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ล าดับการได้รบัช าระหนี้กรณีผู้ออกตราสารลม้ละลายหรอืเลิกกิจการ 

 
ความเสี่ยงของตราสาร 

อายุตราสาร1 

 

                                                           
1 สำมำรถปรับข้อมูลช่วงอำยุตรำสำรบนแผนภำพได้ตำมควำมเหมำะสม 

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพยแ์ละหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุป 
เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเส่ียงของหลกัทรัพย์และของบรษิัทที่ออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)  ดังนั้น ผู้ลงทนุต้องศกึษา 

ข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสอืชี้ชวนฉบับเตม็ ซึ่งสามารถขอไดจ้ากผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมลู 
ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสอืชี้ชวนท่ีบริษัทย่ืนตอ่ส านักงาน ก.ล.ต.  ได้ท่ี website ของส านกังาน ก.ล.ต. 

สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (Factsheet) 
“……………(ชื่อตราสาร)……………” 

ออกโดย ……………(ชื่อ และประเทศที่ผู้ออกตราสารจดทะเบียนจัดตั้ง (กรณีเปน็นิตบิุคคลต่างประเทศ)) 

ข้อมูลท่ีส าคัญของตราสาร 

ประเภทตราสาร  จ านวนหน่วยท่ีเสนอขาย  

สกุลเงิน  มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย  
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  ไม่มี   ผู้ค้ ำประกัน/ผู้รับอำวัล…..…. 

 ตรำสำร…..….   ผู้ออกตรำสำร…..….     
จัดอันดับโดย.................. วันท่ี....................... 

มูลค่าการเสนอขายรวม  
ราคาเสนอขาย  
ข้อจ ากัดในการขาย/โอน (ถ้ามี)  

ประเภทการเสนอขาย  PO   PP…(II&HNW / II / HNW)… การไถถ่อนก่อนก าหนด  
อัตราดอกเบี้ย  คงท่ี............   ลอยตัว............ การค้ าประกัน/หลกัประกัน  
งวดการจ่ายดอกเบี้ย  ข้อก าหนดในการด ารง

อัตราส่วนทางการเงนิ (ถ้าม)ี 

 
วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก  
อายุตราสาร  นายทะเบียนหุ้นกู ้  
วันที่ออกตราสาร  ผู้จัดจ าหน่าย  
วันที่ครบก าหนดอาย ุ  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้  

ระยะเวลาการเสนอขาย    

 

มากกว่า 5 ปี     

 

  ค าเตือนที่ส าคัญ 

1 – 5 ปี      

น้อยกว่า 1 ปี     

  AAA - AA A - BBB non-
investment 

grade 
unrated Credit 

rating 
    

ลักษณะพิเศษและความเส่ียงที่ส าคัญของตราสาร  ความเสี่ยงทั่วไป 
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สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานย้อนหลัง 2 ปแีละไตรมาสล่าสุดหรือเท่าท่ีมีผลการด าเนินงานจริง 
 

 

ข้อมูล ไตรมาส..... ปี 25xx ปี 25xx 
สินทรัพย์รวม     
หน้ีสินรวม    
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
รำยได้รวม    
ต้นทุน    
ก ำไรสุทธิ    
อัตรำส่วนสภำพคล่อง    
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว    
ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉลี่ย    
อัตรำก ำไรสุทธิ    
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย    
อัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น    
ระบุช่ืออัตรำส่วนเฉพำะของอุตสำหกรรม เช่น      
อัตรำกำรเข้ำพักเฉลี่ย (ส ำหรับธุรกิจโรงแรม) เป็นต้น 

   

 

 

 

ประวัติการผิดนัดช าระหนี ้
 ไม่ม ี                     มี 

ถ้ำมี โปรดอธิบำย ................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

ข้อมูลผู้ออกตราสาร 

ลักษณะการประกอบธรุกิจ 

 
 
 
 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน 
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ข้อมูลผู้ติดต่อ 
 

1. ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือช้ีชวนได้ท่ี 
ท่ีอยู่ : [.............................................................................................]  
โทรศัพท์ :  [.............................................................................................] 
Website : [.............................................................................................] 
Email : [.............................................................................................] 
2. หำกผู้ลงทุนมีข้อร้องเรียน สำมำรถติดต่อได้ท่ี 
ท่ีอยู่ : [.............................................................................................]  
โทรศัพท์ :  [.............................................................................................] 
Website : [.............................................................................................] 
Email : [.............................................................................................] 
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ค าอธิบายรายละเอียดของขอ้มูลที่ต้องเปิดเผยในสรุปข้อมูลส าคัญของตราสารหนี้ทั่วไป 

 หัวข้อ การเปิดเผยข้อมูล 

 ข้อมูลที่ส าคัญของตราสาร  
1. ประเภทตรำสำร ให้ระบุประเภทตรำสำรหน้ีท่ีเสนอขำย โดยอำจระบุได้มำกกว่ำ 1 ลักษณะ เช่น 

- พันธบัตร 
- พันธบัตรต่ำงประเทศหรือหุ้นกู้ต่ำงประเทศท่ีเสนอขำยในประเทศไทย (Baht bond) 
- หุ้นกู้ท่ัวไป (มีประกัน / ไม่มีประกัน) 
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 
- หุ้นกู้ / ตั๋วเงินระยะส้ัน 
- หุ้นกู้ท่ีมีเงื่อนไขกำรไถ่ถอนก่อนก ำหนด (puttable / callable) 
- หุ้นกู้สกุลเงินตรำต่ำงประเทศ (FX bond) 
- หุ้นกู้ท่ีไม่ก ำหนดระยะเวลำไถ่ถอน (perpetual) 
- หุ้นกู้ท่ีไม่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือ (unrated) 
- หุ้นกู้ท่ีมีลักษณะคล้ำยทุน (hybrid) 
- หุ้นกู้แปลงสภำพ 

2. สกุลเงิน ให้ระบุสกุลเงินของตรำสำรท่ีเสนอขำย เช่น สกุลเงินบำท สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ (USD) 
3. กำรจัดอันดับ 

ควำมน่ำเช่ือถือ 
ให้ระบุว่ำมีกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (“rating”) ของตรำสำร และ/หรือผู้ออกตรำสำร และ/หรือผู้ค้ ำประกัน/    
ผู้รับอำวัลหรือไม ่หำกม ีให้ระบุช่ือสถำบันกำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือ และวันท่ีได้รับกำรจัด rating ด้วย 

4. ประเภทกำรเสนอขำย ให้ระบุว่ำเป็นกำรเสนอขำยต่อผู้ลงทุนท่ัวไป (PO) หรือ ตอ่ผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรำยใหญ ่(PP) 
5. อัตรำดอกเบ้ีย ให้ระบุว่ำอัตรำดอกเบี้ยท่ีจะจ่ำยให้ผู้ถือตรำสำรตำมงวดกำรจ่ำยแบบคงท่ีหรือลอยตัว เป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ต่อปี          

หำกเป็นอัตรำดอกเบ้ียแบบลอยตัว ให้ระบุวันก ำหนดดอกเบี้ยของแต่ละงวดไว้ด้วย  พร้อมกับแสดงหลักเกณฑ ์        
กำรค ำนวณดอกเบ้ีย  และรำยละเอียดเงื่อนไขอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจ่ำยดอกเบ้ีย (ถ้ำมี) ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน            
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหน้ี (“แบบ filing”) ท้ังน้ี ให้แสดงอัตรำผลตอบแทนท่ีแท้จริง              
(Internal Rate of Return : IRR) ไว้ด้วย หำกเกิดเงื่อนไขข้ำงต้นแล้วท ำให้ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รับไม่เท่ำกับ
อัตรำดอกเบ้ียท่ีระบุไว้ เช่น  

- กรณีมีเงื่อนไขกำรเลื่อนจ่ำยดอกเบ้ีย  ให้แสดง IRR ส ำหรับกรณีเลวร้ำยท่ีสุดท่ีอำจเกิดข้ึนได้ เช่น ผูอ้อกตรำสำร
เลื่อนกำรช ำระดอกเบ้ียทุกงวด โดยจ่ำยช ำระเพียงครั้งเดียวเมื่อครบก ำหนดไถ่ถอน เป็นต้น 

- กรณีหุ้นกู้ท่ีครบก ำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจกำร ซ่ึงผู้ออกตรำสำรสำมำรถเลื่อนกำรจ่ำยดอกเบ้ียและไถ่ถอน 
ตรำสำรก่อนครบก ำหนดได้และมีกำรจ่ำยดอกเบ้ียในอัตรำท่ีเพิ่มข้ึนเป็นข้ันบันได (step up)  ให้แสดง IRR 
ส ำหรบักรณีผู้ออกตรำสำรเลื่อนกำรช ำระดอกเบ้ียทุกงวด โดยจ่ำยช ำระเพียงครั้งเดียวเมื่อไถ่ถอนตรำสำร โดย
ยกตัวอย่ำง เช่น ผู้ออกตรำสำรตัดสินใจไถ่ถอนตรำสำรในปีท่ี 10  20 และ 30 เป็นต้น 

6. งวดกำรจ่ำยดอกเบ้ีย 
วันจ่ำยดอกเบ้ียงวดแรก 

ให้ระบุงวดกำรจ่ำยดอกเบ้ียตำมท่ีระบุไว้ในแบบ filing เช่น จ่ำยดอกเบ้ียทุก ๆ 3 เดือน เป็นต้น  พร้อมท้ังระบุ 
วันท่ีจะจ่ำยดอกเบ้ียงวดแรกไว้ด้วย 

7. อำยุตรำสำร 
วันท่ีออกตรำสำร 
วันท่ีครบก ำหนดอำยุ 

ให้ระบุอำยุของตรำสำร รวมถึงวันท่ีออกและวันท่ีครบก ำหนดไถ่ถอนของตรำสำรน้ัน ๆ (วัน/ เดือน/ ปี)   
(กรณีหุ้นกู้ perpetual ให้ระบุเฉพำะวันท่ีออกตรำสำร และระบุว่ำไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจกำร) 

8. ระยะเวลำกำรเสนอขำย ให้ระบุระยะเวลำกำรเสนอขำยครั้งแรก ตำมท่ีระบุไว้ในแบบ filing 
9. จ ำนวนหน่วยท่ีเสนอขำย ให้ระบุจ ำนวนหน่วยท่ีเสนอขำย  มูลค่ำท่ีตรำไว้ต่อหน่วย มูลค่ำกำรเสนอขำยรวมของตรำสำรท่ีเสนอขำย และ        
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 หัวข้อ การเปิดเผยข้อมูล 
มูลค่ำท่ีตรำไว้ต่อหน่วย 
มูลค่ำกำรเสนอขำยรวม 
รำคำเสนอขำย 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วยไว้ด้วย 

10. ข้อจ ำกัดในกำรขำย/โอน ให้ระบุข้อจ ำกัดในกำรเสนอขำยตรำสำร ท้ังในกำรเสนอขำยครั้งแรก และกำรเสนอขำย/โอนทอดต่อไป (ถ้ำมี) เช่น  
- หุ้นกู้ท่ีเสนอขำยเป็นกำรเสนอขำยต่อผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือผู้ลงทุนรำยใหญ่  ดังน้ัน ผู้ออกตรำสำรและ 

ผู้ถือตรำสำรจะต้องไม่เสนอขำยตรำสำรไม่ว่ำทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นท่ีไม่ใช่ผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือ  
ผู้ลงทุนรำยใหญ่ 

11. กำรไถ่ถอนก่อนก ำหนด ให้ระบุว่ำ มี / ไม่ม ี
หำก “มี”  ให้เปิดเผยรำยละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในกำรไถ่ถอนตรำสำรก่อนก ำหนด รวมถึงเงื่อนไขกำรไถ่ถอนดังกล่ำว 
เช่น เป็นสิทธิของผู้ออกตรำสำร / ผู้ถือตรำสำร โดยจะใช้สิทธิได้ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยตรำสำรอย่ำงน้อย X ปี 
หรือเมื่ออัตรำดอกเบี้ยในตลำดลดลง / เพิ่มข้ึนถึงระดับ Y% ต่อปี เป็นต้น 

12. กำรค้ ำประกัน/หลักประกัน ให้ระบุว่ำ มี / ไม่ม ี
หำก “มี”  ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประเภทหลักประกัน ได้แก่ 

(1) กำรค้ ำประกันโดยนิติบุคคล/บุคคลอื่น (Corporate/Personal Guarantee) 
(2) กำรค้ ำประกันโดยหลักทรัพย์ (Collateral) 

รวมท้ังให้ระบุมูลค่ำกำรค้ ำประกัน  และเงื่อนไขของกำรค้ ำประกัน (ถ้ำมี) 
13. ข้อก ำหนดในกำรด ำรง

สัดส่วนทำงกำรเงิน 
ให้ระบุข้อก ำหนดในกำรด ำรงสัดส่วนทำงกำรเงิน (ถ้ำมี) เช่น อัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio)  
อัตรำส่วนหน้ีสิน (Debt ratio) อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบ้ีย (Interest coverage ratio) เป็นต้น   
โดยรำยละเอียดและค ำนิยำมท่ีเกี่ยวข้องสำมำรถดูได้จำกหนังสือช้ีชวนในหน้ำ......... หัวข้อ............... 

14. นำยทะเบียนหุ้นกู้ ให้ระบุช่ือนำยทะเบียนหุ้นกู้ ตำมท่ีระบุไว้ในแบบ filing  
15. ผู้จัดจ ำหน่ำย ให้ระบุช่ือผู้จัดจ ำหน่ำย ตำมท่ีระบุไว้ในแบบ filing (ถ้ำมี) 
16. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ระบุช่ือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมควำมสัมพันธ์กับผู้ออกตรำสำรตำมท่ีระบุไว้ในแบบ filing (ถ้ำมี) 
17. ล ำดับกำรได้รับช ำระหน้ี

กรณีผู้ออกตรำสำร
ล้มละลำยหรือเลิกกิจกำร 

ให้ระบุสิทธิเรียกร้องของผู้ลงทุนในกำรได้รับช ำระหน้ีโดยเปรียบเทียบกับ/เจ้ำหน้ีท่ีมีประกัน  เจ้ำหน้ีสำมัญ/เจ้ำหน้ี
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ  เจ้ำหน้ีด้อยสิทธิ  ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และผู้ถือหุ้นสำมัญ 

18. ควำมเสี่ยงของตรำสำร ให้ระบุต ำแหน่งควำมเสี่ยงของตรำสำรหน้ีท่ีเสนอขำยบนแผนภำพ โดยพิจำรณำจำกอำยุของตรำสำรและ credit 
rating เท่ำน้ัน  โดย rating ท่ีแสดงอำจเป็น rating ของตรำสำรหน้ี / ผู้ออก / ผู้ค้ ำประกัน (แล้วแต่กรณี)  ท้ังน้ี หำกเป็น 
กำรเสนอขำยตรำสำรหลำยชุดซึ่งมีอำยุ / rating แตกต่ำงกัน ให้แสดงควำมเสี่ยงของตรำสำรแยกรำยชุดให้ชัดเจน  
โดยสำมำรถปรับข้อมูลช่วงอำยุตรำสำรบนแผนภำพได้ตำมควำมเหมำะสม 

19. ค ำเตือนท่ีส ำคัญ ให้แสดงค ำเตือนท่ีส ำคัญเกี่ยวกับกำรลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีเสนอขำย เช่น 
- ส ำหรับกำรเสนอขำยตรำสำรหน้ีทุกประเภท  อย่ำงน้อยให้มีข้อมูลท่ีเตือนให้ผู้ลงทุนเข้ำใจว่ำตลำดตรำสำรหน้ี 

ในประเทศไทยมีสภำพคล่องต่ ำ กำรขำยตรำสำรก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนในตลำดรองน้ันอำจได้รับมูลค่ำขำย 
ตรำสำรลดลงหรือเพิ่มข้ึนได้ โดยข้ึนอยู่กับสภำวะและควำมต้องกำรของตลำดในขณะน้ัน 

- กรณีท่ีมี rating ของตรำสำร และ/หรือผู้ออกตรำสำร และ/หรือผู้ค้ ำประกัน/ผู้รับอำวัล ให้มีข้อมูลท่ีเตือนให้ 
ผู้ลงทุนเข้ำใจว่ำ rating ดังกล่ำวเป็นเพียงข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจลงทุนเท่ำน้ัน  มิใช่ส่ิงชี้น ำกำรซ้ือขำย 
ตรำสำรหน้ีท่ีเสนอขำย และไม่ได้เป็นกำรรับประกันควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผู้ออกตรำสำร 

- กรณีตรำสำรหน้ี unrated ให้มีข้อมูลท่ีเตือนให้ผู้ลงทุนเข้ำใจว่ำ  ตรำสำรอำจมีผลตอบแทนสูง แต่ก็มีควำมเส่ียงท่ีสูง
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 หัวข้อ การเปิดเผยข้อมูล 
ด้วยเช่นกัน  ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับลักษณะของตรำสำร รวมถึงวิเครำะห์ควำมเส่ียงและควำมสำมำรถใน
กำรช ำระหน้ีของผู้ออกตรำสำรก่อนตัดสินใจลงทุน  นอกจำกน้ี ตรำสำรดังกล่ำวจ ำกัดให้เสนอขำยเฉพำะต่อผู้ลงทุน
รำยใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถำบันเท่ำน้ัน 

- กรณีตรำสำรหน้ีของหน่วยงำนภำครัฐไทย ให้มีข้อมูลท่ีเตือนให้ผู้ลงทุนเข้ำใจว่ำ ตรำสำรน้ีไม่ได้รับกำรค้ ำประกัน
จำกกระทรวงกำรคลัง และทรัพย์สินของผู้ออกตรำสำรไม่อยู่ในควำมรับผิดชอบแห่งกำรบังคับคดี 

- กรณีหุ้นกู้สกุลเงินตรำต่ำงประเทศ (FX bond) ให้มีข้อมูลท่ีเตือนให้ผู้ลงทุนเข้ำใจว่ำ ควำมผันผวนของอัตรำ
แลกเปล่ียนอำจส่งผลต่อผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รับด้วย 

- กรณีหุ้นกู้ท่ีครบก ำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจกำร (perpetual) ให้มีข้อมูลท่ีเตือนให้ผู้ลงทุนเข้ำใจว่ำผู้ลงทุนจะต้อง
ถือตรำสำรเป็นเวลำนำน  โดย 
(1) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่ำวก่อนมีกำรเลิกกิจกำร หรือ 
(2) ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่ำวก่อนมีกำรเลิกกิจกำรตำมเงื่อนไขและระยะเวลำท่ี

ก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน 
- กรณีหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ำยทุน (hybrid) ให้มีข้อมูลท่ีเตือนให้ผู้ลงทุนเข้ำใจว่ำ หุ้นกู้น้ีเป็นตรำสำรหน้ี 

ท่ีมีควำมซับซ้อน และผู้ลงทุนมีควำมเสี่ยงท่ีจะไม่ได้รับดอกเบ้ียหรือได้รับดอกเบ้ียล่ำช้ำ  ดังน้ันผู้ลงทุนควรท ำ
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับลักษณะของตรำสำร รวมถึงวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผู้ออก
ตรำสำรก่อนตัดสินใจลงทุน 

- กรณีกำรเสนอขำยตรำสำรหลำยชุดซึ่งมีอำยุ/rating แตกต่ำงกัน อย่ำงน้อยให้มีข้อมูลเตือนให้ผู้ลงทุนเข้ำใจว่ำ  
ตรำสำรแต่ละชุดมีควำมเสี่ยงไม่เท่ำกัน โดยตรำสำรท่ีมีอำยุมำกกว่ำ/rating ท่ีต่ ำกว่ำจะมีควำมเสี่ยงท่ีสูงกว่ำ 

- กรณีกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีเสนอขำยได้เฉพำะผู้ลงทุนรำยใหญ่ (กอง Infra Trust –         
รำยใหญ่) เสนอขำยตรำสำรหน้ี (Infra Trust Bond) ต่อผู้ลงทุนท่ัวไป อย่ำงน้อยให้มีข้อมูลเตือนผู้ลงทุน
ดังต่อไปน้ี 
(1) สินทรัพย์ของกอง Infra Trust เป็นสินทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงและยังไม่ก่อรำยได้เชิงพำณิชย์ มลูค่ำ XX 

ล้ำนบำท ผู้ลงทุนจึงมีควำมเสี่ยงท่ีสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจสร้ำงไม่เสร็จ หรือเสร็จล่ำช้ำ กว่ำก ำหนด หรือ          
มีต้นทุนกำรก่อสร้ำงสูงกว่ำท่ีประมำณกำรไว้ 

(2) ส ำหรับกรณีกำรออกและเสนอขำย Infra Trust Bond ท่ีมีเงื่อนไขกำรไม่จ่ำยดอกเบ้ียในช่วงแรก ให้ระบุ       
ให้ชัดเจนว่ำ ในช่วง X ปีแรก ผู้ลงทุนจะยังไม่ได้รับดอกเบ้ียส ำหรับหุ้นกู้ 

20. ลักษณะพิเศษและ 
ควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญ 
ของตรำสำร 

ให้ระบุลักษณะพิเศษและควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญเกี่ยวกับตรำสำรหน้ีท่ีเสนอขำย  พร้อมกับให้รำยละเอียดว่ำข้อควำม
ดังกล่ำวปรำกฏตำมหนังสือช้ีชวนในหน้ำ......... หัวข้อ...............  เช่น 
(ตรำสำรท่ีเสนอขำยอำจมีลักษณะพิเศษและควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญหลำยอย่ำงได้) 

 20.1 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ให้ระบุเงื่อนไขท่ีผู้ออกอำจไม่จ่ำยดอกเบี้ย (ถ้ำมี) ตลอดจนสิทธิหรือล ำดับในกำรรับช ำระหน้ีของผู้ถือหุ้นกู้ 
 20.2 ตั๋วเงินระยะส้ัน ให้ระบุลักษณะพิเศษและควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญให้ผู้ลงทุนเข้ำใจ เช่น 

- ในกรณีท่ีผู้ถือตั๋วเงินโอนตั๋วเงินด้วยวิธีกำรสลักหลังตั๋วเงินโดยกำรลงลำยมือช่ือด้ำนหลังตั๋วเงินจะมีผลท ำให้ 
ผู้สลักหลังตั๋วเงินอำจถูกไล่เบ้ียหรืออำจต้องรับผิดชอบในกำรช ำระหน้ีตำมควำมในตั๋วเงินน้ันด้วย  เว้นแต่ 
ผู้สลักหลังได้จดข้อก ำหนดลบล้ำงหรือจ ำกัดควำมรับผิดของตนไว้ชัดแจ้งในตั๋วเงิน เช่น “จะไล่เบ้ียเอำจำกข้ำพเจ้ำ
ไม่ได้” (without recourse) จึงจะมีผลท ำให้ผู้สลักหลังไม่ต้องรับผิดชอบในกำรช ำระหน้ีต่อผู้รับโอนตั๋วเงินต่อไป 

   
   



ร่ำง ร่ำง ร่ำง ร่ำง 

       สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำรหน้ี (Factsheet)                                            ข้อมูล ณ. วันท่ี (วัน/เดือน/ปี) 

7 
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  - ผู้ถือตั๋วเงินควรระวังกำรลงลำยมือช่ือของด้ำนหน้ำตั๋วเงิน  เพรำะกำรลงลำยมือช่ือด้ำนหน้ำตั๋วเงินมีผลเป็น 

กำรอำวัลหรือค้ ำประกันผู้สั่งจ่ำยหรือผู้ออกตั๋วเงิน 
- ในกรณีท่ีมีกำรระบุข้อควำม “เปล่ียนมือไม่ได้” “ห้ำมเปล่ียนมือ” หรือข้อควำมอื่นใดท่ีมีควำมหมำยท ำนอง

เดียวกัน อำจมีผลท ำให้เกิดควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของตั๋วเงินน้ัน โดยผู้ถือตั๋วเงินจะโอนตั๋วเงินด้วยวิธีกำร
สลักหลังตั๋วเงินโดยกำรลงลำยมือช่ือด้ำนหลังตั๋วไม่ได้ แต่ต้องโอนด้วยวิธีกำรโอนสิทธิเรียกร้องซึ่งต้องจัดท ำ
เอกสำรกำรโอนข้ึนอกีชุดหน่ึงตำมแบบของกฎหมำย 

- ตั๋วเงินเป็นเอกสำรหลักฐำนส ำคัญในกำรขอข้ึนเงินเมื่อครบก ำหนด ผู้ลงทุนต้องพึงระมัดระวังไม่ให้ตั๋วเงินสูญหำย 
หำกปรำศจำกตั๋วเงินแล้วผู้ออกตั๋วเงินอำจปฏิเสธกำรช ำระเงินได้  ผู้ถอืตั๋วเงินไม่ได้รับกำรคุ้มครองจำกสถำบัน
คุ้มครองเงินฝำก ในกรณีท่ีธนำคำรพำณิชย์ผู้ออกตั๋วเงินล้มละลำยหรือไม่สำมำรถจ่ำยช ำระหน้ีตำมตั๋วเงินได้ 

 20.3 หุ้นกู้สกุลเงิน 
ตรำต่ำงประเทศ  
(FX bond) 

ให้อธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียน ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนโดยรวมของผู้ลงทุน 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรแลกเปล่ียนเงินตรำ  ข้ันตอนและข้อจ ำกัดของกำรซ้ือ ขำย หรือโอนตรำสำร รวมท้ังข้อจ ำกัด
ของกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ 

 20.4 หุ้นกู้ท่ีครบก ำหนด 
ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจกำร 
(perpetual) 

ให้ระบุลักษณะพิเศษและควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญให้ผู้ลงทุนเข้ำใจ เช่น 
- ผู้ถือตรำสำรจะต้องถือตรำสำรเป็นเวลำนำน เน่ืองจำกตรำสำรจะครบก ำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจกำร ซ่ึงไม่

สำมำรถก ำหนดเวลำท่ีแน่นอนได้ 
 20.5 หุ้นกู้ท่ีมีลักษณะ 

คล้ำยทุน (hybrid) 
ให้ระบุลักษณะพิเศษและควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญให้ผู้ลงทุนเข้ำใจ เช่น 

- ผู้ออกตรำสำรอำจก ำหนดเงื่อนไขในกำรไม่จ่ำยดอกเบ้ีย หรือยกยอดไปจ่ำยในงวดอื่น ซ่ึงอำจสะสมดอกเบี้ย
หรือไม่ก็ได้ หำกบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนและไม่จ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญหรือ
หุ้นบุริมสิทธิ ส่งผลให้ผู้ถือตรำสำรอำจไม่ได้รับดอกเบ้ียในบำงงวด หรือได้รับดอกเบ้ียล่ำช้ำ 

- ผู้ถือตรำสำรมีสิทธิในทรัพย์สินหลังจำกเจ้ำหน้ีมีประกัน  เจ้ำหน้ีสำมัญ และเจ้ำหน้ีไม่ด้อยสิทธิของกิจกำร 
- ผู้ถือตรำสำรจะต้องถือตรำสำรเป็นเวลำนำน เน่ืองจำกตรำสำรจะครบก ำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจกำร ซ่ึงไม่

สำมำรถก ำหนดเวลำท่ีแน่นอนได้ 
 20.6 หุ้นกู้แปลงสภำพ ให้มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับควำมเส่ียงของผู้ถือตรำสำรเรื่องควำมผันผวนของรำคำหุ้นสำมัญ  ควำมเส่ียงจำกกำรใช้สิทธิ

แปลงสภำพ (เช่น รำคำหุ้นสำมัญลดต่ ำลงระหว่ำงเวลำใช้สิทธิกับเวลำท่ีมีกำรส่งมอบหุ้นสำมัญ)  กำรจ ำกัดระยะเวลำ 
ใช้สิทธิแปลงสภำพ และกำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรปรับสิทธิท่ีอำจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือตรำสำร (ถ้ำมี) เป็นต้น 

 20.7 อื่น ๆ 1. ลักษณะพิเศษและควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับตรำสำร 
1.1  กรณีท่ีข้อก ำหนดสิทธิแตกต่ำงจำกข้อก ำหนดสิทธิมำตรฐำน  อย่ำงน้อยให้ระบุควำมแตกต่ำงกล่ำวด้วย 
1.2  กรณีหุ้นกู้ท่ีมีเงื่อนไขให้ผู้ออกตรำสำรสำมำรถไถ่ถอนตรำสำรก่อนครบก ำหนดได้ (callable)  อย่ำงน้อย 

ให้ระบุควำมเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนอำจได้รับหำกผู้ออกตรำสำรใช้สิทธิไถ่ถอนตรำสำรก่อนครบก ำหนด เช่น  
ผู้ถือตรำสำรมีควำมเสี่ยงท่ีจะเสียโอกำสในกำรได้รับผลตอบแทนท่ีสูงจำกกำรลงทุนในตรำสำรท่ีเสนอขำย  
หำกผู้ออกตรำสำรใช้สิทธิไถ่ถอนในช่วงท่ีอัตรำดอกเบ้ียในตลำดลดต่ ำลงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยของตรำสำร เป็นต้น 

1.3  กรณีหุ้นกู้ท่ีมีเงื่อนไขให้ผู้ถือตรำสำรสำมำรถขอไถ่ถอนตรำสำรก่อนครบก ำหนดได้ (puttable)  อย่ำงน้อย 
ให้ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีกำรไถ่ถอนตรำสำรก่อนครบก ำหนดของผู้ถือตรำสำรท่ีได้ก ำหนด 
ไว้ล่วงหน้ำตั้งแต่ออกและเสนอขำยตรำสำร เช่น หำก credit rating ของตรำสำร/ผู้ออกตรำสำรลดต่ ำลงกว่ำ
ระดับท่ีระบุไว้ ผู้ถือตรำสำรมีสิทธิขอไถ่ถอนตรำสำรก่อนครบก ำหนดได้ เพื่อน ำเงินไปลงทุนในตรำสำรอื่น 
ท่ีมีลักษณะและผลตอบแทนตำมท่ีตนต้องกำร โดยต้องด ำเนินกำรตำมวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ เป็นต้น 
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  2. ลักษณะพิเศษและควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ออกตรำสำร 

2.1  กรณีท่ีผู้ออกตรำสำรเป็นหน่วยงำนภำครัฐไทย อย่ำงน้อยต้องระบุว่ำ 
- ตรำสำรหน้ีท่ีเสนอขำยไม่ใช่ตรำสำรหน้ีท่ีกระทรวงกำรคลังค้ ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย 
- มีควำมเสี่ยงในกำรได้รับช ำระหน้ีคืน เน่ืองจำกผู้ออกตรำสำรหน้ีอำจมีข้อจ ำกัดเกี่ยวกับกำรบังคับช ำระหน้ี 

ในทรัพย์สินไม่ว่ำจะเป็นข้อจ ำกัดตำมกฎหมำย สัญญำ หรือข้อจ ำกัดอื่นใด ซ่ึงมีผลท ำให้ในกรณีท่ี 
มีกำรผิดนัดช ำระหน้ี ผู้ถือตรำสำรหน้ีจะไม่สำมำรถฟ้องร้องให้น ำทรัพย์สินของผู้ออกตรำสำรหน้ี 
มำช ำระหน้ีได้ 

2.2  กรณีท่ีผู้ออกตรำสำรเป็นนิติบุคคลต่ำงประเทศ อย่ำงน้อยต้องระบุ 
- ควำมเสี่ยงของประเทศคู่สัญญำ โดยครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงของภำครัฐบำล ควำมเสี่ยงด้ำนกำรโอนเงิน

ของคู่สัญญำ ควำมเสี่ยงจำกผลกระทบต่อเน่ือง และควำมเสี่ยงด้ำนเศรษฐกิจมหภำค 
- ข้อจ ำกัดและควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินคดีทำงกฎหมำยกับผู้ออกหลักทรัพย์ 
- ผู้ค้ ำประกันท่ีอยู่ในต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 
- เขตอ ำนำจศำลในกำรฟ้องร้องบังคับคดี 
- ปัญหำเรื่องควำมแตกต่ำงของกฎหมำยท่ีใช้บังคับซึ่งเป็นกฎหมำยต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 
- ข้อจ ำกัดในกำรควบคุมกำรเข้ำออกเงินระหว่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 

2.3  กรณีท่ีผู้ออกตรำสำรเป็นกองทรัสต์ท่ีต้องกำรออกและเสนอขำยตรำสำรหน้ีพร้อมกับกำรออกและเสนอขำย
หน่วยทรัสต์ (concurrent offering) ท่ีไม่มีกำรรับประกันกำรจัดจ ำหน่ำย (best effort) ให้ระบุค ำเตือนเพิ่มเติม
ว่ำ อำจมีควำมเสี่ยงท่ีไม่สำมำรถจัดตั้งกองทรัสต์ หรืออำจไม่สำมำรถระดมทุนตำมท่ีคำดไว้ ซ่ึงกำรเกิด
เหตุกำรณ์ดังกล่ำวจะท ำให้ผู้ลงทุนเกิดต้นทุนค่ำเสียโอกำสได้ 

3. กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยตรำสำรในลักษณะท่ีเป็นกำรเพิ่มเติมตรำสำรรุ่นเดิมท่ีเสนอขำยไปก่อนหน้ำ (reopen)  
ให้ระบุรำยละเอียดของกำรเสนอขำยตรำสำรในแต่ละครั้งท่ีผ่ำนมำของตรำสำรรุ่นน้ัน ๆ อย่ำงน้อย ดังน้ี 

(1) จ ำนวนท่ีเสนอขำยในแต่ละครั้งและมูลค่ำรวมท่ีเสนอขำยของตรำสำร 
(2) อำยุตรำสำรท่ีออกในแต่ละครั้ง 
(3) ระยะเวลำท่ีเสนอขำยตรำสำรในแต่ละครั้ง 

21. ควำมเสี่ยงท่ัวไป ให้ระบุควำมเสี่ยงท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยตรำสำร พร้อมกับให้รำยละเอียดว่ำข้อควำมดังกล่ำวปรำกฏ 
ตำมหนังสือช้ีชวนในหน้ำ......... หัวข้อ...............  เช่น 

- ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Credit Risk) อธิบำยให้เห็นถึงควำมเสี่ยงหลักของผู้ออกตรำสำรท่ีอำจไม่สำมำรถช ำระ
เงินต้นและดอกเบ้ียได้ เช่น ธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำรไม่เป็นไปตำมท่ีคำดหมำย   
ทรัพย์สินของผู้ออกตรำสำรมีไม่เพียงพอต่อกำรช ำระหน้ี เป็นต้น  รวมท้ังแสดงถึงปัจจัยท่ีผู้ลงทุนควรพิจำรณำ
ก่อนกำรตัดสินใจลงทุนไว้ด้วย 

- ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ (Price Risk) อธิบำยให้เห็นถึงปัจจัยหลักท่ีมีผลกระทบต่อรำคำของตรำสำรในกรณีท่ีมี 
กำรซ้ือขำยก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน รวมถึงควำมผันผวนของรำคำตรำสำรต่อกำรเปล่ียนแปลงของ 
อัตรำดอกเบ้ียในตลำด ซ่ึงตรำสำรท่ีมีอำยุคงเหลือยำวกว่ำจะได้รับผลกระทบมำกกว่ำ 

- ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) อธิบำยให้เห็นว่ำ ตรำสำรดังกล่ำวมีตลำดรองท่ีรองรับกำรซ้ือขำย 
เปล่ียนมือของตรำสำรดังกล่ำวหรือไม่ ตลอดจนควำมยำกง่ำยท่ีผู้ถือตรำสำรจะจ ำหน่ำยตรำสำรดังกล่ำว 
ก่อนครบก ำหนดอำยุ 
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  - ควำมเสี่ยงอื่น ๆ เช่น ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน  และ 

ควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำย เป็นต้น 
ท้ังน้ี อำจเรียงล ำดับปัจจัยควำมเสี่ยงหรือค ำเตือนท่ีส ำคัญมำกเป็นล ำดับแรก 

ข้อมูลผู้ออกตราสาร 
22. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ให้ระบุลักษณะกำรประกอบธุรกิจของผู้ออกตรำสำร เช่น ประเภทอุตสำหกรรม และสินค้ำ/บริกำรหลัก เป็นต้น 
23. วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน ให้ระบุวัตถุประสงค์ของกำรใช้เงินท่ีได้จำกกำรระดมทุนในครั้งน้ี เช่น ขยำยก ำลังกำรผลิต  ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน  

ช ำระหน้ีเดิม  ลงทุนโครงกำรใหม่  ปรับปรุงกิจกำร  บริหำรควำมเส่ียง เป็นต้น 
24. สรุปฐำนะกำรเงินและ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ให้แสดงข้อมูลตำมงบกำรเงินรวมย้อนหลัง 2 ปีและไตรมำสล่ำสุดหรือเท่ำท่ีมีผลกำรด ำเนินงำนจริง โดยให้แสดง
เฉพำะตัวเลขตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุน รวมท้ังอัตรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคัญเท่ำน้ัน 

- ในกรณีท่ีบริษัทอยู่ในอุตสำหกรรมท่ีมีอัตรำส่วนเฉพำะของอุตสำหกรรมน้ัน เช่น อัตรำกำรเข้ำพักเฉลี่ย 
(ส ำหรับธุรกิจโรงแรม) ให้แสดงอัตรำส่วนดังกล่ำวเพิ่มเติมด้วย 

ในกรณีท่ีมีผู้ค้ ำประกัน  ให้แสดงข้อมูลฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของผู้ค้ ำประกันไว้ด้วย 
ในกรณีท่ีผู้ออกตรำสำรเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ให้แสดงข้อมูลสรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน ตำมตำรำง
ต่อไปน้ี 

ข้อมูล 
สินทรัพย์รวม  
หนี้สินรวม 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
เงินกองทุนสภำพคล่องสทุธ ิ(NC) 
ค่ำนำยหน้ำ 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรอื่น 
ก ำไรสุทธิ 
อัตรำก ำไรสุทธิ 
อัตรำผลตอบแทนผู้ลงทุน 
อัตรำส่วนเงินกองทุนสภำพคล่องสทุธิต่อหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่
ต้องวำงเป็นประกัน (NCR) 
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  ในกรณีท่ีผู้ออกตรำสำรเป็นธนำคำรพำณิชย์ ให้แสดงข้อมูลสรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน ตำมตำรำงต่อไปน้ี 

ข้อมูล 
สินทรัพย์รวม  
หนี้สินรวม 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
เงินให้สินเชื่อ 
เงินรับฝำก 
รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 
ก ำไรสุทธิ 
อัตรำส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝำก (LDR) 
อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนต่อรำยได้จำก 
กำรด ำเนินงำนสุทธิ (cost to income ratio) 
อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยท์ี่ก่อให้เกิดรำยได้สุทธิ (NIM) 
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพ (gross NPLs) ต่อเงินให้สินเชื่อ 
อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio) 
อัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (CAR ratio) 

 

หมำยเหตุ : ส ำหรับข้อมูลงบกำรเงินรำยไตรมำสน้ัน ให้เปิดเผยเฉพำะกรณีท่ีประกำศท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ก ำหนดให้รำยงำน 

25. ประวัติกำรผิดนัดช ำระหน้ี ให้ระบุว่ำ มี / ไม่ม ีกำรผิดนัดช ำระดอกเบ้ียและเงินต้น โดยดูประวัติย้อนหลัง 5 ปีจำกบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชำติ 
และงบกำรเงินท่ีตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
หำก “มี”  ให้อธิบำยสำเหตุของกำรผิดนัดช ำระหน้ีน้ัน 

26. ข้อมูลผู้ติดต่อ ให้ระบุช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถติดต่อเพื่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม  ขอรับหนังสือช้ีชวน และร้องเรยีน เช่น  
ผู้จัดจ ำหน่ำย หรือ ผู้ออกตรำสำรหน้ี เป็นต้น 

 


