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ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพยแ์ละหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุป 
เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเส่ียงของหลกัทรัพย์และของบรษิัทที่ออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)  ดังนั้น ผู้ลงทนุต้องศกึษา 

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

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

ออกโดย ……………(ชื่อผู้ออกตราสาร)…………… 

ข้อมูลท่ีส าคัญของตราสาร 

ประเภทตราสาร  ราคาเสนอขาย  

ลักษณะของการร่วมรบัผลขาดทุน  อายุตราสาร  

Trigger event  วันที่ออกตราสาร  

สกุลเงิน  วันที่ครบก าหนดอายุ  

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

ระยะเวลาการเสนอขาย  

ข้อจ ากัดในการขาย/โอน (ถ้ามี)  
ราคาแปลงสภาพ (ถ้ามี)  

ประเภทการเสนอขาย  PO   PP (II)*  
 PP (HNW)*  PP (II&HNW) 

ราคาแปลงสภาพขัน้ต่ า (ถ้ามี)  

อัตราดอกเบี้ย  คงที่............   ลอยตัว............ หุ้นรองรบั (ถ้ามี)  
งวดการจ่ายดอกเบี้ย  การไถถ่อนก่อนก าหนด  
วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก  นายทะเบียนหุ้นกู ้  
จ านวนหน่วยท่ีเสนอขาย  บริษัทหลกัทรัพย์ที่ท าหน้าท่ี 

จ าหน่ายตราสารหนี ้
 

มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้  
มูลค่าการเสนอขายรวม    

ล าดับการได้รบัช าระหนี้ / การร่วมรับผลขาดทุน 
• กรณีผู้ออกตรำสำรล้มละลำยหรือเลิกกิจกำร 

• กรณีเกิดเหตุกำรณ์ทีเ่ข้ำเงื่อนไขตำมที่ก ำหนดในสัญญำ 

     
* II หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบัน 
  HNW หมายถึง ผู้ลงทุนรายใหญ่ 
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ค าเตือนที่ส าคัญ 
ให้แสดงค ำเตือนที่ส ำคัญเกี่ยวกับกำรลงทุนในตรำสำรที่เสนอขำย ดังต่อไปนี ้

- ตรำสำรด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนมีควำมซับซ้อนและควำมเส่ียงมำกกว่ำหุ้นกู้ทั่วไป และตรำสำรดังกล่ำวอำจมีตลำดรองที่มีขอบเขตจ ำกัด         
ท ำให้ผู้ลงทนุอำจซ้ือขำยได้ไม่สะดวก  ผู้ลงทุนจึงควรศึกษำท ำควำมเข้ำใจลักษณะควำมเส่ียง และเงื่อนไขเฉพำะตัวของตรำสำรให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน 

- ธพ. ผู้ออกตรำสำรสำมำรถก ำหนดเงื่อนไขพิเศษที่จะไมจ่่ำยเงนิต้นและดอกเบี้ยของตรำสำร โดยไมถ่ือเป็นเหตขุองกำรผดินัดช ำระหนี้ 
- กำรลงทุนในตรำสำรด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนำคำรพำณิชย์ อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงดังต่อไปนี ้

(1) กรณีตรำสำรที่มีเงื่อนไขกำรบงัคบัลดมูลค่ำตรำสำร ให้ระบุว่ำ ผู้ลงทุนมคีวำมเสี่ยงทีจ่ะสูญเงนิลงทนุทั้งหมดหรือบำงส่วนจำกกำรถูกบังคบั    
ลดมูลค่ำ/ปลดหนี้ หำกเกิดเหตุกำรณ์ที่เข้ำเงื่อนไขตำมที่ก ำหนดในสัญญำให้ผู้ถือตรำสำรต้องร่วมรบัผลขำดทุนของ ธพ. ผู้ออกตรำสำร 

(2) กรณีตรำสำรที่มีเงื่อนไขกำรบงัคบัแปลงสภำพตรำสำรเป็นหุน้สำมัญ ให้ระบุว่ำ ผู้ลงทุนมคีวำมเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินตน้คนื แต่จะถูกบังคบั           
แปลงสภำพตรำสำรเป็นหุ้นสำมญัทั้งจ ำนวน หำกเกิดเหตุกำรณ์ที่เข้ำเงื่อนไขตำมที่ก ำหนดในสัญญำให้ผู้ถือตรำสำรต้องร่วมรับผลขำดทุนของ 
ธพ. ผู้ออกตรำสำร ซ่ึงอำจส่งผลให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงนิลงทนุทั้งหมดหรือบำงส่วน หำกรำคำหุ้นสำมัญลดต่ ำลงกว่ำรำคำแปลงสภำพขั้นต่ ำ 

(3) กรณีตรำสำรด้อยสิทธิเพื่อนับเปน็เงินกองทุนของธนำคำรพำณิชย์ประเภทที่ 1 ให้ระบุว่ำ 
- ผู้ถือตรำสำรอำจต้องร่วมรับผลขำดทุนของผู้ออกตรำสำร เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ที่เข้ำเงื่อนไขตำมที่ก ำหนดในสัญญำ ได้แก่ ในระหว่ำงที่ ธพ.          

ผู้ออกตรำสำรยังมีควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกจิกำรอยู่  โดยมี trigger event เมื่อ CET 1 ratio ต่ ำกว่ำระดับร้อยละ.....(ระดบัที่ ธพ. 
ก ำหนด)..... และเมื่อ ธพ. ผู้ออกตรำสำรมีผลกำรด ำเนินงำนที่ไม่สำมำรถด ำเนินกิจกำรต่อไปได้ (at point of non-viability) โดยมี trigger 
event เมื่อทำงกำรตัดสินใจให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

- ธพ. ผู้ออกตรำสำรมีอ ำนำจเต็มในกำรยกเลิกกำรจ่ำยดอกเบี้ยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่สะสมดอกเบี้ย 
- ตรำสำรนี้เป็นตรำสำรที่ไม่มีก ำหนดระยะเวลำไถ่ถอน และผู้ถือตรำสำรไม่มีสิทธิเรียกให้ ธพ. ผู้ออกตรำสำรไถ่ถอนตรำสำรดังกล่ำว                

ก่อนมีกำรเลิกกิจกำร 
(4) กรณีตรำสำรด้อยสิทธิเพื่อนับเปน็เงินกองทุนของธนำคำรพำณิชย์ประเภทที่ 2 ให้ระบุว่ำ 

- ผู้ถือตรำสำรอำจต้องร่วมรับผลขำดทุนของผู้ออกตรำสำร เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ที่เข้ำเงื่อนไขตำมที่ก ำหนดในสัญญำ คือ เมื่อ ธพ. ผู้ออกตรำสำร    

มีผลกำรด ำเนินงำนที่ไม่สำมำรถด ำเนินกจิกำรต่อไปได้ โดยมี trigger event เมื่อทำงกำรตัดสินใจให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 
- ธพ. ผู้ออกตรำสำรมีสิทธิเลื่อนกำรช ำระดอกเบี้ย 
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สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปีและตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสล่าสุดหรือเท่าท่ีมีผลการด าเนินงานจริง 
 

 

ข้อมูล ปี 25xx ปี 25xx ไตรมาส..... 
สินทรัพย์รวม     
หนี้สินรวม    
ส่วนของผู้ถือหุน้    
เงินให้สินเช่ือ    
เงินรบัฝำก    
รำยได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ    
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ    
ก ำไรสุทธิ    
อัตรำส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินรบัฝำก (LDR)    
อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนนิงำนต่อรำยไดจ้ำก 
กำรด ำเนินงำนสุทธิ (cost to income ratio) 

   

อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรพัย์ที่ก่อให้เกดิรำยได้สุทธิ (NIM)    
เงินให้สินเช่ือด้อยคุณภำพ (gross NPLs) ต่อเงินให้สินเช่ือ    
อัตรำส่วนเงินกองทนุชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio)    
อัตรำส่วนเงินกองทนุทั้งสิ้น (CAR ratio)    

 
 

- กรณีที่ ธพ. ผู้ออกตรำสำร และ/หรือ บริษทัหลักทรัพย์ในเครือเดียวกับ ธพ. ผู้ออกตรำสำรท ำหน้ำทีจ่ัดจ ำหน่ำยตรำสำร ให้มคี ำเตือนเกี่ยวกับ             
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในกำรให้บริกำรซ้ือขำยตรำสำร ว่ำ ผู้ลงทุนควรพึงระมดัระวังในส่วนของควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์                        
ในกำรใหบ้ริกำรซ้ือขำยตรำสำรเงินกองทุน และควรพิจำรณำลักษณะ ควำมเสี่ยง และผลตอบแทนของตรำสำรเงินกองทุน ประกอบกำรตัดสินใจ
ลงทุน 

ข้อมูลเพิม่เติมและความเสี่ยงที่ส าคัญของตราสาร  ความเสี่ยงทั่วไป 
 
 

  

ข้อมูลผู้ออกตราสาร 

ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
 
 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน 
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ข้อมูลผู้ติดต่อ 
 

1. ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมลูเพิ่มเติมและรบัหนงัสือช้ีชวนได้ที ่
ที่อยู่ : [.............................................................................................]  
โทรศัพท์ :  [.............................................................................................] 
Website : [.............................................................................................] 
Email : [.............................................................................................] 
2. หำกผู้ลงทุนมขี้อร้องเรียน สำมำรถติดต่อได้ที ่
ที่อยู่ : [.............................................................................................]  
โทรศัพท์ :  [.............................................................................................] 
Website : [.............................................................................................] 
Email : [.............................................................................................] 
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ค าอธิบายรายละเอียดของขอ้มูลที่ต้องเปิดเผยในสรุปข้อมูลส าคัญของตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (ตราสาร Basel III) 

 หัวข้อ การเปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลที่ส าคัญของตราสาร 
1. ประเภทตรำสำร ให้ระบุว่ำตรำสำรที่เสนอขำยเป็นตรำสำรด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนำคำรพำณิชย์ประเภทที่ 1 หรือ 2 
2. ลักษณะของกำรร่วมรับ 

ผลขำดทนุ 
ให้ระบุเงื่อนไขกำรร่วมรับผลขำดทุนของธนำคำรพำณิชย์ (“ธพ.”) ได้แก่ กำรบังคับแปลงสภำพตรำสำรเป็น 
หุ้นสำมัญ หรือกำรบังคับลดมูลคำ่ตรำสำร 

3. Trigger event ให้ระบุเหตุกำรณ์ที่เข้ำเงื่อนไขตำมที่ก ำหนดในสัญญำ เพื่อใหผู้้ถือตรำสำรร่วมรับผลขำดทนุของ ธพ. 
4. สกุลเงิน ให้ระบุสกุลเงินของตรำสำรที่เสนอขำย เปน็สกุลเงินบำท 
5. กำรจัดอันดบั 

ควำมน่ำเชื่อถือ 
ให้ระบุว่ำมีกำรจัดอันดบัควำมน่ำเชื่อถือ (“rating”) ของตรำสำร และ/หรือ ผู้ออกตรำสำรหรือไม่  หำกมี ให้ระบุช่ือ
สถำบันกำรจัดอันดบัควำมน่ำเชื่อถือ และวันที่ได้รับกำรจดั rating ด้วย นอกจำกนี้ ให้ระบุด้วยว่ำจะจัดให้มีกำรท ำ 
rating ตลอดอำยุตรำสำรหรือไม ่

6. ประเภทกำรเสนอขำย ให้ระบุว่ำเป็นกำรเสนอขำยต่อผู้ลงทุนทั่วไป (PO) หรือ ต่อผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรำยใหญ่ (PP) 
7. อัตรำดอกเบี้ย ให้ระบุว่ำอัตรำดอกเบี้ยที่จะจ่ำยให้ผู้ถือตรำสำรตำมงวดกำรจ่ำยแบบคงที่หรือลอยตัว เป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ต่อปี  หำกเป็น

อัตรำดอกเบี้ยแบบลอยตัว ให้ระบุวันก ำหนดดอกเบี้ยของแต่ละงวดไว้ด้วย  พร้อมกับแสดงหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ
ดอกเบี้ย  และรำยละเอียดเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรจ่ำยดอกเบี้ย (ถ้ำมี) ตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
กำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ (“แบบ filing”)  ทั้งนี้ ให้แสดงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง  (Internal Rate of Return : IRR)       
ไว้ด้วย หำกเกิดเงื่อนไขข้ำงต้นแล้วท ำให้ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับไม่เท่ำกับอัตรำดอกเบี้ยที่ระบุไว้ เช่น  
- กรณีมเีงื่อนไขกำรเลื่อนจ่ำยดอกเบี้ย  ให้แสดง IRR ส ำหรบักรณีเลวร้ำยที่สุดที่อำจเกิดขึ้นได้ เช่น ผูอ้อกตรำสำร

เลื่อนกำรช ำระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจ่ำยช ำระเพียงครั้งเดียวเมื่อครบก ำหนดไถ่ถอน เป็นตน้ 
- กรณีมีเงื่อนไขกำรไม่จ่ำยดอกเบี้ย  ให้แสดง IRR ส ำหรับกรณีเลวรำ้ยที่สุดที่อำจเกิดขึน้ได้ เช่น ผู้ออกตรำสำร 

จ่ำยดอกเบี้ยเมื่อไถ่ถอนเพียงครั้งเดียว 
- กรณีตรำสำรด้อยสิทธิที่ไม่ก ำหนดระยะเวลำช ำระคืน ซ่ึงผู้ออกตรำสำรสำมำรถเลื่อนกำรจ่ำยดอกเบี้ยและไถ่ถอน

ตรำสำรก่อนครบก ำหนดได้และมีกำรจ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำที่เพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันได (step up)  ให้แสดง IRR ส ำหรับ
กรณีผู้ออกตรำสำรเลื่อนกำรช ำระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจ่ำยช ำระเพียงครั้งเดียวเมื่อไถ่ถอนตรำสำร โดยยกตัวอย่ำง 
เช่น ผู้ออกตรำสำรตัดสินใจไถ่ถอนตรำสำรในปีที่ 10  20 และ 30 เป็นต้น 

8. จ ำนวนหน่วยที่เสนอขำย 
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย 
มูลค่ำกำรเสนอขำยรวม 
รำครำเสนอขำย 

ให้ระบุจ ำนวนหน่วยทีเ่สนอขำย  มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย มูลค่ำกำรเสนอขำยรวมของตรำสำรที่เสนอขำย  และรำคำ
เสนอขำยต่อหน่วยไว้ด้วย 

9. งวดกำรจ่ำยดอกเบี้ย 
วันจ่ำยดอกเบี้ยงวดแรก 

ให้ระบุงวดกำรจ่ำยดอกเบี้ยตำมทีร่ะบุไว้ในแบบ filing เช่น จ่ำยดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน เป็นตน้  พร้อมทั้งระบุวันทีจ่ะ
จ่ำยดอกเบี้ยงวดแรกไว้ด้วย 

10. อำยุตรำสำร 
วันที่ออกตรำสำร 
วันที่ครบก ำหนดอำย ุ

ให้ระบุอำยุของตรำสำร รวมถึงวันที่ออกและวันทีค่รบก ำหนดไถ่ถอนของตรำสำรนั้น ๆ (วัน/ เดือน/ ปี)   
(กรณีตรำสำรด้อยสิทธิที่ไม่ก ำหนดระยะเวลำช ำระคืน ให้ระบเุฉพำะวันที่ออกตรำสำร และระบุว่ำไถ่ถอนเมื่อ 
เลิกกิจกำร) 

11. ระยะเวลำกำรเสนอขำย ให้ระบุระยะเวลำกำรเสนอขำยครั้งแรก ตำมที่ระบุไว้ในแบบ filing 
12. รำคำแปลงสภำพ 

รำคำแปลงสภำพขั้นต่ ำ 
หุ้นรองรบั 

ในกรณีของตรำสำรด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนที่มเีงื่อนไขกำรบังคบัแปลงสภำพตรำสำรเป็นหุ้นสำมัญ ให้ระบุ
ข้อมูลดังต่อไปนี ้
- รำคำแปลงสภำพ : ให้ระบุวิธีกำรก ำหนดรำคำแปลงสภำพ เช่น ให้ใช้รำคำที่สูงกว่ำระหว่ำงรำคำแปลงสภำพ 
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ขั้นต่ ำกับรำคำตลำดของหุ้นสำมญัของ ธพ. ในช่วงที่มีเหตุกำรณ์ทีเ่ข้ำเงื่อนไขตำมที่ก ำหนดในสัญญำ 

  - รำคำแปลงสภำพขั้นต่ ำ : ก ำหนดที่ระดบัร้อยละ 50 ของรำคำหุ้นสำมัญของ ธพ. ในช่วงก่อนหรือระหว่ำง 
กำรเสนอขำยตำมแนวทำงที่สมำคมธนำคำรไทยก ำหนด  รวมถึงระบุวิธีกำรค ำนวณรำคำดังกล่ำวประกอบด้วย 

- หุ้นรองรับ : ให้ระบุจ ำนวนหุ้นรองรับที่ ธพ. ได้รับจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่ำ หุ้นรองรับดังกล่ำวมีเพียงพอ
ส ำหรับผู้ถือตรำสำรด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนหรือไม่ หำกเกิดกำรบังคับแปลงสภำพตรำสำรเป็นหุ้นสำมัญ 

13. ข้อจ ำกัดในกำรขำย/โอน ให้ระบุข้อจ ำกัดในกำรเสนอขำยตรำสำร ทั้งในกำรเสนอขำยครั้งแรก และกำรเสนอขำย/โอนทอดตอ่ไป (ถ้ำมี) เช่น  
- หุ้นกู้ที่เสนอขำยเป็นกำรเสนอขำยต่อผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรำยใหญ่  ดังนั้น ผู้ออกตรำสำรและผู้ถือ 

ตรำสำรจะต้องไม่เสนอขำยตรำสำรไม่ว่ำทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรำยใหญ่ 
14. กำรไถ่ถอนก่อนก ำหนด ให้ระบุว่ำ มี / ไม่มี 

หำก “มี”  ให้เปิดเผยรำยละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในกำรไถ่ถอนตรำสำรก่อนก ำหนด รวมถึงเงื่อนไขกำรไถ่ถอนดังกล่ำว 
เช่น เป็นสทิธิของผู้ออกตรำสำร/ผู้ถือตรำสำร โดยจะใช้สิทธิได้ภำยหลังกำรเสนอขำยตรำสำรอย่ำงน้อย 5 ปี เปน็ต้น 

15. นำยทะเบียนหุ้นกู ้ ให้ระบุชื่อนำยทะเบียนหุ้นกู้ ตำมที่ระบุไว้ในแบบ filing  
16. บริษทัหลักทรัพยท์ี ่

ท ำหน้ำทีจ่ ำหน่ำย 
ตรำสำรหนี้ 

ให้ระบุชื่อบรษิัทหลักทรัพย์ทีท่ ำหน้ำทีจ่ ำหน่ำยตรำสำรหนี้ ตำมทีร่ะบุไว้ในแบบ filing (ถ้ำมี) 

17. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ ให้ระบุชื่อผู้แทนผู้ถือหุน้กู้ พร้อมควำมสัมพันธ์กับผู้ออกตรำสำรตำมที่ระบุไว้ในแบบ filing (ถ้ำมี) 
18. ล ำดับกำรได้รับช ำระหนี้ / 

กำรร่วมรับผลขำดทนุ 
ให้อธิบำยกำรได้รับช ำระหนี้ / กำรร่วมรับผลขำดทุนของผู้ถือตรำสำรในกรณีดังต่อไปนี ้
- กรณีผู้ออกตรำสำรล้มละลำยหรือเลิกกิจกำร ให้ระบุสิทธิเรียกร้องของผู้ลงทุนในกำรได้รับช ำระหนีโ้ดย

เปรียบเทียบกับ/เจ้ำหนีท้ี่มีประกัน  เจ้ำหนี้สำมัญ/เจ้ำหนีป้ระเภทไม่ด้อยสิทธิ  เจ้ำหนีด้้อยสิทธิ  ผู้ถือหุ้นบุริมสทิธิ 
และผู้ถือหุ้นสำมัญ 

- กรณีเกิดเหตุกำรณ์ทีเ่ข้ำเงื่อนไขตำมที่ก ำหนดในสัญญำ ให้อธิบำยล ำดับในกำรร่วมรับผลขำดทุนของ ธพ.  
พร้อมกับแสดงตัวอย่ำงกำรค ำนวณมูลค่ำกำรร่วมรับผลขำดทนุของผู้ถือตรำสำร  ทั้งนี้ อำจแสดงเปน็แผนภำพ
ประกอบไว้ด้วย 
• กรณีกำรร่วมรับผลขำดทุนในระหว่ำงที่ ธพ. ผู้ออกตรำสำรยังมีควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกิจกำรอยู่ของผู้ถือ     

ตรำสำรด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนำคำรพำณิชย์ประเภทที่ 1 นั้น อย่ำงน้อยจะต้องระบุว่ำ ผู้ถือตรำสำร
อำจถูกบังคับลดมูลค่ำตรำสำรหรือแปลงสภำพตรำสำรเป็นหุ้นสำมัญก่อนที่ผู้ถือหุ้นสำมัญจะได้รับผลกระทบ 

19. ควำมเสี่ยงของตรำสำร ให้ระบุต ำแหนง่ควำมเสี่ยงของตรำสำรหนี้ที่เสนอขำยหรือควำมเส่ียงของบรษิัทบนแผนภำพ โดยพิจำรณำจำกอำยุ
ของตรำสำรและ credit rating เท่ำนั้น  โดย rating ที่แสดงอำจเปน็ rating ของตรำสำรหนี้ / ผู้ออก / ผู้ค้ ำประกัน 
(แล้วแต่กรณี)  ทั้งนี้ หำกเปน็กำรเสนอขำยตรำสำรหลำยชุดซึ่งมีอำยุ / rating แตกต่ำงกัน ให้แสดงควำมเสี่ยงของ   
ตรำสำรแยกรำยชุดให้ชัดเจน  โดยสำมำรถปรับข้อมูลช่วงอำยุตรำสำรบนแผนภำพได้ตำมควำมเหมำะสม 
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20. ข้อมูลเพิ่มเติมและ 

ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญของ 
ตรำสำร 

ให้ระบุข้อมูลและควำมเสี่ยงที่ส ำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับตรำสำร Basel III เช่น 
- ให้แสดงตัวอย่ำงกำรร่วมรับผลขำดทุนของ ธพ. ไว้ด้วย เช่น 

ตรำสำร Basel III ที่มีเงื่อนไขกำรบังคบัลดมูลค่ำตรำสำร 
ธนำคำรพำณิชย์ A ออกตรำสำรด้อยสิทธิแบบตัดหนี้สูญทั้งจ ำนวนหรือบำงส่วน ทั้งส้ินจ ำนวน 10,000 ล้ำนบำท 

ต่อมำเกิดวิกฤติทำงกำรเงินทั่วโลก ส่งผลให้ธนำคำร A ไม่สำมำรถด ำเนินกจิกำรต่อไปได้ และทำงกำรจะเข้ำมำ
อัดฉีดเงนิเพื่อช่วยเหลือธนำคำร A 

ธนำคำร  A จึงประกำศจะตัดหนีสู้ญตรำสำรทำงกำรเงินที่ออกไป 80% 

นำย ก ซ่ึงได้ซ้ือตรำสำรดังกล่ำวไว้จ ำนวน 10 ล้ำนบำท จึงถูกบงัคบัปลดหนี้ให้แก่ธนำคำรในสัดส่วน 80%  
คิดเป็นเงิน 8 ล้ำนบำท ท ำให้นำย ก ต้องขำดทนุจำกกำรลงทุนในตรำสำรดังกล่ำวและเหลือมูลค่ำเงนิต้นที่  2  
ล้ำนบำท โดยทีน่ำย ก ไม่สำมำรถเรียกร้องสิทธิอะไรได ้

ตรำสำร Basel III ที่มีเงื่อนไขกำรบังคบัแปลงสภำพตรำสำรเป็นหุน้สำมัญ 
ธนำคำรพำณิชย์ B ออกตรำสำรด้อยสิทธิแบบแปลงสภำพเป็นหุน้สำมัญ จ ำนวน 10,000 ล้ำนบำทรำคำหุ้นสำมัญ
ของธนำคำร B ณ ช่วงเวลำที่ออกตรำสำรด้อยสิทธิเท่ำกับ 10 บำท และธนำคำร B ได้ก ำหนดรำคำแปลงสภำพ 
ขั้นต่ ำไว้ที่ 5 บำท โดยหำกรำคำหุน้สำมัญ ณ วันที่แปลงสภำพมีรำคำต่ ำกว่ำนั้น จะใช้รำคำแปลงสภำพที่ 5 บำท 

ต่อมำเกิดวิกฤติทำงกำรเงินทั่วโลก ส่งผลให้ธนำคำร B ไม่สำมำรถด ำเนินกจิกำรต่อไปได้ และทำงกำรจะเข้ำมำ
อัดฉีดเงนิเพื่อช่วยเหลือธนำคำร B 

ธนำคำร B จึงประกำศจะบงัคบัให้ผู้ถือตรำสำรด้อยสิทธิแปลงสภำพเป็นหุน้สำมัญ โดยรำคำหุ้นสำมัญของ
ธนำคำร B ณ วันที่เกิดเหตุกำรณ์นั้น มีรำคำ 3 บำท ต่ ำกว่ำรำคำแปลงสภำพที่ก ำหนดไว้ 

นำย ก ซ่ึงได้ซ้ือตรำสำรดังกล่ำวไว้จ ำนวน 10 ล้ำนบำท จึงถูกบงัคบัแปลงสภำพตรำสำรทั้งหมดเปน็หุ้นสำมัญ     
ที่รำคำ 5 บำท ในขณะที่รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของธนำคำร B เทำ่กับ 3 บำท ท ำให้นำย ก มีต้นทุนที่สูงกว่ำ
รำคำตลำดที่มีกำรซ้ือขำยกันอยู่ นำย ก ได้หุ้นสำมัญมำรวมทั้งส้ิน 2 ล้ำนหุ้น 

วันถัดมำ นำย ก ตัดสินใจจะขำยหุ้นสำมัญทั้งหมดทีต่นถูกบงัคบัให้แปลงสภำพมำ แต่รำคำหุ้นสำมัญของ
ธนำคำร B ยังคงตกลงเรื่อย ๆ จนเป็น 2 บำท นำย ก ขำยหุ้นสำมัญทั้งหมดไป ได้รบัเงนิมำทั้งสิ้นเพยีง 4 ล้ำนบำท 
จำกเงินที่ตนลงทุนตรำสำรด้อยสิทธิครั้งแรก 10 ล้ำนบำท เท่ำกับขำดทุนไปทั้งส้ิน 6 ล้ำนบำท โดยทีน่ำย ก          
ไม่สำมำรถเรียกร้องสิทธิอะไรได้ 

- กรณีตรำสำรที่มีเงื่อนไขกำรบงัคบัลดมูลค่ำตรำสำร : ให้แสดงตัวอย่ำง worst case scenario analysis ที่ท ำให้         
ผู้ลงทุนเข้ำใจ/รับทรำบถึงผลขำดทุนสูงสุดและผลกระทบที่อำจไดร้ับอย่ำงชัดเจนด้วย 

- กรณีตรำสำรที่มีเงื่อนไขกำรบงัคบัแปลงสภำพตรำสำรเป็นหุน้สำมัญ :  
(1) ควำมเสีย่งและผลกระทบจำกกำรก ำหนดรำคำแปลงสภำพขั้นต่ ำ พร้อมยกตัวอย่ำง worst case scenario 

analysis ที่ท ำใหผู้้ลงทนุเข้ำใจ/รับทรำบถึงผลขำดทนุสูงสุดและผลกระทบที่อำจได้รบัอย่ำงชัดเจน 
(2) กำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรปรบัสิทธิใด ๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อสิทธขิองผู้ถือตรำสำร (ถ้ำมี) 

- ควำมเส่ียงจำกสถำนะด้อยสิทธิของตรำสำร โดยให้อธิบำยสิทธิและล ำดับในกำรได้รบัช ำระหนี้ของผู้ถือตรำสำร
กรณีที่ ธพ. ผู้ออกตรำสำรล้มละลำยหรือเลิกกิจกำร เช่น ในกรณี ธพ. ผู้ออกตรำสำรเลิกกิจกำร ผู้ถือตรำสำร 
ด้อยสิทธเิพื่อนับเปน็เงนิกองทุนของธนำคำรพำณิชย์ประเภทที่ 2 จะได้รบัช ำระหนี้ภำยหลังเจ้ำหนีบุ้ริมสิทธิ 
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 หัวข้อ การเปิดเผยข้อมูล 
เจ้ำหนี้สำมัญ และผู้ฝำกเงิน แตจ่ะได้รับช ำระก่อนผู้ถือตรำสำรด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนำคำร
พำณิชย์ประเภทที่ 1 รวมถึงผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุน้สำมัญของ ธพ. ผู้ออกตรำสำร เป็นต้น 

- ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจ ำกัดต่ำง ๆ จำกกำรรับซื้อคืนตรำสำร เช่น ธพ. ผู้ออกตรำสำรจะซ้ือคืนตรำสำรได้ต่อเมื่อ
ได้รับควำมเห็นชอบจำกทำงกำรก่อน เป็นตน้ 

- กรณีที่มีเงื่อนไขใหผู้้ออกตรำสำรสำมำรถไถ่ถอนตรำสำรก่อนครบก ำหนดได้ (callable)  อย่ำงน้อยให้ระบ ุ
ควำมเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอำจได้รับหำกผู้ออกตรำสำรใช้สิทธิไถ่ถอนตรำสำรก่อนครบก ำหนด เช่น ผู้ถือตรำสำร 
มีควำมเส่ียงที่จะเสียโอกำสในกำรได้รับผลตอบแทนที่สูงจำกกำรลงทุนในตรำสำรที่เสนอขำย หำกผู้ออก           
ตรำสำรใช้สิทธิไถ่ถอนในช่วงที่อัตรำดอกเบี้ยในตลำดลดต่ ำลงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยของตรำสำร เปน็ตน้ 

  - ให้ข้อมูลว่ำผู้ถือตรำสำรสำมำรถติดตำมอัตรำส่วนเงินกองทุนที่ ธพ. ด ำรงได้ ณ วันสิ้นเดือนของแตล่ะเดือน           
ซ่ึงประกอบด้วยอัตรำเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ (CET 1 ratio)  อัตรำส่วนเงินกองทนุชั้นที่ 1     
(Tier 1 Ratio) และอัตรำส่วนเงินกองทุนทัง้สิ้น (Total Capital Ratio)  ได้จำกเว็บไซต์ของ ธพ. ภำยในวันที่ 25 
ของเดือนถัดไป  นอกจำกนี้ ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่อำจจะเกิด หำกอัตรำส่วนข้ำงต้นเปลีย่นแปลงไป
อย่ำงมีนัยส ำคัญ และหำก ธพ. ผู้ออกตรำสำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมอัตรำส่วนเงินกองทนุขัน้ต่ ำ (minimum 
capital requirement) และเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (capital buffer) ได ้

21. ควำมเสี่ยงทั่วไป ให้ระบุควำมเสี่ยงทั่วไปที่เกี่ยวขอ้งกับกำรเสนอขำยตรำสำร พร้อมกับให้รำยละเอียดว่ำข้อควำมดงักล่ำวปรำกฏ 
ตำมหนังสือช้ีชวนในหน้ำ......... หัวข้อ...............  เช่น 

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

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

- ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) อธิบำยใหเ้ห็นว่ำ ตรำสำรดังกล่ำวมีตลำดรองที่รองรับกำรซ้ือขำย 
เปลี่ยนมือของตรำสำรดังกล่ำวหรือไม่ ตลอดจนควำมยำกง่ำยที่ผู้ถือตรำสำรจะจ ำหน่ำยตรำสำรดังกล่ำว 
ก่อนครบก ำหนดอำย ุ

- ควำมเสีย่งอื่น ๆ เช่น ควำมเสี่ยงดำ้นกลยุทธ์  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน  และ 
ควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำย เปน็ต้น 

ทั้งนี้ อำจเรียงล ำดับปจัจัยควำมเสี่ยงหรือค ำเตือนที่ส ำคัญมำกเปน็ล ำดับแรก 
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ข้อมูลผู้ออกตราสาร 
22. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ให้ระบุลักษณะกำรประกอบธุรกิจของผู้ออกตรำสำร เช่น ประเภทอุตสำหกรรม และสินค้ำ/บริกำรหลัก เป็นตน้ 
23. วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน ให้ระบุวัตถุประสงค์ของกำรใช้เงนิที่ไดจ้ำกกำรระดมทุนในครั้งนี้ เช่น เพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนำคำร เป็นต้น 
24. สรุปฐำนะกำรเงินและ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ให้แสดงข้อมูลตำมงบกำรเงินรวมย้อนหลัง 2 ปแีละตั้งแต่ไตรมำส 1 ถึงไตรมำสล่ำสุดหรือเท่ำที่มผีลกำรด ำเนินงำน
จริง โดยให้แสดงเฉพำะตัวเลขตำมงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม งบก ำไรขำดทุนรวม และอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่

ส ำคัญ1 เท่ำนั้น 

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

 

                                                           
1 ก ำหนดให้ต้องเปิดเผยอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญเฉพำะกำรเสนอขำยแบบ PO และแบบ PP-HNW เท่ำนั้น 


