สวนที่ 1 สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

สรุปขอมูลสําคัญของตราสารนี้เปนสวนหนึง่ ของแบบ 69-Pricing และหนังสือชีช้ วน ซึ่งเปนเพียงขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับลักษณะ
และความเสี่ยงที่สําคัญของตราสารที่เสนอขาย ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดกอนการตัดสินใจลงทุน

สวนที่ 1 สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)
หุนกูของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2560
หุนกูของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562
และ
หุนกูของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564
สวนที่ 1 สาระสําคัญของตราสาร
ประเภทของตราสาร
การเสนอขาย
มูลคาที่ตราไวตอหนวย
ราคาเสนอขายตอหนวย
จํานวนหุน กูที่เสนอขายแตละชุด

: หุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู
: เสนอขายใหแกผูลงทุนทั่วไป (แตไมรวมผูลงทุนสถาบัน สหกรณ และมูลนิธิที่เปนผู
ลงทุนรายใหญ)
: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
: (ก) หุนกูชุดที่ 1 มีจํานวนไมเกิน 2,000,000 (สองลาน) หนวย
(ข) หุนกูชุดที่ 2 มีจํานวนไมเกิน 2,750,000 (สองลานเจ็ดแสนหาหมื่น) หนวย
(ค) หุนกูชุดที่ 3 มีจํานวนไมเกิน 3,250,000 (สามลานสองแสนหาหมื่น) หนวย

จํานวนรวมของหุนกูทเี่ สนอขาย
ทั้งหมด
มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย
แตละชุด

: หุนกูชุดที่ 1 หุนกูชุดที่ 2 และหุนกูชุดที่ 3 รวมกันจํานวนไมเกิน 6,000,000 (หก
ลาน) หนวย
: (ก) หุนกูชุดที่ 1 มีมูลคาไมเกิน 2,000,000,000 (สองพันลาน) บาท
(ข) หุนกูชุดที่ 2 มีมูลคาไมเกิน 2,750,000,000 (สองพันเจ็ดรอยหาสิบลาน) บาท
(ค) หุนกูชุดที่ 3 มีมูลคาไมเกิน 3,250,000,000 (สามพันสองรอยหาสิบลาน) บาท

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย
ทั้งหมด

: หุนกูชุดที่ 1 หุนกูชุดที่ 2 และหุน กูชุดที่ 3 รวมกันมีมูลคาไมเกิน 6,000,000,000
(หกพันลาน) บาท

อัตราดอกเบี้ย

: (ก) หุนกูชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.96 (สามจุดเกาหก) ตอป
(ข) หุนกูชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 (สี่จุดหาศูนย) ตอป
(ค) หุนกูชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.96 (สี่จุดเกาหก) ตอป

อายุหุนกู

: (ก) หุนกูชุดที่ 1 มีอายุ 3 (สาม) ปนับจากวันออกหุนกู
(ข) หุนกูชุดที่ 2 มีอายุ 5 (หา) ปนับจากวันออกหุนกู
(ค) หุนกูชุดที่ 3 มีอายุ 7 (เจ็ด) ปนับจากวันออกหุนกู

วันออกหุนกู

: วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สวนที่ 1 สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet) สําหรับหุนกูชุดที่ 1 หุนกูชุดที่ 2 และหุนกูชุดที่ 3 หนา 1

สวนที่ 1 สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

: (ก) หุนกูชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอน วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
(ข) หุนกูชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอน วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(ค) หุนกูชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอน วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

การไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด
(call/put option)
สถานะของหุนกู

(หากวันครบกําหนดไถถอนหุนกูไมตรงกับวันทําการใหเลื่อนวันครบกําหนดไถถอน
หุนกูไปเปนวันทําการถัดไป)
: ไมมี

ผูแทนผูถือหุนกู

: หุนกูเปนหนี้ของผูออกหุนกูซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเทาเทียมกันทุกหนวย และผูถือ
หุนกูจะมีสิทธิไดรับชําระหนี้ไมดอยกวาสิทธิไดรับชําระหนี้ของเจาหนี้สามัญ ทั้ง ใน
ปจ จุบัน และในอนาคตของผูออกหุนกู เวนแตบรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุมครองให
ไดรับชําระหนี้กอน
: ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุนกู

: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ

: หุนกูไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ “A- (tha)” แนวโนม Negative โดยบริษัท ฟทช
เรตติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ ผูออกหุนกูจะ
จัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือของหุนกูจากสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ที่สํานักงาน ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบตลอดอายุของหุนกู

สวนที่ 2 ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของตราสาร
2.1

ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของหุนกู (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือชี้ชวน หนา 1-20 สวนที่ 4 ขอมูล
เกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ หัวขอ 1.1 รายละเอียดของหุนกูที่เสนอขาย)

2.1.1

งวดดอกเบี้ย

ผูลงทุนจะไดรับดอกเบี้ย โดยผูออกหุนกูจะชําระดอกเบี้ยหุนกูทุก ๆ 6 (หก) เดือนตลอดอายุหุนกู ในวันที่ 9
พฤษภาคม และวันที่ 9 พฤศจิกายน ตลอดอายุหุนกู โดยจะทําการชําระดอกเบี้ยงวดแรกใน วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.
2557 และจะทําการชําระดอกเบี้ยในงวดสุดทายในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู
2.1.2 การจายชําระคืนเงินตน และดอกเบี้ยหรือจํานวนเงินอื่นใด
ผูออกหุนกูจะชําระเงินตนหรือดอกเบี้ย (แลวแตกรณี) ตามหุนกูใหแกผูถือหุนกูผานทางนายทะเบียนหุนกู โดย
เช็คขีดครอมเฉพาะในนามของผูถือหุนกู หรือ การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามที่ไดมีการแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนหุนกู
ทราบลวงหนาแลวไมนอยกวา 15 (สิบหา) วันทําการกอนวันถึงกําหนดชําระเงิน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการตามที่ระบุในขอ 9 ของขอกําหนดสิทธิ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน สวนที่ 4
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ หัวขอ 1.2 สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดสิทธิ
หากวันครบกําหนดชําระเงินตามหุนกู (ไมวาจะเปนเงินตนหรือดอกเบี้ยหรือเงินจํานวนอื่นใด) ใหแกผูถือหุนกูไม
ตรงกับวันทําการ ใหเลื่อนวันชําระเงินไปเปนวันทําการถัดไป โดยผูออกหุนกูไมจําตองจายเงินเพิ่มใด ๆ สําหรับการเลื่อน
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สวนที่ 1 สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

วันชําระเงินนี้ เวนแตในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดทาย ซึ่งจะตองนําจํานวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แตไมรวม) วันชําระ
ดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคํานวณดอกเบี้ยดวย
2.2

ความเสี่ยงทั่วไป

2.2.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผูออกหุนกู
ตามรายละเอียดที่ปรากฎตามหนังสือชี้ชวน สวนที่ 2 ขอมูลผูออกตราสารหนี้ หัวขอ ปจจัยเสี่ยง หนาที่ 1 ถึงหนาที่ 5

2.2.2

ความเสี่ยงของตราสาร

ความเสี่ยงดานเครดิต ผูถือหุนกูมีความเสี่ยงที่อาจจะไมไดรับชําระดอกเบี้ยหรือเงินตน ในกรณีที่ธุรกิจและผล
การดําเนินงานของผูออกหุนกูไมเปนไปตามที่คาดหมายหรือ ทรัพยสินของผูออกหุนกูมีไมเพียงพอตอการชําระหนี้ กอน
การตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกหุนกูจากขอมูลที่ระบุไว
ในหนังสือชี้ชวน ในการประเมินความเสี่ยงดานเครดิตของผูออกหุนกู ผูลงทุนสามารถดูการจัดอันดับความนาเชื่อถือ ที่
จัดทําโดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือประกอบการตัดสินใจลงทุนได ถาการจัดอันดับความนาเชื่อถือของหุนกูต่ํา
แสดงวาความเสี่ยงดานเครดิตของหุนกูหรือผูออกหุนกูสูง ผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับควรจะสูงดวยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่
สูงของหุนกูดังกลาว ผูลงทุนควรติดตามขอมูลขาวสารของบริษัทผูออกหุนกูรวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือ ไดจากเว็บไซตสํานักงาน ก.ล.ต. สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ความเสี่ยงดานราคา ราคาตลาดของหุนกูนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ยกตัวอยาง
เชน ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟอ
อายุของหุนกู หรืออุปสงคสวนเกินหรือสวนขาดของหุนกู ดังนั้น ผูถือหุนกูอาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคา
หุนกู ในกรณีที่มีการซื้อขายตราสารกอนครบกําหนดไถถอน
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ผูถือหุนกูอาจไมสามารถขายหุนกูในตลาดรองกอนครบกําหนดไถถอนหุนกูได
ทันทีในราคาที่ตนเองตองการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไมมาก ทั้งนี้ ผูออกหุนกูไมไดนํา
หุนกูไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (BEX) ผูถือหุนกูสามารถซื้อขายหุนกูในตลาดรองไดกับผูคาตราสารหนี้
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สวนที่ 1 สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

สรุปขอมูลสําคัญของตราสารนี้เปนสวนหนึง่ ของแบบ 69-Pricing และหนังสือชีช้ วน ซึ่งเปนเพียงขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับลักษณะ
และความเสี่ยงที่สําคัญของตราสารที่เสนอขาย ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดกอนการตัดสินใจลงทุน

สวนที่ 1 สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)
หุนกูของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2560
หุนกูของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 5 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562
และ
หุนกูของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564
สวนที่ 1 สาระสําคัญของตราสาร
ประเภทของตราสาร
การเสนอขาย
มูลคาที่ตราไวตอหนวย
ราคาเสนอขายตอหนวย
จํานวนหุน กูที่เสนอขายแตละชุด

: หุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู
: เสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ เทานั้น (แตไมรวม
ผูลงทุนรายใหญที่เปนบุคคลธรรมดา บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด)
: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
: 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
: (ก) หุนกูชุดที่ 4 มีจํานวนไมเกิน 4,000,000 (สี่ลาน) หนวย
(ข) หุนกูชุดที่ 5 มีจํานวนไมเกิน 2,000,000 (สองลาน) หนวย
(ค) หุนกูชุดที่ 6 มีจํานวนไมเกิน 4,500,000 (สี่ลานหาแสน) หนวย

จํานวนรวมของหุนกูทเี่ สนอขาย
ทั้งหมด
มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย
แตละชุด

: หุนกูชุดที่ 4 หุนกูชุดที่ 5 และหุนกูชุดที่ 6 รวมกันจํานวนไมเกิน 9,000,000
(เกาลาน) หนวย
: (ก) หุนกูชุดที่ 4 มีมูลคาไมเกิน 4,000,000,000 (สี่พันลาน) บาท
(ข) หุนกูชุดที่ 5 มีมูลคาไมเกิน 2,000,000,000 (สองพันลาน) บาท
(ค) หุนกูชุดที่ 6 มีมูลคาไมเกิน 4,500,000,000 (สี่พันหารอยลาน) บาท

มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย
ทั้งหมด

: หุ น กู ชุ ด ที่ 4 หุ น กู ชุ ด ที่ 5 และหุ น กู ชุ ด ที่ 6 รวมกั น มี มู ล ค า ไม เ กิ น
9,000,000,000 (เกาพันลาน) บาท

อัตราดอกเบี้ย

: (ก) หุนกูชุดที่ 4 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.96 (สามจุดเกาหก) ตอป
(ข) หุนกูชุดที่ 5 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 (สี่จุดหาศูนย) ตอป
(ค) หุนกูชุดที่ 6 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.96 (สี่จุดเกาหก) ตอป

อายุหุนกู

: (ก) หุนกูชุดที่ 4 มีอายุ 3 (สาม) ปนับจากวันออกหุนกู
(ข) หุนกูชุดที่ 5 มีอายุ 5 (หา) ปนับจากวันออกหุนกู
(ค) หุนกูชุดที่ 6 มีอายุ 7 (เจ็ด) ปนับจากวันออกหุนกู

วันออกหุนกู

: วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
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วันครบกําหนดไถถอนหุนกู

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

: (ก) หุนกูชุดที่ 4 ครบกําหนดไถถอน วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
(ข) หุนกูชุดที่ 5 ครบกําหนดไถถอน วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(ค) หุนกูชุดที่ 6 ครบกําหนดไถถอน วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

การไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด
(call/put option)
สถานะของหุนกู

(หากวันครบกําหนดไถถอนหุนกูไมตรงกับวันทําการใหเลื่อนวันครบกําหนด
ไถถอนหุนกูไปเปนวันทําการถัดไป)
: ไมมี

ผูแทนผูถือหุนกู

: หุนกูเปนหนี้ของผูออกหุนกูซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเทาเทียมกันทุกหนวย และ
ผูถือหุนกูจะมีสิทธิไดรับชําระหนี้ไมดอยกวาสิทธิไดรับชําระหนี้ของเจาหนี้สามัญ
ทั้ง ในปจ จุบัน และในอนาคตของผูออกหุนกู เวนแตบรรดาหนี้ที่มีกฎหมาย
คุมครองใหไดรับชําระหนี้กอน
: ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุนกู

: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ

: หุนกูไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ “A- (tha)” แนวโนม Negative โดยบริษัท
ฟทช เรตติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ ผู
ออกหุ น กู จะจั ดใหมี ก ารจั ด อัน ดับ ความน า เชื่ อ ถื อ ของหุน กูจ ากสถาบัน จั ด
อันดับความนาเชื่อถือที่สํานักงาน ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบตลอดอายุของหุน
กู

สวนที่ 2 ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของตราสาร
2.1

ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของหุนกู (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือชี้ชวน หนา 1-20 สวนที่ 4 ขอมูล
เกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ หัวขอ 1.1 รายละเอียดของหุนกูที่เสนอขาย)

2.1.1

งวดดอกเบี้ย

ผูลงทุนจะไดรับดอกเบี้ย โดยผูออกหุนกูจะชําระดอกเบี้ยหุนกูทุก ๆ 6 (หก) เดือนตลอดอายุหุนกู ในวันที่ 9
พฤษภาคม และวันที่ 9 พฤศจิกายน ตลอดอายุหุนกู โดยจะทําการชําระดอกเบี้ยงวดแรกใน วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.
2557 และจะทําการชําระดอกเบี้ยในงวดสุดทายในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู
2.1.2 การจายชําระคืนเงินตน และดอกเบี้ยหรือจํานวนเงินอื่นใด
ผูออกหุนกูจะชําระเงินตนหรือดอกเบี้ย (แลวแตกรณี) ตามหุนกูใหแกผูถือหุนกูผานทางนายทะเบียนหุนกู โดย
เช็คขีดครอมเฉพาะในนามของผูถือหุนกู หรือ การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามที่ไดมีการแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนหุนกู
ทราบลวงหนาแลวไมนอยกวา 15 (สิบหา) วันทําการกอนวันถึงกําหนดชําระเงิน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการตามที่ระบุในขอ 9 ของขอกําหนดสิทธิ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน สวนที่ 4
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ หัวขอ 1.2 สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดสิทธิ
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บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

หากวันครบกําหนดชําระเงินตามหุนกู (ไมวาจะเปนเงินตนหรือดอกเบี้ยหรือเงินจํานวนอื่นใด) ใหแกผูถือหุนกูไม
ตรงกับวันทําการ ใหเลื่อนวันชําระเงินไปเปนวันทําการถัดไป โดยผูออกหุนกูไมจําตองจายเงินเพิ่มใด ๆ สําหรับการเลื่อน
วันชําระเงินนี้ เวนแตในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดทาย ซึ่งจะตองนําจํานวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แตไมรวม) วันชําระ
ดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคํานวณดอกเบี้ยดวย
2.2

ความเสี่ยงทั่วไป

2.2.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผูออกหุนกู
ตามรายละเอียดที่ปรากฎตามหนังสือชี้ชวน สวนที่ 2 ขอมูลผูออกตราสารหนี้ หัวขอ ปจจัยเสี่ยง หนาที่ 1 ถึงหนาที่ 5

2.2.2

ความเสี่ยงของตราสาร

ความเสี่ยงดานเครดิต ผูถือหุนกูมีความเสี่ยงที่อาจจะไมไดรับชําระดอกเบี้ยหรือเงินตน ในกรณีที่ธุรกิจและผล
การดําเนินงานของผูออกหุนกูไมเปนไปตามที่คาดหมายหรือ ทรัพยสินของผูออกหุนกูมีไมเพียงพอตอการชําระหนี้ กอน
การตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกหุนกูจากขอมูลที่ระบุไว
ในหนังสือชี้ชวน ในการประเมินความเสี่ยงดานเครดิตของผูออกหุนกู ผูลงทุนสามารถดูการจัดอันดับความนาเชื่อถือ ที่
จัดทําโดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือประกอบการตัดสินใจลงทุนได ถาการจัดอันดับความนาเชื่อถือของหุนกูต่ํา
แสดงวาความเสี่ยงดานเครดิตของหุนกูหรือผูออกหุนกูสูง ผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับควรจะสูงดวยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่
สูงของหุนกูดังกลาว ผูลงทุนควรติดตามขอมูลขาวสารของบริษัทผูออกหุนกูรวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือ ไดจากเว็บไซตสํานักงาน ก.ล.ต. สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ความเสี่ยงดานราคา ราคาตลาดของหุนกูนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ยกตัวอยาง
เชน ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟอ
อายุของหุนกู หรืออุปสงคสวนเกินหรือสวนขาดของหุนกู ดังนั้น ผูถือหุนกูอาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคา
หุนกู ในกรณีที่มีการซื้อขายตราสารกอนครบกําหนดไถถอน
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ผูถือหุนกูอาจไมสามารถขายหุนกูในตลาดรองกอนครบกําหนดไถถอนหุนกูได
ทันทีในราคาที่ตนเองตองการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไมมาก ทั้งนี้ ผูออกหุนกูไมไดนํา
หุนกูไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (BEX) ผูถือหุนกูสามารถซื้อขายหุนกูในตลาดรองไดกับผูคาตราสารหนี้
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