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Factsheet 
ชอืบรษิทั........................... 

ลักษณะการประกอบธรุกจิ................................................. 
สถานะการเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (listed) :    เป็น      ไมเ่ป็น 

เสนอขาย............................................ (ประเภทตราสาร) ชอื.......................................................................... 
วันท ี....................... (ระยะเวลาการเสนอขาย) 

อาย ุ
อัตราดอกเบยี  
งวดการชาํระดอกเบยี 
การไถถ่อนกอ่นกาํหนด (ถา้ม)ี 
มลูคา่การเสนอขายรวม 
หลักประกัน/ผูค้าํประกัน (ถา้ม)ี 
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้(ถา้ม)ี 
วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ 
 
 

อันดับ              แนวโนม้             
เมอืวันท ี            โดย              
 
 

วันทอีอกตราสาร  
วันทคีรบกําหนดอาย ุ
ประเภทการเสนอขาย 
ผูจั้ดจําหน่าย/ผูค้า้ 
นายทะเบยีนหุน้กู ้
 
 
 
 
 
 

  

LOGO บรษิทั 

(พจิารณาจากอายตุราสารและอันดบัความน่าเชอืถอื และอายุ
ตราสาร หรอื การคุม้ครองเงนิตน้ (กรณีหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง) 

ตัวอยา่ง 
 
 
 
เพมิหมายเหตแุละคําอธบิายสแีดงทา้ยรูป กรณีเสนอขายตรา
สารทมีคีวามซบัซอ้น ไดแ้ก ่ความดอ้ยสทิธ ิความคลา้ยทุน 
การไถถ่อนกอ่นกาํหนด และการชาํระเงนิตน้หรอืดอกเบยีโดย
ขนึกับปัจจัยอา้งองิ  
 
ตราสารทมีอีายแุละอันดับความน่าเชอืถอืเทา่กัน (หรอืใกลเ้คยีง
กัน) ใหผ้ลตอบแทน.....% ต่อปี (ณ วันท.ี..................) 
*ตราสารทมีอีายไุมเ่ต็มปี จะใชอั้ตราผลตอบแทนอา้งองิทมีาจาก              
การคํานวณ 

 

 

 

ลกัษณะตราสาร 

รายละเอยีดสาํคญัอนื 

ระดบัความเสยีง 

ผลตอบแทนของตราสารรุน่อนืในตลาด (YTM) 

อตัราสว่นทางการเงนิทสีําคญัของผูอ้อก 
 

QR 
code 

หนงัสอืชชีวน 
 (filing) 

SCAN HERE 

อนัดบัความนา่เชอืถอื 

อตัราสว่นทางการเงนิ 
(เทา่) 

คา่เฉลยี
อุตสาหกรรม 

(ลา่สุด) 

งวด..
เดอืน 
ปี... 

ปี
... 

ปี
... 

ความสามารถในการชําระ
ดอกเบยี (Interest 
coverage ratio)1 

    

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง 
(Current ratio)1  

    

หนสีนิรวมตอ่สว่นของ    
ผูถ้อืหุน้รวม  
(Debt to equity : D/E 
ratio)2  

    

1ยงิสงูยงิแสดงถงึความสามารถในการชําระคนืสงู 
2ยงิสงูยงิแสดงถงึหนสีนิทสีงู 

    

 
ขอ้กําหนดในการดํารงอตัราสว่นทางการเงนิ 
 

บรษัิทจะดํารงไวซ้งึ D/E ratio ในอัตราสว่นไมเ่กนิ ... : …  
ณ………………  

ความเสยีงของผูอ้อก 

แบบสรุปขอ้มลูสําคัญของตราสาร 
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ลําดบัการไดร้บัชําระหน ี 

สรปุฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลงั 2 ปีและตงัแตไ่ตรมาส 1 ถงึไตรมาส
ลา่สดุหรอืเทา่ทมีผีลการดําเนนิงานจรงิ 

สดัสว่นหนทีมีภีาระดอกเบยีของผูอ้อก  

ลกัษณะพเิศษและความเสยีงสําคญัของตราสาร 

คําเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอนื 
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คําอธบิายรายละเอยีดของขอ้มลูทตีอ้งเปิดเผยในสรปุขอ้มลูสําคญัของตราสาร1 
ตวัอกัษร (font) : Tahoma 

ขนาด : หัวขอ้ขนาด 12 และรายละเอยีดขอ้มลูขนาด 11 
ความยาว : กรณีตราสาร plain/common2 ไมค่วรเกนิ 2 หนา้กระดาษ A4 และกรณตีราสาร complex/risky3 ไมค่วรเกนิ 4 หนา้กระดาษ 
A4 

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ลักษณะการประกอบธรุกจิและสถานะการเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (listed) 
ใหร้ะบลุักษณะการประกอบธรุกจิของผูอ้อกตราสาร เชน่ ประเภทอตุสาหกรรม และสนิคา้/บรกิารหลัก เป็นตน้ และสถานะการเป็นบรษัิท listed 

2. ประเภทตราสารและระยะเวลาการเสนอขาย 
 ใหร้ะบปุระเภทตราสารหนทีเีสนอขาย โดยระบลุักษณะดังตอ่ไปน ี

ประเภทตราสาร 
- พันธบัตร 
- หุน้กู ้
- ตัวแลกเงนิ (Bill of exchange) /ตัวสัญญาใชเ้งนิ (Promissory note) 
- พันธบัตรตา่งประเทศหรอืหุน้กูต้า่งประเทศทเีสนอขายในประเทศไทย (Baht bond) 
- หุน้กูส้กลุเงนิตราต่างประเทศ (FX bond) 
- หุน้กูแ้ปลงสภาพ (Convertible bond) 
อายตุราสาร 
- ระยะสนั (ไม่เกนิ 270 วนั) 
- ระยะยาว 
ลําดับการชําระหนี 
- ไมด่อ้ยสทิธ ิ
- ดอ้ยสทิธ ิ
- ดอ้ยสทิธคิลา้ยทนุ 
หลักประกัน/การคําประกัน 
- มปีระกัน 
- ไมม่ปีระกัน 
การไถ่ถอนก่อนกําหนด 
- ผูอ้อกตราสารสามารถขอไถถ่อนก่อนครบกําหนด (callable) 
- ผูถ้อืตราสารสามารถขอไถถ่อนก่อนครบกําหนด (puttable) 

 ใหร้ะบชุอืตราสารทเีสนอขาย 
 ใหร้ะบรุะยะเวลาการเสนอขายตามทรีะบไุวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายตราสารหน ี(แบบ filing) 

3. ลักษณะตราสาร 
ใหร้ะบรุายการตอ่ไปนี 

- สกลุเงนิ : หากไมใ่ชส่กลุเงนิบาท ใหร้ะบสุกลุเงนิของตราสารทเีสนอขาย เชน่ สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD) เป็นตน้ 
- อายตุราสาร : ใหร้ะบอุายุของตราสาร  
- อัตราดอกเบยี/ผลตอบแทน : ใหร้ะบวุา่อัตราดอกเบยีทจีะจ่ายใหผู้ถ้อืตราสารตามงวดการจ่ายเป็นลักษณะใดตอ่ไปนี 

1. คงท ี(fixed) 
2. ลอยตัว (floating) 
3. ผสม (mixed) 
4. ไมค่ดิอัตราดอกเบยี (zero coupon) 
โดยใหร้ะบเุป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) ตอ่ปี  

- งวดการชําระดอกเบยี/ผลตอบแทน : ใหร้ะบงุวดการจ่ายดอกเบยีตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing เชน่ จ่ายดอกเบยีทกุ ๆ 3 เดอืน เป็นตน้ 
- การไถ่ถอนก่อนกําหนด (ถา้ม)ี : หาก “ม”ี  ใหเ้ปิดเผยรายละเอยีดเกยีวกับสทิธใินการไถถ่อนตราสารกอ่นกําหนด รวมถงึเงอืนไข 

การไถ่ถอนดังกลา่ว เชน่ เป็นสทิธขิองผูอ้อกตราสาร / ผูถ้อืตราสาร โดยจะใชส้ทิธไิดภ้ายหลังจากการเสนอขายตราสารอยา่งนอ้ย X ปี 
หรอืเมอือัตราดอกเบยีในตลาดลดลง / เพมิขนึถงึระดับ Y% ตอ่ปี  เป็นตน้ 

- มลูคา่การเสนอขายรวม : ใหร้ะบมุลูคา่การเสนอขายรวมของตราสารทเีสนอขาย (มลูคา่ทตีราไว)้ 
- หลักประกัน/ผูค้ําประกัน (ถา้ม)ี : หาก “ม”ี  ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเกยีวกับประเภทหลักประกัน ไดแ้ก ่

1. การคําประกันโดยนติบิคุคล (Corporate Guarantee) 
2. การคําประกันโดยหลักทรัพย ์(Collateral) 
รวมทังใหร้ะบมุลูคา่การคําประกัน และเงอืนไขของการคําประกัน (ถา้ม)ี 

 
1 จัดทํา factsheet 1 ชดุสําหรับตราสาร 1 รุ่น 
2 ตราสาร plain/common ไดแ้ก ่ตราสารทไีม่ซบัซอ้น (senior (secured/unsecured)) ตราสารทใีหส้ทิธผิูอ้อกไถถ่อนคนื
กอ่นกําหนด (callable) ตราสารทใีหส้ทิธผิูถ้อืไดร้ับชําระคนืกอ่นกําหนด (puttable) และหุน้กูแ้ปลงสภาพ (convertible) 
3 ตราสาร complex/risky ไดแ้ก ่ตราสารหนดีอ้ยสทิธ ิ(subordinated) หุน้กูท้คีรบกําหนดไถถ่อนเมอืมกีารเลกิกจิการ 
(perpetual) หุน้กูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์(securitization) ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของ
ธนาคารพาณชิย ์(Basel III) ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัย (Insurance Capital Bond) หุน้กูท้มีี
อนุพันธแ์ฝง และศกุกู (sukuk) 
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การเปิดเผยขอ้มลู 
- ชอืผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้(ถา้ม)ี : ใหร้ะบชุอืผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้
- วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ : ใหร้ะบุวัตถปุระสงคข์องการใชเ้งนิทไีดจ้ากการระดมทนุในครงัน ีเชน่ ขยายกําลังการผลติ ใชเ้ป็นเงนิทนุ

หมนุเวยีน ชําระหนเีดมิ ลงทนุโครงการใหม ่ปรับปรุงกจิการ บรหิารความเสยีง เป็นตน้ ตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing  

4. อันดับความน่าเชอืถอื (ถา้ม)ี 
ใหร้ะบวุา่มกีารจัดอันดับความน่าเชอืถอื (rating) ของตราสาร และ/หรอืผูอ้อกตราสาร และ/หรอืผูค้ําประกัน/ผูร้ับอาวลัหรอืไม ่ 
พรอ้มระบ ุrating แนวโนม้ (outlook) ชอืสถาบันการจัดอันดับความน่าเชอืถอื และวันทไีดร้ับการจัด rating  

5. รายละเอยีดสําคัญอนื 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 
 วันทอีอกตราสาร/วันทคีรบกําหนดอาย ุ: ใหร้ะบวัุนทอีอกและวันทคีรบกําหนดไถถ่อนของตราสารนัน ๆ (วัน/ เดอืน/ ปี)   

(กรณีหุน้กู ้perpetual ใหร้ะบเุฉพาะวันทอีอกตราสาร และระบวุา่ไถถ่อนเมอืเลกิกจิการ) 
 ประเภทการเสนอขาย : ใหร้ะบุวา่เป็นการเสนอขายตอ่ผูล้งทนุทัวไป (PO) หรอืผูล้งทุนสถาบัน (PP-II) และ/หรอื ผูล้งทุนรายใหญพ่เิศษ 

(PP-UHNW) และ/หรอื ผูล้งทนุรายใหญ ่(PP-HNW) 
 ผูจ้ัดจําหนา่ย/ผูค้า้: ใหร้ะบชุอืบรษัิทหลักทรัพยท์ทํีาหนา้ทจํีาหน่าย/คา้ตราสารหนทีเีสนอขายตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing (ถา้ม)ี 
 นายทะเบยีนหุน้กู ้: ใหร้ะบชุอืนายทะเบยีนหุน้กู ้ตามทรีะบุไวใ้นแบบ filing 
 อัตราดอกเบยี/ผลตอบแทน : 

หากเป็นอัตราดอกเบยีแบบลอยตัว ใหร้ะบวัุนกําหนดดอกเบยีของแตล่ะงวด พรอ้มกับแสดงหลักเกณฑก์ารคํานวณดอกเบยี และ
รายละเอยีดเงอืนไขอนืทเีกยีวขอ้งกับการจ่ายดอกเบยี (ถา้ม)ี ตามทกํีาหนดไวใ้นแบบ filing  
ตัวอยา่ง 
- อัตราดอกเบยีปรับทกุ 5 ปี โดยผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูจ้ะเป็นผูแ้จง้ใหผู้ล้งทนุทราบ   
- อัตราดอกเบยีสําหรับชว่ง 5 ปีแรกคงททีรีอ้ยละ 5.85 จ่ายดอกเบยีทกุ 6 เดอืน ยกเวน้ผูอ้อกหุน้กูม้กีารเลอืนการชําระดอกเบยี    
- ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธแิละดลุยพนิจิแตเ่พยีงผูเ้ดยีวทจีะเลอืนการชําระดอกเบยี (งวดปัจจุบันและคา้งชําระ) โดยไมจํ่ากัดระยะเวลาและ

จํานวนครงั และจะสะสมดอกเบยีทไีมไ่ดช้ําระ แตจ่ะไมม่กีารจ่ายผลตอบแทนใด ๆ บนดอกเบยีคา้งชําระสะสม 
 การรายงานภายหลังการเสนอขาย (กรณีเสนอขายตราสารหนีเพอือนุรักษ์สงิแวดลอ้ม (green bond) ตราสารหนีเพอืพัฒนาสังคม 

(social bond) และตราสารหนเีพอืความยังยนื (sustainability bond)) : ใหร้ะบหุนา้ท ีความถ ีและชอ่งทางการเปิดเผยรายงานตามที
ระบไุวใ้นแบบ filing 

6. อัตราสว่นทางการเงนิทสีําคัญของผูอ้อก 
กรณีเสนอขายตราสารหนีตอ่ PO และ/หรอื PP-HNW และ/หรอื PP-UHNW ใหแ้สดงอัตราสว่นทางการเงนิตอ่ไปนี โดยใชข้อ้มลูตาม 
งบการเงนิรวมยอ้นหลัง 2 ปี   งบการเงนิรายครงึปีฉบับสอบทาน และตังแตไ่ตรมาส 1 ถงึไตรมาสลา่สดุหรอืเทา่ทมีผีลการดําเนนิงานจรงิ1 
พรอ้มความหมายของแตล่ะอัตราสว่น เชน่ ความสามารถในการชําระดอกเบยี (Interest coverage ratio) ยงิสงูยงิแสดงถงึความสามารถใน
การชําระคนืสงู เป็นตน้ 
ทังน ีการแสดงขอ้มลูอัตราสว่นทางการเงนิงวดลา่สดุ ในกรณีทงีบกําไรขาดทนุเป็นงบระหวา่งปี ใหนํ้าขอ้มลูยอ้นหลัง 4 ไตรมาสมาคํานวณ
เพอืใหไ้ดข้อ้มลูเต็มปี กรณชีว่งเวลาใดทผีูอ้อกไม่ไดจ้ัดทํางบระหวา่งปีสําหรับงวดปีก่อน ใหจ้ัดทําอัตราสว่นทางการเงนิโดยใชข้อ้มลูเฉพาะ
งวดลา่สดุ และอธบิายในหมายเหตเุพมิเตมิ พรอ้มแสดงคา่เฉลยีอตุสาหกรรมของแตล่ะอัตราสว่นเฉพาะกลุ่มอตุสาหกรรมและบรกิารทวัไป 
โดยใชข้อ้มลูลา่สดุ (ถา้ม)ี ระบแุหลง่ขอ้มลู ชว่งเวลาของขอ้มลูและกลุม่อตุสาหกรรม (sector) ทใีชอ้า้งองิ สําหรับกรณีทไีมส่ามารถหา 
ขอ้มลูอา้งองิ ใหร้ะบวุา่ “ไมม่ขีอ้มลู” 
 กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่อตุสาหกรรมและบรกิารทัวไป 

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (current ratio) (เทา่) สนิทรัพยห์มนุเวยีน / หนสีนิหมุนเวยีน 

ความสามารถในการชําระดอกเบยี                     
(interest coverage ratio : ICR)  (เทา่) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา                     
และคา่ตัดจําหน่าย / ดอกเบยีจ่าย 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่กําไรกอ่นดอกเบยีจ่าย ภาษีเงนิ
ได ้คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย  
(interest bearing debt to EBITDA ratio) (เทา่) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / กําไรกอ่นหักดอกเบยี 
ภาษี คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย   

ความสามารถในการชําระภาระผูกพัน               
(debt service coverage ratio : DSCR) (เทา่) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และคา่ตัด
จําหน่าย / (หนสีนิระยะสันทมีภีาระดอกเบยี + หนสีนิ
ระยะยาวทมีภีาระดอกเบยีทคีรบกําหนดภายใน 1 ปี)  

หนสีนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม   
(debt to equity : D/E ratio) (เทา่) 

หนสีนิรวม / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม  
(interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เทา่) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีทคีรบกําหนดภายใน 1 ปีตอ่หนสีนิ
ทมีภีาระดอกเบยี (รอ้ยละ) 

(หนสีนิระยะสันทมีภีาระดอกเบยี + หนสีนิระยะยาว  
ทมีภีาระดอกเบยีทคีรบกําหนดภายใน 1 ปี) * 100 / 
หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี 

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิตอ่หนีสนิทมีภีาระดอกเบยี 
(รอ้ยละ) 

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ * 100 / หนสีนิทังหมดทมีี
ภาระดอกเบยี 

 
 กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ธนาคารพาณชิย ์

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 

อัตราสว่นสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งเพอืรองรับสถานการณ์
ดา้นสภาพคลอ่งทมีคีวามรุนแรง  
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) (รอ้ยละ) 

คํานวณตามเกณฑ ์ธปท. 
(สนิทรัพยส์ภาพคลอ่ง / ประมาณการกระแสเงนิสด
ไหลออกสทุธใิน 30 วัน ภายใตส้ถานการณ์ดา้น 
สภาพคลอ่งทมีคีวามรุนแรง) 
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อัตราสว่นแหลง่เงนิทมีคีวามมันคงและ 
ความตอ้งการแหลง่เงนิทมีคีวามมันคง  
(Net Stable Funding Ratio: NSFR) (รอ้ยละ) 

คํานวณตามเกณฑ ์ธปท. 
(แหลง่เงนิทมีคีวามมันคง / ความตอ้งการแหลง่เงนิที
มคีวามมันคง) 

เงนิกองทนุชนัท ี1 (Tier 1 ratio) (รอ้ยละ) คํานวณตามเกณฑ ์ธปท. 

เงนิกองทนุทังสนิ (CAR ratio) (รอ้ยละ) คํานวณตามเกณฑ ์ธปท. 

 
 กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่บรษัิทหลักทรัพย ์

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 

เงนิกองทนุสภาพคลอ่งสทุธติอ่หนสีนิทัวไปและ
ทรัพยส์นิทตีอ้งวางเป็นประกัน (NCR) (รอ้ยละ) 

คํานวณตามเกณฑ ์ก.ล.ต. 

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (current ratio) (เทา่) สนิทรัพยห์มนุเวยีน / หนสีนิหมุนเวยีน 

ความสามารถในการชําระดอกเบยี                
(interest coverage ratio : ICR) (เทา่) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และ       
คา่ตัดจําหน่าย / ดอกเบยีจ่าย 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่กําไรกอ่นดอกเบยีจ่าย ภาษี
เงนิได ้คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย   
(interest bearing debt to EBITDA ratio) (เทา่) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / กําไรกอ่นหัก
ดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย   

ความสามารถในการชําระภาระผูกพัน        
(debt service coverage ratio : DSCR) (เทา่) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และคา่ตัด
จําหน่าย / (หนสีนิระยะสันทมีภีาระดอกเบยี + หนสีนิ
ระยะยาวทมีภีาระดอกเบยีทคีรบกําหนด  ภายใน 1 ปี)  

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
(interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA)  
(รอ้ยละ) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษี * 100 / สนิทรัพยร์วม 
(เฉลยี) 

 
 กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ประกันชวีติ 

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 

อัตราสว่นเงนิกองทนุตอ่เงนิทนุทตีอ้งดํารงตามกฎหมาย 
(CAR Ratio) (รอ้ยละ) 

คํานวณตามเกณฑ ์คปภ. 

สนิทรัพยล์งทนุตอ่สํารองประกันภัย  
(รอ้ยละ) 

สนิทรัพยล์งทนุ * 100 / เงนิสํารองประกันภัย 

อัตราการเปลยีนแปลงเงนิกองทุน (รอ้ยละ) คํานวณตามเกณฑ ์คปภ. 

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) (รอ้ยละ) กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษี * 100 / สว่นของ 
ผูถ้อืหุน้รวม (เฉลยี) 

คา่ใชจ่้ายในการรับประกันภัย (รวมคา่บําเหน็จ)  
ตอ่เบยีรับประกันภัยสทุธ ิ(รอ้ยละ) 

คา่ใชจ่้ายในการรับประกันภัย (รวมคา่บําเหน็จ) * 100 
/ เบยีรับประกันภัยสทุธ ิ

 
 กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ลสีซงิ 

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 

ความสามารถในการชําระดอกเบยี                
(interest coverage ratio : ICR) (เทา่) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และ        
คา่ตัดจําหน่าย / ดอกเบยีจ่าย 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่กําไรกอ่นดอกเบยีจ่าย ภาษี
เงนิได ้คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย  
(interest bearing debt to EBITDA ratio) (เทา่) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / กําไรกอ่นหัก
ดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย   

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
(interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

สัดสว่นสนิเชอืทไีมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้                   
(NPL ratio) (รอ้ยละ) 

สนิเชอืทไีมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้* 100 / สนิเชอืรวม  

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA)  
(รอ้ยละ) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษี * 100 / สนิทรัพยร์วม 
(เฉลยี) 

อัตราการเตบิโตของรายได ้(รอ้ยละ) (รายไดร้วมงวดปัจจุบัน-รายไดร้วมงวดกอ่น) * 100 / 
รายไดร้วมงวดกอ่น 

 
 กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่สนิเชอืสว่นบคุคล 

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 
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ความสามารถในการชําระดอกเบยี                 
(interest coverage ratio : ICR) (เทา่) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และ        
คา่ตัดจําหน่าย / ดอกเบยีจ่าย 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่กําไรกอ่นดอกเบยีจ่าย  
ภาษีเงนิได ้คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย  
(interest bearing debt to EBITDA ratio) (เทา่) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / กําไรกอ่นหัก
ดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย   

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
(interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

สัดสว่นสนิเชอืทไีมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้                
(NPL Ratio) (รอ้ยละ) 

เงนิใหส้นิเชอืทไีมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้* 100 / เงนิให ้
สนิเชอืรวม 

คา่เผอืหนีสงสัยจะสญูตอ่สนิเชอืรวม (allowance for 
doubtful account to total receivables ratio)  
(รอ้ยละ) 

คา่เผอืหนีสงสัยจะสญู * 100 / เงนิใหส้นิเชอืรวม 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA)  
(รอ้ยละ) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษี * 100 / สนิทรัพยร์วม 
(เฉลยี) 

 
 กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่บรษัิทบรหิารสนิทรัพย ์

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 

ความสามารถในการชําระดอกเบยี                 
(interest coverage ratio : ICR) (เทา่) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และ 
คา่ตัดจําหน่าย / ดอกเบยีจ่าย 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่กําไรกอ่นดอกเบยีจ่าย  
ภาษีเงนิได ้คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย  
(interest bearing debt to EBITDA ratio) (เทา่) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / กําไรกอ่นหัก
ดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย   

หนสีนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม   
(debt to equity : D/E ratio) (เทา่) 

หนสีนิรวม / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
(interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA)  
(รอ้ยละ) 
 

กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษี * 100 / สนิทรัพยร์วม 
(เฉลยี) 

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) (รอ้ยละ) กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษี * 100 / สว่นของ 
ผูถ้อืหุน้รวม (เฉลยี) 

หมายเหต ุ:  
1 สําหรับอัตราสว่นทางการเงนิทใีชข้อ้มลูตามงบการเงนิทเีปิดเผยตามประกาศทเีกยีวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกับฐานะการเงนิและ    
ผลการดําเนนิงานของบรษัิททอีอกหลักทรัพยกํ์าหนดใหร้ายงาน   
ทังน ีกรณีเสนอขายหุน้กูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์(securitization) ใหแ้สดงอัตราสว่นทางการเงนิของผูม้สีทิธ ิ
เสนอโครงการ (originator) และกรณีเสนอขายศกุกูใหแ้สดงอัตราสว่นทางการเงนิของผูร้ะดมทนุ 
2 สามารถเปิดเผยอัตราสว่นทางการเงนิอนื ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เชน่ EBITDA margin ratio (รอ้ยละ) เทา่กับ กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี 
คา่เสอืมราคาและคา่ตัดจําหน่าย / รายไดร้วม เป็นตน้ สําหรับกจิการในกลุม่พัฒนาอสังหารมิทรัพยใ์หเ้ปิดเผยอัตราสว่นเงนิทนุหมุนเวยีนเร็ว 
(quick ratio) (เทา่) เทา่กับ (สนิทรัพยห์มนุเวยีน-สนิคา้คงเหลอื) / หนสีนิหมนุเวยีน เพมิเตมิดว้ย 
3 บรษัิททปีระกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้ในบรษัิทอนื (holding company) ใหพ้จิารณาเปิดเผยอัตราสว่นทางการเงนิตามธรุกจิหลักของกลุม่ 
4 การแสดงขอ้มลู key financial ratio งวดลา่สดุทมีขีอ้มลูไมค่รบ 1 ปี หากเปรยีบเทยีบขอ้มลูในงบการเงนิประเภทเดยีวกัน เชน่ D/E ratio, 
ICR และ Current ratio เป็นตน้ ใหใ้ชง้บการเงนิงวดลา่สดุ  (รอบระยะเวลาตังแตไ่ตรมาส 1 ถงึไตรมาสลา่สดุ) ในการคํานวณ ยกเวน้การ
เปรยีบเทยีบระหวา่งงบการเงนิ เชน่ ROA, ROE และ DSCR เป็นตน้ ใหใ้ชข้อ้มลูยอ้นหลัง 4 ไตรมาส เพอืใหเ้ปรยีบเทยีบกันได ้ กรณีชว่งเวลา
ใดทบีรษัิทไมไ่ดจ้ัดทํางบระหวา่งปีสําหรับงวดปีกอ่น ใหจ้ัดทํา key financial ratio โดยใชข้อ้มลูเฉพาะงวดลา่สดุ และอธบิายในหมายเหตุ
เพมิเตมิ 
ตัวอยา่ง ณ ไตรมาส 3 ปี 25XX 
- การคํานวณ ROA เทา่กับ กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษียอ้นหลัง 4 ไตรมาส หารดว้ย สนิทรัพยร์วม(เฉลยี) 
5 ในการคํานวณดอกเบยีจ่าย (I ทเีป็นตัวหารในสตูรคํานวณ ICR) ใหร้วมคา่ใชจ้่ายดอกเบยีในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และคา่ใชจ้่ายดอกเบยี
สว่นทบีันทกึเป็นตน้ทุนสนิทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิดว้ย  
6 ระบขุอ้กําหนดในการดํารงอัตราสว่นทางการเงนิตามขอ้กําหนดสทิธ ิและอัตราสว่นดังกลา่ว ณ รอบปีบัญชปัีจจุบัน และเปิดเผยสตูรการ
คํานวณนัน ทังน ีหากไม่มขีอ้กําหนดดังกลา่ว ใหร้ะบวุา่ “ไมม่ขีอ้กําหนดในการดํารงอัตราสว่นทางการเงนิ” 
7 ในกรณีทผีูอ้อกตราสารหนเีป็นบรษัิทตา่งประเทศ ยกเวน้ไมต่อ้งคํานวณอัตราสว่นทางการเงนิบางรายการตามตารางขา้งตน้หากไมส่ามารถ
คํานวณได ้

7. ขอ้กําหนดในการดํารงอัตราสว่นทางการเงนิ  
ใหร้ะบขุอ้กําหนดในการดํารงสัดสว่นทางการเงนิ เชน่ อัตราสว่นหนสีนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E ratio) อัตราสว่นหนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่
สว่นของผูถ้อืหุน้ (IBD/E ratio) อัตราสว่นหนสีนิ (Debt ratio) อัตราสว่นความสามารถในการจ่ายดอกเบยี (Interest coverage ratio) เป็นตน้ 
โดยกรณีทมีขีอ้กําหนดใหผู้อ้อกดํารงอัตราสว่นทางการเงนินอกเหนือจาก D/E ratio ใหเ้ปิดเผยสตูรการคํานวณนันและแสดงอัตราสว่น  
ณ ปัจจุบันดว้ย 
ทังน ีหากไม่มขีอ้กําหนดดังกลา่ว ใหร้ะบวุา่ “ไมม่ขีอ้กําหนดในการดํารงอัตราสว่นทางการเงนิ” 
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8. ระดับความเสยีง 
พจิารณาจากอันดับความน่าเชอืถอื อายคุงเหลอืและความซบัซอ้น เชน่ ตราสาร plain ทมีอัีนดับความน่าเชอืถอื A ถงึ AAA มคีวามเสยีงระดับ 
1 ถงึ 3 ตราสาร plain ทมีอีันดับความน่าเชอืถอื BBB มคีวามเสยีงระดับ 4 ถงึ 5 ตราสาร plain ทไีมม่กีารจัดอันดับความน่าเชอืถอื  
มคีวามเสยีงระดับ 8  
ในสว่นของหุน้กู ้perpetual หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง และตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิย ์(Basel III) ไดค้ํานงึถงึ 
ความเสยีงในมติขิองความซบัซอ้นและการคุม้ครองเงนิตน้ (กรณีหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง) ดว้ย จงึแยกแนวทางการกําหนด risk scale  
ออกจากตราสารหนทีัวไป เชน่ หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง มคีวามเสยีงระดับ 4 ขนึไป และหุน้กู ้perpetual ตราสาร Basel III และ Insurance 
Capital Bond มคีวามเสยีงระดับ 7 ถงึ 8 เป็นตน้ โดยสรุปไดด้ังน ี

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ทังน ีใหร้ะบคุําเตอืนเกยีวกับความซบัซอ้นของลักษณะตราสารทา้ยภาพดว้ย โดยระบเุป็นหมายเหตแุละใชต้ัวอักษรสแีดง ดังนี 
เป็นตราสารหน.ี.. 

- ดอ้ยสทิธ ิ
- มลีักษณะคลา้ยทนุ 
- ผูอ้อกตราสาร/ผูถ้อืตราสารสามารถขอไถถ่อนกอ่นครบกําหนด (แลว้แตก่รณี) 
- การชําระเงนิตน้หรอืดอกเบยีขนึกับปัจจัยอา้งองิ 
หมายเหต ุ: rating หมายถงึ อันดับความน่าเชอืถอืตามทปีระกาศกําหนด  
สําหรับรูปแสดงระดับความเสยีงทัง 8 ระดับ สามารถ download ไดท้รีะบบออกและเสนอขายหลักทรัพย ์(Initial Product Offering  
System : IPOS) หรอืระบบสําหรับการรับขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสอ์นื ตามหลักเกณฑ ์เงอืนไข และวธิกีารทสีํานักงานประกาศกําหนด  
เพอืนําไปใชป้ระกอบการจัดทําเอกสาร 

9. ผลตอบแทนของตราสารอนืในตลาด 
ใหร้ะบผุลตอบแทนตอ่ปี (yield to maturity) ของตราสารทมีอีายแุละอันดับความน่าเชอืถอืเทา่กัน (หรอืตราสารทมีอีายแุละอันดับ 
ความน่าเชอืถอืใกลเ้คยีงกัน) โดยใชข้อ้มลู ณ วนัทกํีาหนดอัตราดอกเบยีตราสาร พรอ้มระบุวนัทขีองขอ้มลู หากไมส่ามารถหาขอ้มลูอา้งองิได ้
ใหร้ะบวุา่ “ไมม่ขีอ้มลู”  

ทังน ีสามารถดูขอ้มลูไดจ้ากเสน้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนภีาคเอกชน (Corporate Bond Yield Curve) ซงึจัดทําโดย ThaiBMA            

ในกรณีทผีูอ้อกตราสารไมส่ามารถหาอัตราผลตอบแทนของตราสารหนีทมีอีายคุงเหลอืเทา่กันจาก Corporate Bond Yield Curve ใหผู้อ้อก
ระบอัุตราผลตอบแทนของตราสารหนทีมีอีายคุงเหลอืใกลเ้คยีง โดยใชว้ธิ ีlinear interpolation พรอ้มระบหุมายเหตอุธบิายขา้งทา้ยวา่             
“*ตราสารทมีอีายุไมเ่ต็มปี จะใชอั้ตราผลตอบแทนอา้งองิทมีาจากการคํานวณ”  

ตัวอยา่ง อัตราผลตอบแทนของตราสารหนทีมีอีันดับความน่าเชอืถอือยูท่ ีAAA ทมีอีายคุงเหลอื 3 ปี 6 เดอืน ใหใ้ชอ้ัตราผลตอบแทนทเีป็น 
จุดกงึกลางระหวา่งอัตราผลตอบแทนของตราสารหนมีอีันดับความน่าเชอืถอือยูท่ ีAAA ซงึมอีายคุงเหลอื 3 ปี และ 4 ปี 

10. ความเสยีงของผูอ้อก 
ใหร้ะบคุวามเสยีงทกีระทบในทางลบตอ่ความสามารถในการชําระหนขีองผูอ้อก และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing 
(ระบสุว่นและหัวขอ้) ทังน ีใหเ้รยีงลําดับปัจจัยความเสยีงหรอืคําเตอืนทสีําคัญมากเป็นลําดับแรก ยกตัวอยา่งเชน่ 
 

ประเด็น ตวัอยา่งลกัษณะ ตวัอยา่งการเปิดเผย 
1. ผลประกอบการจากการ
ประกอบธรุกจิปกต ิ
*ไมร่วมรายการพเิศษ          
ทังรายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย 
(รายละเอยีดเพมิเตมิสามารถ
เปิดเผยในแบบ filing ได)้ 

ไมม่ันคง ไมส่มําเสมอ โดยเฉพาะกรณี
ขาดทนุ หรอืไดร้ับผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอกเป็นประจํา เชน่ ภยัธรรมชาต ิ
เป็นตน้ 

 บรษัิทมคีวามเสยีงในดา้นความสามารถ 
ในการชําระหน ีมผีลประกอบการ 
ไมส่มําเสมออาจสง่ผลตอ่ความสามารถ 
ในการชําระหนีตามหุน้กู ้ 

 โรงงานผลติหลักของบรษัิทผลติสนิคา้ 
คดิเป็น 30% ของ turnover ปีกอ่น ตังอยู่
รมิแมนํ่าทเีกดินําทว่มทกุปี อาจกระทบกับ
การขนสง่สนิคา้ใหศ้นูยก์ระจายสนิคา้และ
ลกูคา้ ทําใหข้นสง่ลา่ชา้กวา่กําหนดจนอาจ
สง่ผลกระทบทางลบตอ่ชอืเสยีงของบรษัิท
ได ้

2. สภาพคลอ่ง  กรณีอัตราสว่นสภาพคลอ่ง  
(หรอือัตราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว  
กรณีผูอ้อกตราสารเป็นธรุกจิในกลุม่
อสังหารมิทรัพย)์ มคีา่ลดลง 

 บรษัิทมสีภาพคลอ่งตํา โดยปัจจุบันมี
อัตราสว่นสภาพคลอ่งอยูท่ ี0.12 เทา่  
จงึอาจมคีวามเสยีงในการผดินัดชําระหน ี
หากไม่สามารถจัดหาสภาพคลอ่งหรอื
แหลง่ในการชําระหนีได ้



 

8 
 

การเปิดเผยขอ้มลู 

3. ระดับหนสีนิ หนีเทยีบสภาพ
คลอ่ง หนเีทยีบผลการ
ดําเนนิงาน หรอืภาระหนีอนื ๆ 
นอกจากตราสารหนี 

 กรณี ICR หรอื DSCR มคีา่ลดลง 
หรอื net debt to EBITDA หรอื D/E 
มคีา่เพมิขนึ 

 กรณีมหีนสีนิจํานวนมาก หรอืใกลผ้ดิ
เงอืนไขตามสัญญาหรอืขอ้ตกลง 
เชน่ สัญญาเงนิกูธ้นาคาร เป็นตน้ 

 บรษัิทมภีาระหนรีะดับสงู มหีนีสนิทมีี
ดอกเบยีจํานวนมาก และมผีลการ
ดําเนนิงานทขีาดทนุตอ่เนืองหลายปี สง่ผล
ใหค้วามสามารถชําระเงนิตน้และดอกเบยี
ของบรษัิทคอ่นขา้งมคีวามผันผวน ผูล้งทนุ
ควรทําความเขา้ใจความเสยีงก่อนลงทนุ 

 ผูอ้อกมภีาระการกระจุกตัวของหนีทจีะตอ้ง
จ่ายคนืในชว่งอกี 2 ปีขา้งหนา้ ผูล้งทนุจงึ
ควรวเิคราะหก์ารบรหิารสภาพคลอ่งของ 
ผูอ้อกใหด้ ี

 บรษัิทมอีัตราสว่นหนสีนิตอ่สว่นของผูถ้อื
หุน้ทใีกลก้ารผดิเงอืนไขสัญญาเงนิกูข้อง
ธนาคารพาณชิยห์รอืหนอีนื ๆ ซงึหากเกดิ
กรณีดังกลา่ว เงนิกูท้งัหมดจากสถาบัน
การเงนิและหุน้กูท้กุรุ่นรวมถงึหุน้กูรุ้่นนีอาจ
ถกูเรยีกชําระทันท ีจงึเกดิความเสยีงที
บรษัิทอาจไมส่ามารถใชค้นืเงนิกูแ้ละหุน้กู ้
ดังกลา่วไดห้รอืไมส่ามารถจัดหาเงนิกู ้
เพมิเตมิเพอืรไีฟแนนซไ์ด ้

4. การเปลยีนแปลงธรุกจิหลัก  
 
 

การเปลยีนแปลงธรุกจิหลักสง่ผลให ้
โครงสรา้งรายไดเ้ปลยีน หรอืผูบ้รหิาร 
ไมคุ่น้เคยหรอืเชยีวชาญกับธรุกจิใหม ่
จนกระทบความสามารถในการชําระหนี 

บรษัิทมกีารเปลยีนธรุกจิจากเดมิเป็นผูผ้ลติ
ชนิสว่นอเิล็กทรอนกิส ์มาสูธ่รุกจิวางระบบและ
ใหบ้รกิารดา้นไอทซีงึบรษัิทยังไมม่คีวาม
เชยีวชาญ อาจสง่ผลใหโ้ครงสรา้งรายไดห้ลัก
เปลยีนแปลงไป  

5. แหลง่รายไดห้รอืแหลง่ทมีา
ของการชําระคนื 

 การพงึพงิแหลง่รายไดจ้ากธรุกจิใด
ธรุกจิหนงึเป็นหลักและธรุกจินันมี
ความเสยีง  

 แหลง่ทมีาของเงนิทใีชช้ําระคนืหนี
ไมไ่ดม้าจากธรุกจิของตนเองแต่
ขนึกับบรษัิทอนื หรอืขนึกับ
ความสามารถในการประกอบธรุกจิ
ของบรษัิทลกู เชน่ กรณีบรษัิทที
ประกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้ 
(Holding Company) 

 ความสามารถในการประมลู
ใบอนุญาตในการประกอบธรุกจิ 

 การพงึพงิแหลง่เงนิทนุจากการออก
หุน้กู ้

 การประกอบธรุกจิของบรษัิทขนึกับ       
การไดร้ับใบอนุญาต หากบรษัิทไมส่ามารถ
ประมลูหรอืใบอนุญาตในการประกอบธรุกจิ
ของบรษัิทไมไ่ดร้ับการพจิารณาตอ่อาย ุ   
ก็จะสง่ผลใหบ้รษัิทถกูปรับหรอืถูก
ดําเนนิการตามกฎหมาย หรอืไม่สามารถ
ประกอบกจิการได ้

 พงึพงิแหลง่เงนิจากการออกหุน้กูเ้ป็นหลัก 
หากไม่สามารถออกหุน้กูเ้พอืไถ่ถอนรุ่นเดมิ
ได ้และไมม่แีหลง่เงนิสํารองใด อาจผดินัด
ชําระหนหีุน้กูไ้ด ้

6. ขอ้พพิาททางกฎหมาย 
 ใหร้ะบมุลูหนีโดยรวม และ

ผลกระทบตอ่ฐานะการเงนิ
ของบรษัิท 

 การตังสํารอง สถานะและ
ความคบืหนา้ใหเ้ปิดเผย 
โดยละเอยีดในแบบ filing  

ความเสยีหายกรณีแพค้ดจีะมผีลกระทบ
ทางลบเป็นจํานวนทสีงูกว่ารอ้ยละ 5 ของ
สว่นของผูถ้อืหุน้ (ตอ่คดหีรอืขอ้พพิาท) 

บรษัิทมขีอ้พพิาททางกฎหมายทบีรษัิทเป็น
คูค่วามหรอืคูก่รณี ซงึเป็นคดหีรอืขอ้พพิาททยีัง
ไมส่นิสดุและอาจมผีลกระทบตอ่การดําเนนิ
ธรุกจิอยา่งมนัียสําคัญ โดยมจํีานวนทนุทรัพย ์        
ทบีรษัิทถกูเรยีกรอ้งเป็นเงนิจํานวน 3,500  
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 20 ของสว่นของ        
ผูถ้อืหุน้ โดยไม่ไดต้งัสํารองความเสยีหายไว ้ 

7. ความเสยีงหลักประกัน  1. หลกัประกนั 
1.1 หุน้ ของบรษัิทอนืเป็นหลักประกัน  

- ความผันผวนของราคาหุน้ ซงึ
กระทบกับมลูคา่หุน้ทเีป็นหลักประกัน 

- หากบรษัิทประสบปัญหาหุน้บรษัิท
อาจมมีลูคา่ลดลงหรอืไมส่ามารถขายได ้

- กรณีเป็นหุน้ non-listed co. อาจ
ตอ้งประเมนิมลูคา่สนิทรัพยแ์ละหนสีนิ
ใหม ่ซงึอาจกระทบกับมลูคา่หุน้ทเีป็น
หลักประกัน   
1.2 ทดีนิ : มคีวามเสยีงเกยีวกับความ
คลอ่งตัวในการขายทอดตลาด 
1.3 ลูกหนหีรอืสทิธเิรยีกรอ้งในลูกหนี
สนิเชอื : ระบคุวามเสยีงดา้นคุณภาพ
ของหลักประกัน (ทังลกูหนทียีังรับรูเ้ป็น
รายได ้(Performing) และไมก่อ่ใหเ้กดิ
รายได ้(Non-Performing Loan)) ความ
เสยีงดา้นการดํารงมลูคา่ของหลักประกัน 
ความเสยีงดา้นการไมส่ามารถบังคับ
หลักประกันได ้ความเสยีงจากการใช ้
หลักประกันร่วมกับหุน้กูรุ้่นอนื (ถา้ม)ี และ
ความเสยีงดา้นความน่าเชอืถอืของการ
ตดิตามและตรวจสอบหลักประกัน เป็นตน้ 

 กรณีใชหุ้น้สามัญเป็นหลักประกัน : มลูคา่
หลักประกันดังกลา่วอาจปรับลดตามมลูคา่
ยตุธิรรมของกจิการของผูอ้อกหุน้ โดยหาก
เกดิกรณีผดินัดชําระหนแีละมกีารขาย
ทอดตลาดหลักประกันดังกลา่วเพอืชําระ
หน ีผูล้งทนุมคีวามเสยีงทอีาจจะไมไ่ดร้ับ
ชําระเงนิคนืเต็มจํานวน 

 กรณีใชท้ดีนิเป็นหลักประกัน : มคีวามเสยีง
ในการบังคับจํานองขายทอดตลาด โดย
ราคาซอืขายขนึกับภาวะตลาดในขณะนัน 
และกระบวนการบังคับจํานองจะตอ้งผา่น
ขนัตอนในชนัศาลซงึอาจใชร้ะยะเวลาใน
การดําเนนิการ นอกจากนี ยังมคีวามเสยีงที
มลูคา่บังคับขายทอดตลาดตํากวา่มลูคา่หนี
หุน้กู ้หรอือาจไมม่ผีูซ้อื 

 กรณีใชล้กูหนีหรอืสทิธเิรยีกรอ้งในลกูหนี
สนิเชอืเป็นหลักประกัน : หลักประกัน
ประกอบดว้ยลกูหนีทยีังรับรูร้ายได ้
(Performing) จํานวน 2,300 ลบ. และ
ลกูหนีทไีมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้(NPL) จํานวน 
300 ลบ. หากผูอ้อกตราสารเรยีกเก็บหนี
จากลกูหน ีPerforming หมดแลว้ยังไม่
เพยีงพอชําระหนตีามหุน้กู ้ผูอ้อกตราสาร
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1.4  กรณีหลกัประกนั (เชน่ ทรพัยส์นิ
หรอืหุน้) อยูต่า่งประเทศ  
 - ระบคุวามเสยีงในการบังคับหลักประกัน 
หรอือาจมขีอ้จํากัดดา้นกฎหมายและ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการฟ้องรอ้ง 
2. นติบิุคคล 
 ตอ้งแสดงความสามารถในการชําระคนื 
โดยใหเ้ปิดเผยฐานะการเงนิ ความเสยีง
หรอืสถานการณท์อีาจกระทบกับ
ความสามารถในการชําระหน ี(ถา้ม)ี  
การคําประกันหนอีนื ๆ (ถา้ม)ี หรอืขอ้มลู
เครดติ (Credit Bureau)  

จะตอ้งไปเรยีกเก็บหนีจากลกูหนี NPL ซงึมี
ความเสยีงทจีะไมส่ามารถเรยีกเก็บหนีได ้
และไมม่เีงนิเพยีงพอตอ่การชําระหนหีุน้กู ้
ทังหมด 
 

8. ไมม่ขีอ้จํากัดการกอ่หน ีหรอื
กรณีกอ่หนีไดไ้มจํ่ากัด        
(ไม่ม ีfinancial covenant) 

กรณีไมม่ขีอ้จํากัดการกอ่หนทีังจาก
ขอ้กําหนดสทิธหิุน้กูแ้ละสัญญาเงนิกูอ้นื ๆ  

บรษัิทไมม่ขีอ้จํากัดการกอ่หน ีภายใตข้อ้ตกลง
ใด ๆ ทบีรษัิทมอียูกั่บเจา้หน ีหรอืคูส่ัญญาใด ๆ  
ดังนัน บรษัิทจงึอาจกอ่หนีเพมิไดห้ากอัตรา
ดอกเบยีตลาดเออือํานวย ซงึจะสง่ผลใหบ้รษัิท
มภีาระหนเีพมิขนึและอาจสง่ผลกระทบตอ่
ความสามารถในการชําระหนี  

11.  QR code 
ใหแ้สดง QR code เพอืนําไปสูแ่บบ filing (บังคับสําหรับการเสนอขายตราสารหนทีกุประเภททมีกีารยนืแบบ filing ยกเวน้หุน้กูท้มี ี
อนุพันธแ์ฝง) ทังน ีสามารถสรา้ง QR code ไดท้รีะบบ IPOS หรอืระบบสําหรับการรับขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสอ์นื ตามหลักเกณฑ ์เงอืนไข และ
วธิกีารทสีํานักงานประกาศกําหนด 
12.  สรุปฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลัง 2 ปี งบการเงนิรายครงึปีฉบับสอบทาน และตังแตไ่ตรมาส 1 ถงึ           
ไตรมาสลา่สดุหรอืเทา่ทมีผีลการดําเนนิงานจรงิ1 
ใหแ้สดงขอ้มลูตามงบการเงนิรวมยอ้นหลัง 2 ปี งบการเงนิรายครงึปีฉบับสอบทาน และตังแตไ่ตรมาส 1 ถงึไตรมาสลา่สดุ หรอืเท่าทมีผีลการ
ดําเนนิงานจรงิ โดยใหแ้สดงเฉพาะตัวเลขตามงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบกําไรขาดทนุรวม ทังน ีใหแ้สดงในรูปแบบของแผนภมูแิทง่ 
 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่อตุสาหกรรมและบรกิารทัวไป 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนสีนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

รายไดร้วม 

คา่ใชจ่้ายรวม 

กําไรสทุธ ิ

ทังน ีรายไดร้วม หมายถงึ รายไดร้วมตามงบการเงนิ โดยบวก/ลบกับสว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและเงนิลงทนุ
ในการร่วมคา้ (ถา้ม)ี  
คา่ใชจ่้ายรวม หมายถงึ คา่ใชจ่้ายรวมตามงบการเงนิ โดยไม่นับรวมดอกเบยีจ่ายหรอืตน้ทนุทางการเงนิอนื ๆ จากกจิกรรมจัดหาเงนิทนุ 
และภาษีเงนิได ้(ถา้ม)ี 
นอกจากน ีในกรณทีผีูอ้อกตราสารมรีายไดห้รอืคา่ใชจ้่ายอนืทไีม่ไดเ้กดิจากการดําเนนิงานปกต ิหรอืเป็นรายการพเิศษ (one-time item) 
ใหร้ะบหุมายเหตทุา้ยแผนภมูแิทง่ดว้ย 

 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ธนาคารพาณชิย ์

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนสีนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิใหส้นิเชอื 

เงนิรับฝาก 

รายไดด้อกเบยีสทุธ ิ

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารสทุธ ิ

กําไรสทุธ ิ

 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่บรษัิทหลักทรัพย ์ 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนสีนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิกองทนุสภาพคลอ่งสทุธ ิ(NC) 
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รายไดค้า่นายหนา้ 

รายไดด้อกเบยีสทุธ ิ

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 

กําไร (ขาดทนุ) และผลตอบแทนจากเครอืงมอืทางการเงนิ 

กําไรสทุธ ิ

 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ประกันชวีติ 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนสีนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

สนิทรัพยล์งทนุ 

หนสีนิจากสัญญาประกันภัย 

เบยีประกันภยัทถีอืเป็นรายไดส้ทุธจิากการประกันภัยตอ่ 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ

ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรมป์ระกันภัยและคา่สนิไหมทดแทนสทุธ ิ

กําไรสทุธ ิ

 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ลสีซงิ 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนสีนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิใหส้นิเชอืสทุธ ิ

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ 

รายไดด้อกเบยีสทุธ ิ

รายไดท้มีใิชด่อกเบยี 

กําไรสทุธ ิ

 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่สนิเชอืสว่นบคุคล 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนสีนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิใหส้นิเชอืสทุธ ิ

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ 

รายไดด้อกเบยีสทุธ ิ

รายไดท้มีใิชด่อกเบยี 

กําไรสทุธ ิ

 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่บรษัิทบรหิารสนิทรัพย ์

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนสีนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิใหส้นิเชอืจากการซอืลกูหนสีทุธ ิ

ทรัพยส์นิรอการขายสทุธ ิ

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ 

รายไดด้อกเบยีสทุธ ิ

กําไรจากการขายทรัพยส์นิรอการขาย 

กําไรสทุธ ิ
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หมายเหต ุ:  
1 สําหรับขอ้มลูงบการเงนิใหเ้ปิดเผยตามประกาศทเีกยีวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกับฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานของบรษัิททอีอก
หลักทรัพยกํ์าหนดใหร้ายงาน ทังน ีกรณีเสนอขายหุน้กูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์(securitization) ใหแ้สดงขอ้มลู
ของผูม้สีทิธเิสนอโครงการ (originator) และกรณีเสนอขายศกุกูใหแ้สดงขอ้มลูของผูร้ะดมทนุ 
ตัวอยา่ง 

งบแสดงฐานะการเงนิ                                                                  งบกําไรขาดทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.  สัดสว่นหนทีมีภีาระดอกเบยีของผูอ้อก (เฉพาะกรณีผูอ้อกเป็นบรษัิทในกลุม่อตุสาหกรรมและบรกิารทัวไป) 
ใหร้ะบสุัดสว่นหนทีมีภีาระดอกเบยีของผูอ้อก ไดแ้ก ่เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ ตราสารหน ีและอนื ๆ (ใหร้ะบรุายการในหมายเหต)ุ เชน่ 
หนสีนิจากสัญญาเชา่ทางการเงนิ เงนิกูย้มืบรษัิททเีกยีวขอ้ง เป็นตน้  
ตัวอยา่ง 
ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*รายการอนื ๆ ไดแ้ก่ หนสีนิจากสัญญาเชา่ (lease) 

14.  ลําดับการไดร้ับชําระหนี 
ใหร้ะบ ุ(ตามรูปภาพ) สทิธเิรยีกรอ้งของผูล้งทนุในการไดร้ับชําระหนเีมอืผูอ้อกถกูพทิักษ์ทรัพยห์รอืถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอื 
มกีารชําระบัญชเีพอืการเลกิบรษัิท 
ตัวอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 

15. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของตราสาร 
ใหร้ะบคุวามเสยีงทเีกยีวขอ้งกับตราสาร และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้) ทังน ีใหเ้รยีงลําดับ
ปัจจัยความเสยีงหรอืคําเตอืนทสีําคัญมากเป็นลําดับแรก 
 สําหรับตราสารหนีแตล่ะประเภท  

- ตราสารหนีของหน่วยงานภาครัฐไทย ใหม้ขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทุนเขา้ใจวา่ ตราสารนีไม่ไดร้ับการคําประกันจากกระทรวงการคลัง 
และทรัพยส์นิของผูอ้อก ตราสารไมอ่ยูใ่นความรับผดิชอบแหง่การบังคับคด ี
ตัวอยา่ง 
พันธบัตรทเีสนอขายในครังนไีมใ่ชต่ราสารหนีทกีระทรวงการคลังคําประกันเงนิตน้และดอกเบยี นอกจากน ีผูถ้อืพันธบัตรยังมคีวาม
เสยีงในการไดร้ับชําระหนีคนื  เนืองจากผูอ้อกพันธบัตรอาจมขีอ้จํากัดเกยีวกับการบังคับชําระหนใีนทรัพยส์นิ ไม่วา่จะเป็นขอ้จํากัด
ตามกฎหมายอนืใด สัญญา หรอืขอ้จํากัดอนืใด หากเกดิกรณีทมีกีารผดินัดชําระหนีภายใตพ้ันธบัตรขนึ ผูถ้อืพันธบัตรอาจไมส่ามารถ
ฟ้องรอ้งใหนํ้าทรัพยส์นิของผูอ้อกพันธบัตรมาชําระหนไีด ้และสทิธขิองผูถ้อืพันธบัตรในการไดร้ับชําระหนภีายใตพั้นธบัตรอาจไดร้ับ
ผลกระทบในทางลบอยา่งมนัียสําคัญ 
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การเปิดเผยขอ้มลู 
- หุน้กูส้กลุเงนิตราต่างประเทศ (FX bond) ใหม้ขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจว่า ความผันผวนของอัตราแลกเปลยีนอาจสง่ผลตอ่

ผลตอบแทนทผีูล้งทนุจะไดร้ับดว้ย ตลอดจนความเสยีงจากหลักเกณฑเ์กยีวกับการแลกเปลยีนเงนิตรา ขันตอนและขอ้จํากัดของ
การซอื ขาย หรอืโอนตราสาร รวมทังขอ้จํากัดของการลงทนุในหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
ตัวอยา่ง 
- เนืองจากผูอ้อกหุน้กูจ้ะชําระหนเีงนิตน้และดอกเบยีหุน้กูเ้ป็นเงนิยโูร ผูล้งทนุจงึมคีวามเสยีงเกยีวกับอัตราแลกเปลยีน         

กรณีทเีงนิยโูรมมีลูคา่ลดลง รวมถงึความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของกฎหมายควบคมุการแลกเปลยีนเงนิตรา หรอื         
การเพมิขอ้จํากัดทางกฎหมายเกยีวกับการแลกเปลยีนเงนิในประเทศไทย ซงึอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่การลงทนุ       
และผลตอบแทนการลงทนุในหุน้กู ้

- หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิใหร้ะบเุงอืนไขและความเสยีงทผีูอ้อกอาจไมจ่่ายดอกเบยี (ถา้ม)ี ตลอดจนสทิธหิรอืลําดับในการรับชําระหนขีอง     
ผูถ้อืหุน้กู ้เชน่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้กูจ้ะดอ้ยกวา่สทิธขิองเจา้หนีสามัญเฉพาะในเรอืงการรับชําระหนตีามหุน้กูนั้นเมอืผูอ้อกหุน้กู ้      
ถกูพทิักษ์ทรัพย ์หรอืถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอืมกีารชําระบัญชเีพอืการเลกิบรษัิท หรอืกรณีอนืใดทไีดร้ับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน (ถา้ม ีใหร้ะบรุายละเอยีด) 
ตัวอยา่ง 
หุน้กูม้สีถานะดอ้ยสทิธ ิโดยผูถ้อืหุน้กูจ้ะไดร้ับชําระหนีหลังจากเจา้หนีบรุมิสทิธ ิเจา้หนีสามัญ และผูถ้อืหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิดังนัน      
ผูถ้อืหุน้กูม้โีอกาสไม่ไดร้ับชําระคนืเงนิตน้และดอกเบยีคา้งชําระหากผูอ้อกไมม่ทีรัพยส์นิเหลอืหรอืมไีม่เพยีงพอชําระหนตีามหุน้กู ้

- หุน้กูท้คีรบกําหนดไถ่ถอนเมอืเลกิกจิการ (perpetual) ใหร้ะบลุักษณะพเิศษและมขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่เป็นหุน้กูไ้มม่ี
กําหนดอายแุน่นอนเหมอืนหุน้กูท้ัวไป และระบลุักษณะพเิศษและความเสยีงทผีูล้งทนุอาจไดร้ับ และขอ้มลูแจง้เตอืนทเีกยีวขอ้ง        
ซงึรวมถงึ (แตไ่มจํ่ากัดเฉพาะ) สถานะการดอ้ยสทิธขิองตราสาร (subordinated) เงอืนไขการเลอืนจ่ายดอกเบยี สทิธขิองผูอ้อก 
ในการไถถ่อนคนืกอ่นกําหนด (callable) และกรณไีมม่เีงอืนไขการผดินัดไขว ้(cross-default) 
ตัวอยา่ง 
- ผูถ้อืหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนไดต้อ่เมอืผูอ้อกเลกิกจิการ ซงึการถอืแบบไมม่กีําหนดอาย ุมลีักษณะคลา้ยคลงึกับการถอืหุน้ท ี

ผูล้งทนุอาจไม่ไดร้ับคนืเงนิตน้ 
- ในกรณีทผีูอ้อกเลกิกจิการหรอืลม้ละลาย ผูล้งทนุจะมสีทิธไิดร้ับชําระหนเีป็นลําดับทา้ย ๆ กอ่นผูถ้อืหุน้สามัญแตห่ลังจาก 

เจา้หนีบรุมิสทิธ ิเจา้หนีสามัญ และผูถ้อืหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ
- ผูอ้อกมสีทิธเิลอืนการชําระดอกเบยีพรอ้มกับสะสมดอกเบยีจ่ายไปชําระในวันใดก็ไดไ้มจํ่ากัดระยะเวลา และไมจํ่ากัดจํานวนครงั 

(หรอืยกเลกิการจ่ายดอกเบยี4) ผูล้งทนุจงึอาจไม่ไดร้ับดอกเบยีหรอืไดร้ับดอกเบยีลา่ชา้ 
- ผูอ้อกมสีทิธไิถถ่อนหุน้กูค้นืกอ่นกําหนดเพอืลดตน้ทนุการจ่ายดอกเบยีในกรณีอัตราดอกเบยีในตลาดลดลง ดว้ยเหตผุล 

ทางภาษี และ/หรอืมกีารเปลยีนแปลงวธิจีัดอันดับหุน้กูห้รอืหลักการทางบัญช ี(ตามเงอืนไขทผีูอ้อกตราสารกําหนด) ซงึกรณที ี          
ผูอ้อกไดใ้ชส้ทิธไิถถ่อนกอ่นกําหนดและทผีา่นมามกีารเลอืนการชําระดอกเบยี โดยสะสมดอกเบยีทคีา้งชําระนันมาชําระในวันที
ไถถ่อนกอ่นกําหนดดังกลา่ว ผลตอบแทนทแีทจ้รงิของผูล้งทนุในหุน้กูนี้จะลดนอ้ยลงกว่าผลตอบแทนหรอืดอกเบยีทคีวรตอ้ง
ไดร้ับชําระตามงวดปกต ิ

- หากผูอ้อกมกีารผดินัดชําระหนใีนหุน้กูอ้นื หรอืสัญญาทางการเงนิอนื หรอืเจา้หนีอนืของผูอ้อก จะไมทํ่าใหผู้อ้อกเป็น             
ผูผ้ดินัดชําระภายใตหุ้น้กูนี้ดว้ย ผูล้งทนุจงึไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งใหผู้อ้อกตอ้งชําระคนืเงนิตน้และดอกเบยี 

- กองทรัสตเ์พอืการลงทนุในโครงสรา้งพนืฐานทเีสนอขายไดเ้ฉพาะผูล้งทนุรายใหญ ่(กอง Infra Trust – รายใหญ)่ เสนอขาย 
ตราสารหนี (Infra Trust Bond) ตอ่ผูล้งทนุทัวไป อยา่งนอ้ยใหม้ขีอ้มลูเตอืนผูล้งทนุดังตอ่ไปนี 
1. สนิทรัพยข์องกอง Infra Trust เป็นสนิทรัพยท์อียูร่ะหวา่งก่อสรา้งและยังไมก่อ่รายไดเ้ชงิพาณชิย ์มลูคา่ XX ลา้นบาท ผูล้งทนุ

จงึมคีวามเสยีงทสีนิทรัพยด์ังกลา่วอาจสรา้งไม่เสร็จ หรอืเสร็จลา่ชา้กว่ากําหนด หรอื มตีน้ทุนการกอ่สรา้งสงูกวา่ทปีระมาณการไว ้
2. สําหรับกรณีการออกและเสนอขาย Infra Trust Bond ทมีเีงอืนไขการไมจ่่ายดอกเบยีในชว่งแรก ใหร้ะบใุหช้ดัเจนวา่ ในชว่ง  

X ปีแรก ผูล้งทนุจะยังไมไ่ดร้ับดอกเบยีสําหรับหุน้กู 
- หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใหร้ะบคุวามเสยีงเกยีวกับความผันผวนของราคาหุน้สามัญจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพ (เชน่ ราคาหุน้สามัญ 

ลดตาํลงระหวา่งเวลาใชส้ทิธกัิบเวลาทมีกีารสง่มอบหุน้สามัญ) การจํากัดระยะเวลาใชส้ทิธแิปลงสภาพ และการเปลยีนแปลงหรอื
การปรับสทิธทิอีาจมผีลกระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืตราสาร (ถา้ม)ี เป็นตน้ 
ตัวอยา่ง 
มขีอ้กําหนดบังคับทใีหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้สามัญแทนการชําระเงนิตน้ ผูล้งทนุจงึมคีวามเสยีงจากราคาหุน้สามัญทมีี
ความผันผวนและอาจมมีลูคา่ตํากวา่มลูคา่ทตีราไวข้องหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

- หุน้กูท้มีเีงอืนไขใหผู้อ้อกตราสารสามารถไถ่ถอนตราสารกอ่นครบกําหนดได ้(callable)  อยา่งนอ้ยใหร้ะบคุวามเสยีงทผีูล้งทนุอาจ
ไดร้ับหากผูอ้อกตราสารใชส้ทิธไิถถ่อนตราสารกอ่นครบกําหนด เชน่ ผูถ้อืตราสารมคีวามเสยีงทจีะเสยีโอกาสในการไดร้ับ
ผลตอบแทนทสีงูจากการลงทนุในตราสารทเีสนอขาย หากผูอ้อกตราสารใชส้ทิธไิถถ่อนในชว่งทอัีตราดอกเบยีในตลาดลดตาํลง
กวา่อัตราดอกเบยีของตราสาร เป็นตน้ 
ตัวอยา่ง 
ทา่นมคีวามเสยีงทผีูอ้อกจะไถ่ถอนกอ่นกําหนด ทําใหท้า่นไม่ไดผ้ลตอบแทนตามทคีาดและอาจตอ้งลงทนุในตราสารทผีลตอบแทน
ตําลง (reinvestment risk) 

- หุน้กูท้มีเีงอืนไขใหผู้ถ้อืตราสารสามารถขอไถถ่อนตราสารกอ่นครบกําหนดได ้(puttable)  อยา่งนอ้ยใหร้ะบรุายละเอยีดเกยีวกับ
เงอืนไขและวธิกีารไถ่ถอนตราสารกอ่นครบกําหนดของผูถ้อืตราสารทไีดกํ้าหนด ไวล้ว่งหนา้ตังแตอ่อกและเสนอขายตราสาร เชน่ 
หาก credit rating ของตราสาร/ผูอ้อกตราสารลดตาํลงกวา่ระดับทรีะบไุว ้ผูถ้อืตราสารมสีทิธขิอไถถ่อนตราสารกอ่นครบกําหนดได ้
เพอืนําเงนิไปลงทนุในตราสารอนื ทมีลีักษณะและผลตอบแทนตามทตีนตอ้งการ โดยตอ้งดําเนนิการตามวธิกีารทกํีาหนดไว ้
ลว่งหนา้ เป็นตน้ 

- ตัวเงนิ ใหร้ะบลุักษณะพเิศษใหผู้ล้งทนุเขา้ใจ เชน่ 
- ในกรณีทผีูถ้อืตัวเงนิโอนตัวเงนิดว้ยวธิกีารสลักหลังตัวเงนิโดยการลงลายมอืชอืดา้นหลังตัวเงนิจะมผีลทําใหผู้ส้ลักหลังตัวเงนิ

อาจถกูไล่เบยีหรอือาจตอ้งรับผดิชอบในการชําระหนีตามความในตัวเงนินันดว้ย เวน้แตผู่ส้ลักหลังไดจ้ดขอ้กําหนดลบลา้งหรอื
จํากัดความรับผดิของตนไวช้ดัแจง้ในตัวเงนิ เชน่ “จะไลเ่บยีเอาจากขา้พเจา้ไม่ได”้ (without recourse) จงึจะมผีลทําให ้
ผูส้ลักหลังไมต่อ้งรับผดิชอบในการชําระหนตีอ่ผูร้ับโอนตวัเงนิตอ่ไป 

 
4 ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิย ์(Basel III) และตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของ
บรษัิทประกันภัย (Insurance Capital Bond) ผูอ้อกสามารถยกเลกิการจ่ายดอกเบยีไดข้นึอยูก่ับเงอืนไขทกํีาหนดไว ้ 
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การเปิดเผยขอ้มลู 
- ในกรณีทมีกีารระบุขอ้ความ “เปลยีนมอืไมไ่ด”้ “หา้มเปลยีนมอื” หรอืขอ้ความอนืใดทมีคีวามหมายทํานองเดยีวกัน อาจมผีล 

ทําใหเ้กดิความเสยีงดา้นสภาพคลอ่งของตัวเงนินัน โดยผูถ้อืตัวเงนิจะโอนตัวเงนิดว้ยวธิกีารสลักหลังตัวเงนิโดยการลงลายมอื
ชอืดา้นหลังตัวไม่ได ้ 

- ตัวเงนิเป็นเอกสารหลักฐานสําคัญในการขอขนึเงนิเมอืครบกําหนด ผูล้งทนุตอ้งพงึระมัดระวังไมใ่หต้วัเงนิสญูหาย              
หากปราศจากตัวเงนิแลว้ผูอ้อกตัวเงนิอาจปฏเิสธการชําระเงนิได ้ผูถ้อืตัวเงนิไม่ไดร้ับการคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก          
ในกรณีทธีนาคารพาณชิยผ์ูอ้อกตัวเงนิลม้ละลายหรอืไมส่ามารถจ่ายชําระหนีตามตัวเงนิได ้

 สําหรับตราสารหนีทกุประเภท 
- อยา่งนอ้ยใหม้ขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจว่าตลาดตราสารหนีในประเทศไทยมสีภาพคลอ่งตํา การขายตราสารกอ่น 

ครบกําหนดไถถ่อนในตลาดรองนันอาจไดร้ับมลูคา่ขายตราสารลดลงหรอืเพมิขนึได ้โดยขนึอยูก่ับสภาวะและความตอ้งการ  
ของตลาดในขณะนัน 
ตัวอยา่ง 
- การลงทนุในหุน้กูไ้มใ่ชก่ารฝากเงนิ  
- ผูล้งทนุอาจตอ้งพรอ้มถอืหุน้กูจ้นครบกําหนด เนืองจากการขายกอ่นครบกําหนดอาจทําไดย้าก หรอืขายไดต้าํกวา่มลูคา่ 

ทตีราไวห้รอืราคาทซีอืมา 
- หากไม่มอัีนดับความน่าเชอืถอื ทา่นควรตอ้งพจิารณาความสามารถในการชําระคนืของผูอ้อกอยา่งรอบคอบ 
- หากเป็นหุน้กูม้ปีระกัน ควรพจิารณาความสามารถและมลูคา่ในการประกันไดจ้รงิเมอืผดินัดชําระ   

- กรณีทมี ีrating ของตราสาร และ/หรอืผูอ้อกตราสาร และ/หรอืผูค้ําประกัน/ผูร้ับอาวลั ใหม้ขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่ 
rating ดังกลา่วเป็นเพยีงขอ้มลูประกอบการตัดสนิใจลงทนุเทา่นัน มใิชส่งิชนํีาการซอืขายตราสารหนทีเีสนอขาย และไมไ่ดเ้ป็น
การรับประกันความสามารถในการชําระหนขีองผูอ้อกตราสาร 

- ตราสารหนี unrated หรอืผูอ้อกมใิชบ่รษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (non-listed co.) ใหม้ขีอ้มลูที
เตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่ ตราสารอาจมผีลตอบแทนสงู แตก็่มคีวามเสยีงทสีงูดว้ยเชน่กัน หรอืขอ้จํากัดในการตดิตามขอ้มลู
ของบรษัิทผูอ้อกตราสาร  
ตัวอยา่ง 
- กรณี non-listed co. และ unrated : หุน้กูไ้มม่อีันดับความน่าเชอืถอื และผูอ้อกไมไ่ดเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีนกับ 

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ขอ้มลูจงึมจํีากัด ควรศกึษาและตดิตามขอ้มลูของผูอ้อกอย่างตอ่เนอืง 
- กรณี non-listed co. แตม่อัีนดับความน่าเชอืถอื (rated) : ผูอ้อกไมไ่ดเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพย ์

แหง่ประเทศไทย ขอ้มลูจงึมจํีากัด ควรศกึษาและตดิตามขอ้มลูของบรษัิทผูอ้อกอยา่งตอ่เนอืง 
*ทงัน ีการเปิดเผยลักษณะพเิศษทสีําคัญของตราสารสําหรับการออกและเสนอขายหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง หุน้กูท้อีอกภายใตโ้ครงการ 
แปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์(securitization) ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิย ์(Basel III) ตราสารดอ้ยสทิธิ
เพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัย (Insurance Capital Bond) ศกุกู และตราสารหนีสง่เสรมิความยังยนื (Sustainability-linked 
Bond) สามารถดไูดท้ตีารางดา้นทา้ย 

16.  คําเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอนื 
 คําเตอืน 

ใหร้ะบกุารแจง้เตอืนตอ่ไปนี 
- การอนุมัตจิากสํานักงาน ก.ล.ต. ไมไ่ดห้มายความว่าแนะนําใหล้งทนุ ประกันการชําระหนี ผลตอบแทน เงนิตน้ หรอืรับรอง 

ความถกูตอ้งของขอ้มลู 
- ขอ้มลูสรุปนีเป็นสว่นหนงึของหนังสอืชชีวน (filing) ซงึเป็นเพยีงขอ้มลูสรุปเกยีวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสยีงของ

หลักทรัพยแ์ละบรษัิททอีอกและเสนอขายหลักทรัพย ์ ดังนัน ผูล้งทนุตอ้งวเิคราะหค์วามเสยีงและศกึษาขอ้มลูจากหนังสอืชชีวน 
(filing)  

 ขอ้มลูแจง้เตอืนอนื 
1. ประวัตผิดินัดชําระหน ี 

- ใหร้ะบวุา่ ม ี/ ไมม่ ีการผดินัดชําระหนดีอกเบยีหรอืเงนิตน้ของตราสารหนี หรอืผดินัดชําระหนีเงนิกูย้มืจากธนาคารพาณชิย ์
บรษัิทเงนิทนุ บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถาบันการเงนิทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตงัขนึโดยดปูระวัตยิอ้นหลัง 3 ปีจากบรษัิท
ขอ้มลูเครดติแหง่ชาต ิและงบการเงนิ ทตีรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรีับอนุญาต หาก “ม”ี  ใหอ้ธบิายสาเหตขุองการผดินัด 
ชําระหนนัีน 

2. ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์(conflict of interest) (เฉพาะกรณีเสนอขายตอ่ PO และ/หรอื PP-HNW และ/หรอื PP-UHNW) 
- กรณีทบีรษัิทหลักทรัพยท์ทํีาหนา้ทจํีาหน่ายตราสารหน ี/ ทปีรกึษาทางการเงนิมคีวามเกยีวขอ้งกับผูอ้อกตราสารหนใีนลักษณะ

ทอีาจกอ่ใหเ้กดิ conflict of interest (เชน่ มกีารถอืหุน้ระหวา่งกัน มกีรรมการร่วมกัน เป็นเจา้หน ีเป็นตน้) ใหเ้ปิดเผยลักษณะ
ความสัมพันธไ์วด้ว้ย ทังน ีใหเ้ป็นไปตามประกาศทเีกยีวขอ้งกับการจัดการ conflict of interest ในกระบวนการออกและ 
เสนอขายตราสารหนี 

- กรณีผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูม้สีถานะเป็นเจา้หนขีองผูอ้อกตราสารหนี ใหเ้ปิดเผยความสัมพันธด์ังกลา่วไวด้ว้ย 
3. รายละเอยีดตราสารรุ่นอนื (กรณีเสนอขายมากกวา่ 1 รุ่นในครังนัน) 

- กรณีการเสนอขายตราสารหลายชดุซงึมอีาย/ุrating แตกตา่งกัน สามารถสรุปขอ้มลูตราสารรุ่นอนืทเีสนอขายพรอ้มกันได ้ทังน ี
ใหม้ขีอ้มลูเตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่ ตราสารแตล่ะชดุมคีวามเสยีงไมเ่ทา่กัน โดยตราสารทมีอีายุมากกวา่/rating ทตีํากวา่จะมี
ความเสยีงทสีงูกว่า 
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 การเปิดเผยเพมิเตมิกรณีเสนอขายตราสารประเภทอนื 
o หุน้กูท้มีอีนุพนัธแ์ฝง 

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ประเภทตราสาร 
ใหร้ะบปุระเภทตราสารหนทีเีสนอขาย : หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง 

2. ลักษณะตราสาร 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- ปัจจัยอา้งองิ : ใหร้ะบปัุจจัยอา้งองิของตราสารทเีสนอขาย เชน่ ราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. ดัชนี SET100 ราคาทองคํา  
อัตราแลกเปลยีนเงนิเยน เป็นตน้  

- วันกําหนดคา่ปัจจัยอา้งองิ 
- รูปแบบการไถถ่อน (cash/physical) : ใหร้ะบวุา่ในการไถถ่อนหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง ผูอ้อกตราสารจะจ่ายชําระคนืดว้ยเงนิสด หรอื

หลักทรัพย/์สนิทรัพยอ์นื หรอืเงนิสดหรอืหลักทรัพย/์สนิทรัพยอ์นื หรอื จ่ายชําระดว้ยวธิอีนื 

3. รายละเอยีดสําคัญอนื 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- อัตราผลตอบแทนสงูสดุ/ตําสดุ : ใหร้ะบอัุตราผลตอบแทนสงูสดุ/ตําสดุทอีาจเกดิขนึจากการทําธรุกรรม 
- การคุม้ครองเงนิตน้ ณ วันครบกําหนด : ใหร้ะบวุา่ ม ี/ ไมม่ ีหาก “ม”ี  ใหร้ะบวุา่ ณ วันครบกําหนดอาย ุผูอ้อกตราสารจะจ่ายชําระคนื 

เงนิตน้อยา่งนอ้ย X% ของเงนิลงทนุ  ทังน ีในการเสนอขายตราสารตอ่ผูล้งทนุทัวไป (PO) ผูอ้อกตราสารจะตอ้งจ่ายชําระคนืเงนิตน้ 
ไมต่ํากวา่ 80% ของเงนิลงทนุ ณ วันครบกําหนดอายุ 

4. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของตราสาร 
 ลักษณะพเิศษ ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- ลักษณะและเงอืนใขในการจ่ายเงนิตน้/ผลตอบแทน : ใหร้ะบลุักษณะอัตราดอกเบยี/ผลตอบแทนทจี่ายใหผู้ถ้อืตราสารตามงวด 
การจ่ายเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) และจํานวนเงนิ หลักเกณฑก์ารคํานวณดอกเบยี/ผลตอบแทน เงอืนไขอนืทเีกยีวขอ้งกับการจ่ายดอกเบยี/
ผลตอบแทน และ/หรอืการชําระคนืเงนิตน้ (ถา้ม)ี รวมถงึใหแ้สดงผลตอบแทนทผีูถ้อืตราสารจะไดร้ับจากการลงทนุภายใตส้ถานการณ์
ตา่ง ๆ ดว้ย เชน่ 
1. กรณีทกีารชําระคนืเงนิตน้ขนึอยูก่ับระดับปัจจัยอา้งองิ ใหร้ะบเุงอืนไขดังกลา่วไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย เชน่  
ณ วันครบกําหนดอายตุราสาร 

- หากราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. ตํากวา่ X1 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับเงนิตน้คนื 80% ของเงนิลงทนุ 
- หากราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. อยูร่ะหวา่ง X1 และ X2 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับเงนิตน้คนืไมต่ํากวา่ 80% แตไ่มเ่กนิ 100% 

ของเงนิลงทนุ ขนึอยูก่ับราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. 
- หากราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. สงูกวา่ X2 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับเงนิตน้คนื 100% ของเงนิลงทนุ 

2. กรณีทกีารจ่ายดอกเบยีขนึอยู่กับระดับปัจจัยอา้งองิ ใหร้ะบเุงอืนไขดังกลา่วไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย  เชน่ หากมวัีนใดวันหนงึในงวด 
การจ่ายดอกเบยี 

- ราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. ตํากวา่ X1 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบยี Y1% ตอ่ปี  
- ราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. อยูร่ะหวา่ง X1 และ X2 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบยี Y2% ตอ่ปี 
- ราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. สงูกวา่ X2 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบยีในอัตรา Y3% ตอ่ปี 

ตัวอยา่ง 
กรณีมกีารคุม้ครองเงนิตน้ทรีะดับรอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทตีราไว ้
ผูล้งทนุมเีงนิลงทนุ 1,000 บาท ในหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงทมีปัีจจัยอา้งองิเป็นหุน้บรษัิท BBB ซงึจ่ายดอกเบยี 10% ตอ่ปีและ 
ถอืจนครบอาย ุผูถ้อืตราสารจะไดร้ับชําระคนืเงนิตน้และดอกเบยีเป็นเงนิสด โดยเงนิตน้ทจีะไดร้ับคนืขนึอยูก่ับราคาปิดของหุน้อา้งองิ 
ณ วันทคีรบกําหนดอายหุุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง จะสามารถแบง่ไดเ้ป็น 3 กรณี ไดแ้ก ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ถา้ราคาปิดหุน้บรษัิท BBB ณ วันทคีรบกําหนดอาย ุเทา่กับหรอืสงูกวา่ 100 บาท (ราคาหุน้อา้งองิ) ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับคนืเงนิตน้ 
เทา่กับ 1,000 บาท (มลูคา่ทตีราไว)้ และดอกเบยี 100 บาท รวมเป็นจํานวน 1,100 บาท ซงึคดิเป็นอัตราผลตอบแทนเทา่กับ 
รอ้ยละ 10 ตอ่ปี 

2) ถา้ราคาปิดหุน้บรษัิท BBB  ณ วันทคีรบกําหนดอาย ุสงูกวา่ 80 บาท แตต่ํากวา่ 100 บาท เชน่ 90 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับคนื 
เงนิตน้ เทา่กับราคาปิดหุน้ BBB คณู 10 (90 x 10) หรอื 900 บาท และดอกเบยี 100 บาท รวมเป็นจํานวน 1,000 บาท ซงึคดิเป็น
อัตราผลตอบแทนเทา่กับรอ้ยละ 0 ตอ่ปี 

3) ถา้ราคาปิดหุน้บรษัิท BBB  ณ วันทคีรบกําหนดอาย ุเทา่กับหรอืตํากวา่ 80 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับคนืเงนิตน้ เทา่กับ 800 บาท 
(รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทตีราไว)้ และดอกเบยี 100 บาท รวมเป็นจํานวน 900 บาท ดังนัน ผูล้งทนุจะขาดทนุเทา่กับรอ้ยละ 10 ตอ่ปี 

- การเป็นบคุคลภายใน : กรณีเป็นบคุคลภายในของบรษัิททอีอกหุน้อา้งองิ ใหร้ะบบุคุคลทอียูใ่นฐานะทอีาจมโีอกาสลว่งรูข้อ้มลูภายใน
ของบรษัิททอีอกหุน้อา้งองิอันเนืองมาจากการมโีครงสรา้งการถอืหุน้หรอืการจัดการร่วมกับบรษัิททอีอกหุน้อา้งองิ โดยเฉพาะอยา่งยงิ
บคุคลทมีลีักษณะใดลักษณะหนงึดังตอ่ไปนดีว้ย 
1. ถอืหุน้ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทังหมดของบรษัิททอีอกหุน้อา้งองิ 
2. มบีรษัิททอีอกหุน้อา้งองิเป็นผูถ้อืหุน้ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทังหมด 

1



 

15 
 

การเปิดเผยขอ้มลู 
3. มผีูถ้อืหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทังหมดเป็นกลุม่บคุคลเดยีวกับ 

ผูถ้อืหุน้ทถีอืหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้มในบรษัิททอีอกหุน้อา้งองิเกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีง
ทังหมด 

4. มกีรรมการหรอืผูบ้รหิารเป็นกลุม่บคุคลเดยีวกับกรรมการทมีอีํานาจลงนามผกูพันหรอืผูบ้รหิารของบรษัิททอีอกหุน้อา้งองิ 
5. มโีครงสรา้งการถอืหุน้หรอืการจัดการในลักษณะอนืใดทแีสดงใหเ้ห็นไดว้่า ผูท้ปีระสงคจ์ะยนืคําขออนุญาตมอํีานาจควบคมุบรษัิท

ทอีอกหุน้อา้งองิ หรอืมบีรษัิททอีอกหุน้อา้งองิเป็นผูม้อีํานาจควบคมุ หรอืมผีูม้อํีานาจควบคมุเป็นบคุคลเดยีวกับผูม้อํีานาจควบคมุ
บรษัิททอีอกหุน้อา้งองิ 

 ความเสยีงสําคัญของตราสาร และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้)  
ตัวอยา่ง 
- หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงเป็นตราสารทมีสีภาพคลอ่งตํา และมตีลาดรองจํากัด ทําใหผู้ล้งทนุอาจซอืขายไดไ้มส่ะดวก 
- ผูล้งทนุมคีวามเสยีงทจีะสญูเงนิลงทนุทงัหมด หรอืบางสว่น หากหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงไม่มกีารคุม้ครองเงนิตน้ หรอืคุม้ครอง    

เงนิตน้ตํากว่า 100% ของเงนิลงทนุ 
- หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงเป็นตราสารทมีคีวามซบัซอ้นมากกวา่หุน้กูห้รอืตราสารหนทีัวไป เนืองจากมสีว่นทเีป็นตราสารอนุพันธ ์

(derivatives) ซงึจะมคีวามเสยีงทเีกยีวขอ้งหลายดา้น เชน่ ความเสยีงของปัจจัยอา้งองิ ความเสยีงดา้นเครดติของผูอ้อกตราสาร 
เป็นตน้ ซงึผูล้งทนุจะตอ้งศกึษาและทําความเขา้ใจรายละเอยีดอยา่งถถีว้นกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

- เงอืนไขการจ่ายผลตอบแทนและเงนิตน้อา้งองิกับปัจจัยตา่ง ๆ และผูล้งทนุมคีวามเสยีงทจีะสญูเงนิลงทนุหากไมม่กีารคุม้ครอง
เงนิตน้ 
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o หุน้กูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์(securitization) 

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ประเภทตราสาร 
ใหร้ะบปุระเภทตราสารหนทีเีสนอขาย : หุน้กูท้อีอกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพยข์องบรษัิท ก จํากัด เป็นตน้ 

2. ลักษณะตราสาร 
ใหร้ะบรุายการตอ่ไปนี 

- ผูใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บหน ี: ใหร้ะบุชอืผูใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บหน ีตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing (ถา้ม)ี 

3. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของตราสาร 
 ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- Credit enhancement : ใหร้ะบรุูปแบบหรอืวธิกีารทํา credit enhancement ในการเสนอขายตราสาร และมลูคา่ของการทํา credit 
enhancement พรอ้มทังคําอธบิายและเงอืนไขของวธิกีารดังกลา่ว เชน่ การคําประกันโดยนติบิคุคล/บคุคลอนื (Corporate/ 
Personal Guarantee) การวางหลักประกันไวเ้กนิมลูคา่ (Over collateralization) หรอืการตังบัญชเีงนิสํารอง หรอืกรณีทมีกีารออก
หุน้กูห้ลายประเภทภายใตโ้ครงการเดยีวกัน (เชน่ หุน้กูม้ปีระกัน/หุน้กูท้ัวไป และหุน้กูด้อ้ยสทิธ)ิ และกําหนดใหผู้เ้สนอโครงการ 
ซอืหุน้กูด้อ้ยสทิธทิอีอกภายใตโ้ครงการ ใหร้ะบรุายละเอยีดดังกลา่ว รวมถงึการจัดสรรกระแสเงนิสดในการจ่ายชําระเงนิตน้และ
ดอกเบยี เพอืใหมั้นใจว่าหุน้กูป้ระเภทอนืจะไดร้ับชําระหนกีอ่นหุน้กูด้อ้ยสทิธ ิเป็นตน้ 

- การชําระคนืเงนิตน้และผลตอบแทน : ใหร้ะบจํุานวนเงนิทผีูล้งทนุจะไดร้ับในแตล่ะงวด ซงึรวมถงึเงนิตน้และดอกเบยี พรอ้มระบุวันทจีะ
จ่ายชําระงวดแรกดว้ย  โดยการจ่ายคนืเงนิตน้อาจเป็นลักษณะ ชําระคนืเงนิตน้ครังเดยีวเมอืหุน้กูค้รบกําหนด (Bullet) ทยอยชําระคนื
เงนิตน้ แบบกําหนดตารางการชําระคนืลว่งหนา้ (Amortizing) ทยอยชําระคนืเงนิตน้ตามกระแสเงนิสดทมี ีโดยไมก่ําหนดตาราง 
การชําระคนืลว่งหนา้ (Passthrough) หรอื ทยอยชําระคนืเงนิตน้แตล่ะงวดซงึเมอืรวมดอกเบยีในแตล่ะงวดแลว้ ทําใหจํ้านวนรวม 
ในแตล่ะงวดเทา่กัน หรอืใกลเ้คยีงกัน (Mortgage Style Amortization)  ทังน ีใหร้ะบรุายละเอยีดในการชําระเงนิใหช้ดัเจน (ระบมุูลคา่
รวมเงนิตน้ และดอกเบยี เป็นตน้) 

- สนิทรัพยท์เีป็นสทิธเิรยีกรอ้ง : ใหร้ะบปุระเภท ลักษณะ คณุภาพ และมลูคา่ของสนิทรัพยท์เีป็นสทิธเิรยีกรอ้งภายใตโ้ครงการ เชน่ 
ลกูหนีสนิเชอืทอียูอ่าศัย สทิธเิรยีกรอ้งในคา่เชา่ ลกูหนสีนิเชอืบัตรเครดติ เป็นตน้  

- รายละเอยีดโครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์: ใหอ้ธบิายรายละเอยีดโครงสรา้งของหุน้กู ้กระบวนการแปลงสนิทรัพยเ์ป็น
หลักทรัพย ์ และการดแูลจัดการสนิทรัพย ์รวมถงึสทิธใินการเรยีกรอ้งรับชําระหนใีนกรณีทผีูอ้อกตราสารผดินัดชําระหน/ีลม้ละลาย/
ชําระบัญชเีพอืเลกิกจิการ 

- ลําดับขนัการจ่ายกระแสเงนิสด (Cash-flow waterfall) : ในกรณีทมีกีารออกตราสารหลาย class หรอื tranche ซงึมรีะดับความเสยีง
ไมเ่ทา่กันภายใตโ้ครงการเดยีวกัน ใหร้ะบลุําดับการไดร้ับผลตอบแทนโดยแสดงเป็นรูปภาพประกอบ 

 ใหร้ะบคุวามเสยีงทเีกยีวขอ้งกับตราสาร และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้) 
ตัวอยา่ง 
- เมอืเกดิเหตผุดินัดชําระหน ีผูถ้อืหุน้กูส้ามารถฟ้องรอ้งผูอ้อกตราสารเชน่เดยีวกับหุน้กูม้ปีระกัน และมสีทิธใินเงนิทไีดจ้ากสนิทรัพย์

ภายใตโ้ครงการ โดยไมส่ามารถฟ้องรอ้งจากผูเ้สนอโครงการได ้
- การพจิารณาความสามารถในการชําระคนืเงนิตน้และจ่ายดอกเบยีของผูอ้อกตราสาร ควรพจิารณาจากคณุภาพและความสามารถ 

ในการสรา้งรายได ้/ กระแสเงนิสดของสนิทรัพยภ์ายใตโ้ครงการ 
- ความเสยีงหลักของโครงการ เชน่ ความเสยีงเกยีวกับการจัดการใหเ้กดิความเพยีงพอของกระแสเงนิสดในโครงการ ความเสยีงจาก

การผดินัดชําระหน ีความเสยีงจากการทลีกูหนีผอ่นชําระหนีเร็วกว่ากําหนด (ในกรณีทกีารจ่ายชําระเงนิตน้และดอกเบยีเป็นแบบ pass 
through สําหรับโครงการทมีสีนิทรัพยใ์นโครงการเป็นสทิธเิรยีกรอ้งในลกูหน)ี  ความเสยีงจากการแตง่ตังผูใ้หบ้รกิารและผูท้เีกยีวขอ้ง
เขา้มาดําเนนิโครงการ เป็นตน้ 

- ปัจจัยทกีระทบตอ่ความสามารถในจ่ายชําระเงนิตน้และดอกเบยี การจัดสรรกระแสรายรับสําหรับการจ่ายชําระเงนิตน้และดอกเบยี 
เพอืใหผู้ถ้อืตราสารทราบวา่ความเสยีงของการลงทนุขนึอยูก่ับกระแสรายรับของกองทรัพยส์นิทผีูอ้อกตราสารนํามาชําระคนืหนีตาม 
หุน้กู ้

- เงอืนไขในสัญญาการใหกู้ย้มืระหวา่งผูเ้สนอโครงการและผูอ้อกตราสาร ในกรณีทมีกีารกําหนดว่าหากเงนิทไีดร้ับจากสนิทรัพยภ์ายใต ้
โครงการไมเ่พยีงพอ ผูเ้สนอโครงการจะใหผู้อ้อกตราสารกูย้มืเงนิเพอืจ่ายชําระดอกเบยีหรอืเงนิตน้แก่ผูถ้อืหุน้กู ้ โดยใชว้ธิกีารซอืหุน้กู ้
ดอ้ยสทิธภิายใตโ้ครงการ โดยระบคุวามเสยีงทอีาจกระทบตอ่การไดร้ับชําระหนคีนืดอกเบยีหรอืเงนิตน้แก่ผูถ้อืหุน้กู ้
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o ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนบัเป็นเงนิกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(Basel III) 

การเปิดเผยขอ้มลู 
1. ประเภทตราสาร 
ใหร้ะบวุา่ตราสารทเีสนอขาย : ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิยป์ระเภทท ี1 หรอื 2 
2. รายละเอยีดสําคัญอนื 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- กรณีของตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ ใหร้ะบขุอ้มลูดังตอ่ไปนี 
1. ราคาแปลงสภาพ : ใหร้ะบวุธิกีารกําหนดราคาแปลงสภาพ เชน่ ใหใ้ชร้าคาทสีงูกวา่ระหวา่งราคาแปลงสภาพขนัตํากับราคาตลาดของ

หุน้สามัญของธนาคารพาณชิย ์(ธพ.) ในชว่งทมีเีหตกุารณท์เีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา 
2. ราคาแปลงสภาพขันตํา : กําหนดทรีะดับรอ้ยละ 50 ของราคาหุน้สามัญของ ธพ. ในชว่งกอ่นหรอืระหวา่งการเสนอขายตามแนวทาง 

ทสีมาคมธนาคารไทยกําหนด  รวมถงึระบวุธิกีารคํานวณราคาดังกลา่วประกอบดว้ย 
3. หุน้รองรับ : ใหร้ะบจํุานวนหุน้รองรับท ีธพ. ไดร้ับจากทปีระชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มทังระบุวา่ หุน้รองรับดังกลา่วมเีพยีงพอสําหรับผูถ้อื 

ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุหรอืไม ่หากเกดิการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ 
- ลักษณะการร่วมรับผลขาดทนุ : ใหร้ะบเุงอืนไขการร่วมรับผลขาดทนุของ ธพ. ไดแ้ก ่การบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ                

หรอืการบังคับลดมลูคา่ตราสาร 
- Trigger event : ใหร้ะบเุหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา เพอืใหผู้ถ้อืตราสารร่วมรับผลขาดทนุของ ธพ. 

4. ลําดับการไดร้ับชําระหนี 
ระบ ุ(ตามรูปภาพ) สทิธเิรยีกรอ้งของผูถ้อืตราสารกรณีท ีธพ. ผูอ้อกถกูพทิักษ์ทรัพยห์รอืถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอื 
มกีารชําระบัญชเีพอืการเลกิบรษัิท  
ตัวอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของตราสาร 
ลักษณะพเิศษ 
ใหอ้ธบิายการร่วมรับผลขาดทนุของผูถ้อืตราสารในกรณีเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา ใหอ้ธบิายลําดับในการร่วมรับ 
ผลขาดทนุของ ธพ. พรอ้มกับแสดงตัวอยา่งการคํานวณมลูคา่การร่วมรับผลขาดทนุของผูถ้อืตราสาร และ worst case scenario analysis  
โดยใหแ้สดงเป็นแผนภาพประกอบไวด้ว้ย 
 กรณีการร่วมรับผลขาดทนุในระหวา่งท ีธพ. ผูอ้อกตราสารยังมคีวามสามารถในการดําเนนิกจิการอยูข่องผูถ้อืตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็น

เงนิกองทนุของธนาคารพาณชิยป์ระเภทท ี1 นัน อยา่งนอ้ยจะตอ้งระบวุา่ ผูถ้อืตราสารอาจถกูบังคับลดมลูคา่ตราสารหรอืแปลงสภาพ 
ตราสารเป็นหุน้สามัญก่อนทผีูถ้อืหุน้สามัญจะไดร้ับผลกระทบ ดังนี 
1. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร : ใหแ้สดงตัวอยา่ง worst case scenario analysis ททํีาใหผู้ล้งทนุเขา้ใจ/

รับทราบถงึผลขาดทนุสงูสดุและผลกระทบทอีาจไดร้ับอยา่งชดัเจนดว้ย 
2. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ : ใหแ้สดง 

- ความเสยีงและผลกระทบจากการกําหนดราคาแปลงสภาพขันตํา พรอ้มยกตัวอยา่ง worst case scenario analysis ททํีาให ้
ผูล้งทนุเขา้ใจ/รับทราบถงึผลขาดทนุสงูสดุและผลกระทบทอีาจไดร้ับอยา่งชดัเจน 

- การเปลยีนแปลงหรอืการปรับสทิธใิด ๆ ทอีาจมผีลกระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืตราสาร (ถา้ม)ี  
 
ตัวอยา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ตราสาร Basel III ทมีเีงอืนไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร 
ธนาคารพาณชิย ์A ออกตราสารดอ้ยสทิธแิบบตดัหนสีญูทังจํานวนหรอืบางสว่น ทังสนิจํานวน 10,000 ลา้นบาท 
ตอ่มาเกดิวกิฤตทิางการเงนิทัวโลก สง่ผลใหธ้นาคาร A ไมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการจะเขา้มาอัดฉีดเงนิเพอื
ชว่ยเหลอืธนาคาร A 
ธนาคาร A จงึประกาศจะตัดหนสีญูตราสารทางการเงนิทอีอกไป 80% 
นาย ก ซงึไดซ้อืตราสารดังกลา่วไวจํ้านวน 10 ลา้นบาท จงึถกูบังคับปลดหนีใหแ้ก่ธนาคารในสัดสว่น 80% คดิเป็นเงนิ 8 ลา้นบาท 
ทําใหน้าย ก ตอ้งขาดทนุจากการลงทนุในตราสารดังกลา่วและเหลอืมลูคา่เงนิตน้ท ี2 ลา้นบาท โดยทนีาย ก ไมส่ามารถเรยีกรอ้ง
สทิธอิะไรได ้
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การเปิดเผยขอ้มลู 
2. ตราสาร Basel III ทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ 
ธนาคารพาณชิย ์B ออกตราสารดอ้ยสทิธแิบบแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ จํานวน 10,000 ลา้นบาทราคาหุน้สามัญของธนาคาร B  
ณ ชว่งเวลาทอีอกตราสารดอ้ยสทิธเิทา่กับ 10 บาท และธนาคาร B ไดกํ้าหนดราคาแปลงสภาพ ขนัตําไวท้ ี5 บาท โดยหากราคา
หุน้สามัญ ณ วันทแีปลงสภาพมรีาคาตํากวา่นัน จะใชร้าคาแปลงสภาพท ี5 บาท 
ตอ่มาเกดิวกิฤตทิางการเงนิทัวโลก สง่ผลใหธ้นาคาร B ไมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการจะเขา้มาอัดฉีดเงนิเพอื
ชว่ยเหลอืธนาคาร B 
ธนาคาร B จงึประกาศจะบังคับใหผู้ถ้อืตราสารดอ้ยสทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ โดยราคาหุน้สามัญของธนาคาร B ณ วันทเีกดิ
เหตกุารณ์นัน มรีาคา 3 บาท ตํากวา่ราคาแปลงสภาพทกํีาหนดไว ้
นาย ก ซงึไดซ้อืตราสารดังกลา่วไวจํ้านวน 10 ลา้นบาท จงึถกูบังคับแปลงสภาพตราสารทังหมดเป็นหุน้สามัญทรีาคา 5 บาท 
ในขณะทรีาคาตลาดของหุน้สามัญของธนาคาร B เทา่กับ 3 บาท ทําใหน้าย ก มตีน้ทนุทสีงูกวา่ราคาตลาดทมีกีารซอืขายกันอยู ่
นาย ก ไดหุ้น้สามัญมารวมทังสนิ 2 ลา้นหุน้ 
วันถัดมา นาย ก ตัดสนิใจจะขายหุน้สามัญทังหมดทตีนถกูบังคับใหแ้ปลงสภาพมา แตร่าคาหุน้สามัญของธนาคาร B ยังคงตกลง
เรอืย ๆ จนเป็น 2 บาท นาย ก ขายหุน้สามัญทังหมดไป ไดร้ับเงนิมาทังสนิเพยีง 4 ลา้นบาท จากเงนิทตีนลงทนุตราสารดอ้ยสทิธิ
ครงัแรก 10 ลา้นบาท เทา่กับขาดทนุไปทังสนิ 6 ลา้นบาท โดยทนีาย ก ไมส่ามารถเรยีกรอ้งสทิธอิะไรได ้

ความเสยีงสําคัญของตราสาร  
ใหแ้สดงคําเตอืนสําคัญเกยีวกับการลงทนุในตราสารทเีสนอขายดังตอ่ไปน ี

- ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุมคีวามซับซอ้นและความเสยีงมากกวา่ตราสารหนทีัวไป และตราสารดังกล่าวอาจมตีลาดรองจํากัด 
ทําใหผู้ล้งทนุอาจซอืขายไดไ้มส่ะดวก หรอือาจขาดทนุเงนิตน้เมอืมกีารขาย โดยเฉพาะในกรณีทผีูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงานทไีม่
สามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้ราคาของตราสารในตลาดรองอาจจะลดลงอยา่งมาก ผูล้งทนุจงึควรศกึษาทําความเขา้ใจลักษณะความเสยีง 
และเงอืนไขเฉพาะตัวของตราสารใหด้กีอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

- ธพ. ผูอ้อกตราสารสามารถกําหนดเงอืนไขพเิศษทจีะไมจ่่ายเงนิตน้และดอกเบยีของตราสาร โดยไมถ่อืเป็นเหตขุองการผดินัดชําระหนี 
- การลงทนุในตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิย ์อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีงดังตอ่ไปน ี

1. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร : ใหร้ะบวุา่ ผูล้งทนุมคีวามเสยีงทจีะสญูเงนิลงทนุทังหมดหรอืบางสว่นจาก 
การถกูบังคับลดมลูคา่/ปลดหน ีหากเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญาใหผู้ถ้อืตราสารตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ 
ธพ. ผูอ้อกตราสาร 

2. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ : ใหร้ะบวุา่  ผูล้งทนุมคีวามเสยีงทจีะไม่ไดร้ับเงนิตน้คนื แตจ่ะ
ถกูบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญทังจํานวน หากเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญาใหผู้ถ้อืตราสารตอ้งร่วม
รับผลขาดทนุของ ธพ. ผูอ้อกตราสาร ซงึอาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุสญูเสยีเงนิลงทนุทังหมดหรอืบางสว่น หากราคาหุน้สามัญลดตาํลง
กวา่ราคาแปลงสภาพขันตํา 

3. กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิยป์ระเภทท ี1 : ใหร้ะบวุา่ผูถ้อืตราสารอาจตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ
ผูอ้อกตราสาร เมอืเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา ไดแ้ก ่ในระหวา่งท ีธพ. ผูอ้อกตราสารยังมคีวามสามารถ 
ในการดําเนนิกจิการอยู ่ โดยม ีtrigger event เมอื CET 1 ratio ตํากวา่ระดับรอ้ยละ.....(ระดับท ีธพ. กําหนด)..... และเมอื ธพ.  
ผูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงานทไีมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้(at point of non-viability) โดยม ีtrigger event เมอืทางการ
ตัดสนิใจใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ ธพ. ผูอ้อกตราสารมอํีานาจเต็มในการยกเลกิการจ่ายดอกเบยีเมอืใดก็ได ้โดยไมส่ะสม
ดอกเบยี ตราสารนเีป็นตราสารทไีมม่กํีาหนดระยะเวลาไถ่ถอนและผูถ้อืตราสารไม่มสีทิธเิรยีกให ้ธพ. ผูอ้อกตราสารไถถ่อนตราสาร
ดังกลา่วกอ่นมกีารเลกิกจิการ 

4. กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิยป์ระเภทท ี2 : ใหร้ะบวุา่ผูถ้อืตราสารอาจตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ
ผูอ้อกตราสาร เมอืเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา คอื เมอื ธพ. ผูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงานทไีมส่ามารถ
ดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้โดยม ีtrigger event เมอืทางการตัดสนิใจใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิธพ. ผูอ้อกตราสารมสีทิธเิลอืน 
การชําระดอกเบยี 

- ความเสยีงเกยีวกับขอ้จํากัดตา่ง ๆ จากการรับซอืคนืตราสาร เชน่ ธพ. ผูอ้อกตราสารจะซอืคนืตราสารไดต้อ่เมอืไดร้ับความเห็นชอบจาก
ทางการกอ่น เป็นตน้ 

ทังน ีใหม้กีารแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้)  
ตัวอยา่ง 
- เหมาะกับผูล้งทนุทสีามารถลงทนุไดใ้นระยะยาว และสามารถรับความเสยีงไดส้งูกวา่การลงทนุในตราสารหนีทัวไป 
- ผูอ้อกตราสารมสีทิธไิถถ่อนตราสารเงนิกองทุนทังจํานวนกอ่นวนัครบกําหนดไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้ับความยนิยอมจากผูถ้อืตราสาร

เงนิกองทนุ หากไดร้ับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย ผูอ้อกตราสารมสีทิธขิอไถถ่อนตราสารเงนิกองทนุทังจํานวนกอ่น
วันครบกําหนดได ้ณ วันครบรอบ 5 ปีนับแตวั่นออกตราสาร หรอืวันใด ๆ ภายหลังจากนัน ดังนัน ผูถ้อืตราสารจงึมคีวามเสยีงหากตอ้ง
นําเงนิไปลงทนุใหม ่  

- ผูอ้อกตราสารมสีทิธแิกไ้ข เปลยีนแปลง และ/หรอืเพมิเตมิขอ้กําหนดและเงอืนไขของตราสารไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้ับความยนิยอมจาก 
ผูถ้อืตราสาร ถงึแมว้า่จะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่สทิธขิองผูถ้อืตราสารก็ตาม เพอืใหต้ราสารเงนิกองทนุมคีณุสมบตัคิรบถว้น 
ตามเกณฑข์อง ธปท. หรอืเพอืใหเ้ป็นไปตามคําแนะนําหรอืคําสงัของ ธปท. และ/หรอื สํานักงาน ก.ล.ต. 

- เงนิตน้ทผีูถ้อืตราสารจะไดร้ับชําระคนือาจถูกลดจํานวนลง (ทงัจํานวนหรอืบางสว่น) และดอกเบยีอาจถกูยกเลกิ โดยใน worst case 
scenario ผูถ้อืตราสารมโีอกาสไมไ่ดร้ับชําระคนืเงนิตน้และดอกเบยีคา้งชําระเลย หากผูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงานทไีมส่ามารถ
ดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการตัดสนิใจเขา้ชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

6. คําเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอนื 
กรณีท ีธพ. ผูอ้อกตราสาร และ/หรอืบรษัิทหลักทรัพยใ์นเครอืเดยีวกับ ธพ. ผูอ้อกตราสารทําหนา้ทจีัดจําหน่ายตราสาร ใหม้คีําเตอืนเกยีวกับ             
ความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นการใหบ้รกิารซอืขายตราสาร วา่ผูล้งทนุควรพงึระมัดระวังในสว่นของความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์                       
ในการใหบ้รกิารซอืขายตราสารเงนิกองทนุ และควรพจิารณาลักษณะ ความเสยีง และผลตอบแทนของตราสารเงนิกองทนุ ประกอบการ
ตัดสนิใจลงทนุ 
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o ศกุูก 

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ประเภทศกุกู 
ใหร้ะบปุระเภทของศกุกูทเีสนอขาย ไดแ้ก ่
 ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการจา้งบรหิาร (B-wakalah)      ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการจา้งทําของ (B-Istisna) 
 ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการเชา่ทรัพยส์นิ (B-Ijarah)      ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการร่วมลงทนุ (A-Mudharabah) 

2. ลักษณะของศกุกู 
ใหร้ะบรุายการตอ่ไปนี 
 สนิทรัพยใ์นกองทรัสต ์: โดยใหร้ะบปุระเภท ลักษณะ คณุภาพ และมลูคา่ของสนิทรัพยใ์นกองทรัสต ์
 ศกุกูทรัสต ี: ใหร้ะบชุอืศกุกูทรัสต ีตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing 
 ทปีรกึษาชะรอีะฮ ์: ใหร้ะบชุอืทปีรกึษาชะรอีะฮ ์ตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing 

3. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของศกุกู 
 ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- โครงสรา้งของศกุกู : ใหแ้สดงสรุปขอ้มลูทสีําคัญเกยีวกับโครงสรา้งการออกศกุกู รวมถงึกระบวนการจ่ายคนืเงนิลงทนุ และการชําระ
ผลตอบแทน โดยแบง่เป็น 

1. ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการจา้งบรหิาร (B-wakalah) :  
เงนิทไีดจ้ากการขายใบทรัสตจ์ะนําไปเขา้กองทรัสต ์ซงึม ี[ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] เป็นผูจ้ัดการทรัพยส์นิ โดย [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] จะนําเงนิ
ดังกลา่วไปมอบให ้[ผูร้ะดมทนุ] บรหิารเพอืใหไ้ดผ้ลตอบแทนจากการลงทนุในธรุกจิปกตขิอง [ผูร้ะดมทนุ] เป็นเวลา X ปี จนถงึวันท ี
[วันทศีกุกูครบกําหนดอาย]ุ  
ผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนท ี……%  ตอ่ปี โดยชําระผลตอบแทนทกุ …… เดอืน ซงึมาจากการบรหิารเงนิในธรุกจิปกติ
ของ [ผูร้ะดมทนุ]  โดย [ผูร้ะดมทนุ] จะสง่มอบผลตอบแทนจากการบรหิารใหก้องทรัสตเ์ป็นรายงวด  และเมอืสนิสดุระยะเวลาการจา้ง
บรหิาร ซงึตรงกับวนัท ีddmmyyyy   [ผูร้ะดมทนุ] จะคนืเงนิทไีดร้ับมอบหมายใหบ้รหิารกลับคนืมาในกองทรัสต ์แลว้ [ทรัสตผีูอ้อก 
ศกุกู]  จะนําเงนินันมาจ่ายคนืใหกั้บผูถ้อืศกุกู ซงึผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

2. ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการเชา่ทรัพยส์นิ (B-Ijarah) :  
เงนิทไีดจ้ากการขายใบทรัสตจ์ะนําไปเขา้กองทรัสต ์ซงึม ี[ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] เป็นผูจั้ดการทรัพยส์นิ โดย [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] จะนําเงนิ
นไีปซอื [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ จาก [ผูร้ะดมทนุ] มาเขา้กองทรัสต ์หลังจากนัน [ผูร้ะดมทุน] จะเชา่ [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ กลับ
จากกองทรัสตเ์ป็นระยะเวลา X ปี จนถงึวันท ี[วันทศีกุกูครบอาย]ุ 
ผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนท ี……%  ตอ่ปี โดยชําระผลตอบแทนทกุ …… เดอืน ซงึมาจากเงนิคา่เชา่ [ทรัพยส์นิใน
กองทรัสต]์ ท ี[ผูร้ะดมทนุ] จ่ายใหก้องทรัสตเ์ป็นรายงวด และเมอืสนิสดุระยะเวลาการเชา่ ซงึจะตรงกับวันท ี  ddmmyyyy     [ทรัสตผีู ้
ออกศกุกู] จะดําเนนิการใหก้องทรัสตข์าย [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ ใหกั้บ [ผูร้ะดมทนุ] ในราคา X บาท  จากนัน [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] จะ
นําเงนิทไีดม้าจ่ายคนืใหกั้บผูถ้อืศกุกู ซงึจะทําใหผู้ถ้อืศกุกูไดร้ับเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

3. ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการจา้งทําของ (B-Istisna) : 
เงนิทไีดจ้ากการขายใบทรัสตจ์ะนําไปเขา้กองทรัสต ์ซงึม ี[ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] เป็นผูจั้ดการทรัพยส์นิ โดย [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] จะนําเงนิ
นไีปจ่ายเป็นคา่จา้งให ้[ผูร้ะดมทุน] เพอืใหส้รา้ง [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ โดยมเีงอืนไขสง่มอบ [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ ใหก้องทรัสต์
ในวนัท ี[วันทศีกุกูครบอาย]ุ  ขณะเดยีวกัน [ผูร้ะดมทนุ] มขีอ้ตกลงจะซอื [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ กลับในมลูคา่เทา่กับคา่จา้งเทา่กับ 
…… บาท บวกกําไรสว่นเพมิเทา่กับ …… บาท  โดย[ผูร้ะดมทนุ] จะทยอยจ่ายกําไรสว่นเพมิใหก้องทรัสตต์ามงวดทตีกลงกัน 
ผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนท ี……%  ตอ่ปี โดยทยอยชําระผลตอบแทนทกุ …… เดอืน ซงึมาจากกําไรสว่นเพมิท ี 
[ผูร้ะดมทนุ] จ่ายใหก้องทรัสตเ์ป็นรายงวด และเมอืครบอายศุกุกู [ผูร้ะดมทนุ] จะจ่ายคา่ซอื [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ ในสว่นทเีหลอืใน
ราคา X บาท  จากนัน [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู]  จะนําเงนิทไีดม้าจ่ายคนืใหก้ับผูถ้อืศกุกู ซงึผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับเงนิคนืเต็มจํานวน 

4. ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการร่วมลงทนุ (A-Mudharabah) : 
[ผูร้ะดมทนุ] จะโอน [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ มาไวใ้นกองทรัสต ์และขายใบทรัสตใ์หกั้บผูล้งทนุ แลว้ [ผูร้ะดมทนุ] จะนําเงนิทไีดจ้าก
การขายใบทรัสตด์ังกลา่วไปใชใ้นธรุกจิปกตขิองบรษัิท โดย [ผูร้ะดมทนุ] จะร่วมหาประโยชนจ์าก [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ โดยการรับ
บรหิาร [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ ดังกลา่วใหกั้บกองทรัสต ์ซงึผลประโยชนท์ไีดร้ับจะถกูนํามาแบง่ใหก้องทรัสตต์ามสัดสว่นทกํีาหนดไว ้
ในสัญญากอ่ตังทรัสต ์
ผูถ้อืศกูกุจะไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนท ี......%  ตอ่ปี โดยทยอยชําระผลตอบแทนทกุ ...... เดอืน ซงึมาจากผลตอบแทนจาก 
[ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์  กรณทีงีวดใดรายไดจ้าก [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ มากกว่าผลประโยชนต์อบแทนทตีอ้งชําระใหผู้ถ้อืศกุกู  
เงนิสว่นเกนิจะจ่ายเป็นคา่ incentive fee ใหก้ับ    [ผูร้ะดมทนุ] และกรณีทงีวดใดรายไดจ้าก [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ นอ้ยกวา่
ผลประโยชนต์อบแทนทตีอ้งชําระใหผู้ถ้อืศกุกู [ผูร้ะดมทนุ] จะนําเงนิมาชําระเพมิเพอืใหผู้ถ้อืศกุกูไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนตามที
กําหนดไว ้ 
เมอืสนิสดุระยะเวลาร่วมลงทนุ ซงึจะตรงกับวันท ีddmmyyyy [ผูร้ะดมทนุ] จะจ่ายคา่ซอืสว่นลงทนุในสว่นของกองทรัสตค์นื  
ในราคา X บาท  จากนันกองทรัสตจ์ะนําเงนินันมาจ่ายคนืใหก้ับผูถ้อืศกุกู ซงึผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับเงนิคนืเต็มจํานวน 

 ใหร้ะบคุวามเสยีงทเีกยีวขอ้งกับศกุกู และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้)  
ตัวอยา่ง 

- ศกุกูเป็นใบทรัสตท์อีอกโดยทรัสตผีูอ้อกศกุกู เพอืระดมทนุตามหลักศาสนาอสิลาม ทรัพยส์นิในกองทรัสตม์ไิดเ้ป็นหลักประกัน และไม่ได ้
มสีทิธเิหนอืเจา้หนอีนืของผูร้ะดมทนุ 

- กรณีผูอ้อกศกุกูและศกุกูทรัสต ีมคีวามสัมพันธท์อีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ใหร้ะบลุักษณะความสัมพันธแ์ละความเสยีง
ทเีกยีวขอ้งตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing (ถา้ม)ี นอกจากน ีหากศกุกูทรัสตมีสีถานะเป็นเจา้หนีของผูอ้อกศกุกู ใหเ้ปิดเผยความสัมพันธ์
ดังกลา่วไวด้ว้ย (เฉพาะกรณีเสนอขายแบบ PO)  

- กรณีทเีป็นศกุกูทมีทีรัพยส์นิโอนมาไวใ้นกองทรัสต ์ใหม้ขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่ ทรัพยส์นิดังกลา่วไมใ่ชห่ลักประกัน หากเกดิ
เหตผุดินัดชําระหนใีด (event of default) ผูถ้อืศกุกูจะกลายเป็นเจา้หนสีามัญของผูร้ะดมทนุในมลูคา่เทา่กับเงนิลงทนุบวกผลตอบแทน
คงคา้ง (ถา้ม)ี 

- ผลประโยชนท์จีะชําระใหผู้ถ้อืศกุูกจะมาจากผูร้ะดมทนุโดยตรงตามเงอืนไขทรีะบุไวใ้นสัญญากอ่ตังกองทรัสต ์ ดังนัน การประเมนิ
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน ์จงึควรประเมนิจากฐานะการเงนิและความสามารถในการชําระหนีของผูร้ะดมทนุ 

- กรณีททีรัสตผีูอ้อกศกุกูไมส่ามารถดํารงคณุสมบัตติามทปีระกาศกําหนดได ้ศกุกูทยีังไมค่รบกําหนดอายจุะสนิสภาพไปดว้ย  และ
กองทรัสตจ์ะมสีถานะเป็นเจา้หนีสามัญของผูร้ะดมทนุในมลูคา่เท่ากับเงนิลงทนุทยีังไม่ไดช้ําระบวกผลตอบแทนคงคา้ง (ถา้ม)ี 
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ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนบัเป็นเงนิกองทุนของบรษิทัประกนัภยั (Insurance Capital Bond) 

การเปิดเผยขอ้มลู 
1. ประเภทตราสาร 
ใหร้ะบวุา่ตราสารทเีสนอขาย : ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัยประเภทท ี1 หรอื 2 
2. รายละเอยีดสําคัญอนื 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัยทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ ใหร้ะบุขอ้มลู
ดังตอ่ไปน ี
1. ราคาแปลงสภาพ : ใหร้ะบวุธิกีารกําหนดราคาแปลงสภาพ เชน่ ใหใ้ชร้าคาทสีงูกวา่ระหวา่งราคาแปลงสภาพขนัตํากับราคาตลาดของ

หุน้สามัญของบรษัิทประกันภัยในชว่งทมีเีหตกุารณท์เีขา้เงอืนไขการรองรับผลขาดทนุตามทกํีาหนดในสัญญา 
2. ราคาแปลงสภาพขันตํา : กําหนดทรีะดับรอ้ยละ 50 ของราคาหุน้สามัญของบรษัิทประกันภัยในชว่งก่อนหรอืระหวา่งการเสนอขาย

ตามแนวทางทสีมาคมประกันชวีติไทย และ/หรอื สมาคมบรษัิทประกันวนิาศภัยไทยกําหนด รวมถงึระบวุธิกีารคํานวณราคาดังกลา่ว
ประกอบดว้ย 

3. หุน้รองรับ : ใหร้ะบจํุานวนหุน้รองรับทบีรษัิทประกันภัยไดร้ับจากทปีระชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มทังระบุวา่ หุน้รองรับดังกลา่วมเีพยีงพอ
สําหรับผูถ้อืตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุหรอืไม ่หากเกดิการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ 

- ลักษณะการร่วมรับผลขาดทนุ : ใหร้ะบเุงอืนไขการร่วมรับผลขาดทนุของบรษัิทประกันภัย ไดแ้ก ่การบังคับแปลงสภาพตราสารเป็น 
หุน้สามัญ หรอืการบังคับลดมลูคา่ตราสาร 

- Trigger event : ใหร้ะบเุหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา เพอืใหผู้ถ้อืตราสารร่วมรับผลขาดทนุของบรษัิทประกันภัย 

4. ลําดับการไดร้ับชําระหนี 
ระบ ุ(ตามรูปภาพ) สทิธเิรยีกรอ้งของผูถ้อืตราสารกรณีทบีรษัิทประกันภัยผูอ้อกถกูพทิักษ์ทรัพยห์รอืถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอื 
มกีารชําระบัญชเีพอืการเลกิบรษัิท  
ตัวอยา่ง 

  
5. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของตราสาร 
ลักษณะพเิศษ 
ใหอ้ธบิายการร่วมรับผลขาดทนุของผูถ้อืตราสารในกรณีเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา ใหอ้ธบิายลําดับในการร่วมรับ 
ผลขาดทนุของบรษัิทประกันภัยพรอ้มกับแสดงตัวอยา่งการคํานวณมลูคา่การร่วมรับผลขาดทนุของผูถ้อืตราสาร และ worst case scenario 
analysis โดยใหแ้สดงเป็นแผนภาพประกอบไวด้ว้ย 
 กรณีการร่วมรับผลขาดทนุในระหวา่งทบีรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารยังมคีวามสามารถในการดําเนนิกจิการอยูข่องผูถ้อืตราสารดอ้ยสทิธิ

เพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัยประเภทท ี1 นัน อยา่งนอ้ยจะตอ้งระบวุา่ ผูถ้อืตราสารอาจถกูบังคับลดมลูคา่ตราสารหรอื 
แปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญกอ่นทผีูถ้อืหุน้สามัญจะไดร้ับผลกระทบ ดังนี 
1. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร : ใหแ้สดงตัวอยา่ง worst case scenario analysis ททํีาใหผู้ล้งทนุเขา้ใจ/
รับทราบถงึผลขาดทนุสงูสดุและผลกระทบทอีาจไดร้ับอยา่งชดัเจนดว้ย 
2. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ : ใหแ้สดง 

- ความเสยีงและผลกระทบจากการกําหนดราคาแปลงสภาพขันตํา พรอ้มยกตัวอยา่ง worst case scenario analysis ททํีาให ้
ผูล้งทนุเขา้ใจ/รับทราบถงึผลขาดทนุสงูสดุและผลกระทบทอีาจไดร้ับอยา่งชดัเจน 

- การเปลยีนแปลงหรอืการปรับสทิธใิด ๆ ทอีาจมผีลกระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืตราสาร (ถา้ม)ี  

ตัวอยา่ง 
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การเปิดเผยขอ้มลู 
1. Insurance Capital Bond ทมีเีงอืนไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร 
บรษัิทประกันภัย A ออกตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุแบบตัดหนีสญูทังจํานวนหรอืบางสว่น ทังสนิจํานวน 10,000 ลา้นบาท 
ตอ่มาเกดิวกิฤตทิางการเงนิ สง่ผลใหบ้รษัิทประกันภัย A ไมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการตัดสนิใจเขา้ใหค้วามชว่ยเหลอืทาง
การเงนิแกบ่รษัิทประกันภัย A บรษัิทประกันภัย A จงึประกาศจะตัดหนสีญูตราสารทอีอกไป 80% 
นาย ก ซงึไดซ้อืตราสารดังกลา่วไวจํ้านวน 10 ลา้นบาท จงึถกูบังคับปลดหนีใหแ้ก่บรษัิทประกันภัยในสัดสว่น 80% คดิเป็นเงนิ 8 ลา้นบาท 
ทําใหน้าย ก ตอ้งขาดทนุจากการลงทนุในตราสารดังกลา่วและเหลอืมลูคา่เงนิตน้ท ี2 ลา้นบาท โดยทนีาย ก ไมส่ามารถเรยีกรอ้งสทิธไิด ้
2. Insurance Capital Bond ทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ 
บรษัิทประกันภัย B ออกตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุแบบแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ จํานวน 10,000 ลา้นบาท ราคาหุน้สามัญ
ของบรษัิทประกันภัย B ณ ชว่งเวลาทอีอกตราสารเท่ากับ 10 บาท และบรษัิทประกันภัย B ไดกํ้าหนดราคาแปลงสภาพ ขันตําไวท้ ี5 บาท 
โดยหากราคาหุน้สามัญ ณ วันทแีปลงสภาพมรีาคาตํากวา่นัน จะใชร้าคาแปลงสภาพท ี5 บาท 
ตอ่มาเกดิวกิฤตทิางการเงนิ สง่ผลใหบ้รษัิทประกันภัย B ไมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการตัดสนิใจเขา้ใหค้วามชว่ยเหลอืทาง
การเงนิแกบ่รษัิทประกันภัย B บรษัิทประกันภัย B จงึประกาศจะบังคับใหผู้ถ้อืตราสารแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ โดยราคาหุน้สามัญของ
บรษัิทประกันภัย B ณ วันทเีกดิเหตกุารณนั์น มรีาคา 3 บาท ซงึตํากวา่ราคาแปลงสภาพทกํีาหนดไว ้
นาย ก ซงึไดซ้อืตราสารดังกลา่วไวจํ้านวน 10 ลา้นบาท จงึถกูบังคับแปลงสภาพตราสารทังหมดเป็นหุน้สามัญทรีาคา 5 บาท ในขณะที
ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิทประกันภัย B เทา่กับ 3 บาท ทําใหน้าย ก มตีน้ทนุทสีงูกว่าราคาซอืขายในตลาด นาย ก ไดหุ้น้สามัญ
มารวมทังสนิ 2 ลา้นหุน้ 
วันถัดมา นาย ก ตัดสนิใจจะขายหุน้สามัญทังหมดทตีนถกูบังคับใหแ้ปลงสภาพมา แตร่าคาหุน้สามัญของบรษัิทประกันภัย B ยังคงตกลง
เรอืย ๆ จนเป็น 2 บาท นาย ก ขายหุน้สามัญทังหมดไป ไดร้ับเงนิมาทังสนิเพยีง 4 ลา้นบาท จากเงนิทตีนลงทนุในตราสารดังกลา่วครงัแรก 
10 ลา้นบาท เทา่กับขาดทนุไปทังสนิ 6 ลา้นบาท โดยทนีาย ก ไมส่ามารถเรยีกรอ้งสทิธอิะไรได ้

ความเสยีงสําคัญของตราสาร  
ใหแ้สดงคําเตอืนสําคัญเกยีวกับการลงทนุในตราสารทเีสนอขายดังตอ่ไปน ี

- ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุมคีวามซับซอ้นและความเสยีงมากกวา่ตราสารหนทีัวไป และตราสารดังกล่าวอาจมตีลาดรองจํากัด 
ทําใหผู้ล้งทนุอาจซอืขายไดไ้มส่ะดวก หรอือาจขาดทนุเงนิตน้เมอืมกีารขาย โดยเฉพาะในกรณีทผีูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงานท ี
ไมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้ราคาของตราสารในตลาดรองอาจจะลดลงอย่างมาก ผูล้งทุนจงึควรศกึษาทําความเขา้ใจลักษณะ 
ความเสยีง และเงอืนไขเฉพาะตัวของตราสารใหด้กีอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

- บรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารสามารถกําหนดเงอืนไขพเิศษทจีะไมจ่่ายเงนิตน้และดอกเบยีของตราสาร โดยไมถ่อืเป็นเหตุของการผดินัด
ชําระหนี 

- การลงทนุในตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภยั อาจก่อใหเ้กดิความเสยีงดังตอ่ไปน ี
1. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร : ใหร้ะบวุา่ ผูล้งทนุมคีวามเสยีงทจีะสญูเงนิลงทนุทังหมดหรอืบางสว่นจาก 

การถกูบังคับลดมลูคา่/ปลดหน ีหากเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญาใหผู้ถ้อืตราสารตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ
บรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสาร 

2. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ : ใหร้ะบวุา่ ผูล้งทนุมคีวามเสยีงทจีะไม่ไดร้ับเงนิตน้คนื แตจ่ะ 
ถกูบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญทังจํานวน หากเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญาใหผู้ถ้อืตราสารตอ้งร่วม
รับผลขาดทนุของบรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสาร ซงึอาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุสญูเสยีเงนิลงทนุทังหมดหรอืบางสว่น หากราคาหุน้สามัญ
ลดตาํลงกวา่ราคาแปลงสภาพขันตํา 

3. กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัยประเภทท ี1 : ใหร้ะบวุา่ ผูถ้อืตราสารอาจตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ
ผูอ้อกตราสาร เมอืเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา ไดแ้ก ่ในระหวา่งทบีรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารยังมี
ความสามารถในการดําเนนิกจิการอยู ่โดยม ีtrigger event เมอื CET1 ratio ตํากว่าระดับรอ้ยละ.....(ระดับทบีรษัิทประกันภัย
กําหนด)..... และเมอืบรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงานทไีมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้(at point of non-
viability) โดยม ีtrigger event เมอืทางการตัดสนิใจใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกบ่รษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารมอีํานาจเต็ม 
ในการยกเลกิการจ่ายดอกเบยีเมอืใดก็ได ้โดยไมส่ะสมดอกเบยี ตราสารนเีป็นตราสารทไีมม่กํีาหนดระยะเวลาไถถ่อนและผูถ้อืตราสาร
ไมม่สีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารไถถ่อนตราสารดังกลา่วกอ่นมกีารเลกิกจิการ  

4. กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัยประเภทท ี2 : ใหร้ะบวุา่ ผูถ้อืตราสารอาจตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ
ผูอ้อกตราสาร เมอืเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา คอื เมอืบรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงาน 
ทไีมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้โดยม ีtrigger event เมอืทางการตัดสนิใจใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกบ่รษัิทประกันภัย 
ผูอ้อกตราสารมสีทิธเิลอืนการชําระดอกเบยี 

- ความเสยีงเกยีวกับขอ้จํากัดตา่ง ๆ จากการรับซอืคนืตราสาร เชน่ บรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารจะซอืคนืตราสารไดต้อ่เมอืไดร้ับ 
ความเห็นชอบจากทางการกอ่น เป็นตน้ 

ทังน ีใหม้กีารแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้)  
ตัวอยา่ง 
- เหมาะกับผูล้งทนุทสีามารถลงทนุไดใ้นระยะยาว และสามารถรับความเสยีงไดส้งูกวา่การลงทนุในตราสารหนีทัวไป 
- ผูอ้อกตราสารมสีทิธไิถถ่อนตราสารเงนิกองทุนทังจํานวนกอ่นวนัครบกําหนดไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้ับความยนิยอมจากผูถ้อืตราสาร

เงนิกองทนุ หากไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกันภัย (สํานักงาน คปภ.)  
ผูอ้อกตราสารมสีทิธขิอไถ่ถอนตราสารเงนิกองทนุทังจํานวนกอ่นวนัครบกําหนดได ้ณ วนัครบรอบ 5 ปีนับแตวั่นออกตราสาร หรอื 
วันใด ๆ ภายหลังจากนัน ดังนัน ผูถ้อืตราสารจงึมคีวามเสยีงหากตอ้งนําเงนิไปลงทนุใหม ่  

- ผูอ้อกตราสารมสีทิธแิกไ้ข เปลยีนแปลง และ/หรอืเพมิเตมิขอ้กําหนดและเงอืนไขของตราสารไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้ับความยนิยอมจาก 
ผูถ้อืตราสาร ถงึแมว้า่จะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่สทิธขิองผูถ้อืตราสารก็ตาม เพอืใหต้ราสารเงนิกองทนุมคีณุสมบตัคิรบถว้นตาม
เกณฑข์องสํานักงาน คปภ. หรอืเพอืใหเ้ป็นไปตามคําแนะนําหรอืคําสงัของสํานักงาน คปภ. และ/หรอื สํานักงาน ก.ล.ต. 

- เงนิตน้ทผีูถ้อืตราสารจะไดร้ับชําระคนือาจถูกลดจํานวนลง (ทงัจํานวนหรอืบางสว่น) และดอกเบยีอาจถกูยกเลกิ โดยใน worst case 
scenario ผูถ้อืตราสารมโีอกาสไมไ่ดร้ับชําระคนืเงนิตน้และดอกเบยีคา้งชําระเลย หากผูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงานทไีมส่ามารถ
ดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการตัดสนิใจเขา้ชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

6. คําเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอนื 
กรณีทบีรษัิทหลักทรัพยใ์นเครอืเดยีวกับบรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารทําหนา้ทจีัดจําหน่ายตราสาร ใหม้คีําเตอืนเกยีวกับความขัดแยง้ 
ทางผลประโยชนใ์นการใหบ้รกิารซอืขายตราสาร วา่ผูล้งทนุควรพงึระมัดระวังในสว่นของความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นการใหบ้รกิารซอืขาย 
Insurance Capital Bond และควรพจิารณาลักษณะ ความเสยีง และผลตอบแทนของ Insurance Capital Bond ประกอบการตัดสนิใจลงทนุ 
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o ตราสารหนสีง่เสรมิความยงัยนื (Sustainability-linked Bond) 

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ประเภทตราสาร 
ใหร้ะบปุระเภทตราสารหนทีเีสนอขาย : หุน้กูห้รอืพันธบัตรสง่เสรมิความยังยนื (แลว้แตก่รณ)ี 

2. ลักษณะตราสาร 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- การปรับอัตราดอกเบยี (ถา้ม)ี : ใหร้ะบรุายละเอยีด เงอืนไข รอบเวลา และความถขีองการปรับอัตราดอกเบยี (กรณีมกีารปรับมากกวา่ 1 ครงั) 
ตัวอยา่ง 
อัตราดอกเบยีหุน้กูจ้ะปรับเพมิขนึรอ้ยละ 0.25 ณ วันชําระดอกเบยีงวดแรกภายหลังวนัทหีุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี และจะคงทอัีตราดังกลา่ว
จนถงึ วันชําระดอกเบยีงวดสดุทา้ย หากผูอ้อกไมส่ามารถลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไดต้ามทกํีาหนด และผูป้ระเมนิภายนอก 
ทเีป็นอสิระ (“external review provider”) ออกรายงานรับรองผล 

- การดําเนนิการตามภาระผกูพัน (ถา้ม)ี : ใหร้ะบรุายละเอยีด เงอืนไข รอบเวลา และความถสีําหรับการดําเนนิการตามภาระผกูพันของ         
ผูอ้อกตราสาร ซงึสอดรับกับเป้าหมายหรอืกลยทุธด์า้นความยงัยนืของผูอ้อกตราสารหรอืบรษัิทในเครอื 
ตัวอยา่ง 
ผูอ้อกจะซอืคารบ์อนเครดติในมลูคา่ทเีทยีบเทา่กับการปรับอัตราดอกเบยีหุน้กูเ้พมิขนึรอ้ยละ 0.25 ตอ่ปี หรอืในปรมิาณทังหมด 5,000 ตัน 
ภายในวันท ี30 ม.ิย. 2567 หากผูอ้อกไมส่ามารถลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดต้ามทกํีาหนด และ external review provider 
ออกรายงานรับรองผล 

- ตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนื : ใหร้ะบนุยิาม ขอบเขต วธิกีารคํานวณผลความสําเร็จ และกรอบเวลาสําหรับการบรรลตุัวชวีัดและ
เป้าหมายดา้นความยงัยนื  ทังน ีใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีทมีกีารใชค้า่อา้งองิมาตรฐาน (benchmark) หรอืแหลง่อา้งองิภายนอก 
(external reference) เพอืใชใ้นการเปรยีบเทยีบและวดัผลความสําเร็จ หรอืคา่ฐาน (baseline) และชว่งเวลาทใีชอ้า้งองิ เพอืใหท้ราบ
ถงึผลความคบืหนา้ของการดําเนนิงานเทยีบกับเป้าหมายดา้นความยงัยนื (แลว้แตก่รณ)ี 
ตัวอยา่ง 
ตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนื : ลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกรอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกับปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซสําหรับปี 
2563 ซงึวัดคา่ ณ วันท ี31 ธ.ค. 2563 (คา่ฐาน) ภายในวันทหีุน้กูค้รบอาย ุ3 ปี (วันท ี31 ธ.ค. 2566) 

3. รายละเอยีดสําคัญอนื 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- อัตราดอกเบยีสงูสดุหรอืตําสดุ (กรณมีเีงอืนไขในการปรับอัตราดอกเบยี) : ใหร้ะบอัุตราดอกเบยีสงูสดุหรอืตําสดุทอีาจเกดิขนึจากการ
ลงทนุในตราสารและเงอืนไขทกํีาหนด 

- การรายงานภายหลังการเสนอขาย : ใหร้ะบหุนา้ท ีความถ ีและชอ่งทางการเปิดเผยรายงานผลความคบืหนา้หรอืผลความสําเร็จตาม
ตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนืรอบประจําปี และ ณ รอบปีประเมนิผล ตามทปีระกาศกําหนด                   

4. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของตราสาร  
ลักษณะพเิศษ  

- กรณีการปรับอัตราดอกเบยี : ใหร้ะบลุักษณะอัตราดอกเบยีทจี่ายใหผู้ถ้อืตราสารตามงวดการจ่ายเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) และจํานวนเงนิ 
หลักเกณฑก์ารคํานวณดอกเบยี รอบเวลาและความถขีองการปรับอัตราดอกเบยี และเงอืนไขอนืทเีกยีวขอ้งกับการจ่ายดอกเบยี           
(ถา้ม)ี รวมถงึใหแ้สดงอัตราดอกเบยีทผีูถ้อืตราสารจะไดร้ับภายใตส้ถานการณต์า่ง ๆ พรอ้มรูปภาพประกอบ (อยา่งนอ้ยในกรณอัีตรา
ดอกเบยีสงูสดุหรอืตําสดุ) 

 
ตัวอยา่ง 
ตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนื : ลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกรอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกับปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซสําหรับปี 
2563 ซงึวัดคา่ ณ วันท ี31 ธ.ค. 2563 (คา่ฐาน) ภายในวนัทหีุน้กูค้รบอาย ุ3 ปี (วนัท ี31 ธ.ค. 2566) 
การปรับอัตราดอกเบยี (ผูอ้อกปรับเพมิอัตราดอกเบยีหากทําตามตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนืไมส่ําเร็จ (step-up coupon)) : 
1. กรณีทผีูอ้อกสามารถบรรลตุัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยงัยนื   
ณ วันทหีุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไดม้ากกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกับคา่ฐาน และ
external review provider ออกรายงานรับรองผล ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบยี 10% ตอ่ปี (ไม่เปลยีนแปลงจากอัตราเดมิ) 
2. กรณีทผีูอ้อกไมส่ามารถบรรลุตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนื 
ณ วันทหีุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกไดต้ํากวา่รอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกับคา่ฐาน และ external 
review provider ออกรายงานรับรองผล ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบยีเพมิขนึจากอัตราเดมิ 0.25% โดยอัตราดอกเบยีใหมท่ผีูถ้อื           
ตราสารจะไดร้ับคอื 10.25% ตอ่ปี เรมิจากวันชําระดอกเบยีงวดแรกภายหลังวนัทหีุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี (วนัท ี30 ม.ิย. 2567) และจะคงที
อัตราดังกลา่วจนถงึวนัชําระดอกเบยีงวดสดุทา้ย 
 
ตัวอยา่งอัตราดอกเบยีทผีูถ้อืตราสารจะไดร้ับภายใตส้ถานการณต์่าง ๆ 
ผูล้งทนุมเีงนิลงทนุ 1,000 บาท ในหุน้กูส้ง่เสรมิความยังยนือาย ุ6 ปี ซงึจ่ายดอกเบยี 10% ตอ่ปี ณ วันชําระดอกเบยีงวดแรกภายหลัง
วันทหีุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี (วนัท ี30 ม.ิย. 2567) และจนถงึวันชําระดอกเบยีงวดสดุทา้ย ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับชําระดอกเบยีเป็นเงนิสดแบง่
ไดเ้ป็น 2 กรณี ไดแ้ก ่
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การเปิดเผยขอ้มลู 

1) หากผูอ้อกลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไดร้อ้ยละ 13 เมอืเทยีบกับคา่ฐาน และ external review provider ออกรายงาน
รับรองผล ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบยี 10% ตอ่ปี หรอืจํานวน 100 บาท (ไมเ่ปลยีนแปลงจากอัตราเดมิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) หากผูอ้อกลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไดร้อ้ยละ 7.5 เมอืเทยีบกับคา่ฐาน และ external review provider ออกรายงาน
รับรองผล ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบยีเพมิขนึจากอัตราเดมิ 0.25% โดยอัตราดอกเบยีใหมท่ผีูถ้อืตราสารจะไดร้ับคอื 10.25%  
ตอ่ปี หรอืจํานวน 125 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กรณีการดําเนนิการตามภาระผูกพัน : ใหร้ะบลุักษณะการดําเนนิการตามภาระผกูพันของผูอ้อกตราสาร ซงึสอดรับกับเป้าหมายหรอื           
กลยทุธด์า้นความยังยนืของผูอ้อกตราสารหรอืบรษัิทในเครอื ภายใตส้ถานการณต์า่ง ๆ โดยแสดงรายละเอยีด เงอืนไข รอบเวลา ความถ ี
และจํานวนเงนิทตีอ้งใชห้รอืมลูคา่ (ถา้ม)ี ของการดําเนนิการตามภาระผกูพัน 

ตัวอยา่ง 

ตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนื : ลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกรอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกับปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซสําหรับ 
ปี 2563 ซงึวัดคา่ ณ วันท ี31 ธ.ค. 2563 (คา่ฐาน) ภายในวันทหีุน้กูค้รบอาย ุ3 ปี (วนัท ี31 ธ.ค. 2566) 
การดําเนนิการตามภาระผกูพัน (กําหนดใหผู้อ้อกมภีาระผกูพันในการดําเนนิการใด ๆ หากทําตามตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนื 
ไมส่ําเร็จ) : 
1. กรณีทผีูอ้อกสามารถบรรลตุัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยงัยนื 
ณ วันทหีุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไดม้ากกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกับคา่ฐาน และ
external review provider ออกรายงานรับรองผล จะไมเ่ขา้เงอืนไขการดําเนนิการตามภาระผกูพันทกํีาหนด 
2. กรณีทผีูอ้อกไมส่ามารถบรรลุตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนื 
ณ วันทหีุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกไดต้ํากวา่รอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกับคา่ฐาน และ external 
review provider ออกรายงานรับรองผล ผูอ้อกจะซอืคารบ์อนเครดติจากตลาดซอืขายคารบ์อนเครดติทเีป็นทยีอมรับในระดับประเทศ
หรอืระดับสากล ในมลูคา่ทเีทยีบเทา่กับการปรับอัตราดอกเบยีหุน้กูเ้พมิขนึรอ้ยละ 0.25 ตอ่ปี หรอืในปรมิาณทังหมด 5,000 ตัน ภายใน
วันท ี30 ม.ิย. 2567 

ความเสยีงสําคัญของตราสาร  
ใหแ้สดงคําเตอืนสําคัญเกยีวกับการลงทนุในตราสารทเีสนอขายดังตอ่ไปน ี

- ความเสยีงและผลกระทบตอ่ผูถ้อืตราสารจากเป้าหมายและตัวชวีัดดา้นความยังยนืทกํีาหนด หรอืภายใตส้ถานการณต์า่ง ๆ จาก
เงอืนไขการปรับอัตราดอกเบยีหรอืการดําเนนิการตามภาระผกูพัน แลว้แตก่รณ ีของตราสาร 

ทังน ีใหม้กีารแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้)  
ตัวอยา่ง 
- หุน้กูห้รอืพันธบัตรสง่เสรมิความยังยนื (แลว้แตก่รณ)ี เป็นตราสารทมีเีงอืนไขเพมิเตมิแตกตา่งจากตราสารหนทีัวไป เนืองจาก

อัตราดอกเบยีอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้หรอืกําหนดใหผู้อ้อกตราสารมภีาระผกูพันในการดําเนนิการใด ๆ แลว้แตก่รณ ีขนึกับ
ความสําเร็จในการดําเนนิงานตามตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนืของผูอ้อก ผูล้งทนุตอ้งศกึษาและทําความเขา้ใจ
รายละเอยีดเงอืนไขดังกลา่วอยา่งถถีว้นกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

- หุน้กูห้รอืพันธบัตรสง่เสรมิความยงัยนื (แลว้แตก่รณ)ี มเีงอืนไข 
1) เพมิอัตราดอกเบยี หากผูอ้อกทําตามเป้าหมายไมส่ําเร็จ: ผูล้งทนุจะไดร้ับอัตราดอกเบยีสงูขนึตอ่เมอืผูอ้อกทําตามเป้าหมาย

ไมส่ําเร็จเทา่นัน หรอื  
2) ลดอัตราดอกเบยี หากผูอ้อกทําตามเป้าหมายสําเร็จ: ผูล้งทนุจะไดร้ับผลตอบแทนลดลง หากผูอ้อกทําตามเป้าหมายสําเร็จ

ตามเงอืนไขทกํีาหนด 
ดังนัน ผูล้งทนุตอ้งศกึษาและตดิตามรายงานความคบืหนา้ และรายงานการประเมนิผลสําเร็จอย่างตอ่เนอืง 

- ความสําเร็จของเป้าหมายทกํีาหนดอาจมผีลตอ่ชอืเสยีงของผูอ้อกตราสาร และ/หรอืสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่ขายตราสารใน 
ตลาดรองซงึอาจลดลงหรอืเพมิขนึได ้ 
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Factsheet 
ชอืบรษิทั........................... 

ลักษณะการประกอบธรุกจิ................................................. 
สถานะการเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (listed) :    เป็น      ไมเ่ป็น 

เสนอขาย............................................ (ประเภทตราสาร) ชอื.......................................................................... 
วันท ี....................... (ระยะเวลาการเสนอขาย) 

อาย ุ
อัตราดอกเบยี  
งวดการชาํระดอกเบยี 
การไถถ่อนกอ่นกาํหนด (ถา้ม)ี 
มลูคา่การเสนอขายรวม 
หลักประกัน/ผูค้าํประกัน (ถา้ม)ี 
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้(ถา้ม)ี 
วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ 
 
 

อันดับ              แนวโนม้             
เมอืวันท ี            โดย              
 
 

วันทอีอกตราสาร  
วันทคีรบกําหนดอาย ุ
ประเภทการเสนอขาย 
ผูจั้ดจําหน่าย/ผูค้า้ 
นายทะเบยีนหุน้กู ้
 
 
 
 
 
 

  

LOGO บรษิทั 

(พจิารณาจากอายตุราสารและอันดบัความน่าเชอืถอื และอายุ
ตราสาร หรอื การคุม้ครองเงนิตน้ (กรณีหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง) 

ตัวอยา่ง 
 
 
 
เพมิหมายเหตแุละคําอธบิายสแีดงทา้ยรูป กรณีเสนอขายตรา
สารทมีคีวามซบัซอ้น ไดแ้ก ่ความดอ้ยสทิธ ิความคลา้ยทุน 
การไถถ่อนกอ่นกาํหนด และการชาํระเงนิตน้หรอืดอกเบยีโดย
ขนึกับปัจจัยอา้งองิ  
 
ตราสารทมีอีายแุละอันดับความน่าเชอืถอืเทา่กัน (หรอืใกลเ้คยีง
กัน) ใหผ้ลตอบแทน.....% ต่อปี (ณ วันท.ี..................) 
*ตราสารทมีอีายไุมเ่ต็มปี จะใชอั้ตราผลตอบแทนอา้งองิทมีาจาก              
การคํานวณ 

 

 

 

ลกัษณะตราสาร 

รายละเอยีดสาํคญัอนื 

ระดบัความเสยีง 

ผลตอบแทนของตราสารรุน่อนืในตลาด (YTM) 

อตัราสว่นทางการเงนิทสีําคญัของผูอ้อก 
 

QR 
code 

หนงัสอืชชีวน 
 (filing) 

SCAN HERE 

อนัดบัความนา่เชอืถอื 

อตัราสว่นทางการเงนิ 
(เทา่) 

คา่เฉลยี
อุตสาหกรรม 

(ลา่สุด) 

งวด..
เดอืน 
ปี... 

ปี
... 

ปี
... 

ความสามารถในการชําระ
ดอกเบยี (Interest 
coverage ratio)1 

    

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง 
(Current ratio)1  

    

หนสีนิรวมตอ่สว่นของ    
ผูถ้อืหุน้รวม  
(Debt to equity : D/E 
ratio)2  

    

1ยงิสงูยงิแสดงถงึความสามารถในการชําระคนืสงู 
2ยงิสงูยงิแสดงถงึหนสีนิทสีงู 

    

 
ขอ้กําหนดในการดํารงอตัราสว่นทางการเงนิ 
 

บรษัิทจะดํารงไวซ้งึ D/E ratio ในอัตราสว่นไมเ่กนิ ... : …  
ณ………………  

ความเสยีงของผูอ้อก 

แบบสรุปขอ้มลูสําคัญของตราสาร 
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ลําดบัการไดร้บัชําระหน ี 

สรปุฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลงั 2 ปีและตงัแตไ่ตรมาส 1 ถงึไตรมาส
ลา่สดุหรอืเทา่ทมีผีลการดําเนนิงานจรงิ 

สดัสว่นหนทีมีภีาระดอกเบยีของผูอ้อก  

ลกัษณะพเิศษและความเสยีงสําคญัของตราสาร 

คําเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอนื 
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คําอธบิายรายละเอยีดของขอ้มลูทตีอ้งเปิดเผยในสรปุขอ้มลูสําคญัของตราสาร1 
ตวัอกัษร (font) : Tahoma 

ขนาด : หัวขอ้ขนาด 12 และรายละเอยีดขอ้มลูขนาด 11 
ความยาว : กรณีตราสาร plain/common2 ไมค่วรเกนิ 2 หนา้กระดาษ A4 และกรณตีราสาร complex/risky3 ไมค่วรเกนิ 4 หนา้กระดาษ 
A4 

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ลักษณะการประกอบธรุกจิและสถานะการเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (listed) 
ใหร้ะบลุักษณะการประกอบธรุกจิของผูอ้อกตราสาร เชน่ ประเภทอตุสาหกรรม และสนิคา้/บรกิารหลัก เป็นตน้ และสถานะการเป็นบรษัิท listed 

2. ประเภทตราสารและระยะเวลาการเสนอขาย 
 ใหร้ะบปุระเภทตราสารหนทีเีสนอขาย โดยระบลุักษณะดังตอ่ไปน ี

ประเภทตราสาร 
- พันธบัตร 
- หุน้กู ้
- ตัวแลกเงนิ (Bill of exchange) /ตัวสัญญาใชเ้งนิ (Promissory note) 
- พันธบัตรตา่งประเทศหรอืหุน้กูต้า่งประเทศทเีสนอขายในประเทศไทย (Baht bond) 
- หุน้กูส้กลุเงนิตราต่างประเทศ (FX bond) 
- หุน้กูแ้ปลงสภาพ (Convertible bond) 
อายตุราสาร 
- ระยะสนั (ไม่เกนิ 270 วนั) 
- ระยะยาว 
ลําดับการชําระหนี 
- ไมด่อ้ยสทิธ ิ
- ดอ้ยสทิธ ิ
- ดอ้ยสทิธคิลา้ยทนุ 
หลักประกัน/การคําประกัน 
- มปีระกัน 
- ไมม่ปีระกัน 
การไถ่ถอนก่อนกําหนด 
- ผูอ้อกตราสารสามารถขอไถถ่อนก่อนครบกําหนด (callable) 
- ผูถ้อืตราสารสามารถขอไถถ่อนก่อนครบกําหนด (puttable) 

 ใหร้ะบชุอืตราสารทเีสนอขาย 
 ใหร้ะบรุะยะเวลาการเสนอขายตามทรีะบไุวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายตราสารหน ี(แบบ filing) 

3. ลักษณะตราสาร 
ใหร้ะบรุายการตอ่ไปนี 

- สกลุเงนิ : หากไมใ่ชส่กลุเงนิบาท ใหร้ะบสุกลุเงนิของตราสารทเีสนอขาย เชน่ สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD) เป็นตน้ 
- อายตุราสาร : ใหร้ะบอุายุของตราสาร  
- อัตราดอกเบยี/ผลตอบแทน : ใหร้ะบวุา่อัตราดอกเบยีทจีะจ่ายใหผู้ถ้อืตราสารตามงวดการจ่ายเป็นลักษณะใดตอ่ไปนี 

1. คงท ี(fixed) 
2. ลอยตัว (floating) 
3. ผสม (mixed) 
4. ไมค่ดิอัตราดอกเบยี (zero coupon) 
โดยใหร้ะบเุป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) ตอ่ปี  

- งวดการชําระดอกเบยี/ผลตอบแทน : ใหร้ะบงุวดการจ่ายดอกเบยีตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing เชน่ จ่ายดอกเบยีทกุ ๆ 3 เดอืน เป็นตน้ 
- การไถ่ถอนก่อนกําหนด (ถา้ม)ี : หาก “ม”ี  ใหเ้ปิดเผยรายละเอยีดเกยีวกับสทิธใินการไถถ่อนตราสารกอ่นกําหนด รวมถงึเงอืนไข 

การไถ่ถอนดังกลา่ว เชน่ เป็นสทิธขิองผูอ้อกตราสาร / ผูถ้อืตราสาร โดยจะใชส้ทิธไิดภ้ายหลังจากการเสนอขายตราสารอยา่งนอ้ย X ปี 
หรอืเมอือัตราดอกเบยีในตลาดลดลง / เพมิขนึถงึระดับ Y% ตอ่ปี  เป็นตน้ 

- มลูคา่การเสนอขายรวม : ใหร้ะบมุลูคา่การเสนอขายรวมของตราสารทเีสนอขาย (มลูคา่ทตีราไว)้ 
- หลักประกัน/ผูค้ําประกัน (ถา้ม)ี : หาก “ม”ี  ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเกยีวกับประเภทหลักประกัน ไดแ้ก ่

1. การคําประกันโดยนติบิคุคล (Corporate Guarantee) 
2. การคําประกันโดยหลักทรัพย ์(Collateral) 
รวมทังใหร้ะบมุลูคา่การคําประกัน และเงอืนไขของการคําประกัน (ถา้ม)ี 

 
1 จัดทํา factsheet 1 ชดุสําหรับตราสาร 1 รุ่น 
2 ตราสาร plain/common ไดแ้ก ่ตราสารทไีม่ซบัซอ้น (senior (secured/unsecured)) ตราสารทใีหส้ทิธผิูอ้อกไถถ่อนคนื
กอ่นกําหนด (callable) ตราสารทใีหส้ทิธผิูถ้อืไดร้ับชําระคนืกอ่นกําหนด (puttable) และหุน้กูแ้ปลงสภาพ (convertible) 
3 ตราสาร complex/risky ไดแ้ก ่ตราสารหนดีอ้ยสทิธ ิ(subordinated) หุน้กูท้คีรบกําหนดไถถ่อนเมอืมกีารเลกิกจิการ 
(perpetual) หุน้กูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์(securitization) ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของ
ธนาคารพาณชิย ์(Basel III) ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัย (Insurance Capital Bond) หุน้กูท้มีี
อนุพันธแ์ฝง และศกุกู (sukuk) 
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การเปิดเผยขอ้มลู 
- ชอืผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้(ถา้ม)ี : ใหร้ะบชุอืผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้
- วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ : ใหร้ะบุวัตถปุระสงคข์องการใชเ้งนิทไีดจ้ากการระดมทนุในครงัน ีเชน่ ขยายกําลังการผลติ ใชเ้ป็นเงนิทนุ

หมนุเวยีน ชําระหนเีดมิ ลงทนุโครงการใหม ่ปรับปรุงกจิการ บรหิารความเสยีง เป็นตน้ ตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing  

4. อันดับความน่าเชอืถอื (ถา้ม)ี 
ใหร้ะบวุา่มกีารจัดอันดับความน่าเชอืถอื (rating) ของตราสาร และ/หรอืผูอ้อกตราสาร และ/หรอืผูค้ําประกัน/ผูร้ับอาวลัหรอืไม ่ 
พรอ้มระบ ุrating แนวโนม้ (outlook) ชอืสถาบันการจัดอันดับความน่าเชอืถอื และวันทไีดร้ับการจัด rating  

5. รายละเอยีดสําคัญอนื 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 
 วันทอีอกตราสาร/วันทคีรบกําหนดอาย ุ: ใหร้ะบวัุนทอีอกและวันทคีรบกําหนดไถถ่อนของตราสารนัน ๆ (วัน/ เดอืน/ ปี)   

(กรณีหุน้กู ้perpetual ใหร้ะบเุฉพาะวันทอีอกตราสาร และระบวุา่ไถถ่อนเมอืเลกิกจิการ) 
 ประเภทการเสนอขาย : ใหร้ะบุวา่เป็นการเสนอขายตอ่ผูล้งทนุทัวไป (PO) หรอืผูล้งทุนสถาบัน (PP-II) และ/หรอื ผูล้งทุนรายใหญพ่เิศษ 

(PP-UHNW) และ/หรอื ผูล้งทนุรายใหญ ่(PP-HNW) 
 ผูจ้ัดจําหนา่ย/ผูค้า้: ใหร้ะบชุอืบรษัิทหลักทรัพยท์ทํีาหนา้ทจํีาหน่าย/คา้ตราสารหนทีเีสนอขายตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing (ถา้ม)ี 
 นายทะเบยีนหุน้กู ้: ใหร้ะบชุอืนายทะเบยีนหุน้กู ้ตามทรีะบุไวใ้นแบบ filing 
 อัตราดอกเบยี/ผลตอบแทน : 

หากเป็นอัตราดอกเบยีแบบลอยตัว ใหร้ะบวัุนกําหนดดอกเบยีของแตล่ะงวด พรอ้มกับแสดงหลักเกณฑก์ารคํานวณดอกเบยี และ
รายละเอยีดเงอืนไขอนืทเีกยีวขอ้งกับการจ่ายดอกเบยี (ถา้ม)ี ตามทกํีาหนดไวใ้นแบบ filing  
ตัวอยา่ง 
- อัตราดอกเบยีปรับทกุ 5 ปี โดยผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูจ้ะเป็นผูแ้จง้ใหผู้ล้งทนุทราบ   
- อัตราดอกเบยีสําหรับชว่ง 5 ปีแรกคงททีรีอ้ยละ 5.85 จ่ายดอกเบยีทกุ 6 เดอืน ยกเวน้ผูอ้อกหุน้กูม้กีารเลอืนการชําระดอกเบยี    
- ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธแิละดลุยพนิจิแตเ่พยีงผูเ้ดยีวทจีะเลอืนการชําระดอกเบยี (งวดปัจจุบันและคา้งชําระ) โดยไมจํ่ากัดระยะเวลาและ

จํานวนครงั และจะสะสมดอกเบยีทไีมไ่ดช้ําระ แตจ่ะไมม่กีารจ่ายผลตอบแทนใด ๆ บนดอกเบยีคา้งชําระสะสม 
 การรายงานภายหลังการเสนอขาย (กรณีเสนอขายตราสารหนีเพอือนุรักษ์สงิแวดลอ้ม (green bond) ตราสารหนีเพอืพัฒนาสังคม 

(social bond) และตราสารหนเีพอืความยังยนื (sustainability bond)) : ใหร้ะบหุนา้ท ีความถ ีและชอ่งทางการเปิดเผยรายงานตามที
ระบไุวใ้นแบบ filing 

6. อัตราสว่นทางการเงนิทสีําคัญของผูอ้อก 
กรณีเสนอขายตราสารหนีตอ่ PO และ/หรอื PP-HNW และ/หรอื PP-UHNW ใหแ้สดงอัตราสว่นทางการเงนิตอ่ไปนี โดยใชข้อ้มลูตาม 
งบการเงนิรวมยอ้นหลัง 2 ปี   งบการเงนิรายครงึปีฉบับสอบทาน และตังแตไ่ตรมาส 1 ถงึไตรมาสลา่สดุหรอืเทา่ทมีผีลการดําเนนิงานจรงิ1 
พรอ้มความหมายของแตล่ะอัตราสว่น เชน่ ความสามารถในการชําระดอกเบยี (Interest coverage ratio) ยงิสงูยงิแสดงถงึความสามารถใน
การชําระคนืสงู เป็นตน้ 
ทังน ีการแสดงขอ้มลูอัตราสว่นทางการเงนิงวดลา่สดุ ในกรณีทงีบกําไรขาดทนุเป็นงบระหวา่งปี ใหนํ้าขอ้มลูยอ้นหลัง 4 ไตรมาสมาคํานวณ
เพอืใหไ้ดข้อ้มลูเต็มปี กรณชีว่งเวลาใดทผีูอ้อกไม่ไดจ้ัดทํางบระหวา่งปีสําหรับงวดปีก่อน ใหจ้ัดทําอัตราสว่นทางการเงนิโดยใชข้อ้มลูเฉพาะ
งวดลา่สดุ และอธบิายในหมายเหตเุพมิเตมิ พรอ้มแสดงคา่เฉลยีอตุสาหกรรมของแตล่ะอัตราสว่นเฉพาะกลุ่มอตุสาหกรรมและบรกิารทวัไป 
โดยใชข้อ้มลูลา่สดุ (ถา้ม)ี ระบแุหลง่ขอ้มลู ชว่งเวลาของขอ้มลูและกลุม่อตุสาหกรรม (sector) ทใีชอ้า้งองิ สําหรับกรณีทไีมส่ามารถหา 
ขอ้มลูอา้งองิ ใหร้ะบวุา่ “ไมม่ขีอ้มลู” 
 กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่อตุสาหกรรมและบรกิารทัวไป 

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (current ratio) (เทา่) สนิทรัพยห์มนุเวยีน / หนสีนิหมุนเวยีน 

ความสามารถในการชําระดอกเบยี                     
(interest coverage ratio : ICR)  (เทา่) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา                     
และคา่ตัดจําหน่าย / ดอกเบยีจ่าย 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่กําไรกอ่นดอกเบยีจ่าย ภาษีเงนิ
ได ้คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย  
(interest bearing debt to EBITDA ratio) (เทา่) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / กําไรกอ่นหักดอกเบยี 
ภาษี คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย   

ความสามารถในการชําระภาระผูกพัน               
(debt service coverage ratio : DSCR) (เทา่) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และคา่ตัด
จําหน่าย / (หนสีนิระยะสันทมีภีาระดอกเบยี + หนสีนิ
ระยะยาวทมีภีาระดอกเบยีทคีรบกําหนดภายใน 1 ปี)  

หนสีนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม   
(debt to equity : D/E ratio) (เทา่) 

หนสีนิรวม / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม  
(interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เทา่) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีทคีรบกําหนดภายใน 1 ปีตอ่หนสีนิ
ทมีภีาระดอกเบยี (รอ้ยละ) 

(หนสีนิระยะสันทมีภีาระดอกเบยี + หนสีนิระยะยาว  
ทมีภีาระดอกเบยีทคีรบกําหนดภายใน 1 ปี) * 100 / 
หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี 

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิตอ่หนีสนิทมีภีาระดอกเบยี 
(รอ้ยละ) 

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ * 100 / หนสีนิทังหมดทมีี
ภาระดอกเบยี 

 
 กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ธนาคารพาณชิย ์

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 

อัตราสว่นสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งเพอืรองรับสถานการณ์
ดา้นสภาพคลอ่งทมีคีวามรุนแรง  
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) (รอ้ยละ) 

คํานวณตามเกณฑ ์ธปท. 
(สนิทรัพยส์ภาพคลอ่ง / ประมาณการกระแสเงนิสด
ไหลออกสทุธใิน 30 วัน ภายใตส้ถานการณ์ดา้น 
สภาพคลอ่งทมีคีวามรุนแรง) 
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อัตราสว่นแหลง่เงนิทมีคีวามมันคงและ 
ความตอ้งการแหลง่เงนิทมีคีวามมันคง  
(Net Stable Funding Ratio: NSFR) (รอ้ยละ) 

คํานวณตามเกณฑ ์ธปท. 
(แหลง่เงนิทมีคีวามมันคง / ความตอ้งการแหลง่เงนิที
มคีวามมันคง) 

เงนิกองทนุชนัท ี1 (Tier 1 ratio) (รอ้ยละ) คํานวณตามเกณฑ ์ธปท. 

เงนิกองทนุทังสนิ (CAR ratio) (รอ้ยละ) คํานวณตามเกณฑ ์ธปท. 

 
 กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่บรษัิทหลักทรัพย ์

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 

เงนิกองทนุสภาพคลอ่งสทุธติอ่หนสีนิทัวไปและ
ทรัพยส์นิทตีอ้งวางเป็นประกัน (NCR) (รอ้ยละ) 

คํานวณตามเกณฑ ์ก.ล.ต. 

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (current ratio) (เทา่) สนิทรัพยห์มนุเวยีน / หนสีนิหมุนเวยีน 

ความสามารถในการชําระดอกเบยี                
(interest coverage ratio : ICR) (เทา่) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และ       
คา่ตัดจําหน่าย / ดอกเบยีจ่าย 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่กําไรกอ่นดอกเบยีจ่าย ภาษี
เงนิได ้คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย   
(interest bearing debt to EBITDA ratio) (เทา่) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / กําไรกอ่นหัก
ดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย   

ความสามารถในการชําระภาระผูกพัน        
(debt service coverage ratio : DSCR) (เทา่) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และคา่ตัด
จําหน่าย / (หนสีนิระยะสันทมีภีาระดอกเบยี + หนสีนิ
ระยะยาวทมีภีาระดอกเบยีทคีรบกําหนด  ภายใน 1 ปี)  

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
(interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA)  
(รอ้ยละ) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษี * 100 / สนิทรัพยร์วม 
(เฉลยี) 

 
 กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ประกันชวีติ 

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 

อัตราสว่นเงนิกองทนุตอ่เงนิทนุทตีอ้งดํารงตามกฎหมาย 
(CAR Ratio) (รอ้ยละ) 

คํานวณตามเกณฑ ์คปภ. 

สนิทรัพยล์งทนุตอ่สํารองประกันภัย  
(รอ้ยละ) 

สนิทรัพยล์งทนุ * 100 / เงนิสํารองประกันภัย 

อัตราการเปลยีนแปลงเงนิกองทุน (รอ้ยละ) คํานวณตามเกณฑ ์คปภ. 

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) (รอ้ยละ) กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษี * 100 / สว่นของ 
ผูถ้อืหุน้รวม (เฉลยี) 

คา่ใชจ่้ายในการรับประกันภัย (รวมคา่บําเหน็จ)  
ตอ่เบยีรับประกันภัยสทุธ ิ(รอ้ยละ) 

คา่ใชจ่้ายในการรับประกันภัย (รวมคา่บําเหน็จ) * 100 
/ เบยีรับประกันภัยสทุธ ิ

 
 กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ลสีซงิ 

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 

ความสามารถในการชําระดอกเบยี                
(interest coverage ratio : ICR) (เทา่) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และ        
คา่ตัดจําหน่าย / ดอกเบยีจ่าย 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่กําไรกอ่นดอกเบยีจ่าย ภาษี
เงนิได ้คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย  
(interest bearing debt to EBITDA ratio) (เทา่) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / กําไรกอ่นหัก
ดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย   

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
(interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

สัดสว่นสนิเชอืทไีมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้                   
(NPL ratio) (รอ้ยละ) 

สนิเชอืทไีมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้* 100 / สนิเชอืรวม  

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA)  
(รอ้ยละ) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษี * 100 / สนิทรัพยร์วม 
(เฉลยี) 

อัตราการเตบิโตของรายได ้(รอ้ยละ) (รายไดร้วมงวดปัจจุบัน-รายไดร้วมงวดกอ่น) * 100 / 
รายไดร้วมงวดกอ่น 

 
 กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่สนิเชอืสว่นบคุคล 

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 
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ความสามารถในการชําระดอกเบยี                 
(interest coverage ratio : ICR) (เทา่) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และ        
คา่ตัดจําหน่าย / ดอกเบยีจ่าย 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่กําไรกอ่นดอกเบยีจ่าย  
ภาษีเงนิได ้คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย  
(interest bearing debt to EBITDA ratio) (เทา่) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / กําไรกอ่นหัก
ดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย   

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
(interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

สัดสว่นสนิเชอืทไีมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้                
(NPL Ratio) (รอ้ยละ) 

เงนิใหส้นิเชอืทไีมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้* 100 / เงนิให ้
สนิเชอืรวม 

คา่เผอืหนีสงสัยจะสญูตอ่สนิเชอืรวม (allowance for 
doubtful account to total receivables ratio)  
(รอ้ยละ) 

คา่เผอืหนีสงสัยจะสญู * 100 / เงนิใหส้นิเชอืรวม 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA)  
(รอ้ยละ) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษี * 100 / สนิทรัพยร์วม 
(เฉลยี) 

 
 กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่บรษัิทบรหิารสนิทรัพย ์

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 

ความสามารถในการชําระดอกเบยี                 
(interest coverage ratio : ICR) (เทา่) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และ 
คา่ตัดจําหน่าย / ดอกเบยีจ่าย 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่กําไรกอ่นดอกเบยีจ่าย  
ภาษีเงนิได ้คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย  
(interest bearing debt to EBITDA ratio) (เทา่) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / กําไรกอ่นหัก
ดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย   

หนสีนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม   
(debt to equity : D/E ratio) (เทา่) 

หนสีนิรวม / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
(interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA)  
(รอ้ยละ) 
 

กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษี * 100 / สนิทรัพยร์วม 
(เฉลยี) 

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) (รอ้ยละ) กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษี * 100 / สว่นของ 
ผูถ้อืหุน้รวม (เฉลยี) 

หมายเหต ุ:  
1 สําหรับอัตราสว่นทางการเงนิทใีชข้อ้มลูตามงบการเงนิทเีปิดเผยตามประกาศทเีกยีวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกับฐานะการเงนิและ    
ผลการดําเนนิงานของบรษัิททอีอกหลักทรัพยกํ์าหนดใหร้ายงาน   
ทังน ีกรณีเสนอขายหุน้กูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์(securitization) ใหแ้สดงอัตราสว่นทางการเงนิของผูม้สีทิธ ิ
เสนอโครงการ (originator) และกรณีเสนอขายศกุกูใหแ้สดงอัตราสว่นทางการเงนิของผูร้ะดมทนุ 
2 สามารถเปิดเผยอัตราสว่นทางการเงนิอนื ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เชน่ EBITDA margin ratio (รอ้ยละ) เทา่กับ กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี 
คา่เสอืมราคาและคา่ตัดจําหน่าย / รายไดร้วม เป็นตน้ สําหรับกจิการในกลุม่พัฒนาอสังหารมิทรัพยใ์หเ้ปิดเผยอัตราสว่นเงนิทนุหมุนเวยีนเร็ว 
(quick ratio) (เทา่) เทา่กับ (สนิทรัพยห์มนุเวยีน-สนิคา้คงเหลอื) / หนสีนิหมนุเวยีน เพมิเตมิดว้ย 
3 บรษัิททปีระกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้ในบรษัิทอนื (holding company) ใหพ้จิารณาเปิดเผยอัตราสว่นทางการเงนิตามธรุกจิหลักของกลุม่ 
4 การแสดงขอ้มลู key financial ratio งวดลา่สดุทมีขีอ้มลูไมค่รบ 1 ปี หากเปรยีบเทยีบขอ้มลูในงบการเงนิประเภทเดยีวกัน เชน่ D/E ratio, 
ICR และ Current ratio เป็นตน้ ใหใ้ชง้บการเงนิงวดลา่สดุ  (รอบระยะเวลาตังแตไ่ตรมาส 1 ถงึไตรมาสลา่สดุ) ในการคํานวณ ยกเวน้การ
เปรยีบเทยีบระหวา่งงบการเงนิ เชน่ ROA, ROE และ DSCR เป็นตน้ ใหใ้ชข้อ้มลูยอ้นหลัง 4 ไตรมาส เพอืใหเ้ปรยีบเทยีบกันได ้ กรณีชว่งเวลา
ใดทบีรษัิทไมไ่ดจ้ัดทํางบระหวา่งปีสําหรับงวดปีกอ่น ใหจ้ัดทํา key financial ratio โดยใชข้อ้มลูเฉพาะงวดลา่สดุ และอธบิายในหมายเหตุ
เพมิเตมิ 
ตัวอยา่ง ณ ไตรมาส 3 ปี 25XX 
- การคํานวณ ROA เทา่กับ กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษียอ้นหลัง 4 ไตรมาส หารดว้ย สนิทรัพยร์วม(เฉลยี) 
5 ในการคํานวณดอกเบยีจ่าย (I ทเีป็นตัวหารในสตูรคํานวณ ICR) ใหร้วมคา่ใชจ้่ายดอกเบยีในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และคา่ใชจ้่ายดอกเบยี
สว่นทบีันทกึเป็นตน้ทุนสนิทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิดว้ย  
6 ระบขุอ้กําหนดในการดํารงอัตราสว่นทางการเงนิตามขอ้กําหนดสทิธ ิและอัตราสว่นดังกลา่ว ณ รอบปีบัญชปัีจจุบัน และเปิดเผยสตูรการ
คํานวณนัน ทังน ีหากไม่มขีอ้กําหนดดังกลา่ว ใหร้ะบวุา่ “ไมม่ขีอ้กําหนดในการดํารงอัตราสว่นทางการเงนิ” 
7 ในกรณีทผีูอ้อกตราสารหนเีป็นบรษัิทตา่งประเทศ ยกเวน้ไมต่อ้งคํานวณอัตราสว่นทางการเงนิบางรายการตามตารางขา้งตน้หากไมส่ามารถ
คํานวณได ้

7. ขอ้กําหนดในการดํารงอัตราสว่นทางการเงนิ  
ใหร้ะบขุอ้กําหนดในการดํารงสัดสว่นทางการเงนิ เชน่ อัตราสว่นหนสีนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E ratio) อัตราสว่นหนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่
สว่นของผูถ้อืหุน้ (IBD/E ratio) อัตราสว่นหนสีนิ (Debt ratio) อัตราสว่นความสามารถในการจ่ายดอกเบยี (Interest coverage ratio) เป็นตน้ 
โดยกรณีทมีขีอ้กําหนดใหผู้อ้อกดํารงอัตราสว่นทางการเงนินอกเหนือจาก D/E ratio ใหเ้ปิดเผยสตูรการคํานวณนันและแสดงอัตราสว่น  
ณ ปัจจุบันดว้ย 
ทังน ีหากไม่มขีอ้กําหนดดังกลา่ว ใหร้ะบวุา่ “ไมม่ขีอ้กําหนดในการดํารงอัตราสว่นทางการเงนิ” 
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8. ระดับความเสยีง 
พจิารณาจากอันดับความน่าเชอืถอื อายคุงเหลอืและความซบัซอ้น เชน่ ตราสาร plain ทมีอัีนดับความน่าเชอืถอื A ถงึ AAA มคีวามเสยีงระดับ 
1 ถงึ 3 ตราสาร plain ทมีอีันดับความน่าเชอืถอื BBB มคีวามเสยีงระดับ 4 ถงึ 5 ตราสาร plain ทไีมม่กีารจัดอันดับความน่าเชอืถอื  
มคีวามเสยีงระดับ 8  
ในสว่นของหุน้กู ้perpetual หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง และตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิย ์(Basel III) ไดค้ํานงึถงึ 
ความเสยีงในมติขิองความซบัซอ้นและการคุม้ครองเงนิตน้ (กรณีหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง) ดว้ย จงึแยกแนวทางการกําหนด risk scale  
ออกจากตราสารหนทีัวไป เชน่ หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง มคีวามเสยีงระดับ 4 ขนึไป และหุน้กู ้perpetual ตราสาร Basel III และ Insurance 
Capital Bond มคีวามเสยีงระดับ 7 ถงึ 8 เป็นตน้ โดยสรุปไดด้ังน ี

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ทังน ีใหร้ะบคุําเตอืนเกยีวกับความซบัซอ้นของลักษณะตราสารทา้ยภาพดว้ย โดยระบเุป็นหมายเหตแุละใชต้ัวอักษรสแีดง ดังนี 
เป็นตราสารหน.ี.. 

- ดอ้ยสทิธ ิ
- มลีักษณะคลา้ยทนุ 
- ผูอ้อกตราสาร/ผูถ้อืตราสารสามารถขอไถถ่อนกอ่นครบกําหนด (แลว้แตก่รณี) 
- การชําระเงนิตน้หรอืดอกเบยีขนึกับปัจจัยอา้งองิ 
หมายเหต ุ: rating หมายถงึ อันดับความน่าเชอืถอืตามทปีระกาศกําหนด  
สําหรับรูปแสดงระดับความเสยีงทัง 8 ระดับ สามารถ download ไดท้รีะบบออกและเสนอขายหลักทรัพย ์(Initial Product Offering  
System : IPOS) หรอืระบบสําหรับการรับขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสอ์นื ตามหลักเกณฑ ์เงอืนไข และวธิกีารทสีํานักงานประกาศกําหนด  
เพอืนําไปใชป้ระกอบการจัดทําเอกสาร 

9. ผลตอบแทนของตราสารอนืในตลาด 
ใหร้ะบผุลตอบแทนตอ่ปี (yield to maturity) ของตราสารทมีอีายแุละอันดับความน่าเชอืถอืเทา่กัน (หรอืตราสารทมีอีายแุละอันดับ 
ความน่าเชอืถอืใกลเ้คยีงกัน) โดยใชข้อ้มลู ณ วนัทกํีาหนดอัตราดอกเบยีตราสาร พรอ้มระบุวนัทขีองขอ้มลู หากไมส่ามารถหาขอ้มลูอา้งองิได ้
ใหร้ะบวุา่ “ไมม่ขีอ้มลู”  

ทังน ีสามารถดูขอ้มลูไดจ้ากเสน้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนภีาคเอกชน (Corporate Bond Yield Curve) ซงึจัดทําโดย ThaiBMA            

ในกรณีทผีูอ้อกตราสารไมส่ามารถหาอัตราผลตอบแทนของตราสารหนีทมีอีายคุงเหลอืเทา่กันจาก Corporate Bond Yield Curve ใหผู้อ้อก
ระบอัุตราผลตอบแทนของตราสารหนทีมีอีายคุงเหลอืใกลเ้คยีง โดยใชว้ธิ ีlinear interpolation พรอ้มระบหุมายเหตอุธบิายขา้งทา้ยวา่             
“*ตราสารทมีอีายุไมเ่ต็มปี จะใชอั้ตราผลตอบแทนอา้งองิทมีาจากการคํานวณ”  

ตัวอยา่ง อัตราผลตอบแทนของตราสารหนทีมีอีันดับความน่าเชอืถอือยูท่ ีAAA ทมีอีายคุงเหลอื 3 ปี 6 เดอืน ใหใ้ชอ้ัตราผลตอบแทนทเีป็น 
จุดกงึกลางระหวา่งอัตราผลตอบแทนของตราสารหนมีอีันดับความน่าเชอืถอือยูท่ ีAAA ซงึมอีายคุงเหลอื 3 ปี และ 4 ปี 

10. ความเสยีงของผูอ้อก 
ใหร้ะบคุวามเสยีงทกีระทบในทางลบตอ่ความสามารถในการชําระหนขีองผูอ้อก และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing 
(ระบสุว่นและหัวขอ้) ทังน ีใหเ้รยีงลําดับปัจจัยความเสยีงหรอืคําเตอืนทสีําคัญมากเป็นลําดับแรก ยกตัวอยา่งเชน่ 
 

ประเด็น ตวัอยา่งลกัษณะ ตวัอยา่งการเปิดเผย 
1. ผลประกอบการจากการ
ประกอบธรุกจิปกต ิ
*ไมร่วมรายการพเิศษ          
ทังรายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย 
(รายละเอยีดเพมิเตมิสามารถ
เปิดเผยในแบบ filing ได)้ 

ไมม่ันคง ไมส่มําเสมอ โดยเฉพาะกรณี
ขาดทนุ หรอืไดร้ับผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอกเป็นประจํา เชน่ ภยัธรรมชาต ิ
เป็นตน้ 

 บรษัิทมคีวามเสยีงในดา้นความสามารถ 
ในการชําระหน ีมผีลประกอบการ 
ไมส่มําเสมออาจสง่ผลตอ่ความสามารถ 
ในการชําระหนีตามหุน้กู ้ 

 โรงงานผลติหลักของบรษัิทผลติสนิคา้ 
คดิเป็น 30% ของ turnover ปีกอ่น ตังอยู่
รมิแมนํ่าทเีกดินําทว่มทกุปี อาจกระทบกับ
การขนสง่สนิคา้ใหศ้นูยก์ระจายสนิคา้และ
ลกูคา้ ทําใหข้นสง่ลา่ชา้กวา่กําหนดจนอาจ
สง่ผลกระทบทางลบตอ่ชอืเสยีงของบรษัิท
ได ้

2. สภาพคลอ่ง  กรณีอัตราสว่นสภาพคลอ่ง  
(หรอือัตราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว  
กรณีผูอ้อกตราสารเป็นธรุกจิในกลุม่
อสังหารมิทรัพย)์ มคีา่ลดลง 

 บรษัิทมสีภาพคลอ่งตํา โดยปัจจุบันมี
อัตราสว่นสภาพคลอ่งอยูท่ ี0.12 เทา่  
จงึอาจมคีวามเสยีงในการผดินัดชําระหน ี
หากไม่สามารถจัดหาสภาพคลอ่งหรอื
แหลง่ในการชําระหนีได ้
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3. ระดับหนสีนิ หนีเทยีบสภาพ
คลอ่ง หนเีทยีบผลการ
ดําเนนิงาน หรอืภาระหนีอนื ๆ 
นอกจากตราสารหนี 

 กรณี ICR หรอื DSCR มคีา่ลดลง 
หรอื net debt to EBITDA หรอื D/E 
มคีา่เพมิขนึ 

 กรณีมหีนสีนิจํานวนมาก หรอืใกลผ้ดิ
เงอืนไขตามสัญญาหรอืขอ้ตกลง 
เชน่ สัญญาเงนิกูธ้นาคาร เป็นตน้ 

 บรษัิทมภีาระหนรีะดับสงู มหีนีสนิทมีี
ดอกเบยีจํานวนมาก และมผีลการ
ดําเนนิงานทขีาดทนุตอ่เนืองหลายปี สง่ผล
ใหค้วามสามารถชําระเงนิตน้และดอกเบยี
ของบรษัิทคอ่นขา้งมคีวามผันผวน ผูล้งทนุ
ควรทําความเขา้ใจความเสยีงก่อนลงทนุ 

 ผูอ้อกมภีาระการกระจุกตัวของหนีทจีะตอ้ง
จ่ายคนืในชว่งอกี 2 ปีขา้งหนา้ ผูล้งทนุจงึ
ควรวเิคราะหก์ารบรหิารสภาพคลอ่งของ 
ผูอ้อกใหด้ ี

 บรษัิทมอีัตราสว่นหนสีนิตอ่สว่นของผูถ้อื
หุน้ทใีกลก้ารผดิเงอืนไขสัญญาเงนิกูข้อง
ธนาคารพาณชิยห์รอืหนอีนื ๆ ซงึหากเกดิ
กรณีดังกลา่ว เงนิกูท้งัหมดจากสถาบัน
การเงนิและหุน้กูท้กุรุ่นรวมถงึหุน้กูรุ้่นนีอาจ
ถกูเรยีกชําระทันท ีจงึเกดิความเสยีงที
บรษัิทอาจไมส่ามารถใชค้นืเงนิกูแ้ละหุน้กู ้
ดังกลา่วไดห้รอืไมส่ามารถจัดหาเงนิกู ้
เพมิเตมิเพอืรไีฟแนนซไ์ด ้

4. การเปลยีนแปลงธรุกจิหลัก  
 
 

การเปลยีนแปลงธรุกจิหลักสง่ผลให ้
โครงสรา้งรายไดเ้ปลยีน หรอืผูบ้รหิาร 
ไมคุ่น้เคยหรอืเชยีวชาญกับธรุกจิใหม ่
จนกระทบความสามารถในการชําระหนี 

บรษัิทมกีารเปลยีนธรุกจิจากเดมิเป็นผูผ้ลติ
ชนิสว่นอเิล็กทรอนกิส ์มาสูธ่รุกจิวางระบบและ
ใหบ้รกิารดา้นไอทซีงึบรษัิทยังไมม่คีวาม
เชยีวชาญ อาจสง่ผลใหโ้ครงสรา้งรายไดห้ลัก
เปลยีนแปลงไป  

5. แหลง่รายไดห้รอืแหลง่ทมีา
ของการชําระคนื 

 การพงึพงิแหลง่รายไดจ้ากธรุกจิใด
ธรุกจิหนงึเป็นหลักและธรุกจินันมี
ความเสยีง  

 แหลง่ทมีาของเงนิทใีชช้ําระคนืหนี
ไมไ่ดม้าจากธรุกจิของตนเองแต่
ขนึกับบรษัิทอนื หรอืขนึกับ
ความสามารถในการประกอบธรุกจิ
ของบรษัิทลกู เชน่ กรณีบรษัิทที
ประกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้ 
(Holding Company) 

 ความสามารถในการประมลู
ใบอนุญาตในการประกอบธรุกจิ 

 การพงึพงิแหลง่เงนิทนุจากการออก
หุน้กู ้

 การประกอบธรุกจิของบรษัิทขนึกับ       
การไดร้ับใบอนุญาต หากบรษัิทไมส่ามารถ
ประมลูหรอืใบอนุญาตในการประกอบธรุกจิ
ของบรษัิทไมไ่ดร้ับการพจิารณาตอ่อาย ุ   
ก็จะสง่ผลใหบ้รษัิทถกูปรับหรอืถูก
ดําเนนิการตามกฎหมาย หรอืไม่สามารถ
ประกอบกจิการได ้

 พงึพงิแหลง่เงนิจากการออกหุน้กูเ้ป็นหลัก 
หากไม่สามารถออกหุน้กูเ้พอืไถ่ถอนรุ่นเดมิ
ได ้และไมม่แีหลง่เงนิสํารองใด อาจผดินัด
ชําระหนหีุน้กูไ้ด ้

6. ขอ้พพิาททางกฎหมาย 
 ใหร้ะบมุลูหนีโดยรวม และ

ผลกระทบตอ่ฐานะการเงนิ
ของบรษัิท 

 การตังสํารอง สถานะและ
ความคบืหนา้ใหเ้ปิดเผย 
โดยละเอยีดในแบบ filing  

ความเสยีหายกรณีแพค้ดจีะมผีลกระทบ
ทางลบเป็นจํานวนทสีงูกว่ารอ้ยละ 5 ของ
สว่นของผูถ้อืหุน้ (ตอ่คดหีรอืขอ้พพิาท) 

บรษัิทมขีอ้พพิาททางกฎหมายทบีรษัิทเป็น
คูค่วามหรอืคูก่รณี ซงึเป็นคดหีรอืขอ้พพิาททยีัง
ไมส่นิสดุและอาจมผีลกระทบตอ่การดําเนนิ
ธรุกจิอยา่งมนัียสําคัญ โดยมจํีานวนทนุทรัพย ์        
ทบีรษัิทถกูเรยีกรอ้งเป็นเงนิจํานวน 3,500  
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 20 ของสว่นของ        
ผูถ้อืหุน้ โดยไม่ไดต้งัสํารองความเสยีหายไว ้ 

7. ความเสยีงหลักประกัน  1. หลกัประกนั 
1.1 หุน้ ของบรษัิทอนืเป็นหลักประกัน  

- ความผันผวนของราคาหุน้ ซงึ
กระทบกับมลูคา่หุน้ทเีป็นหลักประกัน 

- หากบรษัิทประสบปัญหาหุน้บรษัิท
อาจมมีลูคา่ลดลงหรอืไมส่ามารถขายได ้

- กรณีเป็นหุน้ non-listed co. อาจ
ตอ้งประเมนิมลูคา่สนิทรัพยแ์ละหนสีนิ
ใหม ่ซงึอาจกระทบกับมลูคา่หุน้ทเีป็น
หลักประกัน   
1.2 ทดีนิ : มคีวามเสยีงเกยีวกับความ
คลอ่งตัวในการขายทอดตลาด 
1.3 ลูกหนหีรอืสทิธเิรยีกรอ้งในลูกหนี
สนิเชอื : ระบคุวามเสยีงดา้นคุณภาพ
ของหลักประกัน (ทังลกูหนทียีังรับรูเ้ป็น
รายได ้(Performing) และไมก่อ่ใหเ้กดิ
รายได ้(Non-Performing Loan)) ความ
เสยีงดา้นการดํารงมลูคา่ของหลักประกัน 
ความเสยีงดา้นการไมส่ามารถบังคับ
หลักประกันได ้ความเสยีงจากการใช ้
หลักประกันร่วมกับหุน้กูรุ้่นอนื (ถา้ม)ี และ
ความเสยีงดา้นความน่าเชอืถอืของการ
ตดิตามและตรวจสอบหลักประกัน เป็นตน้ 

 กรณีใชหุ้น้สามัญเป็นหลักประกัน : มลูคา่
หลักประกันดังกลา่วอาจปรับลดตามมลูคา่
ยตุธิรรมของกจิการของผูอ้อกหุน้ โดยหาก
เกดิกรณีผดินัดชําระหนแีละมกีารขาย
ทอดตลาดหลักประกันดังกลา่วเพอืชําระ
หน ีผูล้งทนุมคีวามเสยีงทอีาจจะไมไ่ดร้ับ
ชําระเงนิคนืเต็มจํานวน 

 กรณีใชท้ดีนิเป็นหลักประกัน : มคีวามเสยีง
ในการบังคับจํานองขายทอดตลาด โดย
ราคาซอืขายขนึกับภาวะตลาดในขณะนัน 
และกระบวนการบังคับจํานองจะตอ้งผา่น
ขนัตอนในชนัศาลซงึอาจใชร้ะยะเวลาใน
การดําเนนิการ นอกจากนี ยังมคีวามเสยีงที
มลูคา่บังคับขายทอดตลาดตํากวา่มลูคา่หนี
หุน้กู ้หรอือาจไมม่ผีูซ้อื 

 กรณีใชล้กูหนีหรอืสทิธเิรยีกรอ้งในลกูหนี
สนิเชอืเป็นหลักประกัน : หลักประกัน
ประกอบดว้ยลกูหนีทยีังรับรูร้ายได ้
(Performing) จํานวน 2,300 ลบ. และ
ลกูหนีทไีมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้(NPL) จํานวน 
300 ลบ. หากผูอ้อกตราสารเรยีกเก็บหนี
จากลกูหน ีPerforming หมดแลว้ยังไม่
เพยีงพอชําระหนตีามหุน้กู ้ผูอ้อกตราสาร
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1.4  กรณีหลกัประกนั (เชน่ ทรพัยส์นิ
หรอืหุน้) อยูต่า่งประเทศ  
 - ระบคุวามเสยีงในการบังคับหลักประกัน 
หรอือาจมขีอ้จํากัดดา้นกฎหมายและ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการฟ้องรอ้ง 
2. นติบิุคคล 
 ตอ้งแสดงความสามารถในการชําระคนื 
โดยใหเ้ปิดเผยฐานะการเงนิ ความเสยีง
หรอืสถานการณท์อีาจกระทบกับ
ความสามารถในการชําระหน ี(ถา้ม)ี  
การคําประกันหนอีนื ๆ (ถา้ม)ี หรอืขอ้มลู
เครดติ (Credit Bureau)  

จะตอ้งไปเรยีกเก็บหนีจากลกูหนี NPL ซงึมี
ความเสยีงทจีะไมส่ามารถเรยีกเก็บหนีได ้
และไมม่เีงนิเพยีงพอตอ่การชําระหนหีุน้กู ้
ทังหมด 
 

8. ไมม่ขีอ้จํากัดการกอ่หน ีหรอื
กรณีกอ่หนีไดไ้มจํ่ากัด        
(ไม่ม ีfinancial covenant) 

กรณีไมม่ขีอ้จํากัดการกอ่หนทีังจาก
ขอ้กําหนดสทิธหิุน้กูแ้ละสัญญาเงนิกูอ้นื ๆ  

บรษัิทไมม่ขีอ้จํากัดการกอ่หน ีภายใตข้อ้ตกลง
ใด ๆ ทบีรษัิทมอียูกั่บเจา้หน ีหรอืคูส่ัญญาใด ๆ  
ดังนัน บรษัิทจงึอาจกอ่หนีเพมิไดห้ากอัตรา
ดอกเบยีตลาดเออือํานวย ซงึจะสง่ผลใหบ้รษัิท
มภีาระหนเีพมิขนึและอาจสง่ผลกระทบตอ่
ความสามารถในการชําระหนี  

11.  QR code 
ใหแ้สดง QR code เพอืนําไปสูแ่บบ filing (บังคับสําหรับการเสนอขายตราสารหนทีกุประเภททมีกีารยนืแบบ filing ยกเวน้หุน้กูท้มี ี
อนุพันธแ์ฝง) ทังน ีสามารถสรา้ง QR code ไดท้รีะบบ IPOS หรอืระบบสําหรับการรับขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสอ์นื ตามหลักเกณฑ ์เงอืนไข และ
วธิกีารทสีํานักงานประกาศกําหนด 
12.  สรุปฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลัง 2 ปี งบการเงนิรายครงึปีฉบับสอบทาน และตังแตไ่ตรมาส 1 ถงึ           
ไตรมาสลา่สดุหรอืเทา่ทมีผีลการดําเนนิงานจรงิ1 
ใหแ้สดงขอ้มลูตามงบการเงนิรวมยอ้นหลัง 2 ปี งบการเงนิรายครงึปีฉบับสอบทาน และตังแตไ่ตรมาส 1 ถงึไตรมาสลา่สดุ หรอืเท่าทมีผีลการ
ดําเนนิงานจรงิ โดยใหแ้สดงเฉพาะตัวเลขตามงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบกําไรขาดทนุรวม ทังน ีใหแ้สดงในรูปแบบของแผนภมูแิทง่ 
 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่อตุสาหกรรมและบรกิารทัวไป 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนสีนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

รายไดร้วม 

คา่ใชจ่้ายรวม 

กําไรสทุธ ิ

ทังน ีรายไดร้วม หมายถงึ รายไดร้วมตามงบการเงนิ โดยบวก/ลบกับสว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและเงนิลงทนุ
ในการร่วมคา้ (ถา้ม)ี  
คา่ใชจ่้ายรวม หมายถงึ คา่ใชจ่้ายรวมตามงบการเงนิ โดยไม่นับรวมดอกเบยีจ่ายหรอืตน้ทนุทางการเงนิอนื ๆ จากกจิกรรมจัดหาเงนิทนุ 
และภาษีเงนิได ้(ถา้ม)ี 
นอกจากน ีในกรณทีผีูอ้อกตราสารมรีายไดห้รอืคา่ใชจ้่ายอนืทไีม่ไดเ้กดิจากการดําเนนิงานปกต ิหรอืเป็นรายการพเิศษ (one-time item) 
ใหร้ะบหุมายเหตทุา้ยแผนภมูแิทง่ดว้ย 

 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ธนาคารพาณชิย ์

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนสีนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิใหส้นิเชอื 

เงนิรับฝาก 

รายไดด้อกเบยีสทุธ ิ

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารสทุธ ิ

กําไรสทุธ ิ

 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่บรษัิทหลักทรัพย ์ 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนสีนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิกองทนุสภาพคลอ่งสทุธ ิ(NC) 
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รายไดค้า่นายหนา้ 

รายไดด้อกเบยีสทุธ ิ

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 

กําไร (ขาดทนุ) และผลตอบแทนจากเครอืงมอืทางการเงนิ 

กําไรสทุธ ิ

 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ประกันชวีติ 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนสีนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

สนิทรัพยล์งทนุ 

หนสีนิจากสัญญาประกันภัย 

เบยีประกันภยัทถีอืเป็นรายไดส้ทุธจิากการประกันภัยตอ่ 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ

ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรมป์ระกันภัยและคา่สนิไหมทดแทนสทุธ ิ

กําไรสทุธ ิ

 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ลสีซงิ 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนสีนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิใหส้นิเชอืสทุธ ิ

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ 

รายไดด้อกเบยีสทุธ ิ

รายไดท้มีใิชด่อกเบยี 

กําไรสทุธ ิ

 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่สนิเชอืสว่นบคุคล 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนสีนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิใหส้นิเชอืสทุธ ิ

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ 

รายไดด้อกเบยีสทุธ ิ

รายไดท้มีใิชด่อกเบยี 

กําไรสทุธ ิ

 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่บรษัิทบรหิารสนิทรัพย ์

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนสีนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิใหส้นิเชอืจากการซอืลกูหนสีทุธ ิ

ทรัพยส์นิรอการขายสทุธ ิ

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ 

รายไดด้อกเบยีสทุธ ิ

กําไรจากการขายทรัพยส์นิรอการขาย 

กําไรสทุธ ิ
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หมายเหต ุ:  
1 สําหรับขอ้มลูงบการเงนิใหเ้ปิดเผยตามประกาศทเีกยีวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกับฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานของบรษัิททอีอก
หลักทรัพยกํ์าหนดใหร้ายงาน ทังน ีกรณีเสนอขายหุน้กูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์(securitization) ใหแ้สดงขอ้มลู
ของผูม้สีทิธเิสนอโครงการ (originator) และกรณีเสนอขายศกุกูใหแ้สดงขอ้มลูของผูร้ะดมทนุ 
ตัวอยา่ง 

งบแสดงฐานะการเงนิ                                                                  งบกําไรขาดทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.  สัดสว่นหนทีมีภีาระดอกเบยีของผูอ้อก (เฉพาะกรณีผูอ้อกเป็นบรษัิทในกลุม่อตุสาหกรรมและบรกิารทัวไป) 
ใหร้ะบสุัดสว่นหนทีมีภีาระดอกเบยีของผูอ้อก ไดแ้ก ่เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ ตราสารหน ีและอนื ๆ (ใหร้ะบรุายการในหมายเหต)ุ เชน่ 
หนสีนิจากสัญญาเชา่ทางการเงนิ เงนิกูย้มืบรษัิททเีกยีวขอ้ง เป็นตน้  
ตัวอยา่ง 
ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*รายการอนื ๆ ไดแ้ก่ หนสีนิจากสัญญาเชา่ (lease) 

14.  ลําดับการไดร้ับชําระหนี 
ใหร้ะบ ุ(ตามรูปภาพ) สทิธเิรยีกรอ้งของผูล้งทนุในการไดร้ับชําระหนเีมอืผูอ้อกถกูพทิักษ์ทรัพยห์รอืถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอื 
มกีารชําระบัญชเีพอืการเลกิบรษัิท 
ตัวอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 

15. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของตราสาร 
ใหร้ะบคุวามเสยีงทเีกยีวขอ้งกับตราสาร และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้) ทังน ีใหเ้รยีงลําดับ
ปัจจัยความเสยีงหรอืคําเตอืนทสีําคัญมากเป็นลําดับแรก 
 สําหรับตราสารหนีแตล่ะประเภท  

- ตราสารหนีของหน่วยงานภาครัฐไทย ใหม้ขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทุนเขา้ใจวา่ ตราสารนีไม่ไดร้ับการคําประกันจากกระทรวงการคลัง 
และทรัพยส์นิของผูอ้อก ตราสารไมอ่ยูใ่นความรับผดิชอบแหง่การบังคับคด ี
ตัวอยา่ง 
พันธบัตรทเีสนอขายในครังนไีมใ่ชต่ราสารหนีทกีระทรวงการคลังคําประกันเงนิตน้และดอกเบยี นอกจากน ีผูถ้อืพันธบัตรยังมคีวาม
เสยีงในการไดร้ับชําระหนีคนื  เนืองจากผูอ้อกพันธบัตรอาจมขีอ้จํากัดเกยีวกับการบังคับชําระหนใีนทรัพยส์นิ ไม่วา่จะเป็นขอ้จํากัด
ตามกฎหมายอนืใด สัญญา หรอืขอ้จํากัดอนืใด หากเกดิกรณีทมีกีารผดินัดชําระหนีภายใตพ้ันธบัตรขนึ ผูถ้อืพันธบัตรอาจไมส่ามารถ
ฟ้องรอ้งใหนํ้าทรัพยส์นิของผูอ้อกพันธบัตรมาชําระหนไีด ้และสทิธขิองผูถ้อืพันธบัตรในการไดร้ับชําระหนภีายใตพั้นธบัตรอาจไดร้ับ
ผลกระทบในทางลบอยา่งมนัียสําคัญ 
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การเปิดเผยขอ้มลู 
- หุน้กูส้กลุเงนิตราต่างประเทศ (FX bond) ใหม้ขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจว่า ความผันผวนของอัตราแลกเปลยีนอาจสง่ผลตอ่

ผลตอบแทนทผีูล้งทนุจะไดร้ับดว้ย ตลอดจนความเสยีงจากหลักเกณฑเ์กยีวกับการแลกเปลยีนเงนิตรา ขันตอนและขอ้จํากัดของ
การซอื ขาย หรอืโอนตราสาร รวมทังขอ้จํากัดของการลงทนุในหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
ตัวอยา่ง 
- เนืองจากผูอ้อกหุน้กูจ้ะชําระหนเีงนิตน้และดอกเบยีหุน้กูเ้ป็นเงนิยโูร ผูล้งทนุจงึมคีวามเสยีงเกยีวกับอัตราแลกเปลยีน         

กรณีทเีงนิยโูรมมีลูคา่ลดลง รวมถงึความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของกฎหมายควบคมุการแลกเปลยีนเงนิตรา หรอื         
การเพมิขอ้จํากัดทางกฎหมายเกยีวกับการแลกเปลยีนเงนิในประเทศไทย ซงึอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่การลงทนุ       
และผลตอบแทนการลงทนุในหุน้กู ้

- หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิใหร้ะบเุงอืนไขและความเสยีงทผีูอ้อกอาจไมจ่่ายดอกเบยี (ถา้ม)ี ตลอดจนสทิธหิรอืลําดับในการรับชําระหนขีอง     
ผูถ้อืหุน้กู ้เชน่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้กูจ้ะดอ้ยกวา่สทิธขิองเจา้หนีสามัญเฉพาะในเรอืงการรับชําระหนตีามหุน้กูนั้นเมอืผูอ้อกหุน้กู ้      
ถกูพทิักษ์ทรัพย ์หรอืถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอืมกีารชําระบัญชเีพอืการเลกิบรษัิท หรอืกรณีอนืใดทไีดร้ับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน (ถา้ม ีใหร้ะบรุายละเอยีด) 
ตัวอยา่ง 
หุน้กูม้สีถานะดอ้ยสทิธ ิโดยผูถ้อืหุน้กูจ้ะไดร้ับชําระหนีหลังจากเจา้หนีบรุมิสทิธ ิเจา้หนีสามัญ และผูถ้อืหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิดังนัน      
ผูถ้อืหุน้กูม้โีอกาสไม่ไดร้ับชําระคนืเงนิตน้และดอกเบยีคา้งชําระหากผูอ้อกไมม่ทีรัพยส์นิเหลอืหรอืมไีม่เพยีงพอชําระหนตีามหุน้กู ้

- หุน้กูท้คีรบกําหนดไถ่ถอนเมอืเลกิกจิการ (perpetual) ใหร้ะบลุักษณะพเิศษและมขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่เป็นหุน้กูไ้มม่ี
กําหนดอายแุน่นอนเหมอืนหุน้กูท้ัวไป และระบลุักษณะพเิศษและความเสยีงทผีูล้งทนุอาจไดร้ับ และขอ้มลูแจง้เตอืนทเีกยีวขอ้ง        
ซงึรวมถงึ (แตไ่มจํ่ากัดเฉพาะ) สถานะการดอ้ยสทิธขิองตราสาร (subordinated) เงอืนไขการเลอืนจ่ายดอกเบยี สทิธขิองผูอ้อก 
ในการไถถ่อนคนืกอ่นกําหนด (callable) และกรณไีมม่เีงอืนไขการผดินัดไขว ้(cross-default) 
ตัวอยา่ง 
- ผูถ้อืหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนไดต้อ่เมอืผูอ้อกเลกิกจิการ ซงึการถอืแบบไมม่กีําหนดอาย ุมลีักษณะคลา้ยคลงึกับการถอืหุน้ท ี

ผูล้งทนุอาจไม่ไดร้ับคนืเงนิตน้ 
- ในกรณีทผีูอ้อกเลกิกจิการหรอืลม้ละลาย ผูล้งทนุจะมสีทิธไิดร้ับชําระหนเีป็นลําดับทา้ย ๆ กอ่นผูถ้อืหุน้สามัญแตห่ลังจาก 

เจา้หนีบรุมิสทิธ ิเจา้หนีสามัญ และผูถ้อืหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ
- ผูอ้อกมสีทิธเิลอืนการชําระดอกเบยีพรอ้มกับสะสมดอกเบยีจ่ายไปชําระในวันใดก็ไดไ้มจํ่ากัดระยะเวลา และไมจํ่ากัดจํานวนครงั 

(หรอืยกเลกิการจ่ายดอกเบยี4) ผูล้งทนุจงึอาจไม่ไดร้ับดอกเบยีหรอืไดร้ับดอกเบยีลา่ชา้ 
- ผูอ้อกมสีทิธไิถถ่อนหุน้กูค้นืกอ่นกําหนดเพอืลดตน้ทนุการจ่ายดอกเบยีในกรณีอัตราดอกเบยีในตลาดลดลง ดว้ยเหตผุล 

ทางภาษี และ/หรอืมกีารเปลยีนแปลงวธิจีัดอันดับหุน้กูห้รอืหลักการทางบัญช ี(ตามเงอืนไขทผีูอ้อกตราสารกําหนด) ซงึกรณที ี          
ผูอ้อกไดใ้ชส้ทิธไิถถ่อนกอ่นกําหนดและทผีา่นมามกีารเลอืนการชําระดอกเบยี โดยสะสมดอกเบยีทคีา้งชําระนันมาชําระในวันที
ไถถ่อนกอ่นกําหนดดังกลา่ว ผลตอบแทนทแีทจ้รงิของผูล้งทนุในหุน้กูนี้จะลดนอ้ยลงกว่าผลตอบแทนหรอืดอกเบยีทคีวรตอ้ง
ไดร้ับชําระตามงวดปกต ิ

- หากผูอ้อกมกีารผดินัดชําระหนใีนหุน้กูอ้นื หรอืสัญญาทางการเงนิอนื หรอืเจา้หนีอนืของผูอ้อก จะไมทํ่าใหผู้อ้อกเป็น             
ผูผ้ดินัดชําระภายใตหุ้น้กูนี้ดว้ย ผูล้งทนุจงึไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งใหผู้อ้อกตอ้งชําระคนืเงนิตน้และดอกเบยี 

- กองทรัสตเ์พอืการลงทนุในโครงสรา้งพนืฐานทเีสนอขายไดเ้ฉพาะผูล้งทนุรายใหญ ่(กอง Infra Trust – รายใหญ)่ เสนอขาย 
ตราสารหนี (Infra Trust Bond) ตอ่ผูล้งทนุทัวไป อยา่งนอ้ยใหม้ขีอ้มลูเตอืนผูล้งทนุดังตอ่ไปนี 
1. สนิทรัพยข์องกอง Infra Trust เป็นสนิทรัพยท์อียูร่ะหวา่งก่อสรา้งและยังไมก่อ่รายไดเ้ชงิพาณชิย ์มลูคา่ XX ลา้นบาท ผูล้งทนุ

จงึมคีวามเสยีงทสีนิทรัพยด์ังกลา่วอาจสรา้งไม่เสร็จ หรอืเสร็จลา่ชา้กว่ากําหนด หรอื มตีน้ทุนการกอ่สรา้งสงูกวา่ทปีระมาณการไว ้
2. สําหรับกรณีการออกและเสนอขาย Infra Trust Bond ทมีเีงอืนไขการไมจ่่ายดอกเบยีในชว่งแรก ใหร้ะบใุหช้ดัเจนวา่ ในชว่ง  

X ปีแรก ผูล้งทนุจะยังไมไ่ดร้ับดอกเบยีสําหรับหุน้กู 
- หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใหร้ะบคุวามเสยีงเกยีวกับความผันผวนของราคาหุน้สามัญจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพ (เชน่ ราคาหุน้สามัญ 

ลดตาํลงระหวา่งเวลาใชส้ทิธกัิบเวลาทมีกีารสง่มอบหุน้สามัญ) การจํากัดระยะเวลาใชส้ทิธแิปลงสภาพ และการเปลยีนแปลงหรอื
การปรับสทิธทิอีาจมผีลกระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืตราสาร (ถา้ม)ี เป็นตน้ 
ตัวอยา่ง 
มขีอ้กําหนดบังคับทใีหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้สามัญแทนการชําระเงนิตน้ ผูล้งทนุจงึมคีวามเสยีงจากราคาหุน้สามัญทมีี
ความผันผวนและอาจมมีลูคา่ตํากวา่มลูคา่ทตีราไวข้องหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

- หุน้กูท้มีเีงอืนไขใหผู้อ้อกตราสารสามารถไถ่ถอนตราสารกอ่นครบกําหนดได ้(callable)  อยา่งนอ้ยใหร้ะบคุวามเสยีงทผีูล้งทนุอาจ
ไดร้ับหากผูอ้อกตราสารใชส้ทิธไิถถ่อนตราสารกอ่นครบกําหนด เชน่ ผูถ้อืตราสารมคีวามเสยีงทจีะเสยีโอกาสในการไดร้ับ
ผลตอบแทนทสีงูจากการลงทนุในตราสารทเีสนอขาย หากผูอ้อกตราสารใชส้ทิธไิถถ่อนในชว่งทอัีตราดอกเบยีในตลาดลดตาํลง
กวา่อัตราดอกเบยีของตราสาร เป็นตน้ 
ตัวอยา่ง 
ทา่นมคีวามเสยีงทผีูอ้อกจะไถ่ถอนกอ่นกําหนด ทําใหท้า่นไม่ไดผ้ลตอบแทนตามทคีาดและอาจตอ้งลงทนุในตราสารทผีลตอบแทน
ตําลง (reinvestment risk) 

- หุน้กูท้มีเีงอืนไขใหผู้ถ้อืตราสารสามารถขอไถถ่อนตราสารกอ่นครบกําหนดได ้(puttable)  อยา่งนอ้ยใหร้ะบรุายละเอยีดเกยีวกับ
เงอืนไขและวธิกีารไถ่ถอนตราสารกอ่นครบกําหนดของผูถ้อืตราสารทไีดกํ้าหนด ไวล้ว่งหนา้ตังแตอ่อกและเสนอขายตราสาร เชน่ 
หาก credit rating ของตราสาร/ผูอ้อกตราสารลดตาํลงกวา่ระดับทรีะบไุว ้ผูถ้อืตราสารมสีทิธขิอไถถ่อนตราสารกอ่นครบกําหนดได ้
เพอืนําเงนิไปลงทนุในตราสารอนื ทมีลีักษณะและผลตอบแทนตามทตีนตอ้งการ โดยตอ้งดําเนนิการตามวธิกีารทกํีาหนดไว ้
ลว่งหนา้ เป็นตน้ 

- ตัวเงนิ ใหร้ะบลุักษณะพเิศษใหผู้ล้งทนุเขา้ใจ เชน่ 
- ในกรณีทผีูถ้อืตัวเงนิโอนตัวเงนิดว้ยวธิกีารสลักหลังตัวเงนิโดยการลงลายมอืชอืดา้นหลังตัวเงนิจะมผีลทําใหผู้ส้ลักหลังตัวเงนิ

อาจถกูไล่เบยีหรอือาจตอ้งรับผดิชอบในการชําระหนีตามความในตัวเงนินันดว้ย เวน้แตผู่ส้ลักหลังไดจ้ดขอ้กําหนดลบลา้งหรอื
จํากัดความรับผดิของตนไวช้ดัแจง้ในตัวเงนิ เชน่ “จะไลเ่บยีเอาจากขา้พเจา้ไม่ได”้ (without recourse) จงึจะมผีลทําให ้
ผูส้ลักหลังไมต่อ้งรับผดิชอบในการชําระหนตีอ่ผูร้ับโอนตวัเงนิตอ่ไป 

 
4 ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิย ์(Basel III) และตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของ
บรษัิทประกันภัย (Insurance Capital Bond) ผูอ้อกสามารถยกเลกิการจ่ายดอกเบยีไดข้นึอยูก่ับเงอืนไขทกํีาหนดไว ้ 
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การเปิดเผยขอ้มลู 
- ในกรณีทมีกีารระบุขอ้ความ “เปลยีนมอืไมไ่ด”้ “หา้มเปลยีนมอื” หรอืขอ้ความอนืใดทมีคีวามหมายทํานองเดยีวกัน อาจมผีล 

ทําใหเ้กดิความเสยีงดา้นสภาพคลอ่งของตัวเงนินัน โดยผูถ้อืตัวเงนิจะโอนตัวเงนิดว้ยวธิกีารสลักหลังตัวเงนิโดยการลงลายมอื
ชอืดา้นหลังตัวไม่ได ้ 

- ตัวเงนิเป็นเอกสารหลักฐานสําคัญในการขอขนึเงนิเมอืครบกําหนด ผูล้งทนุตอ้งพงึระมัดระวังไมใ่หต้วัเงนิสญูหาย              
หากปราศจากตัวเงนิแลว้ผูอ้อกตัวเงนิอาจปฏเิสธการชําระเงนิได ้ผูถ้อืตัวเงนิไม่ไดร้ับการคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก          
ในกรณีทธีนาคารพาณชิยผ์ูอ้อกตัวเงนิลม้ละลายหรอืไมส่ามารถจ่ายชําระหนีตามตัวเงนิได ้

 สําหรับตราสารหนีทกุประเภท 
- อยา่งนอ้ยใหม้ขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจว่าตลาดตราสารหนีในประเทศไทยมสีภาพคลอ่งตํา การขายตราสารกอ่น 

ครบกําหนดไถถ่อนในตลาดรองนันอาจไดร้ับมลูคา่ขายตราสารลดลงหรอืเพมิขนึได ้โดยขนึอยูก่ับสภาวะและความตอ้งการ  
ของตลาดในขณะนัน 
ตัวอยา่ง 
- การลงทนุในหุน้กูไ้มใ่ชก่ารฝากเงนิ  
- ผูล้งทนุอาจตอ้งพรอ้มถอืหุน้กูจ้นครบกําหนด เนืองจากการขายกอ่นครบกําหนดอาจทําไดย้าก หรอืขายไดต้าํกวา่มลูคา่ 

ทตีราไวห้รอืราคาทซีอืมา 
- หากไม่มอัีนดับความน่าเชอืถอื ทา่นควรตอ้งพจิารณาความสามารถในการชําระคนืของผูอ้อกอยา่งรอบคอบ 
- หากเป็นหุน้กูม้ปีระกัน ควรพจิารณาความสามารถและมลูคา่ในการประกันไดจ้รงิเมอืผดินัดชําระ   

- กรณีทมี ีrating ของตราสาร และ/หรอืผูอ้อกตราสาร และ/หรอืผูค้ําประกัน/ผูร้ับอาวลั ใหม้ขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่ 
rating ดังกลา่วเป็นเพยีงขอ้มลูประกอบการตัดสนิใจลงทนุเทา่นัน มใิชส่งิชนํีาการซอืขายตราสารหนทีเีสนอขาย และไมไ่ดเ้ป็น
การรับประกันความสามารถในการชําระหนขีองผูอ้อกตราสาร 

- ตราสารหนี unrated หรอืผูอ้อกมใิชบ่รษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (non-listed co.) ใหม้ขีอ้มลูที
เตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่ ตราสารอาจมผีลตอบแทนสงู แตก็่มคีวามเสยีงทสีงูดว้ยเชน่กัน หรอืขอ้จํากัดในการตดิตามขอ้มลู
ของบรษัิทผูอ้อกตราสาร  
ตัวอยา่ง 
- กรณี non-listed co. และ unrated : หุน้กูไ้มม่อีันดับความน่าเชอืถอื และผูอ้อกไมไ่ดเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีนกับ 

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ขอ้มลูจงึมจํีากัด ควรศกึษาและตดิตามขอ้มลูของผูอ้อกอย่างตอ่เนอืง 
- กรณี non-listed co. แตม่อัีนดับความน่าเชอืถอื (rated) : ผูอ้อกไมไ่ดเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพย ์

แหง่ประเทศไทย ขอ้มลูจงึมจํีากัด ควรศกึษาและตดิตามขอ้มลูของบรษัิทผูอ้อกอยา่งตอ่เนอืง 
*ทงัน ีการเปิดเผยลักษณะพเิศษทสีําคัญของตราสารสําหรับการออกและเสนอขายหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง หุน้กูท้อีอกภายใตโ้ครงการ 
แปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์(securitization) ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิย ์(Basel III) ตราสารดอ้ยสทิธิ
เพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัย (Insurance Capital Bond) ศกุกู และตราสารหนีสง่เสรมิความยังยนื (Sustainability-linked 
Bond) สามารถดไูดท้ตีารางดา้นทา้ย 

16.  คําเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอนื 
 คําเตอืน 

ใหร้ะบกุารแจง้เตอืนตอ่ไปนี 
- การอนุมัตจิากสํานักงาน ก.ล.ต. ไมไ่ดห้มายความว่าแนะนําใหล้งทนุ ประกันการชําระหนี ผลตอบแทน เงนิตน้ หรอืรับรอง 

ความถกูตอ้งของขอ้มลู 
- ขอ้มลูสรุปนีเป็นสว่นหนงึของหนังสอืชชีวน (filing) ซงึเป็นเพยีงขอ้มลูสรุปเกยีวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสยีงของ

หลักทรัพยแ์ละบรษัิททอีอกและเสนอขายหลักทรัพย ์ ดังนัน ผูล้งทนุตอ้งวเิคราะหค์วามเสยีงและศกึษาขอ้มลูจากหนังสอืชชีวน 
(filing)  

 ขอ้มลูแจง้เตอืนอนื 
1. ประวัตผิดินัดชําระหน ี 

- ใหร้ะบวุา่ ม ี/ ไมม่ ีการผดินัดชําระหนดีอกเบยีหรอืเงนิตน้ของตราสารหนี หรอืผดินัดชําระหนีเงนิกูย้มืจากธนาคารพาณชิย ์
บรษัิทเงนิทนุ บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถาบันการเงนิทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตงัขนึโดยดปูระวัตยิอ้นหลัง 3 ปีจากบรษัิท
ขอ้มลูเครดติแหง่ชาต ิและงบการเงนิ ทตีรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรีับอนุญาต หาก “ม”ี  ใหอ้ธบิายสาเหตขุองการผดินัด 
ชําระหนนัีน 

2. ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์(conflict of interest) (เฉพาะกรณีเสนอขายตอ่ PO และ/หรอื PP-HNW และ/หรอื PP-UHNW) 
- กรณีทบีรษัิทหลักทรัพยท์ทํีาหนา้ทจํีาหน่ายตราสารหน ี/ ทปีรกึษาทางการเงนิมคีวามเกยีวขอ้งกับผูอ้อกตราสารหนใีนลักษณะ

ทอีาจกอ่ใหเ้กดิ conflict of interest (เชน่ มกีารถอืหุน้ระหวา่งกัน มกีรรมการร่วมกัน เป็นเจา้หน ีเป็นตน้) ใหเ้ปิดเผยลักษณะ
ความสัมพันธไ์วด้ว้ย ทังน ีใหเ้ป็นไปตามประกาศทเีกยีวขอ้งกับการจัดการ conflict of interest ในกระบวนการออกและ 
เสนอขายตราสารหนี 

- กรณีผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูม้สีถานะเป็นเจา้หนขีองผูอ้อกตราสารหนี ใหเ้ปิดเผยความสัมพันธด์ังกลา่วไวด้ว้ย 
3. รายละเอยีดตราสารรุ่นอนื (กรณีเสนอขายมากกวา่ 1 รุ่นในครังนัน) 

- กรณีการเสนอขายตราสารหลายชดุซงึมอีาย/ุrating แตกตา่งกัน สามารถสรุปขอ้มลูตราสารรุ่นอนืทเีสนอขายพรอ้มกันได ้ทังน ี
ใหม้ขีอ้มลูเตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่ ตราสารแตล่ะชดุมคีวามเสยีงไมเ่ทา่กัน โดยตราสารทมีอีายุมากกวา่/rating ทตีํากวา่จะมี
ความเสยีงทสีงูกว่า 
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 การเปิดเผยเพมิเตมิกรณีเสนอขายตราสารประเภทอนื 
o หุน้กูท้มีอีนุพนัธแ์ฝง 

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ประเภทตราสาร 
ใหร้ะบปุระเภทตราสารหนทีเีสนอขาย : หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง 

2. ลักษณะตราสาร 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- ปัจจัยอา้งองิ : ใหร้ะบปัุจจัยอา้งองิของตราสารทเีสนอขาย เชน่ ราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. ดัชนี SET100 ราคาทองคํา  
อัตราแลกเปลยีนเงนิเยน เป็นตน้  

- วันกําหนดคา่ปัจจัยอา้งองิ 
- รูปแบบการไถถ่อน (cash/physical) : ใหร้ะบวุา่ในการไถถ่อนหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง ผูอ้อกตราสารจะจ่ายชําระคนืดว้ยเงนิสด หรอื

หลักทรัพย/์สนิทรัพยอ์นื หรอืเงนิสดหรอืหลักทรัพย/์สนิทรัพยอ์นื หรอื จ่ายชําระดว้ยวธิอีนื 

3. รายละเอยีดสําคัญอนื 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- อัตราผลตอบแทนสงูสดุ/ตําสดุ : ใหร้ะบอัุตราผลตอบแทนสงูสดุ/ตําสดุทอีาจเกดิขนึจากการทําธรุกรรม 
- การคุม้ครองเงนิตน้ ณ วันครบกําหนด : ใหร้ะบวุา่ ม ี/ ไมม่ ีหาก “ม”ี  ใหร้ะบวุา่ ณ วันครบกําหนดอาย ุผูอ้อกตราสารจะจ่ายชําระคนื 

เงนิตน้อยา่งนอ้ย X% ของเงนิลงทนุ  ทังน ีในการเสนอขายตราสารตอ่ผูล้งทนุทัวไป (PO) ผูอ้อกตราสารจะตอ้งจ่ายชําระคนืเงนิตน้ 
ไมต่ํากวา่ 80% ของเงนิลงทนุ ณ วันครบกําหนดอายุ 

4. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของตราสาร 
 ลักษณะพเิศษ ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- ลักษณะและเงอืนใขในการจ่ายเงนิตน้/ผลตอบแทน : ใหร้ะบลุักษณะอัตราดอกเบยี/ผลตอบแทนทจี่ายใหผู้ถ้อืตราสารตามงวด 
การจ่ายเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) และจํานวนเงนิ หลักเกณฑก์ารคํานวณดอกเบยี/ผลตอบแทน เงอืนไขอนืทเีกยีวขอ้งกับการจ่ายดอกเบยี/
ผลตอบแทน และ/หรอืการชําระคนืเงนิตน้ (ถา้ม)ี รวมถงึใหแ้สดงผลตอบแทนทผีูถ้อืตราสารจะไดร้ับจากการลงทนุภายใตส้ถานการณ์
ตา่ง ๆ ดว้ย เชน่ 
1. กรณีทกีารชําระคนืเงนิตน้ขนึอยูก่ับระดับปัจจัยอา้งองิ ใหร้ะบเุงอืนไขดังกลา่วไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย เชน่  
ณ วันครบกําหนดอายตุราสาร 

- หากราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. ตํากวา่ X1 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับเงนิตน้คนื 80% ของเงนิลงทนุ 
- หากราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. อยูร่ะหวา่ง X1 และ X2 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับเงนิตน้คนืไมต่ํากวา่ 80% แตไ่มเ่กนิ 100% 

ของเงนิลงทนุ ขนึอยูก่ับราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. 
- หากราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. สงูกวา่ X2 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับเงนิตน้คนื 100% ของเงนิลงทนุ 

2. กรณีทกีารจ่ายดอกเบยีขนึอยู่กับระดับปัจจัยอา้งองิ ใหร้ะบเุงอืนไขดังกลา่วไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย  เชน่ หากมวัีนใดวันหนงึในงวด 
การจ่ายดอกเบยี 

- ราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. ตํากวา่ X1 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบยี Y1% ตอ่ปี  
- ราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. อยูร่ะหวา่ง X1 และ X2 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบยี Y2% ตอ่ปี 
- ราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. สงูกวา่ X2 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบยีในอัตรา Y3% ตอ่ปี 

ตัวอยา่ง 
กรณีมกีารคุม้ครองเงนิตน้ทรีะดับรอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทตีราไว ้
ผูล้งทนุมเีงนิลงทนุ 1,000 บาท ในหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงทมีปัีจจัยอา้งองิเป็นหุน้บรษัิท BBB ซงึจ่ายดอกเบยี 10% ตอ่ปีและ 
ถอืจนครบอาย ุผูถ้อืตราสารจะไดร้ับชําระคนืเงนิตน้และดอกเบยีเป็นเงนิสด โดยเงนิตน้ทจีะไดร้ับคนืขนึอยูก่ับราคาปิดของหุน้อา้งองิ 
ณ วันทคีรบกําหนดอายหุุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง จะสามารถแบง่ไดเ้ป็น 3 กรณี ไดแ้ก ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ถา้ราคาปิดหุน้บรษัิท BBB ณ วันทคีรบกําหนดอาย ุเทา่กับหรอืสงูกวา่ 100 บาท (ราคาหุน้อา้งองิ) ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับคนืเงนิตน้ 
เทา่กับ 1,000 บาท (มลูคา่ทตีราไว)้ และดอกเบยี 100 บาท รวมเป็นจํานวน 1,100 บาท ซงึคดิเป็นอัตราผลตอบแทนเทา่กับ 
รอ้ยละ 10 ตอ่ปี 

2) ถา้ราคาปิดหุน้บรษัิท BBB  ณ วันทคีรบกําหนดอาย ุสงูกวา่ 80 บาท แตต่ํากวา่ 100 บาท เชน่ 90 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับคนื 
เงนิตน้ เทา่กับราคาปิดหุน้ BBB คณู 10 (90 x 10) หรอื 900 บาท และดอกเบยี 100 บาท รวมเป็นจํานวน 1,000 บาท ซงึคดิเป็น
อัตราผลตอบแทนเทา่กับรอ้ยละ 0 ตอ่ปี 

3) ถา้ราคาปิดหุน้บรษัิท BBB  ณ วันทคีรบกําหนดอาย ุเทา่กับหรอืตํากวา่ 80 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับคนืเงนิตน้ เทา่กับ 800 บาท 
(รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทตีราไว)้ และดอกเบยี 100 บาท รวมเป็นจํานวน 900 บาท ดังนัน ผูล้งทนุจะขาดทนุเทา่กับรอ้ยละ 10 ตอ่ปี 

- การเป็นบคุคลภายใน : กรณีเป็นบคุคลภายในของบรษัิททอีอกหุน้อา้งองิ ใหร้ะบบุคุคลทอียูใ่นฐานะทอีาจมโีอกาสลว่งรูข้อ้มลูภายใน
ของบรษัิททอีอกหุน้อา้งองิอันเนืองมาจากการมโีครงสรา้งการถอืหุน้หรอืการจัดการร่วมกับบรษัิททอีอกหุน้อา้งองิ โดยเฉพาะอยา่งยงิ
บคุคลทมีลีักษณะใดลักษณะหนงึดังตอ่ไปนดีว้ย 
1. ถอืหุน้ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทังหมดของบรษัิททอีอกหุน้อา้งองิ 
2. มบีรษัิททอีอกหุน้อา้งองิเป็นผูถ้อืหุน้ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทังหมด 

1
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การเปิดเผยขอ้มลู 
3. มผีูถ้อืหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทังหมดเป็นกลุม่บคุคลเดยีวกับ 

ผูถ้อืหุน้ทถีอืหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้มในบรษัิททอีอกหุน้อา้งองิเกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีง
ทังหมด 

4. มกีรรมการหรอืผูบ้รหิารเป็นกลุม่บคุคลเดยีวกับกรรมการทมีอีํานาจลงนามผกูพันหรอืผูบ้รหิารของบรษัิททอีอกหุน้อา้งองิ 
5. มโีครงสรา้งการถอืหุน้หรอืการจัดการในลักษณะอนืใดทแีสดงใหเ้ห็นไดว้่า ผูท้ปีระสงคจ์ะยนืคําขออนุญาตมอํีานาจควบคมุบรษัิท

ทอีอกหุน้อา้งองิ หรอืมบีรษัิททอีอกหุน้อา้งองิเป็นผูม้อีํานาจควบคมุ หรอืมผีูม้อํีานาจควบคมุเป็นบคุคลเดยีวกับผูม้อํีานาจควบคมุ
บรษัิททอีอกหุน้อา้งองิ 

 ความเสยีงสําคัญของตราสาร และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้)  
ตัวอยา่ง 
- หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงเป็นตราสารทมีสีภาพคลอ่งตํา และมตีลาดรองจํากัด ทําใหผู้ล้งทนุอาจซอืขายไดไ้มส่ะดวก 
- ผูล้งทนุมคีวามเสยีงทจีะสญูเงนิลงทนุทงัหมด หรอืบางสว่น หากหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงไม่มกีารคุม้ครองเงนิตน้ หรอืคุม้ครอง    

เงนิตน้ตํากว่า 100% ของเงนิลงทนุ 
- หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงเป็นตราสารทมีคีวามซบัซอ้นมากกวา่หุน้กูห้รอืตราสารหนทีัวไป เนืองจากมสีว่นทเีป็นตราสารอนุพันธ ์

(derivatives) ซงึจะมคีวามเสยีงทเีกยีวขอ้งหลายดา้น เชน่ ความเสยีงของปัจจัยอา้งองิ ความเสยีงดา้นเครดติของผูอ้อกตราสาร 
เป็นตน้ ซงึผูล้งทนุจะตอ้งศกึษาและทําความเขา้ใจรายละเอยีดอยา่งถถีว้นกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

- เงอืนไขการจ่ายผลตอบแทนและเงนิตน้อา้งองิกับปัจจัยตา่ง ๆ และผูล้งทนุมคีวามเสยีงทจีะสญูเงนิลงทนุหากไมม่กีารคุม้ครอง
เงนิตน้ 
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o หุน้กูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์(securitization) 

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ประเภทตราสาร 
ใหร้ะบปุระเภทตราสารหนทีเีสนอขาย : หุน้กูท้อีอกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพยข์องบรษัิท ก จํากัด เป็นตน้ 

2. ลักษณะตราสาร 
ใหร้ะบรุายการตอ่ไปนี 

- ผูใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บหน ี: ใหร้ะบุชอืผูใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บหน ีตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing (ถา้ม)ี 

3. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของตราสาร 
 ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- Credit enhancement : ใหร้ะบรุูปแบบหรอืวธิกีารทํา credit enhancement ในการเสนอขายตราสาร และมลูคา่ของการทํา credit 
enhancement พรอ้มทังคําอธบิายและเงอืนไขของวธิกีารดังกลา่ว เชน่ การคําประกันโดยนติบิคุคล/บคุคลอนื (Corporate/ 
Personal Guarantee) การวางหลักประกันไวเ้กนิมลูคา่ (Over collateralization) หรอืการตังบัญชเีงนิสํารอง หรอืกรณีทมีกีารออก
หุน้กูห้ลายประเภทภายใตโ้ครงการเดยีวกัน (เชน่ หุน้กูม้ปีระกัน/หุน้กูท้ัวไป และหุน้กูด้อ้ยสทิธ)ิ และกําหนดใหผู้เ้สนอโครงการ 
ซอืหุน้กูด้อ้ยสทิธทิอีอกภายใตโ้ครงการ ใหร้ะบรุายละเอยีดดังกลา่ว รวมถงึการจัดสรรกระแสเงนิสดในการจ่ายชําระเงนิตน้และ
ดอกเบยี เพอืใหมั้นใจว่าหุน้กูป้ระเภทอนืจะไดร้ับชําระหนกีอ่นหุน้กูด้อ้ยสทิธ ิเป็นตน้ 

- การชําระคนืเงนิตน้และผลตอบแทน : ใหร้ะบจํุานวนเงนิทผีูล้งทนุจะไดร้ับในแตล่ะงวด ซงึรวมถงึเงนิตน้และดอกเบยี พรอ้มระบุวันทจีะ
จ่ายชําระงวดแรกดว้ย  โดยการจ่ายคนืเงนิตน้อาจเป็นลักษณะ ชําระคนืเงนิตน้ครังเดยีวเมอืหุน้กูค้รบกําหนด (Bullet) ทยอยชําระคนื
เงนิตน้ แบบกําหนดตารางการชําระคนืลว่งหนา้ (Amortizing) ทยอยชําระคนืเงนิตน้ตามกระแสเงนิสดทมี ีโดยไมก่ําหนดตาราง 
การชําระคนืลว่งหนา้ (Passthrough) หรอื ทยอยชําระคนืเงนิตน้แตล่ะงวดซงึเมอืรวมดอกเบยีในแตล่ะงวดแลว้ ทําใหจํ้านวนรวม 
ในแตล่ะงวดเทา่กัน หรอืใกลเ้คยีงกัน (Mortgage Style Amortization)  ทังน ีใหร้ะบรุายละเอยีดในการชําระเงนิใหช้ดัเจน (ระบมุูลคา่
รวมเงนิตน้ และดอกเบยี เป็นตน้) 

- สนิทรัพยท์เีป็นสทิธเิรยีกรอ้ง : ใหร้ะบปุระเภท ลักษณะ คณุภาพ และมลูคา่ของสนิทรัพยท์เีป็นสทิธเิรยีกรอ้งภายใตโ้ครงการ เชน่ 
ลกูหนีสนิเชอืทอียูอ่าศัย สทิธเิรยีกรอ้งในคา่เชา่ ลกูหนสีนิเชอืบัตรเครดติ เป็นตน้  

- รายละเอยีดโครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์: ใหอ้ธบิายรายละเอยีดโครงสรา้งของหุน้กู ้กระบวนการแปลงสนิทรัพยเ์ป็น
หลักทรัพย ์ และการดแูลจัดการสนิทรัพย ์รวมถงึสทิธใินการเรยีกรอ้งรับชําระหนใีนกรณีทผีูอ้อกตราสารผดินัดชําระหน/ีลม้ละลาย/
ชําระบัญชเีพอืเลกิกจิการ 

- ลําดับขนัการจ่ายกระแสเงนิสด (Cash-flow waterfall) : ในกรณีทมีกีารออกตราสารหลาย class หรอื tranche ซงึมรีะดับความเสยีง
ไมเ่ทา่กันภายใตโ้ครงการเดยีวกัน ใหร้ะบลุําดับการไดร้ับผลตอบแทนโดยแสดงเป็นรูปภาพประกอบ 

 ใหร้ะบคุวามเสยีงทเีกยีวขอ้งกับตราสาร และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้) 
ตัวอยา่ง 
- เมอืเกดิเหตผุดินัดชําระหน ีผูถ้อืหุน้กูส้ามารถฟ้องรอ้งผูอ้อกตราสารเชน่เดยีวกับหุน้กูม้ปีระกัน และมสีทิธใินเงนิทไีดจ้ากสนิทรัพย์

ภายใตโ้ครงการ โดยไมส่ามารถฟ้องรอ้งจากผูเ้สนอโครงการได ้
- การพจิารณาความสามารถในการชําระคนืเงนิตน้และจ่ายดอกเบยีของผูอ้อกตราสาร ควรพจิารณาจากคณุภาพและความสามารถ 

ในการสรา้งรายได ้/ กระแสเงนิสดของสนิทรัพยภ์ายใตโ้ครงการ 
- ความเสยีงหลักของโครงการ เชน่ ความเสยีงเกยีวกับการจัดการใหเ้กดิความเพยีงพอของกระแสเงนิสดในโครงการ ความเสยีงจาก

การผดินัดชําระหน ีความเสยีงจากการทลีกูหนีผอ่นชําระหนีเร็วกว่ากําหนด (ในกรณีทกีารจ่ายชําระเงนิตน้และดอกเบยีเป็นแบบ pass 
through สําหรับโครงการทมีสีนิทรัพยใ์นโครงการเป็นสทิธเิรยีกรอ้งในลกูหน)ี  ความเสยีงจากการแตง่ตังผูใ้หบ้รกิารและผูท้เีกยีวขอ้ง
เขา้มาดําเนนิโครงการ เป็นตน้ 

- ปัจจัยทกีระทบตอ่ความสามารถในจ่ายชําระเงนิตน้และดอกเบยี การจัดสรรกระแสรายรับสําหรับการจ่ายชําระเงนิตน้และดอกเบยี 
เพอืใหผู้ถ้อืตราสารทราบวา่ความเสยีงของการลงทนุขนึอยูก่ับกระแสรายรับของกองทรัพยส์นิทผีูอ้อกตราสารนํามาชําระคนืหนีตาม 
หุน้กู ้

- เงอืนไขในสัญญาการใหกู้ย้มืระหวา่งผูเ้สนอโครงการและผูอ้อกตราสาร ในกรณีทมีกีารกําหนดว่าหากเงนิทไีดร้ับจากสนิทรัพยภ์ายใต ้
โครงการไมเ่พยีงพอ ผูเ้สนอโครงการจะใหผู้อ้อกตราสารกูย้มืเงนิเพอืจ่ายชําระดอกเบยีหรอืเงนิตน้แก่ผูถ้อืหุน้กู ้ โดยใชว้ธิกีารซอืหุน้กู ้
ดอ้ยสทิธภิายใตโ้ครงการ โดยระบคุวามเสยีงทอีาจกระทบตอ่การไดร้ับชําระหนคีนืดอกเบยีหรอืเงนิตน้แก่ผูถ้อืหุน้กู ้
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o ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนบัเป็นเงนิกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(Basel III) 

การเปิดเผยขอ้มลู 
1. ประเภทตราสาร 
ใหร้ะบวุา่ตราสารทเีสนอขาย : ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิยป์ระเภทท ี1 หรอื 2 
2. รายละเอยีดสําคัญอนื 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- กรณีของตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ ใหร้ะบขุอ้มลูดังตอ่ไปนี 
1. ราคาแปลงสภาพ : ใหร้ะบวุธิกีารกําหนดราคาแปลงสภาพ เชน่ ใหใ้ชร้าคาทสีงูกวา่ระหวา่งราคาแปลงสภาพขนัตํากับราคาตลาดของ

หุน้สามัญของธนาคารพาณชิย ์(ธพ.) ในชว่งทมีเีหตกุารณท์เีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา 
2. ราคาแปลงสภาพขันตํา : กําหนดทรีะดับรอ้ยละ 50 ของราคาหุน้สามัญของ ธพ. ในชว่งกอ่นหรอืระหวา่งการเสนอขายตามแนวทาง 

ทสีมาคมธนาคารไทยกําหนด  รวมถงึระบวุธิกีารคํานวณราคาดังกลา่วประกอบดว้ย 
3. หุน้รองรับ : ใหร้ะบจํุานวนหุน้รองรับท ีธพ. ไดร้ับจากทปีระชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มทังระบุวา่ หุน้รองรับดังกลา่วมเีพยีงพอสําหรับผูถ้อื 

ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุหรอืไม ่หากเกดิการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ 
- ลักษณะการร่วมรับผลขาดทนุ : ใหร้ะบเุงอืนไขการร่วมรับผลขาดทนุของ ธพ. ไดแ้ก ่การบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ                

หรอืการบังคับลดมลูคา่ตราสาร 
- Trigger event : ใหร้ะบเุหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา เพอืใหผู้ถ้อืตราสารร่วมรับผลขาดทนุของ ธพ. 

4. ลําดับการไดร้ับชําระหนี 
ระบ ุ(ตามรูปภาพ) สทิธเิรยีกรอ้งของผูถ้อืตราสารกรณีท ีธพ. ผูอ้อกถกูพทิักษ์ทรัพยห์รอืถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอื 
มกีารชําระบัญชเีพอืการเลกิบรษัิท  
ตัวอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของตราสาร 
ลักษณะพเิศษ 
ใหอ้ธบิายการร่วมรับผลขาดทนุของผูถ้อืตราสารในกรณีเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา ใหอ้ธบิายลําดับในการร่วมรับ 
ผลขาดทนุของ ธพ. พรอ้มกับแสดงตัวอยา่งการคํานวณมลูคา่การร่วมรับผลขาดทนุของผูถ้อืตราสาร และ worst case scenario analysis  
โดยใหแ้สดงเป็นแผนภาพประกอบไวด้ว้ย 
 กรณีการร่วมรับผลขาดทนุในระหวา่งท ีธพ. ผูอ้อกตราสารยังมคีวามสามารถในการดําเนนิกจิการอยูข่องผูถ้อืตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็น

เงนิกองทนุของธนาคารพาณชิยป์ระเภทท ี1 นัน อยา่งนอ้ยจะตอ้งระบวุา่ ผูถ้อืตราสารอาจถกูบังคับลดมลูคา่ตราสารหรอืแปลงสภาพ 
ตราสารเป็นหุน้สามัญก่อนทผีูถ้อืหุน้สามัญจะไดร้ับผลกระทบ ดังนี 
1. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร : ใหแ้สดงตัวอยา่ง worst case scenario analysis ททํีาใหผู้ล้งทนุเขา้ใจ/

รับทราบถงึผลขาดทนุสงูสดุและผลกระทบทอีาจไดร้ับอยา่งชดัเจนดว้ย 
2. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ : ใหแ้สดง 

- ความเสยีงและผลกระทบจากการกําหนดราคาแปลงสภาพขันตํา พรอ้มยกตัวอยา่ง worst case scenario analysis ททํีาให ้
ผูล้งทนุเขา้ใจ/รับทราบถงึผลขาดทนุสงูสดุและผลกระทบทอีาจไดร้ับอยา่งชดัเจน 

- การเปลยีนแปลงหรอืการปรับสทิธใิด ๆ ทอีาจมผีลกระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืตราสาร (ถา้ม)ี  
 
ตัวอยา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ตราสาร Basel III ทมีเีงอืนไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร 
ธนาคารพาณชิย ์A ออกตราสารดอ้ยสทิธแิบบตดัหนสีญูทังจํานวนหรอืบางสว่น ทังสนิจํานวน 10,000 ลา้นบาท 
ตอ่มาเกดิวกิฤตทิางการเงนิทัวโลก สง่ผลใหธ้นาคาร A ไมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการจะเขา้มาอัดฉีดเงนิเพอื
ชว่ยเหลอืธนาคาร A 
ธนาคาร A จงึประกาศจะตัดหนสีญูตราสารทางการเงนิทอีอกไป 80% 
นาย ก ซงึไดซ้อืตราสารดังกลา่วไวจํ้านวน 10 ลา้นบาท จงึถกูบังคับปลดหนีใหแ้ก่ธนาคารในสัดสว่น 80% คดิเป็นเงนิ 8 ลา้นบาท 
ทําใหน้าย ก ตอ้งขาดทนุจากการลงทนุในตราสารดังกลา่วและเหลอืมลูคา่เงนิตน้ท ี2 ลา้นบาท โดยทนีาย ก ไมส่ามารถเรยีกรอ้ง
สทิธอิะไรได ้
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การเปิดเผยขอ้มลู 
2. ตราสาร Basel III ทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ 
ธนาคารพาณชิย ์B ออกตราสารดอ้ยสทิธแิบบแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ จํานวน 10,000 ลา้นบาทราคาหุน้สามัญของธนาคาร B  
ณ ชว่งเวลาทอีอกตราสารดอ้ยสทิธเิทา่กับ 10 บาท และธนาคาร B ไดกํ้าหนดราคาแปลงสภาพ ขนัตําไวท้ ี5 บาท โดยหากราคา
หุน้สามัญ ณ วันทแีปลงสภาพมรีาคาตํากวา่นัน จะใชร้าคาแปลงสภาพท ี5 บาท 
ตอ่มาเกดิวกิฤตทิางการเงนิทัวโลก สง่ผลใหธ้นาคาร B ไมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการจะเขา้มาอัดฉีดเงนิเพอื
ชว่ยเหลอืธนาคาร B 
ธนาคาร B จงึประกาศจะบังคับใหผู้ถ้อืตราสารดอ้ยสทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ โดยราคาหุน้สามัญของธนาคาร B ณ วันทเีกดิ
เหตกุารณ์นัน มรีาคา 3 บาท ตํากวา่ราคาแปลงสภาพทกํีาหนดไว ้
นาย ก ซงึไดซ้อืตราสารดังกลา่วไวจํ้านวน 10 ลา้นบาท จงึถกูบังคับแปลงสภาพตราสารทังหมดเป็นหุน้สามัญทรีาคา 5 บาท 
ในขณะทรีาคาตลาดของหุน้สามัญของธนาคาร B เทา่กับ 3 บาท ทําใหน้าย ก มตีน้ทนุทสีงูกวา่ราคาตลาดทมีกีารซอืขายกันอยู ่
นาย ก ไดหุ้น้สามัญมารวมทังสนิ 2 ลา้นหุน้ 
วันถัดมา นาย ก ตัดสนิใจจะขายหุน้สามัญทังหมดทตีนถกูบังคับใหแ้ปลงสภาพมา แตร่าคาหุน้สามัญของธนาคาร B ยังคงตกลง
เรอืย ๆ จนเป็น 2 บาท นาย ก ขายหุน้สามัญทังหมดไป ไดร้ับเงนิมาทังสนิเพยีง 4 ลา้นบาท จากเงนิทตีนลงทนุตราสารดอ้ยสทิธิ
ครงัแรก 10 ลา้นบาท เทา่กับขาดทนุไปทังสนิ 6 ลา้นบาท โดยทนีาย ก ไมส่ามารถเรยีกรอ้งสทิธอิะไรได ้

ความเสยีงสําคัญของตราสาร  
ใหแ้สดงคําเตอืนสําคัญเกยีวกับการลงทนุในตราสารทเีสนอขายดังตอ่ไปน ี

- ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุมคีวามซับซอ้นและความเสยีงมากกวา่ตราสารหนทีัวไป และตราสารดังกล่าวอาจมตีลาดรองจํากัด 
ทําใหผู้ล้งทนุอาจซอืขายไดไ้มส่ะดวก หรอือาจขาดทนุเงนิตน้เมอืมกีารขาย โดยเฉพาะในกรณีทผีูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงานทไีม่
สามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้ราคาของตราสารในตลาดรองอาจจะลดลงอยา่งมาก ผูล้งทนุจงึควรศกึษาทําความเขา้ใจลักษณะความเสยีง 
และเงอืนไขเฉพาะตัวของตราสารใหด้กีอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

- ธพ. ผูอ้อกตราสารสามารถกําหนดเงอืนไขพเิศษทจีะไมจ่่ายเงนิตน้และดอกเบยีของตราสาร โดยไมถ่อืเป็นเหตขุองการผดินัดชําระหนี 
- การลงทนุในตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิย ์อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีงดังตอ่ไปน ี

1. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร : ใหร้ะบวุา่ ผูล้งทนุมคีวามเสยีงทจีะสญูเงนิลงทนุทังหมดหรอืบางสว่นจาก 
การถกูบังคับลดมลูคา่/ปลดหน ีหากเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญาใหผู้ถ้อืตราสารตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ 
ธพ. ผูอ้อกตราสาร 

2. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ : ใหร้ะบวุา่  ผูล้งทนุมคีวามเสยีงทจีะไม่ไดร้ับเงนิตน้คนื แตจ่ะ
ถกูบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญทังจํานวน หากเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญาใหผู้ถ้อืตราสารตอ้งร่วม
รับผลขาดทนุของ ธพ. ผูอ้อกตราสาร ซงึอาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุสญูเสยีเงนิลงทนุทังหมดหรอืบางสว่น หากราคาหุน้สามัญลดตาํลง
กวา่ราคาแปลงสภาพขันตํา 

3. กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิยป์ระเภทท ี1 : ใหร้ะบวุา่ผูถ้อืตราสารอาจตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ
ผูอ้อกตราสาร เมอืเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา ไดแ้ก ่ในระหวา่งท ีธพ. ผูอ้อกตราสารยังมคีวามสามารถ 
ในการดําเนนิกจิการอยู ่ โดยม ีtrigger event เมอื CET 1 ratio ตํากวา่ระดับรอ้ยละ.....(ระดับท ีธพ. กําหนด)..... และเมอื ธพ.  
ผูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงานทไีมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้(at point of non-viability) โดยม ีtrigger event เมอืทางการ
ตัดสนิใจใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ ธพ. ผูอ้อกตราสารมอํีานาจเต็มในการยกเลกิการจ่ายดอกเบยีเมอืใดก็ได ้โดยไมส่ะสม
ดอกเบยี ตราสารนเีป็นตราสารทไีมม่กํีาหนดระยะเวลาไถ่ถอนและผูถ้อืตราสารไม่มสีทิธเิรยีกให ้ธพ. ผูอ้อกตราสารไถถ่อนตราสาร
ดังกลา่วกอ่นมกีารเลกิกจิการ 

4. กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิยป์ระเภทท ี2 : ใหร้ะบวุา่ผูถ้อืตราสารอาจตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ
ผูอ้อกตราสาร เมอืเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา คอื เมอื ธพ. ผูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงานทไีมส่ามารถ
ดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้โดยม ีtrigger event เมอืทางการตัดสนิใจใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิธพ. ผูอ้อกตราสารมสีทิธเิลอืน 
การชําระดอกเบยี 

- ความเสยีงเกยีวกับขอ้จํากัดตา่ง ๆ จากการรับซอืคนืตราสาร เชน่ ธพ. ผูอ้อกตราสารจะซอืคนืตราสารไดต้อ่เมอืไดร้ับความเห็นชอบจาก
ทางการกอ่น เป็นตน้ 

ทังน ีใหม้กีารแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้)  
ตัวอยา่ง 
- เหมาะกับผูล้งทนุทสีามารถลงทนุไดใ้นระยะยาว และสามารถรับความเสยีงไดส้งูกวา่การลงทนุในตราสารหนีทัวไป 
- ผูอ้อกตราสารมสีทิธไิถถ่อนตราสารเงนิกองทุนทังจํานวนกอ่นวนัครบกําหนดไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้ับความยนิยอมจากผูถ้อืตราสาร

เงนิกองทนุ หากไดร้ับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย ผูอ้อกตราสารมสีทิธขิอไถถ่อนตราสารเงนิกองทนุทังจํานวนกอ่น
วันครบกําหนดได ้ณ วันครบรอบ 5 ปีนับแตวั่นออกตราสาร หรอืวันใด ๆ ภายหลังจากนัน ดังนัน ผูถ้อืตราสารจงึมคีวามเสยีงหากตอ้ง
นําเงนิไปลงทนุใหม ่  

- ผูอ้อกตราสารมสีทิธแิกไ้ข เปลยีนแปลง และ/หรอืเพมิเตมิขอ้กําหนดและเงอืนไขของตราสารไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้ับความยนิยอมจาก 
ผูถ้อืตราสาร ถงึแมว้า่จะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่สทิธขิองผูถ้อืตราสารก็ตาม เพอืใหต้ราสารเงนิกองทนุมคีณุสมบตัคิรบถว้น 
ตามเกณฑข์อง ธปท. หรอืเพอืใหเ้ป็นไปตามคําแนะนําหรอืคําสงัของ ธปท. และ/หรอื สํานักงาน ก.ล.ต. 

- เงนิตน้ทผีูถ้อืตราสารจะไดร้ับชําระคนือาจถูกลดจํานวนลง (ทงัจํานวนหรอืบางสว่น) และดอกเบยีอาจถกูยกเลกิ โดยใน worst case 
scenario ผูถ้อืตราสารมโีอกาสไมไ่ดร้ับชําระคนืเงนิตน้และดอกเบยีคา้งชําระเลย หากผูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงานทไีมส่ามารถ
ดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการตัดสนิใจเขา้ชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

6. คําเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอนื 
กรณีท ีธพ. ผูอ้อกตราสาร และ/หรอืบรษัิทหลักทรัพยใ์นเครอืเดยีวกับ ธพ. ผูอ้อกตราสารทําหนา้ทจีัดจําหน่ายตราสาร ใหม้คีําเตอืนเกยีวกับ             
ความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นการใหบ้รกิารซอืขายตราสาร วา่ผูล้งทนุควรพงึระมัดระวังในสว่นของความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์                       
ในการใหบ้รกิารซอืขายตราสารเงนิกองทนุ และควรพจิารณาลักษณะ ความเสยีง และผลตอบแทนของตราสารเงนิกองทนุ ประกอบการ
ตัดสนิใจลงทนุ 
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o ศกุูก 

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ประเภทศกุกู 
ใหร้ะบปุระเภทของศกุกูทเีสนอขาย ไดแ้ก ่
 ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการจา้งบรหิาร (B-wakalah)      ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการจา้งทําของ (B-Istisna) 
 ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการเชา่ทรัพยส์นิ (B-Ijarah)      ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการร่วมลงทนุ (A-Mudharabah) 

2. ลักษณะของศกุกู 
ใหร้ะบรุายการตอ่ไปนี 
 สนิทรัพยใ์นกองทรัสต ์: โดยใหร้ะบปุระเภท ลักษณะ คณุภาพ และมลูคา่ของสนิทรัพยใ์นกองทรัสต ์
 ศกุกูทรัสต ี: ใหร้ะบชุอืศกุกูทรัสต ีตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing 
 ทปีรกึษาชะรอีะฮ ์: ใหร้ะบชุอืทปีรกึษาชะรอีะฮ ์ตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing 

3. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของศกุกู 
 ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- โครงสรา้งของศกุกู : ใหแ้สดงสรุปขอ้มลูทสีําคัญเกยีวกับโครงสรา้งการออกศกุกู รวมถงึกระบวนการจ่ายคนืเงนิลงทนุ และการชําระ
ผลตอบแทน โดยแบง่เป็น 

1. ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการจา้งบรหิาร (B-wakalah) :  
เงนิทไีดจ้ากการขายใบทรัสตจ์ะนําไปเขา้กองทรัสต ์ซงึม ี[ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] เป็นผูจ้ัดการทรัพยส์นิ โดย [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] จะนําเงนิ
ดังกลา่วไปมอบให ้[ผูร้ะดมทนุ] บรหิารเพอืใหไ้ดผ้ลตอบแทนจากการลงทนุในธรุกจิปกตขิอง [ผูร้ะดมทนุ] เป็นเวลา X ปี จนถงึวันท ี
[วันทศีกุกูครบกําหนดอาย]ุ  
ผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนท ี……%  ตอ่ปี โดยชําระผลตอบแทนทกุ …… เดอืน ซงึมาจากการบรหิารเงนิในธรุกจิปกติ
ของ [ผูร้ะดมทนุ]  โดย [ผูร้ะดมทนุ] จะสง่มอบผลตอบแทนจากการบรหิารใหก้องทรัสตเ์ป็นรายงวด  และเมอืสนิสดุระยะเวลาการจา้ง
บรหิาร ซงึตรงกับวนัท ีddmmyyyy   [ผูร้ะดมทนุ] จะคนืเงนิทไีดร้ับมอบหมายใหบ้รหิารกลับคนืมาในกองทรัสต ์แลว้ [ทรัสตผีูอ้อก 
ศกุกู]  จะนําเงนินันมาจ่ายคนืใหกั้บผูถ้อืศกุกู ซงึผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

2. ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการเชา่ทรัพยส์นิ (B-Ijarah) :  
เงนิทไีดจ้ากการขายใบทรัสตจ์ะนําไปเขา้กองทรัสต ์ซงึม ี[ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] เป็นผูจั้ดการทรัพยส์นิ โดย [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] จะนําเงนิ
นไีปซอื [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ จาก [ผูร้ะดมทนุ] มาเขา้กองทรัสต ์หลังจากนัน [ผูร้ะดมทุน] จะเชา่ [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ กลับ
จากกองทรัสตเ์ป็นระยะเวลา X ปี จนถงึวันท ี[วันทศีกุกูครบอาย]ุ 
ผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนท ี……%  ตอ่ปี โดยชําระผลตอบแทนทกุ …… เดอืน ซงึมาจากเงนิคา่เชา่ [ทรัพยส์นิใน
กองทรัสต]์ ท ี[ผูร้ะดมทนุ] จ่ายใหก้องทรัสตเ์ป็นรายงวด และเมอืสนิสดุระยะเวลาการเชา่ ซงึจะตรงกับวันท ี  ddmmyyyy     [ทรัสตผีู ้
ออกศกุกู] จะดําเนนิการใหก้องทรัสตข์าย [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ ใหกั้บ [ผูร้ะดมทนุ] ในราคา X บาท  จากนัน [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] จะ
นําเงนิทไีดม้าจ่ายคนืใหกั้บผูถ้อืศกุกู ซงึจะทําใหผู้ถ้อืศกุกูไดร้ับเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

3. ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการจา้งทําของ (B-Istisna) : 
เงนิทไีดจ้ากการขายใบทรัสตจ์ะนําไปเขา้กองทรัสต ์ซงึม ี[ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] เป็นผูจั้ดการทรัพยส์นิ โดย [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] จะนําเงนิ
นไีปจ่ายเป็นคา่จา้งให ้[ผูร้ะดมทุน] เพอืใหส้รา้ง [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ โดยมเีงอืนไขสง่มอบ [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ ใหก้องทรัสต์
ในวนัท ี[วันทศีกุกูครบอาย]ุ  ขณะเดยีวกัน [ผูร้ะดมทนุ] มขีอ้ตกลงจะซอื [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ กลับในมลูคา่เทา่กับคา่จา้งเทา่กับ 
…… บาท บวกกําไรสว่นเพมิเทา่กับ …… บาท  โดย[ผูร้ะดมทนุ] จะทยอยจ่ายกําไรสว่นเพมิใหก้องทรัสตต์ามงวดทตีกลงกัน 
ผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนท ี……%  ตอ่ปี โดยทยอยชําระผลตอบแทนทกุ …… เดอืน ซงึมาจากกําไรสว่นเพมิท ี 
[ผูร้ะดมทนุ] จ่ายใหก้องทรัสตเ์ป็นรายงวด และเมอืครบอายศุกุกู [ผูร้ะดมทนุ] จะจ่ายคา่ซอื [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ ในสว่นทเีหลอืใน
ราคา X บาท  จากนัน [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู]  จะนําเงนิทไีดม้าจ่ายคนืใหก้ับผูถ้อืศกุกู ซงึผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับเงนิคนืเต็มจํานวน 

4. ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการร่วมลงทนุ (A-Mudharabah) : 
[ผูร้ะดมทนุ] จะโอน [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ มาไวใ้นกองทรัสต ์และขายใบทรัสตใ์หกั้บผูล้งทนุ แลว้ [ผูร้ะดมทนุ] จะนําเงนิทไีดจ้าก
การขายใบทรัสตด์ังกลา่วไปใชใ้นธรุกจิปกตขิองบรษัิท โดย [ผูร้ะดมทนุ] จะร่วมหาประโยชนจ์าก [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ โดยการรับ
บรหิาร [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ ดังกลา่วใหกั้บกองทรัสต ์ซงึผลประโยชนท์ไีดร้ับจะถกูนํามาแบง่ใหก้องทรัสตต์ามสัดสว่นทกํีาหนดไว ้
ในสัญญากอ่ตังทรัสต ์
ผูถ้อืศกูกุจะไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนท ี......%  ตอ่ปี โดยทยอยชําระผลตอบแทนทกุ ...... เดอืน ซงึมาจากผลตอบแทนจาก 
[ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์  กรณทีงีวดใดรายไดจ้าก [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ มากกว่าผลประโยชนต์อบแทนทตีอ้งชําระใหผู้ถ้อืศกุกู  
เงนิสว่นเกนิจะจ่ายเป็นคา่ incentive fee ใหก้ับ    [ผูร้ะดมทนุ] และกรณีทงีวดใดรายไดจ้าก [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ นอ้ยกวา่
ผลประโยชนต์อบแทนทตีอ้งชําระใหผู้ถ้อืศกุกู [ผูร้ะดมทนุ] จะนําเงนิมาชําระเพมิเพอืใหผู้ถ้อืศกุกูไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนตามที
กําหนดไว ้ 
เมอืสนิสดุระยะเวลาร่วมลงทนุ ซงึจะตรงกับวันท ีddmmyyyy [ผูร้ะดมทนุ] จะจ่ายคา่ซอืสว่นลงทนุในสว่นของกองทรัสตค์นื  
ในราคา X บาท  จากนันกองทรัสตจ์ะนําเงนินันมาจ่ายคนืใหก้ับผูถ้อืศกุกู ซงึผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับเงนิคนืเต็มจํานวน 

 ใหร้ะบคุวามเสยีงทเีกยีวขอ้งกับศกุกู และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้)  
ตัวอยา่ง 

- ศกุกูเป็นใบทรัสตท์อีอกโดยทรัสตผีูอ้อกศกุกู เพอืระดมทนุตามหลักศาสนาอสิลาม ทรัพยส์นิในกองทรัสตม์ไิดเ้ป็นหลักประกัน และไม่ได ้
มสีทิธเิหนอืเจา้หนอีนืของผูร้ะดมทนุ 

- กรณีผูอ้อกศกุกูและศกุกูทรัสต ีมคีวามสัมพันธท์อีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ใหร้ะบลุักษณะความสัมพันธแ์ละความเสยีง
ทเีกยีวขอ้งตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing (ถา้ม)ี นอกจากน ีหากศกุกูทรัสตมีสีถานะเป็นเจา้หนีของผูอ้อกศกุกู ใหเ้ปิดเผยความสัมพันธ์
ดังกลา่วไวด้ว้ย (เฉพาะกรณีเสนอขายแบบ PO)  

- กรณีทเีป็นศกุกูทมีทีรัพยส์นิโอนมาไวใ้นกองทรัสต ์ใหม้ขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่ ทรัพยส์นิดังกลา่วไมใ่ชห่ลักประกัน หากเกดิ
เหตผุดินัดชําระหนใีด (event of default) ผูถ้อืศกุกูจะกลายเป็นเจา้หนสีามัญของผูร้ะดมทนุในมลูคา่เทา่กับเงนิลงทนุบวกผลตอบแทน
คงคา้ง (ถา้ม)ี 

- ผลประโยชนท์จีะชําระใหผู้ถ้อืศกุูกจะมาจากผูร้ะดมทนุโดยตรงตามเงอืนไขทรีะบุไวใ้นสัญญากอ่ตังกองทรัสต ์ ดังนัน การประเมนิ
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน ์จงึควรประเมนิจากฐานะการเงนิและความสามารถในการชําระหนีของผูร้ะดมทนุ 

- กรณีททีรัสตผีูอ้อกศกุกูไมส่ามารถดํารงคณุสมบัตติามทปีระกาศกําหนดได ้ศกุกูทยีังไมค่รบกําหนดอายจุะสนิสภาพไปดว้ย  และ
กองทรัสตจ์ะมสีถานะเป็นเจา้หนีสามัญของผูร้ะดมทนุในมลูคา่เท่ากับเงนิลงทนุทยีังไม่ไดช้ําระบวกผลตอบแทนคงคา้ง (ถา้ม)ี 
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ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนบัเป็นเงนิกองทุนของบรษิทัประกนัภยั (Insurance Capital Bond) 

การเปิดเผยขอ้มลู 
1. ประเภทตราสาร 
ใหร้ะบวุา่ตราสารทเีสนอขาย : ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัยประเภทท ี1 หรอื 2 
2. รายละเอยีดสําคัญอนื 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัยทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ ใหร้ะบุขอ้มลู
ดังตอ่ไปน ี
1. ราคาแปลงสภาพ : ใหร้ะบวุธิกีารกําหนดราคาแปลงสภาพ เชน่ ใหใ้ชร้าคาทสีงูกวา่ระหวา่งราคาแปลงสภาพขนัตํากับราคาตลาดของ

หุน้สามัญของบรษัิทประกันภัยในชว่งทมีเีหตกุารณท์เีขา้เงอืนไขการรองรับผลขาดทนุตามทกํีาหนดในสัญญา 
2. ราคาแปลงสภาพขันตํา : กําหนดทรีะดับรอ้ยละ 50 ของราคาหุน้สามัญของบรษัิทประกันภัยในชว่งก่อนหรอืระหวา่งการเสนอขาย

ตามแนวทางทสีมาคมประกันชวีติไทย และ/หรอื สมาคมบรษัิทประกันวนิาศภัยไทยกําหนด รวมถงึระบวุธิกีารคํานวณราคาดังกลา่ว
ประกอบดว้ย 

3. หุน้รองรับ : ใหร้ะบจํุานวนหุน้รองรับทบีรษัิทประกันภัยไดร้ับจากทปีระชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มทังระบุวา่ หุน้รองรับดังกลา่วมเีพยีงพอ
สําหรับผูถ้อืตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุหรอืไม ่หากเกดิการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ 

- ลักษณะการร่วมรับผลขาดทนุ : ใหร้ะบเุงอืนไขการร่วมรับผลขาดทนุของบรษัิทประกันภัย ไดแ้ก ่การบังคับแปลงสภาพตราสารเป็น 
หุน้สามัญ หรอืการบังคับลดมลูคา่ตราสาร 

- Trigger event : ใหร้ะบเุหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา เพอืใหผู้ถ้อืตราสารร่วมรับผลขาดทนุของบรษัิทประกันภัย 

4. ลําดับการไดร้ับชําระหนี 
ระบ ุ(ตามรูปภาพ) สทิธเิรยีกรอ้งของผูถ้อืตราสารกรณีทบีรษัิทประกันภัยผูอ้อกถกูพทิักษ์ทรัพยห์รอืถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอื 
มกีารชําระบัญชเีพอืการเลกิบรษัิท  
ตัวอยา่ง 

  
5. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของตราสาร 
ลักษณะพเิศษ 
ใหอ้ธบิายการร่วมรับผลขาดทนุของผูถ้อืตราสารในกรณีเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา ใหอ้ธบิายลําดับในการร่วมรับ 
ผลขาดทนุของบรษัิทประกันภัยพรอ้มกับแสดงตัวอยา่งการคํานวณมลูคา่การร่วมรับผลขาดทนุของผูถ้อืตราสาร และ worst case scenario 
analysis โดยใหแ้สดงเป็นแผนภาพประกอบไวด้ว้ย 
 กรณีการร่วมรับผลขาดทนุในระหวา่งทบีรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารยังมคีวามสามารถในการดําเนนิกจิการอยูข่องผูถ้อืตราสารดอ้ยสทิธิ

เพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัยประเภทท ี1 นัน อยา่งนอ้ยจะตอ้งระบวุา่ ผูถ้อืตราสารอาจถกูบังคับลดมลูคา่ตราสารหรอื 
แปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญกอ่นทผีูถ้อืหุน้สามัญจะไดร้ับผลกระทบ ดังนี 
1. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร : ใหแ้สดงตัวอยา่ง worst case scenario analysis ททํีาใหผู้ล้งทนุเขา้ใจ/
รับทราบถงึผลขาดทนุสงูสดุและผลกระทบทอีาจไดร้ับอยา่งชดัเจนดว้ย 
2. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ : ใหแ้สดง 

- ความเสยีงและผลกระทบจากการกําหนดราคาแปลงสภาพขันตํา พรอ้มยกตัวอยา่ง worst case scenario analysis ททํีาให ้
ผูล้งทนุเขา้ใจ/รับทราบถงึผลขาดทนุสงูสดุและผลกระทบทอีาจไดร้ับอยา่งชดัเจน 

- การเปลยีนแปลงหรอืการปรับสทิธใิด ๆ ทอีาจมผีลกระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืตราสาร (ถา้ม)ี  

ตัวอยา่ง 
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การเปิดเผยขอ้มลู 
1. Insurance Capital Bond ทมีเีงอืนไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร 
บรษัิทประกันภัย A ออกตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุแบบตัดหนีสญูทังจํานวนหรอืบางสว่น ทังสนิจํานวน 10,000 ลา้นบาท 
ตอ่มาเกดิวกิฤตทิางการเงนิ สง่ผลใหบ้รษัิทประกันภัย A ไมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการตัดสนิใจเขา้ใหค้วามชว่ยเหลอืทาง
การเงนิแกบ่รษัิทประกันภัย A บรษัิทประกันภัย A จงึประกาศจะตัดหนสีญูตราสารทอีอกไป 80% 
นาย ก ซงึไดซ้อืตราสารดังกลา่วไวจํ้านวน 10 ลา้นบาท จงึถกูบังคับปลดหนีใหแ้ก่บรษัิทประกันภัยในสัดสว่น 80% คดิเป็นเงนิ 8 ลา้นบาท 
ทําใหน้าย ก ตอ้งขาดทนุจากการลงทนุในตราสารดังกลา่วและเหลอืมลูคา่เงนิตน้ท ี2 ลา้นบาท โดยทนีาย ก ไมส่ามารถเรยีกรอ้งสทิธไิด ้
2. Insurance Capital Bond ทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ 
บรษัิทประกันภัย B ออกตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุแบบแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ จํานวน 10,000 ลา้นบาท ราคาหุน้สามัญ
ของบรษัิทประกันภัย B ณ ชว่งเวลาทอีอกตราสารเท่ากับ 10 บาท และบรษัิทประกันภัย B ไดกํ้าหนดราคาแปลงสภาพ ขันตําไวท้ ี5 บาท 
โดยหากราคาหุน้สามัญ ณ วันทแีปลงสภาพมรีาคาตํากวา่นัน จะใชร้าคาแปลงสภาพท ี5 บาท 
ตอ่มาเกดิวกิฤตทิางการเงนิ สง่ผลใหบ้รษัิทประกันภัย B ไมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการตัดสนิใจเขา้ใหค้วามชว่ยเหลอืทาง
การเงนิแกบ่รษัิทประกันภัย B บรษัิทประกันภัย B จงึประกาศจะบังคับใหผู้ถ้อืตราสารแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ โดยราคาหุน้สามัญของ
บรษัิทประกันภัย B ณ วันทเีกดิเหตกุารณนั์น มรีาคา 3 บาท ซงึตํากวา่ราคาแปลงสภาพทกํีาหนดไว ้
นาย ก ซงึไดซ้อืตราสารดังกลา่วไวจํ้านวน 10 ลา้นบาท จงึถกูบังคับแปลงสภาพตราสารทังหมดเป็นหุน้สามัญทรีาคา 5 บาท ในขณะที
ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิทประกันภัย B เทา่กับ 3 บาท ทําใหน้าย ก มตีน้ทนุทสีงูกว่าราคาซอืขายในตลาด นาย ก ไดหุ้น้สามัญ
มารวมทังสนิ 2 ลา้นหุน้ 
วันถัดมา นาย ก ตัดสนิใจจะขายหุน้สามัญทังหมดทตีนถกูบังคับใหแ้ปลงสภาพมา แตร่าคาหุน้สามัญของบรษัิทประกันภัย B ยังคงตกลง
เรอืย ๆ จนเป็น 2 บาท นาย ก ขายหุน้สามัญทังหมดไป ไดร้ับเงนิมาทังสนิเพยีง 4 ลา้นบาท จากเงนิทตีนลงทนุในตราสารดังกลา่วครงัแรก 
10 ลา้นบาท เทา่กับขาดทนุไปทังสนิ 6 ลา้นบาท โดยทนีาย ก ไมส่ามารถเรยีกรอ้งสทิธอิะไรได ้

ความเสยีงสําคัญของตราสาร  
ใหแ้สดงคําเตอืนสําคัญเกยีวกับการลงทนุในตราสารทเีสนอขายดังตอ่ไปน ี

- ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุมคีวามซับซอ้นและความเสยีงมากกวา่ตราสารหนทีัวไป และตราสารดังกล่าวอาจมตีลาดรองจํากัด 
ทําใหผู้ล้งทนุอาจซอืขายไดไ้มส่ะดวก หรอือาจขาดทนุเงนิตน้เมอืมกีารขาย โดยเฉพาะในกรณีทผีูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงานท ี
ไมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้ราคาของตราสารในตลาดรองอาจจะลดลงอย่างมาก ผูล้งทุนจงึควรศกึษาทําความเขา้ใจลักษณะ 
ความเสยีง และเงอืนไขเฉพาะตัวของตราสารใหด้กีอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

- บรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารสามารถกําหนดเงอืนไขพเิศษทจีะไมจ่่ายเงนิตน้และดอกเบยีของตราสาร โดยไมถ่อืเป็นเหตุของการผดินัด
ชําระหนี 

- การลงทนุในตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภยั อาจก่อใหเ้กดิความเสยีงดังตอ่ไปน ี
1. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร : ใหร้ะบวุา่ ผูล้งทนุมคีวามเสยีงทจีะสญูเงนิลงทนุทังหมดหรอืบางสว่นจาก 

การถกูบังคับลดมลูคา่/ปลดหน ีหากเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญาใหผู้ถ้อืตราสารตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ
บรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสาร 

2. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ : ใหร้ะบวุา่ ผูล้งทนุมคีวามเสยีงทจีะไม่ไดร้ับเงนิตน้คนื แตจ่ะ 
ถกูบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญทังจํานวน หากเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญาใหผู้ถ้อืตราสารตอ้งร่วม
รับผลขาดทนุของบรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสาร ซงึอาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุสญูเสยีเงนิลงทนุทังหมดหรอืบางสว่น หากราคาหุน้สามัญ
ลดตาํลงกวา่ราคาแปลงสภาพขันตํา 

3. กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัยประเภทท ี1 : ใหร้ะบวุา่ ผูถ้อืตราสารอาจตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ
ผูอ้อกตราสาร เมอืเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา ไดแ้ก ่ในระหวา่งทบีรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารยังมี
ความสามารถในการดําเนนิกจิการอยู ่โดยม ีtrigger event เมอื CET1 ratio ตํากว่าระดับรอ้ยละ.....(ระดับทบีรษัิทประกันภัย
กําหนด)..... และเมอืบรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงานทไีมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้(at point of non-
viability) โดยม ีtrigger event เมอืทางการตัดสนิใจใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกบ่รษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารมอีํานาจเต็ม 
ในการยกเลกิการจ่ายดอกเบยีเมอืใดก็ได ้โดยไมส่ะสมดอกเบยี ตราสารนเีป็นตราสารทไีมม่กํีาหนดระยะเวลาไถถ่อนและผูถ้อืตราสาร
ไมม่สีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารไถถ่อนตราสารดังกลา่วกอ่นมกีารเลกิกจิการ  

4. กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัยประเภทท ี2 : ใหร้ะบวุา่ ผูถ้อืตราสารอาจตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ
ผูอ้อกตราสาร เมอืเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา คอื เมอืบรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงาน 
ทไีมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้โดยม ีtrigger event เมอืทางการตัดสนิใจใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกบ่รษัิทประกันภัย 
ผูอ้อกตราสารมสีทิธเิลอืนการชําระดอกเบยี 

- ความเสยีงเกยีวกับขอ้จํากัดตา่ง ๆ จากการรับซอืคนืตราสาร เชน่ บรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารจะซอืคนืตราสารไดต้อ่เมอืไดร้ับ 
ความเห็นชอบจากทางการกอ่น เป็นตน้ 

ทังน ีใหม้กีารแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้)  
ตัวอยา่ง 
- เหมาะกับผูล้งทนุทสีามารถลงทนุไดใ้นระยะยาว และสามารถรับความเสยีงไดส้งูกวา่การลงทนุในตราสารหนีทัวไป 
- ผูอ้อกตราสารมสีทิธไิถถ่อนตราสารเงนิกองทุนทังจํานวนกอ่นวนัครบกําหนดไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้ับความยนิยอมจากผูถ้อืตราสาร

เงนิกองทนุ หากไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกันภัย (สํานักงาน คปภ.)  
ผูอ้อกตราสารมสีทิธขิอไถ่ถอนตราสารเงนิกองทนุทังจํานวนกอ่นวนัครบกําหนดได ้ณ วนัครบรอบ 5 ปีนับแตวั่นออกตราสาร หรอื 
วันใด ๆ ภายหลังจากนัน ดังนัน ผูถ้อืตราสารจงึมคีวามเสยีงหากตอ้งนําเงนิไปลงทนุใหม ่  

- ผูอ้อกตราสารมสีทิธแิกไ้ข เปลยีนแปลง และ/หรอืเพมิเตมิขอ้กําหนดและเงอืนไขของตราสารไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้ับความยนิยอมจาก 
ผูถ้อืตราสาร ถงึแมว้า่จะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่สทิธขิองผูถ้อืตราสารก็ตาม เพอืใหต้ราสารเงนิกองทนุมคีณุสมบตัคิรบถว้นตาม
เกณฑข์องสํานักงาน คปภ. หรอืเพอืใหเ้ป็นไปตามคําแนะนําหรอืคําสงัของสํานักงาน คปภ. และ/หรอื สํานักงาน ก.ล.ต. 

- เงนิตน้ทผีูถ้อืตราสารจะไดร้ับชําระคนือาจถูกลดจํานวนลง (ทงัจํานวนหรอืบางสว่น) และดอกเบยีอาจถกูยกเลกิ โดยใน worst case 
scenario ผูถ้อืตราสารมโีอกาสไมไ่ดร้ับชําระคนืเงนิตน้และดอกเบยีคา้งชําระเลย หากผูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงานทไีมส่ามารถ
ดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการตัดสนิใจเขา้ชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

6. คําเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอนื 
กรณีทบีรษัิทหลักทรัพยใ์นเครอืเดยีวกับบรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารทําหนา้ทจีัดจําหน่ายตราสาร ใหม้คีําเตอืนเกยีวกับความขัดแยง้ 
ทางผลประโยชนใ์นการใหบ้รกิารซอืขายตราสาร วา่ผูล้งทนุควรพงึระมัดระวังในสว่นของความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นการใหบ้รกิารซอืขาย 
Insurance Capital Bond และควรพจิารณาลักษณะ ความเสยีง และผลตอบแทนของ Insurance Capital Bond ประกอบการตัดสนิใจลงทนุ 
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o ตราสารหนสีง่เสรมิความยงัยนื (Sustainability-linked Bond) 

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ประเภทตราสาร 
ใหร้ะบปุระเภทตราสารหนทีเีสนอขาย : หุน้กูห้รอืพันธบัตรสง่เสรมิความยังยนื (แลว้แตก่รณ)ี 

2. ลักษณะตราสาร 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- การปรับอัตราดอกเบยี (ถา้ม)ี : ใหร้ะบรุายละเอยีด เงอืนไข รอบเวลา และความถขีองการปรับอัตราดอกเบยี (กรณีมกีารปรับมากกวา่ 1 ครงั) 
ตัวอยา่ง 
อัตราดอกเบยีหุน้กูจ้ะปรับเพมิขนึรอ้ยละ 0.25 ณ วันชําระดอกเบยีงวดแรกภายหลังวนัทหีุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี และจะคงทอัีตราดังกลา่ว
จนถงึ วันชําระดอกเบยีงวดสดุทา้ย หากผูอ้อกไมส่ามารถลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไดต้ามทกํีาหนด และผูป้ระเมนิภายนอก 
ทเีป็นอสิระ (“external review provider”) ออกรายงานรับรองผล 

- การดําเนนิการตามภาระผกูพัน (ถา้ม)ี : ใหร้ะบรุายละเอยีด เงอืนไข รอบเวลา และความถสีําหรับการดําเนนิการตามภาระผกูพันของ         
ผูอ้อกตราสาร ซงึสอดรับกับเป้าหมายหรอืกลยทุธด์า้นความยงัยนืของผูอ้อกตราสารหรอืบรษัิทในเครอื 
ตัวอยา่ง 
ผูอ้อกจะซอืคารบ์อนเครดติในมลูคา่ทเีทยีบเทา่กับการปรับอัตราดอกเบยีหุน้กูเ้พมิขนึรอ้ยละ 0.25 ตอ่ปี หรอืในปรมิาณทังหมด 5,000 ตัน 
ภายในวันท ี30 ม.ิย. 2567 หากผูอ้อกไมส่ามารถลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดต้ามทกํีาหนด และ external review provider 
ออกรายงานรับรองผล 

- ตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนื : ใหร้ะบนุยิาม ขอบเขต วธิกีารคํานวณผลความสําเร็จ และกรอบเวลาสําหรับการบรรลตุัวชวีัดและ
เป้าหมายดา้นความยงัยนื  ทังน ีใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีทมีกีารใชค้า่อา้งองิมาตรฐาน (benchmark) หรอืแหลง่อา้งองิภายนอก 
(external reference) เพอืใชใ้นการเปรยีบเทยีบและวดัผลความสําเร็จ หรอืคา่ฐาน (baseline) และชว่งเวลาทใีชอ้า้งองิ เพอืใหท้ราบ
ถงึผลความคบืหนา้ของการดําเนนิงานเทยีบกับเป้าหมายดา้นความยงัยนื (แลว้แตก่รณ)ี 
ตัวอยา่ง 
ตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนื : ลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกรอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกับปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซสําหรับปี 
2563 ซงึวัดคา่ ณ วันท ี31 ธ.ค. 2563 (คา่ฐาน) ภายในวันทหีุน้กูค้รบอาย ุ3 ปี (วันท ี31 ธ.ค. 2566) 

3. รายละเอยีดสําคัญอนื 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- อัตราดอกเบยีสงูสดุหรอืตําสดุ (กรณมีเีงอืนไขในการปรับอัตราดอกเบยี) : ใหร้ะบอัุตราดอกเบยีสงูสดุหรอืตําสดุทอีาจเกดิขนึจากการ
ลงทนุในตราสารและเงอืนไขทกํีาหนด 

- การรายงานภายหลังการเสนอขาย : ใหร้ะบหุนา้ท ีความถ ีและชอ่งทางการเปิดเผยรายงานผลความคบืหนา้หรอืผลความสําเร็จตาม
ตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนืรอบประจําปี และ ณ รอบปีประเมนิผล ตามทปีระกาศกําหนด                   

4. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของตราสาร  
ลักษณะพเิศษ  

- กรณีการปรับอัตราดอกเบยี : ใหร้ะบลุักษณะอัตราดอกเบยีทจี่ายใหผู้ถ้อืตราสารตามงวดการจ่ายเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) และจํานวนเงนิ 
หลักเกณฑก์ารคํานวณดอกเบยี รอบเวลาและความถขีองการปรับอัตราดอกเบยี และเงอืนไขอนืทเีกยีวขอ้งกับการจ่ายดอกเบยี           
(ถา้ม)ี รวมถงึใหแ้สดงอัตราดอกเบยีทผีูถ้อืตราสารจะไดร้ับภายใตส้ถานการณต์า่ง ๆ พรอ้มรูปภาพประกอบ (อยา่งนอ้ยในกรณอัีตรา
ดอกเบยีสงูสดุหรอืตําสดุ) 

 
ตัวอยา่ง 
ตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนื : ลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกรอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกับปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซสําหรับปี 
2563 ซงึวัดคา่ ณ วันท ี31 ธ.ค. 2563 (คา่ฐาน) ภายในวนัทหีุน้กูค้รบอาย ุ3 ปี (วนัท ี31 ธ.ค. 2566) 
การปรับอัตราดอกเบยี (ผูอ้อกปรับเพมิอัตราดอกเบยีหากทําตามตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนืไมส่ําเร็จ (step-up coupon)) : 
1. กรณีทผีูอ้อกสามารถบรรลตุัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยงัยนื   
ณ วันทหีุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไดม้ากกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกับคา่ฐาน และ
external review provider ออกรายงานรับรองผล ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบยี 10% ตอ่ปี (ไม่เปลยีนแปลงจากอัตราเดมิ) 
2. กรณีทผีูอ้อกไมส่ามารถบรรลุตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนื 
ณ วันทหีุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกไดต้ํากวา่รอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกับคา่ฐาน และ external 
review provider ออกรายงานรับรองผล ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบยีเพมิขนึจากอัตราเดมิ 0.25% โดยอัตราดอกเบยีใหมท่ผีูถ้อื           
ตราสารจะไดร้ับคอื 10.25% ตอ่ปี เรมิจากวันชําระดอกเบยีงวดแรกภายหลังวนัทหีุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี (วนัท ี30 ม.ิย. 2567) และจะคงที
อัตราดังกลา่วจนถงึวนัชําระดอกเบยีงวดสดุทา้ย 
 
ตัวอยา่งอัตราดอกเบยีทผีูถ้อืตราสารจะไดร้ับภายใตส้ถานการณต์่าง ๆ 
ผูล้งทนุมเีงนิลงทนุ 1,000 บาท ในหุน้กูส้ง่เสรมิความยังยนือาย ุ6 ปี ซงึจ่ายดอกเบยี 10% ตอ่ปี ณ วันชําระดอกเบยีงวดแรกภายหลัง
วันทหีุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี (วนัท ี30 ม.ิย. 2567) และจนถงึวันชําระดอกเบยีงวดสดุทา้ย ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับชําระดอกเบยีเป็นเงนิสดแบง่
ไดเ้ป็น 2 กรณี ไดแ้ก ่
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การเปิดเผยขอ้มลู 

1) หากผูอ้อกลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไดร้อ้ยละ 13 เมอืเทยีบกับคา่ฐาน และ external review provider ออกรายงาน
รับรองผล ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบยี 10% ตอ่ปี หรอืจํานวน 100 บาท (ไมเ่ปลยีนแปลงจากอัตราเดมิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) หากผูอ้อกลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไดร้อ้ยละ 7.5 เมอืเทยีบกับคา่ฐาน และ external review provider ออกรายงาน
รับรองผล ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบยีเพมิขนึจากอัตราเดมิ 0.25% โดยอัตราดอกเบยีใหมท่ผีูถ้อืตราสารจะไดร้ับคอื 10.25%  
ตอ่ปี หรอืจํานวน 125 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กรณีการดําเนนิการตามภาระผูกพัน : ใหร้ะบลุักษณะการดําเนนิการตามภาระผกูพันของผูอ้อกตราสาร ซงึสอดรับกับเป้าหมายหรอื           
กลยทุธด์า้นความยังยนืของผูอ้อกตราสารหรอืบรษัิทในเครอื ภายใตส้ถานการณต์า่ง ๆ โดยแสดงรายละเอยีด เงอืนไข รอบเวลา ความถ ี
และจํานวนเงนิทตีอ้งใชห้รอืมลูคา่ (ถา้ม)ี ของการดําเนนิการตามภาระผกูพัน 

ตัวอยา่ง 

ตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนื : ลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกรอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกับปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซสําหรับ 
ปี 2563 ซงึวัดคา่ ณ วันท ี31 ธ.ค. 2563 (คา่ฐาน) ภายในวันทหีุน้กูค้รบอาย ุ3 ปี (วนัท ี31 ธ.ค. 2566) 
การดําเนนิการตามภาระผกูพัน (กําหนดใหผู้อ้อกมภีาระผกูพันในการดําเนนิการใด ๆ หากทําตามตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนื 
ไมส่ําเร็จ) : 
1. กรณีทผีูอ้อกสามารถบรรลตุัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยงัยนื 
ณ วันทหีุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไดม้ากกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกับคา่ฐาน และ
external review provider ออกรายงานรับรองผล จะไมเ่ขา้เงอืนไขการดําเนนิการตามภาระผกูพันทกํีาหนด 
2. กรณีทผีูอ้อกไมส่ามารถบรรลุตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนื 
ณ วันทหีุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกไดต้ํากวา่รอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกับคา่ฐาน และ external 
review provider ออกรายงานรับรองผล ผูอ้อกจะซอืคารบ์อนเครดติจากตลาดซอืขายคารบ์อนเครดติทเีป็นทยีอมรับในระดับประเทศ
หรอืระดับสากล ในมลูคา่ทเีทยีบเทา่กับการปรับอัตราดอกเบยีหุน้กูเ้พมิขนึรอ้ยละ 0.25 ตอ่ปี หรอืในปรมิาณทังหมด 5,000 ตัน ภายใน
วันท ี30 ม.ิย. 2567 

ความเสยีงสําคัญของตราสาร  
ใหแ้สดงคําเตอืนสําคัญเกยีวกับการลงทนุในตราสารทเีสนอขายดังตอ่ไปน ี

- ความเสยีงและผลกระทบตอ่ผูถ้อืตราสารจากเป้าหมายและตัวชวีัดดา้นความยังยนืทกํีาหนด หรอืภายใตส้ถานการณต์า่ง ๆ จาก
เงอืนไขการปรับอัตราดอกเบยีหรอืการดําเนนิการตามภาระผกูพัน แลว้แตก่รณ ีของตราสาร 

ทังน ีใหม้กีารแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้)  
ตัวอยา่ง 
- หุน้กูห้รอืพันธบัตรสง่เสรมิความยังยนื (แลว้แตก่รณ)ี เป็นตราสารทมีเีงอืนไขเพมิเตมิแตกตา่งจากตราสารหนทีัวไป เนืองจาก

อัตราดอกเบยีอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้หรอืกําหนดใหผู้อ้อกตราสารมภีาระผกูพันในการดําเนนิการใด ๆ แลว้แตก่รณ ีขนึกับ
ความสําเร็จในการดําเนนิงานตามตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนืของผูอ้อก ผูล้งทนุตอ้งศกึษาและทําความเขา้ใจ
รายละเอยีดเงอืนไขดังกลา่วอยา่งถถีว้นกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

- หุน้กูห้รอืพันธบัตรสง่เสรมิความยงัยนื (แลว้แตก่รณ)ี มเีงอืนไข 
1) เพมิอัตราดอกเบยี หากผูอ้อกทําตามเป้าหมายไมส่ําเร็จ: ผูล้งทนุจะไดร้ับอัตราดอกเบยีสงูขนึตอ่เมอืผูอ้อกทําตามเป้าหมาย

ไมส่ําเร็จเทา่นัน หรอื  
2) ลดอัตราดอกเบยี หากผูอ้อกทําตามเป้าหมายสําเร็จ: ผูล้งทนุจะไดร้ับผลตอบแทนลดลง หากผูอ้อกทําตามเป้าหมายสําเร็จ

ตามเงอืนไขทกํีาหนด 
ดังนัน ผูล้งทนุตอ้งศกึษาและตดิตามรายงานความคบืหนา้ และรายงานการประเมนิผลสําเร็จอย่างตอ่เนอืง 

- ความสําเร็จของเป้าหมายทกํีาหนดอาจมผีลตอ่ชอืเสยีงของผูอ้อกตราสาร และ/หรอืสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่ขายตราสารใน 
ตลาดรองซงึอาจลดลงหรอืเพมิขนึได ้ 
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Factsheet 
ชอืบรษิทั........................... 

ลักษณะการประกอบธรุกจิ................................................. 
สถานะการเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (listed) :    เป็น      ไมเ่ป็น 

เสนอขาย............................................ (ประเภทตราสาร) ชอื.......................................................................... 
วันท ี....................... (ระยะเวลาการเสนอขาย) 

อาย ุ
อัตราดอกเบยี  
งวดการชาํระดอกเบยี 
การไถถ่อนกอ่นกาํหนด (ถา้ม)ี 
มลูคา่การเสนอขายรวม 
หลักประกัน/ผูค้าํประกัน (ถา้ม)ี 
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้(ถา้ม)ี 
วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ 
 
 

อันดับ              แนวโนม้             
เมอืวันท ี            โดย              
 
 

วันทอีอกตราสาร  
วันทคีรบกําหนดอาย ุ
ประเภทการเสนอขาย 
ผูจั้ดจําหน่าย/ผูค้า้ 
นายทะเบยีนหุน้กู ้
 
 
 
 
 
 

  

LOGO บรษิทั 

(พจิารณาจากอายตุราสารและอันดบัความน่าเชอืถอื และอายุ
ตราสาร หรอื การคุม้ครองเงนิตน้ (กรณีหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง) 

ตัวอยา่ง 
 
 
 
เพมิหมายเหตแุละคําอธบิายสแีดงทา้ยรูป กรณีเสนอขายตรา
สารทมีคีวามซบัซอ้น ไดแ้ก ่ความดอ้ยสทิธ ิความคลา้ยทุน 
การไถถ่อนกอ่นกาํหนด และการชาํระเงนิตน้หรอืดอกเบยีโดย
ขนึกับปัจจัยอา้งองิ  
 
ตราสารทมีอีายแุละอันดับความน่าเชอืถอืเทา่กัน (หรอืใกลเ้คยีง
กัน) ใหผ้ลตอบแทน.....% ต่อปี (ณ วันท.ี..................) 
*ตราสารทมีอีายไุมเ่ต็มปี จะใชอั้ตราผลตอบแทนอา้งองิทมีาจาก              
การคํานวณ 

 

 

 

ลกัษณะตราสาร 

รายละเอยีดสาํคญัอนื 

ระดบัความเสยีง 

ผลตอบแทนของตราสารรุน่อนืในตลาด (YTM) 

อตัราสว่นทางการเงนิทสีําคญัของผูอ้อก 
 

QR 
code 

หนงัสอืชชีวน 
 (filing) 

SCAN HERE 

อนัดบัความนา่เชอืถอื 

อตัราสว่นทางการเงนิ 
(เทา่) 

คา่เฉลยี
อุตสาหกรรม 

(ลา่สุด) 

งวด..
เดอืน 
ปี... 

ปี
... 

ปี
... 

ความสามารถในการชําระ
ดอกเบยี (Interest 
coverage ratio)1 

    

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง 
(Current ratio)1  

    

หนสีนิรวมตอ่สว่นของ    
ผูถ้อืหุน้รวม  
(Debt to equity : D/E 
ratio)2  

    

1ยงิสงูยงิแสดงถงึความสามารถในการชําระคนืสงู 
2ยงิสงูยงิแสดงถงึหนสีนิทสีงู 

    

 
ขอ้กําหนดในการดํารงอตัราสว่นทางการเงนิ 
 

บรษัิทจะดํารงไวซ้งึ D/E ratio ในอัตราสว่นไมเ่กนิ ... : …  
ณ………………  

ความเสยีงของผูอ้อก 

แบบสรุปขอ้มลูสําคัญของตราสาร 
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ลําดบัการไดร้บัชําระหน ี 

สรปุฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลงั 2 ปีและตงัแตไ่ตรมาส 1 ถงึไตรมาส
ลา่สดุหรอืเทา่ทมีผีลการดําเนนิงานจรงิ 

สดัสว่นหนทีมีภีาระดอกเบยีของผูอ้อก  

ลกัษณะพเิศษและความเสยีงสําคญัของตราสาร 

คําเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอนื 
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คําอธบิายรายละเอยีดของขอ้มลูทตีอ้งเปิดเผยในสรปุขอ้มลูสําคญัของตราสาร1 
ตวัอกัษร (font) : Tahoma 

ขนาด : หัวขอ้ขนาด 12 และรายละเอยีดขอ้มลูขนาด 11 
ความยาว : กรณีตราสาร plain/common2 ไมค่วรเกนิ 2 หนา้กระดาษ A4 และกรณตีราสาร complex/risky3 ไมค่วรเกนิ 4 หนา้กระดาษ 
A4 

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ลักษณะการประกอบธรุกจิและสถานะการเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (listed) 
ใหร้ะบลุักษณะการประกอบธรุกจิของผูอ้อกตราสาร เชน่ ประเภทอตุสาหกรรม และสนิคา้/บรกิารหลัก เป็นตน้ และสถานะการเป็นบรษัิท listed 

2. ประเภทตราสารและระยะเวลาการเสนอขาย 
 ใหร้ะบปุระเภทตราสารหนทีเีสนอขาย โดยระบลุักษณะดังตอ่ไปน ี

ประเภทตราสาร 
- พันธบัตร 
- หุน้กู ้
- ตัวแลกเงนิ (Bill of exchange) /ตัวสัญญาใชเ้งนิ (Promissory note) 
- พันธบัตรตา่งประเทศหรอืหุน้กูต้า่งประเทศทเีสนอขายในประเทศไทย (Baht bond) 
- หุน้กูส้กลุเงนิตราต่างประเทศ (FX bond) 
- หุน้กูแ้ปลงสภาพ (Convertible bond) 
อายตุราสาร 
- ระยะสนั (ไม่เกนิ 270 วนั) 
- ระยะยาว 
ลําดับการชําระหนี 
- ไมด่อ้ยสทิธ ิ
- ดอ้ยสทิธ ิ
- ดอ้ยสทิธคิลา้ยทนุ 
หลักประกัน/การคําประกัน 
- มปีระกัน 
- ไมม่ปีระกัน 
การไถ่ถอนก่อนกําหนด 
- ผูอ้อกตราสารสามารถขอไถถ่อนก่อนครบกําหนด (callable) 
- ผูถ้อืตราสารสามารถขอไถถ่อนก่อนครบกําหนด (puttable) 

 ใหร้ะบชุอืตราสารทเีสนอขาย 
 ใหร้ะบรุะยะเวลาการเสนอขายตามทรีะบไุวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายตราสารหน ี(แบบ filing) 

3. ลักษณะตราสาร 
ใหร้ะบรุายการตอ่ไปนี 

- สกลุเงนิ : หากไมใ่ชส่กลุเงนิบาท ใหร้ะบสุกลุเงนิของตราสารทเีสนอขาย เชน่ สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD) เป็นตน้ 
- อายตุราสาร : ใหร้ะบอุายุของตราสาร  
- อัตราดอกเบยี/ผลตอบแทน : ใหร้ะบวุา่อัตราดอกเบยีทจีะจ่ายใหผู้ถ้อืตราสารตามงวดการจ่ายเป็นลักษณะใดตอ่ไปนี 

1. คงท ี(fixed) 
2. ลอยตัว (floating) 
3. ผสม (mixed) 
4. ไมค่ดิอัตราดอกเบยี (zero coupon) 
โดยใหร้ะบเุป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) ตอ่ปี  

- งวดการชําระดอกเบยี/ผลตอบแทน : ใหร้ะบงุวดการจ่ายดอกเบยีตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing เชน่ จ่ายดอกเบยีทกุ ๆ 3 เดอืน เป็นตน้ 
- การไถ่ถอนก่อนกําหนด (ถา้ม)ี : หาก “ม”ี  ใหเ้ปิดเผยรายละเอยีดเกยีวกับสทิธใินการไถถ่อนตราสารกอ่นกําหนด รวมถงึเงอืนไข 

การไถ่ถอนดังกลา่ว เชน่ เป็นสทิธขิองผูอ้อกตราสาร / ผูถ้อืตราสาร โดยจะใชส้ทิธไิดภ้ายหลังจากการเสนอขายตราสารอยา่งนอ้ย X ปี 
หรอืเมอือัตราดอกเบยีในตลาดลดลง / เพมิขนึถงึระดับ Y% ตอ่ปี  เป็นตน้ 

- มลูคา่การเสนอขายรวม : ใหร้ะบมุลูคา่การเสนอขายรวมของตราสารทเีสนอขาย (มลูคา่ทตีราไว)้ 
- หลักประกัน/ผูค้ําประกัน (ถา้ม)ี : หาก “ม”ี  ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเกยีวกับประเภทหลักประกัน ไดแ้ก ่

1. การคําประกันโดยนติบิคุคล (Corporate Guarantee) 
2. การคําประกันโดยหลักทรัพย ์(Collateral) 
รวมทังใหร้ะบมุลูคา่การคําประกัน และเงอืนไขของการคําประกัน (ถา้ม)ี 

 
1 จัดทํา factsheet 1 ชดุสําหรับตราสาร 1 รุ่น 
2 ตราสาร plain/common ไดแ้ก ่ตราสารทไีม่ซบัซอ้น (senior (secured/unsecured)) ตราสารทใีหส้ทิธผิูอ้อกไถถ่อนคนื
กอ่นกําหนด (callable) ตราสารทใีหส้ทิธผิูถ้อืไดร้ับชําระคนืกอ่นกําหนด (puttable) และหุน้กูแ้ปลงสภาพ (convertible) 
3 ตราสาร complex/risky ไดแ้ก ่ตราสารหนดีอ้ยสทิธ ิ(subordinated) หุน้กูท้คีรบกําหนดไถถ่อนเมอืมกีารเลกิกจิการ 
(perpetual) หุน้กูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์(securitization) ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของ
ธนาคารพาณชิย ์(Basel III) ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัย (Insurance Capital Bond) หุน้กูท้มีี
อนุพันธแ์ฝง และศกุกู (sukuk) 
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การเปิดเผยขอ้มลู 
- ชอืผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้(ถา้ม)ี : ใหร้ะบชุอืผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้
- วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ : ใหร้ะบุวัตถปุระสงคข์องการใชเ้งนิทไีดจ้ากการระดมทนุในครงัน ีเชน่ ขยายกําลังการผลติ ใชเ้ป็นเงนิทนุ

หมนุเวยีน ชําระหนเีดมิ ลงทนุโครงการใหม ่ปรับปรุงกจิการ บรหิารความเสยีง เป็นตน้ ตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing  

4. อันดับความน่าเชอืถอื (ถา้ม)ี 
ใหร้ะบวุา่มกีารจัดอันดับความน่าเชอืถอื (rating) ของตราสาร และ/หรอืผูอ้อกตราสาร และ/หรอืผูค้ําประกัน/ผูร้ับอาวลัหรอืไม ่ 
พรอ้มระบ ุrating แนวโนม้ (outlook) ชอืสถาบันการจัดอันดับความน่าเชอืถอื และวันทไีดร้ับการจัด rating  

5. รายละเอยีดสําคัญอนื 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 
 วันทอีอกตราสาร/วันทคีรบกําหนดอาย ุ: ใหร้ะบวัุนทอีอกและวันทคีรบกําหนดไถถ่อนของตราสารนัน ๆ (วัน/ เดอืน/ ปี)   

(กรณีหุน้กู ้perpetual ใหร้ะบเุฉพาะวันทอีอกตราสาร และระบวุา่ไถถ่อนเมอืเลกิกจิการ) 
 ประเภทการเสนอขาย : ใหร้ะบุวา่เป็นการเสนอขายตอ่ผูล้งทนุทัวไป (PO) หรอืผูล้งทุนสถาบัน (PP-II) และ/หรอื ผูล้งทุนรายใหญพ่เิศษ 

(PP-UHNW) และ/หรอื ผูล้งทนุรายใหญ ่(PP-HNW) 
 ผูจ้ัดจําหนา่ย/ผูค้า้: ใหร้ะบชุอืบรษัิทหลักทรัพยท์ทํีาหนา้ทจํีาหน่าย/คา้ตราสารหนทีเีสนอขายตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing (ถา้ม)ี 
 นายทะเบยีนหุน้กู ้: ใหร้ะบชุอืนายทะเบยีนหุน้กู ้ตามทรีะบุไวใ้นแบบ filing 
 อัตราดอกเบยี/ผลตอบแทน : 

หากเป็นอัตราดอกเบยีแบบลอยตัว ใหร้ะบวัุนกําหนดดอกเบยีของแตล่ะงวด พรอ้มกับแสดงหลักเกณฑก์ารคํานวณดอกเบยี และ
รายละเอยีดเงอืนไขอนืทเีกยีวขอ้งกับการจ่ายดอกเบยี (ถา้ม)ี ตามทกํีาหนดไวใ้นแบบ filing  
ตัวอยา่ง 
- อัตราดอกเบยีปรับทกุ 5 ปี โดยผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูจ้ะเป็นผูแ้จง้ใหผู้ล้งทนุทราบ   
- อัตราดอกเบยีสําหรับชว่ง 5 ปีแรกคงททีรีอ้ยละ 5.85 จ่ายดอกเบยีทกุ 6 เดอืน ยกเวน้ผูอ้อกหุน้กูม้กีารเลอืนการชําระดอกเบยี    
- ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธแิละดลุยพนิจิแตเ่พยีงผูเ้ดยีวทจีะเลอืนการชําระดอกเบยี (งวดปัจจุบันและคา้งชําระ) โดยไมจํ่ากัดระยะเวลาและ

จํานวนครงั และจะสะสมดอกเบยีทไีมไ่ดช้ําระ แตจ่ะไมม่กีารจ่ายผลตอบแทนใด ๆ บนดอกเบยีคา้งชําระสะสม 
 การรายงานภายหลังการเสนอขาย (กรณีเสนอขายตราสารหนีเพอือนุรักษ์สงิแวดลอ้ม (green bond) ตราสารหนีเพอืพัฒนาสังคม 

(social bond) และตราสารหนเีพอืความยังยนื (sustainability bond)) : ใหร้ะบหุนา้ท ีความถ ีและชอ่งทางการเปิดเผยรายงานตามที
ระบไุวใ้นแบบ filing 

6. อัตราสว่นทางการเงนิทสีําคัญของผูอ้อก 
กรณีเสนอขายตราสารหนีตอ่ PO และ/หรอื PP-HNW และ/หรอื PP-UHNW ใหแ้สดงอัตราสว่นทางการเงนิตอ่ไปนี โดยใชข้อ้มลูตาม 
งบการเงนิรวมยอ้นหลัง 2 ปี   งบการเงนิรายครงึปีฉบับสอบทาน และตังแตไ่ตรมาส 1 ถงึไตรมาสลา่สดุหรอืเทา่ทมีผีลการดําเนนิงานจรงิ1 
พรอ้มความหมายของแตล่ะอัตราสว่น เชน่ ความสามารถในการชําระดอกเบยี (Interest coverage ratio) ยงิสงูยงิแสดงถงึความสามารถใน
การชําระคนืสงู เป็นตน้ 
ทังน ีการแสดงขอ้มลูอัตราสว่นทางการเงนิงวดลา่สดุ ในกรณีทงีบกําไรขาดทนุเป็นงบระหวา่งปี ใหนํ้าขอ้มลูยอ้นหลัง 4 ไตรมาสมาคํานวณ
เพอืใหไ้ดข้อ้มลูเต็มปี กรณชีว่งเวลาใดทผีูอ้อกไม่ไดจ้ัดทํางบระหวา่งปีสําหรับงวดปีก่อน ใหจ้ัดทําอัตราสว่นทางการเงนิโดยใชข้อ้มลูเฉพาะ
งวดลา่สดุ และอธบิายในหมายเหตเุพมิเตมิ พรอ้มแสดงคา่เฉลยีอตุสาหกรรมของแตล่ะอัตราสว่นเฉพาะกลุ่มอตุสาหกรรมและบรกิารทวัไป 
โดยใชข้อ้มลูลา่สดุ (ถา้ม)ี ระบแุหลง่ขอ้มลู ชว่งเวลาของขอ้มลูและกลุม่อตุสาหกรรม (sector) ทใีชอ้า้งองิ สําหรับกรณีทไีมส่ามารถหา 
ขอ้มลูอา้งองิ ใหร้ะบวุา่ “ไมม่ขีอ้มลู” 
 กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่อตุสาหกรรมและบรกิารทัวไป 

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (current ratio) (เทา่) สนิทรัพยห์มนุเวยีน / หนสีนิหมุนเวยีน 

ความสามารถในการชําระดอกเบยี                     
(interest coverage ratio : ICR)  (เทา่) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา                     
และคา่ตัดจําหน่าย / ดอกเบยีจ่าย 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่กําไรกอ่นดอกเบยีจ่าย ภาษีเงนิ
ได ้คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย  
(interest bearing debt to EBITDA ratio) (เทา่) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / กําไรกอ่นหักดอกเบยี 
ภาษี คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย   

ความสามารถในการชําระภาระผูกพัน               
(debt service coverage ratio : DSCR) (เทา่) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และคา่ตัด
จําหน่าย / (หนสีนิระยะสันทมีภีาระดอกเบยี + หนสีนิ
ระยะยาวทมีภีาระดอกเบยีทคีรบกําหนดภายใน 1 ปี)  

หนสีนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม   
(debt to equity : D/E ratio) (เทา่) 

หนสีนิรวม / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม  
(interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เทา่) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีทคีรบกําหนดภายใน 1 ปีตอ่หนสีนิ
ทมีภีาระดอกเบยี (รอ้ยละ) 

(หนสีนิระยะสันทมีภีาระดอกเบยี + หนสีนิระยะยาว  
ทมีภีาระดอกเบยีทคีรบกําหนดภายใน 1 ปี) * 100 / 
หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี 

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิตอ่หนีสนิทมีภีาระดอกเบยี 
(รอ้ยละ) 

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ * 100 / หนสีนิทังหมดทมีี
ภาระดอกเบยี 

 
 กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ธนาคารพาณชิย ์

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 

อัตราสว่นสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งเพอืรองรับสถานการณ์
ดา้นสภาพคลอ่งทมีคีวามรุนแรง  
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) (รอ้ยละ) 

คํานวณตามเกณฑ ์ธปท. 
(สนิทรัพยส์ภาพคลอ่ง / ประมาณการกระแสเงนิสด
ไหลออกสทุธใิน 30 วัน ภายใตส้ถานการณ์ดา้น 
สภาพคลอ่งทมีคีวามรุนแรง) 
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อัตราสว่นแหลง่เงนิทมีคีวามมันคงและ 
ความตอ้งการแหลง่เงนิทมีคีวามมันคง  
(Net Stable Funding Ratio: NSFR) (รอ้ยละ) 

คํานวณตามเกณฑ ์ธปท. 
(แหลง่เงนิทมีคีวามมันคง / ความตอ้งการแหลง่เงนิที
มคีวามมันคง) 

เงนิกองทนุชนัท ี1 (Tier 1 ratio) (รอ้ยละ) คํานวณตามเกณฑ ์ธปท. 

เงนิกองทนุทังสนิ (CAR ratio) (รอ้ยละ) คํานวณตามเกณฑ ์ธปท. 

 
 กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่บรษัิทหลักทรัพย ์

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 

เงนิกองทนุสภาพคลอ่งสทุธติอ่หนสีนิทัวไปและ
ทรัพยส์นิทตีอ้งวางเป็นประกัน (NCR) (รอ้ยละ) 

คํานวณตามเกณฑ ์ก.ล.ต. 

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (current ratio) (เทา่) สนิทรัพยห์มนุเวยีน / หนสีนิหมุนเวยีน 

ความสามารถในการชําระดอกเบยี                
(interest coverage ratio : ICR) (เทา่) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และ       
คา่ตัดจําหน่าย / ดอกเบยีจ่าย 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่กําไรกอ่นดอกเบยีจ่าย ภาษี
เงนิได ้คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย   
(interest bearing debt to EBITDA ratio) (เทา่) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / กําไรกอ่นหัก
ดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย   

ความสามารถในการชําระภาระผูกพัน        
(debt service coverage ratio : DSCR) (เทา่) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และคา่ตัด
จําหน่าย / (หนสีนิระยะสันทมีภีาระดอกเบยี + หนสีนิ
ระยะยาวทมีภีาระดอกเบยีทคีรบกําหนด  ภายใน 1 ปี)  

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
(interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA)  
(รอ้ยละ) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษี * 100 / สนิทรัพยร์วม 
(เฉลยี) 

 
 กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ประกันชวีติ 

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 

อัตราสว่นเงนิกองทนุตอ่เงนิทนุทตีอ้งดํารงตามกฎหมาย 
(CAR Ratio) (รอ้ยละ) 

คํานวณตามเกณฑ ์คปภ. 

สนิทรัพยล์งทนุตอ่สํารองประกันภัย  
(รอ้ยละ) 

สนิทรัพยล์งทนุ * 100 / เงนิสํารองประกันภัย 

อัตราการเปลยีนแปลงเงนิกองทุน (รอ้ยละ) คํานวณตามเกณฑ ์คปภ. 

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) (รอ้ยละ) กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษี * 100 / สว่นของ 
ผูถ้อืหุน้รวม (เฉลยี) 

คา่ใชจ่้ายในการรับประกันภัย (รวมคา่บําเหน็จ)  
ตอ่เบยีรับประกันภัยสทุธ ิ(รอ้ยละ) 

คา่ใชจ่้ายในการรับประกันภัย (รวมคา่บําเหน็จ) * 100 
/ เบยีรับประกันภัยสทุธ ิ

 
 กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ลสีซงิ 

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 

ความสามารถในการชําระดอกเบยี                
(interest coverage ratio : ICR) (เทา่) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และ        
คา่ตัดจําหน่าย / ดอกเบยีจ่าย 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่กําไรกอ่นดอกเบยีจ่าย ภาษี
เงนิได ้คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย  
(interest bearing debt to EBITDA ratio) (เทา่) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / กําไรกอ่นหัก
ดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย   

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
(interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

สัดสว่นสนิเชอืทไีมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้                   
(NPL ratio) (รอ้ยละ) 

สนิเชอืทไีมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้* 100 / สนิเชอืรวม  

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA)  
(รอ้ยละ) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษี * 100 / สนิทรัพยร์วม 
(เฉลยี) 

อัตราการเตบิโตของรายได ้(รอ้ยละ) (รายไดร้วมงวดปัจจุบัน-รายไดร้วมงวดกอ่น) * 100 / 
รายไดร้วมงวดกอ่น 

 
 กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่สนิเชอืสว่นบคุคล 

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 
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ความสามารถในการชําระดอกเบยี                 
(interest coverage ratio : ICR) (เทา่) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และ        
คา่ตัดจําหน่าย / ดอกเบยีจ่าย 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่กําไรกอ่นดอกเบยีจ่าย  
ภาษีเงนิได ้คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย  
(interest bearing debt to EBITDA ratio) (เทา่) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / กําไรกอ่นหัก
ดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย   

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
(interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

สัดสว่นสนิเชอืทไีมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้                
(NPL Ratio) (รอ้ยละ) 

เงนิใหส้นิเชอืทไีมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้* 100 / เงนิให ้
สนิเชอืรวม 

คา่เผอืหนีสงสัยจะสญูตอ่สนิเชอืรวม (allowance for 
doubtful account to total receivables ratio)  
(รอ้ยละ) 

คา่เผอืหนีสงสัยจะสญู * 100 / เงนิใหส้นิเชอืรวม 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA)  
(รอ้ยละ) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษี * 100 / สนิทรัพยร์วม 
(เฉลยี) 

 
 กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่บรษัิทบรหิารสนิทรัพย ์

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 

ความสามารถในการชําระดอกเบยี                 
(interest coverage ratio : ICR) (เทา่) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และ 
คา่ตัดจําหน่าย / ดอกเบยีจ่าย 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่กําไรกอ่นดอกเบยีจ่าย  
ภาษีเงนิได ้คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย  
(interest bearing debt to EBITDA ratio) (เทา่) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / กําไรกอ่นหัก
ดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย   

หนสีนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม   
(debt to equity : D/E ratio) (เทา่) 

หนสีนิรวม / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
(interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA)  
(รอ้ยละ) 
 

กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษี * 100 / สนิทรัพยร์วม 
(เฉลยี) 

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) (รอ้ยละ) กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษี * 100 / สว่นของ 
ผูถ้อืหุน้รวม (เฉลยี) 

หมายเหต ุ:  
1 สําหรับอัตราสว่นทางการเงนิทใีชข้อ้มลูตามงบการเงนิทเีปิดเผยตามประกาศทเีกยีวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกับฐานะการเงนิและ    
ผลการดําเนนิงานของบรษัิททอีอกหลักทรัพยกํ์าหนดใหร้ายงาน   
ทังน ีกรณีเสนอขายหุน้กูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์(securitization) ใหแ้สดงอัตราสว่นทางการเงนิของผูม้สีทิธ ิ
เสนอโครงการ (originator) และกรณีเสนอขายศกุกูใหแ้สดงอัตราสว่นทางการเงนิของผูร้ะดมทนุ 
2 สามารถเปิดเผยอัตราสว่นทางการเงนิอนื ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เชน่ EBITDA margin ratio (รอ้ยละ) เทา่กับ กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี 
คา่เสอืมราคาและคา่ตัดจําหน่าย / รายไดร้วม เป็นตน้ สําหรับกจิการในกลุม่พัฒนาอสังหารมิทรัพยใ์หเ้ปิดเผยอัตราสว่นเงนิทนุหมุนเวยีนเร็ว 
(quick ratio) (เทา่) เทา่กับ (สนิทรัพยห์มนุเวยีน-สนิคา้คงเหลอื) / หนสีนิหมนุเวยีน เพมิเตมิดว้ย 
3 บรษัิททปีระกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้ในบรษัิทอนื (holding company) ใหพ้จิารณาเปิดเผยอัตราสว่นทางการเงนิตามธรุกจิหลักของกลุม่ 
4 การแสดงขอ้มลู key financial ratio งวดลา่สดุทมีขีอ้มลูไมค่รบ 1 ปี หากเปรยีบเทยีบขอ้มลูในงบการเงนิประเภทเดยีวกัน เชน่ D/E ratio, 
ICR และ Current ratio เป็นตน้ ใหใ้ชง้บการเงนิงวดลา่สดุ  (รอบระยะเวลาตังแตไ่ตรมาส 1 ถงึไตรมาสลา่สดุ) ในการคํานวณ ยกเวน้การ
เปรยีบเทยีบระหวา่งงบการเงนิ เชน่ ROA, ROE และ DSCR เป็นตน้ ใหใ้ชข้อ้มลูยอ้นหลัง 4 ไตรมาส เพอืใหเ้ปรยีบเทยีบกันได ้ กรณีชว่งเวลา
ใดทบีรษัิทไมไ่ดจ้ัดทํางบระหวา่งปีสําหรับงวดปีกอ่น ใหจ้ัดทํา key financial ratio โดยใชข้อ้มลูเฉพาะงวดลา่สดุ และอธบิายในหมายเหตุ
เพมิเตมิ 
ตัวอยา่ง ณ ไตรมาส 3 ปี 25XX 
- การคํานวณ ROA เทา่กับ กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษียอ้นหลัง 4 ไตรมาส หารดว้ย สนิทรัพยร์วม(เฉลยี) 
5 ในการคํานวณดอกเบยีจ่าย (I ทเีป็นตัวหารในสตูรคํานวณ ICR) ใหร้วมคา่ใชจ้่ายดอกเบยีในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และคา่ใชจ้่ายดอกเบยี
สว่นทบีันทกึเป็นตน้ทุนสนิทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิดว้ย  
6 ระบขุอ้กําหนดในการดํารงอัตราสว่นทางการเงนิตามขอ้กําหนดสทิธ ิและอัตราสว่นดังกลา่ว ณ รอบปีบัญชปัีจจุบัน และเปิดเผยสตูรการ
คํานวณนัน ทังน ีหากไม่มขีอ้กําหนดดังกลา่ว ใหร้ะบวุา่ “ไมม่ขีอ้กําหนดในการดํารงอัตราสว่นทางการเงนิ” 
7 ในกรณีทผีูอ้อกตราสารหนเีป็นบรษัิทตา่งประเทศ ยกเวน้ไมต่อ้งคํานวณอัตราสว่นทางการเงนิบางรายการตามตารางขา้งตน้หากไมส่ามารถ
คํานวณได ้

7. ขอ้กําหนดในการดํารงอัตราสว่นทางการเงนิ  
ใหร้ะบขุอ้กําหนดในการดํารงสัดสว่นทางการเงนิ เชน่ อัตราสว่นหนสีนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E ratio) อัตราสว่นหนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่
สว่นของผูถ้อืหุน้ (IBD/E ratio) อัตราสว่นหนสีนิ (Debt ratio) อัตราสว่นความสามารถในการจ่ายดอกเบยี (Interest coverage ratio) เป็นตน้ 
โดยกรณีทมีขีอ้กําหนดใหผู้อ้อกดํารงอัตราสว่นทางการเงนินอกเหนือจาก D/E ratio ใหเ้ปิดเผยสตูรการคํานวณนันและแสดงอัตราสว่น  
ณ ปัจจุบันดว้ย 
ทังน ีหากไม่มขีอ้กําหนดดังกลา่ว ใหร้ะบวุา่ “ไมม่ขีอ้กําหนดในการดํารงอัตราสว่นทางการเงนิ” 
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8. ระดับความเสยีง 
พจิารณาจากอันดับความน่าเชอืถอื อายคุงเหลอืและความซบัซอ้น เชน่ ตราสาร plain ทมีอัีนดับความน่าเชอืถอื A ถงึ AAA มคีวามเสยีงระดับ 
1 ถงึ 3 ตราสาร plain ทมีอีันดับความน่าเชอืถอื BBB มคีวามเสยีงระดับ 4 ถงึ 5 ตราสาร plain ทไีมม่กีารจัดอันดับความน่าเชอืถอื  
มคีวามเสยีงระดับ 8  
ในสว่นของหุน้กู ้perpetual หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง และตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิย ์(Basel III) ไดค้ํานงึถงึ 
ความเสยีงในมติขิองความซบัซอ้นและการคุม้ครองเงนิตน้ (กรณีหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง) ดว้ย จงึแยกแนวทางการกําหนด risk scale  
ออกจากตราสารหนทีัวไป เชน่ หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง มคีวามเสยีงระดับ 4 ขนึไป และหุน้กู ้perpetual ตราสาร Basel III และ Insurance 
Capital Bond มคีวามเสยีงระดับ 7 ถงึ 8 เป็นตน้ โดยสรุปไดด้ังน ี

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ทังน ีใหร้ะบคุําเตอืนเกยีวกับความซบัซอ้นของลักษณะตราสารทา้ยภาพดว้ย โดยระบเุป็นหมายเหตแุละใชต้ัวอักษรสแีดง ดังนี 
เป็นตราสารหน.ี.. 

- ดอ้ยสทิธ ิ
- มลีักษณะคลา้ยทนุ 
- ผูอ้อกตราสาร/ผูถ้อืตราสารสามารถขอไถถ่อนกอ่นครบกําหนด (แลว้แตก่รณี) 
- การชําระเงนิตน้หรอืดอกเบยีขนึกับปัจจัยอา้งองิ 
หมายเหต ุ: rating หมายถงึ อันดับความน่าเชอืถอืตามทปีระกาศกําหนด  
สําหรับรูปแสดงระดับความเสยีงทัง 8 ระดับ สามารถ download ไดท้รีะบบออกและเสนอขายหลักทรัพย ์(Initial Product Offering  
System : IPOS) หรอืระบบสําหรับการรับขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสอ์นื ตามหลักเกณฑ ์เงอืนไข และวธิกีารทสีํานักงานประกาศกําหนด  
เพอืนําไปใชป้ระกอบการจัดทําเอกสาร 

9. ผลตอบแทนของตราสารอนืในตลาด 
ใหร้ะบผุลตอบแทนตอ่ปี (yield to maturity) ของตราสารทมีอีายแุละอันดับความน่าเชอืถอืเทา่กัน (หรอืตราสารทมีอีายแุละอันดับ 
ความน่าเชอืถอืใกลเ้คยีงกัน) โดยใชข้อ้มลู ณ วนัทกํีาหนดอัตราดอกเบยีตราสาร พรอ้มระบุวนัทขีองขอ้มลู หากไมส่ามารถหาขอ้มลูอา้งองิได ้
ใหร้ะบวุา่ “ไมม่ขีอ้มลู”  

ทังน ีสามารถดูขอ้มลูไดจ้ากเสน้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนภีาคเอกชน (Corporate Bond Yield Curve) ซงึจัดทําโดย ThaiBMA            

ในกรณีทผีูอ้อกตราสารไมส่ามารถหาอัตราผลตอบแทนของตราสารหนีทมีอีายคุงเหลอืเทา่กันจาก Corporate Bond Yield Curve ใหผู้อ้อก
ระบอัุตราผลตอบแทนของตราสารหนทีมีอีายคุงเหลอืใกลเ้คยีง โดยใชว้ธิ ีlinear interpolation พรอ้มระบหุมายเหตอุธบิายขา้งทา้ยวา่             
“*ตราสารทมีอีายุไมเ่ต็มปี จะใชอั้ตราผลตอบแทนอา้งองิทมีาจากการคํานวณ”  

ตัวอยา่ง อัตราผลตอบแทนของตราสารหนทีมีอีันดับความน่าเชอืถอือยูท่ ีAAA ทมีอีายคุงเหลอื 3 ปี 6 เดอืน ใหใ้ชอ้ัตราผลตอบแทนทเีป็น 
จุดกงึกลางระหวา่งอัตราผลตอบแทนของตราสารหนมีอีันดับความน่าเชอืถอือยูท่ ีAAA ซงึมอีายคุงเหลอื 3 ปี และ 4 ปี 

10. ความเสยีงของผูอ้อก 
ใหร้ะบคุวามเสยีงทกีระทบในทางลบตอ่ความสามารถในการชําระหนขีองผูอ้อก และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing 
(ระบสุว่นและหัวขอ้) ทังน ีใหเ้รยีงลําดับปัจจัยความเสยีงหรอืคําเตอืนทสีําคัญมากเป็นลําดับแรก ยกตัวอยา่งเชน่ 
 

ประเด็น ตวัอยา่งลกัษณะ ตวัอยา่งการเปิดเผย 
1. ผลประกอบการจากการ
ประกอบธรุกจิปกต ิ
*ไมร่วมรายการพเิศษ          
ทังรายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย 
(รายละเอยีดเพมิเตมิสามารถ
เปิดเผยในแบบ filing ได)้ 

ไมม่ันคง ไมส่มําเสมอ โดยเฉพาะกรณี
ขาดทนุ หรอืไดร้ับผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอกเป็นประจํา เชน่ ภยัธรรมชาต ิ
เป็นตน้ 

 บรษัิทมคีวามเสยีงในดา้นความสามารถ 
ในการชําระหน ีมผีลประกอบการ 
ไมส่มําเสมออาจสง่ผลตอ่ความสามารถ 
ในการชําระหนีตามหุน้กู ้ 

 โรงงานผลติหลักของบรษัิทผลติสนิคา้ 
คดิเป็น 30% ของ turnover ปีกอ่น ตังอยู่
รมิแมนํ่าทเีกดินําทว่มทกุปี อาจกระทบกับ
การขนสง่สนิคา้ใหศ้นูยก์ระจายสนิคา้และ
ลกูคา้ ทําใหข้นสง่ลา่ชา้กวา่กําหนดจนอาจ
สง่ผลกระทบทางลบตอ่ชอืเสยีงของบรษัิท
ได ้

2. สภาพคลอ่ง  กรณีอัตราสว่นสภาพคลอ่ง  
(หรอือัตราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว  
กรณีผูอ้อกตราสารเป็นธรุกจิในกลุม่
อสังหารมิทรัพย)์ มคีา่ลดลง 

 บรษัิทมสีภาพคลอ่งตํา โดยปัจจุบันมี
อัตราสว่นสภาพคลอ่งอยูท่ ี0.12 เทา่  
จงึอาจมคีวามเสยีงในการผดินัดชําระหน ี
หากไม่สามารถจัดหาสภาพคลอ่งหรอื
แหลง่ในการชําระหนีได ้
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3. ระดับหนสีนิ หนีเทยีบสภาพ
คลอ่ง หนเีทยีบผลการ
ดําเนนิงาน หรอืภาระหนีอนื ๆ 
นอกจากตราสารหนี 

 กรณี ICR หรอื DSCR มคีา่ลดลง 
หรอื net debt to EBITDA หรอื D/E 
มคีา่เพมิขนึ 

 กรณีมหีนสีนิจํานวนมาก หรอืใกลผ้ดิ
เงอืนไขตามสัญญาหรอืขอ้ตกลง 
เชน่ สัญญาเงนิกูธ้นาคาร เป็นตน้ 

 บรษัิทมภีาระหนรีะดับสงู มหีนีสนิทมีี
ดอกเบยีจํานวนมาก และมผีลการ
ดําเนนิงานทขีาดทนุตอ่เนืองหลายปี สง่ผล
ใหค้วามสามารถชําระเงนิตน้และดอกเบยี
ของบรษัิทคอ่นขา้งมคีวามผันผวน ผูล้งทนุ
ควรทําความเขา้ใจความเสยีงก่อนลงทนุ 

 ผูอ้อกมภีาระการกระจุกตัวของหนีทจีะตอ้ง
จ่ายคนืในชว่งอกี 2 ปีขา้งหนา้ ผูล้งทนุจงึ
ควรวเิคราะหก์ารบรหิารสภาพคลอ่งของ 
ผูอ้อกใหด้ ี

 บรษัิทมอีัตราสว่นหนสีนิตอ่สว่นของผูถ้อื
หุน้ทใีกลก้ารผดิเงอืนไขสัญญาเงนิกูข้อง
ธนาคารพาณชิยห์รอืหนอีนื ๆ ซงึหากเกดิ
กรณีดังกลา่ว เงนิกูท้งัหมดจากสถาบัน
การเงนิและหุน้กูท้กุรุ่นรวมถงึหุน้กูรุ้่นนีอาจ
ถกูเรยีกชําระทันท ีจงึเกดิความเสยีงที
บรษัิทอาจไมส่ามารถใชค้นืเงนิกูแ้ละหุน้กู ้
ดังกลา่วไดห้รอืไมส่ามารถจัดหาเงนิกู ้
เพมิเตมิเพอืรไีฟแนนซไ์ด ้

4. การเปลยีนแปลงธรุกจิหลัก  
 
 

การเปลยีนแปลงธรุกจิหลักสง่ผลให ้
โครงสรา้งรายไดเ้ปลยีน หรอืผูบ้รหิาร 
ไมคุ่น้เคยหรอืเชยีวชาญกับธรุกจิใหม ่
จนกระทบความสามารถในการชําระหนี 

บรษัิทมกีารเปลยีนธรุกจิจากเดมิเป็นผูผ้ลติ
ชนิสว่นอเิล็กทรอนกิส ์มาสูธ่รุกจิวางระบบและ
ใหบ้รกิารดา้นไอทซีงึบรษัิทยังไมม่คีวาม
เชยีวชาญ อาจสง่ผลใหโ้ครงสรา้งรายไดห้ลัก
เปลยีนแปลงไป  

5. แหลง่รายไดห้รอืแหลง่ทมีา
ของการชําระคนื 

 การพงึพงิแหลง่รายไดจ้ากธรุกจิใด
ธรุกจิหนงึเป็นหลักและธรุกจินันมี
ความเสยีง  

 แหลง่ทมีาของเงนิทใีชช้ําระคนืหนี
ไมไ่ดม้าจากธรุกจิของตนเองแต่
ขนึกับบรษัิทอนื หรอืขนึกับ
ความสามารถในการประกอบธรุกจิ
ของบรษัิทลกู เชน่ กรณีบรษัิทที
ประกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้ 
(Holding Company) 

 ความสามารถในการประมลู
ใบอนุญาตในการประกอบธรุกจิ 

 การพงึพงิแหลง่เงนิทนุจากการออก
หุน้กู ้

 การประกอบธรุกจิของบรษัิทขนึกับ       
การไดร้ับใบอนุญาต หากบรษัิทไมส่ามารถ
ประมลูหรอืใบอนุญาตในการประกอบธรุกจิ
ของบรษัิทไมไ่ดร้ับการพจิารณาตอ่อาย ุ   
ก็จะสง่ผลใหบ้รษัิทถกูปรับหรอืถูก
ดําเนนิการตามกฎหมาย หรอืไม่สามารถ
ประกอบกจิการได ้

 พงึพงิแหลง่เงนิจากการออกหุน้กูเ้ป็นหลัก 
หากไม่สามารถออกหุน้กูเ้พอืไถ่ถอนรุ่นเดมิ
ได ้และไมม่แีหลง่เงนิสํารองใด อาจผดินัด
ชําระหนหีุน้กูไ้ด ้

6. ขอ้พพิาททางกฎหมาย 
 ใหร้ะบมุลูหนีโดยรวม และ

ผลกระทบตอ่ฐานะการเงนิ
ของบรษัิท 

 การตังสํารอง สถานะและ
ความคบืหนา้ใหเ้ปิดเผย 
โดยละเอยีดในแบบ filing  

ความเสยีหายกรณีแพค้ดจีะมผีลกระทบ
ทางลบเป็นจํานวนทสีงูกว่ารอ้ยละ 5 ของ
สว่นของผูถ้อืหุน้ (ตอ่คดหีรอืขอ้พพิาท) 

บรษัิทมขีอ้พพิาททางกฎหมายทบีรษัิทเป็น
คูค่วามหรอืคูก่รณี ซงึเป็นคดหีรอืขอ้พพิาททยีัง
ไมส่นิสดุและอาจมผีลกระทบตอ่การดําเนนิ
ธรุกจิอยา่งมนัียสําคัญ โดยมจํีานวนทนุทรัพย ์        
ทบีรษัิทถกูเรยีกรอ้งเป็นเงนิจํานวน 3,500  
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 20 ของสว่นของ        
ผูถ้อืหุน้ โดยไม่ไดต้งัสํารองความเสยีหายไว ้ 

7. ความเสยีงหลักประกัน  1. หลกัประกนั 
1.1 หุน้ ของบรษัิทอนืเป็นหลักประกัน  

- ความผันผวนของราคาหุน้ ซงึ
กระทบกับมลูคา่หุน้ทเีป็นหลักประกัน 

- หากบรษัิทประสบปัญหาหุน้บรษัิท
อาจมมีลูคา่ลดลงหรอืไมส่ามารถขายได ้

- กรณีเป็นหุน้ non-listed co. อาจ
ตอ้งประเมนิมลูคา่สนิทรัพยแ์ละหนสีนิ
ใหม ่ซงึอาจกระทบกับมลูคา่หุน้ทเีป็น
หลักประกัน   
1.2 ทดีนิ : มคีวามเสยีงเกยีวกับความ
คลอ่งตัวในการขายทอดตลาด 
1.3 ลูกหนหีรอืสทิธเิรยีกรอ้งในลูกหนี
สนิเชอื : ระบคุวามเสยีงดา้นคุณภาพ
ของหลักประกัน (ทังลกูหนทียีังรับรูเ้ป็น
รายได ้(Performing) และไมก่อ่ใหเ้กดิ
รายได ้(Non-Performing Loan)) ความ
เสยีงดา้นการดํารงมลูคา่ของหลักประกัน 
ความเสยีงดา้นการไมส่ามารถบังคับ
หลักประกันได ้ความเสยีงจากการใช ้
หลักประกันร่วมกับหุน้กูรุ้่นอนื (ถา้ม)ี และ
ความเสยีงดา้นความน่าเชอืถอืของการ
ตดิตามและตรวจสอบหลักประกัน เป็นตน้ 

 กรณีใชหุ้น้สามัญเป็นหลักประกัน : มลูคา่
หลักประกันดังกลา่วอาจปรับลดตามมลูคา่
ยตุธิรรมของกจิการของผูอ้อกหุน้ โดยหาก
เกดิกรณีผดินัดชําระหนแีละมกีารขาย
ทอดตลาดหลักประกันดังกลา่วเพอืชําระ
หน ีผูล้งทนุมคีวามเสยีงทอีาจจะไมไ่ดร้ับ
ชําระเงนิคนืเต็มจํานวน 

 กรณีใชท้ดีนิเป็นหลักประกัน : มคีวามเสยีง
ในการบังคับจํานองขายทอดตลาด โดย
ราคาซอืขายขนึกับภาวะตลาดในขณะนัน 
และกระบวนการบังคับจํานองจะตอ้งผา่น
ขนัตอนในชนัศาลซงึอาจใชร้ะยะเวลาใน
การดําเนนิการ นอกจากนี ยังมคีวามเสยีงที
มลูคา่บังคับขายทอดตลาดตํากวา่มลูคา่หนี
หุน้กู ้หรอือาจไมม่ผีูซ้อื 

 กรณีใชล้กูหนีหรอืสทิธเิรยีกรอ้งในลกูหนี
สนิเชอืเป็นหลักประกัน : หลักประกัน
ประกอบดว้ยลกูหนีทยีังรับรูร้ายได ้
(Performing) จํานวน 2,300 ลบ. และ
ลกูหนีทไีมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้(NPL) จํานวน 
300 ลบ. หากผูอ้อกตราสารเรยีกเก็บหนี
จากลกูหน ีPerforming หมดแลว้ยังไม่
เพยีงพอชําระหนตีามหุน้กู ้ผูอ้อกตราสาร
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1.4  กรณีหลกัประกนั (เชน่ ทรพัยส์นิ
หรอืหุน้) อยูต่า่งประเทศ  
 - ระบคุวามเสยีงในการบังคับหลักประกัน 
หรอือาจมขีอ้จํากัดดา้นกฎหมายและ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการฟ้องรอ้ง 
2. นติบิุคคล 
 ตอ้งแสดงความสามารถในการชําระคนื 
โดยใหเ้ปิดเผยฐานะการเงนิ ความเสยีง
หรอืสถานการณท์อีาจกระทบกับ
ความสามารถในการชําระหน ี(ถา้ม)ี  
การคําประกันหนอีนื ๆ (ถา้ม)ี หรอืขอ้มลู
เครดติ (Credit Bureau)  

จะตอ้งไปเรยีกเก็บหนีจากลกูหนี NPL ซงึมี
ความเสยีงทจีะไมส่ามารถเรยีกเก็บหนีได ้
และไมม่เีงนิเพยีงพอตอ่การชําระหนหีุน้กู ้
ทังหมด 
 

8. ไมม่ขีอ้จํากัดการกอ่หน ีหรอื
กรณีกอ่หนีไดไ้มจํ่ากัด        
(ไม่ม ีfinancial covenant) 

กรณีไมม่ขีอ้จํากัดการกอ่หนทีังจาก
ขอ้กําหนดสทิธหิุน้กูแ้ละสัญญาเงนิกูอ้นื ๆ  

บรษัิทไมม่ขีอ้จํากัดการกอ่หน ีภายใตข้อ้ตกลง
ใด ๆ ทบีรษัิทมอียูกั่บเจา้หน ีหรอืคูส่ัญญาใด ๆ  
ดังนัน บรษัิทจงึอาจกอ่หนีเพมิไดห้ากอัตรา
ดอกเบยีตลาดเออือํานวย ซงึจะสง่ผลใหบ้รษัิท
มภีาระหนเีพมิขนึและอาจสง่ผลกระทบตอ่
ความสามารถในการชําระหนี  

11.  QR code 
ใหแ้สดง QR code เพอืนําไปสูแ่บบ filing (บังคับสําหรับการเสนอขายตราสารหนทีกุประเภททมีกีารยนืแบบ filing ยกเวน้หุน้กูท้มี ี
อนุพันธแ์ฝง) ทังน ีสามารถสรา้ง QR code ไดท้รีะบบ IPOS หรอืระบบสําหรับการรับขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสอ์นื ตามหลักเกณฑ ์เงอืนไข และ
วธิกีารทสีํานักงานประกาศกําหนด 
12.  สรุปฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลัง 2 ปี งบการเงนิรายครงึปีฉบับสอบทาน และตังแตไ่ตรมาส 1 ถงึ           
ไตรมาสลา่สดุหรอืเทา่ทมีผีลการดําเนนิงานจรงิ1 
ใหแ้สดงขอ้มลูตามงบการเงนิรวมยอ้นหลัง 2 ปี งบการเงนิรายครงึปีฉบับสอบทาน และตังแตไ่ตรมาส 1 ถงึไตรมาสลา่สดุ หรอืเท่าทมีผีลการ
ดําเนนิงานจรงิ โดยใหแ้สดงเฉพาะตัวเลขตามงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบกําไรขาดทนุรวม ทังน ีใหแ้สดงในรูปแบบของแผนภมูแิทง่ 
 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่อตุสาหกรรมและบรกิารทัวไป 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนสีนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

รายไดร้วม 

คา่ใชจ่้ายรวม 

กําไรสทุธ ิ

ทังน ีรายไดร้วม หมายถงึ รายไดร้วมตามงบการเงนิ โดยบวก/ลบกับสว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและเงนิลงทนุ
ในการร่วมคา้ (ถา้ม)ี  
คา่ใชจ่้ายรวม หมายถงึ คา่ใชจ่้ายรวมตามงบการเงนิ โดยไม่นับรวมดอกเบยีจ่ายหรอืตน้ทนุทางการเงนิอนื ๆ จากกจิกรรมจัดหาเงนิทนุ 
และภาษีเงนิได ้(ถา้ม)ี 
นอกจากน ีในกรณทีผีูอ้อกตราสารมรีายไดห้รอืคา่ใชจ้่ายอนืทไีม่ไดเ้กดิจากการดําเนนิงานปกต ิหรอืเป็นรายการพเิศษ (one-time item) 
ใหร้ะบหุมายเหตทุา้ยแผนภมูแิทง่ดว้ย 

 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ธนาคารพาณชิย ์

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนสีนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิใหส้นิเชอื 

เงนิรับฝาก 

รายไดด้อกเบยีสทุธ ิ

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารสทุธ ิ

กําไรสทุธ ิ

 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่บรษัิทหลักทรัพย ์ 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนสีนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิกองทนุสภาพคลอ่งสทุธ ิ(NC) 
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รายไดค้า่นายหนา้ 

รายไดด้อกเบยีสทุธ ิ

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 

กําไร (ขาดทนุ) และผลตอบแทนจากเครอืงมอืทางการเงนิ 

กําไรสทุธ ิ

 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ประกันชวีติ 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนสีนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

สนิทรัพยล์งทนุ 

หนสีนิจากสัญญาประกันภัย 

เบยีประกันภยัทถีอืเป็นรายไดส้ทุธจิากการประกันภัยตอ่ 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ

ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรมป์ระกันภัยและคา่สนิไหมทดแทนสทุธ ิ

กําไรสทุธ ิ

 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ลสีซงิ 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนสีนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิใหส้นิเชอืสทุธ ิ

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ 

รายไดด้อกเบยีสทุธ ิ

รายไดท้มีใิชด่อกเบยี 

กําไรสทุธ ิ

 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่สนิเชอืสว่นบคุคล 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนสีนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิใหส้นิเชอืสทุธ ิ

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ 

รายไดด้อกเบยีสทุธ ิ

รายไดท้มีใิชด่อกเบยี 

กําไรสทุธ ิ

 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่บรษัิทบรหิารสนิทรัพย ์

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนสีนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิใหส้นิเชอืจากการซอืลกูหนสีทุธ ิ

ทรัพยส์นิรอการขายสทุธ ิ

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ 

รายไดด้อกเบยีสทุธ ิ

กําไรจากการขายทรัพยส์นิรอการขาย 

กําไรสทุธ ิ
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หมายเหต ุ:  
1 สําหรับขอ้มลูงบการเงนิใหเ้ปิดเผยตามประกาศทเีกยีวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกับฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานของบรษัิททอีอก
หลักทรัพยกํ์าหนดใหร้ายงาน ทังน ีกรณีเสนอขายหุน้กูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์(securitization) ใหแ้สดงขอ้มลู
ของผูม้สีทิธเิสนอโครงการ (originator) และกรณีเสนอขายศกุกูใหแ้สดงขอ้มลูของผูร้ะดมทนุ 
ตัวอยา่ง 

งบแสดงฐานะการเงนิ                                                                  งบกําไรขาดทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.  สัดสว่นหนทีมีภีาระดอกเบยีของผูอ้อก (เฉพาะกรณีผูอ้อกเป็นบรษัิทในกลุม่อตุสาหกรรมและบรกิารทัวไป) 
ใหร้ะบสุัดสว่นหนทีมีภีาระดอกเบยีของผูอ้อก ไดแ้ก ่เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ ตราสารหน ีและอนื ๆ (ใหร้ะบรุายการในหมายเหต)ุ เชน่ 
หนสีนิจากสัญญาเชา่ทางการเงนิ เงนิกูย้มืบรษัิททเีกยีวขอ้ง เป็นตน้  
ตัวอยา่ง 
ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*รายการอนื ๆ ไดแ้ก่ หนสีนิจากสัญญาเชา่ (lease) 

14.  ลําดับการไดร้ับชําระหนี 
ใหร้ะบ ุ(ตามรูปภาพ) สทิธเิรยีกรอ้งของผูล้งทนุในการไดร้ับชําระหนเีมอืผูอ้อกถกูพทิักษ์ทรัพยห์รอืถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอื 
มกีารชําระบัญชเีพอืการเลกิบรษัิท 
ตัวอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 

15. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของตราสาร 
ใหร้ะบคุวามเสยีงทเีกยีวขอ้งกับตราสาร และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้) ทังน ีใหเ้รยีงลําดับ
ปัจจัยความเสยีงหรอืคําเตอืนทสีําคัญมากเป็นลําดับแรก 
 สําหรับตราสารหนีแตล่ะประเภท  

- ตราสารหนีของหน่วยงานภาครัฐไทย ใหม้ขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทุนเขา้ใจวา่ ตราสารนีไม่ไดร้ับการคําประกันจากกระทรวงการคลัง 
และทรัพยส์นิของผูอ้อก ตราสารไมอ่ยูใ่นความรับผดิชอบแหง่การบังคับคด ี
ตัวอยา่ง 
พันธบัตรทเีสนอขายในครังนไีมใ่ชต่ราสารหนีทกีระทรวงการคลังคําประกันเงนิตน้และดอกเบยี นอกจากน ีผูถ้อืพันธบัตรยังมคีวาม
เสยีงในการไดร้ับชําระหนีคนื  เนืองจากผูอ้อกพันธบัตรอาจมขีอ้จํากัดเกยีวกับการบังคับชําระหนใีนทรัพยส์นิ ไม่วา่จะเป็นขอ้จํากัด
ตามกฎหมายอนืใด สัญญา หรอืขอ้จํากัดอนืใด หากเกดิกรณีทมีกีารผดินัดชําระหนีภายใตพ้ันธบัตรขนึ ผูถ้อืพันธบัตรอาจไมส่ามารถ
ฟ้องรอ้งใหนํ้าทรัพยส์นิของผูอ้อกพันธบัตรมาชําระหนไีด ้และสทิธขิองผูถ้อืพันธบัตรในการไดร้ับชําระหนภีายใตพั้นธบัตรอาจไดร้ับ
ผลกระทบในทางลบอยา่งมนัียสําคัญ 
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การเปิดเผยขอ้มลู 
- หุน้กูส้กลุเงนิตราต่างประเทศ (FX bond) ใหม้ขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจว่า ความผันผวนของอัตราแลกเปลยีนอาจสง่ผลตอ่

ผลตอบแทนทผีูล้งทนุจะไดร้ับดว้ย ตลอดจนความเสยีงจากหลักเกณฑเ์กยีวกับการแลกเปลยีนเงนิตรา ขันตอนและขอ้จํากัดของ
การซอื ขาย หรอืโอนตราสาร รวมทังขอ้จํากัดของการลงทนุในหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
ตัวอยา่ง 
- เนืองจากผูอ้อกหุน้กูจ้ะชําระหนเีงนิตน้และดอกเบยีหุน้กูเ้ป็นเงนิยโูร ผูล้งทนุจงึมคีวามเสยีงเกยีวกับอัตราแลกเปลยีน         

กรณีทเีงนิยโูรมมีลูคา่ลดลง รวมถงึความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของกฎหมายควบคมุการแลกเปลยีนเงนิตรา หรอื         
การเพมิขอ้จํากัดทางกฎหมายเกยีวกับการแลกเปลยีนเงนิในประเทศไทย ซงึอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่การลงทนุ       
และผลตอบแทนการลงทนุในหุน้กู ้

- หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิใหร้ะบเุงอืนไขและความเสยีงทผีูอ้อกอาจไมจ่่ายดอกเบยี (ถา้ม)ี ตลอดจนสทิธหิรอืลําดับในการรับชําระหนขีอง     
ผูถ้อืหุน้กู ้เชน่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้กูจ้ะดอ้ยกวา่สทิธขิองเจา้หนีสามัญเฉพาะในเรอืงการรับชําระหนตีามหุน้กูนั้นเมอืผูอ้อกหุน้กู ้      
ถกูพทิักษ์ทรัพย ์หรอืถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอืมกีารชําระบัญชเีพอืการเลกิบรษัิท หรอืกรณีอนืใดทไีดร้ับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน (ถา้ม ีใหร้ะบรุายละเอยีด) 
ตัวอยา่ง 
หุน้กูม้สีถานะดอ้ยสทิธ ิโดยผูถ้อืหุน้กูจ้ะไดร้ับชําระหนีหลังจากเจา้หนีบรุมิสทิธ ิเจา้หนีสามัญ และผูถ้อืหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิดังนัน      
ผูถ้อืหุน้กูม้โีอกาสไม่ไดร้ับชําระคนืเงนิตน้และดอกเบยีคา้งชําระหากผูอ้อกไมม่ทีรัพยส์นิเหลอืหรอืมไีม่เพยีงพอชําระหนตีามหุน้กู ้

- หุน้กูท้คีรบกําหนดไถ่ถอนเมอืเลกิกจิการ (perpetual) ใหร้ะบลุักษณะพเิศษและมขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่เป็นหุน้กูไ้มม่ี
กําหนดอายแุน่นอนเหมอืนหุน้กูท้ัวไป และระบลุักษณะพเิศษและความเสยีงทผีูล้งทนุอาจไดร้ับ และขอ้มลูแจง้เตอืนทเีกยีวขอ้ง        
ซงึรวมถงึ (แตไ่มจํ่ากัดเฉพาะ) สถานะการดอ้ยสทิธขิองตราสาร (subordinated) เงอืนไขการเลอืนจ่ายดอกเบยี สทิธขิองผูอ้อก 
ในการไถถ่อนคนืกอ่นกําหนด (callable) และกรณไีมม่เีงอืนไขการผดินัดไขว ้(cross-default) 
ตัวอยา่ง 
- ผูถ้อืหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนไดต้อ่เมอืผูอ้อกเลกิกจิการ ซงึการถอืแบบไมม่กีําหนดอาย ุมลีักษณะคลา้ยคลงึกับการถอืหุน้ท ี

ผูล้งทนุอาจไม่ไดร้ับคนืเงนิตน้ 
- ในกรณีทผีูอ้อกเลกิกจิการหรอืลม้ละลาย ผูล้งทนุจะมสีทิธไิดร้ับชําระหนเีป็นลําดับทา้ย ๆ กอ่นผูถ้อืหุน้สามัญแตห่ลังจาก 

เจา้หนีบรุมิสทิธ ิเจา้หนีสามัญ และผูถ้อืหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ
- ผูอ้อกมสีทิธเิลอืนการชําระดอกเบยีพรอ้มกับสะสมดอกเบยีจ่ายไปชําระในวันใดก็ไดไ้มจํ่ากัดระยะเวลา และไมจํ่ากัดจํานวนครงั 

(หรอืยกเลกิการจ่ายดอกเบยี4) ผูล้งทนุจงึอาจไม่ไดร้ับดอกเบยีหรอืไดร้ับดอกเบยีลา่ชา้ 
- ผูอ้อกมสีทิธไิถถ่อนหุน้กูค้นืกอ่นกําหนดเพอืลดตน้ทนุการจ่ายดอกเบยีในกรณีอัตราดอกเบยีในตลาดลดลง ดว้ยเหตผุล 

ทางภาษี และ/หรอืมกีารเปลยีนแปลงวธิจีัดอันดับหุน้กูห้รอืหลักการทางบัญช ี(ตามเงอืนไขทผีูอ้อกตราสารกําหนด) ซงึกรณที ี          
ผูอ้อกไดใ้ชส้ทิธไิถถ่อนกอ่นกําหนดและทผีา่นมามกีารเลอืนการชําระดอกเบยี โดยสะสมดอกเบยีทคีา้งชําระนันมาชําระในวันที
ไถถ่อนกอ่นกําหนดดังกลา่ว ผลตอบแทนทแีทจ้รงิของผูล้งทนุในหุน้กูนี้จะลดนอ้ยลงกว่าผลตอบแทนหรอืดอกเบยีทคีวรตอ้ง
ไดร้ับชําระตามงวดปกต ิ

- หากผูอ้อกมกีารผดินัดชําระหนใีนหุน้กูอ้นื หรอืสัญญาทางการเงนิอนื หรอืเจา้หนีอนืของผูอ้อก จะไมทํ่าใหผู้อ้อกเป็น             
ผูผ้ดินัดชําระภายใตหุ้น้กูนี้ดว้ย ผูล้งทนุจงึไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งใหผู้อ้อกตอ้งชําระคนืเงนิตน้และดอกเบยี 

- กองทรัสตเ์พอืการลงทนุในโครงสรา้งพนืฐานทเีสนอขายไดเ้ฉพาะผูล้งทนุรายใหญ ่(กอง Infra Trust – รายใหญ)่ เสนอขาย 
ตราสารหนี (Infra Trust Bond) ตอ่ผูล้งทนุทัวไป อยา่งนอ้ยใหม้ขีอ้มลูเตอืนผูล้งทนุดังตอ่ไปนี 
1. สนิทรัพยข์องกอง Infra Trust เป็นสนิทรัพยท์อียูร่ะหวา่งก่อสรา้งและยังไมก่อ่รายไดเ้ชงิพาณชิย ์มลูคา่ XX ลา้นบาท ผูล้งทนุ

จงึมคีวามเสยีงทสีนิทรัพยด์ังกลา่วอาจสรา้งไม่เสร็จ หรอืเสร็จลา่ชา้กว่ากําหนด หรอื มตีน้ทุนการกอ่สรา้งสงูกวา่ทปีระมาณการไว ้
2. สําหรับกรณีการออกและเสนอขาย Infra Trust Bond ทมีเีงอืนไขการไมจ่่ายดอกเบยีในชว่งแรก ใหร้ะบใุหช้ดัเจนวา่ ในชว่ง  

X ปีแรก ผูล้งทนุจะยังไมไ่ดร้ับดอกเบยีสําหรับหุน้กู 
- หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใหร้ะบคุวามเสยีงเกยีวกับความผันผวนของราคาหุน้สามัญจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพ (เชน่ ราคาหุน้สามัญ 

ลดตาํลงระหวา่งเวลาใชส้ทิธกัิบเวลาทมีกีารสง่มอบหุน้สามัญ) การจํากัดระยะเวลาใชส้ทิธแิปลงสภาพ และการเปลยีนแปลงหรอื
การปรับสทิธทิอีาจมผีลกระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืตราสาร (ถา้ม)ี เป็นตน้ 
ตัวอยา่ง 
มขีอ้กําหนดบังคับทใีหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้สามัญแทนการชําระเงนิตน้ ผูล้งทนุจงึมคีวามเสยีงจากราคาหุน้สามัญทมีี
ความผันผวนและอาจมมีลูคา่ตํากวา่มลูคา่ทตีราไวข้องหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

- หุน้กูท้มีเีงอืนไขใหผู้อ้อกตราสารสามารถไถ่ถอนตราสารกอ่นครบกําหนดได ้(callable)  อยา่งนอ้ยใหร้ะบคุวามเสยีงทผีูล้งทนุอาจ
ไดร้ับหากผูอ้อกตราสารใชส้ทิธไิถถ่อนตราสารกอ่นครบกําหนด เชน่ ผูถ้อืตราสารมคีวามเสยีงทจีะเสยีโอกาสในการไดร้ับ
ผลตอบแทนทสีงูจากการลงทนุในตราสารทเีสนอขาย หากผูอ้อกตราสารใชส้ทิธไิถถ่อนในชว่งทอัีตราดอกเบยีในตลาดลดตาํลง
กวา่อัตราดอกเบยีของตราสาร เป็นตน้ 
ตัวอยา่ง 
ทา่นมคีวามเสยีงทผีูอ้อกจะไถ่ถอนกอ่นกําหนด ทําใหท้า่นไม่ไดผ้ลตอบแทนตามทคีาดและอาจตอ้งลงทนุในตราสารทผีลตอบแทน
ตําลง (reinvestment risk) 

- หุน้กูท้มีเีงอืนไขใหผู้ถ้อืตราสารสามารถขอไถถ่อนตราสารกอ่นครบกําหนดได ้(puttable)  อยา่งนอ้ยใหร้ะบรุายละเอยีดเกยีวกับ
เงอืนไขและวธิกีารไถ่ถอนตราสารกอ่นครบกําหนดของผูถ้อืตราสารทไีดกํ้าหนด ไวล้ว่งหนา้ตังแตอ่อกและเสนอขายตราสาร เชน่ 
หาก credit rating ของตราสาร/ผูอ้อกตราสารลดตาํลงกวา่ระดับทรีะบไุว ้ผูถ้อืตราสารมสีทิธขิอไถถ่อนตราสารกอ่นครบกําหนดได ้
เพอืนําเงนิไปลงทนุในตราสารอนื ทมีลีักษณะและผลตอบแทนตามทตีนตอ้งการ โดยตอ้งดําเนนิการตามวธิกีารทกํีาหนดไว ้
ลว่งหนา้ เป็นตน้ 

- ตัวเงนิ ใหร้ะบลุักษณะพเิศษใหผู้ล้งทนุเขา้ใจ เชน่ 
- ในกรณีทผีูถ้อืตัวเงนิโอนตัวเงนิดว้ยวธิกีารสลักหลังตัวเงนิโดยการลงลายมอืชอืดา้นหลังตัวเงนิจะมผีลทําใหผู้ส้ลักหลังตัวเงนิ

อาจถกูไล่เบยีหรอือาจตอ้งรับผดิชอบในการชําระหนีตามความในตัวเงนินันดว้ย เวน้แตผู่ส้ลักหลังไดจ้ดขอ้กําหนดลบลา้งหรอื
จํากัดความรับผดิของตนไวช้ดัแจง้ในตัวเงนิ เชน่ “จะไลเ่บยีเอาจากขา้พเจา้ไม่ได”้ (without recourse) จงึจะมผีลทําให ้
ผูส้ลักหลังไมต่อ้งรับผดิชอบในการชําระหนตีอ่ผูร้ับโอนตวัเงนิตอ่ไป 

 
4 ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิย ์(Basel III) และตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของ
บรษัิทประกันภัย (Insurance Capital Bond) ผูอ้อกสามารถยกเลกิการจ่ายดอกเบยีไดข้นึอยูก่ับเงอืนไขทกํีาหนดไว ้ 
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การเปิดเผยขอ้มลู 
- ในกรณีทมีกีารระบุขอ้ความ “เปลยีนมอืไมไ่ด”้ “หา้มเปลยีนมอื” หรอืขอ้ความอนืใดทมีคีวามหมายทํานองเดยีวกัน อาจมผีล 

ทําใหเ้กดิความเสยีงดา้นสภาพคลอ่งของตัวเงนินัน โดยผูถ้อืตัวเงนิจะโอนตัวเงนิดว้ยวธิกีารสลักหลังตัวเงนิโดยการลงลายมอื
ชอืดา้นหลังตัวไม่ได ้ 

- ตัวเงนิเป็นเอกสารหลักฐานสําคัญในการขอขนึเงนิเมอืครบกําหนด ผูล้งทนุตอ้งพงึระมัดระวังไมใ่หต้วัเงนิสญูหาย              
หากปราศจากตัวเงนิแลว้ผูอ้อกตัวเงนิอาจปฏเิสธการชําระเงนิได ้ผูถ้อืตัวเงนิไม่ไดร้ับการคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก          
ในกรณีทธีนาคารพาณชิยผ์ูอ้อกตัวเงนิลม้ละลายหรอืไมส่ามารถจ่ายชําระหนีตามตัวเงนิได ้

 สําหรับตราสารหนีทกุประเภท 
- อยา่งนอ้ยใหม้ขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจว่าตลาดตราสารหนีในประเทศไทยมสีภาพคลอ่งตํา การขายตราสารกอ่น 

ครบกําหนดไถถ่อนในตลาดรองนันอาจไดร้ับมลูคา่ขายตราสารลดลงหรอืเพมิขนึได ้โดยขนึอยูก่ับสภาวะและความตอ้งการ  
ของตลาดในขณะนัน 
ตัวอยา่ง 
- การลงทนุในหุน้กูไ้มใ่ชก่ารฝากเงนิ  
- ผูล้งทนุอาจตอ้งพรอ้มถอืหุน้กูจ้นครบกําหนด เนืองจากการขายกอ่นครบกําหนดอาจทําไดย้าก หรอืขายไดต้าํกวา่มลูคา่ 

ทตีราไวห้รอืราคาทซีอืมา 
- หากไม่มอัีนดับความน่าเชอืถอื ทา่นควรตอ้งพจิารณาความสามารถในการชําระคนืของผูอ้อกอยา่งรอบคอบ 
- หากเป็นหุน้กูม้ปีระกัน ควรพจิารณาความสามารถและมลูคา่ในการประกันไดจ้รงิเมอืผดินัดชําระ   

- กรณีทมี ีrating ของตราสาร และ/หรอืผูอ้อกตราสาร และ/หรอืผูค้ําประกัน/ผูร้ับอาวลั ใหม้ขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่ 
rating ดังกลา่วเป็นเพยีงขอ้มลูประกอบการตัดสนิใจลงทนุเทา่นัน มใิชส่งิชนํีาการซอืขายตราสารหนทีเีสนอขาย และไมไ่ดเ้ป็น
การรับประกันความสามารถในการชําระหนขีองผูอ้อกตราสาร 

- ตราสารหนี unrated หรอืผูอ้อกมใิชบ่รษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (non-listed co.) ใหม้ขีอ้มลูที
เตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่ ตราสารอาจมผีลตอบแทนสงู แตก็่มคีวามเสยีงทสีงูดว้ยเชน่กัน หรอืขอ้จํากัดในการตดิตามขอ้มลู
ของบรษัิทผูอ้อกตราสาร  
ตัวอยา่ง 
- กรณี non-listed co. และ unrated : หุน้กูไ้มม่อีันดับความน่าเชอืถอื และผูอ้อกไมไ่ดเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีนกับ 

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ขอ้มลูจงึมจํีากัด ควรศกึษาและตดิตามขอ้มลูของผูอ้อกอย่างตอ่เนอืง 
- กรณี non-listed co. แตม่อัีนดับความน่าเชอืถอื (rated) : ผูอ้อกไมไ่ดเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพย ์

แหง่ประเทศไทย ขอ้มลูจงึมจํีากัด ควรศกึษาและตดิตามขอ้มลูของบรษัิทผูอ้อกอยา่งตอ่เนอืง 
*ทงัน ีการเปิดเผยลักษณะพเิศษทสีําคัญของตราสารสําหรับการออกและเสนอขายหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง หุน้กูท้อีอกภายใตโ้ครงการ 
แปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์(securitization) ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิย ์(Basel III) ตราสารดอ้ยสทิธิ
เพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัย (Insurance Capital Bond) ศกุกู และตราสารหนีสง่เสรมิความยังยนื (Sustainability-linked 
Bond) สามารถดไูดท้ตีารางดา้นทา้ย 

16.  คําเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอนื 
 คําเตอืน 

ใหร้ะบกุารแจง้เตอืนตอ่ไปนี 
- การอนุมัตจิากสํานักงาน ก.ล.ต. ไมไ่ดห้มายความว่าแนะนําใหล้งทนุ ประกันการชําระหนี ผลตอบแทน เงนิตน้ หรอืรับรอง 

ความถกูตอ้งของขอ้มลู 
- ขอ้มลูสรุปนีเป็นสว่นหนงึของหนังสอืชชีวน (filing) ซงึเป็นเพยีงขอ้มลูสรุปเกยีวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสยีงของ

หลักทรัพยแ์ละบรษัิททอีอกและเสนอขายหลักทรัพย ์ ดังนัน ผูล้งทนุตอ้งวเิคราะหค์วามเสยีงและศกึษาขอ้มลูจากหนังสอืชชีวน 
(filing)  

 ขอ้มลูแจง้เตอืนอนื 
1. ประวัตผิดินัดชําระหน ี 

- ใหร้ะบวุา่ ม ี/ ไมม่ ีการผดินัดชําระหนดีอกเบยีหรอืเงนิตน้ของตราสารหนี หรอืผดินัดชําระหนีเงนิกูย้มืจากธนาคารพาณชิย ์
บรษัิทเงนิทนุ บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถาบันการเงนิทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตงัขนึโดยดปูระวัตยิอ้นหลัง 3 ปีจากบรษัิท
ขอ้มลูเครดติแหง่ชาต ิและงบการเงนิ ทตีรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรีับอนุญาต หาก “ม”ี  ใหอ้ธบิายสาเหตขุองการผดินัด 
ชําระหนนัีน 

2. ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์(conflict of interest) (เฉพาะกรณีเสนอขายตอ่ PO และ/หรอื PP-HNW และ/หรอื PP-UHNW) 
- กรณีทบีรษัิทหลักทรัพยท์ทํีาหนา้ทจํีาหน่ายตราสารหน ี/ ทปีรกึษาทางการเงนิมคีวามเกยีวขอ้งกับผูอ้อกตราสารหนใีนลักษณะ

ทอีาจกอ่ใหเ้กดิ conflict of interest (เชน่ มกีารถอืหุน้ระหวา่งกัน มกีรรมการร่วมกัน เป็นเจา้หน ีเป็นตน้) ใหเ้ปิดเผยลักษณะ
ความสัมพันธไ์วด้ว้ย ทังน ีใหเ้ป็นไปตามประกาศทเีกยีวขอ้งกับการจัดการ conflict of interest ในกระบวนการออกและ 
เสนอขายตราสารหนี 

- กรณีผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูม้สีถานะเป็นเจา้หนขีองผูอ้อกตราสารหนี ใหเ้ปิดเผยความสัมพันธด์ังกลา่วไวด้ว้ย 
3. รายละเอยีดตราสารรุ่นอนื (กรณีเสนอขายมากกวา่ 1 รุ่นในครังนัน) 

- กรณีการเสนอขายตราสารหลายชดุซงึมอีาย/ุrating แตกตา่งกัน สามารถสรุปขอ้มลูตราสารรุ่นอนืทเีสนอขายพรอ้มกันได ้ทังน ี
ใหม้ขีอ้มลูเตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่ ตราสารแตล่ะชดุมคีวามเสยีงไมเ่ทา่กัน โดยตราสารทมีอีายุมากกวา่/rating ทตีํากวา่จะมี
ความเสยีงทสีงูกว่า 
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 การเปิดเผยเพมิเตมิกรณีเสนอขายตราสารประเภทอนื 
o หุน้กูท้มีอีนุพนัธแ์ฝง 

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ประเภทตราสาร 
ใหร้ะบปุระเภทตราสารหนทีเีสนอขาย : หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง 

2. ลักษณะตราสาร 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- ปัจจัยอา้งองิ : ใหร้ะบปัุจจัยอา้งองิของตราสารทเีสนอขาย เชน่ ราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. ดัชนี SET100 ราคาทองคํา  
อัตราแลกเปลยีนเงนิเยน เป็นตน้  

- วันกําหนดคา่ปัจจัยอา้งองิ 
- รูปแบบการไถถ่อน (cash/physical) : ใหร้ะบวุา่ในการไถถ่อนหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง ผูอ้อกตราสารจะจ่ายชําระคนืดว้ยเงนิสด หรอื

หลักทรัพย/์สนิทรัพยอ์นื หรอืเงนิสดหรอืหลักทรัพย/์สนิทรัพยอ์นื หรอื จ่ายชําระดว้ยวธิอีนื 

3. รายละเอยีดสําคัญอนื 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- อัตราผลตอบแทนสงูสดุ/ตําสดุ : ใหร้ะบอัุตราผลตอบแทนสงูสดุ/ตําสดุทอีาจเกดิขนึจากการทําธรุกรรม 
- การคุม้ครองเงนิตน้ ณ วันครบกําหนด : ใหร้ะบวุา่ ม ี/ ไมม่ ีหาก “ม”ี  ใหร้ะบวุา่ ณ วันครบกําหนดอาย ุผูอ้อกตราสารจะจ่ายชําระคนื 

เงนิตน้อยา่งนอ้ย X% ของเงนิลงทนุ  ทังน ีในการเสนอขายตราสารตอ่ผูล้งทนุทัวไป (PO) ผูอ้อกตราสารจะตอ้งจ่ายชําระคนืเงนิตน้ 
ไมต่ํากวา่ 80% ของเงนิลงทนุ ณ วันครบกําหนดอายุ 

4. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของตราสาร 
 ลักษณะพเิศษ ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- ลักษณะและเงอืนใขในการจ่ายเงนิตน้/ผลตอบแทน : ใหร้ะบลุักษณะอัตราดอกเบยี/ผลตอบแทนทจี่ายใหผู้ถ้อืตราสารตามงวด 
การจ่ายเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) และจํานวนเงนิ หลักเกณฑก์ารคํานวณดอกเบยี/ผลตอบแทน เงอืนไขอนืทเีกยีวขอ้งกับการจ่ายดอกเบยี/
ผลตอบแทน และ/หรอืการชําระคนืเงนิตน้ (ถา้ม)ี รวมถงึใหแ้สดงผลตอบแทนทผีูถ้อืตราสารจะไดร้ับจากการลงทนุภายใตส้ถานการณ์
ตา่ง ๆ ดว้ย เชน่ 
1. กรณีทกีารชําระคนืเงนิตน้ขนึอยูก่ับระดับปัจจัยอา้งองิ ใหร้ะบเุงอืนไขดังกลา่วไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย เชน่  
ณ วันครบกําหนดอายตุราสาร 

- หากราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. ตํากวา่ X1 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับเงนิตน้คนื 80% ของเงนิลงทนุ 
- หากราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. อยูร่ะหวา่ง X1 และ X2 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับเงนิตน้คนืไมต่ํากวา่ 80% แตไ่มเ่กนิ 100% 

ของเงนิลงทนุ ขนึอยูก่ับราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. 
- หากราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. สงูกวา่ X2 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับเงนิตน้คนื 100% ของเงนิลงทนุ 

2. กรณีทกีารจ่ายดอกเบยีขนึอยู่กับระดับปัจจัยอา้งองิ ใหร้ะบเุงอืนไขดังกลา่วไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย  เชน่ หากมวัีนใดวันหนงึในงวด 
การจ่ายดอกเบยี 

- ราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. ตํากวา่ X1 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบยี Y1% ตอ่ปี  
- ราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. อยูร่ะหวา่ง X1 และ X2 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบยี Y2% ตอ่ปี 
- ราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. สงูกวา่ X2 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบยีในอัตรา Y3% ตอ่ปี 

ตัวอยา่ง 
กรณีมกีารคุม้ครองเงนิตน้ทรีะดับรอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทตีราไว ้
ผูล้งทนุมเีงนิลงทนุ 1,000 บาท ในหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงทมีปัีจจัยอา้งองิเป็นหุน้บรษัิท BBB ซงึจ่ายดอกเบยี 10% ตอ่ปีและ 
ถอืจนครบอาย ุผูถ้อืตราสารจะไดร้ับชําระคนืเงนิตน้และดอกเบยีเป็นเงนิสด โดยเงนิตน้ทจีะไดร้ับคนืขนึอยูก่ับราคาปิดของหุน้อา้งองิ 
ณ วันทคีรบกําหนดอายหุุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง จะสามารถแบง่ไดเ้ป็น 3 กรณี ไดแ้ก ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ถา้ราคาปิดหุน้บรษัิท BBB ณ วันทคีรบกําหนดอาย ุเทา่กับหรอืสงูกวา่ 100 บาท (ราคาหุน้อา้งองิ) ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับคนืเงนิตน้ 
เทา่กับ 1,000 บาท (มลูคา่ทตีราไว)้ และดอกเบยี 100 บาท รวมเป็นจํานวน 1,100 บาท ซงึคดิเป็นอัตราผลตอบแทนเทา่กับ 
รอ้ยละ 10 ตอ่ปี 

2) ถา้ราคาปิดหุน้บรษัิท BBB  ณ วันทคีรบกําหนดอาย ุสงูกวา่ 80 บาท แตต่ํากวา่ 100 บาท เชน่ 90 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับคนื 
เงนิตน้ เทา่กับราคาปิดหุน้ BBB คณู 10 (90 x 10) หรอื 900 บาท และดอกเบยี 100 บาท รวมเป็นจํานวน 1,000 บาท ซงึคดิเป็น
อัตราผลตอบแทนเทา่กับรอ้ยละ 0 ตอ่ปี 

3) ถา้ราคาปิดหุน้บรษัิท BBB  ณ วันทคีรบกําหนดอาย ุเทา่กับหรอืตํากวา่ 80 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับคนืเงนิตน้ เทา่กับ 800 บาท 
(รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทตีราไว)้ และดอกเบยี 100 บาท รวมเป็นจํานวน 900 บาท ดังนัน ผูล้งทนุจะขาดทนุเทา่กับรอ้ยละ 10 ตอ่ปี 

- การเป็นบคุคลภายใน : กรณีเป็นบคุคลภายในของบรษัิททอีอกหุน้อา้งองิ ใหร้ะบบุคุคลทอียูใ่นฐานะทอีาจมโีอกาสลว่งรูข้อ้มลูภายใน
ของบรษัิททอีอกหุน้อา้งองิอันเนืองมาจากการมโีครงสรา้งการถอืหุน้หรอืการจัดการร่วมกับบรษัิททอีอกหุน้อา้งองิ โดยเฉพาะอยา่งยงิ
บคุคลทมีลีักษณะใดลักษณะหนงึดังตอ่ไปนดีว้ย 
1. ถอืหุน้ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทังหมดของบรษัิททอีอกหุน้อา้งองิ 
2. มบีรษัิททอีอกหุน้อา้งองิเป็นผูถ้อืหุน้ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทังหมด 

1
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การเปิดเผยขอ้มลู 
3. มผีูถ้อืหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทังหมดเป็นกลุม่บคุคลเดยีวกับ 

ผูถ้อืหุน้ทถีอืหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้มในบรษัิททอีอกหุน้อา้งองิเกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีง
ทังหมด 

4. มกีรรมการหรอืผูบ้รหิารเป็นกลุม่บคุคลเดยีวกับกรรมการทมีอีํานาจลงนามผกูพันหรอืผูบ้รหิารของบรษัิททอีอกหุน้อา้งองิ 
5. มโีครงสรา้งการถอืหุน้หรอืการจัดการในลักษณะอนืใดทแีสดงใหเ้ห็นไดว้่า ผูท้ปีระสงคจ์ะยนืคําขออนุญาตมอํีานาจควบคมุบรษัิท

ทอีอกหุน้อา้งองิ หรอืมบีรษัิททอีอกหุน้อา้งองิเป็นผูม้อีํานาจควบคมุ หรอืมผีูม้อํีานาจควบคมุเป็นบคุคลเดยีวกับผูม้อํีานาจควบคมุ
บรษัิททอีอกหุน้อา้งองิ 

 ความเสยีงสําคัญของตราสาร และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้)  
ตัวอยา่ง 
- หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงเป็นตราสารทมีสีภาพคลอ่งตํา และมตีลาดรองจํากัด ทําใหผู้ล้งทนุอาจซอืขายไดไ้มส่ะดวก 
- ผูล้งทนุมคีวามเสยีงทจีะสญูเงนิลงทนุทงัหมด หรอืบางสว่น หากหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงไม่มกีารคุม้ครองเงนิตน้ หรอืคุม้ครอง    

เงนิตน้ตํากว่า 100% ของเงนิลงทนุ 
- หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงเป็นตราสารทมีคีวามซบัซอ้นมากกวา่หุน้กูห้รอืตราสารหนทีัวไป เนืองจากมสีว่นทเีป็นตราสารอนุพันธ ์

(derivatives) ซงึจะมคีวามเสยีงทเีกยีวขอ้งหลายดา้น เชน่ ความเสยีงของปัจจัยอา้งองิ ความเสยีงดา้นเครดติของผูอ้อกตราสาร 
เป็นตน้ ซงึผูล้งทนุจะตอ้งศกึษาและทําความเขา้ใจรายละเอยีดอยา่งถถีว้นกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

- เงอืนไขการจ่ายผลตอบแทนและเงนิตน้อา้งองิกับปัจจัยตา่ง ๆ และผูล้งทนุมคีวามเสยีงทจีะสญูเงนิลงทนุหากไมม่กีารคุม้ครอง
เงนิตน้ 
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o หุน้กูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์(securitization) 

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ประเภทตราสาร 
ใหร้ะบปุระเภทตราสารหนทีเีสนอขาย : หุน้กูท้อีอกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพยข์องบรษัิท ก จํากัด เป็นตน้ 

2. ลักษณะตราสาร 
ใหร้ะบรุายการตอ่ไปนี 

- ผูใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บหน ี: ใหร้ะบุชอืผูใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บหน ีตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing (ถา้ม)ี 

3. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของตราสาร 
 ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- Credit enhancement : ใหร้ะบรุูปแบบหรอืวธิกีารทํา credit enhancement ในการเสนอขายตราสาร และมลูคา่ของการทํา credit 
enhancement พรอ้มทังคําอธบิายและเงอืนไขของวธิกีารดังกลา่ว เชน่ การคําประกันโดยนติบิคุคล/บคุคลอนื (Corporate/ 
Personal Guarantee) การวางหลักประกันไวเ้กนิมลูคา่ (Over collateralization) หรอืการตังบัญชเีงนิสํารอง หรอืกรณีทมีกีารออก
หุน้กูห้ลายประเภทภายใตโ้ครงการเดยีวกัน (เชน่ หุน้กูม้ปีระกัน/หุน้กูท้ัวไป และหุน้กูด้อ้ยสทิธ)ิ และกําหนดใหผู้เ้สนอโครงการ 
ซอืหุน้กูด้อ้ยสทิธทิอีอกภายใตโ้ครงการ ใหร้ะบรุายละเอยีดดังกลา่ว รวมถงึการจัดสรรกระแสเงนิสดในการจ่ายชําระเงนิตน้และ
ดอกเบยี เพอืใหมั้นใจว่าหุน้กูป้ระเภทอนืจะไดร้ับชําระหนกีอ่นหุน้กูด้อ้ยสทิธ ิเป็นตน้ 

- การชําระคนืเงนิตน้และผลตอบแทน : ใหร้ะบจํุานวนเงนิทผีูล้งทนุจะไดร้ับในแตล่ะงวด ซงึรวมถงึเงนิตน้และดอกเบยี พรอ้มระบุวันทจีะ
จ่ายชําระงวดแรกดว้ย  โดยการจ่ายคนืเงนิตน้อาจเป็นลักษณะ ชําระคนืเงนิตน้ครังเดยีวเมอืหุน้กูค้รบกําหนด (Bullet) ทยอยชําระคนื
เงนิตน้ แบบกําหนดตารางการชําระคนืลว่งหนา้ (Amortizing) ทยอยชําระคนืเงนิตน้ตามกระแสเงนิสดทมี ีโดยไมก่ําหนดตาราง 
การชําระคนืลว่งหนา้ (Passthrough) หรอื ทยอยชําระคนืเงนิตน้แตล่ะงวดซงึเมอืรวมดอกเบยีในแตล่ะงวดแลว้ ทําใหจํ้านวนรวม 
ในแตล่ะงวดเทา่กัน หรอืใกลเ้คยีงกัน (Mortgage Style Amortization)  ทังน ีใหร้ะบรุายละเอยีดในการชําระเงนิใหช้ดัเจน (ระบมุูลคา่
รวมเงนิตน้ และดอกเบยี เป็นตน้) 

- สนิทรัพยท์เีป็นสทิธเิรยีกรอ้ง : ใหร้ะบปุระเภท ลักษณะ คณุภาพ และมลูคา่ของสนิทรัพยท์เีป็นสทิธเิรยีกรอ้งภายใตโ้ครงการ เชน่ 
ลกูหนีสนิเชอืทอียูอ่าศัย สทิธเิรยีกรอ้งในคา่เชา่ ลกูหนสีนิเชอืบัตรเครดติ เป็นตน้  

- รายละเอยีดโครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์: ใหอ้ธบิายรายละเอยีดโครงสรา้งของหุน้กู ้กระบวนการแปลงสนิทรัพยเ์ป็น
หลักทรัพย ์ และการดแูลจัดการสนิทรัพย ์รวมถงึสทิธใินการเรยีกรอ้งรับชําระหนใีนกรณีทผีูอ้อกตราสารผดินัดชําระหน/ีลม้ละลาย/
ชําระบัญชเีพอืเลกิกจิการ 

- ลําดับขนัการจ่ายกระแสเงนิสด (Cash-flow waterfall) : ในกรณีทมีกีารออกตราสารหลาย class หรอื tranche ซงึมรีะดับความเสยีง
ไมเ่ทา่กันภายใตโ้ครงการเดยีวกัน ใหร้ะบลุําดับการไดร้ับผลตอบแทนโดยแสดงเป็นรูปภาพประกอบ 

 ใหร้ะบคุวามเสยีงทเีกยีวขอ้งกับตราสาร และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้) 
ตัวอยา่ง 
- เมอืเกดิเหตผุดินัดชําระหน ีผูถ้อืหุน้กูส้ามารถฟ้องรอ้งผูอ้อกตราสารเชน่เดยีวกับหุน้กูม้ปีระกัน และมสีทิธใินเงนิทไีดจ้ากสนิทรัพย์

ภายใตโ้ครงการ โดยไมส่ามารถฟ้องรอ้งจากผูเ้สนอโครงการได ้
- การพจิารณาความสามารถในการชําระคนืเงนิตน้และจ่ายดอกเบยีของผูอ้อกตราสาร ควรพจิารณาจากคณุภาพและความสามารถ 

ในการสรา้งรายได ้/ กระแสเงนิสดของสนิทรัพยภ์ายใตโ้ครงการ 
- ความเสยีงหลักของโครงการ เชน่ ความเสยีงเกยีวกับการจัดการใหเ้กดิความเพยีงพอของกระแสเงนิสดในโครงการ ความเสยีงจาก

การผดินัดชําระหน ีความเสยีงจากการทลีกูหนีผอ่นชําระหนีเร็วกว่ากําหนด (ในกรณีทกีารจ่ายชําระเงนิตน้และดอกเบยีเป็นแบบ pass 
through สําหรับโครงการทมีสีนิทรัพยใ์นโครงการเป็นสทิธเิรยีกรอ้งในลกูหน)ี  ความเสยีงจากการแตง่ตังผูใ้หบ้รกิารและผูท้เีกยีวขอ้ง
เขา้มาดําเนนิโครงการ เป็นตน้ 

- ปัจจัยทกีระทบตอ่ความสามารถในจ่ายชําระเงนิตน้และดอกเบยี การจัดสรรกระแสรายรับสําหรับการจ่ายชําระเงนิตน้และดอกเบยี 
เพอืใหผู้ถ้อืตราสารทราบวา่ความเสยีงของการลงทนุขนึอยูก่ับกระแสรายรับของกองทรัพยส์นิทผีูอ้อกตราสารนํามาชําระคนืหนีตาม 
หุน้กู ้

- เงอืนไขในสัญญาการใหกู้ย้มืระหวา่งผูเ้สนอโครงการและผูอ้อกตราสาร ในกรณีทมีกีารกําหนดว่าหากเงนิทไีดร้ับจากสนิทรัพยภ์ายใต ้
โครงการไมเ่พยีงพอ ผูเ้สนอโครงการจะใหผู้อ้อกตราสารกูย้มืเงนิเพอืจ่ายชําระดอกเบยีหรอืเงนิตน้แก่ผูถ้อืหุน้กู ้ โดยใชว้ธิกีารซอืหุน้กู ้
ดอ้ยสทิธภิายใตโ้ครงการ โดยระบคุวามเสยีงทอีาจกระทบตอ่การไดร้ับชําระหนคีนืดอกเบยีหรอืเงนิตน้แก่ผูถ้อืหุน้กู ้

  



 

17 
 

o ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนบัเป็นเงนิกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(Basel III) 

การเปิดเผยขอ้มลู 
1. ประเภทตราสาร 
ใหร้ะบวุา่ตราสารทเีสนอขาย : ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิยป์ระเภทท ี1 หรอื 2 
2. รายละเอยีดสําคัญอนื 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- กรณีของตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ ใหร้ะบขุอ้มลูดังตอ่ไปนี 
1. ราคาแปลงสภาพ : ใหร้ะบวุธิกีารกําหนดราคาแปลงสภาพ เชน่ ใหใ้ชร้าคาทสีงูกวา่ระหวา่งราคาแปลงสภาพขนัตํากับราคาตลาดของ

หุน้สามัญของธนาคารพาณชิย ์(ธพ.) ในชว่งทมีเีหตกุารณท์เีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา 
2. ราคาแปลงสภาพขันตํา : กําหนดทรีะดับรอ้ยละ 50 ของราคาหุน้สามัญของ ธพ. ในชว่งกอ่นหรอืระหวา่งการเสนอขายตามแนวทาง 

ทสีมาคมธนาคารไทยกําหนด  รวมถงึระบวุธิกีารคํานวณราคาดังกลา่วประกอบดว้ย 
3. หุน้รองรับ : ใหร้ะบจํุานวนหุน้รองรับท ีธพ. ไดร้ับจากทปีระชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มทังระบุวา่ หุน้รองรับดังกลา่วมเีพยีงพอสําหรับผูถ้อื 

ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุหรอืไม ่หากเกดิการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ 
- ลักษณะการร่วมรับผลขาดทนุ : ใหร้ะบเุงอืนไขการร่วมรับผลขาดทนุของ ธพ. ไดแ้ก ่การบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ                

หรอืการบังคับลดมลูคา่ตราสาร 
- Trigger event : ใหร้ะบเุหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา เพอืใหผู้ถ้อืตราสารร่วมรับผลขาดทนุของ ธพ. 

4. ลําดับการไดร้ับชําระหนี 
ระบ ุ(ตามรูปภาพ) สทิธเิรยีกรอ้งของผูถ้อืตราสารกรณีท ีธพ. ผูอ้อกถกูพทิักษ์ทรัพยห์รอืถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอื 
มกีารชําระบัญชเีพอืการเลกิบรษัิท  
ตัวอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของตราสาร 
ลักษณะพเิศษ 
ใหอ้ธบิายการร่วมรับผลขาดทนุของผูถ้อืตราสารในกรณีเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา ใหอ้ธบิายลําดับในการร่วมรับ 
ผลขาดทนุของ ธพ. พรอ้มกับแสดงตัวอยา่งการคํานวณมลูคา่การร่วมรับผลขาดทนุของผูถ้อืตราสาร และ worst case scenario analysis  
โดยใหแ้สดงเป็นแผนภาพประกอบไวด้ว้ย 
 กรณีการร่วมรับผลขาดทนุในระหวา่งท ีธพ. ผูอ้อกตราสารยังมคีวามสามารถในการดําเนนิกจิการอยูข่องผูถ้อืตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็น

เงนิกองทนุของธนาคารพาณชิยป์ระเภทท ี1 นัน อยา่งนอ้ยจะตอ้งระบวุา่ ผูถ้อืตราสารอาจถกูบังคับลดมลูคา่ตราสารหรอืแปลงสภาพ 
ตราสารเป็นหุน้สามัญก่อนทผีูถ้อืหุน้สามัญจะไดร้ับผลกระทบ ดังนี 
1. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร : ใหแ้สดงตัวอยา่ง worst case scenario analysis ททํีาใหผู้ล้งทนุเขา้ใจ/

รับทราบถงึผลขาดทนุสงูสดุและผลกระทบทอีาจไดร้ับอยา่งชดัเจนดว้ย 
2. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ : ใหแ้สดง 

- ความเสยีงและผลกระทบจากการกําหนดราคาแปลงสภาพขันตํา พรอ้มยกตัวอยา่ง worst case scenario analysis ททํีาให ้
ผูล้งทนุเขา้ใจ/รับทราบถงึผลขาดทนุสงูสดุและผลกระทบทอีาจไดร้ับอยา่งชดัเจน 

- การเปลยีนแปลงหรอืการปรับสทิธใิด ๆ ทอีาจมผีลกระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืตราสาร (ถา้ม)ี  
 
ตัวอยา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ตราสาร Basel III ทมีเีงอืนไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร 
ธนาคารพาณชิย ์A ออกตราสารดอ้ยสทิธแิบบตดัหนสีญูทังจํานวนหรอืบางสว่น ทังสนิจํานวน 10,000 ลา้นบาท 
ตอ่มาเกดิวกิฤตทิางการเงนิทัวโลก สง่ผลใหธ้นาคาร A ไมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการจะเขา้มาอัดฉีดเงนิเพอื
ชว่ยเหลอืธนาคาร A 
ธนาคาร A จงึประกาศจะตัดหนสีญูตราสารทางการเงนิทอีอกไป 80% 
นาย ก ซงึไดซ้อืตราสารดังกลา่วไวจํ้านวน 10 ลา้นบาท จงึถกูบังคับปลดหนีใหแ้ก่ธนาคารในสัดสว่น 80% คดิเป็นเงนิ 8 ลา้นบาท 
ทําใหน้าย ก ตอ้งขาดทนุจากการลงทนุในตราสารดังกลา่วและเหลอืมลูคา่เงนิตน้ท ี2 ลา้นบาท โดยทนีาย ก ไมส่ามารถเรยีกรอ้ง
สทิธอิะไรได ้
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การเปิดเผยขอ้มลู 
2. ตราสาร Basel III ทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ 
ธนาคารพาณชิย ์B ออกตราสารดอ้ยสทิธแิบบแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ จํานวน 10,000 ลา้นบาทราคาหุน้สามัญของธนาคาร B  
ณ ชว่งเวลาทอีอกตราสารดอ้ยสทิธเิทา่กับ 10 บาท และธนาคาร B ไดกํ้าหนดราคาแปลงสภาพ ขนัตําไวท้ ี5 บาท โดยหากราคา
หุน้สามัญ ณ วันทแีปลงสภาพมรีาคาตํากวา่นัน จะใชร้าคาแปลงสภาพท ี5 บาท 
ตอ่มาเกดิวกิฤตทิางการเงนิทัวโลก สง่ผลใหธ้นาคาร B ไมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการจะเขา้มาอัดฉีดเงนิเพอื
ชว่ยเหลอืธนาคาร B 
ธนาคาร B จงึประกาศจะบังคับใหผู้ถ้อืตราสารดอ้ยสทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ โดยราคาหุน้สามัญของธนาคาร B ณ วันทเีกดิ
เหตกุารณ์นัน มรีาคา 3 บาท ตํากวา่ราคาแปลงสภาพทกํีาหนดไว ้
นาย ก ซงึไดซ้อืตราสารดังกลา่วไวจํ้านวน 10 ลา้นบาท จงึถกูบังคับแปลงสภาพตราสารทังหมดเป็นหุน้สามัญทรีาคา 5 บาท 
ในขณะทรีาคาตลาดของหุน้สามัญของธนาคาร B เทา่กับ 3 บาท ทําใหน้าย ก มตีน้ทนุทสีงูกวา่ราคาตลาดทมีกีารซอืขายกันอยู ่
นาย ก ไดหุ้น้สามัญมารวมทังสนิ 2 ลา้นหุน้ 
วันถัดมา นาย ก ตัดสนิใจจะขายหุน้สามัญทังหมดทตีนถกูบังคับใหแ้ปลงสภาพมา แตร่าคาหุน้สามัญของธนาคาร B ยังคงตกลง
เรอืย ๆ จนเป็น 2 บาท นาย ก ขายหุน้สามัญทังหมดไป ไดร้ับเงนิมาทังสนิเพยีง 4 ลา้นบาท จากเงนิทตีนลงทนุตราสารดอ้ยสทิธิ
ครงัแรก 10 ลา้นบาท เทา่กับขาดทนุไปทังสนิ 6 ลา้นบาท โดยทนีาย ก ไมส่ามารถเรยีกรอ้งสทิธอิะไรได ้

ความเสยีงสําคัญของตราสาร  
ใหแ้สดงคําเตอืนสําคัญเกยีวกับการลงทนุในตราสารทเีสนอขายดังตอ่ไปน ี

- ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุมคีวามซับซอ้นและความเสยีงมากกวา่ตราสารหนทีัวไป และตราสารดังกล่าวอาจมตีลาดรองจํากัด 
ทําใหผู้ล้งทนุอาจซอืขายไดไ้มส่ะดวก หรอือาจขาดทนุเงนิตน้เมอืมกีารขาย โดยเฉพาะในกรณีทผีูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงานทไีม่
สามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้ราคาของตราสารในตลาดรองอาจจะลดลงอยา่งมาก ผูล้งทนุจงึควรศกึษาทําความเขา้ใจลักษณะความเสยีง 
และเงอืนไขเฉพาะตัวของตราสารใหด้กีอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

- ธพ. ผูอ้อกตราสารสามารถกําหนดเงอืนไขพเิศษทจีะไมจ่่ายเงนิตน้และดอกเบยีของตราสาร โดยไมถ่อืเป็นเหตขุองการผดินัดชําระหนี 
- การลงทนุในตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิย ์อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีงดังตอ่ไปน ี

1. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร : ใหร้ะบวุา่ ผูล้งทนุมคีวามเสยีงทจีะสญูเงนิลงทนุทังหมดหรอืบางสว่นจาก 
การถกูบังคับลดมลูคา่/ปลดหน ีหากเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญาใหผู้ถ้อืตราสารตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ 
ธพ. ผูอ้อกตราสาร 

2. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ : ใหร้ะบวุา่  ผูล้งทนุมคีวามเสยีงทจีะไม่ไดร้ับเงนิตน้คนื แตจ่ะ
ถกูบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญทังจํานวน หากเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญาใหผู้ถ้อืตราสารตอ้งร่วม
รับผลขาดทนุของ ธพ. ผูอ้อกตราสาร ซงึอาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุสญูเสยีเงนิลงทนุทังหมดหรอืบางสว่น หากราคาหุน้สามัญลดตาํลง
กวา่ราคาแปลงสภาพขันตํา 

3. กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิยป์ระเภทท ี1 : ใหร้ะบวุา่ผูถ้อืตราสารอาจตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ
ผูอ้อกตราสาร เมอืเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา ไดแ้ก ่ในระหวา่งท ีธพ. ผูอ้อกตราสารยังมคีวามสามารถ 
ในการดําเนนิกจิการอยู ่ โดยม ีtrigger event เมอื CET 1 ratio ตํากวา่ระดับรอ้ยละ.....(ระดับท ีธพ. กําหนด)..... และเมอื ธพ.  
ผูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงานทไีมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้(at point of non-viability) โดยม ีtrigger event เมอืทางการ
ตัดสนิใจใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ ธพ. ผูอ้อกตราสารมอํีานาจเต็มในการยกเลกิการจ่ายดอกเบยีเมอืใดก็ได ้โดยไมส่ะสม
ดอกเบยี ตราสารนเีป็นตราสารทไีมม่กํีาหนดระยะเวลาไถ่ถอนและผูถ้อืตราสารไม่มสีทิธเิรยีกให ้ธพ. ผูอ้อกตราสารไถถ่อนตราสาร
ดังกลา่วกอ่นมกีารเลกิกจิการ 

4. กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิยป์ระเภทท ี2 : ใหร้ะบวุา่ผูถ้อืตราสารอาจตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ
ผูอ้อกตราสาร เมอืเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา คอื เมอื ธพ. ผูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงานทไีมส่ามารถ
ดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้โดยม ีtrigger event เมอืทางการตัดสนิใจใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิธพ. ผูอ้อกตราสารมสีทิธเิลอืน 
การชําระดอกเบยี 

- ความเสยีงเกยีวกับขอ้จํากัดตา่ง ๆ จากการรับซอืคนืตราสาร เชน่ ธพ. ผูอ้อกตราสารจะซอืคนืตราสารไดต้อ่เมอืไดร้ับความเห็นชอบจาก
ทางการกอ่น เป็นตน้ 

ทังน ีใหม้กีารแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้)  
ตัวอยา่ง 
- เหมาะกับผูล้งทนุทสีามารถลงทนุไดใ้นระยะยาว และสามารถรับความเสยีงไดส้งูกวา่การลงทนุในตราสารหนีทัวไป 
- ผูอ้อกตราสารมสีทิธไิถถ่อนตราสารเงนิกองทุนทังจํานวนกอ่นวนัครบกําหนดไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้ับความยนิยอมจากผูถ้อืตราสาร

เงนิกองทนุ หากไดร้ับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย ผูอ้อกตราสารมสีทิธขิอไถถ่อนตราสารเงนิกองทนุทังจํานวนกอ่น
วันครบกําหนดได ้ณ วันครบรอบ 5 ปีนับแตวั่นออกตราสาร หรอืวันใด ๆ ภายหลังจากนัน ดังนัน ผูถ้อืตราสารจงึมคีวามเสยีงหากตอ้ง
นําเงนิไปลงทนุใหม ่  

- ผูอ้อกตราสารมสีทิธแิกไ้ข เปลยีนแปลง และ/หรอืเพมิเตมิขอ้กําหนดและเงอืนไขของตราสารไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้ับความยนิยอมจาก 
ผูถ้อืตราสาร ถงึแมว้า่จะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่สทิธขิองผูถ้อืตราสารก็ตาม เพอืใหต้ราสารเงนิกองทนุมคีณุสมบตัคิรบถว้น 
ตามเกณฑข์อง ธปท. หรอืเพอืใหเ้ป็นไปตามคําแนะนําหรอืคําสงัของ ธปท. และ/หรอื สํานักงาน ก.ล.ต. 

- เงนิตน้ทผีูถ้อืตราสารจะไดร้ับชําระคนือาจถูกลดจํานวนลง (ทงัจํานวนหรอืบางสว่น) และดอกเบยีอาจถกูยกเลกิ โดยใน worst case 
scenario ผูถ้อืตราสารมโีอกาสไมไ่ดร้ับชําระคนืเงนิตน้และดอกเบยีคา้งชําระเลย หากผูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงานทไีมส่ามารถ
ดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการตัดสนิใจเขา้ชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

6. คําเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอนื 
กรณีท ีธพ. ผูอ้อกตราสาร และ/หรอืบรษัิทหลักทรัพยใ์นเครอืเดยีวกับ ธพ. ผูอ้อกตราสารทําหนา้ทจีัดจําหน่ายตราสาร ใหม้คีําเตอืนเกยีวกับ             
ความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นการใหบ้รกิารซอืขายตราสาร วา่ผูล้งทนุควรพงึระมัดระวังในสว่นของความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์                       
ในการใหบ้รกิารซอืขายตราสารเงนิกองทนุ และควรพจิารณาลักษณะ ความเสยีง และผลตอบแทนของตราสารเงนิกองทนุ ประกอบการ
ตัดสนิใจลงทนุ 
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o ศกุูก 

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ประเภทศกุกู 
ใหร้ะบปุระเภทของศกุกูทเีสนอขาย ไดแ้ก ่
 ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการจา้งบรหิาร (B-wakalah)      ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการจา้งทําของ (B-Istisna) 
 ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการเชา่ทรัพยส์นิ (B-Ijarah)      ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการร่วมลงทนุ (A-Mudharabah) 

2. ลักษณะของศกุกู 
ใหร้ะบรุายการตอ่ไปนี 
 สนิทรัพยใ์นกองทรัสต ์: โดยใหร้ะบปุระเภท ลักษณะ คณุภาพ และมลูคา่ของสนิทรัพยใ์นกองทรัสต ์
 ศกุกูทรัสต ี: ใหร้ะบชุอืศกุกูทรัสต ีตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing 
 ทปีรกึษาชะรอีะฮ ์: ใหร้ะบชุอืทปีรกึษาชะรอีะฮ ์ตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing 

3. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของศกุกู 
 ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- โครงสรา้งของศกุกู : ใหแ้สดงสรุปขอ้มลูทสีําคัญเกยีวกับโครงสรา้งการออกศกุกู รวมถงึกระบวนการจ่ายคนืเงนิลงทนุ และการชําระ
ผลตอบแทน โดยแบง่เป็น 

1. ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการจา้งบรหิาร (B-wakalah) :  
เงนิทไีดจ้ากการขายใบทรัสตจ์ะนําไปเขา้กองทรัสต ์ซงึม ี[ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] เป็นผูจ้ัดการทรัพยส์นิ โดย [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] จะนําเงนิ
ดังกลา่วไปมอบให ้[ผูร้ะดมทนุ] บรหิารเพอืใหไ้ดผ้ลตอบแทนจากการลงทนุในธรุกจิปกตขิอง [ผูร้ะดมทนุ] เป็นเวลา X ปี จนถงึวันท ี
[วันทศีกุกูครบกําหนดอาย]ุ  
ผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนท ี……%  ตอ่ปี โดยชําระผลตอบแทนทกุ …… เดอืน ซงึมาจากการบรหิารเงนิในธรุกจิปกติ
ของ [ผูร้ะดมทนุ]  โดย [ผูร้ะดมทนุ] จะสง่มอบผลตอบแทนจากการบรหิารใหก้องทรัสตเ์ป็นรายงวด  และเมอืสนิสดุระยะเวลาการจา้ง
บรหิาร ซงึตรงกับวนัท ีddmmyyyy   [ผูร้ะดมทนุ] จะคนืเงนิทไีดร้ับมอบหมายใหบ้รหิารกลับคนืมาในกองทรัสต ์แลว้ [ทรัสตผีูอ้อก 
ศกุกู]  จะนําเงนินันมาจ่ายคนืใหกั้บผูถ้อืศกุกู ซงึผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

2. ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการเชา่ทรัพยส์นิ (B-Ijarah) :  
เงนิทไีดจ้ากการขายใบทรัสตจ์ะนําไปเขา้กองทรัสต ์ซงึม ี[ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] เป็นผูจั้ดการทรัพยส์นิ โดย [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] จะนําเงนิ
นไีปซอื [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ จาก [ผูร้ะดมทนุ] มาเขา้กองทรัสต ์หลังจากนัน [ผูร้ะดมทุน] จะเชา่ [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ กลับ
จากกองทรัสตเ์ป็นระยะเวลา X ปี จนถงึวันท ี[วันทศีกุกูครบอาย]ุ 
ผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนท ี……%  ตอ่ปี โดยชําระผลตอบแทนทกุ …… เดอืน ซงึมาจากเงนิคา่เชา่ [ทรัพยส์นิใน
กองทรัสต]์ ท ี[ผูร้ะดมทนุ] จ่ายใหก้องทรัสตเ์ป็นรายงวด และเมอืสนิสดุระยะเวลาการเชา่ ซงึจะตรงกับวันท ี  ddmmyyyy     [ทรัสตผีู ้
ออกศกุกู] จะดําเนนิการใหก้องทรัสตข์าย [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ ใหกั้บ [ผูร้ะดมทนุ] ในราคา X บาท  จากนัน [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] จะ
นําเงนิทไีดม้าจ่ายคนืใหกั้บผูถ้อืศกุกู ซงึจะทําใหผู้ถ้อืศกุกูไดร้ับเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

3. ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการจา้งทําของ (B-Istisna) : 
เงนิทไีดจ้ากการขายใบทรัสตจ์ะนําไปเขา้กองทรัสต ์ซงึม ี[ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] เป็นผูจั้ดการทรัพยส์นิ โดย [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] จะนําเงนิ
นไีปจ่ายเป็นคา่จา้งให ้[ผูร้ะดมทุน] เพอืใหส้รา้ง [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ โดยมเีงอืนไขสง่มอบ [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ ใหก้องทรัสต์
ในวนัท ี[วันทศีกุกูครบอาย]ุ  ขณะเดยีวกัน [ผูร้ะดมทนุ] มขีอ้ตกลงจะซอื [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ กลับในมลูคา่เทา่กับคา่จา้งเทา่กับ 
…… บาท บวกกําไรสว่นเพมิเทา่กับ …… บาท  โดย[ผูร้ะดมทนุ] จะทยอยจ่ายกําไรสว่นเพมิใหก้องทรัสตต์ามงวดทตีกลงกัน 
ผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนท ี……%  ตอ่ปี โดยทยอยชําระผลตอบแทนทกุ …… เดอืน ซงึมาจากกําไรสว่นเพมิท ี 
[ผูร้ะดมทนุ] จ่ายใหก้องทรัสตเ์ป็นรายงวด และเมอืครบอายศุกุกู [ผูร้ะดมทนุ] จะจ่ายคา่ซอื [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ ในสว่นทเีหลอืใน
ราคา X บาท  จากนัน [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู]  จะนําเงนิทไีดม้าจ่ายคนืใหก้ับผูถ้อืศกุกู ซงึผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับเงนิคนืเต็มจํานวน 

4. ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการร่วมลงทนุ (A-Mudharabah) : 
[ผูร้ะดมทนุ] จะโอน [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ มาไวใ้นกองทรัสต ์และขายใบทรัสตใ์หกั้บผูล้งทนุ แลว้ [ผูร้ะดมทนุ] จะนําเงนิทไีดจ้าก
การขายใบทรัสตด์ังกลา่วไปใชใ้นธรุกจิปกตขิองบรษัิท โดย [ผูร้ะดมทนุ] จะร่วมหาประโยชนจ์าก [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ โดยการรับ
บรหิาร [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ ดังกลา่วใหกั้บกองทรัสต ์ซงึผลประโยชนท์ไีดร้ับจะถกูนํามาแบง่ใหก้องทรัสตต์ามสัดสว่นทกํีาหนดไว ้
ในสัญญากอ่ตังทรัสต ์
ผูถ้อืศกูกุจะไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนท ี......%  ตอ่ปี โดยทยอยชําระผลตอบแทนทกุ ...... เดอืน ซงึมาจากผลตอบแทนจาก 
[ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์  กรณทีงีวดใดรายไดจ้าก [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ มากกว่าผลประโยชนต์อบแทนทตีอ้งชําระใหผู้ถ้อืศกุกู  
เงนิสว่นเกนิจะจ่ายเป็นคา่ incentive fee ใหก้ับ    [ผูร้ะดมทนุ] และกรณีทงีวดใดรายไดจ้าก [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ นอ้ยกวา่
ผลประโยชนต์อบแทนทตีอ้งชําระใหผู้ถ้อืศกุกู [ผูร้ะดมทนุ] จะนําเงนิมาชําระเพมิเพอืใหผู้ถ้อืศกุกูไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนตามที
กําหนดไว ้ 
เมอืสนิสดุระยะเวลาร่วมลงทนุ ซงึจะตรงกับวันท ีddmmyyyy [ผูร้ะดมทนุ] จะจ่ายคา่ซอืสว่นลงทนุในสว่นของกองทรัสตค์นื  
ในราคา X บาท  จากนันกองทรัสตจ์ะนําเงนินันมาจ่ายคนืใหก้ับผูถ้อืศกุกู ซงึผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับเงนิคนืเต็มจํานวน 

 ใหร้ะบคุวามเสยีงทเีกยีวขอ้งกับศกุกู และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้)  
ตัวอยา่ง 

- ศกุกูเป็นใบทรัสตท์อีอกโดยทรัสตผีูอ้อกศกุกู เพอืระดมทนุตามหลักศาสนาอสิลาม ทรัพยส์นิในกองทรัสตม์ไิดเ้ป็นหลักประกัน และไม่ได ้
มสีทิธเิหนอืเจา้หนอีนืของผูร้ะดมทนุ 

- กรณีผูอ้อกศกุกูและศกุกูทรัสต ีมคีวามสัมพันธท์อีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ใหร้ะบลุักษณะความสัมพันธแ์ละความเสยีง
ทเีกยีวขอ้งตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing (ถา้ม)ี นอกจากน ีหากศกุกูทรัสตมีสีถานะเป็นเจา้หนีของผูอ้อกศกุกู ใหเ้ปิดเผยความสัมพันธ์
ดังกลา่วไวด้ว้ย (เฉพาะกรณีเสนอขายแบบ PO)  

- กรณีทเีป็นศกุกูทมีทีรัพยส์นิโอนมาไวใ้นกองทรัสต ์ใหม้ขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่ ทรัพยส์นิดังกลา่วไมใ่ชห่ลักประกัน หากเกดิ
เหตผุดินัดชําระหนใีด (event of default) ผูถ้อืศกุกูจะกลายเป็นเจา้หนสีามัญของผูร้ะดมทนุในมลูคา่เทา่กับเงนิลงทนุบวกผลตอบแทน
คงคา้ง (ถา้ม)ี 

- ผลประโยชนท์จีะชําระใหผู้ถ้อืศกุูกจะมาจากผูร้ะดมทนุโดยตรงตามเงอืนไขทรีะบุไวใ้นสัญญากอ่ตังกองทรัสต ์ ดังนัน การประเมนิ
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน ์จงึควรประเมนิจากฐานะการเงนิและความสามารถในการชําระหนีของผูร้ะดมทนุ 

- กรณีททีรัสตผีูอ้อกศกุกูไมส่ามารถดํารงคณุสมบัตติามทปีระกาศกําหนดได ้ศกุกูทยีังไมค่รบกําหนดอายจุะสนิสภาพไปดว้ย  และ
กองทรัสตจ์ะมสีถานะเป็นเจา้หนีสามัญของผูร้ะดมทนุในมลูคา่เท่ากับเงนิลงทนุทยีังไม่ไดช้ําระบวกผลตอบแทนคงคา้ง (ถา้ม)ี 
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ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนบัเป็นเงนิกองทุนของบรษิทัประกนัภยั (Insurance Capital Bond) 

การเปิดเผยขอ้มลู 
1. ประเภทตราสาร 
ใหร้ะบวุา่ตราสารทเีสนอขาย : ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัยประเภทท ี1 หรอื 2 
2. รายละเอยีดสําคัญอนื 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัยทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ ใหร้ะบุขอ้มลู
ดังตอ่ไปน ี
1. ราคาแปลงสภาพ : ใหร้ะบวุธิกีารกําหนดราคาแปลงสภาพ เชน่ ใหใ้ชร้าคาทสีงูกวา่ระหวา่งราคาแปลงสภาพขนัตํากับราคาตลาดของ

หุน้สามัญของบรษัิทประกันภัยในชว่งทมีเีหตกุารณท์เีขา้เงอืนไขการรองรับผลขาดทนุตามทกํีาหนดในสัญญา 
2. ราคาแปลงสภาพขันตํา : กําหนดทรีะดับรอ้ยละ 50 ของราคาหุน้สามัญของบรษัิทประกันภัยในชว่งก่อนหรอืระหวา่งการเสนอขาย

ตามแนวทางทสีมาคมประกันชวีติไทย และ/หรอื สมาคมบรษัิทประกันวนิาศภัยไทยกําหนด รวมถงึระบวุธิกีารคํานวณราคาดังกลา่ว
ประกอบดว้ย 

3. หุน้รองรับ : ใหร้ะบจํุานวนหุน้รองรับทบีรษัิทประกันภัยไดร้ับจากทปีระชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มทังระบุวา่ หุน้รองรับดังกลา่วมเีพยีงพอ
สําหรับผูถ้อืตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุหรอืไม ่หากเกดิการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ 

- ลักษณะการร่วมรับผลขาดทนุ : ใหร้ะบเุงอืนไขการร่วมรับผลขาดทนุของบรษัิทประกันภัย ไดแ้ก ่การบังคับแปลงสภาพตราสารเป็น 
หุน้สามัญ หรอืการบังคับลดมลูคา่ตราสาร 

- Trigger event : ใหร้ะบเุหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา เพอืใหผู้ถ้อืตราสารร่วมรับผลขาดทนุของบรษัิทประกันภัย 

4. ลําดับการไดร้ับชําระหนี 
ระบ ุ(ตามรูปภาพ) สทิธเิรยีกรอ้งของผูถ้อืตราสารกรณีทบีรษัิทประกันภัยผูอ้อกถกูพทิักษ์ทรัพยห์รอืถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอื 
มกีารชําระบัญชเีพอืการเลกิบรษัิท  
ตัวอยา่ง 

  
5. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของตราสาร 
ลักษณะพเิศษ 
ใหอ้ธบิายการร่วมรับผลขาดทนุของผูถ้อืตราสารในกรณีเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา ใหอ้ธบิายลําดับในการร่วมรับ 
ผลขาดทนุของบรษัิทประกันภัยพรอ้มกับแสดงตัวอยา่งการคํานวณมลูคา่การร่วมรับผลขาดทนุของผูถ้อืตราสาร และ worst case scenario 
analysis โดยใหแ้สดงเป็นแผนภาพประกอบไวด้ว้ย 
 กรณีการร่วมรับผลขาดทนุในระหวา่งทบีรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารยังมคีวามสามารถในการดําเนนิกจิการอยูข่องผูถ้อืตราสารดอ้ยสทิธิ

เพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัยประเภทท ี1 นัน อยา่งนอ้ยจะตอ้งระบวุา่ ผูถ้อืตราสารอาจถกูบังคับลดมลูคา่ตราสารหรอื 
แปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญกอ่นทผีูถ้อืหุน้สามัญจะไดร้ับผลกระทบ ดังนี 
1. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร : ใหแ้สดงตัวอยา่ง worst case scenario analysis ททํีาใหผู้ล้งทนุเขา้ใจ/
รับทราบถงึผลขาดทนุสงูสดุและผลกระทบทอีาจไดร้ับอยา่งชดัเจนดว้ย 
2. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ : ใหแ้สดง 

- ความเสยีงและผลกระทบจากการกําหนดราคาแปลงสภาพขันตํา พรอ้มยกตัวอยา่ง worst case scenario analysis ททํีาให ้
ผูล้งทนุเขา้ใจ/รับทราบถงึผลขาดทนุสงูสดุและผลกระทบทอีาจไดร้ับอยา่งชดัเจน 

- การเปลยีนแปลงหรอืการปรับสทิธใิด ๆ ทอีาจมผีลกระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืตราสาร (ถา้ม)ี  

ตัวอยา่ง 
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การเปิดเผยขอ้มลู 
1. Insurance Capital Bond ทมีเีงอืนไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร 
บรษัิทประกันภัย A ออกตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุแบบตัดหนีสญูทังจํานวนหรอืบางสว่น ทังสนิจํานวน 10,000 ลา้นบาท 
ตอ่มาเกดิวกิฤตทิางการเงนิ สง่ผลใหบ้รษัิทประกันภัย A ไมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการตัดสนิใจเขา้ใหค้วามชว่ยเหลอืทาง
การเงนิแกบ่รษัิทประกันภัย A บรษัิทประกันภัย A จงึประกาศจะตัดหนสีญูตราสารทอีอกไป 80% 
นาย ก ซงึไดซ้อืตราสารดังกลา่วไวจํ้านวน 10 ลา้นบาท จงึถกูบังคับปลดหนีใหแ้ก่บรษัิทประกันภัยในสัดสว่น 80% คดิเป็นเงนิ 8 ลา้นบาท 
ทําใหน้าย ก ตอ้งขาดทนุจากการลงทนุในตราสารดังกลา่วและเหลอืมลูคา่เงนิตน้ท ี2 ลา้นบาท โดยทนีาย ก ไมส่ามารถเรยีกรอ้งสทิธไิด ้
2. Insurance Capital Bond ทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ 
บรษัิทประกันภัย B ออกตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุแบบแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ จํานวน 10,000 ลา้นบาท ราคาหุน้สามัญ
ของบรษัิทประกันภัย B ณ ชว่งเวลาทอีอกตราสารเท่ากับ 10 บาท และบรษัิทประกันภัย B ไดกํ้าหนดราคาแปลงสภาพ ขันตําไวท้ ี5 บาท 
โดยหากราคาหุน้สามัญ ณ วันทแีปลงสภาพมรีาคาตํากวา่นัน จะใชร้าคาแปลงสภาพท ี5 บาท 
ตอ่มาเกดิวกิฤตทิางการเงนิ สง่ผลใหบ้รษัิทประกันภัย B ไมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการตัดสนิใจเขา้ใหค้วามชว่ยเหลอืทาง
การเงนิแกบ่รษัิทประกันภัย B บรษัิทประกันภัย B จงึประกาศจะบังคับใหผู้ถ้อืตราสารแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ โดยราคาหุน้สามัญของ
บรษัิทประกันภัย B ณ วันทเีกดิเหตกุารณนั์น มรีาคา 3 บาท ซงึตํากวา่ราคาแปลงสภาพทกํีาหนดไว ้
นาย ก ซงึไดซ้อืตราสารดังกลา่วไวจํ้านวน 10 ลา้นบาท จงึถกูบังคับแปลงสภาพตราสารทังหมดเป็นหุน้สามัญทรีาคา 5 บาท ในขณะที
ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิทประกันภัย B เทา่กับ 3 บาท ทําใหน้าย ก มตีน้ทนุทสีงูกว่าราคาซอืขายในตลาด นาย ก ไดหุ้น้สามัญ
มารวมทังสนิ 2 ลา้นหุน้ 
วันถัดมา นาย ก ตัดสนิใจจะขายหุน้สามัญทังหมดทตีนถกูบังคับใหแ้ปลงสภาพมา แตร่าคาหุน้สามัญของบรษัิทประกันภัย B ยังคงตกลง
เรอืย ๆ จนเป็น 2 บาท นาย ก ขายหุน้สามัญทังหมดไป ไดร้ับเงนิมาทังสนิเพยีง 4 ลา้นบาท จากเงนิทตีนลงทนุในตราสารดังกลา่วครงัแรก 
10 ลา้นบาท เทา่กับขาดทนุไปทังสนิ 6 ลา้นบาท โดยทนีาย ก ไมส่ามารถเรยีกรอ้งสทิธอิะไรได ้

ความเสยีงสําคัญของตราสาร  
ใหแ้สดงคําเตอืนสําคัญเกยีวกับการลงทนุในตราสารทเีสนอขายดังตอ่ไปน ี

- ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุมคีวามซับซอ้นและความเสยีงมากกวา่ตราสารหนทีัวไป และตราสารดังกล่าวอาจมตีลาดรองจํากัด 
ทําใหผู้ล้งทนุอาจซอืขายไดไ้มส่ะดวก หรอือาจขาดทนุเงนิตน้เมอืมกีารขาย โดยเฉพาะในกรณีทผีูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงานท ี
ไมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้ราคาของตราสารในตลาดรองอาจจะลดลงอย่างมาก ผูล้งทุนจงึควรศกึษาทําความเขา้ใจลักษณะ 
ความเสยีง และเงอืนไขเฉพาะตัวของตราสารใหด้กีอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

- บรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารสามารถกําหนดเงอืนไขพเิศษทจีะไมจ่่ายเงนิตน้และดอกเบยีของตราสาร โดยไมถ่อืเป็นเหตุของการผดินัด
ชําระหนี 

- การลงทนุในตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภยั อาจก่อใหเ้กดิความเสยีงดังตอ่ไปน ี
1. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร : ใหร้ะบวุา่ ผูล้งทนุมคีวามเสยีงทจีะสญูเงนิลงทนุทังหมดหรอืบางสว่นจาก 

การถกูบังคับลดมลูคา่/ปลดหน ีหากเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญาใหผู้ถ้อืตราสารตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ
บรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสาร 

2. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ : ใหร้ะบวุา่ ผูล้งทนุมคีวามเสยีงทจีะไม่ไดร้ับเงนิตน้คนื แตจ่ะ 
ถกูบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญทังจํานวน หากเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญาใหผู้ถ้อืตราสารตอ้งร่วม
รับผลขาดทนุของบรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสาร ซงึอาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุสญูเสยีเงนิลงทนุทังหมดหรอืบางสว่น หากราคาหุน้สามัญ
ลดตาํลงกวา่ราคาแปลงสภาพขันตํา 

3. กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัยประเภทท ี1 : ใหร้ะบวุา่ ผูถ้อืตราสารอาจตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ
ผูอ้อกตราสาร เมอืเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา ไดแ้ก ่ในระหวา่งทบีรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารยังมี
ความสามารถในการดําเนนิกจิการอยู ่โดยม ีtrigger event เมอื CET1 ratio ตํากว่าระดับรอ้ยละ.....(ระดับทบีรษัิทประกันภัย
กําหนด)..... และเมอืบรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงานทไีมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้(at point of non-
viability) โดยม ีtrigger event เมอืทางการตัดสนิใจใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกบ่รษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารมอีํานาจเต็ม 
ในการยกเลกิการจ่ายดอกเบยีเมอืใดก็ได ้โดยไมส่ะสมดอกเบยี ตราสารนเีป็นตราสารทไีมม่กํีาหนดระยะเวลาไถถ่อนและผูถ้อืตราสาร
ไมม่สีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารไถถ่อนตราสารดังกลา่วกอ่นมกีารเลกิกจิการ  

4. กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัยประเภทท ี2 : ใหร้ะบวุา่ ผูถ้อืตราสารอาจตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ
ผูอ้อกตราสาร เมอืเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา คอื เมอืบรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงาน 
ทไีมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้โดยม ีtrigger event เมอืทางการตัดสนิใจใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกบ่รษัิทประกันภัย 
ผูอ้อกตราสารมสีทิธเิลอืนการชําระดอกเบยี 

- ความเสยีงเกยีวกับขอ้จํากัดตา่ง ๆ จากการรับซอืคนืตราสาร เชน่ บรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารจะซอืคนืตราสารไดต้อ่เมอืไดร้ับ 
ความเห็นชอบจากทางการกอ่น เป็นตน้ 

ทังน ีใหม้กีารแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้)  
ตัวอยา่ง 
- เหมาะกับผูล้งทนุทสีามารถลงทนุไดใ้นระยะยาว และสามารถรับความเสยีงไดส้งูกวา่การลงทนุในตราสารหนีทัวไป 
- ผูอ้อกตราสารมสีทิธไิถถ่อนตราสารเงนิกองทุนทังจํานวนกอ่นวนัครบกําหนดไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้ับความยนิยอมจากผูถ้อืตราสาร

เงนิกองทนุ หากไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกันภัย (สํานักงาน คปภ.)  
ผูอ้อกตราสารมสีทิธขิอไถ่ถอนตราสารเงนิกองทนุทังจํานวนกอ่นวนัครบกําหนดได ้ณ วนัครบรอบ 5 ปีนับแตวั่นออกตราสาร หรอื 
วันใด ๆ ภายหลังจากนัน ดังนัน ผูถ้อืตราสารจงึมคีวามเสยีงหากตอ้งนําเงนิไปลงทนุใหม ่  

- ผูอ้อกตราสารมสีทิธแิกไ้ข เปลยีนแปลง และ/หรอืเพมิเตมิขอ้กําหนดและเงอืนไขของตราสารไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้ับความยนิยอมจาก 
ผูถ้อืตราสาร ถงึแมว้า่จะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่สทิธขิองผูถ้อืตราสารก็ตาม เพอืใหต้ราสารเงนิกองทนุมคีณุสมบตัคิรบถว้นตาม
เกณฑข์องสํานักงาน คปภ. หรอืเพอืใหเ้ป็นไปตามคําแนะนําหรอืคําสงัของสํานักงาน คปภ. และ/หรอื สํานักงาน ก.ล.ต. 

- เงนิตน้ทผีูถ้อืตราสารจะไดร้ับชําระคนือาจถูกลดจํานวนลง (ทงัจํานวนหรอืบางสว่น) และดอกเบยีอาจถกูยกเลกิ โดยใน worst case 
scenario ผูถ้อืตราสารมโีอกาสไมไ่ดร้ับชําระคนืเงนิตน้และดอกเบยีคา้งชําระเลย หากผูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงานทไีมส่ามารถ
ดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการตัดสนิใจเขา้ชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

6. คําเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอนื 
กรณีทบีรษัิทหลักทรัพยใ์นเครอืเดยีวกับบรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารทําหนา้ทจีัดจําหน่ายตราสาร ใหม้คีําเตอืนเกยีวกับความขัดแยง้ 
ทางผลประโยชนใ์นการใหบ้รกิารซอืขายตราสาร วา่ผูล้งทนุควรพงึระมัดระวังในสว่นของความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นการใหบ้รกิารซอืขาย 
Insurance Capital Bond และควรพจิารณาลักษณะ ความเสยีง และผลตอบแทนของ Insurance Capital Bond ประกอบการตัดสนิใจลงทนุ 
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o ตราสารหนสีง่เสรมิความยงัยนื (Sustainability-linked Bond) 

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ประเภทตราสาร 
ใหร้ะบปุระเภทตราสารหนทีเีสนอขาย : หุน้กูห้รอืพันธบัตรสง่เสรมิความยังยนื (แลว้แตก่รณ)ี 

2. ลักษณะตราสาร 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- การปรับอัตราดอกเบยี (ถา้ม)ี : ใหร้ะบรุายละเอยีด เงอืนไข รอบเวลา และความถขีองการปรับอัตราดอกเบยี (กรณีมกีารปรับมากกวา่ 1 ครงั) 
ตัวอยา่ง 
อัตราดอกเบยีหุน้กูจ้ะปรับเพมิขนึรอ้ยละ 0.25 ณ วันชําระดอกเบยีงวดแรกภายหลังวนัทหีุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี และจะคงทอัีตราดังกลา่ว
จนถงึ วันชําระดอกเบยีงวดสดุทา้ย หากผูอ้อกไมส่ามารถลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไดต้ามทกํีาหนด และผูป้ระเมนิภายนอก 
ทเีป็นอสิระ (“external review provider”) ออกรายงานรับรองผล 

- การดําเนนิการตามภาระผกูพัน (ถา้ม)ี : ใหร้ะบรุายละเอยีด เงอืนไข รอบเวลา และความถสีําหรับการดําเนนิการตามภาระผกูพันของ         
ผูอ้อกตราสาร ซงึสอดรับกับเป้าหมายหรอืกลยทุธด์า้นความยงัยนืของผูอ้อกตราสารหรอืบรษัิทในเครอื 
ตัวอยา่ง 
ผูอ้อกจะซอืคารบ์อนเครดติในมลูคา่ทเีทยีบเทา่กับการปรับอัตราดอกเบยีหุน้กูเ้พมิขนึรอ้ยละ 0.25 ตอ่ปี หรอืในปรมิาณทังหมด 5,000 ตัน 
ภายในวันท ี30 ม.ิย. 2567 หากผูอ้อกไมส่ามารถลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดต้ามทกํีาหนด และ external review provider 
ออกรายงานรับรองผล 

- ตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนื : ใหร้ะบนุยิาม ขอบเขต วธิกีารคํานวณผลความสําเร็จ และกรอบเวลาสําหรับการบรรลตุัวชวีัดและ
เป้าหมายดา้นความยงัยนื  ทังน ีใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีทมีกีารใชค้า่อา้งองิมาตรฐาน (benchmark) หรอืแหลง่อา้งองิภายนอก 
(external reference) เพอืใชใ้นการเปรยีบเทยีบและวดัผลความสําเร็จ หรอืคา่ฐาน (baseline) และชว่งเวลาทใีชอ้า้งองิ เพอืใหท้ราบ
ถงึผลความคบืหนา้ของการดําเนนิงานเทยีบกับเป้าหมายดา้นความยงัยนื (แลว้แตก่รณ)ี 
ตัวอยา่ง 
ตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนื : ลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกรอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกับปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซสําหรับปี 
2563 ซงึวัดคา่ ณ วันท ี31 ธ.ค. 2563 (คา่ฐาน) ภายในวันทหีุน้กูค้รบอาย ุ3 ปี (วันท ี31 ธ.ค. 2566) 

3. รายละเอยีดสําคัญอนื 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- อัตราดอกเบยีสงูสดุหรอืตําสดุ (กรณมีเีงอืนไขในการปรับอัตราดอกเบยี) : ใหร้ะบอัุตราดอกเบยีสงูสดุหรอืตําสดุทอีาจเกดิขนึจากการ
ลงทนุในตราสารและเงอืนไขทกํีาหนด 

- การรายงานภายหลังการเสนอขาย : ใหร้ะบหุนา้ท ีความถ ีและชอ่งทางการเปิดเผยรายงานผลความคบืหนา้หรอืผลความสําเร็จตาม
ตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนืรอบประจําปี และ ณ รอบปีประเมนิผล ตามทปีระกาศกําหนด                   

4. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของตราสาร  
ลักษณะพเิศษ  

- กรณีการปรับอัตราดอกเบยี : ใหร้ะบลุักษณะอัตราดอกเบยีทจี่ายใหผู้ถ้อืตราสารตามงวดการจ่ายเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) และจํานวนเงนิ 
หลักเกณฑก์ารคํานวณดอกเบยี รอบเวลาและความถขีองการปรับอัตราดอกเบยี และเงอืนไขอนืทเีกยีวขอ้งกับการจ่ายดอกเบยี           
(ถา้ม)ี รวมถงึใหแ้สดงอัตราดอกเบยีทผีูถ้อืตราสารจะไดร้ับภายใตส้ถานการณต์า่ง ๆ พรอ้มรูปภาพประกอบ (อยา่งนอ้ยในกรณอัีตรา
ดอกเบยีสงูสดุหรอืตําสดุ) 

 
ตัวอยา่ง 
ตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนื : ลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกรอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกับปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซสําหรับปี 
2563 ซงึวัดคา่ ณ วันท ี31 ธ.ค. 2563 (คา่ฐาน) ภายในวนัทหีุน้กูค้รบอาย ุ3 ปี (วนัท ี31 ธ.ค. 2566) 
การปรับอัตราดอกเบยี (ผูอ้อกปรับเพมิอัตราดอกเบยีหากทําตามตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนืไมส่ําเร็จ (step-up coupon)) : 
1. กรณีทผีูอ้อกสามารถบรรลตุัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยงัยนื   
ณ วันทหีุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไดม้ากกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกับคา่ฐาน และ
external review provider ออกรายงานรับรองผล ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบยี 10% ตอ่ปี (ไม่เปลยีนแปลงจากอัตราเดมิ) 
2. กรณีทผีูอ้อกไมส่ามารถบรรลุตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนื 
ณ วันทหีุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกไดต้ํากวา่รอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกับคา่ฐาน และ external 
review provider ออกรายงานรับรองผล ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบยีเพมิขนึจากอัตราเดมิ 0.25% โดยอัตราดอกเบยีใหมท่ผีูถ้อื           
ตราสารจะไดร้ับคอื 10.25% ตอ่ปี เรมิจากวันชําระดอกเบยีงวดแรกภายหลังวนัทหีุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี (วนัท ี30 ม.ิย. 2567) และจะคงที
อัตราดังกลา่วจนถงึวนัชําระดอกเบยีงวดสดุทา้ย 
 
ตัวอยา่งอัตราดอกเบยีทผีูถ้อืตราสารจะไดร้ับภายใตส้ถานการณต์่าง ๆ 
ผูล้งทนุมเีงนิลงทนุ 1,000 บาท ในหุน้กูส้ง่เสรมิความยังยนือาย ุ6 ปี ซงึจ่ายดอกเบยี 10% ตอ่ปี ณ วันชําระดอกเบยีงวดแรกภายหลัง
วันทหีุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี (วนัท ี30 ม.ิย. 2567) และจนถงึวันชําระดอกเบยีงวดสดุทา้ย ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับชําระดอกเบยีเป็นเงนิสดแบง่
ไดเ้ป็น 2 กรณี ไดแ้ก ่
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การเปิดเผยขอ้มลู 

1) หากผูอ้อกลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไดร้อ้ยละ 13 เมอืเทยีบกับคา่ฐาน และ external review provider ออกรายงาน
รับรองผล ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบยี 10% ตอ่ปี หรอืจํานวน 100 บาท (ไมเ่ปลยีนแปลงจากอัตราเดมิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) หากผูอ้อกลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไดร้อ้ยละ 7.5 เมอืเทยีบกับคา่ฐาน และ external review provider ออกรายงาน
รับรองผล ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบยีเพมิขนึจากอัตราเดมิ 0.25% โดยอัตราดอกเบยีใหมท่ผีูถ้อืตราสารจะไดร้ับคอื 10.25%  
ตอ่ปี หรอืจํานวน 125 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กรณีการดําเนนิการตามภาระผูกพัน : ใหร้ะบลุักษณะการดําเนนิการตามภาระผกูพันของผูอ้อกตราสาร ซงึสอดรับกับเป้าหมายหรอื           
กลยทุธด์า้นความยังยนืของผูอ้อกตราสารหรอืบรษัิทในเครอื ภายใตส้ถานการณต์า่ง ๆ โดยแสดงรายละเอยีด เงอืนไข รอบเวลา ความถ ี
และจํานวนเงนิทตีอ้งใชห้รอืมลูคา่ (ถา้ม)ี ของการดําเนนิการตามภาระผกูพัน 

ตัวอยา่ง 

ตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนื : ลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกรอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกับปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซสําหรับ 
ปี 2563 ซงึวัดคา่ ณ วันท ี31 ธ.ค. 2563 (คา่ฐาน) ภายในวันทหีุน้กูค้รบอาย ุ3 ปี (วนัท ี31 ธ.ค. 2566) 
การดําเนนิการตามภาระผกูพัน (กําหนดใหผู้อ้อกมภีาระผกูพันในการดําเนนิการใด ๆ หากทําตามตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนื 
ไมส่ําเร็จ) : 
1. กรณีทผีูอ้อกสามารถบรรลตุัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยงัยนื 
ณ วันทหีุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไดม้ากกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกับคา่ฐาน และ
external review provider ออกรายงานรับรองผล จะไมเ่ขา้เงอืนไขการดําเนนิการตามภาระผกูพันทกํีาหนด 
2. กรณีทผีูอ้อกไมส่ามารถบรรลุตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนื 
ณ วันทหีุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกไดต้ํากวา่รอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกับคา่ฐาน และ external 
review provider ออกรายงานรับรองผล ผูอ้อกจะซอืคารบ์อนเครดติจากตลาดซอืขายคารบ์อนเครดติทเีป็นทยีอมรับในระดับประเทศ
หรอืระดับสากล ในมลูคา่ทเีทยีบเทา่กับการปรับอัตราดอกเบยีหุน้กูเ้พมิขนึรอ้ยละ 0.25 ตอ่ปี หรอืในปรมิาณทังหมด 5,000 ตัน ภายใน
วันท ี30 ม.ิย. 2567 

ความเสยีงสําคัญของตราสาร  
ใหแ้สดงคําเตอืนสําคัญเกยีวกับการลงทนุในตราสารทเีสนอขายดังตอ่ไปน ี

- ความเสยีงและผลกระทบตอ่ผูถ้อืตราสารจากเป้าหมายและตัวชวีัดดา้นความยังยนืทกํีาหนด หรอืภายใตส้ถานการณต์า่ง ๆ จาก
เงอืนไขการปรับอัตราดอกเบยีหรอืการดําเนนิการตามภาระผกูพัน แลว้แตก่รณ ีของตราสาร 

ทังน ีใหม้กีารแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้)  
ตัวอยา่ง 
- หุน้กูห้รอืพันธบัตรสง่เสรมิความยังยนื (แลว้แตก่รณ)ี เป็นตราสารทมีเีงอืนไขเพมิเตมิแตกตา่งจากตราสารหนทีัวไป เนืองจาก

อัตราดอกเบยีอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้หรอืกําหนดใหผู้อ้อกตราสารมภีาระผกูพันในการดําเนนิการใด ๆ แลว้แตก่รณ ีขนึกับ
ความสําเร็จในการดําเนนิงานตามตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนืของผูอ้อก ผูล้งทนุตอ้งศกึษาและทําความเขา้ใจ
รายละเอยีดเงอืนไขดังกลา่วอยา่งถถีว้นกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

- หุน้กูห้รอืพันธบัตรสง่เสรมิความยงัยนื (แลว้แตก่รณ)ี มเีงอืนไข 
1) เพมิอัตราดอกเบยี หากผูอ้อกทําตามเป้าหมายไมส่ําเร็จ: ผูล้งทนุจะไดร้ับอัตราดอกเบยีสงูขนึตอ่เมอืผูอ้อกทําตามเป้าหมาย

ไมส่ําเร็จเทา่นัน หรอื  
2) ลดอัตราดอกเบยี หากผูอ้อกทําตามเป้าหมายสําเร็จ: ผูล้งทนุจะไดร้ับผลตอบแทนลดลง หากผูอ้อกทําตามเป้าหมายสําเร็จ

ตามเงอืนไขทกํีาหนด 
ดังนัน ผูล้งทนุตอ้งศกึษาและตดิตามรายงานความคบืหนา้ และรายงานการประเมนิผลสําเร็จอย่างตอ่เนอืง 

- ความสําเร็จของเป้าหมายทกํีาหนดอาจมผีลตอ่ชอืเสยีงของผูอ้อกตราสาร และ/หรอืสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่ขายตราสารใน 
ตลาดรองซงึอาจลดลงหรอืเพมิขนึได ้ 
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Factsheet 
ชอืบรษิทั........................... 

ลักษณะการประกอบธรุกจิ................................................. 
สถานะการเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (listed) :    เป็น      ไมเ่ป็น 

เสนอขาย............................................ (ประเภทตราสาร) ชอื.......................................................................... 
วันท ี....................... (ระยะเวลาการเสนอขาย) 

อาย ุ
อัตราดอกเบยี  
งวดการชาํระดอกเบยี 
การไถถ่อนกอ่นกาํหนด (ถา้ม)ี 
มลูคา่การเสนอขายรวม 
หลักประกัน/ผูค้าํประกัน (ถา้ม)ี 
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้(ถา้ม)ี 
วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ 
 
 

อันดับ              แนวโนม้             
เมอืวันท ี            โดย              
 
 

วันทอีอกตราสาร  
วันทคีรบกําหนดอาย ุ
ประเภทการเสนอขาย 
ผูจั้ดจําหน่าย/ผูค้า้ 
นายทะเบยีนหุน้กู ้
 
 
 
 
 
 

  

LOGO บรษิทั 

(พจิารณาจากอายตุราสารและอันดบัความน่าเชอืถอื และอายุ
ตราสาร หรอื การคุม้ครองเงนิตน้ (กรณีหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง) 

ตัวอยา่ง 
 
 
 
เพมิหมายเหตแุละคําอธบิายสแีดงทา้ยรูป กรณีเสนอขายตรา
สารทมีคีวามซบัซอ้น ไดแ้ก ่ความดอ้ยสทิธ ิความคลา้ยทุน 
การไถถ่อนกอ่นกาํหนด และการชาํระเงนิตน้หรอืดอกเบยีโดย
ขนึกับปัจจัยอา้งองิ  
 
ตราสารทมีอีายแุละอันดับความน่าเชอืถอืเทา่กัน (หรอืใกลเ้คยีง
กัน) ใหผ้ลตอบแทน.....% ต่อปี (ณ วันท.ี..................) 
*ตราสารทมีอีายไุมเ่ต็มปี จะใชอั้ตราผลตอบแทนอา้งองิทมีาจาก              
การคํานวณ 

 

 

 

ลกัษณะตราสาร 

รายละเอยีดสาํคญัอนื 

ระดบัความเสยีง 

ผลตอบแทนของตราสารรุน่อนืในตลาด (YTM) 

อตัราสว่นทางการเงนิทสีําคญัของผูอ้อก 
 

QR 
code 

หนงัสอืชชีวน 
 (filing) 

SCAN HERE 

อนัดบัความนา่เชอืถอื 

อตัราสว่นทางการเงนิ 
(เทา่) 

คา่เฉลยี
อุตสาหกรรม 

(ลา่สุด) 

งวด..
เดอืน 
ปี... 

ปี
... 

ปี
... 

ความสามารถในการชําระ
ดอกเบยี (Interest 
coverage ratio)1 

    

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง 
(Current ratio)1  

    

หนสีนิรวมตอ่สว่นของ    
ผูถ้อืหุน้รวม  
(Debt to equity : D/E 
ratio)2  

    

1ยงิสงูยงิแสดงถงึความสามารถในการชําระคนืสงู 
2ยงิสงูยงิแสดงถงึหนสีนิทสีงู 

    

 
ขอ้กําหนดในการดํารงอตัราสว่นทางการเงนิ 
 

บรษัิทจะดํารงไวซ้งึ D/E ratio ในอัตราสว่นไมเ่กนิ ... : …  
ณ………………  

ความเสยีงของผูอ้อก 

แบบสรุปขอ้มลูสําคัญของตราสาร 
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ลําดบัการไดร้บัชําระหน ี 

สรปุฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลงั 2 ปีและตงัแตไ่ตรมาส 1 ถงึไตรมาส
ลา่สดุหรอืเทา่ทมีผีลการดําเนนิงานจรงิ 

สดัสว่นหนทีมีภีาระดอกเบยีของผูอ้อก  

ลกัษณะพเิศษและความเสยีงสําคญัของตราสาร 

คําเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอนื 
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คําอธบิายรายละเอยีดของขอ้มลูทตีอ้งเปิดเผยในสรปุขอ้มลูสําคญัของตราสาร1 
ตวัอกัษร (font) : Tahoma 

ขนาด : หัวขอ้ขนาด 12 และรายละเอยีดขอ้มลูขนาด 11 
ความยาว : กรณีตราสาร plain/common2 ไมค่วรเกนิ 2 หนา้กระดาษ A4 และกรณตีราสาร complex/risky3 ไมค่วรเกนิ 4 หนา้กระดาษ 
A4 

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ลักษณะการประกอบธรุกจิและสถานะการเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (listed) 
ใหร้ะบลุักษณะการประกอบธรุกจิของผูอ้อกตราสาร เชน่ ประเภทอตุสาหกรรม และสนิคา้/บรกิารหลัก เป็นตน้ และสถานะการเป็นบรษัิท listed 

2. ประเภทตราสารและระยะเวลาการเสนอขาย 
 ใหร้ะบปุระเภทตราสารหนทีเีสนอขาย โดยระบลุักษณะดังตอ่ไปน ี

ประเภทตราสาร 
- พันธบัตร 
- หุน้กู ้
- ตัวแลกเงนิ (Bill of exchange) /ตัวสัญญาใชเ้งนิ (Promissory note) 
- พันธบัตรตา่งประเทศหรอืหุน้กูต้า่งประเทศทเีสนอขายในประเทศไทย (Baht bond) 
- หุน้กูส้กลุเงนิตราต่างประเทศ (FX bond) 
- หุน้กูแ้ปลงสภาพ (Convertible bond) 
อายตุราสาร 
- ระยะสนั (ไม่เกนิ 270 วนั) 
- ระยะยาว 
ลําดับการชําระหนี 
- ไมด่อ้ยสทิธ ิ
- ดอ้ยสทิธ ิ
- ดอ้ยสทิธคิลา้ยทนุ 
หลักประกัน/การคําประกัน 
- มปีระกัน 
- ไมม่ปีระกัน 
การไถ่ถอนก่อนกําหนด 
- ผูอ้อกตราสารสามารถขอไถถ่อนก่อนครบกําหนด (callable) 
- ผูถ้อืตราสารสามารถขอไถถ่อนก่อนครบกําหนด (puttable) 

 ใหร้ะบชุอืตราสารทเีสนอขาย 
 ใหร้ะบรุะยะเวลาการเสนอขายตามทรีะบไุวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายตราสารหน ี(แบบ filing) 

3. ลักษณะตราสาร 
ใหร้ะบรุายการตอ่ไปนี 

- สกลุเงนิ : หากไมใ่ชส่กลุเงนิบาท ใหร้ะบสุกลุเงนิของตราสารทเีสนอขาย เชน่ สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD) เป็นตน้ 
- อายตุราสาร : ใหร้ะบอุายุของตราสาร  
- อัตราดอกเบยี/ผลตอบแทน : ใหร้ะบวุา่อัตราดอกเบยีทจีะจ่ายใหผู้ถ้อืตราสารตามงวดการจ่ายเป็นลักษณะใดตอ่ไปนี 

1. คงท ี(fixed) 
2. ลอยตัว (floating) 
3. ผสม (mixed) 
4. ไมค่ดิอัตราดอกเบยี (zero coupon) 
โดยใหร้ะบเุป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) ตอ่ปี  

- งวดการชําระดอกเบยี/ผลตอบแทน : ใหร้ะบงุวดการจ่ายดอกเบยีตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing เชน่ จ่ายดอกเบยีทกุ ๆ 3 เดอืน เป็นตน้ 
- การไถ่ถอนก่อนกําหนด (ถา้ม)ี : หาก “ม”ี  ใหเ้ปิดเผยรายละเอยีดเกยีวกับสทิธใินการไถถ่อนตราสารกอ่นกําหนด รวมถงึเงอืนไข 

การไถ่ถอนดังกลา่ว เชน่ เป็นสทิธขิองผูอ้อกตราสาร / ผูถ้อืตราสาร โดยจะใชส้ทิธไิดภ้ายหลังจากการเสนอขายตราสารอยา่งนอ้ย X ปี 
หรอืเมอือัตราดอกเบยีในตลาดลดลง / เพมิขนึถงึระดับ Y% ตอ่ปี  เป็นตน้ 

- มลูคา่การเสนอขายรวม : ใหร้ะบมุลูคา่การเสนอขายรวมของตราสารทเีสนอขาย (มลูคา่ทตีราไว)้ 
- หลักประกัน/ผูค้ําประกัน (ถา้ม)ี : หาก “ม”ี  ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเกยีวกับประเภทหลักประกัน ไดแ้ก ่

1. การคําประกันโดยนติบิคุคล (Corporate Guarantee) 
2. การคําประกันโดยหลักทรัพย ์(Collateral) 
รวมทังใหร้ะบมุลูคา่การคําประกัน และเงอืนไขของการคําประกัน (ถา้ม)ี 

 
1 จัดทํา factsheet 1 ชดุสําหรับตราสาร 1 รุ่น 
2 ตราสาร plain/common ไดแ้ก ่ตราสารทไีม่ซบัซอ้น (senior (secured/unsecured)) ตราสารทใีหส้ทิธผิูอ้อกไถถ่อนคนื
กอ่นกําหนด (callable) ตราสารทใีหส้ทิธผิูถ้อืไดร้ับชําระคนืกอ่นกําหนด (puttable) และหุน้กูแ้ปลงสภาพ (convertible) 
3 ตราสาร complex/risky ไดแ้ก ่ตราสารหนดีอ้ยสทิธ ิ(subordinated) หุน้กูท้คีรบกําหนดไถถ่อนเมอืมกีารเลกิกจิการ 
(perpetual) หุน้กูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์(securitization) ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของ
ธนาคารพาณชิย ์(Basel III) ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัย (Insurance Capital Bond) หุน้กูท้มีี
อนุพันธแ์ฝง และศกุกู (sukuk) 
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การเปิดเผยขอ้มลู 
- ชอืผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้(ถา้ม)ี : ใหร้ะบชุอืผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้
- วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ : ใหร้ะบุวัตถปุระสงคข์องการใชเ้งนิทไีดจ้ากการระดมทนุในครงัน ีเชน่ ขยายกําลังการผลติ ใชเ้ป็นเงนิทนุ

หมนุเวยีน ชําระหนเีดมิ ลงทนุโครงการใหม ่ปรับปรุงกจิการ บรหิารความเสยีง เป็นตน้ ตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing  

4. อันดับความน่าเชอืถอื (ถา้ม)ี 
ใหร้ะบวุา่มกีารจัดอันดับความน่าเชอืถอื (rating) ของตราสาร และ/หรอืผูอ้อกตราสาร และ/หรอืผูค้ําประกัน/ผูร้ับอาวลัหรอืไม ่ 
พรอ้มระบ ุrating แนวโนม้ (outlook) ชอืสถาบันการจัดอันดับความน่าเชอืถอื และวันทไีดร้ับการจัด rating  

5. รายละเอยีดสําคัญอนื 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 
 วันทอีอกตราสาร/วันทคีรบกําหนดอาย ุ: ใหร้ะบวัุนทอีอกและวันทคีรบกําหนดไถถ่อนของตราสารนัน ๆ (วัน/ เดอืน/ ปี)   

(กรณีหุน้กู ้perpetual ใหร้ะบเุฉพาะวันทอีอกตราสาร และระบวุา่ไถถ่อนเมอืเลกิกจิการ) 
 ประเภทการเสนอขาย : ใหร้ะบุวา่เป็นการเสนอขายตอ่ผูล้งทนุทัวไป (PO) หรอืผูล้งทุนสถาบัน (PP-II) และ/หรอื ผูล้งทุนรายใหญพ่เิศษ 

(PP-UHNW) และ/หรอื ผูล้งทนุรายใหญ ่(PP-HNW) 
 ผูจ้ัดจําหนา่ย/ผูค้า้: ใหร้ะบชุอืบรษัิทหลักทรัพยท์ทํีาหนา้ทจํีาหน่าย/คา้ตราสารหนทีเีสนอขายตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing (ถา้ม)ี 
 นายทะเบยีนหุน้กู ้: ใหร้ะบชุอืนายทะเบยีนหุน้กู ้ตามทรีะบุไวใ้นแบบ filing 
 อัตราดอกเบยี/ผลตอบแทน : 

หากเป็นอัตราดอกเบยีแบบลอยตัว ใหร้ะบวัุนกําหนดดอกเบยีของแตล่ะงวด พรอ้มกับแสดงหลักเกณฑก์ารคํานวณดอกเบยี และ
รายละเอยีดเงอืนไขอนืทเีกยีวขอ้งกับการจ่ายดอกเบยี (ถา้ม)ี ตามทกํีาหนดไวใ้นแบบ filing  
ตัวอยา่ง 
- อัตราดอกเบยีปรับทกุ 5 ปี โดยผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูจ้ะเป็นผูแ้จง้ใหผู้ล้งทนุทราบ   
- อัตราดอกเบยีสําหรับชว่ง 5 ปีแรกคงททีรีอ้ยละ 5.85 จ่ายดอกเบยีทกุ 6 เดอืน ยกเวน้ผูอ้อกหุน้กูม้กีารเลอืนการชําระดอกเบยี    
- ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธแิละดลุยพนิจิแตเ่พยีงผูเ้ดยีวทจีะเลอืนการชําระดอกเบยี (งวดปัจจุบันและคา้งชําระ) โดยไมจํ่ากัดระยะเวลาและ

จํานวนครงั และจะสะสมดอกเบยีทไีมไ่ดช้ําระ แตจ่ะไมม่กีารจ่ายผลตอบแทนใด ๆ บนดอกเบยีคา้งชําระสะสม 
 การรายงานภายหลังการเสนอขาย (กรณีเสนอขายตราสารหนีเพอือนุรักษ์สงิแวดลอ้ม (green bond) ตราสารหนีเพอืพัฒนาสังคม 

(social bond) และตราสารหนเีพอืความยังยนื (sustainability bond)) : ใหร้ะบหุนา้ท ีความถ ีและชอ่งทางการเปิดเผยรายงานตามที
ระบไุวใ้นแบบ filing 

6. อัตราสว่นทางการเงนิทสีําคัญของผูอ้อก 
กรณีเสนอขายตราสารหนีตอ่ PO และ/หรอื PP-HNW และ/หรอื PP-UHNW ใหแ้สดงอัตราสว่นทางการเงนิตอ่ไปนี โดยใชข้อ้มลูตาม 
งบการเงนิรวมยอ้นหลัง 2 ปี   งบการเงนิรายครงึปีฉบับสอบทาน และตังแตไ่ตรมาส 1 ถงึไตรมาสลา่สดุหรอืเทา่ทมีผีลการดําเนนิงานจรงิ1 
พรอ้มความหมายของแตล่ะอัตราสว่น เชน่ ความสามารถในการชําระดอกเบยี (Interest coverage ratio) ยงิสงูยงิแสดงถงึความสามารถใน
การชําระคนืสงู เป็นตน้ 
ทังน ีการแสดงขอ้มลูอัตราสว่นทางการเงนิงวดลา่สดุ ในกรณีทงีบกําไรขาดทนุเป็นงบระหวา่งปี ใหนํ้าขอ้มลูยอ้นหลัง 4 ไตรมาสมาคํานวณ
เพอืใหไ้ดข้อ้มลูเต็มปี กรณชีว่งเวลาใดทผีูอ้อกไม่ไดจ้ัดทํางบระหวา่งปีสําหรับงวดปีก่อน ใหจ้ัดทําอัตราสว่นทางการเงนิโดยใชข้อ้มลูเฉพาะ
งวดลา่สดุ และอธบิายในหมายเหตเุพมิเตมิ พรอ้มแสดงคา่เฉลยีอตุสาหกรรมของแตล่ะอัตราสว่นเฉพาะกลุ่มอตุสาหกรรมและบรกิารทวัไป 
โดยใชข้อ้มลูลา่สดุ (ถา้ม)ี ระบแุหลง่ขอ้มลู ชว่งเวลาของขอ้มลูและกลุม่อตุสาหกรรม (sector) ทใีชอ้า้งองิ สําหรับกรณีทไีมส่ามารถหา 
ขอ้มลูอา้งองิ ใหร้ะบวุา่ “ไมม่ขีอ้มลู” 
 กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่อตุสาหกรรมและบรกิารทัวไป 

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (current ratio) (เทา่) สนิทรัพยห์มนุเวยีน / หนสีนิหมุนเวยีน 

ความสามารถในการชําระดอกเบยี                     
(interest coverage ratio : ICR)  (เทา่) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา                     
และคา่ตัดจําหน่าย / ดอกเบยีจ่าย 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่กําไรกอ่นดอกเบยีจ่าย ภาษีเงนิ
ได ้คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย  
(interest bearing debt to EBITDA ratio) (เทา่) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / กําไรกอ่นหักดอกเบยี 
ภาษี คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย   

ความสามารถในการชําระภาระผูกพัน               
(debt service coverage ratio : DSCR) (เทา่) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และคา่ตัด
จําหน่าย / (หนสีนิระยะสันทมีภีาระดอกเบยี + หนสีนิ
ระยะยาวทมีภีาระดอกเบยีทคีรบกําหนดภายใน 1 ปี)  

หนสีนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม   
(debt to equity : D/E ratio) (เทา่) 

หนสีนิรวม / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม  
(interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เทา่) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีทคีรบกําหนดภายใน 1 ปีตอ่หนสีนิ
ทมีภีาระดอกเบยี (รอ้ยละ) 

(หนสีนิระยะสันทมีภีาระดอกเบยี + หนสีนิระยะยาว  
ทมีภีาระดอกเบยีทคีรบกําหนดภายใน 1 ปี) * 100 / 
หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี 

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิตอ่หนีสนิทมีภีาระดอกเบยี 
(รอ้ยละ) 

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ * 100 / หนสีนิทังหมดทมีี
ภาระดอกเบยี 

 
 กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ธนาคารพาณชิย ์

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 

อัตราสว่นสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งเพอืรองรับสถานการณ์
ดา้นสภาพคลอ่งทมีคีวามรุนแรง  
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) (รอ้ยละ) 

คํานวณตามเกณฑ ์ธปท. 
(สนิทรัพยส์ภาพคลอ่ง / ประมาณการกระแสเงนิสด
ไหลออกสทุธใิน 30 วัน ภายใตส้ถานการณ์ดา้น 
สภาพคลอ่งทมีคีวามรุนแรง) 
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อัตราสว่นแหลง่เงนิทมีคีวามมันคงและ 
ความตอ้งการแหลง่เงนิทมีคีวามมันคง  
(Net Stable Funding Ratio: NSFR) (รอ้ยละ) 

คํานวณตามเกณฑ ์ธปท. 
(แหลง่เงนิทมีคีวามมันคง / ความตอ้งการแหลง่เงนิที
มคีวามมันคง) 

เงนิกองทนุชนัท ี1 (Tier 1 ratio) (รอ้ยละ) คํานวณตามเกณฑ ์ธปท. 

เงนิกองทนุทังสนิ (CAR ratio) (รอ้ยละ) คํานวณตามเกณฑ ์ธปท. 

 
 กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่บรษัิทหลักทรัพย ์

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 

เงนิกองทนุสภาพคลอ่งสทุธติอ่หนสีนิทัวไปและ
ทรัพยส์นิทตีอ้งวางเป็นประกัน (NCR) (รอ้ยละ) 

คํานวณตามเกณฑ ์ก.ล.ต. 

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (current ratio) (เทา่) สนิทรัพยห์มนุเวยีน / หนสีนิหมุนเวยีน 

ความสามารถในการชําระดอกเบยี                
(interest coverage ratio : ICR) (เทา่) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และ       
คา่ตัดจําหน่าย / ดอกเบยีจ่าย 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่กําไรกอ่นดอกเบยีจ่าย ภาษี
เงนิได ้คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย   
(interest bearing debt to EBITDA ratio) (เทา่) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / กําไรกอ่นหัก
ดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย   

ความสามารถในการชําระภาระผูกพัน        
(debt service coverage ratio : DSCR) (เทา่) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และคา่ตัด
จําหน่าย / (หนสีนิระยะสันทมีภีาระดอกเบยี + หนสีนิ
ระยะยาวทมีภีาระดอกเบยีทคีรบกําหนด  ภายใน 1 ปี)  

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
(interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA)  
(รอ้ยละ) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษี * 100 / สนิทรัพยร์วม 
(เฉลยี) 

 
 กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ประกันชวีติ 

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 

อัตราสว่นเงนิกองทนุตอ่เงนิทนุทตีอ้งดํารงตามกฎหมาย 
(CAR Ratio) (รอ้ยละ) 

คํานวณตามเกณฑ ์คปภ. 

สนิทรัพยล์งทนุตอ่สํารองประกันภัย  
(รอ้ยละ) 

สนิทรัพยล์งทนุ * 100 / เงนิสํารองประกันภัย 

อัตราการเปลยีนแปลงเงนิกองทุน (รอ้ยละ) คํานวณตามเกณฑ ์คปภ. 

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) (รอ้ยละ) กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษี * 100 / สว่นของ 
ผูถ้อืหุน้รวม (เฉลยี) 

คา่ใชจ่้ายในการรับประกันภัย (รวมคา่บําเหน็จ)  
ตอ่เบยีรับประกันภัยสทุธ ิ(รอ้ยละ) 

คา่ใชจ่้ายในการรับประกันภัย (รวมคา่บําเหน็จ) * 100 
/ เบยีรับประกันภัยสทุธ ิ

 
 กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ลสีซงิ 

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 

ความสามารถในการชําระดอกเบยี                
(interest coverage ratio : ICR) (เทา่) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และ        
คา่ตัดจําหน่าย / ดอกเบยีจ่าย 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่กําไรกอ่นดอกเบยีจ่าย ภาษี
เงนิได ้คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย  
(interest bearing debt to EBITDA ratio) (เทา่) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / กําไรกอ่นหัก
ดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย   

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
(interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

สัดสว่นสนิเชอืทไีมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้                   
(NPL ratio) (รอ้ยละ) 

สนิเชอืทไีมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้* 100 / สนิเชอืรวม  

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA)  
(รอ้ยละ) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษี * 100 / สนิทรัพยร์วม 
(เฉลยี) 

อัตราการเตบิโตของรายได ้(รอ้ยละ) (รายไดร้วมงวดปัจจุบัน-รายไดร้วมงวดกอ่น) * 100 / 
รายไดร้วมงวดกอ่น 

 
 กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่สนิเชอืสว่นบคุคล 

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 
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ความสามารถในการชําระดอกเบยี                 
(interest coverage ratio : ICR) (เทา่) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และ        
คา่ตัดจําหน่าย / ดอกเบยีจ่าย 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่กําไรกอ่นดอกเบยีจ่าย  
ภาษีเงนิได ้คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย  
(interest bearing debt to EBITDA ratio) (เทา่) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / กําไรกอ่นหัก
ดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย   

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
(interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

สัดสว่นสนิเชอืทไีมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้                
(NPL Ratio) (รอ้ยละ) 

เงนิใหส้นิเชอืทไีมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้* 100 / เงนิให ้
สนิเชอืรวม 

คา่เผอืหนีสงสัยจะสญูตอ่สนิเชอืรวม (allowance for 
doubtful account to total receivables ratio)  
(รอ้ยละ) 

คา่เผอืหนีสงสัยจะสญู * 100 / เงนิใหส้นิเชอืรวม 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA)  
(รอ้ยละ) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษี * 100 / สนิทรัพยร์วม 
(เฉลยี) 

 
 กรณีผูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่บรษัิทบรหิารสนิทรัพย ์

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 

ความสามารถในการชําระดอกเบยี                 
(interest coverage ratio : ICR) (เทา่) 

กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และ 
คา่ตัดจําหน่าย / ดอกเบยีจ่าย 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่กําไรกอ่นดอกเบยีจ่าย  
ภาษีเงนิได ้คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย  
(interest bearing debt to EBITDA ratio) (เทา่) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / กําไรกอ่นหัก
ดอกเบยี ภาษี คา่เสอืมราคา และคา่ตัดจําหน่าย   

หนสีนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม   
(debt to equity : D/E ratio) (เทา่) 

หนสีนิรวม / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

หนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
(interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า) 

หนสีนิทังหมดทมีภีาระดอกเบยี / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA)  
(รอ้ยละ) 
 

กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษี * 100 / สนิทรัพยร์วม 
(เฉลยี) 

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) (รอ้ยละ) กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษี * 100 / สว่นของ 
ผูถ้อืหุน้รวม (เฉลยี) 

หมายเหต ุ:  
1 สําหรับอัตราสว่นทางการเงนิทใีชข้อ้มลูตามงบการเงนิทเีปิดเผยตามประกาศทเีกยีวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกับฐานะการเงนิและ    
ผลการดําเนนิงานของบรษัิททอีอกหลักทรัพยกํ์าหนดใหร้ายงาน   
ทังน ีกรณีเสนอขายหุน้กูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์(securitization) ใหแ้สดงอัตราสว่นทางการเงนิของผูม้สีทิธ ิ
เสนอโครงการ (originator) และกรณีเสนอขายศกุกูใหแ้สดงอัตราสว่นทางการเงนิของผูร้ะดมทนุ 
2 สามารถเปิดเผยอัตราสว่นทางการเงนิอนื ๆ ไดต้ามความเหมาะสม เชน่ EBITDA margin ratio (รอ้ยละ) เทา่กับ กําไรกอ่นหักดอกเบยี ภาษี 
คา่เสอืมราคาและคา่ตัดจําหน่าย / รายไดร้วม เป็นตน้ สําหรับกจิการในกลุม่พัฒนาอสังหารมิทรัพยใ์หเ้ปิดเผยอัตราสว่นเงนิทนุหมุนเวยีนเร็ว 
(quick ratio) (เทา่) เทา่กับ (สนิทรัพยห์มนุเวยีน-สนิคา้คงเหลอื) / หนสีนิหมนุเวยีน เพมิเตมิดว้ย 
3 บรษัิททปีระกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้ในบรษัิทอนื (holding company) ใหพ้จิารณาเปิดเผยอัตราสว่นทางการเงนิตามธรุกจิหลักของกลุม่ 
4 การแสดงขอ้มลู key financial ratio งวดลา่สดุทมีขีอ้มลูไมค่รบ 1 ปี หากเปรยีบเทยีบขอ้มลูในงบการเงนิประเภทเดยีวกัน เชน่ D/E ratio, 
ICR และ Current ratio เป็นตน้ ใหใ้ชง้บการเงนิงวดลา่สดุ  (รอบระยะเวลาตังแตไ่ตรมาส 1 ถงึไตรมาสลา่สดุ) ในการคํานวณ ยกเวน้การ
เปรยีบเทยีบระหวา่งงบการเงนิ เชน่ ROA, ROE และ DSCR เป็นตน้ ใหใ้ชข้อ้มลูยอ้นหลัง 4 ไตรมาส เพอืใหเ้ปรยีบเทยีบกันได ้ กรณีชว่งเวลา
ใดทบีรษัิทไมไ่ดจ้ัดทํางบระหวา่งปีสําหรับงวดปีกอ่น ใหจ้ัดทํา key financial ratio โดยใชข้อ้มลูเฉพาะงวดลา่สดุ และอธบิายในหมายเหตุ
เพมิเตมิ 
ตัวอยา่ง ณ ไตรมาส 3 ปี 25XX 
- การคํานวณ ROA เทา่กับ กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษียอ้นหลัง 4 ไตรมาส หารดว้ย สนิทรัพยร์วม(เฉลยี) 
5 ในการคํานวณดอกเบยีจ่าย (I ทเีป็นตัวหารในสตูรคํานวณ ICR) ใหร้วมคา่ใชจ้่ายดอกเบยีในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และคา่ใชจ้่ายดอกเบยี
สว่นทบีันทกึเป็นตน้ทุนสนิทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิดว้ย  
6 ระบขุอ้กําหนดในการดํารงอัตราสว่นทางการเงนิตามขอ้กําหนดสทิธ ิและอัตราสว่นดังกลา่ว ณ รอบปีบัญชปัีจจุบัน และเปิดเผยสตูรการ
คํานวณนัน ทังน ีหากไม่มขีอ้กําหนดดังกลา่ว ใหร้ะบวุา่ “ไมม่ขีอ้กําหนดในการดํารงอัตราสว่นทางการเงนิ” 
7 ในกรณีทผีูอ้อกตราสารหนเีป็นบรษัิทตา่งประเทศ ยกเวน้ไมต่อ้งคํานวณอัตราสว่นทางการเงนิบางรายการตามตารางขา้งตน้หากไมส่ามารถ
คํานวณได ้

7. ขอ้กําหนดในการดํารงอัตราสว่นทางการเงนิ  
ใหร้ะบขุอ้กําหนดในการดํารงสัดสว่นทางการเงนิ เชน่ อัตราสว่นหนสีนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E ratio) อัตราสว่นหนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่
สว่นของผูถ้อืหุน้ (IBD/E ratio) อัตราสว่นหนสีนิ (Debt ratio) อัตราสว่นความสามารถในการจ่ายดอกเบยี (Interest coverage ratio) เป็นตน้ 
โดยกรณีทมีขีอ้กําหนดใหผู้อ้อกดํารงอัตราสว่นทางการเงนินอกเหนือจาก D/E ratio ใหเ้ปิดเผยสตูรการคํานวณนันและแสดงอัตราสว่น  
ณ ปัจจุบันดว้ย 
ทังน ีหากไม่มขีอ้กําหนดดังกลา่ว ใหร้ะบวุา่ “ไมม่ขีอ้กําหนดในการดํารงอัตราสว่นทางการเงนิ” 
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8. ระดับความเสยีง 
พจิารณาจากอันดับความน่าเชอืถอื อายคุงเหลอืและความซบัซอ้น เชน่ ตราสาร plain ทมีอัีนดับความน่าเชอืถอื A ถงึ AAA มคีวามเสยีงระดับ 
1 ถงึ 3 ตราสาร plain ทมีอีันดับความน่าเชอืถอื BBB มคีวามเสยีงระดับ 4 ถงึ 5 ตราสาร plain ทไีมม่กีารจัดอันดับความน่าเชอืถอื  
มคีวามเสยีงระดับ 8  
ในสว่นของหุน้กู ้perpetual หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง และตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิย ์(Basel III) ไดค้ํานงึถงึ 
ความเสยีงในมติขิองความซบัซอ้นและการคุม้ครองเงนิตน้ (กรณีหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง) ดว้ย จงึแยกแนวทางการกําหนด risk scale  
ออกจากตราสารหนทีัวไป เชน่ หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง มคีวามเสยีงระดับ 4 ขนึไป และหุน้กู ้perpetual ตราสาร Basel III และ Insurance 
Capital Bond มคีวามเสยีงระดับ 7 ถงึ 8 เป็นตน้ โดยสรุปไดด้ังน ี

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ทังน ีใหร้ะบคุําเตอืนเกยีวกับความซบัซอ้นของลักษณะตราสารทา้ยภาพดว้ย โดยระบเุป็นหมายเหตแุละใชต้ัวอักษรสแีดง ดังนี 
เป็นตราสารหน.ี.. 

- ดอ้ยสทิธ ิ
- มลีักษณะคลา้ยทนุ 
- ผูอ้อกตราสาร/ผูถ้อืตราสารสามารถขอไถถ่อนกอ่นครบกําหนด (แลว้แตก่รณี) 
- การชําระเงนิตน้หรอืดอกเบยีขนึกับปัจจัยอา้งองิ 
หมายเหต ุ: rating หมายถงึ อันดับความน่าเชอืถอืตามทปีระกาศกําหนด  
สําหรับรูปแสดงระดับความเสยีงทัง 8 ระดับ สามารถ download ไดท้รีะบบออกและเสนอขายหลักทรัพย ์(Initial Product Offering  
System : IPOS) หรอืระบบสําหรับการรับขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสอ์นื ตามหลักเกณฑ ์เงอืนไข และวธิกีารทสีํานักงานประกาศกําหนด  
เพอืนําไปใชป้ระกอบการจัดทําเอกสาร 

9. ผลตอบแทนของตราสารอนืในตลาด 
ใหร้ะบผุลตอบแทนตอ่ปี (yield to maturity) ของตราสารทมีอีายแุละอันดับความน่าเชอืถอืเทา่กัน (หรอืตราสารทมีอีายแุละอันดับ 
ความน่าเชอืถอืใกลเ้คยีงกัน) โดยใชข้อ้มลู ณ วนัทกํีาหนดอัตราดอกเบยีตราสาร พรอ้มระบุวนัทขีองขอ้มลู หากไมส่ามารถหาขอ้มลูอา้งองิได ้
ใหร้ะบวุา่ “ไมม่ขีอ้มลู”  

ทังน ีสามารถดูขอ้มลูไดจ้ากเสน้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนภีาคเอกชน (Corporate Bond Yield Curve) ซงึจัดทําโดย ThaiBMA            

ในกรณีทผีูอ้อกตราสารไมส่ามารถหาอัตราผลตอบแทนของตราสารหนีทมีอีายคุงเหลอืเทา่กันจาก Corporate Bond Yield Curve ใหผู้อ้อก
ระบอัุตราผลตอบแทนของตราสารหนทีมีอีายคุงเหลอืใกลเ้คยีง โดยใชว้ธิ ีlinear interpolation พรอ้มระบหุมายเหตอุธบิายขา้งทา้ยวา่             
“*ตราสารทมีอีายุไมเ่ต็มปี จะใชอั้ตราผลตอบแทนอา้งองิทมีาจากการคํานวณ”  

ตัวอยา่ง อัตราผลตอบแทนของตราสารหนทีมีอีันดับความน่าเชอืถอือยูท่ ีAAA ทมีอีายคุงเหลอื 3 ปี 6 เดอืน ใหใ้ชอ้ัตราผลตอบแทนทเีป็น 
จุดกงึกลางระหวา่งอัตราผลตอบแทนของตราสารหนมีอีันดับความน่าเชอืถอือยูท่ ีAAA ซงึมอีายคุงเหลอื 3 ปี และ 4 ปี 

10. ความเสยีงของผูอ้อก 
ใหร้ะบคุวามเสยีงทกีระทบในทางลบตอ่ความสามารถในการชําระหนขีองผูอ้อก และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing 
(ระบสุว่นและหัวขอ้) ทังน ีใหเ้รยีงลําดับปัจจัยความเสยีงหรอืคําเตอืนทสีําคัญมากเป็นลําดับแรก ยกตัวอยา่งเชน่ 
 

ประเด็น ตวัอยา่งลกัษณะ ตวัอยา่งการเปิดเผย 
1. ผลประกอบการจากการ
ประกอบธรุกจิปกต ิ
*ไมร่วมรายการพเิศษ          
ทังรายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย 
(รายละเอยีดเพมิเตมิสามารถ
เปิดเผยในแบบ filing ได)้ 

ไมม่ันคง ไมส่มําเสมอ โดยเฉพาะกรณี
ขาดทนุ หรอืไดร้ับผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอกเป็นประจํา เชน่ ภยัธรรมชาต ิ
เป็นตน้ 

 บรษัิทมคีวามเสยีงในดา้นความสามารถ 
ในการชําระหน ีมผีลประกอบการ 
ไมส่มําเสมออาจสง่ผลตอ่ความสามารถ 
ในการชําระหนีตามหุน้กู ้ 

 โรงงานผลติหลักของบรษัิทผลติสนิคา้ 
คดิเป็น 30% ของ turnover ปีกอ่น ตังอยู่
รมิแมนํ่าทเีกดินําทว่มทกุปี อาจกระทบกับ
การขนสง่สนิคา้ใหศ้นูยก์ระจายสนิคา้และ
ลกูคา้ ทําใหข้นสง่ลา่ชา้กวา่กําหนดจนอาจ
สง่ผลกระทบทางลบตอ่ชอืเสยีงของบรษัิท
ได ้

2. สภาพคลอ่ง  กรณีอัตราสว่นสภาพคลอ่ง  
(หรอือัตราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว  
กรณีผูอ้อกตราสารเป็นธรุกจิในกลุม่
อสังหารมิทรัพย)์ มคีา่ลดลง 

 บรษัิทมสีภาพคลอ่งตํา โดยปัจจุบันมี
อัตราสว่นสภาพคลอ่งอยูท่ ี0.12 เทา่  
จงึอาจมคีวามเสยีงในการผดินัดชําระหน ี
หากไม่สามารถจัดหาสภาพคลอ่งหรอื
แหลง่ในการชําระหนีได ้
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3. ระดับหนสีนิ หนีเทยีบสภาพ
คลอ่ง หนเีทยีบผลการ
ดําเนนิงาน หรอืภาระหนีอนื ๆ 
นอกจากตราสารหนี 

 กรณี ICR หรอื DSCR มคีา่ลดลง 
หรอื net debt to EBITDA หรอื D/E 
มคีา่เพมิขนึ 

 กรณีมหีนสีนิจํานวนมาก หรอืใกลผ้ดิ
เงอืนไขตามสัญญาหรอืขอ้ตกลง 
เชน่ สัญญาเงนิกูธ้นาคาร เป็นตน้ 

 บรษัิทมภีาระหนรีะดับสงู มหีนีสนิทมีี
ดอกเบยีจํานวนมาก และมผีลการ
ดําเนนิงานทขีาดทนุตอ่เนืองหลายปี สง่ผล
ใหค้วามสามารถชําระเงนิตน้และดอกเบยี
ของบรษัิทคอ่นขา้งมคีวามผันผวน ผูล้งทนุ
ควรทําความเขา้ใจความเสยีงก่อนลงทนุ 

 ผูอ้อกมภีาระการกระจุกตัวของหนีทจีะตอ้ง
จ่ายคนืในชว่งอกี 2 ปีขา้งหนา้ ผูล้งทนุจงึ
ควรวเิคราะหก์ารบรหิารสภาพคลอ่งของ 
ผูอ้อกใหด้ ี

 บรษัิทมอีัตราสว่นหนสีนิตอ่สว่นของผูถ้อื
หุน้ทใีกลก้ารผดิเงอืนไขสัญญาเงนิกูข้อง
ธนาคารพาณชิยห์รอืหนอีนื ๆ ซงึหากเกดิ
กรณีดังกลา่ว เงนิกูท้งัหมดจากสถาบัน
การเงนิและหุน้กูท้กุรุ่นรวมถงึหุน้กูรุ้่นนีอาจ
ถกูเรยีกชําระทันท ีจงึเกดิความเสยีงที
บรษัิทอาจไมส่ามารถใชค้นืเงนิกูแ้ละหุน้กู ้
ดังกลา่วไดห้รอืไมส่ามารถจัดหาเงนิกู ้
เพมิเตมิเพอืรไีฟแนนซไ์ด ้

4. การเปลยีนแปลงธรุกจิหลัก  
 
 

การเปลยีนแปลงธรุกจิหลักสง่ผลให ้
โครงสรา้งรายไดเ้ปลยีน หรอืผูบ้รหิาร 
ไมคุ่น้เคยหรอืเชยีวชาญกับธรุกจิใหม ่
จนกระทบความสามารถในการชําระหนี 

บรษัิทมกีารเปลยีนธรุกจิจากเดมิเป็นผูผ้ลติ
ชนิสว่นอเิล็กทรอนกิส ์มาสูธ่รุกจิวางระบบและ
ใหบ้รกิารดา้นไอทซีงึบรษัิทยังไมม่คีวาม
เชยีวชาญ อาจสง่ผลใหโ้ครงสรา้งรายไดห้ลัก
เปลยีนแปลงไป  

5. แหลง่รายไดห้รอืแหลง่ทมีา
ของการชําระคนื 

 การพงึพงิแหลง่รายไดจ้ากธรุกจิใด
ธรุกจิหนงึเป็นหลักและธรุกจินันมี
ความเสยีง  

 แหลง่ทมีาของเงนิทใีชช้ําระคนืหนี
ไมไ่ดม้าจากธรุกจิของตนเองแต่
ขนึกับบรษัิทอนื หรอืขนึกับ
ความสามารถในการประกอบธรุกจิ
ของบรษัิทลกู เชน่ กรณีบรษัิทที
ประกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้ 
(Holding Company) 

 ความสามารถในการประมลู
ใบอนุญาตในการประกอบธรุกจิ 

 การพงึพงิแหลง่เงนิทนุจากการออก
หุน้กู ้

 การประกอบธรุกจิของบรษัิทขนึกับ       
การไดร้ับใบอนุญาต หากบรษัิทไมส่ามารถ
ประมลูหรอืใบอนุญาตในการประกอบธรุกจิ
ของบรษัิทไมไ่ดร้ับการพจิารณาตอ่อาย ุ   
ก็จะสง่ผลใหบ้รษัิทถกูปรับหรอืถูก
ดําเนนิการตามกฎหมาย หรอืไม่สามารถ
ประกอบกจิการได ้

 พงึพงิแหลง่เงนิจากการออกหุน้กูเ้ป็นหลัก 
หากไม่สามารถออกหุน้กูเ้พอืไถ่ถอนรุ่นเดมิ
ได ้และไมม่แีหลง่เงนิสํารองใด อาจผดินัด
ชําระหนหีุน้กูไ้ด ้

6. ขอ้พพิาททางกฎหมาย 
 ใหร้ะบมุลูหนีโดยรวม และ

ผลกระทบตอ่ฐานะการเงนิ
ของบรษัิท 

 การตังสํารอง สถานะและ
ความคบืหนา้ใหเ้ปิดเผย 
โดยละเอยีดในแบบ filing  

ความเสยีหายกรณีแพค้ดจีะมผีลกระทบ
ทางลบเป็นจํานวนทสีงูกว่ารอ้ยละ 5 ของ
สว่นของผูถ้อืหุน้ (ตอ่คดหีรอืขอ้พพิาท) 

บรษัิทมขีอ้พพิาททางกฎหมายทบีรษัิทเป็น
คูค่วามหรอืคูก่รณี ซงึเป็นคดหีรอืขอ้พพิาททยีัง
ไมส่นิสดุและอาจมผีลกระทบตอ่การดําเนนิ
ธรุกจิอยา่งมนัียสําคัญ โดยมจํีานวนทนุทรัพย ์        
ทบีรษัิทถกูเรยีกรอ้งเป็นเงนิจํานวน 3,500  
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 20 ของสว่นของ        
ผูถ้อืหุน้ โดยไม่ไดต้งัสํารองความเสยีหายไว ้ 

7. ความเสยีงหลักประกัน  1. หลกัประกนั 
1.1 หุน้ ของบรษัิทอนืเป็นหลักประกัน  

- ความผันผวนของราคาหุน้ ซงึ
กระทบกับมลูคา่หุน้ทเีป็นหลักประกัน 

- หากบรษัิทประสบปัญหาหุน้บรษัิท
อาจมมีลูคา่ลดลงหรอืไมส่ามารถขายได ้

- กรณีเป็นหุน้ non-listed co. อาจ
ตอ้งประเมนิมลูคา่สนิทรัพยแ์ละหนสีนิ
ใหม ่ซงึอาจกระทบกับมลูคา่หุน้ทเีป็น
หลักประกัน   
1.2 ทดีนิ : มคีวามเสยีงเกยีวกับความ
คลอ่งตัวในการขายทอดตลาด 
1.3 ลูกหนหีรอืสทิธเิรยีกรอ้งในลูกหนี
สนิเชอื : ระบคุวามเสยีงดา้นคุณภาพ
ของหลักประกัน (ทังลกูหนทียีังรับรูเ้ป็น
รายได ้(Performing) และไมก่อ่ใหเ้กดิ
รายได ้(Non-Performing Loan)) ความ
เสยีงดา้นการดํารงมลูคา่ของหลักประกัน 
ความเสยีงดา้นการไมส่ามารถบังคับ
หลักประกันได ้ความเสยีงจากการใช ้
หลักประกันร่วมกับหุน้กูรุ้่นอนื (ถา้ม)ี และ
ความเสยีงดา้นความน่าเชอืถอืของการ
ตดิตามและตรวจสอบหลักประกัน เป็นตน้ 

 กรณีใชหุ้น้สามัญเป็นหลักประกัน : มลูคา่
หลักประกันดังกลา่วอาจปรับลดตามมลูคา่
ยตุธิรรมของกจิการของผูอ้อกหุน้ โดยหาก
เกดิกรณีผดินัดชําระหนแีละมกีารขาย
ทอดตลาดหลักประกันดังกลา่วเพอืชําระ
หน ีผูล้งทนุมคีวามเสยีงทอีาจจะไมไ่ดร้ับ
ชําระเงนิคนืเต็มจํานวน 

 กรณีใชท้ดีนิเป็นหลักประกัน : มคีวามเสยีง
ในการบังคับจํานองขายทอดตลาด โดย
ราคาซอืขายขนึกับภาวะตลาดในขณะนัน 
และกระบวนการบังคับจํานองจะตอ้งผา่น
ขนัตอนในชนัศาลซงึอาจใชร้ะยะเวลาใน
การดําเนนิการ นอกจากนี ยังมคีวามเสยีงที
มลูคา่บังคับขายทอดตลาดตํากวา่มลูคา่หนี
หุน้กู ้หรอือาจไมม่ผีูซ้อื 

 กรณีใชล้กูหนีหรอืสทิธเิรยีกรอ้งในลกูหนี
สนิเชอืเป็นหลักประกัน : หลักประกัน
ประกอบดว้ยลกูหนีทยีังรับรูร้ายได ้
(Performing) จํานวน 2,300 ลบ. และ
ลกูหนีทไีมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้(NPL) จํานวน 
300 ลบ. หากผูอ้อกตราสารเรยีกเก็บหนี
จากลกูหน ีPerforming หมดแลว้ยังไม่
เพยีงพอชําระหนตีามหุน้กู ้ผูอ้อกตราสาร
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1.4  กรณีหลกัประกนั (เชน่ ทรพัยส์นิ
หรอืหุน้) อยูต่า่งประเทศ  
 - ระบคุวามเสยีงในการบังคับหลักประกัน 
หรอือาจมขีอ้จํากัดดา้นกฎหมายและ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการฟ้องรอ้ง 
2. นติบิุคคล 
 ตอ้งแสดงความสามารถในการชําระคนื 
โดยใหเ้ปิดเผยฐานะการเงนิ ความเสยีง
หรอืสถานการณท์อีาจกระทบกับ
ความสามารถในการชําระหน ี(ถา้ม)ี  
การคําประกันหนอีนื ๆ (ถา้ม)ี หรอืขอ้มลู
เครดติ (Credit Bureau)  

จะตอ้งไปเรยีกเก็บหนีจากลกูหนี NPL ซงึมี
ความเสยีงทจีะไมส่ามารถเรยีกเก็บหนีได ้
และไมม่เีงนิเพยีงพอตอ่การชําระหนหีุน้กู ้
ทังหมด 
 

8. ไมม่ขีอ้จํากัดการกอ่หน ีหรอื
กรณีกอ่หนีไดไ้มจํ่ากัด        
(ไม่ม ีfinancial covenant) 

กรณีไมม่ขีอ้จํากัดการกอ่หนทีังจาก
ขอ้กําหนดสทิธหิุน้กูแ้ละสัญญาเงนิกูอ้นื ๆ  

บรษัิทไมม่ขีอ้จํากัดการกอ่หน ีภายใตข้อ้ตกลง
ใด ๆ ทบีรษัิทมอียูกั่บเจา้หน ีหรอืคูส่ัญญาใด ๆ  
ดังนัน บรษัิทจงึอาจกอ่หนีเพมิไดห้ากอัตรา
ดอกเบยีตลาดเออือํานวย ซงึจะสง่ผลใหบ้รษัิท
มภีาระหนเีพมิขนึและอาจสง่ผลกระทบตอ่
ความสามารถในการชําระหนี  

11.  QR code 
ใหแ้สดง QR code เพอืนําไปสูแ่บบ filing (บังคับสําหรับการเสนอขายตราสารหนทีกุประเภททมีกีารยนืแบบ filing ยกเวน้หุน้กูท้มี ี
อนุพันธแ์ฝง) ทังน ีสามารถสรา้ง QR code ไดท้รีะบบ IPOS หรอืระบบสําหรับการรับขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสอ์นื ตามหลักเกณฑ ์เงอืนไข และ
วธิกีารทสีํานักงานประกาศกําหนด 
12.  สรุปฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลัง 2 ปี งบการเงนิรายครงึปีฉบับสอบทาน และตังแตไ่ตรมาส 1 ถงึ           
ไตรมาสลา่สดุหรอืเทา่ทมีผีลการดําเนนิงานจรงิ1 
ใหแ้สดงขอ้มลูตามงบการเงนิรวมยอ้นหลัง 2 ปี งบการเงนิรายครงึปีฉบับสอบทาน และตังแตไ่ตรมาส 1 ถงึไตรมาสลา่สดุ หรอืเท่าทมีผีลการ
ดําเนนิงานจรงิ โดยใหแ้สดงเฉพาะตัวเลขตามงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบกําไรขาดทนุรวม ทังน ีใหแ้สดงในรูปแบบของแผนภมูแิทง่ 
 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่อตุสาหกรรมและบรกิารทัวไป 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนสีนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

รายไดร้วม 

คา่ใชจ่้ายรวม 

กําไรสทุธ ิ

ทังน ีรายไดร้วม หมายถงึ รายไดร้วมตามงบการเงนิ โดยบวก/ลบกับสว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและเงนิลงทนุ
ในการร่วมคา้ (ถา้ม)ี  
คา่ใชจ่้ายรวม หมายถงึ คา่ใชจ่้ายรวมตามงบการเงนิ โดยไม่นับรวมดอกเบยีจ่ายหรอืตน้ทนุทางการเงนิอนื ๆ จากกจิกรรมจัดหาเงนิทนุ 
และภาษีเงนิได ้(ถา้ม)ี 
นอกจากน ีในกรณทีผีูอ้อกตราสารมรีายไดห้รอืคา่ใชจ้่ายอนืทไีม่ไดเ้กดิจากการดําเนนิงานปกต ิหรอืเป็นรายการพเิศษ (one-time item) 
ใหร้ะบหุมายเหตทุา้ยแผนภมูแิทง่ดว้ย 

 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ธนาคารพาณชิย ์

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนสีนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิใหส้นิเชอื 

เงนิรับฝาก 

รายไดด้อกเบยีสทุธ ิ

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารสทุธ ิ

กําไรสทุธ ิ

 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่บรษัิทหลักทรัพย ์ 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนสีนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิกองทนุสภาพคลอ่งสทุธ ิ(NC) 
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รายไดค้า่นายหนา้ 

รายไดด้อกเบยีสทุธ ิ

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 

กําไร (ขาดทนุ) และผลตอบแทนจากเครอืงมอืทางการเงนิ 

กําไรสทุธ ิ

 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ประกันชวีติ 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนสีนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

สนิทรัพยล์งทนุ 

หนสีนิจากสัญญาประกันภัย 

เบยีประกันภยัทถีอืเป็นรายไดส้ทุธจิากการประกันภัยตอ่ 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ

ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรมป์ระกันภัยและคา่สนิไหมทดแทนสทุธ ิ

กําไรสทุธ ิ

 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ลสีซงิ 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนสีนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิใหส้นิเชอืสทุธ ิ

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ 

รายไดด้อกเบยีสทุธ ิ

รายไดท้มีใิชด่อกเบยี 

กําไรสทุธ ิ

 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่สนิเชอืสว่นบคุคล 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนสีนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิใหส้นิเชอืสทุธ ิ

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ 

รายไดด้อกเบยีสทุธ ิ

รายไดท้มีใิชด่อกเบยี 

กําไรสทุธ ิ

 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่บรษัิทบรหิารสนิทรัพย ์

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนสีนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิใหส้นิเชอืจากการซอืลกูหนสีทุธ ิ

ทรัพยส์นิรอการขายสทุธ ิ

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ 

รายไดด้อกเบยีสทุธ ิ

กําไรจากการขายทรัพยส์นิรอการขาย 

กําไรสทุธ ิ
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หมายเหต ุ:  
1 สําหรับขอ้มลูงบการเงนิใหเ้ปิดเผยตามประกาศทเีกยีวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกับฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานของบรษัิททอีอก
หลักทรัพยกํ์าหนดใหร้ายงาน ทังน ีกรณีเสนอขายหุน้กูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์(securitization) ใหแ้สดงขอ้มลู
ของผูม้สีทิธเิสนอโครงการ (originator) และกรณีเสนอขายศกุกูใหแ้สดงขอ้มลูของผูร้ะดมทนุ 
ตัวอยา่ง 

งบแสดงฐานะการเงนิ                                                                  งบกําไรขาดทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.  สัดสว่นหนทีมีภีาระดอกเบยีของผูอ้อก (เฉพาะกรณีผูอ้อกเป็นบรษัิทในกลุม่อตุสาหกรรมและบรกิารทัวไป) 
ใหร้ะบสุัดสว่นหนทีมีภีาระดอกเบยีของผูอ้อก ไดแ้ก ่เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ ตราสารหน ีและอนื ๆ (ใหร้ะบรุายการในหมายเหต)ุ เชน่ 
หนสีนิจากสัญญาเชา่ทางการเงนิ เงนิกูย้มืบรษัิททเีกยีวขอ้ง เป็นตน้  
ตัวอยา่ง 
ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*รายการอนื ๆ ไดแ้ก่ หนสีนิจากสัญญาเชา่ (lease) 

14.  ลําดับการไดร้ับชําระหนี 
ใหร้ะบ ุ(ตามรูปภาพ) สทิธเิรยีกรอ้งของผูล้งทนุในการไดร้ับชําระหนเีมอืผูอ้อกถกูพทิักษ์ทรัพยห์รอืถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอื 
มกีารชําระบัญชเีพอืการเลกิบรษัิท 
ตัวอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 

15. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของตราสาร 
ใหร้ะบคุวามเสยีงทเีกยีวขอ้งกับตราสาร และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้) ทังน ีใหเ้รยีงลําดับ
ปัจจัยความเสยีงหรอืคําเตอืนทสีําคัญมากเป็นลําดับแรก 
 สําหรับตราสารหนีแตล่ะประเภท  

- ตราสารหนีของหน่วยงานภาครัฐไทย ใหม้ขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทุนเขา้ใจวา่ ตราสารนีไม่ไดร้ับการคําประกันจากกระทรวงการคลัง 
และทรัพยส์นิของผูอ้อก ตราสารไมอ่ยูใ่นความรับผดิชอบแหง่การบังคับคด ี
ตัวอยา่ง 
พันธบัตรทเีสนอขายในครังนไีมใ่ชต่ราสารหนีทกีระทรวงการคลังคําประกันเงนิตน้และดอกเบยี นอกจากน ีผูถ้อืพันธบัตรยังมคีวาม
เสยีงในการไดร้ับชําระหนีคนื  เนืองจากผูอ้อกพันธบัตรอาจมขีอ้จํากัดเกยีวกับการบังคับชําระหนใีนทรัพยส์นิ ไม่วา่จะเป็นขอ้จํากัด
ตามกฎหมายอนืใด สัญญา หรอืขอ้จํากัดอนืใด หากเกดิกรณีทมีกีารผดินัดชําระหนีภายใตพ้ันธบัตรขนึ ผูถ้อืพันธบัตรอาจไมส่ามารถ
ฟ้องรอ้งใหนํ้าทรัพยส์นิของผูอ้อกพันธบัตรมาชําระหนไีด ้และสทิธขิองผูถ้อืพันธบัตรในการไดร้ับชําระหนภีายใตพั้นธบัตรอาจไดร้ับ
ผลกระทบในทางลบอยา่งมนัียสําคัญ 



 

12 
 

การเปิดเผยขอ้มลู 
- หุน้กูส้กลุเงนิตราต่างประเทศ (FX bond) ใหม้ขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจว่า ความผันผวนของอัตราแลกเปลยีนอาจสง่ผลตอ่

ผลตอบแทนทผีูล้งทนุจะไดร้ับดว้ย ตลอดจนความเสยีงจากหลักเกณฑเ์กยีวกับการแลกเปลยีนเงนิตรา ขันตอนและขอ้จํากัดของ
การซอื ขาย หรอืโอนตราสาร รวมทังขอ้จํากัดของการลงทนุในหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
ตัวอยา่ง 
- เนืองจากผูอ้อกหุน้กูจ้ะชําระหนเีงนิตน้และดอกเบยีหุน้กูเ้ป็นเงนิยโูร ผูล้งทนุจงึมคีวามเสยีงเกยีวกับอัตราแลกเปลยีน         

กรณีทเีงนิยโูรมมีลูคา่ลดลง รวมถงึความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของกฎหมายควบคมุการแลกเปลยีนเงนิตรา หรอื         
การเพมิขอ้จํากัดทางกฎหมายเกยีวกับการแลกเปลยีนเงนิในประเทศไทย ซงึอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่การลงทนุ       
และผลตอบแทนการลงทนุในหุน้กู ้

- หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิใหร้ะบเุงอืนไขและความเสยีงทผีูอ้อกอาจไมจ่่ายดอกเบยี (ถา้ม)ี ตลอดจนสทิธหิรอืลําดับในการรับชําระหนขีอง     
ผูถ้อืหุน้กู ้เชน่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้กูจ้ะดอ้ยกวา่สทิธขิองเจา้หนีสามัญเฉพาะในเรอืงการรับชําระหนตีามหุน้กูนั้นเมอืผูอ้อกหุน้กู ้      
ถกูพทิักษ์ทรัพย ์หรอืถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอืมกีารชําระบัญชเีพอืการเลกิบรษัิท หรอืกรณีอนืใดทไีดร้ับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน (ถา้ม ีใหร้ะบรุายละเอยีด) 
ตัวอยา่ง 
หุน้กูม้สีถานะดอ้ยสทิธ ิโดยผูถ้อืหุน้กูจ้ะไดร้ับชําระหนีหลังจากเจา้หนีบรุมิสทิธ ิเจา้หนีสามัญ และผูถ้อืหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิดังนัน      
ผูถ้อืหุน้กูม้โีอกาสไม่ไดร้ับชําระคนืเงนิตน้และดอกเบยีคา้งชําระหากผูอ้อกไมม่ทีรัพยส์นิเหลอืหรอืมไีม่เพยีงพอชําระหนตีามหุน้กู ้

- หุน้กูท้คีรบกําหนดไถ่ถอนเมอืเลกิกจิการ (perpetual) ใหร้ะบลุักษณะพเิศษและมขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่เป็นหุน้กูไ้มม่ี
กําหนดอายแุน่นอนเหมอืนหุน้กูท้ัวไป และระบลุักษณะพเิศษและความเสยีงทผีูล้งทนุอาจไดร้ับ และขอ้มลูแจง้เตอืนทเีกยีวขอ้ง        
ซงึรวมถงึ (แตไ่มจํ่ากัดเฉพาะ) สถานะการดอ้ยสทิธขิองตราสาร (subordinated) เงอืนไขการเลอืนจ่ายดอกเบยี สทิธขิองผูอ้อก 
ในการไถถ่อนคนืกอ่นกําหนด (callable) และกรณไีมม่เีงอืนไขการผดินัดไขว ้(cross-default) 
ตัวอยา่ง 
- ผูถ้อืหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนไดต้อ่เมอืผูอ้อกเลกิกจิการ ซงึการถอืแบบไมม่กีําหนดอาย ุมลีักษณะคลา้ยคลงึกับการถอืหุน้ท ี

ผูล้งทนุอาจไม่ไดร้ับคนืเงนิตน้ 
- ในกรณีทผีูอ้อกเลกิกจิการหรอืลม้ละลาย ผูล้งทนุจะมสีทิธไิดร้ับชําระหนเีป็นลําดับทา้ย ๆ กอ่นผูถ้อืหุน้สามัญแตห่ลังจาก 

เจา้หนีบรุมิสทิธ ิเจา้หนีสามัญ และผูถ้อืหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ
- ผูอ้อกมสีทิธเิลอืนการชําระดอกเบยีพรอ้มกับสะสมดอกเบยีจ่ายไปชําระในวันใดก็ไดไ้มจํ่ากัดระยะเวลา และไมจํ่ากัดจํานวนครงั 

(หรอืยกเลกิการจ่ายดอกเบยี4) ผูล้งทนุจงึอาจไม่ไดร้ับดอกเบยีหรอืไดร้ับดอกเบยีลา่ชา้ 
- ผูอ้อกมสีทิธไิถถ่อนหุน้กูค้นืกอ่นกําหนดเพอืลดตน้ทนุการจ่ายดอกเบยีในกรณีอัตราดอกเบยีในตลาดลดลง ดว้ยเหตผุล 

ทางภาษี และ/หรอืมกีารเปลยีนแปลงวธิจีัดอันดับหุน้กูห้รอืหลักการทางบัญช ี(ตามเงอืนไขทผีูอ้อกตราสารกําหนด) ซงึกรณที ี          
ผูอ้อกไดใ้ชส้ทิธไิถถ่อนกอ่นกําหนดและทผีา่นมามกีารเลอืนการชําระดอกเบยี โดยสะสมดอกเบยีทคีา้งชําระนันมาชําระในวันที
ไถถ่อนกอ่นกําหนดดังกลา่ว ผลตอบแทนทแีทจ้รงิของผูล้งทนุในหุน้กูนี้จะลดนอ้ยลงกว่าผลตอบแทนหรอืดอกเบยีทคีวรตอ้ง
ไดร้ับชําระตามงวดปกต ิ

- หากผูอ้อกมกีารผดินัดชําระหนใีนหุน้กูอ้นื หรอืสัญญาทางการเงนิอนื หรอืเจา้หนีอนืของผูอ้อก จะไมทํ่าใหผู้อ้อกเป็น             
ผูผ้ดินัดชําระภายใตหุ้น้กูนี้ดว้ย ผูล้งทนุจงึไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งใหผู้อ้อกตอ้งชําระคนืเงนิตน้และดอกเบยี 

- กองทรัสตเ์พอืการลงทนุในโครงสรา้งพนืฐานทเีสนอขายไดเ้ฉพาะผูล้งทนุรายใหญ ่(กอง Infra Trust – รายใหญ)่ เสนอขาย 
ตราสารหนี (Infra Trust Bond) ตอ่ผูล้งทนุทัวไป อยา่งนอ้ยใหม้ขีอ้มลูเตอืนผูล้งทนุดังตอ่ไปนี 
1. สนิทรัพยข์องกอง Infra Trust เป็นสนิทรัพยท์อียูร่ะหวา่งก่อสรา้งและยังไมก่อ่รายไดเ้ชงิพาณชิย ์มลูคา่ XX ลา้นบาท ผูล้งทนุ

จงึมคีวามเสยีงทสีนิทรัพยด์ังกลา่วอาจสรา้งไม่เสร็จ หรอืเสร็จลา่ชา้กว่ากําหนด หรอื มตีน้ทุนการกอ่สรา้งสงูกวา่ทปีระมาณการไว ้
2. สําหรับกรณีการออกและเสนอขาย Infra Trust Bond ทมีเีงอืนไขการไมจ่่ายดอกเบยีในชว่งแรก ใหร้ะบใุหช้ดัเจนวา่ ในชว่ง  

X ปีแรก ผูล้งทนุจะยังไมไ่ดร้ับดอกเบยีสําหรับหุน้กู 
- หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใหร้ะบคุวามเสยีงเกยีวกับความผันผวนของราคาหุน้สามัญจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพ (เชน่ ราคาหุน้สามัญ 

ลดตาํลงระหวา่งเวลาใชส้ทิธกัิบเวลาทมีกีารสง่มอบหุน้สามัญ) การจํากัดระยะเวลาใชส้ทิธแิปลงสภาพ และการเปลยีนแปลงหรอื
การปรับสทิธทิอีาจมผีลกระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืตราสาร (ถา้ม)ี เป็นตน้ 
ตัวอยา่ง 
มขีอ้กําหนดบังคับทใีหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้สามัญแทนการชําระเงนิตน้ ผูล้งทนุจงึมคีวามเสยีงจากราคาหุน้สามัญทมีี
ความผันผวนและอาจมมีลูคา่ตํากวา่มลูคา่ทตีราไวข้องหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

- หุน้กูท้มีเีงอืนไขใหผู้อ้อกตราสารสามารถไถ่ถอนตราสารกอ่นครบกําหนดได ้(callable)  อยา่งนอ้ยใหร้ะบคุวามเสยีงทผีูล้งทนุอาจ
ไดร้ับหากผูอ้อกตราสารใชส้ทิธไิถถ่อนตราสารกอ่นครบกําหนด เชน่ ผูถ้อืตราสารมคีวามเสยีงทจีะเสยีโอกาสในการไดร้ับ
ผลตอบแทนทสีงูจากการลงทนุในตราสารทเีสนอขาย หากผูอ้อกตราสารใชส้ทิธไิถถ่อนในชว่งทอัีตราดอกเบยีในตลาดลดตาํลง
กวา่อัตราดอกเบยีของตราสาร เป็นตน้ 
ตัวอยา่ง 
ทา่นมคีวามเสยีงทผีูอ้อกจะไถ่ถอนกอ่นกําหนด ทําใหท้า่นไม่ไดผ้ลตอบแทนตามทคีาดและอาจตอ้งลงทนุในตราสารทผีลตอบแทน
ตําลง (reinvestment risk) 

- หุน้กูท้มีเีงอืนไขใหผู้ถ้อืตราสารสามารถขอไถถ่อนตราสารกอ่นครบกําหนดได ้(puttable)  อยา่งนอ้ยใหร้ะบรุายละเอยีดเกยีวกับ
เงอืนไขและวธิกีารไถ่ถอนตราสารกอ่นครบกําหนดของผูถ้อืตราสารทไีดกํ้าหนด ไวล้ว่งหนา้ตังแตอ่อกและเสนอขายตราสาร เชน่ 
หาก credit rating ของตราสาร/ผูอ้อกตราสารลดตาํลงกวา่ระดับทรีะบไุว ้ผูถ้อืตราสารมสีทิธขิอไถถ่อนตราสารกอ่นครบกําหนดได ้
เพอืนําเงนิไปลงทนุในตราสารอนื ทมีลีักษณะและผลตอบแทนตามทตีนตอ้งการ โดยตอ้งดําเนนิการตามวธิกีารทกํีาหนดไว ้
ลว่งหนา้ เป็นตน้ 

- ตัวเงนิ ใหร้ะบลุักษณะพเิศษใหผู้ล้งทนุเขา้ใจ เชน่ 
- ในกรณีทผีูถ้อืตัวเงนิโอนตัวเงนิดว้ยวธิกีารสลักหลังตัวเงนิโดยการลงลายมอืชอืดา้นหลังตัวเงนิจะมผีลทําใหผู้ส้ลักหลังตัวเงนิ

อาจถกูไล่เบยีหรอือาจตอ้งรับผดิชอบในการชําระหนีตามความในตัวเงนินันดว้ย เวน้แตผู่ส้ลักหลังไดจ้ดขอ้กําหนดลบลา้งหรอื
จํากัดความรับผดิของตนไวช้ดัแจง้ในตัวเงนิ เชน่ “จะไลเ่บยีเอาจากขา้พเจา้ไม่ได”้ (without recourse) จงึจะมผีลทําให ้
ผูส้ลักหลังไมต่อ้งรับผดิชอบในการชําระหนตีอ่ผูร้ับโอนตวัเงนิตอ่ไป 

 
4 ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิย ์(Basel III) และตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของ
บรษัิทประกันภัย (Insurance Capital Bond) ผูอ้อกสามารถยกเลกิการจ่ายดอกเบยีไดข้นึอยูก่ับเงอืนไขทกํีาหนดไว ้ 
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การเปิดเผยขอ้มลู 
- ในกรณีทมีกีารระบุขอ้ความ “เปลยีนมอืไมไ่ด”้ “หา้มเปลยีนมอื” หรอืขอ้ความอนืใดทมีคีวามหมายทํานองเดยีวกัน อาจมผีล 

ทําใหเ้กดิความเสยีงดา้นสภาพคลอ่งของตัวเงนินัน โดยผูถ้อืตัวเงนิจะโอนตัวเงนิดว้ยวธิกีารสลักหลังตัวเงนิโดยการลงลายมอื
ชอืดา้นหลังตัวไม่ได ้ 

- ตัวเงนิเป็นเอกสารหลักฐานสําคัญในการขอขนึเงนิเมอืครบกําหนด ผูล้งทนุตอ้งพงึระมัดระวังไมใ่หต้วัเงนิสญูหาย              
หากปราศจากตัวเงนิแลว้ผูอ้อกตัวเงนิอาจปฏเิสธการชําระเงนิได ้ผูถ้อืตัวเงนิไม่ไดร้ับการคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก          
ในกรณีทธีนาคารพาณชิยผ์ูอ้อกตัวเงนิลม้ละลายหรอืไมส่ามารถจ่ายชําระหนีตามตัวเงนิได ้

 สําหรับตราสารหนีทกุประเภท 
- อยา่งนอ้ยใหม้ขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจว่าตลาดตราสารหนีในประเทศไทยมสีภาพคลอ่งตํา การขายตราสารกอ่น 

ครบกําหนดไถถ่อนในตลาดรองนันอาจไดร้ับมลูคา่ขายตราสารลดลงหรอืเพมิขนึได ้โดยขนึอยูก่ับสภาวะและความตอ้งการ  
ของตลาดในขณะนัน 
ตัวอยา่ง 
- การลงทนุในหุน้กูไ้มใ่ชก่ารฝากเงนิ  
- ผูล้งทนุอาจตอ้งพรอ้มถอืหุน้กูจ้นครบกําหนด เนืองจากการขายกอ่นครบกําหนดอาจทําไดย้าก หรอืขายไดต้าํกวา่มลูคา่ 

ทตีราไวห้รอืราคาทซีอืมา 
- หากไม่มอัีนดับความน่าเชอืถอื ทา่นควรตอ้งพจิารณาความสามารถในการชําระคนืของผูอ้อกอยา่งรอบคอบ 
- หากเป็นหุน้กูม้ปีระกัน ควรพจิารณาความสามารถและมลูคา่ในการประกันไดจ้รงิเมอืผดินัดชําระ   

- กรณีทมี ีrating ของตราสาร และ/หรอืผูอ้อกตราสาร และ/หรอืผูค้ําประกัน/ผูร้ับอาวลั ใหม้ขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่ 
rating ดังกลา่วเป็นเพยีงขอ้มลูประกอบการตัดสนิใจลงทนุเทา่นัน มใิชส่งิชนํีาการซอืขายตราสารหนทีเีสนอขาย และไมไ่ดเ้ป็น
การรับประกันความสามารถในการชําระหนขีองผูอ้อกตราสาร 

- ตราสารหนี unrated หรอืผูอ้อกมใิชบ่รษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (non-listed co.) ใหม้ขีอ้มลูที
เตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่ ตราสารอาจมผีลตอบแทนสงู แตก็่มคีวามเสยีงทสีงูดว้ยเชน่กัน หรอืขอ้จํากัดในการตดิตามขอ้มลู
ของบรษัิทผูอ้อกตราสาร  
ตัวอยา่ง 
- กรณี non-listed co. และ unrated : หุน้กูไ้มม่อีันดับความน่าเชอืถอื และผูอ้อกไมไ่ดเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีนกับ 

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ขอ้มลูจงึมจํีากัด ควรศกึษาและตดิตามขอ้มลูของผูอ้อกอย่างตอ่เนอืง 
- กรณี non-listed co. แตม่อัีนดับความน่าเชอืถอื (rated) : ผูอ้อกไมไ่ดเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพย ์

แหง่ประเทศไทย ขอ้มลูจงึมจํีากัด ควรศกึษาและตดิตามขอ้มลูของบรษัิทผูอ้อกอยา่งตอ่เนอืง 
*ทงัน ีการเปิดเผยลักษณะพเิศษทสีําคัญของตราสารสําหรับการออกและเสนอขายหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง หุน้กูท้อีอกภายใตโ้ครงการ 
แปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์(securitization) ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิย ์(Basel III) ตราสารดอ้ยสทิธิ
เพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัย (Insurance Capital Bond) ศกุกู และตราสารหนีสง่เสรมิความยังยนื (Sustainability-linked 
Bond) สามารถดไูดท้ตีารางดา้นทา้ย 

16.  คําเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอนื 
 คําเตอืน 

ใหร้ะบกุารแจง้เตอืนตอ่ไปนี 
- การอนุมัตจิากสํานักงาน ก.ล.ต. ไมไ่ดห้มายความว่าแนะนําใหล้งทนุ ประกันการชําระหนี ผลตอบแทน เงนิตน้ หรอืรับรอง 

ความถกูตอ้งของขอ้มลู 
- ขอ้มลูสรุปนีเป็นสว่นหนงึของหนังสอืชชีวน (filing) ซงึเป็นเพยีงขอ้มลูสรุปเกยีวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสยีงของ

หลักทรัพยแ์ละบรษัิททอีอกและเสนอขายหลักทรัพย ์ ดังนัน ผูล้งทนุตอ้งวเิคราะหค์วามเสยีงและศกึษาขอ้มลูจากหนังสอืชชีวน 
(filing)  

 ขอ้มลูแจง้เตอืนอนื 
1. ประวัตผิดินัดชําระหน ี 

- ใหร้ะบวุา่ ม ี/ ไมม่ ีการผดินัดชําระหนดีอกเบยีหรอืเงนิตน้ของตราสารหนี หรอืผดินัดชําระหนีเงนิกูย้มืจากธนาคารพาณชิย ์
บรษัิทเงนิทนุ บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถาบันการเงนิทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตงัขนึโดยดปูระวัตยิอ้นหลัง 3 ปีจากบรษัิท
ขอ้มลูเครดติแหง่ชาต ิและงบการเงนิ ทตีรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรีับอนุญาต หาก “ม”ี  ใหอ้ธบิายสาเหตขุองการผดินัด 
ชําระหนนัีน 

2. ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์(conflict of interest) (เฉพาะกรณีเสนอขายตอ่ PO และ/หรอื PP-HNW และ/หรอื PP-UHNW) 
- กรณีทบีรษัิทหลักทรัพยท์ทํีาหนา้ทจํีาหน่ายตราสารหน ี/ ทปีรกึษาทางการเงนิมคีวามเกยีวขอ้งกับผูอ้อกตราสารหนใีนลักษณะ

ทอีาจกอ่ใหเ้กดิ conflict of interest (เชน่ มกีารถอืหุน้ระหวา่งกัน มกีรรมการร่วมกัน เป็นเจา้หน ีเป็นตน้) ใหเ้ปิดเผยลักษณะ
ความสัมพันธไ์วด้ว้ย ทังน ีใหเ้ป็นไปตามประกาศทเีกยีวขอ้งกับการจัดการ conflict of interest ในกระบวนการออกและ 
เสนอขายตราสารหนี 

- กรณีผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูม้สีถานะเป็นเจา้หนขีองผูอ้อกตราสารหนี ใหเ้ปิดเผยความสัมพันธด์ังกลา่วไวด้ว้ย 
3. รายละเอยีดตราสารรุ่นอนื (กรณีเสนอขายมากกวา่ 1 รุ่นในครังนัน) 

- กรณีการเสนอขายตราสารหลายชดุซงึมอีาย/ุrating แตกตา่งกัน สามารถสรุปขอ้มลูตราสารรุ่นอนืทเีสนอขายพรอ้มกันได ้ทังน ี
ใหม้ขีอ้มลูเตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่ ตราสารแตล่ะชดุมคีวามเสยีงไมเ่ทา่กัน โดยตราสารทมีอีายุมากกวา่/rating ทตีํากวา่จะมี
ความเสยีงทสีงูกว่า 
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 การเปิดเผยเพมิเตมิกรณีเสนอขายตราสารประเภทอนื 
o หุน้กูท้มีอีนุพนัธแ์ฝง 

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ประเภทตราสาร 
ใหร้ะบปุระเภทตราสารหนทีเีสนอขาย : หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง 

2. ลักษณะตราสาร 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- ปัจจัยอา้งองิ : ใหร้ะบปัุจจัยอา้งองิของตราสารทเีสนอขาย เชน่ ราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. ดัชนี SET100 ราคาทองคํา  
อัตราแลกเปลยีนเงนิเยน เป็นตน้  

- วันกําหนดคา่ปัจจัยอา้งองิ 
- รูปแบบการไถถ่อน (cash/physical) : ใหร้ะบวุา่ในการไถถ่อนหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง ผูอ้อกตราสารจะจ่ายชําระคนืดว้ยเงนิสด หรอื

หลักทรัพย/์สนิทรัพยอ์นื หรอืเงนิสดหรอืหลักทรัพย/์สนิทรัพยอ์นื หรอื จ่ายชําระดว้ยวธิอีนื 

3. รายละเอยีดสําคัญอนื 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- อัตราผลตอบแทนสงูสดุ/ตําสดุ : ใหร้ะบอัุตราผลตอบแทนสงูสดุ/ตําสดุทอีาจเกดิขนึจากการทําธรุกรรม 
- การคุม้ครองเงนิตน้ ณ วันครบกําหนด : ใหร้ะบวุา่ ม ี/ ไมม่ ีหาก “ม”ี  ใหร้ะบวุา่ ณ วันครบกําหนดอาย ุผูอ้อกตราสารจะจ่ายชําระคนื 

เงนิตน้อยา่งนอ้ย X% ของเงนิลงทนุ  ทังน ีในการเสนอขายตราสารตอ่ผูล้งทนุทัวไป (PO) ผูอ้อกตราสารจะตอ้งจ่ายชําระคนืเงนิตน้ 
ไมต่ํากวา่ 80% ของเงนิลงทนุ ณ วันครบกําหนดอายุ 

4. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของตราสาร 
 ลักษณะพเิศษ ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- ลักษณะและเงอืนใขในการจ่ายเงนิตน้/ผลตอบแทน : ใหร้ะบลุักษณะอัตราดอกเบยี/ผลตอบแทนทจี่ายใหผู้ถ้อืตราสารตามงวด 
การจ่ายเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) และจํานวนเงนิ หลักเกณฑก์ารคํานวณดอกเบยี/ผลตอบแทน เงอืนไขอนืทเีกยีวขอ้งกับการจ่ายดอกเบยี/
ผลตอบแทน และ/หรอืการชําระคนืเงนิตน้ (ถา้ม)ี รวมถงึใหแ้สดงผลตอบแทนทผีูถ้อืตราสารจะไดร้ับจากการลงทนุภายใตส้ถานการณ์
ตา่ง ๆ ดว้ย เชน่ 
1. กรณีทกีารชําระคนืเงนิตน้ขนึอยูก่ับระดับปัจจัยอา้งองิ ใหร้ะบเุงอืนไขดังกลา่วไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย เชน่  
ณ วันครบกําหนดอายตุราสาร 

- หากราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. ตํากวา่ X1 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับเงนิตน้คนื 80% ของเงนิลงทนุ 
- หากราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. อยูร่ะหวา่ง X1 และ X2 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับเงนิตน้คนืไมต่ํากวา่ 80% แตไ่มเ่กนิ 100% 

ของเงนิลงทนุ ขนึอยูก่ับราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. 
- หากราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. สงูกวา่ X2 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับเงนิตน้คนื 100% ของเงนิลงทนุ 

2. กรณีทกีารจ่ายดอกเบยีขนึอยู่กับระดับปัจจัยอา้งองิ ใหร้ะบเุงอืนไขดังกลา่วไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย  เชน่ หากมวัีนใดวันหนงึในงวด 
การจ่ายดอกเบยี 

- ราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. ตํากวา่ X1 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบยี Y1% ตอ่ปี  
- ราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. อยูร่ะหวา่ง X1 และ X2 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบยี Y2% ตอ่ปี 
- ราคาหุน้สามัญของบรษัิท ก. สงูกวา่ X2 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบยีในอัตรา Y3% ตอ่ปี 

ตัวอยา่ง 
กรณีมกีารคุม้ครองเงนิตน้ทรีะดับรอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทตีราไว ้
ผูล้งทนุมเีงนิลงทนุ 1,000 บาท ในหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงทมีปัีจจัยอา้งองิเป็นหุน้บรษัิท BBB ซงึจ่ายดอกเบยี 10% ตอ่ปีและ 
ถอืจนครบอาย ุผูถ้อืตราสารจะไดร้ับชําระคนืเงนิตน้และดอกเบยีเป็นเงนิสด โดยเงนิตน้ทจีะไดร้ับคนืขนึอยูก่ับราคาปิดของหุน้อา้งองิ 
ณ วันทคีรบกําหนดอายหุุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง จะสามารถแบง่ไดเ้ป็น 3 กรณี ไดแ้ก ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ถา้ราคาปิดหุน้บรษัิท BBB ณ วันทคีรบกําหนดอาย ุเทา่กับหรอืสงูกวา่ 100 บาท (ราคาหุน้อา้งองิ) ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับคนืเงนิตน้ 
เทา่กับ 1,000 บาท (มลูคา่ทตีราไว)้ และดอกเบยี 100 บาท รวมเป็นจํานวน 1,100 บาท ซงึคดิเป็นอัตราผลตอบแทนเทา่กับ 
รอ้ยละ 10 ตอ่ปี 

2) ถา้ราคาปิดหุน้บรษัิท BBB  ณ วันทคีรบกําหนดอาย ุสงูกวา่ 80 บาท แตต่ํากวา่ 100 บาท เชน่ 90 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับคนื 
เงนิตน้ เทา่กับราคาปิดหุน้ BBB คณู 10 (90 x 10) หรอื 900 บาท และดอกเบยี 100 บาท รวมเป็นจํานวน 1,000 บาท ซงึคดิเป็น
อัตราผลตอบแทนเทา่กับรอ้ยละ 0 ตอ่ปี 

3) ถา้ราคาปิดหุน้บรษัิท BBB  ณ วันทคีรบกําหนดอาย ุเทา่กับหรอืตํากวา่ 80 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับคนืเงนิตน้ เทา่กับ 800 บาท 
(รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทตีราไว)้ และดอกเบยี 100 บาท รวมเป็นจํานวน 900 บาท ดังนัน ผูล้งทนุจะขาดทนุเทา่กับรอ้ยละ 10 ตอ่ปี 

- การเป็นบคุคลภายใน : กรณีเป็นบคุคลภายในของบรษัิททอีอกหุน้อา้งองิ ใหร้ะบบุคุคลทอียูใ่นฐานะทอีาจมโีอกาสลว่งรูข้อ้มลูภายใน
ของบรษัิททอีอกหุน้อา้งองิอันเนืองมาจากการมโีครงสรา้งการถอืหุน้หรอืการจัดการร่วมกับบรษัิททอีอกหุน้อา้งองิ โดยเฉพาะอยา่งยงิ
บคุคลทมีลีักษณะใดลักษณะหนงึดังตอ่ไปนดีว้ย 
1. ถอืหุน้ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทังหมดของบรษัิททอีอกหุน้อา้งองิ 
2. มบีรษัิททอีอกหุน้อา้งองิเป็นผูถ้อืหุน้ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทังหมด 

1
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การเปิดเผยขอ้มลู 
3. มผีูถ้อืหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทังหมดเป็นกลุม่บคุคลเดยีวกับ 

ผูถ้อืหุน้ทถีอืหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้มในบรษัิททอีอกหุน้อา้งองิเกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีง
ทังหมด 

4. มกีรรมการหรอืผูบ้รหิารเป็นกลุม่บคุคลเดยีวกับกรรมการทมีอีํานาจลงนามผกูพันหรอืผูบ้รหิารของบรษัิททอีอกหุน้อา้งองิ 
5. มโีครงสรา้งการถอืหุน้หรอืการจัดการในลักษณะอนืใดทแีสดงใหเ้ห็นไดว้่า ผูท้ปีระสงคจ์ะยนืคําขออนุญาตมอํีานาจควบคมุบรษัิท

ทอีอกหุน้อา้งองิ หรอืมบีรษัิททอีอกหุน้อา้งองิเป็นผูม้อีํานาจควบคมุ หรอืมผีูม้อํีานาจควบคมุเป็นบคุคลเดยีวกับผูม้อํีานาจควบคมุ
บรษัิททอีอกหุน้อา้งองิ 

 ความเสยีงสําคัญของตราสาร และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้)  
ตัวอยา่ง 
- หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงเป็นตราสารทมีสีภาพคลอ่งตํา และมตีลาดรองจํากัด ทําใหผู้ล้งทนุอาจซอืขายไดไ้มส่ะดวก 
- ผูล้งทนุมคีวามเสยีงทจีะสญูเงนิลงทนุทงัหมด หรอืบางสว่น หากหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงไม่มกีารคุม้ครองเงนิตน้ หรอืคุม้ครอง    

เงนิตน้ตํากว่า 100% ของเงนิลงทนุ 
- หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงเป็นตราสารทมีคีวามซบัซอ้นมากกวา่หุน้กูห้รอืตราสารหนทีัวไป เนืองจากมสีว่นทเีป็นตราสารอนุพันธ ์

(derivatives) ซงึจะมคีวามเสยีงทเีกยีวขอ้งหลายดา้น เชน่ ความเสยีงของปัจจัยอา้งองิ ความเสยีงดา้นเครดติของผูอ้อกตราสาร 
เป็นตน้ ซงึผูล้งทนุจะตอ้งศกึษาและทําความเขา้ใจรายละเอยีดอยา่งถถีว้นกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

- เงอืนไขการจ่ายผลตอบแทนและเงนิตน้อา้งองิกับปัจจัยตา่ง ๆ และผูล้งทนุมคีวามเสยีงทจีะสญูเงนิลงทนุหากไมม่กีารคุม้ครอง
เงนิตน้ 
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o หุน้กูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์(securitization) 

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ประเภทตราสาร 
ใหร้ะบปุระเภทตราสารหนทีเีสนอขาย : หุน้กูท้อีอกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพยข์องบรษัิท ก จํากัด เป็นตน้ 

2. ลักษณะตราสาร 
ใหร้ะบรุายการตอ่ไปนี 

- ผูใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บหน ี: ใหร้ะบุชอืผูใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บหน ีตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing (ถา้ม)ี 

3. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของตราสาร 
 ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- Credit enhancement : ใหร้ะบรุูปแบบหรอืวธิกีารทํา credit enhancement ในการเสนอขายตราสาร และมลูคา่ของการทํา credit 
enhancement พรอ้มทังคําอธบิายและเงอืนไขของวธิกีารดังกลา่ว เชน่ การคําประกันโดยนติบิคุคล/บคุคลอนื (Corporate/ 
Personal Guarantee) การวางหลักประกันไวเ้กนิมลูคา่ (Over collateralization) หรอืการตังบัญชเีงนิสํารอง หรอืกรณีทมีกีารออก
หุน้กูห้ลายประเภทภายใตโ้ครงการเดยีวกัน (เชน่ หุน้กูม้ปีระกัน/หุน้กูท้ัวไป และหุน้กูด้อ้ยสทิธ)ิ และกําหนดใหผู้เ้สนอโครงการ 
ซอืหุน้กูด้อ้ยสทิธทิอีอกภายใตโ้ครงการ ใหร้ะบรุายละเอยีดดังกลา่ว รวมถงึการจัดสรรกระแสเงนิสดในการจ่ายชําระเงนิตน้และ
ดอกเบยี เพอืใหมั้นใจว่าหุน้กูป้ระเภทอนืจะไดร้ับชําระหนกีอ่นหุน้กูด้อ้ยสทิธ ิเป็นตน้ 

- การชําระคนืเงนิตน้และผลตอบแทน : ใหร้ะบจํุานวนเงนิทผีูล้งทนุจะไดร้ับในแตล่ะงวด ซงึรวมถงึเงนิตน้และดอกเบยี พรอ้มระบุวันทจีะ
จ่ายชําระงวดแรกดว้ย  โดยการจ่ายคนืเงนิตน้อาจเป็นลักษณะ ชําระคนืเงนิตน้ครังเดยีวเมอืหุน้กูค้รบกําหนด (Bullet) ทยอยชําระคนื
เงนิตน้ แบบกําหนดตารางการชําระคนืลว่งหนา้ (Amortizing) ทยอยชําระคนืเงนิตน้ตามกระแสเงนิสดทมี ีโดยไมก่ําหนดตาราง 
การชําระคนืลว่งหนา้ (Passthrough) หรอื ทยอยชําระคนืเงนิตน้แตล่ะงวดซงึเมอืรวมดอกเบยีในแตล่ะงวดแลว้ ทําใหจํ้านวนรวม 
ในแตล่ะงวดเทา่กัน หรอืใกลเ้คยีงกัน (Mortgage Style Amortization)  ทังน ีใหร้ะบรุายละเอยีดในการชําระเงนิใหช้ดัเจน (ระบมุูลคา่
รวมเงนิตน้ และดอกเบยี เป็นตน้) 

- สนิทรัพยท์เีป็นสทิธเิรยีกรอ้ง : ใหร้ะบปุระเภท ลักษณะ คณุภาพ และมลูคา่ของสนิทรัพยท์เีป็นสทิธเิรยีกรอ้งภายใตโ้ครงการ เชน่ 
ลกูหนีสนิเชอืทอียูอ่าศัย สทิธเิรยีกรอ้งในคา่เชา่ ลกูหนสีนิเชอืบัตรเครดติ เป็นตน้  

- รายละเอยีดโครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์: ใหอ้ธบิายรายละเอยีดโครงสรา้งของหุน้กู ้กระบวนการแปลงสนิทรัพยเ์ป็น
หลักทรัพย ์ และการดแูลจัดการสนิทรัพย ์รวมถงึสทิธใินการเรยีกรอ้งรับชําระหนใีนกรณีทผีูอ้อกตราสารผดินัดชําระหน/ีลม้ละลาย/
ชําระบัญชเีพอืเลกิกจิการ 

- ลําดับขนัการจ่ายกระแสเงนิสด (Cash-flow waterfall) : ในกรณีทมีกีารออกตราสารหลาย class หรอื tranche ซงึมรีะดับความเสยีง
ไมเ่ทา่กันภายใตโ้ครงการเดยีวกัน ใหร้ะบลุําดับการไดร้ับผลตอบแทนโดยแสดงเป็นรูปภาพประกอบ 

 ใหร้ะบคุวามเสยีงทเีกยีวขอ้งกับตราสาร และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้) 
ตัวอยา่ง 
- เมอืเกดิเหตผุดินัดชําระหน ีผูถ้อืหุน้กูส้ามารถฟ้องรอ้งผูอ้อกตราสารเชน่เดยีวกับหุน้กูม้ปีระกัน และมสีทิธใินเงนิทไีดจ้ากสนิทรัพย์

ภายใตโ้ครงการ โดยไมส่ามารถฟ้องรอ้งจากผูเ้สนอโครงการได ้
- การพจิารณาความสามารถในการชําระคนืเงนิตน้และจ่ายดอกเบยีของผูอ้อกตราสาร ควรพจิารณาจากคณุภาพและความสามารถ 

ในการสรา้งรายได ้/ กระแสเงนิสดของสนิทรัพยภ์ายใตโ้ครงการ 
- ความเสยีงหลักของโครงการ เชน่ ความเสยีงเกยีวกับการจัดการใหเ้กดิความเพยีงพอของกระแสเงนิสดในโครงการ ความเสยีงจาก

การผดินัดชําระหน ีความเสยีงจากการทลีกูหนีผอ่นชําระหนีเร็วกว่ากําหนด (ในกรณีทกีารจ่ายชําระเงนิตน้และดอกเบยีเป็นแบบ pass 
through สําหรับโครงการทมีสีนิทรัพยใ์นโครงการเป็นสทิธเิรยีกรอ้งในลกูหน)ี  ความเสยีงจากการแตง่ตังผูใ้หบ้รกิารและผูท้เีกยีวขอ้ง
เขา้มาดําเนนิโครงการ เป็นตน้ 

- ปัจจัยทกีระทบตอ่ความสามารถในจ่ายชําระเงนิตน้และดอกเบยี การจัดสรรกระแสรายรับสําหรับการจ่ายชําระเงนิตน้และดอกเบยี 
เพอืใหผู้ถ้อืตราสารทราบวา่ความเสยีงของการลงทนุขนึอยูก่ับกระแสรายรับของกองทรัพยส์นิทผีูอ้อกตราสารนํามาชําระคนืหนีตาม 
หุน้กู ้

- เงอืนไขในสัญญาการใหกู้ย้มืระหวา่งผูเ้สนอโครงการและผูอ้อกตราสาร ในกรณีทมีกีารกําหนดว่าหากเงนิทไีดร้ับจากสนิทรัพยภ์ายใต ้
โครงการไมเ่พยีงพอ ผูเ้สนอโครงการจะใหผู้อ้อกตราสารกูย้มืเงนิเพอืจ่ายชําระดอกเบยีหรอืเงนิตน้แก่ผูถ้อืหุน้กู ้ โดยใชว้ธิกีารซอืหุน้กู ้
ดอ้ยสทิธภิายใตโ้ครงการ โดยระบคุวามเสยีงทอีาจกระทบตอ่การไดร้ับชําระหนคีนืดอกเบยีหรอืเงนิตน้แก่ผูถ้อืหุน้กู ้
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o ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนบัเป็นเงนิกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(Basel III) 

การเปิดเผยขอ้มลู 
1. ประเภทตราสาร 
ใหร้ะบวุา่ตราสารทเีสนอขาย : ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิยป์ระเภทท ี1 หรอื 2 
2. รายละเอยีดสําคัญอนื 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- กรณีของตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ ใหร้ะบขุอ้มลูดังตอ่ไปนี 
1. ราคาแปลงสภาพ : ใหร้ะบวุธิกีารกําหนดราคาแปลงสภาพ เชน่ ใหใ้ชร้าคาทสีงูกวา่ระหวา่งราคาแปลงสภาพขนัตํากับราคาตลาดของ

หุน้สามัญของธนาคารพาณชิย ์(ธพ.) ในชว่งทมีเีหตกุารณท์เีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา 
2. ราคาแปลงสภาพขันตํา : กําหนดทรีะดับรอ้ยละ 50 ของราคาหุน้สามัญของ ธพ. ในชว่งกอ่นหรอืระหวา่งการเสนอขายตามแนวทาง 

ทสีมาคมธนาคารไทยกําหนด  รวมถงึระบวุธิกีารคํานวณราคาดังกลา่วประกอบดว้ย 
3. หุน้รองรับ : ใหร้ะบจํุานวนหุน้รองรับท ีธพ. ไดร้ับจากทปีระชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มทังระบุวา่ หุน้รองรับดังกลา่วมเีพยีงพอสําหรับผูถ้อื 

ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุหรอืไม ่หากเกดิการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ 
- ลักษณะการร่วมรับผลขาดทนุ : ใหร้ะบเุงอืนไขการร่วมรับผลขาดทนุของ ธพ. ไดแ้ก ่การบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ                

หรอืการบังคับลดมลูคา่ตราสาร 
- Trigger event : ใหร้ะบเุหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา เพอืใหผู้ถ้อืตราสารร่วมรับผลขาดทนุของ ธพ. 

4. ลําดับการไดร้ับชําระหนี 
ระบ ุ(ตามรูปภาพ) สทิธเิรยีกรอ้งของผูถ้อืตราสารกรณีท ีธพ. ผูอ้อกถกูพทิักษ์ทรัพยห์รอืถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอื 
มกีารชําระบัญชเีพอืการเลกิบรษัิท  
ตัวอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของตราสาร 
ลักษณะพเิศษ 
ใหอ้ธบิายการร่วมรับผลขาดทนุของผูถ้อืตราสารในกรณีเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา ใหอ้ธบิายลําดับในการร่วมรับ 
ผลขาดทนุของ ธพ. พรอ้มกับแสดงตัวอยา่งการคํานวณมลูคา่การร่วมรับผลขาดทนุของผูถ้อืตราสาร และ worst case scenario analysis  
โดยใหแ้สดงเป็นแผนภาพประกอบไวด้ว้ย 
 กรณีการร่วมรับผลขาดทนุในระหวา่งท ีธพ. ผูอ้อกตราสารยังมคีวามสามารถในการดําเนนิกจิการอยูข่องผูถ้อืตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็น

เงนิกองทนุของธนาคารพาณชิยป์ระเภทท ี1 นัน อยา่งนอ้ยจะตอ้งระบวุา่ ผูถ้อืตราสารอาจถกูบังคับลดมลูคา่ตราสารหรอืแปลงสภาพ 
ตราสารเป็นหุน้สามัญก่อนทผีูถ้อืหุน้สามัญจะไดร้ับผลกระทบ ดังนี 
1. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร : ใหแ้สดงตัวอยา่ง worst case scenario analysis ททํีาใหผู้ล้งทนุเขา้ใจ/

รับทราบถงึผลขาดทนุสงูสดุและผลกระทบทอีาจไดร้ับอยา่งชดัเจนดว้ย 
2. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ : ใหแ้สดง 

- ความเสยีงและผลกระทบจากการกําหนดราคาแปลงสภาพขันตํา พรอ้มยกตัวอยา่ง worst case scenario analysis ททํีาให ้
ผูล้งทนุเขา้ใจ/รับทราบถงึผลขาดทนุสงูสดุและผลกระทบทอีาจไดร้ับอยา่งชดัเจน 

- การเปลยีนแปลงหรอืการปรับสทิธใิด ๆ ทอีาจมผีลกระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืตราสาร (ถา้ม)ี  
 
ตัวอยา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ตราสาร Basel III ทมีเีงอืนไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร 
ธนาคารพาณชิย ์A ออกตราสารดอ้ยสทิธแิบบตดัหนสีญูทังจํานวนหรอืบางสว่น ทังสนิจํานวน 10,000 ลา้นบาท 
ตอ่มาเกดิวกิฤตทิางการเงนิทัวโลก สง่ผลใหธ้นาคาร A ไมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการจะเขา้มาอัดฉีดเงนิเพอื
ชว่ยเหลอืธนาคาร A 
ธนาคาร A จงึประกาศจะตัดหนสีญูตราสารทางการเงนิทอีอกไป 80% 
นาย ก ซงึไดซ้อืตราสารดังกลา่วไวจํ้านวน 10 ลา้นบาท จงึถกูบังคับปลดหนีใหแ้ก่ธนาคารในสัดสว่น 80% คดิเป็นเงนิ 8 ลา้นบาท 
ทําใหน้าย ก ตอ้งขาดทนุจากการลงทนุในตราสารดังกลา่วและเหลอืมลูคา่เงนิตน้ท ี2 ลา้นบาท โดยทนีาย ก ไมส่ามารถเรยีกรอ้ง
สทิธอิะไรได ้
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การเปิดเผยขอ้มลู 
2. ตราสาร Basel III ทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ 
ธนาคารพาณชิย ์B ออกตราสารดอ้ยสทิธแิบบแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ จํานวน 10,000 ลา้นบาทราคาหุน้สามัญของธนาคาร B  
ณ ชว่งเวลาทอีอกตราสารดอ้ยสทิธเิทา่กับ 10 บาท และธนาคาร B ไดกํ้าหนดราคาแปลงสภาพ ขนัตําไวท้ ี5 บาท โดยหากราคา
หุน้สามัญ ณ วันทแีปลงสภาพมรีาคาตํากวา่นัน จะใชร้าคาแปลงสภาพท ี5 บาท 
ตอ่มาเกดิวกิฤตทิางการเงนิทัวโลก สง่ผลใหธ้นาคาร B ไมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการจะเขา้มาอัดฉีดเงนิเพอื
ชว่ยเหลอืธนาคาร B 
ธนาคาร B จงึประกาศจะบังคับใหผู้ถ้อืตราสารดอ้ยสทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ โดยราคาหุน้สามัญของธนาคาร B ณ วันทเีกดิ
เหตกุารณ์นัน มรีาคา 3 บาท ตํากวา่ราคาแปลงสภาพทกํีาหนดไว ้
นาย ก ซงึไดซ้อืตราสารดังกลา่วไวจํ้านวน 10 ลา้นบาท จงึถกูบังคับแปลงสภาพตราสารทังหมดเป็นหุน้สามัญทรีาคา 5 บาท 
ในขณะทรีาคาตลาดของหุน้สามัญของธนาคาร B เทา่กับ 3 บาท ทําใหน้าย ก มตีน้ทนุทสีงูกวา่ราคาตลาดทมีกีารซอืขายกันอยู ่
นาย ก ไดหุ้น้สามัญมารวมทังสนิ 2 ลา้นหุน้ 
วันถัดมา นาย ก ตัดสนิใจจะขายหุน้สามัญทังหมดทตีนถกูบังคับใหแ้ปลงสภาพมา แตร่าคาหุน้สามัญของธนาคาร B ยังคงตกลง
เรอืย ๆ จนเป็น 2 บาท นาย ก ขายหุน้สามัญทังหมดไป ไดร้ับเงนิมาทังสนิเพยีง 4 ลา้นบาท จากเงนิทตีนลงทนุตราสารดอ้ยสทิธิ
ครงัแรก 10 ลา้นบาท เทา่กับขาดทนุไปทังสนิ 6 ลา้นบาท โดยทนีาย ก ไมส่ามารถเรยีกรอ้งสทิธอิะไรได ้

ความเสยีงสําคัญของตราสาร  
ใหแ้สดงคําเตอืนสําคัญเกยีวกับการลงทนุในตราสารทเีสนอขายดังตอ่ไปน ี

- ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุมคีวามซับซอ้นและความเสยีงมากกวา่ตราสารหนทีัวไป และตราสารดังกล่าวอาจมตีลาดรองจํากัด 
ทําใหผู้ล้งทนุอาจซอืขายไดไ้มส่ะดวก หรอือาจขาดทนุเงนิตน้เมอืมกีารขาย โดยเฉพาะในกรณีทผีูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงานทไีม่
สามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้ราคาของตราสารในตลาดรองอาจจะลดลงอยา่งมาก ผูล้งทนุจงึควรศกึษาทําความเขา้ใจลักษณะความเสยีง 
และเงอืนไขเฉพาะตัวของตราสารใหด้กีอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

- ธพ. ผูอ้อกตราสารสามารถกําหนดเงอืนไขพเิศษทจีะไมจ่่ายเงนิตน้และดอกเบยีของตราสาร โดยไมถ่อืเป็นเหตขุองการผดินัดชําระหนี 
- การลงทนุในตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิย ์อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีงดังตอ่ไปน ี

1. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร : ใหร้ะบวุา่ ผูล้งทนุมคีวามเสยีงทจีะสญูเงนิลงทนุทังหมดหรอืบางสว่นจาก 
การถกูบังคับลดมลูคา่/ปลดหน ีหากเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญาใหผู้ถ้อืตราสารตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ 
ธพ. ผูอ้อกตราสาร 

2. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ : ใหร้ะบวุา่  ผูล้งทนุมคีวามเสยีงทจีะไม่ไดร้ับเงนิตน้คนื แตจ่ะ
ถกูบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญทังจํานวน หากเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญาใหผู้ถ้อืตราสารตอ้งร่วม
รับผลขาดทนุของ ธพ. ผูอ้อกตราสาร ซงึอาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุสญูเสยีเงนิลงทนุทังหมดหรอืบางสว่น หากราคาหุน้สามัญลดตาํลง
กวา่ราคาแปลงสภาพขันตํา 

3. กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิยป์ระเภทท ี1 : ใหร้ะบวุา่ผูถ้อืตราสารอาจตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ
ผูอ้อกตราสาร เมอืเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา ไดแ้ก ่ในระหวา่งท ีธพ. ผูอ้อกตราสารยังมคีวามสามารถ 
ในการดําเนนิกจิการอยู ่ โดยม ีtrigger event เมอื CET 1 ratio ตํากวา่ระดับรอ้ยละ.....(ระดับท ีธพ. กําหนด)..... และเมอื ธพ.  
ผูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงานทไีมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้(at point of non-viability) โดยม ีtrigger event เมอืทางการ
ตัดสนิใจใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ ธพ. ผูอ้อกตราสารมอํีานาจเต็มในการยกเลกิการจ่ายดอกเบยีเมอืใดก็ได ้โดยไมส่ะสม
ดอกเบยี ตราสารนเีป็นตราสารทไีมม่กํีาหนดระยะเวลาไถ่ถอนและผูถ้อืตราสารไม่มสีทิธเิรยีกให ้ธพ. ผูอ้อกตราสารไถถ่อนตราสาร
ดังกลา่วกอ่นมกีารเลกิกจิการ 

4. กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิยป์ระเภทท ี2 : ใหร้ะบวุา่ผูถ้อืตราสารอาจตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ
ผูอ้อกตราสาร เมอืเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา คอื เมอื ธพ. ผูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงานทไีมส่ามารถ
ดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้โดยม ีtrigger event เมอืทางการตัดสนิใจใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิธพ. ผูอ้อกตราสารมสีทิธเิลอืน 
การชําระดอกเบยี 

- ความเสยีงเกยีวกับขอ้จํากัดตา่ง ๆ จากการรับซอืคนืตราสาร เชน่ ธพ. ผูอ้อกตราสารจะซอืคนืตราสารไดต้อ่เมอืไดร้ับความเห็นชอบจาก
ทางการกอ่น เป็นตน้ 

ทังน ีใหม้กีารแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้)  
ตัวอยา่ง 
- เหมาะกับผูล้งทนุทสีามารถลงทนุไดใ้นระยะยาว และสามารถรับความเสยีงไดส้งูกวา่การลงทนุในตราสารหนีทัวไป 
- ผูอ้อกตราสารมสีทิธไิถถ่อนตราสารเงนิกองทุนทังจํานวนกอ่นวนัครบกําหนดไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้ับความยนิยอมจากผูถ้อืตราสาร

เงนิกองทนุ หากไดร้ับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย ผูอ้อกตราสารมสีทิธขิอไถถ่อนตราสารเงนิกองทนุทังจํานวนกอ่น
วันครบกําหนดได ้ณ วันครบรอบ 5 ปีนับแตวั่นออกตราสาร หรอืวันใด ๆ ภายหลังจากนัน ดังนัน ผูถ้อืตราสารจงึมคีวามเสยีงหากตอ้ง
นําเงนิไปลงทนุใหม ่  

- ผูอ้อกตราสารมสีทิธแิกไ้ข เปลยีนแปลง และ/หรอืเพมิเตมิขอ้กําหนดและเงอืนไขของตราสารไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้ับความยนิยอมจาก 
ผูถ้อืตราสาร ถงึแมว้า่จะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่สทิธขิองผูถ้อืตราสารก็ตาม เพอืใหต้ราสารเงนิกองทนุมคีณุสมบตัคิรบถว้น 
ตามเกณฑข์อง ธปท. หรอืเพอืใหเ้ป็นไปตามคําแนะนําหรอืคําสงัของ ธปท. และ/หรอื สํานักงาน ก.ล.ต. 

- เงนิตน้ทผีูถ้อืตราสารจะไดร้ับชําระคนือาจถูกลดจํานวนลง (ทงัจํานวนหรอืบางสว่น) และดอกเบยีอาจถกูยกเลกิ โดยใน worst case 
scenario ผูถ้อืตราสารมโีอกาสไมไ่ดร้ับชําระคนืเงนิตน้และดอกเบยีคา้งชําระเลย หากผูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงานทไีมส่ามารถ
ดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการตัดสนิใจเขา้ชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

6. คําเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอนื 
กรณีท ีธพ. ผูอ้อกตราสาร และ/หรอืบรษัิทหลักทรัพยใ์นเครอืเดยีวกับ ธพ. ผูอ้อกตราสารทําหนา้ทจีัดจําหน่ายตราสาร ใหม้คีําเตอืนเกยีวกับ             
ความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นการใหบ้รกิารซอืขายตราสาร วา่ผูล้งทนุควรพงึระมัดระวังในสว่นของความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์                       
ในการใหบ้รกิารซอืขายตราสารเงนิกองทนุ และควรพจิารณาลักษณะ ความเสยีง และผลตอบแทนของตราสารเงนิกองทนุ ประกอบการ
ตัดสนิใจลงทนุ 
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o ศกุูก 

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ประเภทศกุกู 
ใหร้ะบปุระเภทของศกุกูทเีสนอขาย ไดแ้ก ่
 ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการจา้งบรหิาร (B-wakalah)      ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการจา้งทําของ (B-Istisna) 
 ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการเชา่ทรัพยส์นิ (B-Ijarah)      ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการร่วมลงทนุ (A-Mudharabah) 

2. ลักษณะของศกุกู 
ใหร้ะบรุายการตอ่ไปนี 
 สนิทรัพยใ์นกองทรัสต ์: โดยใหร้ะบปุระเภท ลักษณะ คณุภาพ และมลูคา่ของสนิทรัพยใ์นกองทรัสต ์
 ศกุกูทรัสต ี: ใหร้ะบชุอืศกุกูทรัสต ีตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing 
 ทปีรกึษาชะรอีะฮ ์: ใหร้ะบชุอืทปีรกึษาชะรอีะฮ ์ตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing 

3. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของศกุกู 
 ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- โครงสรา้งของศกุกู : ใหแ้สดงสรุปขอ้มลูทสีําคัญเกยีวกับโครงสรา้งการออกศกุกู รวมถงึกระบวนการจ่ายคนืเงนิลงทนุ และการชําระ
ผลตอบแทน โดยแบง่เป็น 

1. ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการจา้งบรหิาร (B-wakalah) :  
เงนิทไีดจ้ากการขายใบทรัสตจ์ะนําไปเขา้กองทรัสต ์ซงึม ี[ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] เป็นผูจ้ัดการทรัพยส์นิ โดย [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] จะนําเงนิ
ดังกลา่วไปมอบให ้[ผูร้ะดมทนุ] บรหิารเพอืใหไ้ดผ้ลตอบแทนจากการลงทนุในธรุกจิปกตขิอง [ผูร้ะดมทนุ] เป็นเวลา X ปี จนถงึวันท ี
[วันทศีกุกูครบกําหนดอาย]ุ  
ผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนท ี……%  ตอ่ปี โดยชําระผลตอบแทนทกุ …… เดอืน ซงึมาจากการบรหิารเงนิในธรุกจิปกติ
ของ [ผูร้ะดมทนุ]  โดย [ผูร้ะดมทนุ] จะสง่มอบผลตอบแทนจากการบรหิารใหก้องทรัสตเ์ป็นรายงวด  และเมอืสนิสดุระยะเวลาการจา้ง
บรหิาร ซงึตรงกับวนัท ีddmmyyyy   [ผูร้ะดมทนุ] จะคนืเงนิทไีดร้ับมอบหมายใหบ้รหิารกลับคนืมาในกองทรัสต ์แลว้ [ทรัสตผีูอ้อก 
ศกุกู]  จะนําเงนินันมาจ่ายคนืใหกั้บผูถ้อืศกุกู ซงึผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

2. ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการเชา่ทรัพยส์นิ (B-Ijarah) :  
เงนิทไีดจ้ากการขายใบทรัสตจ์ะนําไปเขา้กองทรัสต ์ซงึม ี[ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] เป็นผูจั้ดการทรัพยส์นิ โดย [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] จะนําเงนิ
นไีปซอื [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ จาก [ผูร้ะดมทนุ] มาเขา้กองทรัสต ์หลังจากนัน [ผูร้ะดมทุน] จะเชา่ [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ กลับ
จากกองทรัสตเ์ป็นระยะเวลา X ปี จนถงึวันท ี[วันทศีกุกูครบอาย]ุ 
ผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนท ี……%  ตอ่ปี โดยชําระผลตอบแทนทกุ …… เดอืน ซงึมาจากเงนิคา่เชา่ [ทรัพยส์นิใน
กองทรัสต]์ ท ี[ผูร้ะดมทนุ] จ่ายใหก้องทรัสตเ์ป็นรายงวด และเมอืสนิสดุระยะเวลาการเชา่ ซงึจะตรงกับวันท ี  ddmmyyyy     [ทรัสตผีู ้
ออกศกุกู] จะดําเนนิการใหก้องทรัสตข์าย [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ ใหกั้บ [ผูร้ะดมทนุ] ในราคา X บาท  จากนัน [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] จะ
นําเงนิทไีดม้าจ่ายคนืใหกั้บผูถ้อืศกุกู ซงึจะทําใหผู้ถ้อืศกุกูไดร้ับเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

3. ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการจา้งทําของ (B-Istisna) : 
เงนิทไีดจ้ากการขายใบทรัสตจ์ะนําไปเขา้กองทรัสต ์ซงึม ี[ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] เป็นผูจั้ดการทรัพยส์นิ โดย [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] จะนําเงนิ
นไีปจ่ายเป็นคา่จา้งให ้[ผูร้ะดมทุน] เพอืใหส้รา้ง [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ โดยมเีงอืนไขสง่มอบ [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ ใหก้องทรัสต์
ในวนัท ี[วันทศีกุกูครบอาย]ุ  ขณะเดยีวกัน [ผูร้ะดมทนุ] มขีอ้ตกลงจะซอื [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ กลับในมลูคา่เทา่กับคา่จา้งเทา่กับ 
…… บาท บวกกําไรสว่นเพมิเทา่กับ …… บาท  โดย[ผูร้ะดมทนุ] จะทยอยจ่ายกําไรสว่นเพมิใหก้องทรัสตต์ามงวดทตีกลงกัน 
ผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนท ี……%  ตอ่ปี โดยทยอยชําระผลตอบแทนทกุ …… เดอืน ซงึมาจากกําไรสว่นเพมิท ี 
[ผูร้ะดมทนุ] จ่ายใหก้องทรัสตเ์ป็นรายงวด และเมอืครบอายศุกุกู [ผูร้ะดมทนุ] จะจ่ายคา่ซอื [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ ในสว่นทเีหลอืใน
ราคา X บาท  จากนัน [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู]  จะนําเงนิทไีดม้าจ่ายคนืใหก้ับผูถ้อืศกุกู ซงึผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับเงนิคนืเต็มจํานวน 

4. ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการร่วมลงทนุ (A-Mudharabah) : 
[ผูร้ะดมทนุ] จะโอน [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ มาไวใ้นกองทรัสต ์และขายใบทรัสตใ์หกั้บผูล้งทนุ แลว้ [ผูร้ะดมทนุ] จะนําเงนิทไีดจ้าก
การขายใบทรัสตด์ังกลา่วไปใชใ้นธรุกจิปกตขิองบรษัิท โดย [ผูร้ะดมทนุ] จะร่วมหาประโยชนจ์าก [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ โดยการรับ
บรหิาร [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ ดังกลา่วใหกั้บกองทรัสต ์ซงึผลประโยชนท์ไีดร้ับจะถกูนํามาแบง่ใหก้องทรัสตต์ามสัดสว่นทกํีาหนดไว ้
ในสัญญากอ่ตังทรัสต ์
ผูถ้อืศกูกุจะไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนท ี......%  ตอ่ปี โดยทยอยชําระผลตอบแทนทกุ ...... เดอืน ซงึมาจากผลตอบแทนจาก 
[ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์  กรณทีงีวดใดรายไดจ้าก [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ มากกว่าผลประโยชนต์อบแทนทตีอ้งชําระใหผู้ถ้อืศกุกู  
เงนิสว่นเกนิจะจ่ายเป็นคา่ incentive fee ใหก้ับ    [ผูร้ะดมทนุ] และกรณีทงีวดใดรายไดจ้าก [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ นอ้ยกวา่
ผลประโยชนต์อบแทนทตีอ้งชําระใหผู้ถ้อืศกุกู [ผูร้ะดมทนุ] จะนําเงนิมาชําระเพมิเพอืใหผู้ถ้อืศกุกูไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนตามที
กําหนดไว ้ 
เมอืสนิสดุระยะเวลาร่วมลงทนุ ซงึจะตรงกับวันท ีddmmyyyy [ผูร้ะดมทนุ] จะจ่ายคา่ซอืสว่นลงทนุในสว่นของกองทรัสตค์นื  
ในราคา X บาท  จากนันกองทรัสตจ์ะนําเงนินันมาจ่ายคนืใหก้ับผูถ้อืศกุกู ซงึผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับเงนิคนืเต็มจํานวน 

 ใหร้ะบคุวามเสยีงทเีกยีวขอ้งกับศกุกู และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้)  
ตัวอยา่ง 

- ศกุกูเป็นใบทรัสตท์อีอกโดยทรัสตผีูอ้อกศกุกู เพอืระดมทนุตามหลักศาสนาอสิลาม ทรัพยส์นิในกองทรัสตม์ไิดเ้ป็นหลักประกัน และไม่ได ้
มสีทิธเิหนอืเจา้หนอีนืของผูร้ะดมทนุ 

- กรณีผูอ้อกศกุกูและศกุกูทรัสต ีมคีวามสัมพันธท์อีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ใหร้ะบลุักษณะความสัมพันธแ์ละความเสยีง
ทเีกยีวขอ้งตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing (ถา้ม)ี นอกจากน ีหากศกุกูทรัสตมีสีถานะเป็นเจา้หนีของผูอ้อกศกุกู ใหเ้ปิดเผยความสัมพันธ์
ดังกลา่วไวด้ว้ย (เฉพาะกรณีเสนอขายแบบ PO)  

- กรณีทเีป็นศกุกูทมีทีรัพยส์นิโอนมาไวใ้นกองทรัสต ์ใหม้ขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่ ทรัพยส์นิดังกลา่วไมใ่ชห่ลักประกัน หากเกดิ
เหตผุดินัดชําระหนใีด (event of default) ผูถ้อืศกุกูจะกลายเป็นเจา้หนสีามัญของผูร้ะดมทนุในมลูคา่เทา่กับเงนิลงทนุบวกผลตอบแทน
คงคา้ง (ถา้ม)ี 

- ผลประโยชนท์จีะชําระใหผู้ถ้อืศกุูกจะมาจากผูร้ะดมทนุโดยตรงตามเงอืนไขทรีะบุไวใ้นสัญญากอ่ตังกองทรัสต ์ ดังนัน การประเมนิ
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน ์จงึควรประเมนิจากฐานะการเงนิและความสามารถในการชําระหนีของผูร้ะดมทนุ 

- กรณีททีรัสตผีูอ้อกศกุกูไมส่ามารถดํารงคณุสมบัตติามทปีระกาศกําหนดได ้ศกุกูทยีังไมค่รบกําหนดอายจุะสนิสภาพไปดว้ย  และ
กองทรัสตจ์ะมสีถานะเป็นเจา้หนีสามัญของผูร้ะดมทนุในมลูคา่เท่ากับเงนิลงทนุทยีังไม่ไดช้ําระบวกผลตอบแทนคงคา้ง (ถา้ม)ี 
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ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนบัเป็นเงนิกองทุนของบรษิทัประกนัภยั (Insurance Capital Bond) 

การเปิดเผยขอ้มลู 
1. ประเภทตราสาร 
ใหร้ะบวุา่ตราสารทเีสนอขาย : ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัยประเภทท ี1 หรอื 2 
2. รายละเอยีดสําคัญอนื 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัยทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ ใหร้ะบุขอ้มลู
ดังตอ่ไปน ี
1. ราคาแปลงสภาพ : ใหร้ะบวุธิกีารกําหนดราคาแปลงสภาพ เชน่ ใหใ้ชร้าคาทสีงูกวา่ระหวา่งราคาแปลงสภาพขนัตํากับราคาตลาดของ

หุน้สามัญของบรษัิทประกันภัยในชว่งทมีเีหตกุารณท์เีขา้เงอืนไขการรองรับผลขาดทนุตามทกํีาหนดในสัญญา 
2. ราคาแปลงสภาพขันตํา : กําหนดทรีะดับรอ้ยละ 50 ของราคาหุน้สามัญของบรษัิทประกันภัยในชว่งก่อนหรอืระหวา่งการเสนอขาย

ตามแนวทางทสีมาคมประกันชวีติไทย และ/หรอื สมาคมบรษัิทประกันวนิาศภัยไทยกําหนด รวมถงึระบวุธิกีารคํานวณราคาดังกลา่ว
ประกอบดว้ย 

3. หุน้รองรับ : ใหร้ะบจํุานวนหุน้รองรับทบีรษัิทประกันภัยไดร้ับจากทปีระชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มทังระบุวา่ หุน้รองรับดังกลา่วมเีพยีงพอ
สําหรับผูถ้อืตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุหรอืไม ่หากเกดิการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ 

- ลักษณะการร่วมรับผลขาดทนุ : ใหร้ะบเุงอืนไขการร่วมรับผลขาดทนุของบรษัิทประกันภัย ไดแ้ก ่การบังคับแปลงสภาพตราสารเป็น 
หุน้สามัญ หรอืการบังคับลดมลูคา่ตราสาร 

- Trigger event : ใหร้ะบเุหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา เพอืใหผู้ถ้อืตราสารร่วมรับผลขาดทนุของบรษัิทประกันภัย 

4. ลําดับการไดร้ับชําระหนี 
ระบ ุ(ตามรูปภาพ) สทิธเิรยีกรอ้งของผูถ้อืตราสารกรณีทบีรษัิทประกันภัยผูอ้อกถกูพทิักษ์ทรัพยห์รอืถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอื 
มกีารชําระบัญชเีพอืการเลกิบรษัิท  
ตัวอยา่ง 

  
5. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของตราสาร 
ลักษณะพเิศษ 
ใหอ้ธบิายการร่วมรับผลขาดทนุของผูถ้อืตราสารในกรณีเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา ใหอ้ธบิายลําดับในการร่วมรับ 
ผลขาดทนุของบรษัิทประกันภัยพรอ้มกับแสดงตัวอยา่งการคํานวณมลูคา่การร่วมรับผลขาดทนุของผูถ้อืตราสาร และ worst case scenario 
analysis โดยใหแ้สดงเป็นแผนภาพประกอบไวด้ว้ย 
 กรณีการร่วมรับผลขาดทนุในระหวา่งทบีรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารยังมคีวามสามารถในการดําเนนิกจิการอยูข่องผูถ้อืตราสารดอ้ยสทิธิ

เพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัยประเภทท ี1 นัน อยา่งนอ้ยจะตอ้งระบวุา่ ผูถ้อืตราสารอาจถกูบังคับลดมลูคา่ตราสารหรอื 
แปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญกอ่นทผีูถ้อืหุน้สามัญจะไดร้ับผลกระทบ ดังนี 
1. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร : ใหแ้สดงตัวอยา่ง worst case scenario analysis ททํีาใหผู้ล้งทนุเขา้ใจ/
รับทราบถงึผลขาดทนุสงูสดุและผลกระทบทอีาจไดร้ับอยา่งชดัเจนดว้ย 
2. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ : ใหแ้สดง 

- ความเสยีงและผลกระทบจากการกําหนดราคาแปลงสภาพขันตํา พรอ้มยกตัวอยา่ง worst case scenario analysis ททํีาให ้
ผูล้งทนุเขา้ใจ/รับทราบถงึผลขาดทนุสงูสดุและผลกระทบทอีาจไดร้ับอยา่งชดัเจน 

- การเปลยีนแปลงหรอืการปรับสทิธใิด ๆ ทอีาจมผีลกระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืตราสาร (ถา้ม)ี  

ตัวอยา่ง 

 
 
 



 

21 
 

การเปิดเผยขอ้มลู 
1. Insurance Capital Bond ทมีเีงอืนไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร 
บรษัิทประกันภัย A ออกตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุแบบตัดหนีสญูทังจํานวนหรอืบางสว่น ทังสนิจํานวน 10,000 ลา้นบาท 
ตอ่มาเกดิวกิฤตทิางการเงนิ สง่ผลใหบ้รษัิทประกันภัย A ไมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการตัดสนิใจเขา้ใหค้วามชว่ยเหลอืทาง
การเงนิแกบ่รษัิทประกันภัย A บรษัิทประกันภัย A จงึประกาศจะตัดหนสีญูตราสารทอีอกไป 80% 
นาย ก ซงึไดซ้อืตราสารดังกลา่วไวจํ้านวน 10 ลา้นบาท จงึถกูบังคับปลดหนีใหแ้ก่บรษัิทประกันภัยในสัดสว่น 80% คดิเป็นเงนิ 8 ลา้นบาท 
ทําใหน้าย ก ตอ้งขาดทนุจากการลงทนุในตราสารดังกลา่วและเหลอืมลูคา่เงนิตน้ท ี2 ลา้นบาท โดยทนีาย ก ไมส่ามารถเรยีกรอ้งสทิธไิด ้
2. Insurance Capital Bond ทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ 
บรษัิทประกันภัย B ออกตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุแบบแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ จํานวน 10,000 ลา้นบาท ราคาหุน้สามัญ
ของบรษัิทประกันภัย B ณ ชว่งเวลาทอีอกตราสารเท่ากับ 10 บาท และบรษัิทประกันภัย B ไดกํ้าหนดราคาแปลงสภาพ ขันตําไวท้ ี5 บาท 
โดยหากราคาหุน้สามัญ ณ วันทแีปลงสภาพมรีาคาตํากวา่นัน จะใชร้าคาแปลงสภาพท ี5 บาท 
ตอ่มาเกดิวกิฤตทิางการเงนิ สง่ผลใหบ้รษัิทประกันภัย B ไมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการตัดสนิใจเขา้ใหค้วามชว่ยเหลอืทาง
การเงนิแกบ่รษัิทประกันภัย B บรษัิทประกันภัย B จงึประกาศจะบังคับใหผู้ถ้อืตราสารแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ โดยราคาหุน้สามัญของ
บรษัิทประกันภัย B ณ วันทเีกดิเหตกุารณนั์น มรีาคา 3 บาท ซงึตํากวา่ราคาแปลงสภาพทกํีาหนดไว ้
นาย ก ซงึไดซ้อืตราสารดังกลา่วไวจํ้านวน 10 ลา้นบาท จงึถกูบังคับแปลงสภาพตราสารทังหมดเป็นหุน้สามัญทรีาคา 5 บาท ในขณะที
ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิทประกันภัย B เทา่กับ 3 บาท ทําใหน้าย ก มตีน้ทนุทสีงูกว่าราคาซอืขายในตลาด นาย ก ไดหุ้น้สามัญ
มารวมทังสนิ 2 ลา้นหุน้ 
วันถัดมา นาย ก ตัดสนิใจจะขายหุน้สามัญทังหมดทตีนถกูบังคับใหแ้ปลงสภาพมา แตร่าคาหุน้สามัญของบรษัิทประกันภัย B ยังคงตกลง
เรอืย ๆ จนเป็น 2 บาท นาย ก ขายหุน้สามัญทังหมดไป ไดร้ับเงนิมาทังสนิเพยีง 4 ลา้นบาท จากเงนิทตีนลงทนุในตราสารดังกลา่วครงัแรก 
10 ลา้นบาท เทา่กับขาดทนุไปทังสนิ 6 ลา้นบาท โดยทนีาย ก ไมส่ามารถเรยีกรอ้งสทิธอิะไรได ้

ความเสยีงสําคัญของตราสาร  
ใหแ้สดงคําเตอืนสําคัญเกยีวกับการลงทนุในตราสารทเีสนอขายดังตอ่ไปน ี

- ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุมคีวามซับซอ้นและความเสยีงมากกวา่ตราสารหนทีัวไป และตราสารดังกล่าวอาจมตีลาดรองจํากัด 
ทําใหผู้ล้งทนุอาจซอืขายไดไ้มส่ะดวก หรอือาจขาดทนุเงนิตน้เมอืมกีารขาย โดยเฉพาะในกรณีทผีูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงานท ี
ไมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้ราคาของตราสารในตลาดรองอาจจะลดลงอย่างมาก ผูล้งทุนจงึควรศกึษาทําความเขา้ใจลักษณะ 
ความเสยีง และเงอืนไขเฉพาะตัวของตราสารใหด้กีอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

- บรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารสามารถกําหนดเงอืนไขพเิศษทจีะไมจ่่ายเงนิตน้และดอกเบยีของตราสาร โดยไมถ่อืเป็นเหตุของการผดินัด
ชําระหนี 

- การลงทนุในตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภยั อาจก่อใหเ้กดิความเสยีงดังตอ่ไปน ี
1. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับลดมลูคา่ตราสาร : ใหร้ะบวุา่ ผูล้งทนุมคีวามเสยีงทจีะสญูเงนิลงทนุทังหมดหรอืบางสว่นจาก 

การถกูบังคับลดมลูคา่/ปลดหน ีหากเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญาใหผู้ถ้อืตราสารตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ
บรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสาร 

2. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ : ใหร้ะบวุา่ ผูล้งทนุมคีวามเสยีงทจีะไม่ไดร้ับเงนิตน้คนื แตจ่ะ 
ถกูบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญทังจํานวน หากเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญาใหผู้ถ้อืตราสารตอ้งร่วม
รับผลขาดทนุของบรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสาร ซงึอาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุสญูเสยีเงนิลงทนุทังหมดหรอืบางสว่น หากราคาหุน้สามัญ
ลดตาํลงกวา่ราคาแปลงสภาพขันตํา 

3. กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัยประเภทท ี1 : ใหร้ะบวุา่ ผูถ้อืตราสารอาจตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ
ผูอ้อกตราสาร เมอืเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา ไดแ้ก ่ในระหวา่งทบีรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารยังมี
ความสามารถในการดําเนนิกจิการอยู ่โดยม ีtrigger event เมอื CET1 ratio ตํากว่าระดับรอ้ยละ.....(ระดับทบีรษัิทประกันภัย
กําหนด)..... และเมอืบรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงานทไีมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้(at point of non-
viability) โดยม ีtrigger event เมอืทางการตัดสนิใจใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกบ่รษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารมอีํานาจเต็ม 
ในการยกเลกิการจ่ายดอกเบยีเมอืใดก็ได ้โดยไมส่ะสมดอกเบยี ตราสารนเีป็นตราสารทไีมม่กํีาหนดระยะเวลาไถถ่อนและผูถ้อืตราสาร
ไมม่สีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารไถถ่อนตราสารดังกลา่วกอ่นมกีารเลกิกจิการ  

4. กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกันภัยประเภทท ี2 : ใหร้ะบวุา่ ผูถ้อืตราสารอาจตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ
ผูอ้อกตราสาร เมอืเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา คอื เมอืบรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงาน 
ทไีมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้โดยม ีtrigger event เมอืทางการตัดสนิใจใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกบ่รษัิทประกันภัย 
ผูอ้อกตราสารมสีทิธเิลอืนการชําระดอกเบยี 

- ความเสยีงเกยีวกับขอ้จํากัดตา่ง ๆ จากการรับซอืคนืตราสาร เชน่ บรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารจะซอืคนืตราสารไดต้อ่เมอืไดร้ับ 
ความเห็นชอบจากทางการกอ่น เป็นตน้ 

ทังน ีใหม้กีารแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้)  
ตัวอยา่ง 
- เหมาะกับผูล้งทนุทสีามารถลงทนุไดใ้นระยะยาว และสามารถรับความเสยีงไดส้งูกวา่การลงทนุในตราสารหนีทัวไป 
- ผูอ้อกตราสารมสีทิธไิถถ่อนตราสารเงนิกองทุนทังจํานวนกอ่นวนัครบกําหนดไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้ับความยนิยอมจากผูถ้อืตราสาร

เงนิกองทนุ หากไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกันภัย (สํานักงาน คปภ.)  
ผูอ้อกตราสารมสีทิธขิอไถ่ถอนตราสารเงนิกองทนุทังจํานวนกอ่นวนัครบกําหนดได ้ณ วนัครบรอบ 5 ปีนับแตวั่นออกตราสาร หรอื 
วันใด ๆ ภายหลังจากนัน ดังนัน ผูถ้อืตราสารจงึมคีวามเสยีงหากตอ้งนําเงนิไปลงทนุใหม ่  

- ผูอ้อกตราสารมสีทิธแิกไ้ข เปลยีนแปลง และ/หรอืเพมิเตมิขอ้กําหนดและเงอืนไขของตราสารไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้ับความยนิยอมจาก 
ผูถ้อืตราสาร ถงึแมว้า่จะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่สทิธขิองผูถ้อืตราสารก็ตาม เพอืใหต้ราสารเงนิกองทนุมคีณุสมบตัคิรบถว้นตาม
เกณฑข์องสํานักงาน คปภ. หรอืเพอืใหเ้ป็นไปตามคําแนะนําหรอืคําสงัของสํานักงาน คปภ. และ/หรอื สํานักงาน ก.ล.ต. 

- เงนิตน้ทผีูถ้อืตราสารจะไดร้ับชําระคนือาจถูกลดจํานวนลง (ทงัจํานวนหรอืบางสว่น) และดอกเบยีอาจถกูยกเลกิ โดยใน worst case 
scenario ผูถ้อืตราสารมโีอกาสไมไ่ดร้ับชําระคนืเงนิตน้และดอกเบยีคา้งชําระเลย หากผูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงานทไีมส่ามารถ
ดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการตัดสนิใจเขา้ชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

6. คําเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอนื 
กรณีทบีรษัิทหลักทรัพยใ์นเครอืเดยีวกับบรษัิทประกันภัยผูอ้อกตราสารทําหนา้ทจีัดจําหน่ายตราสาร ใหม้คีําเตอืนเกยีวกับความขัดแยง้ 
ทางผลประโยชนใ์นการใหบ้รกิารซอืขายตราสาร วา่ผูล้งทนุควรพงึระมัดระวังในสว่นของความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นการใหบ้รกิารซอืขาย 
Insurance Capital Bond และควรพจิารณาลักษณะ ความเสยีง และผลตอบแทนของ Insurance Capital Bond ประกอบการตัดสนิใจลงทนุ 
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o ตราสารหนสีง่เสรมิความยงัยนื (Sustainability-linked Bond) 

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ประเภทตราสาร 
ใหร้ะบปุระเภทตราสารหนทีเีสนอขาย : หุน้กูห้รอืพันธบัตรสง่เสรมิความยังยนื (แลว้แตก่รณ)ี 

2. ลักษณะตราสาร 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- การปรับอัตราดอกเบยี (ถา้ม)ี : ใหร้ะบรุายละเอยีด เงอืนไข รอบเวลา และความถขีองการปรับอัตราดอกเบยี (กรณีมกีารปรับมากกวา่ 1 ครงั) 
ตัวอยา่ง 
อัตราดอกเบยีหุน้กูจ้ะปรับเพมิขนึรอ้ยละ 0.25 ณ วันชําระดอกเบยีงวดแรกภายหลังวนัทหีุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี และจะคงทอัีตราดังกลา่ว
จนถงึ วันชําระดอกเบยีงวดสดุทา้ย หากผูอ้อกไมส่ามารถลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไดต้ามทกํีาหนด และผูป้ระเมนิภายนอก 
ทเีป็นอสิระ (“external review provider”) ออกรายงานรับรองผล 

- การดําเนนิการตามภาระผกูพัน (ถา้ม)ี : ใหร้ะบรุายละเอยีด เงอืนไข รอบเวลา และความถสีําหรับการดําเนนิการตามภาระผกูพันของ         
ผูอ้อกตราสาร ซงึสอดรับกับเป้าหมายหรอืกลยทุธด์า้นความยงัยนืของผูอ้อกตราสารหรอืบรษัิทในเครอื 
ตัวอยา่ง 
ผูอ้อกจะซอืคารบ์อนเครดติในมลูคา่ทเีทยีบเทา่กับการปรับอัตราดอกเบยีหุน้กูเ้พมิขนึรอ้ยละ 0.25 ตอ่ปี หรอืในปรมิาณทังหมด 5,000 ตัน 
ภายในวันท ี30 ม.ิย. 2567 หากผูอ้อกไมส่ามารถลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดต้ามทกํีาหนด และ external review provider 
ออกรายงานรับรองผล 

- ตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนื : ใหร้ะบนุยิาม ขอบเขต วธิกีารคํานวณผลความสําเร็จ และกรอบเวลาสําหรับการบรรลตุัวชวีัดและ
เป้าหมายดา้นความยงัยนื  ทังน ีใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีทมีกีารใชค้า่อา้งองิมาตรฐาน (benchmark) หรอืแหลง่อา้งองิภายนอก 
(external reference) เพอืใชใ้นการเปรยีบเทยีบและวดัผลความสําเร็จ หรอืคา่ฐาน (baseline) และชว่งเวลาทใีชอ้า้งองิ เพอืใหท้ราบ
ถงึผลความคบืหนา้ของการดําเนนิงานเทยีบกับเป้าหมายดา้นความยงัยนื (แลว้แตก่รณ)ี 
ตัวอยา่ง 
ตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนื : ลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกรอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกับปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซสําหรับปี 
2563 ซงึวัดคา่ ณ วันท ี31 ธ.ค. 2563 (คา่ฐาน) ภายในวันทหีุน้กูค้รบอาย ุ3 ปี (วันท ี31 ธ.ค. 2566) 

3. รายละเอยีดสําคัญอนื 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- อัตราดอกเบยีสงูสดุหรอืตําสดุ (กรณมีเีงอืนไขในการปรับอัตราดอกเบยี) : ใหร้ะบอัุตราดอกเบยีสงูสดุหรอืตําสดุทอีาจเกดิขนึจากการ
ลงทนุในตราสารและเงอืนไขทกํีาหนด 

- การรายงานภายหลังการเสนอขาย : ใหร้ะบหุนา้ท ีความถ ีและชอ่งทางการเปิดเผยรายงานผลความคบืหนา้หรอืผลความสําเร็จตาม
ตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนืรอบประจําปี และ ณ รอบปีประเมนิผล ตามทปีระกาศกําหนด                   

4. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของตราสาร  
ลักษณะพเิศษ  

- กรณีการปรับอัตราดอกเบยี : ใหร้ะบลุักษณะอัตราดอกเบยีทจี่ายใหผู้ถ้อืตราสารตามงวดการจ่ายเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) และจํานวนเงนิ 
หลักเกณฑก์ารคํานวณดอกเบยี รอบเวลาและความถขีองการปรับอัตราดอกเบยี และเงอืนไขอนืทเีกยีวขอ้งกับการจ่ายดอกเบยี           
(ถา้ม)ี รวมถงึใหแ้สดงอัตราดอกเบยีทผีูถ้อืตราสารจะไดร้ับภายใตส้ถานการณต์า่ง ๆ พรอ้มรูปภาพประกอบ (อยา่งนอ้ยในกรณอัีตรา
ดอกเบยีสงูสดุหรอืตําสดุ) 

 
ตัวอยา่ง 
ตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนื : ลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกรอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกับปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซสําหรับปี 
2563 ซงึวัดคา่ ณ วันท ี31 ธ.ค. 2563 (คา่ฐาน) ภายในวนัทหีุน้กูค้รบอาย ุ3 ปี (วนัท ี31 ธ.ค. 2566) 
การปรับอัตราดอกเบยี (ผูอ้อกปรับเพมิอัตราดอกเบยีหากทําตามตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนืไมส่ําเร็จ (step-up coupon)) : 
1. กรณีทผีูอ้อกสามารถบรรลตุัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยงัยนื   
ณ วันทหีุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไดม้ากกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกับคา่ฐาน และ
external review provider ออกรายงานรับรองผล ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบยี 10% ตอ่ปี (ไม่เปลยีนแปลงจากอัตราเดมิ) 
2. กรณีทผีูอ้อกไมส่ามารถบรรลุตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนื 
ณ วันทหีุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกไดต้ํากวา่รอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกับคา่ฐาน และ external 
review provider ออกรายงานรับรองผล ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบยีเพมิขนึจากอัตราเดมิ 0.25% โดยอัตราดอกเบยีใหมท่ผีูถ้อื           
ตราสารจะไดร้ับคอื 10.25% ตอ่ปี เรมิจากวันชําระดอกเบยีงวดแรกภายหลังวนัทหีุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี (วนัท ี30 ม.ิย. 2567) และจะคงที
อัตราดังกลา่วจนถงึวนัชําระดอกเบยีงวดสดุทา้ย 
 
ตัวอยา่งอัตราดอกเบยีทผีูถ้อืตราสารจะไดร้ับภายใตส้ถานการณต์่าง ๆ 
ผูล้งทนุมเีงนิลงทนุ 1,000 บาท ในหุน้กูส้ง่เสรมิความยังยนือาย ุ6 ปี ซงึจ่ายดอกเบยี 10% ตอ่ปี ณ วันชําระดอกเบยีงวดแรกภายหลัง
วันทหีุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี (วนัท ี30 ม.ิย. 2567) และจนถงึวันชําระดอกเบยีงวดสดุทา้ย ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับชําระดอกเบยีเป็นเงนิสดแบง่
ไดเ้ป็น 2 กรณี ไดแ้ก ่
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การเปิดเผยขอ้มลู 

1) หากผูอ้อกลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไดร้อ้ยละ 13 เมอืเทยีบกับคา่ฐาน และ external review provider ออกรายงาน
รับรองผล ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบยี 10% ตอ่ปี หรอืจํานวน 100 บาท (ไมเ่ปลยีนแปลงจากอัตราเดมิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) หากผูอ้อกลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไดร้อ้ยละ 7.5 เมอืเทยีบกับคา่ฐาน และ external review provider ออกรายงาน
รับรองผล ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับดอกเบยีเพมิขนึจากอัตราเดมิ 0.25% โดยอัตราดอกเบยีใหมท่ผีูถ้อืตราสารจะไดร้ับคอื 10.25%  
ตอ่ปี หรอืจํานวน 125 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กรณีการดําเนนิการตามภาระผูกพัน : ใหร้ะบลุักษณะการดําเนนิการตามภาระผกูพันของผูอ้อกตราสาร ซงึสอดรับกับเป้าหมายหรอื           
กลยทุธด์า้นความยังยนืของผูอ้อกตราสารหรอืบรษัิทในเครอื ภายใตส้ถานการณต์า่ง ๆ โดยแสดงรายละเอยีด เงอืนไข รอบเวลา ความถ ี
และจํานวนเงนิทตีอ้งใชห้รอืมลูคา่ (ถา้ม)ี ของการดําเนนิการตามภาระผกูพัน 

ตัวอยา่ง 

ตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนื : ลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกรอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกับปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซสําหรับ 
ปี 2563 ซงึวัดคา่ ณ วันท ี31 ธ.ค. 2563 (คา่ฐาน) ภายในวันทหีุน้กูค้รบอาย ุ3 ปี (วนัท ี31 ธ.ค. 2566) 
การดําเนนิการตามภาระผกูพัน (กําหนดใหผู้อ้อกมภีาระผกูพันในการดําเนนิการใด ๆ หากทําตามตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนื 
ไมส่ําเร็จ) : 
1. กรณีทผีูอ้อกสามารถบรรลตุัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยงัยนื 
ณ วันทหีุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไดม้ากกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกับคา่ฐาน และ
external review provider ออกรายงานรับรองผล จะไมเ่ขา้เงอืนไขการดําเนนิการตามภาระผกูพันทกํีาหนด 
2. กรณีทผีูอ้อกไมส่ามารถบรรลุตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนื 
ณ วันทหีุน้กูอ้ายคุรบ 3 ปี หากผูอ้อกลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกไดต้ํากวา่รอ้ยละ 10 เมอืเทยีบกับคา่ฐาน และ external 
review provider ออกรายงานรับรองผล ผูอ้อกจะซอืคารบ์อนเครดติจากตลาดซอืขายคารบ์อนเครดติทเีป็นทยีอมรับในระดับประเทศ
หรอืระดับสากล ในมลูคา่ทเีทยีบเทา่กับการปรับอัตราดอกเบยีหุน้กูเ้พมิขนึรอ้ยละ 0.25 ตอ่ปี หรอืในปรมิาณทังหมด 5,000 ตัน ภายใน
วันท ี30 ม.ิย. 2567 

ความเสยีงสําคัญของตราสาร  
ใหแ้สดงคําเตอืนสําคัญเกยีวกับการลงทนุในตราสารทเีสนอขายดังตอ่ไปน ี

- ความเสยีงและผลกระทบตอ่ผูถ้อืตราสารจากเป้าหมายและตัวชวีัดดา้นความยังยนืทกํีาหนด หรอืภายใตส้ถานการณต์า่ง ๆ จาก
เงอืนไขการปรับอัตราดอกเบยีหรอืการดําเนนิการตามภาระผกูพัน แลว้แตก่รณ ีของตราสาร 

ทังน ีใหม้กีารแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้)  
ตัวอยา่ง 
- หุน้กูห้รอืพันธบัตรสง่เสรมิความยังยนื (แลว้แตก่รณ)ี เป็นตราสารทมีเีงอืนไขเพมิเตมิแตกตา่งจากตราสารหนทีัวไป เนืองจาก

อัตราดอกเบยีอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้หรอืกําหนดใหผู้อ้อกตราสารมภีาระผกูพันในการดําเนนิการใด ๆ แลว้แตก่รณ ีขนึกับ
ความสําเร็จในการดําเนนิงานตามตัวชวีัดและเป้าหมายดา้นความยังยนืของผูอ้อก ผูล้งทนุตอ้งศกึษาและทําความเขา้ใจ
รายละเอยีดเงอืนไขดังกลา่วอยา่งถถีว้นกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

- หุน้กูห้รอืพันธบัตรสง่เสรมิความยงัยนื (แลว้แตก่รณ)ี มเีงอืนไข 
1) เพมิอัตราดอกเบยี หากผูอ้อกทําตามเป้าหมายไมส่ําเร็จ: ผูล้งทนุจะไดร้ับอัตราดอกเบยีสงูขนึตอ่เมอืผูอ้อกทําตามเป้าหมาย

ไมส่ําเร็จเทา่นัน หรอื  
2) ลดอัตราดอกเบยี หากผูอ้อกทําตามเป้าหมายสําเร็จ: ผูล้งทนุจะไดร้ับผลตอบแทนลดลง หากผูอ้อกทําตามเป้าหมายสําเร็จ

ตามเงอืนไขทกํีาหนด 
ดังนัน ผูล้งทนุตอ้งศกึษาและตดิตามรายงานความคบืหนา้ และรายงานการประเมนิผลสําเร็จอย่างตอ่เนอืง 

- ความสําเร็จของเป้าหมายทกํีาหนดอาจมผีลตอ่ชอืเสยีงของผูอ้อกตราสาร และ/หรอืสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่ขายตราสารใน 
ตลาดรองซงึอาจลดลงหรอืเพมิขนึได ้ 

 


