
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ลักษณะการประกอบธรุกจิ................................................. 
เสนอขาย............................................ (ประเภทตราสาร) วันท ี....................... (ระยะเวลาการเสนอขาย) 

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

อันดับ              แนวโนม้             
เมอืวันท ี            โดย              
 
 

วันทอีอกตราสาร  
วันทคีรบกําหนดอาย ุ
ประเภทการเสนอขาย 
ผูจั้ดจําหน่าย/ผูค้า้ 
นายทะเบยีนหุน้กู ้
 
 
 
 
 
 

  

LOGO บรษิทั 

(พจิารณาจากอายตุราสารและอันดับความน่าเชอืถอื) 
ตัวอยา่ง 
 
 
 
เพมิหมายเหตแุละคาํอธบิายสแีดงทา้ยรูป กรณีเสนอขาย
ตราสารทมีคีวามซบัซอ้น ไดแ้ก ่ความดอ้ยสทิธ ิความ
คลา้ยทนุ การไถถ่อนกอ่นกาํหนด และการชําระเงนิตน้หรอื
ดอกเบยีโดยขนึกับปัจจัยอา้งองิ 

 
 
ตราสารทมีอีายแุละอันดับความน่าเชอืถอืเทา่กันใหผ้ลตอบแทน
.....% ตอ่ปี (ณ วันท.ี..................) 

ลกัษณะตราสาร 

รายละเอยีดสําคญัอนื 

ระดบัความเสยีง 

ผลตอบแทนของตราสารรุน่อนืในตลาด (YTM) 

อตัราสว่นทางการเงนิทสีาํคญัของผูอ้อก 
 

หนงัสอืชชีวน 
 (filing) 

SCAN HERE 

QR 
code 

อนัดบัความนา่เชอืถอื 

อตัราสว่นทางการเงนิ 
(เทา่) 

คา่เฉลยี
อุตสาหกรรม 

(ลา่สุด) 

งวด..
เดอืน 
ปี... 

ปี
... 

ปี
... 

ความสามารถในการชําระ
ดอกเบยี (Interest 
coverage ratio)1 

    

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง 
(Current ratio)1  

    

หนสีนิรวมตอ่สว่นของผูถ้อื
หุน้รวม  
(Debt to equity : D/E 
ratio)2  

    

1ยงิสงูยงิแสดงถงึความสามารถในการชําระคนืสงู 
2ยงิสงูยงิแสดงถงึหนสีนิทสีงู 

    

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

ความเสยีงของผูอ้อก 

1 

แบบสรุปขอ้มลูสําคัญของตราสาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ณ วันท ี                                                                       เมอืผูอ้อกถกูพทัิกษ์ทรัพย ์ถูกศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอื 

                มกีารชําระบญัชเีพอืการเลกิบรษัิท 

         ตัวอยา่ง 

 
 

 

 
*รายการอนื ไดแ้ก ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบัการไดร้บัชําระหน ี 

สรุปฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลงั 2 ปีและตงัแตไ่ตรมาส 1 ถงึไตรมาส
ลา่สดุหรอืเทา่ทมีผีลการดําเนนิงานจรงิ 

สดัสว่นหนทีมีภีาระดอกเบยีของผูอ้อก  

ลกัษณะพเิศษและความเสยีงสําคญัของตราสาร 

คําเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอนื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



คําอธบิายรายละเอยีดของขอ้มลูทตีอ้งเปิดเผยในสรปุขอ้มลูสําคญัของตราสาร1 
ตวัอกัษร (font) : Tahoma 
ขนาด : หัวขอ้ขนาด 12 และรายละเอยีดขอ้มลูขนาด 11 

ความยาว : กรณีตราสาร plain/common2 ไมเ่กนิ 2 หนา้กระดาษ A4 และกรณตีราสาร complex/risky3 ไมค่วรเกนิ 4 หนา้กระดาษ A4 

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ลักษณะการประกอบธรุกจิ 
ใหร้ะบลุักษณะการประกอบธรุกจิของผูอ้อกตราสาร เชน่ ประเภทอตุสาหกรรม และสนิคา้/บรกิารหลัก เป็นตน้ 

2. ประเภทตราสารและระยะเวลาการเสนอขาย 
 ใหร้ะบปุระเภทตราสารหนทีเีสนอขาย โดยระบลัุกษณะดังตอ่ไปนี 

ประเภทตราสาร 
- พันธบัตร 
- หุน้กู ้
- ตัวแลกเงนิ (Bill of exchange) /ตัวสัญญาใชเ้งนิ (Promissory note) 
- พันธบัตรต่างประเทศหรอืหุน้กูต้า่งประเทศทเีสนอขายในประเทศไทย (Baht bond) 
- หุน้กูส้กลุเงนิตราตา่งประเทศ (FX bond) 
- หุน้กูแ้ปลงสภาพ (Convertible debenture) 
อายตุราสาร 
- ระยะสัน (ไม่เกนิ 270 วัน) 
- ระยะยาว 
ลําดับการชําระหนี 
- ไมด่อ้ยสทิธ ิ
- ดอ้ยสทิธ ิ
- ดอ้ยสทิธคิลา้ยทนุ 
หลักประกัน/การคาํประกัน 
- มปีระกัน 
- ไมม่ปีระกัน 
การไถ่ถอนก่อนกําหนด 
- ผูอ้อกตราสารสามารถขอไถถ่อนกอ่นครบกําหนด (callable) 
- ผูถ้อืตราสารสามารถขอไถถ่อนก่อนครบกําหนด (puttable) 

 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”ี  ใหเ้ปิดเผยรายละเอยีดเกยีวกับสทิธใินการไถถ่อนตราสารก่อนกําหนด รวมถงึเงอืนไขการ

ไถถ่อนดังกลา่ว เชน่ เป็นสทิธขิองผูอ้อกตราสาร / ผูถ้อืตราสาร โดยจะใชส้ทิธไิดภ้ายหลังจากการเสนอขายตราสารอยา่งนอ้ย X ปี 
หรอืเมอือัตราดอกเบยีในตลาดลดลง / เพมิขนึถงึระดบั Y% ตอ่ปี  เป็นตน้ 

- มลูคา่การเสนอขายรวม : ใหร้ะบุมลูคา่การเสนอขายรวมของตราสารทเีสนอขาย (มลูคา่ทตีราไว)้ 
- หลักประกัน/ผูค้าํประกัน (ถา้ม)ี : หาก “ม”ี  ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเกยีวกับประเภทหลักประกัน ไดแ้ก ่

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

- ชอืผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้(ถา้ม)ี : ใหร้ะบชุอืผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้
- วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ : ใหร้ะบุวตัถปุระสงคข์องการใชเ้งนิทไีดจ้ากการระดมทนุในครงันี เชน่ ขยายกําลังการผลติ ใชเ้ป็นเงนิทนุ

หมุนเวยีน ชําระหนเีดมิ ลงทนุโครงการใหม ่ปรับปรุงกจิการ บรหิารความเสยีง เป็นตน้ ตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing  

 
1 จัดทํา factsheet 1 ชดุสําหรับตราสาร 1 รุ่น 
2 ตราสาร plain/common ไดแ้ก ่ตราสารทไีม่ซบัซอ้น (senior (secured/unsecured) ตราสารทใีหส้ทิธผิูอ้อกไถถ่อนคนืกอ่น
กําหนด (callable) ตราสารทใีหส้ทิธผิูถ้อืไดร้ับชําระคนืกอ่นกําหนด (puttable) และหุน้กูแ้ปลงสภาพ (convertible) 
3 ตราสาร complex/risky ไดแ้ก ่ตราสารหนีดอ้ยสทิธ ิหุน้กูท้คีรบกําหนดไถ่ถอนเมอืมกีารเลกิกจิการ (perpetual) ตราสารหนีคลา้ย
ทุน (hybrid) หุน้กูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์(securitization) ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุ
ของธนาคารพาณชิย ์(BASEL) หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง และศกุกู (sukuk) 3 



การเปิดเผยขอ้มลู 

4. อันดับความน่าเชอืถอื (ถา้ม)ี 
ใหร้ะบวุา่มกีารจัดอันดับความน่าเชอืถอื (“rating”) ของตราสาร และ/หรอืผูอ้อกตราสาร และ/หรอืผูค้าํประกัน/ผูร้ับอาวลัหรอืไม ่หากม ีใหร้ะบ ุ
rating แนวโนม้ (outlook) ชอืสถาบันการจัดอันดับความน่าเชอืถอื และวันทไีดร้ับการจัด rating  

5. รายละเอยีดสําคัญอนื 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปน ี
 วันทอีอกตราสาร/วันทคีรบกําหนดอาย ุ: ใหร้ะบุวันทอีอกและวันทคีรบกําหนดไถถ่อนของตราสารนัน ๆ (วนั/ เดอืน/ ปี)   

(กรณหีุน้กู ้perpetual ใหร้ะบเุฉพาะวันทอีอกตราสาร และระบวุา่ไถถ่อนเมอืเลกิกจิการ) 
 ประเภทการเสนอขาย : ใหร้ะบวุา่เป็นการเสนอขายตอ่ผูล้งทนุทัวไป (PO) หรอืผูล้งทนุสถาบัน (PP-II) และ/หรอื ผูล้งทนุรายใหญ ่(PP-

HNW) 
 ผูจ้ัดจําหน่าย/ผูค้า้: ใหร้ะบชุอืบรษัิทหลักทรัพยท์ทีําหนา้ทจํีาหน่าย/คา้ตราสารหนทีเีสนอขายตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing (ถา้ม)ี 
 นายทะเบยีนหุน้กู ้: ใหร้ะบชุอืนายทะเบยีนหุน้กู ้ตามทรีะบุไวใ้นแบบ filing 
 อัตราดอกเบยี/ผลตอบแทน : 

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

จํานวนครงั และจะสะสมดอกเบยีทไีมไ่ดชํ้าระ แตจ่ะไมม่กีารจ่ายผลตอบแทนใด ๆ บนดอกเบยีคา้งชําระสะสม 

6. อัตราสว่นทางการเงนิทสีําคัญของผูอ้อก 
กรณีเสนอขายตราสารหนตี่อ PO และ/หรอื PP-HNW ใหแ้สดงอตัราสว่นทางการเงนิตอ่ไปนี โดยใชข้อ้มลูตามงบการเงนิรวมยอ้นหลัง 2 ปี   
งบการเงนิรายครงึปีฉบับสอบทาน และตังแตไ่ตรมาส 1 ถงึไตรมาสลา่สดุหรอืเทา่ทมีผีลการดําเนนิงานจรงิ1 พรอ้มความหมายของแตล่ะ
อัตราสว่น เชน่ ความสามารถในการชําระดอกเบยี (Interest coverage ratio) ยงิสงูยงิแสดงถงึความสามารถในการชําระคนืสงู เป็นตน้ 
ทงันี การแสดงขอ้มูลอัตราสว่นทางการเงนิงวดลา่สดุ ในกรณทีงีบกําไรขาดทนุเป็นงบระหวา่งปี ใหนํ้าขอ้มลูยอ้นหลัง 4 ไตรมาสมาคํานวณ
เพอืใหไ้ดข้อ้มลูเต็มปี กรณีชว่งเวลาใดทผีูอ้อกไม่ไดจั้ดทํางบระหวา่งปีสําหรับงวดปีกอ่น ใหจ้ัดทําอัตราสว่นทางการเงนิโดยใชข้อ้มลูเฉพาะ
งวดลา่สดุ และอธบิายในหมายเหตเุพมิเตมิ พรอ้มแสดงคา่เฉลยีอตุสาหกรรมของแตล่ะอัตราสว่นเฉพาะกลุ่มอตุสาหกรรมและบรกิารทัวไป 
โดยใชข้อ้มลูลา่สดุ ระบแุหลง่ขอ้มลู ชว่งเวลาของขอ้มลูและกลุ่มอตุสาหกรรม (sector) ทใีชอ้า้งองิ สําหรับกรณีกลุม่อตุสาหกรรมทไีม่
สามารถหาขอ้มลูอา้งองิ ใหร้ะบวุ่า “ไมม่ขีอ้มลู” แหลง่ขอ้มลูทอีาจใชอ้า้งองิ เชน่ สมาคมตลาดตราสารหนีไทย (ThaiBMA) ตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 
 กรณผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่อตุสาหกรรมและบรกิารทวัไป 

อตัราสว่น สตูรการคํานวณ 

ความสามารถในการชําระดอกเบยี  
(interest coverage ratio : ICR) (เทา่)  

กําไรก่อนหักดอกเบยี ภาษี ค่าเสอืมราคา                     
และคา่ตัดจําหน่าย / ดอกเบยีจ่าย 

หนีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้รวม                      
(Debt to equity : D/E ratio) (เทา่) 

หนีสนิรวม / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

สภาพคลอ่ง 
 กรณีผูอ้อกเป็นกจิการในกลุม่พัฒนา

อสังหารมิทรัพย ์
อัตราสว่นเงนิทนุหมุนเวยีนเร็ว (Quick Ratio) 
(เทา่) 

 กรณีอนื ๆ 
อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (current ratio) (เท่า) 

 
 
 
(สนิทรัพยห์มนุเวยีน - สนิคา้คงเหลอื) / หนีสนิ
หมนุเวยีน 
 
สนิทรัพยห์มนุเวยีน / หนสีนิหมุนเวยีน 

 
 กรณผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ธนาคารพาณชิย ์

อตัราสว่น สตูรการคํานวณ 

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

คํานวณตามเกณฑธ์นาคารแหง่ประเทศไทย 
(“ธปท.”) 
(สนิทรัพยส์ภาพคลอ่ง / ประมาณการกระแสเงนิสด
ไหลออกสทุธใิน 30 วนั ภายใตส้ถานการณด์า้นสภาพ
คลอ่งทมีคีวามรุนแรง) 

แหลง่เงนิทมีคีวามมันคงตอ่ความตอ้งการแหลง่เงนิทมีี
ความมันคง (Net Stable Funding Ratio: NSFR) (รอ้ย
ละ) 

คํานวณตามเกณฑ ์ธปท. 
(แหลง่เงนิทมีคีวามมันคง / ความตอ้งการแหลง่เงนิที
มคีวามมันคง)  

เงนิกองทนุชนัท ี1 (Tier 1 ratio) (รอ้ยละ) คํานวณตามเกณฑธ์ปท. 
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 กรณผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่บรษัิทหลักทรัพย ์

อตัราสว่น สตูรการคํานวณ 

เงนิกองทนุสภาพคลอ่งสทุธติ่อหนสีนิ 
ทวัไปและทรัพยส์นิทตีอ้งวางเป็นประกัน (NCR)  
(รอ้ยละ) 

คํานวณตามเกณฑส์ํานักงาน ก.ล.ต. 

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

หนีสนิรวม / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA) (รอ้ยละ) กําไรก่อนหักดอกเบยีและภาษี * 100 / สนิทรัพยร์วม 
(เฉลยี) 

 
 กรณผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ประกันชวีติ 

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 

อัตราสว่นเงนิกองทนุตอ่เงนิทนุทตีอ้งดํารง                        
ตามกฎหมาย (CAR Ratio) (รอ้ยละ) 

คํานวณตามเกณฑส์ํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกันภัย (“คปภ.”) 

สนิทรัพยล์งทนุตอ่สํารองประกันภัย (รอ้ยละ) สนิทรัพยล์งทนุ * 100 / เงนิสํารองประกันภัย 

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE)  (รอ้ยละ) กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษี * 100 / สว่นของผูถ้อื
หุน้รวม (เฉลยี) 

 
 กรณผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ลสีซงิ/กลุม่สนิเชอืสว่นบคุคล 

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 

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

หนีสนิรวม / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

สัดสว่นสนิเชอืทไีม่กอ่ใหเ้กดิรายได ้                  
(NPL ratio) (รอ้ยละ) 

สนิเชอืทไีมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้* 100 / สนิเชอืรวม 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA) (รอ้ยละ) กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษี * 100 / สนิทรัพยร์วม 
(เฉลยี) 

 
 กรณผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่บรษัิทบรหิารสนิทรัพย ์

อตัราสว่น สูตรการคํานวณ 

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

หนีสนิทมีภีาระดอกเบยี / กําไรก่อนหักดอกเบยี ภาษี 
คา่เสอืมราคาและคา่ตัดจําหน่าย 

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

หนีสนิรวม / สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(ROA) (รอ้ยละ) กําไรกอ่นหักดอกเบยีและภาษี * 100 / สนิทรัพยร์วม 
(เฉลยี) 

หมายเหต ุ:  
1 สําหรับอัตราสว่นทางการเงนิทใีชข้อ้มลูตามงบการเงนิทเีปิดเผยตามประกาศทเีกยีวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกับฐานะการเงนิและผล
การดําเนนิงานของบรษัิททอีอกหลักทรัพยก์ําหนดใหร้ายงาน   
ทงันี กรณีเสนอขายหุน้กูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์(securitization) ใหแ้สดงอัตราสว่นทางการเงนิของผูม้สีทิธเิสนอ
โครงการ (originator) และกรณีเสนอขายศกุกูใหแ้สดงอัตราสว่นทางการเงนิของผูร้ะดมทุน 
7. ขอ้กําหนดในการดํารงอัตราสว่นทางการเงนิ  
ใหร้ะบขุอ้กําหนดในการดํารงสัดสว่นทางการเงนิ เชน่ อัตราสว่นหนีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E ratio) อัตราสว่นหนสีนิทมีภีาระดอกเบยีตอ่
สว่นของผูถ้อืหุน้ (IBD/E ratio) อัตราสว่นหนีสนิ (Debt ratio) อัตราสว่นความสามารถในการจ่ายดอกเบยี (Interest coverage ratio)             
เป็นตน้ โดยกรณีทมีขีอ้กําหนดใหผู้อ้อกดํารงอัตราสว่นทางการเงนินอกเหนือจาก D/E ratio ใหเ้ปิดเผยสตูรการคํานวณนันและแสดง
อัตราสว่น ณ ปัจจุบันดว้ย 
ทงันี หากไม่มขีอ้กําหนดดังกลา่ว ใหร้ะบวุา่ “ไมม่ขีอ้กําหนดในการดํารงอัตราสว่นทางการเงนิ” 
8. ระดับความเสยีง 
พจิารณาจากอันดับความน่าเชอืถอื อายคุงเหลอืและความซบัซอ้น เชน่ ตราสาร plain ทมีอีันดับความน่าเชอืถอื A ถงึ AAA มคีวามเสยีงระดับ 
2 ถงึ 3 ตราสาร plain ทมีอัีนดับความน่าเชอืถอื BBB มคีวามเสยีงระดับ 4 ถงึ 5   
ในสว่นของหุน้กู ้perpetual หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง และตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิย ์(BASEL) ไดค้ํานงึถงึความ
เสยีงในมติขิองความซบัซอ้นดว้ย จงึแยกแนวทางการกําหนด risk scale ออกจากตราสารหนทีวัไป 
ตราสาร perpetual และ BASEL มคีวามเสยีงระดับ 7 ถงึ 8 ตราสาร plain ทไีมม่กีารจัดอันดับความน่าเชอืถอื มคีวามเสยีงระดับ 8 เป็นตน้  
ตราสาร structure note 
โดยสรุปไดด้ังน ี
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ทงันี ใหร้ะบคุําเตอืนเกยีวกับความซบัซอ้นของลักษณะตราสารทา้ยภาพดว้ย โดยระบเุป็นหมายเหตแุละใชต้ัวอักษรสแีดง ดังนี 
เป็นตราสารหนี... 

- ดอ้ยสทิธ ิ
- มลัีกษณะคลา้ยทนุ 
- ผูอ้อกตราสาร/ผูถ้อืตราสารสามารถขอไถถ่อนกอ่นครบกําหนด (แลว้แตก่รณ)ี 
- การชําระเงนิตน้หรอืดอกเบยีขนึกับปัจจัยอา้งองิ 
หมายเหต ุ: rating หมายถงึ อันดับความน่าเชอืถอืของตราสาร (issue rating) ยกเวน้กรณีเสนอขายตราสารระยะสัน สามารถใชอ้ันดับความ
น่าเชอืถอืของผูอ้อกตราสาร (issuer rating) ได ้ 
สําหรับรูปแสดงระดับความเสยีงทงั 8 ระดับ สามารถ download ไดท้รีะบบออกและเสนอขายหลักทรัพย ์(Initial Product Offering System 
: IPOS) เพอืนําไปใชป้ระกอบการจัดทําเอกสาร 

9. ผลตอบแทนของตราสารอนืในตลาด 
ใหร้ะบผุลตอบแทนตอ่ปี (yield to maturity) ของตราสารทมีอีายแุละอันดับความน่าเชอืถอืเทา่กัน โดยใชข้อ้มลู ณ วนัทกํีาหนดอัตรา
ดอกเบยีตราสาร พรอ้มระบวัุนทขีองขอ้มลู หากไมส่ามารถหาขอ้มลูอา้งองิได ้ใหร้ะบวุ่า “ไม่มขีอ้มลู”  

ทงันี สามารถดขูอ้มลูไดจ้าก Corporate Bond Yield Curve ซงึจัดทําโดย ThaiBMA โดยใหร้ะบวุธิกีารคํานวณในระบบ IPOS ดว้ย 

10. ความเสยีงของผูอ้อก 
ใหร้ะบคุวามเสยีงทกีระทบในทางลบตอ่ความสามารถในการชําระหนีของผูอ้อก และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing 
(ระบสุว่นและหัวขอ้) ทงันี ใหเ้รยีงลําดับปัจจัยความเสยีงหรอืคําเตอืนทสีําคัญมากเป็นลําดับแรก ยกตัวอยา่งเชน่ 
 

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

ไม่มันคง ไมส่มําเสมอ โดยเฉพาะกรณี
ขาดทนุ หรอืไดร้ับผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอกเป็นประจํา เชน่ ภัยธรรมชาต ิ
เป็นตน้ 

 บรษัิทมคีวามเสยีงในดา้นความสามารถใน
การชําระหน ีมผีลประกอบการไม่สมําเสมอ
อาจสง่ผลตอ่ความสามารถในการชําระหนี
ตามหุน้กู ้ 

 โรงงานผลติหลักของบรษัิทผลติสนิคา้คดิ
เป็น 30% ของ turnover ปีกอ่น ตังอยูร่มิ
แม่นําทเีกดินําทว่มทกุปี อาจกระทบกับการ
ขนสง่สนิคา้ใหศ้นูยก์ระขายสนิคา้และ
ลกูคา้ ทําใหข้นสง่ลา่ชา้กวา่กําหนดจนอาจ
สง่ผลกระทบทางลบตอ่ชอืเสยีงของบรษัิท
ได ้

2. สภาพคลอ่ง  กรณีอัตราสว่นสภาพคลอ่ง (หรอื
อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว กรณีผูอ้อก
ตราสารเป็นธรุกจิในกลุม่อสังหารมิทรัพย)์ 
มคีา่ลดลงลง 

 บรษัิทมสีภาพคลอ่งตํา โดยปัจจุบันมี
อัตราสว่นสภาพคลอ่งอยูท่ ี0.12 เทา่ จงึ
อาจมคีวามเสยีงในการผดินัดชําระหน ีหาก
ไมส่ามารถจัดหาสภาพคลอ่งหรอืแหลง่ใน
การชําระหนีได ้

3. ระดับหนสีนิ หนีเทยีบสภาพ
คลอ่ง หนีเทยีบผลการ
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 มหีนสีนิทมีี
ดอกเบยีจํานวนมาก และมผีลการ
ดําเนนิงานทขีาดทนุตอ่เนอืงหลายปี สง่ผล
ใหค้วามสามารถชําระเงนิตน้และดอกเบยี
ของบรษัิทคอ่นขา้งมคีวามผันผวน ผูล้งทนุ
ควรทําความเขา้ใจความเสยีงกอ่นลงทนุ 

 ผูอ้อกมภีาระการกระจุกตัวทจีะตอ้งจ่ายคนื
หนีในชว่งอกี 2 ปีขา้งหนา้ ผูล้งทนุจงึควร
วเิคราะหก์ารบรหิารสภาพคลอ่งของผูอ้อก
ใหด้ ี

 บรษัิทมอีัตราสว่นหนีสนิตอ่สว่นของผูถ้อื
หุน้ทใีกลก้ารผดิเงอืนไขสัญญาเงนิกูข้อง
ธนาคารพาณชิยห์รอืหนีอนื ๆ ซงึหากเกดิ
กรณีดังกลา่ว เงนิกูท้งัหมดจากสถาบัน
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ตราสาร structured note 

Rating

Non-inv. & Unrated 8 8

BBB 7 8

A 6 7

AA 5 6

AAA 4 5

100% <100%

Risk level

Principle protected

ตราสาร plain

Rating / Type

Unrated 8 8 8

CCC/CC/C 8 8 8

B 8 8 8

BB 6 7 8

BBB 4 5 5

A 2 3 3

AA 2 2 3

AAA 1 2 2

Gov / SOE-G 1 1 1

≤ 1Y >1Y - 5Y > 5Y

Risk level

TTM

ตราสาร perpetual / basel

Rating

Non-inv. & Unrated 8 8 8

Investment grade 7 7 7

≤ 1Y >1Y - 5Y > 5Y

Risk level

TTM



การเปิดเผยขอ้มลู 

การเงนิและหุน้กูท้กุรุน่รวมถงึหุน้กูรุ้่นนีอาจ
ถกูเรยีกชําระทันท ีจงึเกดิความเสยีงที
บรษัิทอาจไมส่ามารถใชค้นืเงนิกูแ้ละหุน้กู ้
ดังกลา่วไดห้รอืไม่สามารถจัดหาเงนิกู ้
เพมิเตมิเพอืรไีฟแนนซไ์ด ้

4. การเปลยีนแปลงธรุกจิหลัก  
 
 

การเปลยีนแปลงธรุกจิหลักสง่ผลให ้
โครงสรา้งรายไดเ้ปลยีน หรอืผูบ้รหิารไม่
คุน้เคยหรอืเชยีวชาญกับธรุกจิใหม่จน
กระทบความสามารถในการชําระหนี 

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
ใบอนุญาตในการประกอบธุรกจิ 

 การพงึพงิแหลง่เงนิทนุจากการออก
หุน้กู ้

 การประกอบธรุกจิของบรษัิทขนึกับการ
ไดร้ับใบอนุญาต หากบรษัิทไมส่ามารถ
ประมลูหรอืใบอนุญาตในการประกอบธรุกจิ
ของบรษัิทไมไ่ดร้ับการพจิารณาตอ่อาย ุก็
จะสง่ผลใหบ้รษัิทถกูปรับหรอืถกูดําเนนิการ
ตามกฎหมาย หรอืไม่สามารถประกอบ
กจิการได ้

 พงึพงิแหลง่เงนิจากการออกหุน้กูเ้ป็นหลัก 
หากไม่สามารถออกหุน้กูเ้พอืไถ่ถอนรุ่นเดมิ
ได ้และไมม่แีหลง่เงนิสํารองใด อาจผดินัด
ชําระหนหีุน้กูไ้ด ้

6. ขอ้พพิาททางกฎหมาย 
 ใหร้ะบมูุลหนีโดยรวม และ

ผลกระทบตอ่ฐานะการเงนิ
ของบรษัิท 

 การตังสํารอง สถานะและ
ความคบืหนา้ใหเ้ปิดเผย 
โดยละเอยีดในแบบ filing  

ความเสยีหายกรณีแพค้ดจีะมผีลกระทบ
ทางลบเป็นจํานวนทสีงูกว่ารอ้ยละ 5 ของ
สว่นของผูถ้อืหุน้ (ต่อคดหีรอืขอ้พพิาท) 

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

7. ความเสยีงหลักประกัน  1. หลกัประกนั 
1.1 หุน้ : กรณีใชหุ้น้ของผูอ้อก หรอืของ
บรษัิทอนืเป็นหลักประกัน  

- ความผันผวนของราคาหุน้ ซงึ
กระทบกับมลูค่าหุน้ทเีป็นหลักประกัน 

- หากบรษัิทประสบปัญหาหุน้บรษัิท
อาจมมีลูค่าลดลงหรอืไม่สามารถขายได ้

- กรณีเป็นหุน้ non-listed co. อาจ
ตอ้งประเมนิมลูคา่สนิทรัพยแ์ละหนสีนิ
ใหม ่ซงึอาจกระทบกับมลูค่าหุน้ทเีป็น
หลักประกัน   
1.2 ทดีนิ : มคีวามเสยีงเกยีวกับความ
คลอ่งตัวในการขายทอดตลาด 
1.3 ลกูหนหีรอืสทิธเิรยีกรอ้งในลูกหนี
สนิเชอื : ระบคุวามเสยีงดา้นคุณภาพ
ของหลกัประกัน (ทงัลกูหนีทยีังรับรูเ้ป็น
รายได ้(Performing) และไม่กอ่ใหเ้กดิ
รายได ้(Non-Performing Loan)) ความ
เสยีงดา้นการดํารงมลูคา่ของหลักประกัน 
ความเสยีงดา้นการไมส่ามารถบังคับ
หลักประกันได ้ความเสยีงจากการใช ้
หลักประกันร่วมกับหุน้กูรุ้่นอนื (ถา้ม)ี และ
ความเสยีงดา้นความน่าเชอืถอืของการ
ตดิตามและตรวจสอบหลักประกัน เป็นตน้ 
1.4  กรณีหลกัประกนั (เชน่ ทรพัยส์นิ
หรอืหุน้) อยูต่า่งประเทศ  
 - ระบคุวามเสยีงในการบังคับหลักประกัน 
หรอือาจมขีอ้จํากัดดา้นกฎหมายและ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการฟ้องรอ้ง 
2. ผูคํ้าประกนั ไดแ้ก ่กรรมการ  
บุคคลธรรมดา นติบุิคคล 
 ตอ้งแสดงความสามารถในการชําระคนื 
โดยใหเ้ปิดเผยฐานะการเงนิ ความเสยีง
หรอืสถานการณ์ทอีาจกระทบกับ

 กรณีใชหุ้น้สามัญเป็นหลักประกัน : มลูคา่
หลักประกันดังกล่าวอาจปรับลดตามมลูคา่
ยตุธิรรมของกจิการของผูอ้อกหุน้ โดยหาก
เกดิกรณีผดินัดชําระหนแีละมกีารขาย
ทอดตลาดหลักประกันดังกลา่วเพอืชําระ
หนี ผูล้งทุนมคีวามเสยีงทอีาจจะไมไ่ดร้ับ
ชําระเงนิคนืเต็มจํานวน 

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

 กรณีใชลู้กหนหีรอืสทิธเิรยีกรอ้งในลกูหนี
สนิเชอืเป็นหลักประกัน : หลักประกัน
ประกอบดว้ยลกูหนทียัีงรับรูร้ายได ้
(Performing) จํานวน 2,300 ลบ. และ
ลกูหนทีไีมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้(NPL) จํานวน 
300 ลบ. หากผูอ้อกตราสารเรยีกเก็บหนี
จากลกูหนี Performing หมดแลว้ยังไม่
เพยีงพอชําระหนตีามหุน้กู ้ผูอ้อกตราสาร
จะตอ้งไปเรยีกเก็บหนจีากลกูหนี NPL ซงึมี
ความเสยีงทจีะไมส่ามารถเรยีกเก็บหนีได ้
และไมม่เีงนิเพยีงพอตอ่การชําระหนหีุน้กู ้
ทงัหมด 

 กรณีกรรมการ/ผูบ้รหิารของผูอ้อกเป็นผูค้ํา
ประกัน : กรณผีูบ้รหิารของผูอ้อกหุน้กูเ้ป็น
ผูคํ้าประกัน การผดินัดชําระหนีของผูอ้อก
หุน้กูก้็อาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถใน
การชําระหนีของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้กูจ้งึอาจ
มคีวามเสยีงจากการทผีูค้าํประกันไม่
สามารถรับผดิชอบชําระหนไีดเ้ต็มวงเงนิที
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ความสามารถในการชําระหนี (ถา้ม)ี การ
คําประกันหนีอนื ๆ (ถา้ม)ี หรอืขอ้มลู
เครดติ (Credit Bureau)  

คําประกันไวด้ังกลา่ว หรอืในกรณีเลวรา้ย
ทสีดุ จะเสมอืนวา่หุน้กูน้ไีมม่ผีูค้ําประกัน 

8. ไมม่ขีอ้จํากัดการกอ่หน ีหรอื
กรณีกอ่หนีไดไ้มจํ่ากัด (ไมม่ ี
financial covenant) 

กรณีไม่มขีอ้จํากัดการกอ่หนทีงัจาก
ขอ้กําหนดสทิธหิุน้กูแ้ละสัญญาเงนิกูอ้นื ๆ  

บรษัิทไมม่ขีอ้จํากัดการกอ่หนี ภายใตข้อ้ตกลง
ใด ๆ ทบีรษัิทมอียูกั่บเจา้หนี หรอืคูส่ัญญาใด ๆ  
ดังนัน บรษัิทจงึอาจกอ่หนีเพมิไดห้ากอัตรา
ดอกเบยีตลาดเออือํานวย ซงึจะสง่ผลใหบ้รษัิท
มภีาระหนเีพมิขนึและอาจสง่ผลกระทบตอ่
ความสามารถในการชําระหนี  

11.  QR code 
ใหแ้สดง QR code เพอืนําไปสูแ่บบ filing (บังคับสําหรับการเสนอขายตราสารหนทีกุประเภททมีกีารยนืแบบ filing ยกเวน้หุน้กูท้มี ี
อนุพนัธแ์ฝง) 
12.  สรุปฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลัง 2 ปี งบการเงนิรายครงึปีฉบับสอบทาน และตังแตไ่ตรมาส 1 ถงึ           
ไตรมาสลา่สดุหรอืเท่าทมีผีลการดําเนนิงานจรงิ1 
ใหแ้สดงขอ้มลูตามงบการเงนิรวมยอ้นหลัง 2 ปี งบการเงนิรายครงึปีฉบับสอบทาน และตังแตไ่ตรมาส 1 ถงึไตรมาสลา่สดุ หรอืเท่าทมีผีลการ
ดําเนนิงานจรงิ โดยใหแ้สดงเฉพาะตัวเลขตามงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบกําไรขาดทนุรวม ทงันี ใหแ้สดงในรูปแบบของแผนภมูแิท่ง 
 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุ่มอตุสาหกรรมและบรกิารทัวไป 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนีสนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

รายไดร้วม 

ค่าใชจ้่ายรวม 

กําไรสทุธ ิ

 
 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ธนาคารพาณชิย ์

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนีสนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิใหส้นิเชอื 

เงนิรับฝาก 

รายไดด้อกเบยีสทุธ ิ

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารสทุธ ิ

กําไรสทุธ ิ

 
 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุ่มบรษัิทหลักทรัพย ์ 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนีสนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิกองทุนสภาพคล่องสทุธ ิ(NC) 

รายไดค้า่นายหนา้ 

รายไดด้อกเบยีสทุธ ิ

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 

กําไร (ขาดทนุ) และผลตอบแทนจากเครอืงมอืทางการเงนิ 

กําไรสทุธ ิ

 
 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ประกันชวีติ 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนีสนิรวม 
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สว่นของผูถ้อืหุน้ 

สนิทรัพยล์งทนุ 

หนีสนิจากสัญญาประกันภัย 

เบยีประกันภัยทถีอืเป็นรายไดส้ทุธจิากการประกันภัยตอ่ 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ

ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรมป์ระกันภัยและคา่สนิไหมทดแทนสทุธ ิ

กําไรสทุธ ิ

 
 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่ลสีซงิ 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนีสนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิใหส้นิเชอืสทุธ ิ

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ 

รายไดด้อกเบยีสทุธ ิ

รายไดท้มีใิชด่อกเบยี 

กําไรสทุธ ิ

 
 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่สนิเชอืสว่นบคุคล 

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนีสนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิใหส้นิเชอืสทุธ ิ

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ 

รายไดด้อกเบยีสทุธ ิ

รายไดท้มีใิชด่อกเบยี 

กําไรสทุธ ิ

 
 กรณีทผีูอ้อกตราสารเป็นบรษัิทในกลุม่บรษัิทบรหิารสนิทรัพย ์

ขอ้มลู 

สนิทรัพยร์วม  

หนีสนิรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เงนิใหส้นิเชอืจากการซอืลกูหนสีทุธ ิ

ทรัพยส์นิรอการขายสทุธ ิ

เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ 

รายไดด้อกเบยีสทุธ ิ

กําไรจากการขายทรัพยส์นิรอการขาย 

กําไรสทุธ ิ

หมายเหต ุ:  
1 สําหรับขอ้มลูงบการเงนิใหเ้ปิดเผยตามประกาศทเีกยีวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกับฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานของบรษัิททอีอก
หลักทรัพยกํ์าหนดใหร้ายงาน ทังนี กรณีเสนอขายหุน้กูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์(securitization) ใหแ้สดงขอ้มลู
ของผูม้สีทิธเิสนอโครงการ (originator) และกรณีเสนอขายศกุกูใหแ้สดงขอ้มูลของผูร้ะดมทนุ 
ตัวอยา่ง 
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13.  สัดสว่นหนีทมีภีาระดอกเบยีของผูอ้อก (เฉพาะกรณีผูอ้อกเป็นบรษัิทในกลุม่อตุสาหกรรมและบรกิารทวัไป) 
ใหร้ะบสุัดสว่นหนีทมีภีาระดอกเบยีของผูอ้อก ไดแ้ก ่เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ ตราสารหนี และอนื ๆ (ใหร้ะบรุายการในหมายเหต)ุ เชน่ 
หนีสนิจากสัญญาเชา่ทางการเงนิ เงนิกูย้มืบรษัิททเีกยีวขอ้ง เป็นตน้  
ตัวอยา่ง 
ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*รายการอนื ๆ ไดแ้ก ่หนีสนิจากสัญญาเชา่ (lease) 

14.  ลําดับการไดร้ับชําระหนี 
ใหร้ะบ ุ(ตามรูปภาพ) สทิธเิรยีกรอ้งของผูล้งทนุในการไดร้ับชําระหนีเมอืผูอ้อกถกูพทิักษ์ทรัพยห์รอืถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอื 
มกีารชําระบัญชเีพอืการเลกิบรษัิท 
ตัวอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 

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

- ตราสารหนีของหน่วยงานภาครัฐไทย ใหม้ขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทุนเขา้ใจวา่ ตราสารนีไม่ไดร้ับการคาํประกันจากกระทรวงการคลัง 
และทรัพยส์นิของผูอ้อก ตราสารไมอ่ยูใ่นความรับผดิชอบแหง่การบังคับคด ี
ตัวอยา่ง 
พันธบัตรทเีสนอขายในครังนีไมใ่ชต่ราสารหนีทกีระทรวงการคลังคําประกันเงนิตน้และดอกเบยี นอกจากนี ผูถ้อืพันธบัตรยังมคีวาม
เสยีงในการไดร้ับชําระหนีคนื  เนืองจากผูอ้อกพันธบัตรอาจมขีอ้จํากัดเกยีวกับการบังคับชําระหนีในทรัพยส์นิ ไม่วา่จะเป็นขอ้จํากัด
ตามกฎหมายอนืใด สัญญา หรอืขอ้จํากัดอนืใด หากเกดิกรณีทมีกีารผดินัดชําระหนีภายใตพั้นธบัตรขนึ ผูถ้อืพนัธบัตรอาจไมส่ามารถ
ฟ้องรอ้งใหนํ้าทรัพยส์นิของผูอ้อกพันธบัตรมาชําระหนีได ้และสทิธขิองผูถ้อืพันธบัตรในการไดรั้บชําระหนภีายใตพ้ันธบัตรอาจไดร้ับ
ผลกระทบในทางลบอยา่งมนัียสําคัญ 
 

- หุน้กูส้กลุเงนิตราตา่งประเทศ (FX bond) ใหม้ขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจว่า ความผันผวนของอัตราแลกเปลยีนอาจสง่ผลตอ่
ผลตอบแทนทผีูล้งทนุจะไดร้ับดว้ย ตลอดจนความเสยีงจากหลักเกณฑเ์กยีวกับการแลกเปลยีนเงนิตรา ขันตอนและขอ้จํากัดของ
การซอื ขาย หรอืโอนตราสาร รวมทงัขอ้จํากัดของการลงทนุในหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
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ตัวอยา่ง 
- เนืองจากผูอ้อกหุน้กูจ้ะชําระหนีเงนิตน้และดอกเบยีหุน้กูเ้ป็นเงนิยูโร ผูล้งทนุจงึมคีวามเสยีงเกยีวกับอัตราแลกเปลยีน กรณีที

เงนิยโูรมมูีลคา่ลดลง รวมถงึความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของกฎหมายควบคมุการแลกเปลยีนเงนิตรา หรอืการเพมิขอ้จํากัด
ทางกฎหมายเกยีวกับการแลกเปลยีนเงนิในประเทศไทย ซงึอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่การลงทนุและผลตอบแทนการ
ลงทนุในหุน้กู ้

 
- หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิใหร้ะบเุงอืนไขและความเสยีงทผีูอ้อกอาจไมจ่่ายดอกเบยี (ถา้ม)ี ตลอดจนสทิธหิรอืลําดับในการรับชําระหนขีองผูถ้อื

หุน้กู ้เชน่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้กูจ้ะดอ้ยกวา่สทิธขิองเจา้หนสีามัญเฉพาะในเรอืงการรับชําระหนตีามหุน้กูนั้นเมอืผูอ้อกหุน้กูถ้กูพทิักษ์
ทรัพย ์หรอืถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอืมกีารชําระบัญชเีพอืการเลกิบรษัิท หรอืกรณีอนืใดทไีดร้ับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน (ถา้ม ีใหร้ะบรุายละเอยีด) 
ตัวอยา่ง 
หุน้กูม้สีถานะดอ้ยสทิธ ิโดยผูถ้อืหุน้กูจ้ะไดร้ับชําระหนหีลังจากเจา้หนบีรุมิสทิธ ิเจา้หนีสามัญ และผูถ้อืหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิดังนัน ผูถ้อื
หุน้กูม้โีอกาสไมไ่ดร้ับชําระคนืเงนิตน้และดอกเบยีคา้งชําระหากผูอ้อกไม่มทีรัพยส์นิเหลอืหรอืมไีม่เพยีงพอชําระหนีตามหุน้กู ้

- หุน้กูท้คีรบกําหนดไถ่ถอนเมอืเลกิกจิการ (perpetual) ใหร้ะบลุักษณะพเิศษและมขีอ้มลูทเีตอืนให ้ผูล้งทนุเขา้ใจว่าผูล้งทนุจะตอ้ง
ถอืตราสารเป็นเวลานาน โดยผูถ้อืหุน้กูไ้มม่สีทิธเิรยีกใหผู้อ้อกหุน้กูไ้ถถ่อนหุน้กูด้ังกลา่วกอ่นมกีารเลกิกจิการ หรอืผูถ้อืหุน้กูม้สีทิธิ
เรยีกใหผู้อ้อกหุน้กูไ้ถถ่อนหุน้กูดั้งกลา่วก่อนมกีารเลกิกจิการตามเงอืนไขและระยะเวลาทกีําหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

- หุน้กูด้อ้ยสทิธทิมีลัีกษณะคลา้ยทนุ (hybrid) ใหร้ะบลัุกษณะพเิศษและมขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทุนเขา้ใจวา่ หุน้กูนี้เป็นตราสารหนีทมีี
ความซบัซอ้น และผูล้งทนุมคีวามเสยีงทจีะไมไ่ดร้ับดอกเบยีในบางงวดหรอืไดร้ับดอกเบยีลา่ชา้ เนอืงจากผูอ้อกตราสารอาจกําหนด
เงอืนไขในการไมจ่่ายดอกเบยีหรอืยกยอดไปจ่ายในงวดอนื ซงึอาจสะสมดอกเบยีหรอืไมก่็ได ้หากผูอ้อกตราสารไมม่ผีลกําไรจาก
การดําเนนิงานและไมจ่่ายเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหุน้สามัญหรอืหุน้บรุมิสทิธ ิ นอกจากนี ผูถ้อืตราสารมสีทิธใินทรัพยส์นิหลงัจากเจา้หนมีี
ประกัน เจา้หนสีามัญ และเจา้หนีไมด่อ้ยสทิธขิองผูอ้อกตราสาร ดังนันผูล้งทนุควรทําความเขา้ใจเกยีวกับลักษณะของตราสาร 
รวมถงึวเิคราะหค์วามเสยีงและความสามารถในการชําระหนีของผูอ้อกตราสารกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 
ตัวอยา่ง (perpetual/hybrid) 
- ผูล้งทนุอาจไดร้ับชําระดอกเบยีหรอืไมไ่ดรั้บชําระดอกเบยีเลย เนืองจากผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธแิละดลุยพนิจิแตเ่พยีงผูเ้ดยีวทจีะ

เลอืนการชําระดอกเบยี (งวดปัจจุบันและคา้งชําระ) โดยไม่จํากัดระยะเวลาและจํานวนครงั และจะสะสมดอกเบยีทไีมไ่ดชํ้าระ 
แตจ่ะไมม่กีารจ่ายผลตอบแทนใด ๆ บนดอกเบยีคา้งชําระสะสม และการเลอืนการชําระดอกเบยีนีไมถ่อืเป็นเหตผุดินัด 

- ผูอ้อกมสีทิธไิถถ่อนหุน้กูทั้งจํานวนกอ่นเลกิกจิการไดใ้นกรณีตอ่ไปน ีโดยไมไ่ดต้อ้งรับความยนิยอมจากผูถ้อืหุน้กู ้1) ณ วนั
ชําระดอกเบยีใด ๆ ตังแต่วนัครบรอบ 5 ปีเป็นตน้ไป 2) เหตผุลทางภาษี 3) มกีารเปลยีนแปลงวธิจีัดอันดับหุน้กู ้และ 4)                
มกีารเปลยีนแปลงหลักการทางบัญช ีผูล้งทนุจงึอาจไมส่ามารถนําเงนิลงทนุตอ่ในตราสารอนื ๆ ทใีหผ้ลตอบแทนทเีทา่กับหรอื
ดกีวา่หุน้กูไ้ด ้

- หุน้กูม้สีถานะดอ้ยสทิธ ิโดยผูถ้อืหุน้กูจ้ะไดร้ับชําระหนหีลงัจากเจา้หนบีรุมิสทิธ ิเจา้หนีสามัญ และผูถ้อืหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิดังนัน 
ผูถ้อืหุน้กูม้โีอกาสไม่ไดร้ับชําระคนืเงนิตน้และดอกเบยีคา้งชําระหากผูอ้อกไม่มทีรัพยส์นิเหลอืหรือมไีม่เพยีงพอชําระหนีตาม
หุน้กู ้

- หุน้กูด้อ้ยสทิธทิมีลัีกษณะคลา้ยทนุ ไถถ่อนเมอืเลกิกจิการมคีวามเสยีงสงูและมคีวามซบัซอ้นมากกวา่หุน้กูท้วัไป ผูล้งทุนควร
ทําความเขา้ใจความเสยีงกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

 
- กองทรสัตเ์พอืการลงทนุในโครงสรา้งพนืฐานทเีสนอขายไดเ้ฉพาะผูล้งทนุรายใหญ ่(กอง Infra Trust – รายใหญ)่ เสนอขายตรา

สารหนี (Infra Trust Bond) ต่อผูล้งทนุทัวไป อยา่งนอ้ยใหม้ขีอ้มลูเตอืนผูล้งทนุดังตอ่ไปน ี
1. สนิทรัพยข์องกอง Infra Trust เป็นสนิทรัพยท์อียูร่ะหวา่งก่อสรา้งและยังไมก่อ่รายไดเ้ชงิพาณชิย ์มลูคา่ XX ลา้นบาท ผูล้งทนุ

จงึมคีวามเสยีงทสีนิทรัพยด์ังกลา่วอาจสรา้งไมเ่สร็จ หรอืเสร็จล่าชา้กวา่กําหนด หรอื มตีน้ทนุการกอ่สรา้งสงูกว่าทปีระมาณการ
ไว ้

2. สําหรับกรณีการออกและเสนอขาย Infra Trust Bond ทมีเีงอืนไขการไมจ่่ายดอกเบยีในชว่งแรก ใหร้ะบใุหช้ัดเจนวา่ ในชว่ง X 
ปีแรก ผูล้งทนุจะยังไมไ่ดร้ับดอกเบยีสําหรับหุน้กู ้
 

- หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใหร้ะบคุวามเสยีงเกยีวกับความผันผวนของราคาหุน้สามัญจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพ (เชน่ ราคาหุน้สามัญลด
ตําลงระหวา่งเวลาใชส้ทิธกัิบเวลาทมีกีารสง่มอบหุน้สามัญ) การจํากัดระยะเวลาใชส้ทิธแิปลงสภาพ และการเปลยีนแปลงหรอืการ
ปรับสทิธทิอีาจมผีลกระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืตราสาร (ถา้ม)ี เป็นตน้ 
ตัวอยา่ง 
มขีอ้กําหนดบังคับทใีหผู้อ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้สามัญแทนการชําระเงนิตน้ ผูล้งทนุจงึมคีวามเสยีงจากราคาหุน้สามัญทมีี
ความผันผวนและอาจมมีลูคา่ตํากวา่มลูคา่ทตีราไวข้องหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
 

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

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

- ในกรณทีผีูถ้อืตัวเงนิโอนตัวเงนิดว้ยวธิกีารสลักหลังตัวเงนิโดยการลงลายมอืชอืดา้นหลังตัวเงนิจะมผีลทําใหผู้ส้ลักหลังตัวเงนิ
อาจถกูไลเ่บยีหรอือาจตอ้งรับผดิชอบในการชําระหนตีามความในตัวเงนินันดว้ย เวน้แตผู่ส้ลักหลังไดจ้ดขอ้กําหนดลบลา้งหรอื
จํากัดความรับผดิของตนไวช้ดัแจง้ในตัวเงนิ เชน่ “จะไลเ่บยีเอาจากขา้พเจา้ไม่ได”้ (without recourse) จงึจะมผีลทําใหผู้ ้
สลักหลังไมต่อ้งรับผดิชอบในการชําระหนีตอ่ผูร้ับโอนตัวเงนิตอ่ไป 

- ผูถ้อืตัวเงนิควรระวังการลงลายมอืชอืของดา้นหนา้ตัวเงนิ  เพราะการลงลายมอืชอืดา้นหนา้ตวัเงนิมผีลเป็นการอาวลัหรอืคาํ
ประกันผูส้งัจ่ายหรอืผูอ้อกตัวเงนิ 

- ในกรณทีมีกีารระบขุอ้ความ “เปลยีนมอืไม่ได”้ “หา้มเปลยีนมอื” หรอืขอ้ความอนืใดทมีคีวามหมายทํานองเดยีวกัน อาจมผีลทํา
ใหเ้กดิความเสยีงดา้นสภาพคลอ่งของตัวเงนินัน โดยผูถ้อืตวัเงนิจะโอนตัวเงนิดว้ยวธิกีารสลักหลังตวัเงนิโดยการลงลายมอืชอื
ดา้นหลังตัวไม่ได ้แตต่อ้งโอนดว้ยวธิกีารโอนสทิธเิรยีกรอ้งซงึตอ้งจัดทําเอกสารการโอนขนึอกีชดุหนงึตามแบบของกฎหมาย 

- ตัวเงนิเป็นเอกสารหลักฐานสําคัญในการขอขนึเงนิเมอืครบกําหนด ผูล้งทนุตอ้งพงึระมัดระวงัไมใ่หต้ัวเงนิสญูหาย หาก
ปราศจากตวัเงนิแลว้ผูอ้อกตวัเงนิอาจปฏเิสธการชําระเงนิได ้ผูถ้อืตัวเงนิไมไ่ดร้ับการคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก          
ในกรณทีธีนาคารพาณชิยผ์ูอ้อกตัวเงนิลม้ละลายหรอืไมส่ามารถจ่ายชําระหนีตามตัวเงนิได ้
 

 สําหรับตราสารหนทีกุประเภท 
- อยา่งนอ้ยใหม้ขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจว่าตลาดตราสารหนีในประเทศไทยมสีภาพคลอ่งตาํ การขายตราสารกอ่นครบ

กําหนดไถ่ถอนในตลาดรองนันอาจไดร้ับมลูคา่ขาย ตราสารลดลงหรอืเพมิขนึได ้โดยขนึอยูกั่บสภาวะและความตอ้งการของ
ตลาดในขณะนัน 
ตัวอยา่ง 
- การลงทนุในหุน้กูไ้มใ่ชก่ารฝากเงนิ  
- ผูล้งทนุอาจตอ้งพรอ้มถอืหุน้กูจ้นครบกําหนด เนืองจากการขายกอ่นครบกําหนดอาจทําไดย้าก หรอืขายไดต้ํากวา่มลูคา่ที

ตราไวห้รอืราคาทซีอืมา 
- หากไม่มอัีนดับความน่าเชอืถอื ทา่นควรตอ้งพจิารณาความสามารถในการชําระคนืของผูอ้อกอย่างรอบคอบ 
- หากเป็นหุน้กูม้ปีระกัน ควรพจิารณาความสามารถและมลูคา่ในการประกันไดจ้รงิเมอืผดินัดชําระ   
 

- กรณีทมี ีrating ของตราสาร และ/หรอืผูอ้อกตราสาร และ/หรอืผูคํ้าประกัน/ผูร้ับอาวลั ใหม้ขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่ 
rating ดังกลา่วเป็นเพยีงขอ้มูลประกอบการตัดสนิใจลงทนุเทา่นัน มใิชส่งิชนํีาการซอืขายตราสารหนทีเีสนอขาย และไมไ่ดเ้ป็น
การรับประกันความสามารถในการชําระหนีของผูอ้อกตราสาร 
 

- ตราสารหน ีunrated หรอืผูอ้อกมใิชบ่รษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (“non-listed co.”) ใหม้ขีอ้มลูที
เตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่ ตราสารอาจมผีลตอบแทนสงู แตก็่มคีวามเสยีงทสีงูดว้ยเชน่กัน หรอืขอ้จํากัดในการตดิตามขอ้มลู
ของบรษัิทผูอ้อกตราสาร  
ตัวอยา่ง 
- กรณี non-listed co. และ unrated : หุน้กูไ้ม่มอีันดับความน่าเชอืถอื และผูอ้อกไมไ่ดเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีนกับตลาด

หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ขอ้มูลจงึมจํีากัด ควรศกึษาและตดิตามขอ้มลูของผูอ้อกอยา่งตอ่เนือง 
- กรณี non-listed co. แตม่อีันดับความน่าเชอืถอื (rated) : ผูอ้อกไมไ่ดเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพยแ์หง่

ประเทศไทย ขอ้มลูจงึมจํีากัด ควรศกึษาและตดิตามขอ้มลูของบรษัิทผูอ้อกอยา่งตอ่เนอืง 
 
*ทงันี การเปิดเผยลักษณะพเิศษทสีําคัญของตราสารสําหรับการออกและเสนอขายหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง หุน้กูท้อีอกภายใตโ้ครงการแปลง
สนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์(securitization) ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิย ์(BASEL) และศกุกู สามารถดไูดท้ี
ตารางดา้นทา้ย 

16.  คําเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอนื 
 คําเตอืน 

ใหร้ะบุการแจง้เตอืนตอ่ไปนี 
- การอนุมัตจิากสํานักงาน ก.ล.ต. ไมไ่ดห้มายความวา่แนะนําใหล้งทนุ ประกันการชําระหนี ผลตอบแทน เงนิตน้ หรอืรับรองความ

ถกูตอ้งของขอ้มลู 
- ขอ้มลูสรุปนีเป็นสว่นหนงึของหนังสอืชชีวน (filing) ซงึเป็นเพยีงขอ้มลูสรุปเกยีวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสยีงของ

หลักทรัพยแ์ละบรษัิท ทอีอกและเสนอขายหลักทรัพย ์ ดังนัน ผูล้งทนุตอ้งวเิคราะหค์วามเสยีงและศกึษาขอ้มลูจากหนังสอืชชีวน 
(filing) 

 ขอ้มลูแจง้เตอืนอนื 
1. ประวัตผิดินัดชําระหนี  

- ใหร้ะบุวา่ ม ี/ ไมม่ ีการผดินัดชําระหนดีอกเบยีหรอืเงนิตน้ของตราสารหน ีหรอืผดินัดชําระหนีเงนิกูย้มืจากธนาคารพาณชิย ์
บรษัิทเงนิทุน บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถาบันการเงนิทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตังขนึโดยดปูระวัตยิอ้นหลัง 3 ปีจากบรษัิท
ขอ้มลูเครดติแหง่ชาต ิและงบการเงนิ ทตีรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต หาก “ม”ี  ใหอ้ธบิายสาเหตขุองการผดินัดชําระ
หนีนัน 

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

ทอีาจกอ่ใหเ้กดิ conflict of interest (เชน่ มกีารถอืหุน้ระหวา่งกัน มกีรรมการร่วมกัน เป็นเจา้หน ีเป็นตน้) ใหเ้ปิดเผยลักษณะ
ความสัมพันธไ์วด้ว้ย ทงันี ใหเ้ป็นไปตามประกาศทเีกยีวขอ้งกับการจัดการ conflict of interest ในกระบวนการออกและเสนอ
ขายตราสารหนี 

- กรณผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูม้สีถานะเป็นเจา้หนขีองผูอ้อกตราสารหน ีใหเ้ปิดเผยความสัมพันธด์ังกลา่วไวด้ว้ย 
3. รายละเอยีดตราสารรุ่นอนื (กรณีเสนอขายมากกวา่ 1 รุ่นในครงันัน) 
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การเปิดเผยขอ้มลู 
- กรณกีารเสนอขายตราสารหลายชดุซงึมอีาย/ุrating แตกตา่งกัน สามารถสรุปขอ้มลูตราสารรุ่นอนืทเีสนอขายพรอ้มกันได ้ทงันี 

ใหม้ขีอ้มลูเตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่ ตราสารแตล่ะชดุมคีวามเสยีงไมเ่ทา่กัน โดยตราสารทมีอีายุมากกวา่/rating ทตํีากวา่จะมี
ความเสยีงทสีงูกว่า 
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 การเปิดเผยเพมิเตมิกรณีเสนอขายตราสารประเภทอนื 
o หุน้กูท้มีอีนุพนัธแ์ฝง 

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ประเภทตราสาร 
ใหร้ะบปุระเภทตราสารหนีทเีสนอขาย : หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง 

2. ลักษณะตราสาร 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปน ี

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

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

หลักทรัพย/์สนิทรัพยอ์นื หรอืเงนิสดหรอืหลักทรัพย/์สนิทรัพยอ์นื หรอื จ่ายชําระดว้ยวธิอีนื 

3. รายละเอยีดสําคัญอนื 
ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปน ี

- อัตราผลตอบแทนสงูสดุ/ตาํสดุ : ใหร้ะบอัุตราผลตอบแทนสงูสดุ/ตาํสดุทอีาจเกดิขนึจากการทําธรุกรรม 
- การคุม้ครองเงนิตน้ ณ วันครบกําหนด : ใหร้ะบวุา่ ม ี/ ไมม่ ีหาก “ม”ี  ใหร้ะบวุา่ ณ วันครบกําหนดอาย ุผูอ้อกตราสารจะจ่ายชําระคนืเงนิ

ตน้อยา่งนอ้ย X% ของเงนิลงทนุ  ทงัน ีในการเสนอขายตราสารตอ่ผูล้งทนุทัวไป (PO) ผูอ้อกตราสารจะตอ้งจ่ายชําระคนืเงนิตน้ไม่ตํา
กวา่ 80% ของเงนิลงทนุ ณ วันครบกําหนดอาย ุ

4. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของตราสาร 
 ลักษณะพเิศษ ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- ลักษณะและเงอืนใขในการจ่ายเงนิตน้/ผลตอบแทน : ใหร้ะบลัุกษณะอัตราดอกเบยี/ผลตอบแทนทจี่ายใหผู้ถ้อืตราสารตามงวดการ
จ่ายเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) และจํานวนเงนิ หลักเกณฑก์ารคํานวณดอกเบยี/ผลตอบแทน เงอืนไขอนืทเีกยีวขอ้งกับการจ่ายดอกเบยี/
ผลตอบแทน และ/หรอืการชําระคนืเงนิตน้ (ถา้ม)ี รวมถงึใหแ้สดงผลตอบแทนทผีูถ้อืตราสารจะไดร้ับจากการลงทุนภายใตส้ถานการณ์
ตา่ง ๆ ดว้ย เชน่ 
1. กรณีทกีารชําระคนืเงนิตน้ขนึอยูก่ับระดับปัจจัยอา้งองิ ใหร้ะบเุงอืนไขดังกลา่วไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย  เชน่  
ณ วันครบกําหนดอายตุราสาร 

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

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

2. กรณีทกีารจ่ายดอกเบยีขนึอยู่กับระดับปัจจัยอา้งองิ ใหร้ะบเุงอืนไขดังกลา่วไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย  เชน่ หากมวัีนใดวันหนงึในงวดการ
จ่ายดอกเบยี 

- 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 
กรณีมกีารคุม้ตรองเงนิตน้ทรีะดับรอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทตีราไว ้
ผูล้งทนุมเีงนิลงทนุ 1,000 บาท ในหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงทมีปัีจจัยอา้งองิเป็นหุน้บรษัิท BBB ซงึจ่ายดอกเบยี 10% ตอ่ปีและถอืจนครบ
อาย ุผูถ้อืตราสารจะไดร้ับชําระคนืเงนิตน้และดอกเบยีเป็นเงนิสด โดยเงนิตน้ทจีะไดร้ับคนืขนึอยูก่ับราคาปิดของหุน้อา้งองิ  ณ วันที
ครบกําหนดอายหุุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง 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 ซงึคดิเป็นอัตราผลตอบแทนเทา่กับรอ้ยละ 
10 ตอ่ปี 

2) ถา้ราคาปิดหุน้บรษัิท BBB  ณ วันทคีรบกําหนดอาย ุสงูกว่า 80 บาท แตตํ่ากวา่ 100 บาท เชน่ 90 บาท ผูถ้อืตราสารจะไดร้ับคนืเงนิ
ตน้ เทา่กับราคาปิดหุน้ BBB คณู 10 (90 x 10) หรอื 900 บาท และดอกเบยี 100 บาท รวมเป็นจํานวน 1,000 บาท ซงึคดิเป็นอัตรา
ผลตอบแทนเทา่กับรอ้ยละ 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
บคุคลทมีลีักษณะใดลักษณะหนงึดังตอ่ไปนีดว้ย 14 



การเปิดเผยขอ้มลู 
1. ถอืหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทังหมดของบรษัิททอีอกหุน้อา้งองิ 
2. มบีรษัิททอีอกหุน้อา้งองิเป็นผูถ้อืหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทังหมด 
3. มผีูถ้อืหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทังหมดเป็นกลุ่มบคุคลเดยีวกับผูถ้อื

หุน้ทถีอืหุน้ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มในบรษัิททอีอกหุน้อา้งองิเกนิกว่ารอ้ยละ 25  
ของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทังหมด 

4. มกีรรมการหรอืผูบ้รหิารเป็นกลุ่มบคุคลเดยีวกับกรรมการทมีอํีานาจลงนามผกูพันหรอืผูบ้รหิารของบรษัิททอีอกหุน้อา้งองิ 
5. มโีครงสรา้งการถอืหุน้หรอืการจัดการในลักษณะอนืใดทแีสดงใหเ้ห็นไดว้่า ผูท้ปีระสงคจ์ะยนืคําขออนุญาตมอีํานาจควบคมุบรษัิท

ทอีอกหุน้อา้งองิ หรอืมบีรษัิททอีอกหุน้อา้งองิเป็นผูม้อีํานาจควบคุม หรอืมผีูม้อีํานาจควบคมุเป็นบคุคลเดยีวกับผูม้อีํานาจควบคมุ
บรษัิททอีอกหุน้อา้งองิ 

 ความเสยีงสําคัญของตราสาร และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบุสว่นและหัวขอ้)  
ตัวอยา่ง 
- หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงเป็นตราสารทมีสีภาพคลอ่งตํา และมตีลาดรองจํากัด ทําใหผู้ล้งทนุอาจซอืขายไดไ้มส่ะดวก 
- ผูล้งทนุมคีวามเสยีงทจีะสญูเงนิลงทนุทังหมด หรอืบางสว่น หากหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงไม่มกีารคุม้ครองเงนิตน้ หรอืคุม้ครองเงนิ

ตน้ตาํกวา่ 100% ของเงนิลงทุน 
- หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงเป็นตราสารทมีคีวามซบัซอ้นมากกวา่หุน้กูห้รอืตราสารหนทีวัไป เนืองจากมสีว่นทเีป็นตราสารอนุพันธ ์

(derivatives) ซงึจะมคีวามเสยีงทเีกยีวขอ้งหลายดา้น เชน่ ความเสยีงของปัจจัยอา้งองิ ความเสยีงดา้นเครดติของผูอ้อกตราสาร 
เป็นตน้ ซงึผูล้งทนุจะตอ้งศกึษาและทําความเขา้ใจรายละเอยีดอยา่งถถีว้นกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

- เงอืนไขการจ่ายผลตอบแทนและเงนิตน้อา้งองิกับปัจจัยตา่ง ๆ และผูล้งทุนมคีวามเสยีงทจีะสญูเงนิลงทนุหากไมม่กีารคุม้ครอง
เงนิตน้ 
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o หุน้กูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์(securitization) 

การเปิดเผยขอ้มลู 

1. ประเภทตราสาร 
ใหร้ะบปุระเภทตราสารหนีทเีสนอขาย : หุน้กูท้อีอกภายใตโ้ครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพยข์องบรษัิท ก จํากัด เป็นตน้ 

2. ลักษณะตราสาร 
ใหร้ะบรุายการตอ่ไปนี 

- ผูใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บหน ี: ใหร้ะบุชอืผูใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บหนี ตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing (ถา้ม)ี 

3. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของตราสาร 
 ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- Credit enhancement : ใหร้ะบรูุปแบบหรอืวธิกีารทํา credit enhancement ในการเสนอขายตราสาร และมลูคา่ของการทํา credit 
enhancement พรอ้มทังคําอธบิายและเงอืนไขของวธิกีารดังกลา่ว เชน่ การคาํประกันโดยนติบิคุคล/บคุคลอนื (Corporate/ 
Personal Guarantee) การวางหลักประกันไวเ้กนิมลูคา่ (Over collateralization) หรอืการตังบัญชเีงนิสํารอง เป็นตน้ 

- การชําระคนืเงนิตน้และผลตอบแทน : ใหร้ะบจํุานวนเงนิทผีูล้งทนุจะไดร้ับในแต่ละงวด ซงึรวมถงึเงนิตน้และดอกเบยี พรอ้มระบุวนัทจีะ
จ่ายชําระงวดแรกดว้ย  โดยการจ่ายคนืเงนิตน้อาจเป็นลักษณะ ชําระคนืเงนิตน้ครังเดยีวเมอืหุน้กูค้รบกําหนด (Bullet) ทยอยชําระคนื
เงนิตน้ แบบกําหนดตารางการชําระคนืลว่งหนา้ (Amortizing) ทยอยชําระคนืเงนิตน้ตามกระแสเงนิสดทมี ีโดยไมกํ่าหนดตารางการ
ชําระคนืลว่งหนา้ (Passthrough) หรอื ทยอยชําระคนืเงนิตน้แตล่ะงวดซงึเมอืรวมดอกเบยีในแตล่ะงวดแลว้ ทําใหจํ้านวนรวมในแต่ละ
งวดเท่ากัน หรอืใกลเ้คยีงกัน (Mortgage Style Amortization)  ทงันี ใหร้ะบรุายละเอยีดในการชําระเงนิใหช้ดัเจน (ระบมุลูคา่รวมเงนิ
ตน้ และดอกเบยี เป็นตน้) 

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

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

- ลําดับขันการจ่ายกระแสเงนิสด (Cash-flow waterfall) : ในกรณทีมีกีารออกตราสารหลาย class หรอื tranche ซงึมรีะดับความเสยีง
ไมเ่ทา่กันภายใตโ้ครงการเดยีวกัน ใหร้ะบลํุาดับการไดร้ับผลตอบแทนโดยแสดงเป็นรูปภาพประกอบ 

 
 ใหร้ะบคุวามเสยีงทเีกยีวขอ้งกับตราสาร และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้) 

ตัวอยา่ง 
- เมอืเกดิเหตุผดินัดชําระหน ีผูถ้อืหุน้กูส้ามารถฟ้องรอ้งผูอ้อกตราสารเชน่เดยีวกับหุน้กูม้ปีระกัน และมสีทิธใินเงนิทไีดจ้ากสนิทรัพย์

ภายใตโ้ครงการ โดยไมส่ามารถฟ้องรอ้งจากผูเ้สนอโครงการได ้
- การพจิารณาความสามารถในการชําระคนืเงนิตน้และจ่ายดอกเบยีของผูอ้อกตราสาร ควรพจิารณาจากคณุภาพและความสามารถในการ

สรา้งรายได ้/ กระแสเงนิสดของสนิทรัพยภ์ายใตโ้ครงการ 
- ความเสยีงหลักของโครงการ เชน่ ความเสยีงเกยีวกับการจัดการใหเ้กดิความเพยีงพอของกระแสเงนิสดในโครงการ ความเสยีงจาก

การผดินัดชําระหน ีความเสยีงจากการทลีกูหนผี่อนชําระหนีเร็วกว่ากําหนด (ในกรณทีกีารจ่ายชําระเงนิตน้และดอกเบยีเป็นแบบ pass 
through สําหรับโครงการทมีสีนิทรัพยใ์นโครงการเป็นสทิธเิรยีกรอ้งในลกูหนี)  ความเสยีงจากการแตง่ตังผูใ้หบ้รกิารและผูท้เีกยีวขอ้ง
เขา้มาดําเนนิโครงการ เป็นตน้ 

- ปัจจัยทกีระทบตอ่ความสามารถในจ่ายชําระเงนิตน้และดอกเบยี การจัดสรรกระแสรายรับสําหรับการจ่ายชําระเงนิตน้และดอกเบยี 
เพอืใหผู้ถ้อืตราสารทราบวา่ความเสยีงของการลงทนุขนึอยูก่ับกระแสรายรับของกองทรัพยส์นิทผีูอ้อกตราสารนํามาชําระคนืหนีตาม 
หุน้กู ้

- เงอืนไขในสัญญาการใหกู้ย้มืระหวา่งผูเ้สนอโครงการและผูอ้อกตราสาร ในกรณีทมีกีารกําหนดว่าหากเงนิทไีดร้ับจากสนิทรัพยภ์ายใต ้
โครงการไมเ่พยีงพอ ผูเ้สนอโครงการจะใหผู้อ้อกตราสารกูย้มืเงนิเพอืจ่ายชําระดอกเบยีหรอืเงนิตน้แก่ผูถ้อืหุน้กู ้ โดยใชว้ธิกีารซอืหุน้กู ้
ดอ้ยสทิธภิายใตโ้ครงการ 

- กรณีทมีกีารออกหุน้กูห้ลายประเภทภายใตโ้ครงการเดยีวกัน (เชน่ หุน้กูม้ปีระกัน/หุน้กูทั้วไป และหุน้กูด้อ้ยสทิธ)ิ และกําหนดใหผู้เ้สนอ
โครงการซอืหุน้กูด้อ้ยสทิธทิอีอกภายใตโ้ครงการ ใหร้ะบรุายละเอยีดดังกลา่ว รวมถงึการจัดสรรกระแสเงนิสดในการจ่ายชําระเงนิตน้
และดอกเบยี เพอืใหม้นัใจวา่หุน้กูป้ระเภทอนืจะไดร้ับชําระหนกีอ่นหุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ
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o ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนบัเป็นเงนิกองทุนของธนาคารพาณิชย ์(BASEL) 

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

- กรณีของตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ ใหร้ะบขุอ้มลูดังตอ่ไปนี 
1. ราคาแปลงสภาพ : ใหร้ะบวุธิกีารกําหนดราคาแปลงสภาพ เช่น ใหใ้ชร้าคาทสีงูกวา่ระหวา่งราคาแปลงสภาพขนัตํากับราคาตลาดของ

หุน้สามัญของ ธพ. ในชว่งทมีเีหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา 
2. ราคาแปลงสภาพขันตํา : กําหนดทรีะดับรอ้ยละ 50 ของราคาหุน้สามัญของ ธพ. ในชว่งกอ่นหรอืระหวา่งการเสนอขายตามแนวทางที

สมาคมธนาคารไทยกําหนด  รวมถงึระบวุธิกีารคํานวณราคาดังกลา่วประกอบดว้ย 
3. หุน้รองรับ : ใหร้ะบจํุานวนหุน้รองรับท ีธพ. ไดร้ับจากทปีระชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มทังระบุวา่ หุน้รองรับดังกลา่วมเีพยีงพอสําหรับผูถ้อืตรา

สารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุหรอืไม ่หากเกดิการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ 
- ลักษณะการร่วมรับผลขาดทนุ : ใหร้ะบเุงอืนไขการร่วมรับผลขาดทนุของธนาคารพาณชิย ์(“ธพ.”) ไดแ้ก ่การบังคับแปลงสภาพตราสาร

เป็นหุน้สามัญ หรอืการบังคับลดมลูคา่ตราสาร 
- Trigger event : ใหร้ะบเุหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกีําหนดในสัญญา เพอืใหผู้ถ้อืตราสารร่วมรับผลขาดทนุของ ธพ. 

4. ลําดับการไดร้ับชําระหนี 
ระบ ุ(ตามรูปภาพ) สทิธเิรยีกรอ้งของผูถ้อืตราสารกรณีท ีธพ. ผูอ้อกถูกพทิักษ์ทรัพยห์รอืถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอื 
มกีารชําระบัญชเีพอืการเลกิบรษัิท  
ตัวอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของตราสาร 
ลักษณะพเิศษ 
ใหอ้ธบิายการร่วมรับผลขาดทนุของผูถ้อืตราสารในกรณีเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกีําหนดในสัญญา ใหอ้ธบิายลําดับในการร่วมรับผล
ขาดทนุของ ธพ. พรอ้มกับแสดงตัวอยา่งการคํานวณมลูคา่การร่วมรับผลขาดทนุของผูถ้อืตราสาร และ worst case scenario analysis โดยให ้
แสดงเป็นแผนภาพประกอบไวด้ว้ย 
 กรณีการร่วมรับผลขาดทนุในระหวา่งท ีธพ. ผูอ้อกตราสารยังมคีวามสามารถในการดําเนนิกจิการอยูข่องผูถ้อืตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็น

เงนิกองทนุของธนาคารพาณชิยป์ระเภทท ี1 นัน อยา่งนอ้ยจะตอ้งระบวุา่ ผูถ้อืตราสารอาจถกูบังคับลดมลูคา่ตราสารหรอืแปลงสภาพตรา
สารเป็นหุน้สามญักอ่นทผีูถ้อืหุน้สามัญจะไดร้ับผลกระทบ ดังนี 
1. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับลดมลูค่าตราสาร : ใหแ้สดงตัวอยา่ง worst case scenario analysis ททํีาใหผู้ล้งทนุเขา้ใจ/

รับทราบถงึผลขาดทนุสงูสดุและผลกระทบทอีาจไดร้ับอยา่งชดัเจนดว้ย 
2. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ : ใหแ้สดง 

- ความเสยีงและผลกระทบจากการกําหนดราคาแปลงสภาพขันตํา พรอ้มยกตัวอยา่ง worst case scenario analysis ททํีาใหผู้ ้
ลงทนุเขา้ใจ/รับทราบถงึผลขาดทนุสงูสดุและผลกระทบทอีาจไดร้ับอยา่งชดัเจน 

- การเปลยีนแปลงหรอืการปรับสทิธใิด ๆ ทอีาจมผีลกระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืตราสาร (ถา้ม)ี  
 
ตัวอยา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ตราสาร Basel III ทมีเีงอืนไขการบังคับลดมลูค่าตราสาร 
ธนาคารพาณชิย ์A ออกตราสารดอ้ยสทิธแิบบตดัหนสีญูทังจํานวนหรอืบางสว่น ทังสนิจํานวน 10,000 ลา้นบาท 
ตอ่มาเกดิวกิฤตทิางการเงนิทัวโลก สง่ผลใหธ้นาคาร A ไมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้และทางการจะเขา้มาอัดฉีดเงนิเพอื
ชว่ยเหลอืธนาคาร A 
ธนาคาร A จงึประกาศจะตัดหนีสญูตราสารทางการเงนิทอีอกไป 80% 
นาย ก ซงึไดซ้อืตราสารดังกลา่วไวจํ้านวน 10 ลา้นบาท จงึถกูบังคับปลดหนใีหแ้กธ่นาคารในสัดสว่น 80% คดิเป็นเงนิ 8 ลา้นบาท 
ทําใหน้าย ก ตอ้งขาดทนุจากการลงทนุในตราสารดังกลา่วและเหลอืมลูคา่เงนิตน้ท ี2 ลา้นบาท โดยทนีาย ก ไมส่ามารถเรยีกรอ้ง
สทิธอิะไรได ้ 17 



การเปิดเผยขอ้มลู 
2. ตราสาร Basel III ทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ 
ธนาคารพาณชิย ์B ออกตราสารดอ้ยสทิธแิบบแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ จํานวน 10,000 ลา้นบาทราคาหุน้สามัญของธนาคาร B ณ 
ชว่งเวลาทอีอกตราสารดอ้ยสทิธเิทา่กับ 10 บาท และธนาคาร B ไดก้ําหนดราคาแปลงสภาพ ขนัตําไวท้ ี5 บาท โดยหากราคาหุน้
สามัญ ณ วันทแีปลงสภาพมรีาคาตํากวา่นัน จะใชร้าคาแปลงสภาพท ี5 บาท 
ตอ่มาเกดิวกิฤตทิางการเงนิทัวโลก สง่ผลใหธ้นาคาร B ไมส่ามารถดําเนนิกจิการต่อไปได ้และทางการจะเขา้มาอัดฉีดเงนิเพอื
ชว่ยเหลอืธนาคาร B 
ธนาคาร B จงึประกาศจะบังคับใหผู้ถ้อืตราสารดอ้ยสทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ โดยราคาหุน้สามัญของธนาคาร B ณ วันทเีกดิ
เหตกุารณ์นัน มรีาคา 3 บาท ตํากวา่ราคาแปลงสภาพทกํีาหนดไว ้
นาย ก ซงึไดซ้อืตราสารดังกลา่วไวจํ้านวน 10 ลา้นบาท จงึถกูบังคับแปลงสภาพตราสารทงัหมดเป็นหุน้สามัญทรีาคา 5 บาท 
ในขณะทรีาคาตลาดของหุน้สามัญของธนาคาร B เทา่กับ 3 บาท ทําใหน้าย ก มตีน้ทุนทสีงูกว่าราคาตลาดทมีกีารซอืขายกันอยู ่
นาย ก ไดหุ้น้สามัญมารวมทังสนิ 2 ลา้นหุน้ 
วันถัดมา นาย ก ตัดสนิใจจะขายหุน้สามัญทงัหมดทตีนถกูบังคับใหแ้ปลงสภาพมา 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  
ใหแ้สดงคําเตอืนสําคัญเกยีวกับการลงทุนในตราสารทเีสนอขายดังตอ่ไปนี 

- ตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุมคีวามซบัซอ้นและความเสยีงมากกวา่ตราสารหนทีวัไป และตราสารดังกลา่วอาจมตีลาดรอง
จํากัด ทําใหผู้ล้งทนุอาจซอืขายไดไ้มส่ะดวก หรอือาจขาดทนุเงนิตน้เมอืมกีารขาย โดยเฉพาะในกรณีทผีูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงาน
ทไีมส่ามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้ราคาของตราสารในตลาดรองอาจจะลดลงอยา่งมาก ผูล้งทุนจงึควรศกึษาทําความเขา้ใจลักษณะ
ความเสยีง และเงอืนไขเฉพาะตัวของตราสารใหด้กีอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

- ธพ. ผูอ้อกตราสารสามารถกําหนดเงอืนไขพเิศษทจีะไมจ่่ายเงนิตน้และดอกเบยีของตราสาร โดยไมถ่อืเป็นเหตุของการผดินัดชําระหน ี
- การลงทนุในตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิย ์อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีงดังตอ่ไปนี 

1. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับลดมลูค่าตราสาร : ใหร้ะบุวา่ ผูล้งทนุมคีวามเสยีงทจีะสญูเงนิลงทนุทงัหมดหรอืบางสว่นจากการ
ถกูบังคับลดมลูคา่/ปลดหน ีหากเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกีําหนดในสัญญาใหผู้ถ้อืตราสารตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ ธพ. ผู ้
ออกตราสาร 

2. กรณีตราสารทมีเีงอืนไขการบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญ : ใหร้ะบวุา่  ผูล้งทุนมคีวามเสยีงทจีะไมไ่ดร้ับเงนิตน้คนื แตจ่ะ
ถกูบังคับแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามัญทังจํานวน หากเกดิเหตุการณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกีําหนดในสัญญาใหผู้ถ้อืตราสารตอ้งร่วม
รับผลขาดทนุของ ธพ. ผูอ้อกตราสาร ซงึอาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุสญูเสยีเงนิลงทุนทังหมดหรอืบางสว่น หากราคาหุน้สามัญลดตาํลง
กวา่ราคาแปลงสภาพขันตํา 

3. กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิยป์ระเภทท ี1 : ใหร้ะบวุา่ผูถ้อืตราสารอาจตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ
ผูอ้อกตราสาร เมอืเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา ไดแ้ก ่ในระหว่างท ีธพ. ผูอ้อกตราสารยังมคีวามสามารถใน
การดําเนนิกจิการอยู ่ โดยม ีtrigger event เมอื CET 1 ratio ตํากวา่ระดับรอ้ยละ.....(ระดับท ีธพ. กําหนด)..... และเมอื ธพ. ผูอ้อก
ตราสารมผีลการดําเนนิงานทไีม่สามารถดําเนนิกจิการตอ่ไปได ้(at point of non-viability) โดยม ีtrigger event เมอืทางการ
ตัดสนิใจใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ ธพ. ผูอ้อกตราสารมอีํานาจเต็มในการยกเลกิการจ่ายดอกเบยีเมอืใดก็ได ้โดยไมส่ะสม
ดอกเบยี ตราสารนเีป็นตราสารทไีมม่กํีาหนดระยะเวลาไถ่ถอนและผูถ้อืตราสารไม่มสีทิธเิรยีกให ้ธพ. ผูอ้อกตราสารไถถ่อนตราสาร
ดังกลา่วกอ่นมกีารเลกิกจิการ 

4. กรณีตราสารดอ้ยสทิธเิพอืนับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิยป์ระเภทท ี2 : ใหร้ะบวุา่ผูถ้อืตราสารอาจตอ้งร่วมรับผลขาดทนุของ
ผูอ้อกตราสาร เมอืเกดิเหตกุารณ์ทเีขา้เงอืนไขตามทกํีาหนดในสัญญา คอื เมอื ธพ. ผูอ้อกตราสารมผีลการดําเนนิงานทไีมส่ามารถ
ดําเนนิกจิการต่อไปได ้โดยม ีtrigger event เมอืทางการตัดสนิใจใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิธพ. ผูอ้อกตราสารมสีทิธเิลอืนการ
ชําระดอกเบยี 

- ความเสยีงเกยีวกับขอ้จํากัดตา่ง ๆ จากการรับซอืคนืตราสาร เชน่ ธพ. ผูอ้อกตราสารจะซอืคนืตราสารไดต้อ่เมอืไดร้ับความเห็นชอบจาก
ทางการกอ่น เป็นตน้ 

ทงันี ใหม้กีารแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้)  
ตัวอยา่ง 
- เหมาะกับผูล้งทนุทสีามารถลงทนุไดใ้นระยะยาว และสามารถรับความเสยีงไดส้งูกวา่การลงทนุในตราสารหนทีวัไป 
- ผูอ้อกตราสารมสีทิธไิถถ่อนตราสารเงนิกองทนุทังจํานวนกอ่นวันครบกําหนดไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้ับความยนิยอมจากผูถ้อืตราสาร

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

- ผูอ้อกตราสารมสีทิธแิกไ้ข เปลยีนแปลง และ/หรอืเพมิเตมิขอ้กําหนดและเงอืนไขของตราสารไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้ับความยนิยอมจากผู ้
ถอืตราสาร ถงึแมว้า่จะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่สทิธขิองผูถ้อืตราสารก็ตาม เพอืใหต้ราสารเงนิกองทนุมคีณุสมบตัคิรบถว้นตาม
เกณฑข์องธปท. หรอืเพอืใหเ้ป็นไปตามคําแนะนําหรอืคําสังของธปท. และ/หรอืสํานักงาน ก.ล.ต. 

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

6. คําเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอนื 
กรณีท ีธพ. ผูอ้อกตราสาร และ/หรอืบรษัิทหลักทรัพยใ์นเครอืเดยีวกับ ธพ. ผูอ้อกตราสารทําหนา้ทจีัดจําหน่ายตราสาร ใหม้คํีาเตอืนเกยีวกับ             
ความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นการใหบ้รกิารซอืขายตราสาร วา่ผูล้งทุนควรพงึระมัดระวังในสว่นของความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์                       
ในการใหบ้รกิารซอืขายตราสารเงนิกองทนุ และควรพจิารณาลักษณะ ความเสยีง และผลตอบแทนของตราสารเงนิกองทุน ประกอบการ
ตัดสนิใจลงทนุ 
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o ศุกูก 

การเปิดเผยขอ้มลู 

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

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

3. ลักษณะพเิศษและความเสยีงสําคัญของศกุูก 
 ใหร้ะบรุายละเอยีดเพมิเตมิกรณีดังตอ่ไปนี 

- โครงสรา้งของศกูุก : ใหแ้สดงสรุปขอ้มลูทสํีาคัญเกยีวกับโครงสรา้งการออกศกุกู รวมถงึกระบวนการจ่ายคนืเงนิลงทนุ และการชําระ
ผลตอบแทน โดยแบง่เป็น 
1. ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการจา้งบรหิาร (B-wakalah) :  

เงนิทไีดจ้ากการขายใบทรัสตจ์ะนําไปเขา้กองทรัสต ์ซงึม ี[ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] เป็นผูจ้ัดการทรัพยส์นิ โดย [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] จะ
นําเงนิดังกลา่วไปมอบให ้[ผูร้ะดมทุน] บรหิารเพอืใหไ้ดผ้ลตอบแทนจากการลงทนุในธรุกจิปกตขิอง [ผูร้ะดมทนุ] เป็นเวลา X ปี 
จนถงึวันท ี[วันทศีกุกูครบกําหนดอาย]ุ  
ผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนท ี……%  ตอ่ปี โดยชําระผลตอบแทนทกุ …… เดอืน ซงึมาจากการบรหิารเงนิในธรุกจิ
ปกตขิอง [ผูร้ะดมทนุ]  โดย [ผูร้ะดมทนุ] จะสง่มอบผลตอบแทนจากการบรหิารใหก้องทรัสตเ์ป็นรายงวด  และเมอืสนิสดุ
ระยะเวลาการจา้งบรหิาร ซงึตรงกับวันท ีddmmyyyy   [ผูร้ะดมทุน] จะคนืเงนิทไีดร้ับมอบหมายใหบ้รหิารกลับคนืมาในกองทรัสต ์
แลว้ [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู]  จะนําเงนินันมาจ่ายคนืใหก้ับผูถ้อืศกุกู ซงึผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

2. ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการเชา่ทรัพยส์นิ (B-Ijarah) :  
เงนิทไีดจ้ากการขายใบทรัสตจ์ะนําไปเขา้กองทรัสต ์ซงึม ี[ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] เป็นผูจ้ัดการทรัพยส์นิ โดย [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] จะ
นําเงนินีไปซอื [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ จาก [ผูร้ะดมทนุ] มาเขา้กองทรัสต ์หลังจากนัน [ผูร้ะดมทนุ] จะเชา่ [ทรัพยส์นิใน
กองทรัสต]์ กลับจากกองทรัสตเ์ป็นระยะเวลา X ปี จนถงึวันท ี[วันทศีกุกูครบอายุ] 
ผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนท ี……%  ตอ่ปี โดยชําระผลตอบแทนทกุ …… เดอืน ซงึมาจากเงนิคา่เชา่ [ทรัพยส์นิใน
กองทรัสต]์ ท ี[ผูร้ะดมทนุ] จ่ายใหก้องทรัสตเ์ป็นรายงวด และเมอืสนิสดุระยะเวลาการเชา่ ซงึจะตรงกับวันท ี  ddmmyyyy     
[ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] จะดําเนินการใหก้องทรัสตข์าย [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ ใหก้ับ [ผูร้ะดมทุน] ในราคา X บาท  จากนัน [ทรัสตี
ผูอ้อกศกุกู] จะนําเงนิทไีดม้าจ่ายคนืใหกั้บผูถ้อืศกุกู ซงึจะทําใหผู้ถ้อืศุกกูไดร้ับเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

3. ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการจา้งทําของ (B-Istisna) : 
เงนิทไีดจ้ากการขายใบทรัสตจ์ะนําไปเขา้กองทรัสต ์ซงึม ี[ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] เป็นผูจ้ัดการทรัพยส์นิ โดย [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู] จะ
นําเงนินีไปจ่ายเป็นคา่จา้งให ้[ผูร้ะดมทนุ] เพอืใหส้รา้ง [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ โดยมเีงอืนไขสง่มอบ [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ 
ใหก้องทรัสตใ์นวันท ี[วันทศีกุกูครบอาย]ุ  ขณะเดยีวกัน [ผูร้ะดมทนุ] มขีอ้ตกลงจะซอื [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ กลับในมูลคา่
เทา่กับคา่จา้งเท่ากับ …… บาท บวกกําไรสว่นเพมิเทา่กับ …… บาท  โดย[ผูร้ะดมทุน] จะทยอยจ่ายกําไรสว่นเพมิใหก้องทรัสต์
ตามงวดทตีกลงกัน 
ผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนท ี……%  ตอ่ปี โดยทยอยชําระผลตอบแทนทกุ …… เดอืน ซงึมาจากกําไรสว่นเพมิท ี[ผู ้
ระดมทนุ] จ่ายใหก้องทรัสตเ์ป็นรายงวด และเมอืครบอายศุกูุก [ผูร้ะดมทุน] จะจ่ายคา่ซอื [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ ในสว่นทเีหลอื
ในราคา X บาท  จากนัน [ทรัสตผีูอ้อกศกุกู]  จะนําเงนิทไีดม้าจ่ายคนืใหก้ับผูถ้อืศกูุก ซงึผูถ้อืศกุกูจะไดร้ับเงนิคนืเต็มจํานวน 

4. ศกุกูทมีโีครงสรา้งแบบการร่วมลงทนุ (A-Mudharabah) : 
[ผูร้ะดมทุน] จะโอน [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ มาไวใ้นกองทรัสต ์และขายใบทรัสตใ์หกั้บผูล้งทนุ แลว้ [ผูร้ะดมทนุ] จะนําเงนิทไีด ้
จากการขายใบทรัสตดั์งกลา่วไปใชใ้นธรุกจิปกตขิองบรษัิท โดย [ผูร้ะดมทนุ] จะร่วมหาประโยชน์จาก [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ 
โดยการรับบรหิาร [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ ดังกลา่วใหก้ับกองทรัสต ์ซงึผลประโยชนท์ไีดร้ับจะถกูนํามาแบง่ใหก้องทรัสตต์าม
สัดสว่นทกีําหนดไวใ้นสัญญากอ่ตงัทรัสต ์
ผูถ้อืศกูกุจะไดร้ับผลประโยชนต์อบแทนท ี......%  ตอ่ปี โดยทยอยชําระผลตอบแทนทกุ ...... เดอืน ซงึมาจากผลตอบแทนจาก 
[ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์  กรณีทงีวดใดรายไดจ้าก [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ มากกวา่ผลประโยชนต์อบแทนทตีอ้งชําระใหผู้ถ้อืศุ
กกู เงนิสว่นเกนิจะจ่ายเป็นคา่ incentive fee ใหก้ับ    [ผูร้ะดมทนุ] และกรณีทงีวดใดรายไดจ้าก [ทรัพยส์นิในกองทรัสต]์ นอ้ย
กวา่ผลประโยชนต์อบแทนทตีอ้งชําระใหผู้ถ้อืศกุกู [ผูร้ะดมทนุ] จะนําเงนิมาชําระเพมิเพอืใหผู้ถ้อืศุกกูไดร้ับผลประโยชนต์อบแทน
ตามทกีําหนดไว ้ 
เมอืสนิสดุระยะเวลาร่วมลงทนุ ซงึจะตรงกับวนัท ีddmmyyyy [ผูร้ะดมทนุ] จะจ่ายคา่ซอืสว่นลงทนุในสว่นของกองทรัสตค์นื ใน
ราคา X บาท  จากนันกองทรัสตจ์ะนําเงนินันมาจ่ายคนืใหก้ับผูถ้อืศกุกู ซงึผูถ้อืศกุกูจะไดรั้บเงนิคนืเต็มจํานวน 

 
 ใหร้ะบคุวามเสยีงทเีกยีวขอ้งกับศกุกู และการแจง้เตอืนใหศ้กึษารายละเอยีดเพมิเตมิในแบบ filing (ระบสุว่นและหัวขอ้)  
ตัวอยา่ง 

- ศกุกูเป็นใบทรัสตท์อีอกโดยทรัสตผูีอ้อกศกุกู เพอืระดมทนุตามหลักศาสนาอสิลาม ทรัพยส์นิในกองทรัสตม์ไิดเ้ป็นหลักประกัน และไม่ได ้
มสีทิธเิหนือเจา้หนอีนืของผูร้ะดมทุน 

- กรณผีูอ้อกศกุกูและศกุกูทรัสต ีมคีวามสัมพันธท์อีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ใหร้ะบลัุกษณะความสัมพันธแ์ละความเสยีง
ทเีกยีวขอ้งตามทรีะบไุวใ้นแบบ filing (ถา้ม)ี นอกจากน ีหากศุกกูทรัสตมีสีถานะเป็นเจา้หนีของผูอ้อกศกุกู ใหเ้ปิดเผยความสัมพันธ์
ดังกลา่วไวด้ว้ย (เฉพาะกรณีเสนอขายแบบ PO)  
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การเปิดเผยขอ้มลู 
- กรณีทเีป็นศกุกูทมีทีรัพยส์นิโอนมาไวใ้นกองทรัสต ์ใหม้ขีอ้มลูทเีตอืนใหผู้ล้งทนุเขา้ใจวา่ ทรัพยส์นิดังกลา่วไมใ่ชห่ลักประกัน หากเกดิ

เหตผุดินัดชําระหนใีด (event of default) ผูถ้อืศกุูกจะกลายเป็นเจา้หนสีามัญของผูร้ะดมทนุในมลูคา่เทา่กับเงนิลงทนุบวกผลตอบแทน
คงคา้ง (ถา้ม)ี 

- ผลประโยชนท์จีะชําระใหผู้ถ้อืศกุูกจะมาจากผูร้ะดมทนุโดยตรงตามเงอืนไขทรีะบุไวใ้นสัญญาก่อตังกองทรัสต ์ ดังนัน การประเมนิ
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน ์จงึควรประเมนิจากฐานะการเงนิและความสามารถในการชําระหนีของผูร้ะดมทนุ 

- กรณีททีรัสตผูีอ้อกศกุกูไมส่ามารถดํารงคณุสมบัตติามทปีระกาศกําหนดได ้ศกุกูทยัีงไมค่รบกําหนดอายจุะสนิสภาพไปดว้ย  และ
กองทรัสตจ์ะมสีถานะเป็นเจา้หนีสามัญของผูร้ะดมทนุในมูลคา่เท่ากับเงนิลงทนุทยีังไม่ไดช้ําระบวกผลตอบแทนคงคา้ง (ถา้ม)ี 

 
 
 

 

20 


