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ลักษณะและเงื่อนไขในกำรจ่ำยเงินต้น / ผลตอบแทน 

 

ล ำดับกำรได้รบัช ำระหนี้กรณีผู้ออกตรำสำรลม้ละลำยหรอืเลิกกิจกำร 

 
 

ค ำเตือนที่ส ำคัญ 

 
 

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพยแ์ละหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุป 
เกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเส่ียงของหลกัทรัพย์และของบรษิัทที่ออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)  ดังนั้น ผู้ลงทนุต้องศกึษำ 

ข้อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสอืชี้ชวนฉบับเตม็ ซึ่งสำมำรถขอไดจ้ำกผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์และบริษัท หรืออำจศึกษำข้อมลู 
ได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสอืชี้ชวนท่ีบริษัทย่ืนตอ่ส ำนักงำน ก.ล.ต.  ได้ท่ี website ของส ำนกังำน ก.ล.ต. 

สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำร (Factsheet) 
“……………(ชื่อตรำสำร)……………” 

ออกโดย ……………(ชื่อผู้ออกตรำสำร)…………… 

ข้อมูลท่ีส ำคัญของตรำสำร 

ประเภทตรำสำร  หุ้นกูท้ี่มีอนุพันธ์แฝง.............. 
 หุ้นกูท้ี่มีอนุพันธ์แฝงระยะส้ัน.............. 

อำยุตรำสำร  

วันที่ออกตรำสำร  

สกุลเงิน  วันที่ครบก ำหนดอำย ุ   
กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ  ไม่ม ี  ผู้ค้ ำประกนั/ผู้รับอำวัล…..….  

 ตรำสำร……..   ผู้ออกตรำสำร….....   
จัดอันดับโดย.................. วันที่................... 

ระยะเวลำกำรเสนอขำย  
จ ำนวนหน่วยท่ีเสนอขำย  
มูลค่ำท่ีตรำไว้ต่อหน่วย  

ประเภทกำรเสนอขำย  PO   PP…(II&HNW / II / HNW)… มูลค่ำกำรเสนอขำยรวม  
ปัจจัยอ้ำงอิง  ข้อจ ำกัดในกำรขำย/โอน (ถ้ำมี)  
วันก ำหนดค่ำปัจจัยอ้ำงอิง  กำรค้ ำประกัน/หลกัประกัน  

กำรไถถ่อนหุน้กู้ที่ม ี
อนุพันธ์แฝง 

 Physical   Cash   
  Physical หรือ Cash   อื่นๆ............ 

กำรคุ้มครองเงินต้น  
ณ วันครบก ำหนดอำย ุ

 

รำคำเสนอขำย  กำรเป็นบุคคลภำยใน  เป็น   ไม่เป็น 

สิทธิในกำรไถถ่อนก่อนก ำหนด  ข้อก ำหนดในกำรด ำรง
อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ (ถ้ำม)ี 

 
อัตรำดอกเบี้ย  

งวดกำรจ่ำยผลตอบแทน  นำยทะเบียนหุ้นกู ้  
วันจ่ำยดอกเบี้ยงวดแรก  ผู้จัดจ ำหน่ำย  
อัตรำผลตอบแทนสงูสุด/ต่ ำสุด  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้  
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ลักษณะพิเศษและควำมเส่ียงที่ส ำคัญของตรำสำร 

 
 

ควำมเสี่ยงทั่วไป 

 
 

 

 

 

สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง 2 ปแีละไตรมำสล่ำสุดหรือเท่ำท่ีมีผลกำรด ำเนินงำนจริง 
 

 

ข้อมูล ไตรมำส..... ปี 25xx ปี 25xx 
สินทรัพย์รวม     
หนี้สินรวม    
ส่วนของผู้ถือหุน้    
รำยได้รวม    
ต้นทุน    
ก ำไรสุทธิ    
อัตรำส่วนสภำพคล่อง    
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว    
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย    
อัตรำก ำไรสุทธิ    
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย    
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น    
ระบุช่ืออัตรำส่วนเฉพำะของอุตสำหกรรม เช่น      
อัตรำกำรเข้ำพักเฉลี่ย (ส ำหรับธุรกิจโรงแรม) เป็นต้น 

   

 

 

 

ข้อมูลผู้ออกตรำสำร 

ลักษณะกำรประกอบธรุกิจ 

 
 
 

วัตถุประสงคใ์นกำรเสนอขำย 
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ประวัติกำรผิดนัดช ำระหนี ้
 ไม่มี                      มี 

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

ข้อมูลผู้ติดต่อ 
 

1. ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมลูเพิ่มเติมและรบัหนงัสือช้ีชวนได้ที ่
ที่อยู่ : [.............................................................................................]  
โทรศัพท์ :  [.............................................................................................] 
Website : [.............................................................................................] 
Email : [.............................................................................................] 
2. หำกผู้ลงทุนมขี้อร้องเรียน สำมำรถติดต่อได้ที ่
ที่อยู่ : [.............................................................................................]  
โทรศัพท์ :  [.............................................................................................] 
Website : [.............................................................................................] 
Email : [.............................................................................................] 
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ค ำอธิบำยรำยละเอียดของขอ้มูลที่ต้องเปิดเผยในสรุปข้อมูลส ำคัญของหุน้กู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 

 หัวข้อ กำรเปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลที่ส ำคัญของตรำสำร 
1. ประเภทตรำสำร ให้ระบุประเภท ลักษณะ และปจัจัยอ้ำงอิง เช่น หุน้กู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงระยะส้ันที่มีกำรจ่ำยคนืเงนิต้นและผลตอบแทน

อ้ำงอิงกับรำคำหุน้สำมัญ เป็นตน้ 
2. สกุลเงิน ให้ระบุสกุลเงินของตรำสำรที่เสนอขำย เช่น สกุลเงินบำท สกุลเงนิดอลลำร์สหรัฐ (USD) 
3. กำรจัดอันดบั 

ควำมน่ำเชื่อถือ 
ให้ระบุว่ำมีกำรจัดอันดบัควำมน่ำเชื่อถือ (“rating”) ของตรำสำร และ/หรือผู้ออกตรำสำร และ/หรือผู้ค้ ำประกัน/     
ผู้รับอำวัลหรือไม่ หำกม ีให้ระบช่ืุอสถำบันกำรจัดอันดบัควำมน่ำเช่ือถือ และวันที่ได้รับกำรจดั rating ด้วย 

4. ประเภทกำรเสนอขำย ให้ระบุว่ำเป็นกำรเสนอขำยต่อผู้ลงทุนทั่วไป (PO) หรือ ต่อผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือผู้ลงทนุรำยใหญ ่(PP) 
5. ปัจจัยอ้ำงอิง 

วันก ำหนดค่ำปัจจัยอ้ำงอิง 
ให้ระบุปัจจัยอ้ำงอิงของตรำสำรที่เสนอขำย เช่น รำคำหุ้นสำมัญของบริษัท ก.  ดัชนี SET100  รำคำทองค ำ                  
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินเยน เป็นต้น โดยรำยละเอียดของปัจจัยอ้ำงอิงสำมำรถดูได้จำกหนังสือช้ีชวนในหน้ำ.........               
หัวข้อ...............  รวมถึงให้ระบุวันที่ก ำหนดให้เป็นวันก ำหนดค่ำปัจจัยอ้ำงอิงด้วย 

6. กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มี
อนุพันธ์แฝง 

ให้ระบุว่ำในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ผู้ออกตรำสำรจะจ่ำยช ำระคืนด้วย เงินสด หรือหลักทรัพย์/สินทรัพย์อืน่ 
หรือเงินสดหรือหลักทรัพย์/สินทรัพย์อื่น หรือ จ่ำยช ำระด้วยวิธีอื่น 

7. รำคำเสนอขำย ให้ระบุรำคำเสนอขำยหุ้นกู้ที่มีอนพุันธ์แฝง เป็นร้อยละของมูลค่ำทีต่รำไว้ 
8. สิทธิกำรไถ่ถอนก่อน

ก ำหนด 
ให้ระบุว่ำ มี / ไม่มี 
หำก “มี”  ให้เปิดเผยรำยละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในกำรไถ่ถอนตรำสำรก่อนก ำหนด รวมถึงเงื่อนไขกำรไถ่ถอนดังกล่ำว 
เชน่ เป็นสทิธิของผู้ออกตรำสำร / ผู้ถือตรำสำร โดยจะใช้สิทธิได้ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยตรำสำรอย่ำงน้อย X ปี 
หรือเมื่ออัตรำดอกเบี้ยในตลำดลดลง / เพิ่มขึ้นถึงระดับ Y% ต่อปี เป็นต้น 

9. อัตรำดอกเบี้ย ให้ระบุว่ำอัตรำดอกเบี้ยที่จะจ่ำยให้ผู้ถือตรำสำรตำมงวดกำรจ่ำยแบบคงที่หรือลอยตัว เป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) ต่อปี          
หำกเป็นอตัรำดอกเบี้ยแบบลอยตวั ให้ระบุวันก ำหนดดอกเบี้ยของแต่ละงวดไว้ด้วย  พร้อมกับแสดงหลักเกณฑ์         
กำรค ำนวณดอกเบี้ย  และรำยละเอียดเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกบักำรจ่ำยดอกเบี้ย (ถ้ำมี) ตำมที่ก ำหนดไว้ใน            
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ (“แบบ filing”) ทั้งนี้ ให้แสดงอัตรำผลตอบแทนที่แทจ้ริง              
(Internal Rate of Return : IRR) ไว้ด้วย หำกเกิดเงื่อนไขข้ำงตน้แลว้ท ำให้ผลตอบแทนทีผู่้ลงทนุจะได้รับไม่เท่ำกับ
อัตรำดอกเบี้ยที่ระบุไว ้

10. งวดกำรจ่ำยดอกเบี้ย 
วันจ่ำยดอกเบี้ยงวดแรก 

ให้ระบุงวดกำรจ่ำยดอกเบี้ยตำมทีร่ะบุไว้ในแบบ filing เช่น จ่ำยดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน เป็นตน้  พร้อมทั้งระบุ            
วันที่จะจ่ำยดอกเบี้ยงวดแรกไว้ด้วย 

11. อัตรำผลตอบแทนสูงสุด/ต่ ำสุด ให้ระบุอัตรำผลตอบแทนสูงสุด/ต่ ำสุดที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรท ำธุรกรรม 
12. อำยุตรำสำร 

วันที่ออกตรำสำร 
วันที่ครบก ำหนดอำย ุ

ให้ระบุอำยุของตรำสำร รวมถึงวันที่ออกและวันทีค่รบก ำหนดไถ่ถอนของตรำสำรนั้น ๆ (วัน/ เดือน/ ปี)   
(กรณีหุ้นกู้ perpetual ให้ระบเุฉพำะวันที่ออกตรำสำร และระบุว่ำไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจกำร) 

13. ระยะเวลำกำรเสนอขำย ให้ระบุระยะเวลำกำรเสนอขำยครั้งแรก ตำมที่ระบุไว้ในแบบ filing 
14. จ ำนวนหน่วยที่เสนอขำย 

มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย 
มูลค่ำกำรเสนอขำยรวม 

ให้ระบุจ ำนวนหน่วยทีเ่สนอขำย  มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย และมูลคำ่กำรเสนอขำยรวมของตรำสำรที่เสนอขำย 
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 หัวข้อ กำรเปิดเผยข้อมูล 
15. ข้อจ ำกัดในกำรขำย/โอน ให้ระบุข้อจ ำกัดในกำรเสนอขำยตรำสำร ทั้งในกำรเสนอขำยครั้งแรก และกำรเสนอขำย/โอนทอดตอ่ไป (ถ้ำมี) เช่น  

- หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขำยเป็นกำรเสนอขำยต่อผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือผู้ลงทุนรำยใหญ่  ดงันั้น                
ผู้ออกตรำสำรและผู้ถือตรำสำรจะต้องไม่เสนอขำยตรำสำรไม่ว่ำทอดใด ๆ ให้แก่บคุคลอื่นที่ไม่ใช่ผูล้งทุน
สถำบัน และ/หรือผู้ลงทนุรำยใหญ่ 

16. กำรค้ ำประกัน/หลักประกัน ให้ระบุว่ำ มี / ไม่มี 
หำก “มี”  ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประเภทหลักประกัน ได้แก่ 

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

รวมทั้งให้ระบุมูลค่ำกำรค้ ำประกนั  และเงื่อนไขของกำรค้ ำประกนั (ถ้ำมี) 
17. กำรคุ้มครองเงินตน้  

ณ วันครบก ำหนดอำย ุ
ให้ระบุว่ำ มี / ไม่มี 
หำก “มี”  ให้ระบุว่ำ ณ วันครบก ำหนดอำยุ ผู้ออกตรำสำรจะจ่ำยช ำระคืนเงินต้นอย่ำงน้อย X% ของเงินลงทุน 
หมำยเหตุ  ในกำรเสนอขำยตรำสำรต่อผู้ลงทุนทั่วไป  ผู้ออกตรำสำรจะต้องจ่ำยช ำระคืนเงินต้นไม่ต่ ำกว่ำ 80% ของ
เงินลงทุน ณ วันครบก ำหนดอำย ุ

18. กำรเป็นบคุคลภำยใน ให้ระบุว่ำผู้ออกตรำสำรเป็นบุคคลภำยในของบรษิัทที่ออกหุน้อ้ำงอิงหรือไม่ ถ้ำ “เป็น” ใหเ้ปดิเผยขอ้มูลเพิ่มเติม
ภำยใต้หัวข้อ ค ำเตือนที่ส ำคัญด้วย 

19. ข้อก ำหนดในกำรด ำรง
สัดส่วนทำงกำรเงิน 

ให้ระบุข้อก ำหนดในกำรด ำรงสัดส่วนทำงกำรเงิน (ถ้ำมี) เช่น อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio)  
อัตรำส่วนหนี้สิน (Debt ratio) อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบี้ย (Interest coverage ratio) เป็นต้น โดย
รำยละเอียดและค ำนิยำมที่เกี่ยวขอ้งสำมำรถดูได้จำกหนังสือช้ีชวนในหน้ำ......... หัวข้อ............... 

20. นำยทะเบียนหุ้นกู ้ ให้ระบุชื่อนำยทะเบียนหุ้นกู้ ตำมที่ระบุไว้ในแบบ filing 
21. ผู้จัดจ ำหน่ำย ให้ระบุชื่อผู้จดัจ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในแบบ filing (ถ้ำมี) 
22. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ ให้ระบุชื่อผู้แทนผู้ถือหุน้กู้ พร้อมควำมสัมพันธ์กับผู้ออกตรำสำรตำมที่ระบุไว้ในแบบ filing (ถ้ำมี) 
23. ลักษณะและเงื่อนไข 

ในกำรจ่ำยเงนิต้น / 
ผลตอบแทน 

- ให้ระบุลักษณะของหุ้นกูท้ี่มีอนุพนัธ์แฝง อัตรำดอกเบี้ยที่จะจ่ำยให้ผูถ้ือตรำสำรตำมงวดกำรจ่ำยเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) 
ต่อปี  หลักเกณฑ์กำรค ำนวณดอกเบี้ย  เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรจ่ำยดอกเบี้ย และ/หรือกำรช ำระคืนเงินต้น (ถ้ำมี) 
ตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบ filing  รวมถึงให้แสดงผลตอบแทนที่ผู้ถอืตรำสำรจะได้รับจำกกำรลงทุนภำยใต้สถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ ไว้ด้วย เช่น  

 กรณีที่กำรช ำระคืนเงินต้นขึ้นอยูก่ับระดับปจัจัยอ้ำงอิง ให้ระบุเงือ่นไขดังกล่ำวไว้อย่ำงชัดเจนด้วย  เช่น  
ณ วันครบก ำหนดอำยุตรำสำร 
- หำกรำคำหุ้นสำมัญของบรษิัท ก. ต่ ำกว่ำ X1 บำท ผู้ถือตรำสำรจะได้รับเงินต้นคืน 80% ของเงนิลงทนุ 
- หำกรำคำหุ้นสำมัญของบรษิัท ก. อยู่ระหว่ำง X1 และ X2 บำท ผู้ถือตรำสำรจะได้รับเงินตน้คนืไม่ต่ ำกว่ำ 

80% แต่ไม่เกิน 100% ของเงินลงทุน ขึ้นอยู่กับรำคำหุน้สำมัญของบริษทั ก. 
- หำกรำคำหุ้นสำมัญของบรษิัท ก. สูงกว่ำ X2 บำท ผู้ถือตรำสำรจะได้รับเงินต้นคืน 100% ของเงินลงทุน 

 กรณีที่กำรจ่ำยดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับระดับปัจจัยอ้ำงอิง ให้ระบเุงื่อนไขดังกล่ำวไว้อย่ำงชัดเจนด้วย  เช่น หำกมี 

วันใดวันหนึ่งในงวดกำรจ่ำยดอกเบี้ย 
- รำคำหุ้นสำมัญของบรษิัท ก. ต่ ำกว่ำ X1 บำท ผู้ถือตรำสำรจะได้รบัดอกเบี้ย Y1% ต่อป ี 
- รำคำหุ้นสำมัญของบรษิัท ก. อยู่ระหว่ำง X1 และ X2 บำท ผู้ถือตรำสำรจะได้รับดอกเบี้ย Y2% ต่อปี 
- รำคำหุ้นสำมัญของบรษิัท ก. สูงกว่ำ X2 บำท ผู้ถือตรำสำรจะได้รบัดอกเบี้ยในอัตรำ Y3% ต่อป ี
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 หัวข้อ กำรเปิดเผยข้อมูล 
ตัวอย่ำง  กรณีมีกำรคุ้มตรองเงินต้นที่ระดับร้อยละ 80 ของมูลค่ำที่ตรำไว้ 
ผู้ลงทุนมีเงินลงทุน 1,000 บำท ในหุ้นกูท้ี่มีอนุพันธ์แฝงที่มีปัจจัยอ้ำงอิงเป็นหุ้นบรษิัท BBB ซ่ึงจ่ำยดอกเบี้ย 10%  
ต่อปี และถือจนครบอำยุ ผู้ถือตรำสำรจะได้รับช ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเงินสด  โดยเงินต้นที่จะได้รับคืน
ขึ้นอยู่กับรำคำปิดของหุ้นอ้ำงอิง ณ วันที่ครบก ำหนดอำยุหุ้นกูท้ี่มีอนุพันธ์แฝง  จะสำมำรถแบ่งได้เป็น 3 กรณี ได้แก่ 

 
1) ถ้ำรำคำปิดหุ้นบริษัท BBB  ณ วันที่ครบก ำหนดอำยุ เท่ำกับหรือสูงกว่ำ 100 บำท (รำคำหุ้นอ้ำงอิง) ผู้ถือตรำสำร

จะได้รับคืนเงินต้น เท่ำกับ 1,000 บำท (มูลค่ำที่ตรำไว้) และดอกเบี้ย 100 บำท  รวมเป็นจ ำนวน 1,100 บำท         
ซ่ึงคิดเป็นอัตรำผลตอบแทนเท่ำกับร้อยละ 10 ต่อปี 

2) ถ้ำรำคำปิดหุ้นบริษัท BBB  ณ วันที่ครบก ำหนดอำยุ สูงกว่ำ 80 บำท แต่ต่ ำกว่ำ 100 บำท เช่น 90 บำท ผู้ถือ        
ตรำสำรจะได้รับคืนเงินต้น เท่ำกับรำคำปิดหุ้น BBB คูณ 10 (90 x 10) หรือ 900 บำท และดอกเบี้ย 100 บำท    
รวมเป็นจ ำนวน 1,000 บำท ซ่ึงคิดเป็นอัตรำผลตอบแทนเท่ำกับร้อยละ 0 ต่อปี 
 ถ้ำรำคำปิดหุ้นบริษัท BBB  ณ วันที่ครบก ำหนดอำยุ เท่ำกับหรือต่ ำกว่ำ 80 บำท ผู้ถือตรำสำรจะได้รับคืน

เงินต้น เท่ำกับ 800 บำท (ร้อยละ 80 ของมูลค่ำที่ตรำไว้) และดอกเบี้ย 100 บำท รวมเป็นจ ำนวน 900 บำท 
ดังนั้น ผู้ลงทุนจะขำดทุนเท่ำกับรอ้ยละ 10 ต่อปี 

24 ล ำดับกำรได้รับช ำระหนี้
กรณีผู้ออกตรำสำร
ล้มละลำยหรือเลิกกิจกำร 

ให้ระบุสิทธิเรียกร้องของผู้ลงทุนในกำรได้รับช ำระหนี้โดยเปรียบเทียบกับ/เจ้ำหนีท้ี่มีประกัน  เจ้ำหนี้สำมัญ/เจ้ำหนี้
ประเภทไมด่้อยสิทธิ  เจ้ำหนี้ด้อยสิทธิ  ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และผู้ถือหุ้นสำมัญ 

25. ค ำเตือนที่ส ำคัญ ให้แสดงค ำเตือนที่ส ำคัญเกี่ยวกับกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ทีเ่สนอขำย เช่น 
- หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นตรำสำรที่มีสภำพคล่องต่ ำ และมีตลำดรองที่มีขอบเขตจ ำกัด ท ำให้อำจซ้ือขำยได้ไม่สะดวก 
- ผู้ลงทุนมีควำมเส่ียงที่จะสูญเงินลงทุนทั้งหมด หรือบำงส่วน หำกหุ้นกูท้ี่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีกำรคุ้มครองเงินต้น หรือ

คุ้มครองเงินต้นต่ ำกว่ำ 100% ของเงินลงทุน 
- หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นตรำสำรที่มีควำมซับซ้อนมำกกว่ำหุ้นกู้หรือตรำสำรหนี้ทั่วไป เนื่องจำกเป็นตรำสำรที่

ประกอบด้วยตรำสำรหนี้และตรำสำรอนุพันธ์ (derivatives) โดยกำรลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะมีควำมเส่ียง        
ที่เกี่ยวข้องหลำยด้ำน เช่น ควำมเส่ียงของปัจจัยอ้ำงอิง  ควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของผู้ออกตรำสำร เป็นต้น ซ่ึงผู้ลงทุน
จะต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจรำยละเอียดอย่ำงถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน 

- กรณีที่ผู้ออกตรำสำรเป็นบุคคลภำยในของบริษทัของบรษิัทที่ออกหุ้นอ้ำงอิง ให้เปิดเผยลักษณะควำมสัมพันธ์      
ให้ผู้ลงทุนทรำบอย่ำงชัดเจน เช่น เป็นผู้ถือหุ้น กรรมกำร และ/หรือผู้บริหำรของบริษทัของบรษิัทที่ออก              
หุ้นอ้ำงอิงเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับกรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำมผูกพันธ์ของผู้ออกตรำสำร เป็นต้น 

- กรณีกำรเสนอขำยตรำสำรหลำยชุดซึ่งมีอำยุ/rating แตกต่ำงกัน อย่ำงน้อยให้มขี้อมูลเตือนใหผู้้ลงทนุเข้ำใจว่ำ  
ตรำสำรแต่ละชุดมีควำมเสี่ยงไม่เท่ำกัน โดยตรำสำรที่มีอำยุมำกกว่ำ/rating ที่ต่ ำกว่ำจะมคีวำมเสี่ยงทีสู่งกว่ำ 
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26. ลักษณะพิเศษและ 

ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 
ของตรำสำร 

ให้ระบุลักษณะพิเศษและควำมเสี่ยงที่ส ำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุน้กู้ทีม่ีอนุพันธ์แฝง เช่น 
- ผู้ออกตรำสำรต้องแยกควำมแตกต่ำงระหว่ำงข้อเทจ็จริง และควำมเห็นของผู้ออกตรำสำรอย่ำงชัดเจน  

โดยในกรณีทีผู่้ออกตรำสำรแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกำรคำดกำรณ์ผลตอบแทนของธุรกรรมที่ผู้ถือตรำสำรอำจได้รับ
ในอนำคต  ข้อมูลผลตอบแทนในอดีต และข้อมูลเกี่ยวกับสภำวะแวดล้อมต่ำง ๆ  ผู้ออกตรำสำรต้องไม่ท ำให้ 
ผู้ลงทุนเข้ำใจผดิว่ำข้อมูลทีผู่้ออกตรำสำรแสดงนั้น เปน็ผลตอบแทนที่ผู้ถือตรำสำรจะได้รับในอนำคต 

  - ข้อมูลอื่น ๆ ที่ส ำคัญต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น กำรจ ำหน่ำยหุ้นกู้  กำรออกตัวจำกกำรท ำธุรกรรม   
กำรยกเลิกสัญญำ  ผลที่จะเกิดขึน้จำกกำรออกตัว หรือกำรยกเลิกสัญญำดังกล่ำว รวมถึงค่ำปรบั ค่ำธรรมเนียม 
และค่ำบริกำรต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบักำรท ำธุรกรรม เป็นตน้ 

- กรณีหุ้นกู้ที่มีเงื่อนไขให้ผู้ออกตรำสำรสำมำรถไถ่ถอนตรำสำรก่อนครบก ำหนดได้ (callable)  อย่ำงน้อย 
ให้ระบุควำมเสี่ยงทีผู่้ลงทุนอำจได้รับหำกผู้ออกตรำสำรใช้สิทธิไถ่ถอนตรำสำรก่อนครบก ำหนด เชน่  
ผู้ถือตรำสำรมีควำมเส่ียงที่จะเสียโอกำสในกำรได้รับผลตอบแทนที่สูงจำกกำรลงทุนในตรำสำรที่เสนอขำย  
หำกผู้ออกตรำสำรใช้สิทธิไถ่ถอนในช่วงที่อัตรำดอกเบี้ยในตลำดลดต่ ำลงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยของตรำสำร เป็นต้น 

- กรณีหุ้นกู้ที่มีเงื่อนไขให้ผู้ถือตรำสำรสำมำรถขอไถ่ถอนตรำสำรก่อนครบก ำหนดได้ (puttable)  อย่ำงน้อย 
ให้ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีกำรไถ่ถอนตรำสำรก่อนครบก ำหนดของผู้ถือตรำสำรที่ได้ก ำหนดไว้
ล่วงหน้ำตั้งแต่ออกและเสนอขำยตรำสำร เช่น หำก credit rating ของตรำสำร/ผู้ออกตรำสำรลดต่ ำลงกว่ำระดับ 
ที่ระบุไว้ ผู้ถือตรำสำรมีสิทธิขอไถ่ถอนตรำสำรก่อนครบก ำหนดได้ เพื่อน ำเงินไปลงทนุในตรำสำรอื่นที่มี
ลักษณะและผลตอบแทนตำมที่ตนต้องกำร โดยต้องด ำเนินกำรตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ เปน็ต้น 

27. ควำมเสี่ยงทั่วไป ให้ระบุควำมเสี่ยงทั่วไปที่เกี่ยวขอ้งกับกำรเสนอขำยตรำสำร พร้อมกับให้รำยละเอียดว่ำข้อควำมดงักล่ำวปรำกฏ 
ตำมหนังสือช้ีชวนในหน้ำ......... หัวข้อ...............  เช่น 

- ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Credit Risk) อธิบำยให้เหน็ถึงควำมเสี่ยงหลกัของผู้ออกตรำสำรที่อำจไม่สำมำรถช ำระ
เงินตน้และดอกเบี้ยได้ เช่น ธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำรไม่เป็นไปตำมที่คำดหมำย   
ทรัพย์สินของผู้ออกตรำสำรมีไม่เพียงพอต่อกำรช ำระหนี้ เปน็ต้น  รวมทั้งแสดงถึงปจัจัยทีผู่้ลงทนุควรพิจำรณำ
ก่อนกำรตัดสินใจลงทุนไว้ด้วย 

- ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ (Price Risk) อธิบำยให้เห็นถึงปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อรำคำของตรำสำรในกรณีที่มี 
กำรซ้ือขำยก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน รวมถึงควำมผันผวนของรำคำตรำสำรต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ 
อัตรำดอกเบี้ยในตลำด ซ่ึงตรำสำรที่มีอำยุคงเหลือยำวกว่ำจะได้รับผลกระทบมำกกว่ำ 

- ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) อธิบำยใหเ้ห็นว่ำ ตรำสำรดังกล่ำวมีตลำดรองที่รองรับกำรซ้ือขำย   
เปลี่ยนมือของหรือไม่ ตลอดจนควำมยำกง่ำยที่ผู้ถือตรำสำรจะจ ำหน่ำยตรำสำรดังกล่ำวก่อนครบก ำหนดอำยุ 

- ควำมเสี่ยงอื่น ๆ เช่น ควำมเสี่ยงดำ้นกลยุทธ์  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน  และ 
ควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำย เป็นต้น 

ทั้งนี้ อำจเรียงล ำดับปจัจัยควำมเสี่ยงหรือค ำเตือนที่ส ำคัญมำกเปน็ล ำดับแรก 
ข้อมูลผู้ออกตรำสำร 

28. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ให้ระบุลักษณะกำรประกอบธุรกิจของผู้ออกตรำสำร เช่น ประเภทอุตสำหกรรม และสินค้ำ/บริกำรหลัก เป็นตน้ 
29. วัตถุประสงค์ในกำรเสนอขำย ให้ระบุวัตถุประสงค์ของกำรเสนอขำยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในครั้งนี้ เช่น ขยำยก ำลังกำรผลิต  ใช้เปน็เงินทุน

หมุนเวียน  ช ำระหนีเ้ดิม  ลงทนุโครงกำรใหม่  ปรบัปรุงกิจกำร บรหิำรควำมเสี่ยง เปน็ต้น 
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30. สรุปฐำนะกำรเงินและ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ให้แสดงข้อมูลตำมงบกำรเงินรวมย้อนหลัง 2 ปีและไตรมำสล่ำสุดหรือเท่ำที่มผีลกำรด ำเนินงำนจรงิ โดยให้แสดง
เฉพำะตัวเลขตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทนุ รวมทัง้อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญเทำ่นั้น  
ในกรณีที่มีผูค้้ ำประกัน  ให้แสดงข้อมูลฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของผู้ค้ ำประกันไว้ด้วย 
ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรเป็นบริษทัหลักทรัพย์ ให้แสดงข้อมูลสรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน ตำมตำรำง
ต่อไปนี้ 

ข้อมูล 
สินทรัพย์รวม  
หนี้สินรวม 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
เงินกองทุนสภำพคล่องสทุธิ (NC) 
ค่ำนำยหน้ำ 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรอื่น 
ก ำไรสุทธิ 
อัตรำก ำไรสุทธิ 
อัตรำผลตอบแทนผู้ลงทุน 
อัตรำส่วนเงินกองทุนสภำพคล่องสทุธิต่อหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่
ต้องวำงเป็นประกัน (NCR) 

ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรเป็นธนำคำรพำณิชย์ ให้แสดงข้อมูลสรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน ตำมตำรำงต่อไปนี้ 
ข้อมูล 

สินทรัพย์รวม  
หนี้สินรวม 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
เงินให้สินเชื่อ 
เงินรับฝำก 
รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 
ก ำไรสุทธิ 
อัตรำส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝำก (LDR) 

อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนต่อรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนสุทธิ (cost to income ratio) 

อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยท์ี่ก่อให้เกิดรำยได้สุทธิ (NIM) 
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพ (gross NPLs) ต่อเงินให้สินเชื่อ 
อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio) 
อัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (CAR ratio) 

หมำยเหตุ : ส ำหรับข้อมูลงบกำรเงินรำยไตรมำสนั้น ใหเ้ปดิเผยเฉพำะกรณีที่ประกำศทีเ่กี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทที่ออกหลักทรัพย์ก ำหนดให้รำยงำน 
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 หัวข้อ กำรเปิดเผยข้อมูล 
31. ประวัติกำรผิดนดัช ำระหนี ้ ให้ระบุว่ำ มี / ไม่มี กำรผิดนัดช ำระดอกเบี้ยและเงินต้น โดยดูประวตัิย้อนหลัง 5 ปีจำกบรษิทัข้อมูลเครดิตแห่งชำติ 

และงบกำรเงนิที่ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนญุำต 
หำก “มี”  ให้อธิบำยสำเหตุของกำรผิดนัดช ำระหนี้นัน้ 

32. ข้อมูลผู้ติดต่อ ให้ระบุช่องทำงที่ผู้ลงทุนสำมำรถติดต่อเพื่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม  ขอรับหนังสือช้ีชวน และร้องเรยีน เช่น  
ผู้จัดจ ำหน่ำย หรือ ผู้ออกตรำสำรหนี้ เปน็ต้น 

 


