แบบ Factsheet ตราสารหนี้ทั่วไป และคาอธิบาย
สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำรหนี้ (Factsheet)
ข้อมูล ณ. วันที่ (วัน/เดือน/ปี)
ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุป
เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษา
ข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากบริษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้าทีจ่ าหน่ายตราสารหนี้และบริษัท
หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต.
สรุปข้อมูลสาคัญของตราสาร (Factsheet)
“……………(ชื่อตราสาร)……………”
ออกโดย ……………(ชื่อ และประเทศที่ผู้ออกตราสารจดทะเบียนจัดตั้ง (กรณีเป็นนิตบิ ุคคลต่างประเทศ))

ข้อมูลที่สาคัญของตราสาร
ประเภทตราสาร
สกุลเงิน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ1

ประเภทการเสนอขาย
อัตราดอกเบี้ย
งวดการจ่ายดอกเบี้ย
วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก
อายุตราสาร
วันที่ออกตราสาร
วันที่ครบกาหนดอายุ
ระยะเวลาการเสนอขาย
*

จานวนหน่วยที่เสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
 ไม่มี  ผู้ค้ำประกัน/ผู้รับอำวัล…..…. มูลค่าการเสนอขายรวม
 ตรำสำร…..….  ผู้ออกตรำสำร…..…. ราคาเสนอขาย
จัดอันดับโดย.................. วันที่....................... ข้อจากัดในการขาย/โอน (ถ้ามี)
 PO  PP (II)*
การไถ่ถอนก่อนกาหนด
 PP (HNW)*  PP (II&HNW)
 คงที่............  ลอยตัว............
การค้าประกัน/หลักประกัน
 ผสม............
ข้อกาหนดในการดารง
อัตราส่วนทางการเงิน (ถ้ามี)
นายทะเบียนหุ้นกู้
บริษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่
จาหน่ายตราสารหนี้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

II หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบัน
HNW หมายถึง ผู้ลงทุนรายใหญ่
ลาดับการได้รบั ชาระหนี้กรณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ

1

ให้ระบุด้วยว่ำจะจัดให้มีกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือตลอดอำยุตรำสำรหรือไม่
1

สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำรหนี้ (Factsheet)
ความเสี่ยงของตราสาร/ความเสี่ยงของบริษัท

ข้อมูล ณ. วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

อายุตราสาร
ยำว

คาเตือนที่สาคัญ
ควำมเสี่ยงสูง

ควำมเสี่ยงต่ำ

สั้น

อันดับความน่าเชื่อถือ
AAA

unrated

ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สาคัญของตราสาร

ความเสี่ยงทั่วไป

ข้อมูลผู้ออกตราสาร
ร่ำง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

2

สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำรหนี้ (Factsheet)

ข้อมูล ณ. วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปีและตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที่มีผลการดาเนินงานจริง
ข้อมูล
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุน้
รำยได้รวม
ค่ำใช้จ่ำยรวม
กำไรสุทธิ
อัตรำส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย
ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำย
(net debt to EBITDA ratio)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ย2
(interest coverage ratio : ICR)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระภำระผูกพัน2
(debt service coverage ratio : DSCR)
อัตรำหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
(debt to equity : D/E ratio)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (current ratio)
อัตรำส่วนตั๋วเงินจ่ำยต่อหนี้สินทีม่ ีภำระดอกเบี้ย
(BE size to interest bearing debt ratio)
อัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบีย้ ที่ครบกำหนด
ภำยใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยทั้งหมด
อัตรำส่วนเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินต่อหนี้สินรวม
ระบุอัตรำส่วนเฉพำะของอุตสำหกรรม และอัตรำส่วน
ทำงกำรเงินที่ต้องดำรงตำมข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ำมี)3

ปี 25xx

ปี 25xx

ไตรมาส.....

ร่ำง

ประวัติการผิดนัดชาระหนี้
ไม่มี
มี
ถ้ำมี โปรดอธิบำย ...................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

2
3

ให้ระบุสูตรที่ใช้ในกำรคำนวณไว้ด้วยสำหรับ ICR และ DSCR
ให้ระบุเงื่อนไขในกำรดำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินตำมข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้คงค้ำงในแต่ละรุ่น โดยทำเป็นหมำยเหตุท้ำยตำรำง
3

สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำรหนี้ (Factsheet)

ข้อมูล ณ. วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

ข้อมูลผู้ติดต่อ
1. ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
ที่อยู่ :
[.............................................................................................]
โทรศัพท์ : [.............................................................................................]
Website :
[.............................................................................................]
Email :
[.............................................................................................]
2. หำกผู้ลงทุนมีข้อร้องเรียน สำมำรถติดต่อได้ที่
ที่อยู่ :
[.............................................................................................]
โทรศัพท์ : [.............................................................................................]
Website :
[.............................................................................................]
Email :
[.............................................................................................]

ร่ำง
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สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำรหนี้ (Factsheet)
ข้อมูล ณ. วันที่ (วัน/เดือน/ปี)
คาอธิบายรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในสรุปข้อมูลสาคัญของตราสารหนี้ทั่วไป
หัวข้อ
การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลที่สาคัญของตราสาร
1. ประเภทตรำสำร
ให้ระบุประเภทตรำสำรหนี้ที่เสนอขำย โดยอำจระบุได้มำกกว่ำ 1 ลักษณะ เช่น
- พันธบัตร
- พันธบัตรต่ำงประเทศหรือหุน้ กู้ตำ่ งประเทศที่เสนอขำยในประเทศไทย (Baht bond)
- หุ้นกู้ทั่วไป (มีประกัน / ไม่มีประกัน)
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
- หุ้นกู้ / ตั๋วเงินระยะสั้น
- หุ้นกู้ที่มเี งื่อนไขกำรไถ่ถอนก่อนกำหนด (puttable / callable)
- หุ้นกู้สกุลเงินตรำต่ำงประเทศ (FX bond)
- หุ้นกู้ที่ไม่กำหนดระยะเวลำไถ่ถอน (perpetual)
- หุ้นกู้ที่ไม่ได้รบั กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (unrated)
- หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ำยทุน (hybrid)
- หุ้นกู้แปลงสภำพ
2. สกุลเงิน
ให้ระบุสกุลเงินของตรำสำรที่เสนอขำย เช่น สกุลเงินบำท สกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ (USD)
3. กำรจัดอันดับ
ให้ระบุว่ำมีกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (“rating”) ของตรำสำร และ/หรือผู้ออกตรำสำร และ/หรือผู้ค้ำประกัน/
ควำมน่ำเชื่อถือ
ผู้รับอำวัลหรือไม่ หำกมี ให้ระบุชื่อสถำบันกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ และวันที่ได้รับกำรจัด rating ด้วย
นอกจำกนี้ ให้ระบุด้วยว่ำจะจัดให้มีกำรทำ rating ตลอดอำยุตรำสำรหรือไม่
4. ประเภทกำรเสนอขำย
ให้ระบุว่ำเป็นกำรเสนอขำยต่อผู้ลงทุนทั่วไป (PO) หรือ ต่อผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรำยใหญ่ (PP)
5. อัตรำดอกเบี้ย
ให้ระบุว่ำอัตรำดอกเบี้ยที่จะจ่ำยให้ผู้ถือตรำสำรตำมงวดกำรจ่ำยแบบคงที่หรือลอยตัวหรือผสม เป็นเปอร์เซ็นต์ (%)
ต่อปี หำกเป็นอัตรำดอกเบี้ยแบบลอยตัว ให้ระบุวันกำหนดดอกเบีย้ ของแต่ละงวดไว้ด้วย พร้อมกับแสดงหลักเกณฑ์
กำรคำนวณดอกเบี้ย และรำยละเอียดเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรจ่ำยดอกเบี้ย (ถ้ำมี) ตำมที่กำหนดไว้ในแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ (“แบบ filing”) ทั้งนี้ ให้แสดงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง (Internal Rate
of Return : IRR) ไว้ด้วย หำกเกิดเงื่อนไขข้ำงต้นแล้วทำให้ผลตอบแทนทีผ่ ู้ลงทุนจะได้รับไม่เท่ำกับอัตรำดอกเบี้ย
ที่ระบุไว้ เช่น
- กรณีมเี งื่อนไขกำรเลื่อนจ่ำยดอกเบี้ย ให้แสดง IRR สำหรับกรณีเลวร้ำยที่สุดที่อำจเกิดขึ้นได้ เช่น ผูอ้ อกตรำสำร
เลื่อนกำรชำระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจ่ำยชำระเพียงครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน เป็นต้น
- กรณีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจกำร ซึ่งผู้ออกตรำสำรสำมำรถเลื่อนกำรจ่ำยดอกเบี้ยและไถ่ถอน
ตรำสำรก่อนครบกำหนดได้และมีกำรจ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำทีเ่ พิ่มขึน้ เป็นขั้นบันได (step up) ให้แสดง IRR
สำหรับกรณีผู้ออกตรำสำรเลื่อนกำรชำระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจ่ำยชำระเพียงครั้งเดียวเมื่อไถ่ถอนตรำสำร
โดยยกตัวอย่ำง เช่น ผู้ออกตรำสำรตัดสินใจไถ่ถอนตรำสำรในปีที่ 10 20 และ 30 เป็นต้น
6. งวดกำรจ่ำยดอกเบี้ย
ให้ระบุงวดกำรจ่ำยดอกเบี้ยตำมทีร่ ะบุไว้ในแบบ filing เช่น จ่ำยดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน เป็นต้น พร้อมทั้งระบุ
วันจ่ำยดอกเบี้ยงวดแรก
วันที่จะจ่ำยดอกเบี้ยงวดแรกไว้ด้วย
7. อำยุตรำสำร
ให้ระบุอำยุของตรำสำร รวมถึงวันที่ออกและวันทีค่ รบกำหนดไถ่ถอนของตรำสำรนั้น ๆ (วัน/ เดือน/ ปี)
วันที่ออกตรำสำร
(กรณีหุ้นกู้ perpetual ให้ระบุเฉพำะวันที่ออกตรำสำร และระบุว่ำไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจกำร)
วันที่ครบกำหนดอำยุ
8. ระยะเวลำกำรเสนอขำย
ให้ระบุระยะเวลำกำรเสนอขำยครั้งแรก ตำมที่ระบุไว้ในแบบ filing
ร่ำง
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สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำรหนี้ (Factsheet)
ข้อมูล ณ. วันที่ (วัน/เดือน/ปี)
หัวข้อ
การเปิดเผยข้อมูล
9. จำนวนหน่วยที่เสนอขำย
ให้ระบุจำนวนหน่วยทีเ่ สนอขำย มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย มูลค่ำกำรเสนอขำยรวมของตรำสำรที่เสนอขำย และ
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย
รำคำเสนอขำยต่อหน่วยไว้ด้วย
มูลค่ำกำรเสนอขำยรวม
รำคำเสนอขำย
10. ข้อจำกัดในกำรขำย/โอน
ให้ระบุข้อจำกัดในกำรเสนอขำยตรำสำร ทั้งในกำรเสนอขำยครั้งแรก และกำรเสนอขำย/โอนทอดต่อไป (ถ้ำมี) เช่น
- หุ้นกู้ทเี่ สนอขำยเป็นกำรเสนอขำยต่อผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือผู้ลงทุนรำยใหญ่ ดังนัน้ ผู้ออกตรำสำรและ
ผู้ถือตรำสำรจะต้องไม่เสนอขำยตรำสำรไม่ว่ำทอดใด ๆ ให้แก่บคุ คลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือ
ผู้ลงทุนรำยใหญ่
11. กำรไถ่ถอนก่อนกำหนด
ให้ระบุว่ำ มี / ไม่มี
หำก “มี” ให้เปิดเผยรำยละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในกำรไถ่ถอนตรำสำรก่อนกำหนด รวมถึงเงื่อนไขกำรไถ่ถอนดังกล่ำว
เช่น เป็นสิทธิของผู้ออกตรำสำร / ผู้ถือตรำสำร โดยจะใช้สิทธิได้ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยตรำสำรอย่ำงน้อย X ปี
หรือเมื่ออัตรำดอกเบี้ยในตลำดลดลง / เพิ่มขึ้นถึงระดับ Y% ต่อปี เป็นต้น
12. กำรค้ำประกัน/หลักประกัน ให้ระบุว่ำ มี / ไม่มี
หำก “มี” ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประเภทหลักประกัน ได้แก่
(1) กำรค้ำประกันโดยนิติบคุ คล/บุคคลอื่น (Corporate/Personal Guarantee)
(2) กำรค้ำประกันโดยหลักทรัพย์ (Collateral)
รวมทั้งให้ระบุมูลค่ำกำรค้ำประกัน และเงื่อนไขของกำรค้ำประกัน (ถ้ำมี)
13. ข้อกำหนดในกำรดำรง
ให้ระบุข้อกำหนดในกำรดำรงสัดส่วนทำงกำรเงิน (ถ้ำมี) เช่น อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio)
สัดส่วนทำงกำรเงิน
อัตรำส่วนหนี้สิน (Debt ratio) อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบี้ย (Interest coverage ratio) เป็นต้น
โดยรำยละเอียดและคำนิยำมทีเ่ กี่ยวข้องสำมำรถดูได้จำกหนังสือชีช้ วนในหน้ำ......... หัวข้อ...............
14. นำยทะเบียนหุ้นกู้
ให้ระบุชื่อนำยทะเบียนหุ้นกู้ ตำมที่ระบุไว้ในแบบ filing
15. บริษทั หลักทรัพย์ที่
ให้ระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์ทที่ ำหน้ำทีจ่ ำหน่ำยตรำสำรหนี้ ตำมทีร่ ะบุไว้ในแบบ filing (ถ้ำมี)
ทำหน้ำทีจ่ ำหน่ำย
ตรำสำรหนี้
16. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ให้ระบุชื่อผู้แทนผู้ถือหุน้ กู้ พร้อมควำมสัมพันธ์กับผู้ออกตรำสำรตำมที่ระบุไว้ในแบบ filing (ถ้ำมี)
17. ลำดับกำรได้รับชำระหนี้
ให้ระบุสิทธิเรียกร้องของผู้ลงทุนในกำรได้รับชำระหนี้โดยเปรียบเทียบกับ/เจ้ำหนีท้ ี่มีประกัน เจ้ำหนี้สำมัญ/เจ้ำหนี้
กรณีผู้ออกตรำสำร
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ เจ้ำหนี้ด้อยสิทธิ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และผู้ถือหุ้นสำมัญ
ล้มละลำยหรือเลิกกิจกำร
18. ควำมเสี่ยงของตรำสำร/
ให้ระบุตำแหน่งควำมเสี่ยงของตรำสำรหนี้ที่เสนอขำยหรือควำมเสี่ยงของบริษัทบนแผนภำพ โดยพิจำรณำจำกอำยุ
ควำมเสี่ยงของบริษทั
ของตรำสำรและ credit rating เท่ำนั้น โดย rating ที่แสดงอำจเป็น rating ของตรำสำรหนี้ / ผู้ออก / ผู้ค้ำประกัน
(แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หำกเป็นกำรเสนอขำยตรำสำรหลำยชุดซึ่งมีอำยุ / rating แตกต่ำงกัน ให้แสดงควำมเสี่ยงของ
ตรำสำรแยกรำยชุดให้ชัดเจน โดยสำมำรถปรับข้อมูลช่วงอำยุตรำสำรบนแผนภำพได้ตำมควำมเหมำะสม
19. คำเตือนที่สำคัญ
ให้แสดงคำเตือนที่สำคัญเกี่ยวกับกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ทเี่ สนอขำย เช่น
- สำหรับกำรเสนอขำยตรำสำรหนีท้ ุกประเภท อย่ำงน้อยให้มขี ้อมูลที่เตือนให้ผู้ลงทุนเข้ำใจว่ำตลำดตรำสำรหนี้
ในประเทศไทยมีสภำพคล่องต่ำ กำรขำยตรำสำรก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนั้นอำจได้รบั มูลค่ำขำย
ตรำสำรลดลงหรือเพิ่มขึน้ ได้ โดยขึ้นอยู่กับสภำวะและควำมต้องกำรของตลำดในขณะนั้น
ร่ำง
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การเปิดเผยข้อมูล
- กรณีที่มี rating ของตรำสำร และ/หรือผู้ออกตรำสำร และ/หรือผูค้ ้ำประกัน/ผู้รบั อำวัล ให้มีข้อมูลทีเ่ ตือนให้
ผู้ลงทุนเข้ำใจว่ำ rating ดังกล่ำวเป็นเพียงข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจลงทุนเท่ำนัน้ มิใช่สิ่งชี้นำกำรซื้อขำย
ตรำสำรหนี้ที่เสนอขำย และไม่ได้เป็นกำรรับประกันควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข้ องผู้ออกตรำสำร
- กรณีตรำสำรหนี้ unrated ให้มีข้อมูลที่เตือนให้ผู้ลงทุนเข้ำใจว่ำ ตรำสำรอำจมีผลตอบแทนสูง แต่ก็มีควำมเสี่ยงที่สูง
ด้วยเช่นกัน ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับลักษณะของตรำสำร รวมถึงวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและควำมสำมำรถ
ในกำรชำระหนี้ของผู้ออกตรำสำรก่อนตัดสินใจลงทุน นอกจำกนี้ ตรำสำรดังกล่ำวจำกัดให้เสนอขำยเฉพำะต่อ
ผู้ลงทุนรำยใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถำบันเท่ำนั้น
- กรณีตรำสำรหนี้ของหน่วยงำนภำครัฐไทย ให้มขี ้อมูลทีเ่ ตือนให้ผลู้ งทุนเข้ำใจว่ำ ตรำสำรนี้ไม่ได้รับกำรค้ำประกัน
จำกกระทรวงกำรคลัง และทรัพย์สินของผู้ออกตรำสำรไม่อยู่ในควำมรับผิดชอบแห่งกำรบังคับคดี
- กรณีหุ้นกู้สกุลเงินตรำต่ำงประเทศ (FX bond) ให้มีข้อมูลที่เตือนให้ผู้ลงทุนเข้ำใจว่ำ ควำมผันผวนของอัตรำ
แลกเปลี่ยนอำจส่งผลต่อผลตอบแทนทีผ่ ู้ลงทุนจะได้รับด้วย
- กรณีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจกำร (perpetual) ให้มีข้อมูลที่เตือนให้ผู้ลงทุนเข้ำใจว่ำผู้ลงทุนจะต้อง
ถือตรำสำรเป็นเวลำนำน โดย
(1) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุน้ กู้ดังกล่ำวก่อนมีกำรเลิกกิจกำร หรือ
(2) ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่ำวก่อนมีกำรเลิกกิจกำรตำมเงื่อนไขและระยะเวลำ
ที่กำหนดไว้อย่ำงชัดเจน
- กรณีหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุน (hybrid) ให้มขี ้อมูลทีเ่ ตือนให้ผู้ลงทุนเข้ำใจว่ำ หุ้นกู้นเี้ ป็นตรำสำรหนี้
ที่มีควำมซับซ้อน และผู้ลงทุนมีควำมเสี่ยงที่จะไม่ได้รบั ดอกเบี้ยหรือได้รับดอกเบี้ยล่ำช้ำ ดังนั้นผู้ลงทุนควร
ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับลักษณะของตรำสำร รวมถึงวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
ของผู้ออกตรำสำรก่อนตัดสินใจลงทุน
- กรณีกำรเสนอขำยตรำสำรหลำยชุดซึ่งมีอำยุ/rating แตกต่ำงกัน อย่ำงน้อยให้มขี ้อมูลเตือนให้ผู้ลงทุนเข้ำใจว่ำ
ตรำสำรแต่ละชุดมีควำมเสี่ยงไม่เท่ำกัน โดยตรำสำรที่มีอำยุมำกกว่ำ/rating ที่ต่ำกว่ำจะมีควำมเสี่ยงทีส่ ูงกว่ำ
- กรณีกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนทีเ่ สนอขำยได้เฉพำะผู้ลงทุนรำยใหญ่ (กอง Infra Trust –
รำยใหญ่) เสนอขำยตรำสำรหนี้ (Infra Trust Bond) ต่อผู้ลงทุนทั่วไป อย่ำงน้อยให้มขี ้อมูลเตือนผู้ลงทุน
ดังต่อไปนี้
(1) สินทรัพย์ของกอง Infra Trust เป็นสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงและยังไม่ก่อรำยได้เชิงพำณิชย์ มูลค่ำ
XX ล้ำนบำท ผู้ลงทุนจึงมีควำมเสี่ยงที่สินทรัพย์ดังกล่ำวอำจสร้ำงไม่เสร็จ หรือเสร็จล่ำช้ำกว่ำกำหนด
หรือ มีต้นทุนกำรก่อสร้ำงสูงกว่ำที่ประมำณกำรไว้
(2) สำหรับกรณีกำรออกและเสนอขำย Infra Trust Bond ที่มเี งื่อนไขกำรไม่จ่ำยดอกเบี้ยในช่วงแรก ให้ระบุ
ให้ชัดเจนว่ำ ในช่วง X ปีแรก ผู้ลงทุนจะยังไม่ได้รบั ดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้
20. ลักษณะพิเศษและ
ให้ระบุลักษณะพิเศษและควำมเสี่ยงที่สำคัญเกี่ยวกับตรำสำรหนีท้ ี่เสนอขำย พร้อมกับให้รำยละเอียดว่ำข้อควำม
ควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ดังกล่ำวปรำกฏตำมหนังสือชี้ชวนในหน้ำ......... หัวข้อ............... เช่น
ของตรำสำร
(ตรำสำรที่เสนอขำยอำจมีลักษณะพิเศษและควำมเสี่ยงที่สำคัญหลำยอย่ำงได้)
20.1 หุน้ กู้ด้อยสิทธิ
ให้ระบุเงื่อนไขที่ผู้ออกอำจไม่จ่ำยดอกเบี้ย (ถ้ำมี) ตลอดจนสิทธิหรือลำดับในกำรรับชำระหนีข้ องผูถ้ ือหุ้นกู้
ร่ำง
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20.2 ตั๋วเงินระยะสั้น
ให้ระบุลักษณะพิเศษและควำมเสี่ยงที่สำคัญให้ผู้ลงทุนเข้ำใจ เช่น
- ในกรณีที่ผู้ถือตั๋วเงินโอนตั๋วเงินด้วยวิธีกำรสลักหลังตั๋วเงินโดยกำรลงลำยมือชื่อด้ำนหลังตั๋วเงินจะมีผลทำให้
ผู้สลักหลังตั๋วเงินอำจถูกไล่เบี้ยหรืออำจต้องรับผิดชอบในกำรชำระหนี้ตำมควำมในตั๋วเงินนั้นด้วย เว้นแต่
ผู้สลักหลังได้จดข้อกำหนดลบล้ำงหรือจำกัดควำมรับผิดของตนไว้ชัดแจ้งในตั๋วเงิน เช่น “จะไล่เบี้ยเอำจำกข้ำพเจ้ำ
ไม่ได้” (without recourse) จึงจะมีผลทำให้ผู้สลักหลังไม่ต้องรับผิดชอบในกำรชำระหนี้ต่อผู้รับโอนตั๋วเงินต่อไป
- ผู้ถือตั๋วเงินควรระวังกำรลงลำยมือชื่อของด้ำนหน้ำตั๋วเงิน เพรำะกำรลงลำยมือชื่อด้ำนหน้ำตั๋วเงินมีผลเป็น
กำรอำวัลหรือค้ำประกันผู้สั่งจ่ำยหรือผู้ออกตั๋วเงิน
- ในกรณีที่มีกำรระบุข้อควำม “เปลี่ยนมือไม่ได้” “ห้ำมเปลี่ยนมือ” หรือข้อควำมอื่นใดที่มีควำมหมำยทำนอง
เดียวกัน อำจมีผลทำให้เกิดควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตั๋วเงินนัน้ โดยผู้ถือตั๋วเงินจะโอนตั๋วเงินด้วยวิธีกำร
สลักหลังตั๋วเงินโดยกำรลงลำยมือชื่อด้ำนหลังตั๋วไม่ได้ แต่ต้องโอนด้วยวิธีกำรโอนสิทธิเรียกร้องซึ่งต้องจัดทำ
เอกสำรกำรโอนขึ้นอีกชุดหนึง่ ตำมแบบของกฎหมำย
- ตั๋วเงินเป็นเอกสำรหลักฐำนสำคัญในกำรขอขึ้นเงินเมื่อครบกำหนด ผู้ลงทุนต้องพึงระมัดระวังไม่ให้ตั๋วเงินสูญหำย
หำกปรำศจำกตั๋วเงินแล้วผู้ออกตั๋วเงินอำจปฏิเสธกำรชำระเงินได้ ผู้ถือตั๋วเงินไม่ได้รับกำรคุ้มครองจำกสถำบัน
คุ้มครองเงินฝำก ในกรณีที่ธนำคำรพำณิชย์ผู้ออกตั๋วเงินล้มละลำยหรือไม่สำมำรถจ่ำยชำระหนี้ตำมตั๋วเงินได้
20.3 หุน้ กู้สกุลเงิน
ให้อธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนโดยรวมของผู้ลงทุน
ตรำต่ำงประเทศ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำ ขั้นตอนและข้อจำกัดของกำรซื้อ ขำย หรือโอนตรำสำร รวมทั้งข้อจำกัด
(FX bond)
ของกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
20.4 หุน้ กู้ทคี่ รบกำหนด
ให้ระบุลักษณะพิเศษและควำมเสี่ยงที่สำคัญให้ผู้ลงทุนเข้ำใจ เช่น
ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจกำร
- ผู้ถือตรำสำรจะต้องถือตรำสำรเป็นเวลำนำน เนื่องจำกตรำสำรจะครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจกำร
(perpetual)
ซึ่งไม่สำมำรถกำหนดเวลำที่แน่นอนได้
20.5 หุน้ กู้ที่มีลักษณะ
ให้ระบุลักษณะพิเศษและควำมเสี่ยงที่สำคัญให้ผู้ลงทุนเข้ำใจ เช่น
คล้ำยทุน (hybrid)
- ผู้ออกตรำสำรอำจกำหนดเงื่อนไขในกำรไม่จ่ำยดอกเบี้ย หรือยกยอดไปจ่ำยในงวดอื่น ซึ่งอำจสะสมดอกเบี้ย
หรือไม่ก็ได้ หำกบริษทั ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีผลกำไรจำกกำรดำเนินงำนและไม่จ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญ
หรือหุ้นบุริมสิทธิ ส่งผลให้ผู้ถือตรำสำรอำจไม่ได้รับดอกเบี้ยในบำงงวด หรือได้รบั ดอกเบี้ยล่ำช้ำ
- ผู้ถือตรำสำรมีสิทธิในทรัพย์สินหลังจำกเจ้ำหนี้มีประกัน เจ้ำหนี้สำมัญ และเจ้ำหนี้ไม่ด้อยสิทธิของกิจกำร
- ผู้ถือตรำสำรจะต้องถือตรำสำรเป็นเวลำนำน เนื่องจำกตรำสำรจะครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจกำร
ซึ่งไม่สำมำรถกำหนดเวลำที่แน่นอนได้
20.6 หุน้ กู้แปลงสภำพ
ให้มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับควำมเสี่ยงของผู้ถือตรำสำรเรื่องควำมผันผวนของรำคำหุ้นสำมัญ ควำมเสี่ยงจำกกำรใช้สิทธิ
แปลงสภำพ (เช่น รำคำหุ้นสำมัญลดต่ำลงระหว่ำงเวลำใช้สิทธิกับเวลำที่มีกำรส่งมอบหุ้นสำมัญ) กำรจำกัดระยะเวลำ
ใช้สิทธิแปลงสภำพ และกำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรปรับสิทธิที่อำจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือตรำสำร (ถ้ำมี) เป็นต้น
20.7 อื่น ๆ
1. ลักษณะพิเศษและควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญที่เกี่ยวข้องกับตรำสำร
1.1 กรณีที่ข้อกำหนดสิทธิแตกต่ำงจำกข้อกำหนดสิทธิมำตรฐำน อย่ำงน้อยให้ระบุควำมแตกต่ำงกล่ำวด้วย
1.2 กรณีหุ้นกู้ที่มีเงื่อนไขให้ผู้ออกตรำสำรสำมำรถไถ่ถอนตรำสำรก่อนครบกำหนดได้ (callable) อย่ำงน้อย
ให้ระบุควำมเสี่ยงทีผ่ ู้ลงทุนอำจได้รับหำกผู้ออกตรำสำรใช้สิทธิไถ่ถอนตรำสำรก่อนครบกำหนด เช่น
ผู้ถือตรำสำรมีควำมเสี่ยงที่จะเสียโอกำสในกำรได้รับผลตอบแทนที่สูงจำกกำรลงทุนในตรำสำรที่เสนอขำย
หำกผู้ออกตรำสำรใช้สิทธิไถ่ถอนในช่วงที่อัตรำดอกเบี้ยในตลำดลดต่ำลงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยของตรำสำร เป็นต้น
ร่ำง
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สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำรหนี้ (Factsheet)
ข้อมูล ณ. วันที่ (วัน/เดือน/ปี)
หัวข้อ
การเปิดเผยข้อมูล
1.3 กรณีหุ้นกู้ที่มีเงื่อนไขให้ผู้ถือตรำสำรสำมำรถขอไถ่ถอนตรำสำรก่อนครบกำหนดได้ (puttable) อย่ำงน้อย
ให้ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีกำรไถ่ถอนตรำสำรก่อนครบกำหนดของผู้ถือตรำสำรที่ได้กำหนด
ไว้ล่วงหน้ำตั้งแต่ออกและเสนอขำยตรำสำร เช่น หำก credit rating ของตรำสำร/ผู้ออกตรำสำรลดต่ำลงกว่ำ
ระดับที่ระบุไว้ ผู้ถือตรำสำรมีสิทธิขอไถ่ถอนตรำสำรก่อนครบกำหนดได้ เพื่อนำเงินไปลงทุนในตรำสำรอื่น
ที่มีลักษณะและผลตอบแทนตำมที่ตนต้องกำร โดยต้องดำเนินกำรตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ล่วงหน้ำ เป็นต้น
2. ลักษณะพิเศษและควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกตรำสำร
2.1 กรณีที่ผู้ออกตรำสำรเป็นหน่วยงำนภำครัฐไทย อย่ำงน้อยต้องระบุว่ำ
- ตรำสำรหนี้ที่เสนอขำยไม่ใช่ตรำสำรหนี้ที่กระทรวงกำรคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
- มีควำมเสี่ยงในกำรได้รับชำระหนี้คืน เนื่องจำกผู้ออกตรำสำรหนีอ้ ำจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับกำรบังคับชำระหนี้
ในทรัพย์สินไม่ว่ำจะเป็นข้อจำกัดตำมกฎหมำย สัญญำ หรือข้อจำกัดอื่นใด ซึ่งมีผลทำให้ในกรณีที่
มีกำรผิดนัดชำระหนี้ ผู้ถือตรำสำรหนีจ้ ะไม่สำมำรถฟ้องร้องให้นำทรัพย์สินของผู้ออกตรำสำรหนี้
มำชำระหนี้ได้
2.2 กรณีที่ผู้ออกตรำสำรเป็นนิตบิ ุคคลต่ำงประเทศ อย่ำงน้อยต้องระบุ
- ควำมเสี่ยงของประเทศคู่สัญญำ โดยครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงของภำครัฐบำล ควำมเสี่ยงด้ำนกำรโอนเงิน
ของคู่สัญญำ ควำมเสี่ยงจำกผลกระทบต่อเนื่อง และควำมเสี่ยงด้ำนเศรษฐกิจมหภำค
- ข้อจำกัดและควำมเสี่ยงในกำรดำเนินคดีทำงกฎหมำยกับผู้ออกหลักทรัพย์
- ผู้ค้ำประกันที่อยู่ในต่ำงประเทศ (ถ้ำมี)
- เขตอำนำจศำลในกำรฟ้องร้องบังคับคดี
- ปัญหำเรื่องควำมแตกต่ำงของกฎหมำยที่ใช้บงั คับซึ่งเป็นกฎหมำยต่ำงประเทศ (ถ้ำมี)
- ข้อจำกัดในกำรควบคุมกำรเข้ำออกเงินระหว่ำงประเทศ (ถ้ำมี)
2.3 กรณีที่ผู้ออกตรำสำรเป็นกองทรัสต์ที่ต้องกำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนี้พร้อมกับกำรออกและเสนอขำย
หน่วยทรัสต์ (concurrent offering) ที่ไม่มีกำรรับประกันกำรจัดจำหน่ำย (best effort) ให้ระบุคำเตือน
เพิ่มเติมว่ำ อำจมีควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถจัดตั้งกองทรัสต์ หรืออำจไม่สำมำรถระดมทุนตำมทีค่ ำดไว้
ซึ่งกำรเกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำวจะทำให้ผู้ลงทุนเกิดต้นทุนค่ำเสียโอกำสได้
3. กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยตรำสำรในลักษณะทีเ่ ป็นกำรเพิ่มเติมตรำสำรรุ่นเดิมที่เสนอขำยไปก่อนหน้ำ (reopen)
ให้ระบุรำยละเอียดของกำรเสนอขำยตรำสำรในแต่ละครั้งทีผ่ ่ำนมำของตรำสำรรุ่นนัน้ ๆ อย่ำงน้อย ดังนี้
(1) จำนวนทีเ่ สนอขำยในแต่ละครั้งและมูลค่ำรวมที่เสนอขำยของตรำสำร
(2) อำยุตรำสำรที่ออกในแต่ละครัง้
(3) ระยะเวลำที่เสนอขำยตรำสำรในแต่ละครั้ง
21. ควำมเสี่ยงทั่วไป
ให้ระบุควำมเสี่ยงทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยตรำสำร พร้อมกับให้รำยละเอียดว่ำข้อควำมดังกล่ำวปรำกฏ
ตำมหนังสือชี้ชวนในหน้ำ......... หัวข้อ............... เช่น
- ควำมเสีย่ งด้ำนเครดิต (Credit Risk) อธิบำยให้เห็นถึงควำมเสี่ยงหลักของผู้ออกตรำสำรที่อำจไม่สำมำรถชำระ
เงินต้นและดอกเบี้ยได้ เช่น ธุรกิจและผลกำรดำเนินงำนของผู้ออกตรำสำรไม่เป็นไปตำมที่คำดหมำย
ทรัพย์สินของผู้ออกตรำสำรมีไม่เพียงพอต่อกำรชำระหนี้ เป็นต้น รวมทั้งแสดงถึงปัจจัยทีผ่ ู้ลงทุนควรพิจำรณำ
ก่อนกำรตัดสินใจลงทุนไว้ด้วย
ร่ำง
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หัวข้อ
การเปิดเผยข้อมูล
- ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ (Price Risk) อธิบำยให้เห็นถึงปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อรำคำของตรำสำรในกรณีที่มี
กำรซื้อขำยก่อนครบกำหนดไถ่ถอน รวมถึงควำมผันผวนของรำคำตรำสำรต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
อัตรำดอกเบี้ยในตลำด ซึ่งตรำสำรที่มีอำยุคงเหลือยำวกว่ำจะได้รับผลกระทบมำกกว่ำ
- ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) อธิบำยให้เห็นว่ำ ตรำสำรดังกล่ำวมีตลำดรองที่รองรับกำรซื้อขำย
เปลี่ยนมือของตรำสำรดังกล่ำวหรือไม่ ตลอดจนควำมยำกง่ำยที่ผู้ถือตรำสำรจะจำหน่ำยตรำสำรดังกล่ำว
ก่อนครบกำหนดอำยุ
- ควำมเสี่ยงอื่น ๆ เช่น ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน
ควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำย และควำมเสี่ยงในกำรดำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินตำมข้อกำหนดสิทธิของหุน้ กู้คงค้ำง
ทุกรุ่นและสัญญำกู้สถำบันกำรเงิน เป็นต้น
ทั้งนี้ อำจเรียงลำดับปัจจัยควำมเสี่ยงหรือคำเตือนที่สำคัญมำกเป็นลำดับแรก
ข้อมูลผู้ออกตราสาร
22. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ให้ระบุลักษณะกำรประกอบธุรกิจของผู้ออกตรำสำร เช่น ประเภทอุตสำหกรรม และสินค้ำ/บริกำรหลัก เป็นต้น
23. วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน
ให้ระบุวัตถุประสงค์ของกำรใช้เงินที่ได้จำกกำรระดมทุนในครั้งนี้ เช่น ขยำยกำลังกำรผลิต ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ชำระหนี้เดิม ลงทุนโครงกำรใหม่ ปรับปรุงกิจกำร บริหำรควำมเสี่ยง เป็นต้น
24. สรุปฐำนะกำรเงินและ
ให้แสดงข้อมูลตำมงบกำรเงินรวมย้อนหลัง 2 ปีและตัง้ แต่ไตรมำส 1 ถึงไตรมำสล่ำสุดหรือเท่ำที่มผี ลกำรดำเนินงำน
ผลกำรดำเนินงำน
จริง โดยให้แสดงเฉพำะตัวเลขตำมงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม งบกำไรขำดทุนรวม และอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่
สำคัญ4 เท่ำนั้น
- ในกรณีที่บริษัทอยูใ่ นอุตสำหกรรมที่มีอัตรำส่วนเฉพำะของอุตสำหกรรมนั้น (เช่น อัตรำกำรเข้ำพักเฉลี่ย
สำหรับธุรกิจโรงแรม) หรือมีอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ต้องดำรงตำมข้อกำหนดสิทธิ ให้แสดงอัตรำส่วนดังกล่ำว
เพิ่มเติมด้วย
- ในกรณีที่มีผคู้ ้ำประกัน ให้แสดงข้อมูลฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของผู้ค้ำประกันไว้ด้วย
- ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรเป็นบริษทั หลักทรัพย์ ให้แสดงข้อมูลสรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
ตำมตำรำงต่อไปนี้
ร่ำง

ข้อมูล
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ (NC)
ค่ำนำยหน้ำ
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรอื่น
กำไรสุทธิ
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำส่วนเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินทีต่ ้องวำง
เป็นประกัน (NCR)

4

กำหนดให้ต้องเปิดเผยอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญเฉพำะกำรเสนอขำยแบบ PO และแบบ PP-HNW เท่ำนั้น
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ข้อมูล ณ. วันที่ (วัน/เดือน/ปี)
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การเปิดเผยข้อมูล
อัตรำส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำ และ
ค่ำตัดจำหน่ำย (net debt to EBITDA)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระภำระผูกพัน (debt service coverage ratio :
DSCR)
อัตรำหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to equity : D/E ratio)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (current ratio)
อัตรำส่วนตั๋วเงินจ่ำยต่อหนี้สินทีม่ ีภำระดอกเบี้ย
(BE size to interest bearing debt)
อัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบีย้ ที่ครบกำหนดภำยใน 1 ปีต่อหนีส้ ินที่มี
ภำระดอกเบี้ยทัง้ หมด
อัตรำส่วนเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินต่อหนี้สินรวม
- ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรเป็นธนำคำรพำณิชย์ ให้แสดงข้อมูลสรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
ตำมตำรำงต่อไปนี้
ข้อมูล
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินให้สินเชื่อ
เงินรับฝำก
รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ
กำไรสุทธิ
อัตรำส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝำก (LDR)
อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำนต่อรำยได้จำกกำรดำเนินงำนสุทธิ
(cost to income ratio)
อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้สุทธิ (NIM)
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพ (gross NPLs) ต่อเงินให้สินเชื่อ
อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio)
อัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (CAR ratio)
ร่ำง

อัตรำส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำ และ
ค่ำตัดจำหน่ำย (net debt to EBITDA)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระภำระผูกพัน (debt service coverage ratio :
DSCR)
อัตรำหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to equity : D/E ratio)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (current ratio)
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สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำรหนี้ (Factsheet)
หัวข้อ
การเปิดเผยข้อมูล
อัตรำส่วนตั๋วเงินจ่ำยต่อหนี้สินทีม่ ีภำระดอกเบี้ย
(BE size to interest bearing debt)
อัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบีย้ ที่ครบกำหนดภำยใน 1 ปีต่อหนีส้ ินที่มี
ภำระดอกเบี้ยทัง้ หมด
อัตรำส่วนเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินต่อหนี้สินรวม

25. ประวัติกำรผิดนัดชำระหนี้

26. ข้อมูลผู้ติดต่อ

ข้อมูล ณ. วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

หมำยเหตุ : สำหรับข้อมูลงบกำรเงินรำยไตรมำสนั้น ให้เปิดเผยเฉพำะกรณีที่ประกำศทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์กำหนดให้รำยงำน
ให้ระบุว่ำ มี / ไม่มี กำรผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตรำสำรหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจำกธนำคำร
พำณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ หรือสถำบันกำรเงินที่มกี ฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึน้ โดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปี
จำกบริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ และงบกำรเงิน ที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
หำก “มี” ให้อธิบำยสำเหตุของกำรผิดนัดชำระหนี้นนั้
ให้ระบุช่องทำงที่ผู้ลงทุนสำมำรถติดต่อเพื่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม ขอรับหนังสือชี้ชวน และร้องเรียน เช่น
บริษทั หลักทรัพย์ที่ทำหน้ำทีจ่ ำหน่ำยตรำสำรหนี้ หรือ ผู้ออกตรำสำรหนี้ เป็นต้น

ร่ำง
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