช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้คา้งช าระเลย หากผูอ้อกตราสารมผีลการด าเนนิงานทีไ่มส่ามารถ
ด าเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการตัดสนิใจเขา้ชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

6. ค าเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอืน่ 

กรณีที ่ธพ. ผูอ้อกตราสาร และ/หรอืบรษัิทหลักทรัพยใ์นเครอืเดยีวกับ ธพ. ผูอ้อกตราสารท าหนา้ทีจ่ัดจ าหน่ายตราสาร ใหม้คี าเตอืนเกีย่วกับ             

ความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นการใหบ้รกิารซือ้ขายตราสาร วา่ผูล้งทนุควรพงึระมัดระวังในสว่นของความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์                       
ในการใหบ้รกิารซือ้ขายตราสารเงนิกองทนุ และควรพจิารณาลักษณะ ความเสีย่ง และผลตอบแทนของตราสารเงนิกองทนุ ประกอบการ
ตัดสนิใจลงทนุ 
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o ศกุูก 

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ประเภทศกุกู 

ใหร้ะบปุระเภทของศกุกูทีเ่สนอขาย ไดแ้ก ่

• ศกุกูทีม่โีครงสรา้งแบบการจา้งบรหิาร (B-wakalah) 

• ศกุกูทีม่โีครงสรา้งแบบการเชา่ทรัพยส์นิ (B-Ijarah) 

• ศกุกูทีม่โีครงสรา้งแบบการจา้งท าของ (B-Istisna) 

• ศกุกูทีม่โีครงสรา้งแบบการร่วมลงทนุ (A-Mudharabah) 

2. ลักษณะของศกุกู 

ใหร้ะบรุายการตอ่ไปน้ี 

• สนิทรัพยใ์นกองทรัสต ์: โดยใหร้ะบปุระเภท ลักษณะ คณุภาพ และมลูคา่ของสนิทรัพยใ์นกองทรัสต ์

• ศกุกูทรัสต ี: ใหร้ะบชุือ่ศกุกูทรัสต ีตามทีร่ะบไุวใ้นแบบ filing 

• ทีป่รกึษาชะรอีะฮ ์: ใหร้ะบชุือ่ทีป่รกึษาชะรอีะฮ ์ตามทีร่ะบไุวใ้นแบบ filing 

3. ลักษณะพเิศษและความเสีย่งส าคัญของศกุกู 

• ใหร้ะบรุายละเอยีดเพิม่เตมิกรณีดังตอ่ไปนี้ 

- โครงสรา้งของศกุกู : ใหแ้สดงสรุปขอ้มลูทีส่ าคัญเกีย่วกับโครงสรา้งการออกศกุกู รวมถงึกระบวนการจ่ายคนืเงนิลงทนุ และการช าระ
ผลตอบแทน โดยแบง่เป็น 

1. ศกุกูทีม่โีครงสรา้งแบบการจา้งบรหิาร (B-wakalah) :  
เงนิทีไ่ดจ้ากการขายใบทรัสตจ์ะน าไปเขา้กองทรัสต ์ซึง่ม ี[ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] เป็นผูจ้ัดการทรัพยส์นิ โดย [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู]  

จะน าเงนิดังกลา่วไปมอบให ้[ผูร้ะดมทนุ] บรหิารเพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนจากการลงทนุในธรุกจิปกตขิอง [ผูร้ะดมทนุ] เป็นเวลา  

X ปี จนถงึวันที ่[วันทีศ่กุกูครบก าหนดอาย]ุ  
ผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนที ่……%  ตอ่ปี โดยช าระผลตอบแทนทกุ …… เดอืน ซึง่มาจากการบรหิารเงนิในธรุกจิ

ปกตขิอง [ผูร้ะดมทนุ]  โดย [ผูร้ะดมทนุ] จะสง่มอบผลตอบแทนจากการบรหิารใหก้องทรัสตเ์ป็นรายงวด  และเมือ่สิน้สดุ
ระยะเวลาการจา้งบรหิาร ซึง่ตรงกับวันที ่ddmmyyyy   [ผูร้ะดมทนุ] จะคนืเงนิทีไ่ดร้ับมอบหมายใหบ้รหิารกลับคนืมาในกองทรัสต ์

แลว้ [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู]  จะน าเงนินัน้มาจ่ายคนืใหกั้บผูถ้อืศกุกู ซึง่ผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับเงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน 
2. ศกุกูทีม่โีครงสรา้งแบบการเชา่ทรัพยส์นิ (B-Ijarah) :  

เงนิทีไ่ดจ้ากการขายใบทรัสตจ์ะน าไปเขา้กองทรัสต ์ซึง่ม ี[ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] เป็นผูจ้ัดการทรัพยส์นิ โดย [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู]  

จะน าเงนิน้ีไปซือ้ [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ จาก [ผูร้ะดมทนุ] มาเขา้กองทรัสต ์หลังจากนัน้ [ผูร้ะดมทนุ] จะเชา่ [ทรัพยส์นิใน
กองทรัสต]์ กลับจากกองทรัสตเ์ป็นระยะเวลา X ปี จนถงึวันที ่[วันทีศ่กุกูครบอาย]ุ 

ผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนที ่……%  ตอ่ปี โดยช าระผลตอบแทนทกุ …… เดอืน ซึง่มาจากเงนิคา่เชา่ [ทรัพยส์นิใน
กองทรัสต]์ ที ่[ผูร้ะดมทนุ] จ่ายใหก้องทรัสตเ์ป็นรายงวด และเมือ่สิน้สดุระยะเวลาการเชา่ ซึง่จะตรงกับวันที ่  ddmmyyyy     

[ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] จะด าเนนิการใหก้องทรัสตข์าย [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ ใหกั้บ [ผูร้ะดมทนุ] ในราคา X บาท  จากนัน้ [ทรัสตี
ผูอ้อกศกุกู] จะน าเงนิทีไ่ดม้าจ่ายคนืใหก้ับผูถ้อืศกุูก ซึง่จะท าใหผู้ถ้อืศกุกูไดร้ับเงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน 

3. ศกุกูทีม่โีครงสรา้งแบบการจา้งท าของ (B-Istisna) : 
เงนิทีไ่ดจ้ากการขายใบทรัสตจ์ะน าไปเขา้กองทรัสต ์ซึง่ม ี[ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] เป็นผูจ้ัดการทรัพยส์นิ โดย [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู]  

จะน าเงนิน้ีไปจ่ายเป็นคา่จา้งให ้[ผูร้ะดมทนุ] เพือ่ใหส้รา้ง [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ โดยมเีงือ่นไขสง่มอบ [ทรัพยส์นิใน

กองทรัสต]์ ใหก้องทรัสตใ์นวันที ่[วันทีศ่กุกูครบอาย]ุ  ขณะเดยีวกัน [ผูร้ะดมทนุ] มขีอ้ตกลงจะซือ้ [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์  
กลับในมลูคา่เทา่กับคา่จา้งเทา่กับ …… บาท บวกก าไรสว่นเพิม่เทา่กับ …… บาท  โดย[ผูร้ะดมทนุ] จะทยอยจ่ายก าไรสว่นเพิม่

ใหก้องทรัสตต์ามงวดทีต่กลงกัน 
ผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนที ่……%  ตอ่ปี โดยทยอยช าระผลตอบแทนทกุ …… เดอืน ซึง่มาจากก าไรสว่นเพิม่ที ่ 

[ผูร้ะดมทนุ] จ่ายใหก้องทรัสตเ์ป็นรายงวด และเมือ่ครบอายศุกุกู [ผูร้ะดมทนุ] จะจ่ายคา่ซือ้ [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ ในสว่นที่
เหลอืในราคา X บาท  จากนัน้ [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู]  จะน าเงนิทีไ่ดม้าจ่ายคนืใหกั้บผูถ้อืศกุกู ซึง่ผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับเงนิคนืเต็มจ านวน 

4. ศกุกูทีม่โีครงสรา้งแบบการร่วมลงทนุ (A-Mudharabah) : 
[ผูร้ะดมทนุ] จะโอน [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ มาไวใ้นกองทรัสต ์และขายใบทรัสตใ์หกั้บผูล้งทนุ แลว้ [ผูร้ะดมทนุ] จะน าเงนิทีไ่ด ้

จากการขายใบทรัสตด์ังกลา่วไปใชใ้นธรุกจิปกตขิองบรษัิท โดย [ผูร้ะดมทนุ] จะร่วมหาประโยชน์จาก [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ 

โดยการรับบรหิาร [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ ดังกลา่วใหกั้บกองทรัสต ์ซึง่ผลประโยชนท์ีไ่ดร้ับจะถกูน ามาแบง่ใหก้องทรัสตต์าม
สัดสว่นทีก่ าหนดไวใ้นสัญญากอ่ตัง้ทรัสต ์

ผูถ้อืศกูกุจะไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนที ่......%  ตอ่ปี โดยทยอยช าระผลตอบแทนทกุ ...... เดอืน ซึง่มาจากผลตอบแทนจาก 
[ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์  กรณีทีง่วดใดรายไดจ้าก [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ มากกวา่ผลประโยชน์ตอบแทนทีต่อ้งช าระใหผู้ถ้อื 

ศกุกู เงนิสว่นเกนิจะจ่ายเป็นคา่ incentive fee ใหกั้บ    [ผูร้ะดมทนุ] และกรณีทีง่วดใดรายไดจ้าก [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์  
นอ้ยกวา่ผลประโยชนต์อบแทนทีต่อ้งช าระใหผู้ถ้อืศกุกู [ผูร้ะดมทุน] จะน าเงนิมาช าระเพิม่เพือ่ใหผู้ถ้อืศกุกูไดร้ับผลประโยชน์ 

ตอบแทนตามทีก่ าหนดไว ้ 
เมือ่สิน้สดุระยะเวลาร่วมลงทนุ ซึง่จะตรงกับวันที ่ddmmyyyy [ผูร้ะดมทนุ] จะจ่ายคา่ซือ้สว่นลงทนุในสว่นของกองทรัสตค์นื  

ในราคา X บาท  จากนัน้กองทรัสตจ์ะน าเงนินัน้มาจ่ายคนืใหกั้บผูถ้อืศกุกู ซึง่ผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับเงนิคนืเต็มจ านวน 

 

• ใหร้ะบคุวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับศกุกู และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพิม่เตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้)  

ตัวอยา่ง 

- ศกุกูเป็นใบทรัสตท์ีอ่อกโดยทรัสตผีูอ้อกศกุกู เพือ่ระดมทนุตามหลักศาสนาอสิลาม ทรัพยส์นิในกองทรัสตม์ไิดเ้ป็นหลักประกัน และไม่ได ้
มสีทิธเิหนือเจา้หน้ีอืน่ของผูร้ะดมทนุ 

- กรณีผูอ้อกศกุกูและศกุกูทรัสต ีมคีวามสัมพันธท์ีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ใหร้ะบลุักษณะความสัมพันธแ์ละความเสีย่ง

ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นแบบ filing (ถา้ม)ี นอกจากน้ี หากศกุกูทรัสตมีสีถานะเป็นเจา้หน้ีของผูอ้อกศกุกู ใหเ้ปิดเผยความสัมพันธ์
ดังกลา่วไวด้ว้ย (เฉพาะกรณีเสนอขายแบบ PO)  
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การเปิดเผยขอ้มลู 

- กรณีทีเ่ป็นศกุกูทีม่ทีรัพยส์นิโอนมาไวใ้นกองทรัสต ์ใหม้ขีอ้มลูทีเ่ตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่ ทรัพยส์นิดังกลา่วไมใ่ชห่ลักประกัน หากเกดิ

เหตผุดินัดช าระหน้ีใด (event of default) ผูถ้อืศกุกูจะกลายเป็นเจา้หน้ีสามัญของผูร้ะดมทนุในมลูคา่เทา่กับเงนิลงทนุบวกผลตอบแทน
คงคา้ง (ถา้ม)ี 

- ผลประโยชนท์ีจ่ะช าระใหผู้ถ้อืศกุูกจะมาจากผูร้ะดมทนุโดยตรงตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสัญญากอ่ตัง้กองทรัสต ์ ดังนัน้ การประเมนิ

ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน ์จงึควรประเมนิจากฐานะการเงนิและความสามารถในการช าระหน้ีของผูร้ะดมทนุ 
- กรณีทีท่รัสตผีูอ้อกศกุกูไมส่ามารถด ารงคณุสมบัตติามทีป่ระกาศก าหนดได ้ศุกกูทีย่ังไมค่รบก าหนดอายจุะสิน้สภาพไปดว้ย  และ

กองทรัสตจ์ะมสีถานะเป็นเจา้หน้ีสามัญของผูร้ะดมทนุในมลูคา่เท่ากับเงนิลงทนุทีย่ังไม่ไดช้ าระบวกผลตอบแทนคงคา้ง (ถา้ม)ี 
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o ตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นบัเป็นเงนิกองทุนของบรษิทัประกนัภยั (Insurance Capital Bond) 

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ประเภทตราสาร 

ใหร้ะบวุา่ตราสารทีเ่สนอขาย : ตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัยประเภทที ่1 หรอื 2 

2. รายละเอยีดส าคัญอืน่ 

ใหร้ะบรุายละเอยีดเพิม่เตมิกรณีดังตอ่ไปนี้ 

- กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัยทีม่เีงือ่นไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ ใหร้ะบุขอ้มลู

ดังตอ่ไปนี้ 
1. ราคาแปลงสภาพ : ใหร้ะบวุธิกีารก าหนดราคาแปลงสภาพ เชน่ ใหใ้ชร้าคาทีส่งูกวา่ระหวา่งราคาแปลงสภาพขัน้ต ่ากับราคาตลาดของ

หุน้สามัญของบรษัิทประกันภัยในชว่งทีม่เีหตกุารณ์ทีเ่ขา้เงือ่นไขการรองรับผลขาดทนุตามทีก่ าหนดในสัญญา 
2. ราคาแปลงสภาพขัน้ต ่า : ก าหนดทีร่ะดับรอ้ยละ 50 ของราคาหุน้สามัญของบรษัิทประกันภัยในชว่งกอ่นหรอืระหวา่งการเสนอขาย

ตามแนวทางทีส่มาคมประกันชวีติไทย และ/หรอื สมาคมบรษัิทประกันวนิาศภัยไทยก าหนด รวมถงึระบวุธิกีารค านวณราคาดังกลา่ว

ประกอบดว้ย 
3. หุน้รองรับ : ใหร้ะบจุ านวนหุน้รองรับทีบ่รษัิทประกันภัยไดร้ับจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้ระบุวา่ หุน้รองรับดังกลา่วมเีพยีงพอ

ส าหรับผูถ้อืตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุหรอืไม ่หากเกดิการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ 
- ลักษณะการร่วมรับผลขาดทนุ : ใหร้ะบเุงือ่นไขการร่วมรับผลขาดทนุของบรษัิทประกันภัย ไดแ้ก ่การบังคับแปลงสภาพตราสารเป็น 

หุน้สามัญ หรอืการบังคับลดมลูคา่ตราสาร 
- Trigger event : ใหร้ะบเุหตกุารณ์ทีเ่ขา้เงือ่นไขตามทีก่ าหนดในสัญญา เพือ่ใหผู้ถ้อืตราสารร่วมรับผลขาดทนุของบรษัิทประกันภัย 

4. ล าดับการไดร้ับช าระหน้ี 

ระบ ุ(ตามรูปภาพ) สทิธเิรยีกรอ้งของผูถ้อืตราสารกรณีทีบ่รษัิทประกันภัยผูอ้อกถกูพทิักษ์ทรัพยห์รอืถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอื 

มกีารช าระบัญชเีพือ่การเลกิบรษัิท  

ตัวอยา่ง 

  
 

5. ลักษณะพเิศษและความเสีย่งส าคัญของตราสาร 

ลักษณะพเิศษ 

ใหอ้ธบิายการร่วมรับผลขาดทนุของผูถ้อืตราสารในกรณีเกดิเหตกุารณ์ทีเ่ขา้เงือ่นไขตามทีก่ าหนดในสัญญา ใหอ้ธบิายล าดับในการร่วมรับ 

ผลขาดทนุของบรษัิทประกันภัยพรอ้มกับแสดงตัวอยา่งการค านวณมลูคา่การร่วมรับผลขาดทนุของผูถ้อืตราสาร และ worst case scenario 
analysis โดยใหแ้สดงเป็นแผนภาพประกอบไวด้ว้ย 

• กรณีการร่วมรับผลขาดทนุในระหวา่งทีบ่รษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารยังมคีวามสามารถในการด าเนนิกจิการอยูข่องผูถ้อืตราสารดอ้ยสทิธิ

เพือ่นับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัยประเภทที ่1 นัน้ อยา่งนอ้ยจะตอ้งระบวุ่า ผูถ้อืตราสารอาจถกูบังคับลดมลูคา่ตราสารหรอื 
แปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญกอ่นทีผู่ถ้อืหุน้สามัญจะไดร้ับผลกระทบ ดังนี ้

1. กรณีตราสารทีม่เีงือ่นไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร : ใหแ้สดงตัวอย่าง worst case scenario analysis ทีท่ าใหผู้ล้งทนุเขา้ใจ/

รับทราบถงึผลขาดทนุสงูสดุและผลกระทบทีอ่าจไดร้ับอยา่งชดัเจนดว้ย 

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

ผูล้งทนุเขา้ใจ/รับทราบถงึผลขาดทนุสงูสดุและผลกระทบทีอ่าจไดร้ับอยา่งชดัเจน 
- การเปลีย่นแปลงหรอืการปรับสทิธใิด ๆ ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืตราสาร (ถา้ม)ี  

ตัวอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

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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การเปิดเผยขอ้มลู 

1. Insurance Capital Bond ทีม่เีงือ่นไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร 

บรษัิทประกันภัย A ออกตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุแบบตัดหน้ีสญูทัง้จ านวนหรอืบางสว่น ทัง้สิน้จ านวน 10,000  
ลา้นบาท ตอ่มาเกดิวกิฤตทิางการเงนิ สง่ผลใหบ้รษัิทประกันภัย A ไมส่ามารถด าเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการตัดสนิใจเขา้ให ้

ความชว่ยเหลอืทางการเงนิแกบ่รษัิทประกันภัย A 

บรษัิทประกันภัย A จงึประกาศจะตัดหน้ีสญูตราสารทีอ่อกไป 80% 
นาย ก ซึง่ไดซ้ือ้ตราสารดังกลา่วไวจ้ านวน 10 ลา้นบาท จงึถกูบังคับปลดหน้ีใหแ้กบ่รษัิทประกันภัยในสัดสว่น 80% คดิเป็นเงนิ  

8 ลา้นบาท ท าใหน้าย ก ตอ้งขาดทนุจากการลงทนุในตราสารดังกลา่วและเหลอืมลูคา่เงนิตน้ที ่2 ลา้นบาท โดยทีน่าย ก  
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งสทิธอิะไรได ้

2. Insurance Capital Bond ทีม่เีงือ่นไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ 
บรษัิทประกันภัย B ออกตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุแบบแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ จ านวน 10,000 ลา้นบาท  

ราคาหุน้สามัญของบรษัิทประกันภัย B ณ ชว่งเวลาทีอ่อกตราสารเทา่กับ 10 บาท และบรษัิทประกันภัย B ไดก้ าหนดราคา 
แปลงสภาพ ขัน้ต ่าไวท้ี ่5 บาท โดยหากราคาหุน้สามัญ ณ วันทีแ่ปลงสภาพมรีาคาต ่ากวา่นัน้ จะใชร้าคาแปลงสภาพที ่5 บาท 

ตอ่มาเกดิวกิฤตทิางการเงนิ สง่ผลใหบ้รษัิทประกันภัย B ไมส่ามารถด าเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการตัดสนิใจเขา้ให ้

ความชว่ยเหลอืทางการเงนิแกบ่รษัิทประกันภัย B 
บรษัิทประกันภัย B จงึประกาศจะบังคับใหผู้ถ้อืตราสารแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ โดยราคาหุน้สามัญของบรษัิทประกันภัย B  

ณ วันทีเ่กดิเหตกุารณ์นัน้ มรีาคา 3 บาท ซึง่ต ่ากวา่ราคาแปลงสภาพทีก่ าหนดไว ้
นาย ก ซึง่ไดซ้ือ้ตราสารดังกลา่วไวจ้ านวน 10 ลา้นบาท จงึถกูบังคับแปลงสภาพตราสารทัง้หมดเป็นหุน้สามัญทีร่าคา 5 บาท 

ในขณะทีร่าคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิทประกันภัย B เทา่กับ 3 บาท ท าใหน้าย ก มตีน้ทนุทีส่งูกวา่ราคาซือ้ขายในตลาด  
นาย ก ไดหุ้น้สามัญมารวมทัง้สิน้ 2 ลา้นหุน้ 

วันถัดมา นาย ก ตัดสนิใจจะขายหุน้สามัญทัง้หมดทีต่นถกูบังคับใหแ้ปลงสภาพมา แตร่าคาหุน้สามัญของบรษัิทประกันภัย B ยังคง

ตกลงเรือ่ย ๆ จนเป็น 2 บาท นาย ก ขายหุน้สามัญทัง้หมดไป ไดร้ับเงนิมาทัง้สิน้เพยีง 4 ลา้นบาท จากเงนิทีต่นลงทนุในตราสาร
ดังกลา่วครัง้แรก 10 ลา้นบาท เทา่กับขาดทนุไปทัง้สิน้ 6 ลา้นบาท โดยทีน่าย ก ไมส่ามารถเรยีกรอ้งสทิธอิะไรได ้

ความเสีย่งส าคัญของตราสาร  

ใหแ้สดงค าเตอืนส าคัญเกีย่วกับการลงทนุในตราสารทีเ่สนอขายดังตอ่ไปน้ี 

- ตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุมคีวามซบัซอ้นและความเสีย่งมากกวา่ตราสารหนีท้ั่วไป และตราสารดังกลา่วอาจมตีลาดรอง

จ ากัด ท าใหผู้ล้งทนุอาจซือ้ขายไดไ้มส่ะดวก หรอือาจขาดทนุเงนิตน้เมือ่มกีารขาย โดยเฉพาะในกรณีทีผู่อ้อกตราสารมผีลการด าเนนิงาน
ทีไ่มส่ามารถด าเนนิกจิการตอ่ไปได ้ราคาของตราสารในตลาดรองอาจจะลดลงอยา่งมาก ผูล้งทนุจงึควรศกึษาท าความเขา้ใจลักษณะ

ความเสีย่ง และเงือ่นไขเฉพาะตัวของตราสารใหด้กีอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

- บรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารสามารถก าหนดเงือ่นไขพเิศษทีจ่ะไมจ่่ายเงนิตน้และดอกเบีย้ของตราสาร โดยไมถ่อืเป็นเหตุของการผดินัด
ช าระหน้ี 

- การลงทนุในตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัย อาจก่อใหเ้กดิความเสีย่งดังตอ่ไปน้ี 
1. กรณีตราสารทีม่เีงือ่นไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร : ใหร้ะบวุา่ ผูล้งทนุมคีวามเสีย่งทีจ่ะสญูเงนิลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่นจาก 

การถกูบังคับลดมลูคา่/ปลดหน้ี หากเกดิเหตกุารณ์ทีเ่ขา้เงือ่นไขตามทีก่ าหนดในสัญญาใหผู้ถ้อืตราสารตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ
บรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสาร 

2. กรณีตราสารทีม่เีงือ่นไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ : ใหร้ะบวุา่ ผูล้งทนุมคีวามเสีย่งทีจ่ะไม่ไดร้ับเงนิตน้คนื แตจ่ะ 
ถกูบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญทัง้จ านวน หากเกดิเหตกุารณ์ทีเ่ขา้เงือ่นไขตามทีก่ าหนดในสัญญาใหผู้ถ้อืตราสารตอ้งร่วม

รับผลขาดทนุของบรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสาร ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุสญูเสยีเงนิลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่น หากราคาหุน้สามัญ

ลดต ่าลงกวา่ราคาแปลงสภาพขัน้ต ่า 
3. กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัยประเภทที ่1 : ใหร้ะบวุา่ ผูถ้อืตราสารอาจตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ

ผูอ้อกตราสาร เมือ่เกดิเหตกุารณ์ทีเ่ขา้เงือ่นไขตามทีก่ าหนดในสัญญา ไดแ้ก ่ในระหวา่งทีบ่รษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารยังมี
ความสามารถในการด าเนนิกจิการอยู ่โดยม ีtrigger event เมือ่ CET1 ratio ต ่ากว่าระดับรอ้ยละ.....(ระดับทีบ่รษัิทประกันภัย
ก าหนด)..... และเมือ่บรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารมผีลการด าเนนิงานทีไ่มส่ามารถด าเนนิกจิการตอ่ไปได ้(at point of non-
viability) โดยม ีtrigger event เมือ่ทางการตัดสนิใจใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกบ่รษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารมอี านาจเต็ม 

ในการยกเลกิการจ่ายดอกเบีย้เมือ่ใดก็ได ้โดยไมส่ะสมดอกเบีย้ ตราสารน้ีเป็นตราสารทีไ่มม่กี าหนดระยะเวลาไถถ่อนและผูถ้อืตราสาร
ไมม่สีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารไถถ่อนตราสารดังกลา่วกอ่นมกีารเลกิกจิการ  

4. กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัยประเภทที ่2 : ใหร้ะบวุา่ ผูถ้อืตราสารอาจตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ

ผูอ้อกตราสาร เมือ่เกดิเหตกุารณ์ทีเ่ขา้เงือ่นไขตามทีก่ าหนดในสัญญา คอื เมือ่บรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารมผีลการด าเนนิงาน 
ทีไ่มส่ามารถด าเนนิกจิการตอ่ไปได ้โดยม ีtrigger event เมือ่ทางการตัดสนิใจใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกบ่รษัิทประกันภัย 

ผูอ้อกตราสารมสีทิธเิลือ่นการช าระดอกเบีย้ 
- ความเสีย่งเกีย่วกับขอ้จ ากัดตา่ง ๆ จากการรับซือ้คนืตราสาร เชน่ บรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารจะซือ้คนืตราสารไดต้อ่เมือ่ไดร้ับ 

ความเห็นชอบจากทางการกอ่น เป็นตน้ 
ทัง้นี้ ใหม้กีารแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพิม่เตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้)  

ตัวอยา่ง 

- เหมาะกับผูล้งทนุทีส่ามารถลงทนุไดใ้นระยะยาว และสามารถรับความเสีย่งไดส้งูกวา่การลงทนุในตราสารหน้ีทั่วไป 
- ผูอ้อกตราสารมสีทิธไิถถ่อนตราสารเงนิกองทุนทัง้จ านวนกอ่นวันครบก าหนดไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้ับความยนิยอมจากผูถ้อืตราสาร

เงนิกองทนุ หากไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกันภัย (ส านักงาน คปภ.)  
ผูอ้อกตราสารมสีทิธขิอไถ่ถอนตราสารเงนิกองทนุทัง้จ านวนกอ่นวันครบก าหนดได ้ณ วันครบรอบ 5 ปีนับแตวั่นออกตราสาร หรอื 

วันใด ๆ ภายหลังจากนัน้ ดังนัน้ ผูถ้อืตราสารจงึมคีวามเสีย่งหากตอ้งน าเงนิไปลงทนุใหม ่  

- ผูอ้อกตราสารมสีทิธแิกไ้ข เปลีย่นแปลง และ/หรอืเพิม่เตมิขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของตราสารไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้ับความยนิยอมจาก 
ผูถ้อืตราสาร ถงึแมว้า่จะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่สทิธขิองผูถ้อืตราสารก็ตาม เพือ่ใหต้ราสารเงนิกองทนุมคีณุสมบัตคิรบถว้นตาม

เกณฑข์องส านักงาน คปภ. หรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าหรอืค าส่ังของส านักงาน คปภ. และ/หรอื ส านักงาน ก.ล.ต. 
- เงนิตน้ทีผู่ถ้อืตราสารจะไดร้ับช าระคนือาจถูกลดจ านวนลง (ทัง้จ านวนหรอืบางสว่น) และดอกเบีย้อาจถกูยกเลกิ โดยใน worst case 

scenario ผูถ้อืตราสารมโีอกาสไมไ่ดร้ับช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้คา้งช าระเลย หากผูอ้อกตราสารมผีลการด าเนนิงานทีไ่มส่ามารถ
ด าเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการตัดสนิใจเขา้ชว่ยเหลอืทางการเงนิ 
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การเปิดเผยขอ้มลู 

6. ค าเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอืน่ 

กรณีทีบ่รษัิทหลักทรัพยใ์นเครอืเดยีวกับบรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารท าหนา้ทีจ่ัดจ าหน่ายตราสาร ใหม้คี าเตอืนเกีย่วกับความขัดแยง้ 

ทางผลประโยชนใ์นการใหบ้รกิารซือ้ขายตราสาร วา่ผูล้งทนุควรพงึระมัดระวังในสว่นของความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นการใหบ้รกิารซือ้ขาย 
Insurance Capital Bond และควรพจิารณาลักษณะ ความเสีย่ง และผลตอบแทนของ Insurance Capital Bond ประกอบการตัดสนิใจลงทนุ 
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o ตราสารหนีส้ง่เสรมิความย ัง่ยนื (Sustainability-linked Bond) 

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ประเภทตราสาร 

ใหร้ะบปุระเภทตราสารหน้ีทีเ่สนอขาย : หุน้กูห้รอืพันธบัตรสง่เสรมิความยั่งยนื (แลว้แตก่รณี) 

2. ลักษณะตราสาร 

ใหร้ะบรุายละเอยีดเพิม่เตมิกรณีดังตอ่ไปนี้ 

- การเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้ตราสาร : ใหร้ะบรุายละเอยีด เงือ่นไข และความถีข่องการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้ตราสาร (กรณี            
มกีารเปลีย่นแปลงมากกวา่ 1 ครัง้) 

ตัวอยา่ง 
อัตราดอกเบีย้หุน้กูจ้ะปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.25 ณ วันช าระดอกเบีย้งวดแรกภายหลังวันทีหุ่น้กูอ้ายคุรบ 3 ปี และจะคงทีอ่ัตราดังกลา่ว

จนถงึ วันช าระดอกเบีย้งวดสดุทา้ย หากผูอ้อกไมส่ามารถลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไดต้ามทีก่ าหนด และผูป้ระเมนิภายนอก 
ทีเ่ป็นอสิระ (“external review provider”) ออกรายงานรับรองผล 

- ตัวชีวั้ดและเป้าหมายดา้นความยั่งยนื : ใหร้ะบนุยิาม ขอบเขต วธิกีารค านวณผลความส าเร็จ และกรอบเวลาส าหรับการบรรลตุัวชีวั้ดและ

เป้าหมายดา้นความยั่งยนื  ทัง้นี้ ใหร้ะบรุายละเอยีดเพิม่เตมิกรณีทีม่กีารใชค้า่อา้งองิมาตรฐาน (benchmark) หรอืแหลง่อา้งองิภายนอก 

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

ถงึผลความคบืหนา้ของการด าเนนิงานเทยีบกับเป้าหมายดา้นความยั่งยนื (แลว้แตก่รณี) 

ตัวอยา่ง 

ตัวชีวั้ดและเป้าหมายดา้นความยั่งยนื : ลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกรอ้ยละ 10 เมือ่เทยีบกับปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซส าหรับปี 
2563 ซึง่วัดคา่ ณ วันที ่31 ธ.ค. 2563 (คา่ฐาน) ภายในวันทีหุ่น้กูค้รบอาย ุ3 ปี (วันที ่31 ธ.ค. 2566) 

3. รายละเอยีดส าคัญอืน่ 

ใหร้ะบรุายละเอยีดเพิม่เตมิกรณีดังตอ่ไปนี้ 

- อัตราดอกเบีย้สงูสดุหรอืต ่าสดุ : ใหร้ะบอุัตราดอกเบีย้สงูสดุหรอืต ่าสดุทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุในตราสารและเงือ่นไขทีก่ าหนด 

- การรายงานภายหลังการเสนอขาย : ใหร้ะบหุนา้ที ่ความถี ่และชอ่งทางการเปิดเผยรายงานผลความคบืหนา้หรอืผลความส าเร็จตาม

ตัวชีวั้ดและเป้าหมายดา้นความยั่งยนืรอบประจ าปี และ ณ รอบปีประเมนิผล ตามทีป่ระกาศก าหนด                   

4. ลักษณะพเิศษและความเสีย่งส าคัญของตราสาร  

ลักษณะพเิศษ  

ใหร้ะบลุักษณะอัตราดอกเบีย้ทีจ่่ายใหผู้ถ้อืตราสารตามงวดการจ่ายเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) และจ านวนเงนิ หลักเกณฑก์ารค านวณดอกเบีย้ 

เงือ่นไขอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจ่ายดอกเบีย้ (ถา้ม)ี รวมถงึใหแ้สดงอัตราดอกเบีย้ทีผู่ถ้อืตราสารจะไดร้ับภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ พรอ้มรูป
ภาพประกอบ 

 

ตัวอยา่ง 
ตัวชีวั้ดและเป้าหมายดา้นความยั่งยนื : ลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกรอ้ยละ 10 เมือ่เทยีบกับปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซส าหรับปี 

2563 ซึง่วัดคา่ ณ วันที ่31 ธ.ค. 2563 (คา่ฐาน) ภายในวันทีหุ่น้กูค้รบอาย ุ3 ปี (วันที ่31 ธ.ค. 2566) 

เงือ่นไขการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้ (กรณีผูอ้อกปรับเพิม่อัตราดอกเบีย้หากท าตามตัวชีวั้ดและเป้าหมายดา้นความยั่งยนืไมส่ าเร็จ 
(step-up coupon)) : 

1. กรณีทีผู่อ้อกสามารถบรรลตุัวชีวั้ดและเป้าหมายดา้นความยั่งยนื   

ณ วันทีหุ่น้กูอ้ายคุรบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกไดม้ากกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 10 เมือ่เทยีบกับคา่ฐาน และ
external review provider ออกรายงานรับรองผล ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบีย้ 10% ตอ่ปี (ไม่เปลีย่นแปลงจากอัตราเดมิ) 

2. กรณีทีผู่อ้อกไมส่ามารถบรรลุตัวชีวั้ดและเป้าหมายดา้นความยั่งยนื 

ณ วันทีหุ่น้กูอ้ายคุรบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกไดต้ ่ากวา่รอ้ยละ 10 เมือ่เทยีบกับคา่ฐาน และ external 
review provider ออกรายงานรับรองผล ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบีย้เพิม่ขึน้จากอัตราเดมิ 0.25% โดยอัตราดอกเบีย้ใหมท่ีผู่ถ้อื           

ตราสารจะไดร้ับคอื 10.25% ตอ่ปี และจะคงทีอั่ตราดังกลา่วจนถงึวันช าระดอกเบีย้งวดสดุทา้ย 

 
ตัวอยา่งอัตราดอกเบีย้ทีผู่ถ้อืตราสารจะไดร้ับภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ 

ผูล้งทนุมเีงนิลงทนุ 1,000 บาท ในหุน้กูส้ง่เสรมิความยั่งยนือาย ุ6 ปี ซึง่จ่ายดอกเบีย้ 10% ตอ่ปี ณ วันช าระดอกเบีย้งวดแรกภายหลัง
วันทีหุ่น้กูอ้ายคุรบ 3 ปี และจนถงึวันช าระดอกเบีย้งวดสดุทา้ย ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับช าระดอกเบีย้เป็นเงนิสดแบง่ไดเ้ป็น 2 กรณี ไดแ้ก ่

 
1) หากผูอ้อกลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไดร้อ้ยละ 13 เมือ่เทยีบกับคา่ฐาน และ external review provider ออกรายงาน

รับรองผล ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบีย้ 10% ตอ่ปี หรอืจ านวน 100 บาท (ไมเ่ปลีย่นแปลงจากอัตราเดมิ) 
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การเปิดเผยขอ้มลู 

2) หากผูอ้อกลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไดร้อ้ยละ 7.5 เมือ่เทยีบกับคา่ฐาน และ external review provider ออกรายงาน

รับรองผล ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบีย้เพิม่ขึน้จากอัตราเดมิ 0.25% โดยอัตราดอกเบีย้ใหมท่ีผู่ถ้อืตราสารจะไดร้ับคอื 10.25% ตอ่ปี 

หรอืจ านวน 125 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเสีย่งส าคัญของตราสาร  

ใหแ้สดงค าเตอืนส าคัญเกีย่วกับการลงทนุในตราสารทีเ่สนอขายดังตอ่ไปน้ี 

- ความเสีย่งและผลกระทบตอ่ผูถ้อืตราสารจากเป้าหมายและตัวชีวั้ดดา้นความยั่งยนืทีก่ าหนด หรอืภายใตส้ถานการณ์ตา่ง ๆ จาก
เงือ่นไขการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้ตราสารตามทีผู่อ้อกก าหนด 

ทัง้นี้ ใหม้กีารแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพิม่เตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้)  

ตัวอยา่ง 

- หุน้กูห้รอืพันธบัตรสง่เสรมิความยั่งยนื (แลว้แตก่รณี) เป็นตราสารทีม่เีงือ่นไขเพิม่เตมิแตกตา่งจากตราสารหนี้ทั่วไป เน่ืองจาก

อัตราดอกเบีย้ตราสารอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ขึน้กับความส าเร็จในการด าเนนิงานตามตัวชีวั้ดและเป้าหมายดา้นความยั่งยนื 
ของผูอ้อก ผูล้งทนุตอ้งศกึษาและท าความเขา้ใจรายละเอยีดเงือ่นไขดังกลา่วอยา่งถีถ่ว้นกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

- หุน้กูห้รอืพันธบัตรสง่เสรมิความยั่งยนื (แลว้แตก่รณี) มเีงือ่นไข 
1) เพิม่อัตราดอกเบีย้ หากผูอ้อกท าตามเป้าหมายไมส่ าเร็จ: ผูล้งทนุจะไดร้ับอัตราดอกเบีย้สงูขึน้ตอ่เมือ่ผูอ้อกท าตามเป้าหมาย

ไมส่ าเร็จเทา่นัน้ หรอื  

2) ลดอัตราดอกเบีย้ หากผูอ้อกท าตามเป้าหมายส าเร็จ: ผูล้งทนุจะไดร้ับผลตอบแทนลดลง หากผูอ้อกท าตามเป้าหมายส าเร็จ
ตามเงือ่นไขทีก่ าหนด   

ดังนัน้ ผูล้งทนุตอ้งศกึษาและตดิตามรายงานความคบืหนา้ และรายงานการประเมนิผลส าเร็จอย่างตอ่เน่ือง 
- ความส าเร็จของเป้าหมายทีก่ าหนดหรอืการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้อาจมผีลตอ่มลูคา่ขายตราสารในตลาดรองซึง่อาจลดลง

หรอืเพิม่ขึน้ได ้
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