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* II หมายถึง ผูลงทุนสถาบัน 

  HNW หมายถึง ผูลงทุนรายใหญ 

ลําดับการไดรบัชําระหนี้กรณีผูออกตราสารลมละลายหรอืเลิกกิจการ 

 

                                                           
1 ใหระบุดวยวาจะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือตลอดอายุตราสารหรือไม 

ขอมูลสรุปนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูลสรุป 

เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลกัทรัพยและของบรษิัทท่ีออกและเสนอขายหลกัทรัพย (“บริษัท”)  ดังนั้น ผูลงทนุตองศกึษา 

ขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเตม็ ซ่ึงสามารถขอไดจากบริษัทหลกัทรัพยที่ทําหนาท่ีจําหนายตราสารหนีแ้ละบรษิัท  

หรืออาจศึกษาขอมูลไดจากแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสอืชี้ชวนที่บรษิัทย่ืนตอสํานกังาน ก.ล.ต.  ไดที่ website ของสํานักงาน ก.ล.ต. 

สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (Factsheet) 

“……………(ชื่อตราสาร)……………” 

ออกโดย ……………(ชื่อ และประเทศที่ผูออกตราสารจดทะเบียนจัดตั้ง (กรณีเปนนิตบิุคคลตางประเทศ)) 

ขอมูลท่ีสําคัญของตราสาร 

ประเภทตราสาร  จํานวนหนวยที่เสนอขาย  

สกุลเงิน  มูลคาที่ตราไวตอหนวย  

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ1 

 

 ไมม ี  ผูค้ําประกัน/ผูรับอาวัล…..…. 

 ตราสาร…..….   ผูออกตราสาร…..….    

จัดอันดับโดย.................. วันที่....................... 

มูลคาการเสนอขายรวม  

ราคาเสนอขาย  

ขอจํากัดในการขาย/โอน (ถามี)  

ประเภทการเสนอขาย  PO   PP (II)*  

 PP (HNW)*  PP (II&HNW) 

การไถถอนกอนกําหนด  

อัตราดอกเบี้ย  คงที่............   ลอยตัว............ 

 ผสม............   

การคํ้าประกัน/หลกัประกัน  

งวดการจายดอกเบี้ย  ขอกําหนดในการดํารง

อัตราสวนทางการเงนิ (ถาม)ี 

 

วันจายดอกเบี้ยงวดแรก  

อายุตราสาร  นายทะเบียนหุนกู  

วันท่ีออกตราสาร  บริษัทหลกัทรัพยที่ทําหนาท่ี 

จําหนายตราสารหนี ้/ ที่ปรึกษา

ทางการเงิน (ถาม)ี 

 

วันท่ีครบกําหนดอายุ  

ระยะเวลาการเสนอขาย  ผูแทนผูถือหุนกู  
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ความเสี่ยงของตราสาร/ความเสี่ยงของบริษัท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําเตือนท่ีสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สําคัญของตราสาร  ความเสี่ยงทั่วไป 

   

ขอมูลผูออกตราสาร 

ลักษณะการประกอบธรุกิจ 

 

 

 

วัตถุประสงคการใชเงิน 

 

 

 

อายุตราสาร 

ยาว 

ส้ัน 
ความเส่ียงต่ํา 

ความเส่ียงสูง 

อันดับความนาเช่ือถือ 
AAA 

unrated 
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สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมยอนหลัง 2 ปและตั้งแตไตรมาส 1 ถึงไตรมาสลาสุดหรือเทาที่มีผลการดําเนินงานจริง 
 

 

ขอมูล ป 25xx ป 25xx ไตรมาส..... 

สินทรัพยรวม     

หนี้สินรวม    

สวนของผูถือหุน    

รายไดรวม    

คาใชจายรวม    

กําไรสุทธิ    

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย       

ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย  

(net debt to EBITDA ratio) 

   

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย2  

(interest coverage ratio : ICR) 

   

อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน2  

(debt service coverage ratio : DSCR) 

   

อัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม  

(debt to equity : D/E ratio) 

   

อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio)    

อัตราสวนตั๋วเงินจายตอหนี้สินทีม่ีภาระดอกเบี้ย  

(BE size to interest bearing debt ratio) 

   

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ที่ครบกําหนด 

ภายใน 1 ปตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด 

   

อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหนี้สินรวม    

ระบุอัตราสวนเฉพาะของอุตสาหกรรม และอัตราสวน

ทางการเงินที่ตองดํารงตามขอกําหนดสิทธิ (ถามี)3 

   

 

 

 

ประวัติการผิดนัดชําระหนี ้

 ไมมี                      มี 

ถามี โปรดอธิบาย ................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

 

 

 

                                                           
2 ใหระบุสูตรท่ีใชในการคํานวณไวดวยสําหรับ ICR และ DSCR 
3
 ใหระบุเงื่อนไขในการดํารงอัตราสวนทางการเงินตามขอกําหนดสิทธิของหุนกูคงคางในแตละรุน โดยทําเปนหมายเหตุทายตาราง 
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ขอมูลผูติดตอ 
 

1. ผูลงทุนสามารถสอบถามขอมลูเพิ่มเติมและรบัหนงัสือช้ีชวนไดที ่

ที่อยู : [.............................................................................................]  

โทรศัพท :  [.............................................................................................] 

Website : [.............................................................................................] 

Email : [.............................................................................................] 

2. หากผูลงทุนมขีอรองเรียน สามารถติดตอไดที ่

ที่อยู : [.............................................................................................]  

โทรศัพท :  [.............................................................................................] 

Website : [.............................................................................................] 

Email : [.............................................................................................] 
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คําอธิบายรายละเอียดของขอมูลที่ตองเปดเผยในสรุปขอมูลสําคัญของตราสารหนีท้ั่วไป 

 หัวขอ การเปดเผยขอมูล 

 ขอมูลที่สําคัญของตราสาร  

1. ประเภทตราสาร ใหระบุประเภทตราสารหนี้ที่เสนอขาย โดยอาจระบุไดมากกวา 1 ลักษณะ เชน 

- พันธบัตร 

- พันธบัตรตางประเทศหรือหุนกูตางประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (Baht bond) 

- หุนกูทั่วไป (มปีระกัน / ไมมีประกัน) 

- หุนกูดอยสิทธ ิ

- หุนกู / ตั๋วเงินระยะส้ัน 

- หุนกูที่มเีงื่อนไขการไถถอนกอนกําหนด (puttable / callable) 

- หุนกูสกุลเงินตราตางประเทศ (FX bond) 

- หุนกูที่ไมกําหนดระยะเวลาไถถอน (perpetual) 

- หุนกูที่ไมไดรบัการจัดอนัดบัความนาเชื่อถือ (unrated) 

- หุนกูที่มีลักษณะคลายทุน (hybrid) 

- หุนกูแปลงสภาพ 

2. สกุลเงิน ใหระบุสกุลเงินของตราสารที่เสนอขาย เชน สกุลเงินบาท สกุลเงนิดอลลารสหรัฐ (USD) 

3. การจัดอันดบั 

ความนาเชื่อถือ 

ใหระบุวามีการจัดอันดบัความนาเชือ่ถือ (“rating”) ของตราสาร และ/หรือผูออกตราสาร และ/หรือผูค้ําประกัน/    

ผูรับอาวัลหรือไม หากม ีใหระบช่ืุอสถาบันการจัดอันดบัความนาเช่ือถือ และวันที่ไดรับการจดั rating ดวย 

นอกจากนี้ ใหระบุดวยวาจะจัดใหมีการทํา rating ตลอดอายุตราสารหรือไม 

4. ประเภทการเสนอขาย ใหระบุวาเปนการเสนอขายตอผูลงทุนทั่วไป (PO) หรือ ตอผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ (PP) 

5. อัตราดอกเบี้ย ใหระบุวาอัตราดอกเบี้ยที่จะจายใหผูถือตราสารตามงวดการจายแบบคงที่หรือลอยตัวหรือผสม เปนเปอรเซ็นต (%) 

ตอป หากเปนอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ใหระบุวันกําหนดดอกเบีย้ของแตละงวดไวดวย  พรอมกับแสดงหลักเกณฑ         

การคํานวณดอกเบี้ย  และรายละเอียดเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวของกบัการจายดอกเบี้ย (ถาม)ี ตามที่กําหนดไวในแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (“แบบ filing”) ทั้งนี้ ใหแสดงอัตราผลตอบแทนที่แทจรงิ (Internal Rate       

of Return : IRR) ไวดวย หากเกิดเงื่อนไขขางตนแลวทําใหผลตอบแทนทีผู่ลงทนุจะไดรับไมเทากับอัตราดอกเบี้ย      

ที่ระบุไว เชน  

- กรณีมเีงื่อนไขการเลื่อนจายดอกเบี้ย  ใหแสดง IRR สําหรบักรณีเลวรายที่สุดที่อาจเกดิขึ้นได เชน ผูออกตราสาร

เลื่อนการชําระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจายชําระเพียงครั้งเดียวเมื่อครบกําหนดไถถอน เปนตน 

- กรณีหุนกูที่ครบกําหนดไถถอนเมื่อเลิกกิจการ ซ่ึงผูออกตราสารสามารถเล่ือนการจายดอกเบี้ยและไถถอน 

ตราสารกอนครบกําหนดไดและมีการจายดอกเบี้ยในอัตราทีเ่พิ่มขึน้เปนขั้นบันได (step up)  ใหแสดง IRR 

สําหรับกรณีผูออกตราสารเลื่อนการชําระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจายชําระเพียงครั้งเดียวเมื่อไถถอนตราสาร  

โดยยกตัวอยาง เชน ผูออกตราสารตัดสินใจไถถอนตราสารในปที่ 10  20 และ 30 เปนตน 

6. งวดการจายดอกเบี้ย 

วันจายดอกเบี้ยงวดแรก 

ใหระบุงวดการจายดอกเบี้ยตามทีร่ะบุไวในแบบ filing เชน จายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน เปนตน  พรอมทั้งระบ ุ

วันที่จะจายดอกเบี้ยงวดแรกไวดวย 

7. อายุตราสาร 

วันที่ออกตราสาร 

วันที่ครบกําหนดอายุ 

ใหระบุอายุของตราสาร รวมถึงวันที่ออกและวันทีค่รบกําหนดไถถอนของตราสารนั้น ๆ (วัน/ เดือน/ ป)   

(กรณีหุนกู perpetual ใหระบเุฉพาะวันที่ออกตราสาร และระบุวาไถถอนเมื่อเลิกกิจการ) 

8. ระยะเวลาการเสนอขาย ใหระบุระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก ตามที่ระบุไวในแบบ filing 
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 หัวขอ การเปดเผยขอมูล 

9. จํานวนหนวยที่เสนอขาย 

มูลคาที่ตราไวตอหนวย 

มลูคาการเสนอขายรวม 

ราคาเสนอขาย 

ใหระบุจํานวนหนวยทีเ่สนอขาย  มูลคาที่ตราไวตอหนวย มูลคาการเสนอขายรวมของตราสารที่เสนอขาย และ        

ราคาเสนอขายตอหนวยไวดวย 

10. ขอจํากัดในการขาย/โอน ใหระบุขอจํากัดในการเสนอขายตราสาร ทั้งในการเสนอขายครั้งแรก และการเสนอขาย/โอนทอดตอไป (ถามี) เชน  

- หุนกูทีเ่สนอขายเปนการเสนอขายตอผูลงทนุสถาบัน และ/หรือผูลงทุนรายใหญ  ดังนัน้ ผูออกตราสารและ 

ผูถือตราสารจะตองไมเสนอขายตราสารไมวาทอดใด ๆ ใหแกบคุคลอื่นที่ไมใชผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ           

ผูลงทุนรายใหญ 

11. การไถถอนกอนกําหนด ใหระบุวา มี / ไมมี 

หาก “ม”ี  ใหเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการไถถอนตราสารกอนกําหนด รวมถึงเงื่อนไขการไถถอนดังกลาว 

เชน เปนสิทธิของผูออกตราสาร / ผูถือตราสาร โดยจะใชสิทธิไดภายหลังจากการเสนอขายตราสารอยางนอย X ป 

หรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง / เพิ่มขึ้นถึงระดับ Y% ตอป เปนตน 

12. การค้ําประกัน/หลักประกัน ใหระบุวา มี / ไมมี 

หาก “ม”ี  ใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับประเภทหลักประกัน ไดแก 

(1) การค้ําประกันโดยนิติบคุคล/บุคคลอ่ืน (Corporate/Personal Guarantee) 

(2) การค้ําประกันโดยหลักทรพัย (Collateral) 

รวมทั้งใหระบุมูลคาการค้ําประกัน  และเงื่อนไขของการค้ําประกัน (ถามี) 

13. ขอกําหนดในการดํารง

สัดสวนทางการเงิน 

ใหระบุขอกําหนดในการดํารงสัดสวนทางการเงิน (ถามี) เชน อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E ratio)  

อัตราสวนหนี้สิน (Debt ratio) อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย (Interest coverage ratio) เปนตน   

โดยรายละเอียดและคํานิยามทีเ่กี่ยวของสามารถดูไดจากหนังสือช้ีชวนในหนา......... หัวขอ............... 

14. นายทะเบียนหุนกู ใหระบุชื่อนายทะเบียนหุนกู ตามที่ระบุไวในแบบ filing  

15. บริษทัหลักทรัพยที่ทํา

หนาทีจ่ําหนายตราสารหนี้ / 

ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

ใหระบุชื่อบรษิัทหลักทรัพยทีท่ําหนาทีจ่ําหนายตราสารหนี้ / ทีป่รกึษาทางการเงิน ตามทีร่ะบุไวในแบบ filing (ถามี) 

นอกจากนี้ หากบรษิัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่จําหนายตราสารหนี้ / ที่ปรึกษาทางการเงินมคีวามเกี่ยวของกับผูออก  

ตราสารหนี้ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน มีกรรมการ

รวมกัน เปนเจาหนี้ เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย 

16. ผูแทนผูถือหุนกู ใหระบุชื่อผูแทนผูถอืหุนกู พรอมความสัมพันธกับผูออกตราสารตามที่ระบุไวในแบบ filing (ถามี) 

นอกจากนี้ หากผูแทนผูถือหุนกูมีสถานะเปนเจาหนี้ของผูออกตราสารหนี้ ใหเปดเผยความสัมพันธดังกลาวไวดวย 

17. ลําดับการไดรับชําระหนี้

กรณีผูออกตราสาร

ลมละลายหรือเลิกกิจการ 

ใหระบุสิทธิเรียกรองของผูลงทุนในการไดรับชําระหนี้โดยเปรียบเทียบกับ/เจาหนีท้ี่มีประกัน  เจาหนี้สามัญ/เจาหนี้

ประเภทไมดอยสิทธิ  เจาหนี้ดอยสิทธิ  ผูถือหุนบุริมสิทธ ิและผูถือหุนสามัญ 

18. ความเส่ียงของตราสาร/

ความเส่ียงของบริษทั 

ใหระบุตําแหนงความเส่ียงของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือความเส่ียงของบรษิัทบนแผนภาพ โดยพิจารณาจากอายุ

ของตราสารและ credit rating เทานั้น  โดย rating ที่แสดงอาจเปน rating ของตราสารหนี้ / ผูออก / ผูค้ําประกัน 

(แลวแตกรณี)  ทั้งนี้ หากเปนการเสนอขายตราสารหลายชุดซ่ึงมีอายุ / rating แตกตางกัน ใหแสดงความเสี่ยงของ   

ตราสารแยกรายชุดใหชัดเจน  โดยสามารถปรับขอมูลชวงอายุตราสารบนแผนภาพไดตามความเหมาะสม 
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 หัวขอ การเปดเผยขอมูล 

19. คําเตือนที่สําคัญ ใหแสดงคําเตือนที่สําคัญเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ทีเ่สนอขาย เชน 

- สําหรับการเสนอขายตราสารหนีทุ้กประเภท  อยางนอยใหมขีอมูลที่เตือนใหผูลงทนุเขาใจวาตลาดตราสารหนี้ 

ในประเทศไทยมีสภาพคลองต่ํา การขายตราสารกอนครบกําหนดไถถอนในตลาดรองนั้นอาจไดรบัมูลคาขาย 

ตราสารลดลงหรือเพิ่มขึน้ได โดยขึ้นอยูกับสภาวะและความตองการของตลาดในขณะนั้น 

  - กรณีที่มี rating ของตราสาร และ/หรือผูออกตราสาร และ/หรือผูค้ําประกัน/ผูรบัอาวัล ใหมีขอมูลทีเ่ตือนให 

ผูลงทุนเขาใจวา rating ดังกลาวเปนเพียงขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเทานัน้  มิใชส่ิงชี้นําการซ้ือขาย 

ตราสารหนี้ที่เสนอขาย และไมไดเปนการรับประกันความสามารถในการชําระหนีข้องผูออกตราสาร 

- กรณีตราสารหนี้ unrated ใหมีขอมูลที่เตือนใหผูลงทุนเขาใจวา  ตราสารอาจมีผลตอบแทนสูง แตก็มีความเส่ียงที่สูง

ดวยเชนกัน  ผูลงทุนควรทําความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของตราสาร รวมถึงวิเคราะหความเส่ียงและความสามารถ 

ในการชําระหนี้ของผูออกตราสารกอนตัดสินใจลงทุน  นอกจากนี้ ตราสารดังกลาวจํากัดใหเสนอขายเฉพาะตอ 

ผูลงทุนรายใหญ และ/หรือผูลงทุนสถาบันเทานั้น 

- กรณีตราสารหนี้ของหนวยงานภาครัฐไทย ใหมขีอมูลทีเ่ตือนใหผูลงทุนเขาใจวา ตราสารนี้ไมไดรับการค้ําประกัน

จากกระทรวงการคลัง และทรัพยสินของผูออกตราสารไมอยูในความรับผิดชอบแหงการบงัคบัคด ี

- กรณีหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศ (FX bond) ใหมีขอมูลที่เตือนใหผูลงทุนเขาใจวา ความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนอาจสงผลตอผลตอบแทนทีผู่ลงทนุจะไดรับดวย 

- กรณีหุนกูที่ครบกําหนดไถถอนเมื่อเลิกกิจการ (perpetual) ใหมีขอมูลที่เตือนใหผูลงทนุเขาใจวาผูลงทุนจะตอง

ถือตราสารเปนเวลานาน โดย 

(1) ผูถือหุนกูไมมีสิทธิเรียกใหผูออกหุนกูไถถอนหุนกูดังกลาวกอนมีการเลิกกิจการ หรือ 

(2) ผูถือหุนกูมีสิทธิเรียกใหผูออกหุนกูไถถอนหุนกูดังกลาวกอนมีการเลิกกิจการตามเงื่อนไขและระยะเวลา 

ที่กําหนดไวอยางชัดเจน 

- กรณีหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน (hybrid) ใหมขีอมูลทีเ่ตือนใหผูลงทนุเขาใจวา หุนกูนีเ้ปนตราสารหนี้ 

ที่มีความซับซอน และผูลงทุนมคีวามเสี่ยงที่จะไมไดรบัดอกเบี้ยหรอืไดรับดอกเบี้ยลาชา  ดังนั้นผูลงทุนควร 

ทําความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของตราสาร รวมถึงวิเคราะหความเส่ียงและความสามารถในการชําระหนี ้

ของผูออกตราสารกอนตัดสินใจลงทุน 

- กรณีการเสนอขายตราสารหลายชุดซ่ึงมีอาย/ุrating แตกตางกัน อยางนอยใหมขีอมูลเตือนใหผูลงทนุเขาใจวา  

ตราสารแตละชุดมีความเส่ียงไมเทากัน โดยตราสารที่มีอายุมากกวา/rating ที่ต่ํากวาจะมีความเสี่ยงทีสู่งกวา 

- กรณีกองทรัสตเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานทีเ่สนอขายไดเฉพาะผูลงทุนรายใหญ (กอง Infra Trust –         

รายใหญ) เสนอขายตราสารหนี้ (Infra Trust Bond) ตอผูลงทนุทั่วไป อยางนอยใหมขีอมลูเตือนผูลงทุน

ดังตอไปนี ้

(1) สินทรัพยของกอง Infra Trust เปนสินทรัพยที่อยูระหวางกอสรางและยังไมกอรายไดเชิงพาณิชย มูลคา  

XX ลานบาท ผูลงทุนจึงมคีวามเส่ียงที่สินทรัพยดังกลาวอาจสรางไมเสร็จ หรือเสรจ็ลาชากวากําหนด  

หรือ มีตนทนุการกอสรางสูงกวาที่ประมาณการไว 

(2) สําหรับกรณีการออกและเสนอขาย Infra Trust Bond ที่มเีงื่อนไขการไมจายดอกเบี้ยในชวงแรก ใหระบุ       

ใหชัดเจนวา ในชวง X ปแรก ผูลงทุนจะยังไมไดรบัดอกเบี้ยสําหรบัหุนกู 

20. ลักษณะพิเศษและ 

ความเส่ียงที่สําคัญ 

ของตราสาร 

ใหระบุลักษณะพิเศษและความเส่ียงที่สําคัญเก่ียวกับตราสารหนีท้ี่เสนอขาย  พรอมกับใหรายละเอียดวาขอความ

ดังกลาวปรากฏตามหนังสือช้ีชวนในหนา......... หัวขอ...............  เชน 

(ตราสารที่เสนอขายอาจมีลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สําคัญหลายอยางได) 
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 20.1 หุนกูดอยสิทธ ิ ใหระบุเงือ่นไขที่ผูออกอาจไมจายดอกเบี้ย (ถามี) ตลอดจนสทิธิหรือลําดับในการรบัชําระหนีข้องผูถือหุนกู 

 20.2 ตั๋วเงินระยะส้ัน ใหระบุลักษณะพิเศษและความเส่ียงที่สําคัญใหผูลงทุนเขาใจ เชน 

- ในกรณีที่ผูถือตั๋วเงินโอนตั๋วเงินดวยวิธีการสลักหลังตั๋วเงินโดยการลงลายมือช่ือดานหลังตั๋วเงินจะมีผลทําให 

ผูสลักหลังตั๋วเงินอาจถูกไลเบี้ยหรืออาจตองรับผิดชอบในการชําระหนี้ตามความในตั๋วเงินนั้นดวย  เวนแต 

ผูสลักหลังไดจดขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของตนไวชัดแจงในตั๋วเงิน เชน “จะไลเบี้ยเอาจากขาพเจา

ไมได” (without recourse) จึงจะมีผลทําใหผูสลักหลังไมตองรับผิดชอบในการชําระหนี้ตอผูรับโอนตั๋วเงินตอไป 

  - ผูถือตั๋วเงินควรระวังการลงลายมือช่ือของดานหนาตั๋วเงนิ  เพราะการลงลายมือช่ือดานหนาตั๋วเงินมผีลเปน 

การอาวัลหรือค้ําประกันผูส่ังจายหรือผูออกตั๋วเงนิ 

- ในกรณีที่มกีารระบขุอความ “เปลี่ยนมือไมได” “หามเปลี่ยนมือ” หรือขอความอื่นใดที่มีความหมายทํานอง

เดียวกัน อาจมีผลทําใหเกดิความเส่ียงดานสภาพคลองของตั๋วเงนินัน้ โดยผูถือตั๋วเงนิจะโอนตั๋วเงินดวยวิธีการ

สลักหลังตั๋วเงินโดยการลงลายมือช่ือดานหลังตั๋วไมได แตตองโอนดวยวิธีการโอนสิทธิเรียกรองซ่ึงตองจัดทํา

เอกสารการโอนขึ้นอีกชุดหนึง่ตามแบบของกฎหมาย 

- ตั๋วเงินเปนเอกสารหลักฐานสําคัญในการขอขึ้นเงินเมื่อครบกําหนด ผูลงทุนตองพึงระมัดระวังไมใหตั๋วเงินสูญหาย 

หากปราศจากตั๋วเงินแลวผูออกตั๋วเงินอาจปฏิเสธการชําระเงินได  ผูถือตั๋วเงินไมไดรับการคุมครองจากสถาบัน

คุมครองเงินฝาก ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยผูออกตั๋วเงินลมละลายหรือไมสามารถจายชําระหนี้ตามตั๋วเงินได 

 20.3 หุนกูสกุลเงิน 

ตราตางประเทศ  

(FX bond) 

ใหอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอผลตอบแทนโดยรวมของผูลงทุน 

หลักเกณฑเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา  ขั้นตอนและขอจํากัดของการซ้ือ ขาย หรือโอนตราสาร รวมทั้งขอจํากัด

ของการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ 

 20.4 หุนกูทีค่รบกําหนด 

ไถถอนเมื่อเลิกกิจการ 

(perpetual) 

ใหระบุลักษณะพิเศษและความเส่ียงที่สําคัญใหผูลงทุนเขาใจ เชน 

- ผูถือตราสารจะตองถือตราสารเปนเวลานาน เนื่องจากตราสารจะครบกําหนดไถถอนเมื่อเลิกกิจการ  

ซ่ึงไมสามารถกําหนดเวลาที่แนนอนได 

 20.5 หุนกูที่มีลักษณะ 

คลายทุน (hybrid) 

ใหระบุลักษณะพิเศษและความเส่ียงที่สําคัญใหผูลงทุนเขาใจ เชน 

- ผูออกตราสารอาจกําหนดเงื่อนไขในการไมจายดอกเบี้ย หรือยกยอดไปจายในงวดอ่ืน ซ่ึงอาจสะสมดอกเบี้ย

หรือไมก็ได หากบริษทัผูออกหุนกูไมมีผลกําไรจากการดําเนินงานและไมจายเงินปนผลแกผูถือหุนสามัญ 

หรือหุนบุริมสิทธ ิสงผลใหผูถือตราสารอาจไมไดรับดอกเบี้ยในบางงวด หรือไดรบัดอกเบี้ยลาชา 

- ผูถือตราสารมีสิทธิในทรัพยสินหลังจากเจาหนี้มีประกัน  เจาหนี้สามัญ และเจาหนี้ไมดอยสิทธิของกิจการ 

- ผูถือตราสารจะตองถือตราสารเปนเวลานาน เนื่องจากตราสารจะครบกําหนดไถถอนเมื่อเลิกกิจการ  

ซ่ึงไมสามารถกําหนดเวลาที่แนนอนได 

 20.6 หุนกูแปลงสภาพ ใหมีขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเส่ียงของผูถือตราสารเรื่องความผันผวนของราคาหุนสามัญ  ความเส่ียงจากการใชสิทธิ

แปลงสภาพ (เชน ราคาหุนสามัญลดต่ําลงระหวางเวลาใชสิทธิกับเวลาที่มีการสงมอบหุนสามัญ)  การจํากัดระยะเวลา 

ใชสิทธิแปลงสภาพ และการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับสิทธิที่อาจมีผลกระทบตอสิทธิของผูถือตราสาร (ถามี) เปนตน 

 20.7 อื่น ๆ 1. ลักษณะพิเศษและความเส่ียงทีสํ่าคัญที่เกี่ยวของกบัตราสาร 

1.1  กรณีที่ขอกําหนดสิทธแิตกตางจากขอกําหนดสทิธิมาตรฐาน  อยางนอยใหระบคุวามแตกตางกลาวดวย 

1.2  กรณีหุนกูที่มีเงื่อนไขใหผูออกตราสารสามารถไถถอนตราสารกอนครบกําหนดได (callable)  อยางนอย 

ใหระบุความเสี่ยงทีผู่ลงทุนอาจไดรับหากผูออกตราสารใชสิทธิไถถอนตราสารกอนครบกําหนด เชน  

ผูถือตราสารมีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในตราสารที่เสนอขาย  

หากผูออกตราสารใชสิทธิไถถอนในชวงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดต่ําลงกวาอัตราดอกเบี้ยของตราสาร เปนตน 
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  1.3  กรณีหุนกูที่มีเงื่อนไขใหผูถือตราสารสามารถขอไถถอนตราสารกอนครบกําหนดได (puttable)  อยางนอย 

ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัเงื่อนไขและวิธีการไถถอนตราสารกอนครบกําหนดของผูถือตราสารที่ไดกําหนด 

ไวลวงหนาตั้งแตออกและเสนอขายตราสาร เชน หาก credit rating ของตราสาร/ผูออกตราสารลดต่ําลงกวา

ระดับที่ระบุไว ผูถือตราสารมีสิทธิขอไถถอนตราสารกอนครบกําหนดได เพื่อนําเงินไปลงทุนในตราสารอืน่   

ที่มีลักษณะและผลตอบแทนตามที่ตนตองการ โดยตองดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไวลวงหนา เปนตน 

2. ลักษณะพิเศษและความเส่ียงทีสํ่าคัญที่เกี่ยวของกบัผูออกตราสาร 

2.1  กรณีที่ผูออกตราสารเปนหนวยงานภาครัฐไทย อยางนอยตองระบุวา 

- ตราสารหนี้ที่เสนอขายไมใชตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ําประกันเงินตนและดอกเบี้ย 

- มคีวามเส่ียงในการไดรับชําระหนี้คืน เนื่องจากผูออกตราสารหนีอ้าจมีขอจํากัดเกี่ยวกับการบังคับชําระหนี ้

ในทรัพยสินไมวาจะเปนขอจํากัดตามกฎหมาย สัญญา หรือขอจํากดัอื่นใด ซ่ึงมีผลทําใหในกรณีที ่

มีการผิดนัดชําระหนี้ ผูถือตราสารหนีจ้ะไมสามารถฟองรองใหนําทรัพยสินของผูออกตราสารหนี ้

มาชําระหนี้ได 

2.2  กรณีที่ผูออกตราสารเปนนิตบิุคคลตางประเทศ อยางนอยตองระบ ุ

- ความเส่ียงของประเทศคูสัญญา โดยครอบคลุมถึงความเส่ียงของภาครัฐบาล ความเสี่ยงดานการโอนเงิน

ของคูสัญญา ความเส่ียงจากผลกระทบตอเนื่อง และความเสี่ยงดานเศรษฐกิจมหภาค 

- ขอจํากัดและความเส่ียงในการดําเนินคดีทางกฎหมายกับผูออกหลกัทรัพย 

- ผูค้ําประกันที่อยูในตางประเทศ (ถามี) 

- เขตอํานาจศาลในการฟองรองบังคับคด ี

- ปญหาเรื่องความแตกตางของกฎหมายที่ใชบงัคบัซึ่งเปนกฎหมายตางประเทศ (ถามี) 

- ขอจํากัดในการควบคุมการเขาออกเงินระหวางประเทศ (ถามี) 

2.3  กรณีที่ผูออกตราสารเปนกองทรัสตที่ตองการออกและเสนอขายตราสารหนี้พรอมกับการออกและเสนอขาย

หนวยทรัสต (concurrent offering) ที่ไมมีการรับประกันการจัดจําหนาย (best effort) ใหระบุคําเตือน 

เพิ่มเติมวา อาจมีความเส่ียงที่ไมสามารถจัดตั้งกองทรัสต หรืออาจไมสามารถระดมทุนตามทีค่าดไว  

ซ่ึงการเกิดเหตุการณดังกลาวจะทาํใหผูลงทุนเกิดตนทุนคาเสียโอกาสได 

3. กรณีที่เปนการเสนอขายตราสารในลักษณะทีเ่ปนการเพิ่มเติมตราสารรุนเดิมที่เสนอขายไปกอนหนา (reopen)  

ใหระบุรายละเอียดของการเสนอขายตราสารในแตละครั้งทีผ่านมาของตราสารรุนนัน้ ๆ อยางนอย ดังนี ้

(1) จํานวนทีเ่สนอขายในแตละครั้งและมูลคารวมที่เสนอขายของตราสาร 

(2) อายุตราสารที่ออกในแตละครัง้ 

(3) ระยะเวลาที่เสนอขายตราสารในแตละครั้ง 

21. ความเส่ียงทั่วไป ใหระบุความเสี่ยงทั่วไปที่เกี่ยวของกับการเสนอขายตราสาร พรอมกับใหรายละเอียดวาขอความดงักลาวปรากฏ 

ตามหนังสือช้ีชวนในหนา......... หัวขอ...............  เชน 

- ความเส่ียงดานเครดิต (Credit Risk) อธิบายใหเหน็ถึงความเส่ียงหลกัของผูออกตราสารที่อาจไมสามารถชําระ

เงินตนและดอกเบี้ยได เชน ธุรกิจและผลการดําเนินงานของผูออกตราสารไมเปนไปตามที่คาดหมาย   

ทรัพยสินของผูออกตราสารมีไมเพียงพอตอการชําระหนี้ เปนตน  รวมทั้งแสดงถึงปจจัยทีผู่ลงทนุควรพิจารณา

กอนการตัดสินใจลงทุนไวดวย 
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  - ความเส่ียงดานราคา (Price Risk) อธิบายใหเห็นถึงปจจัยหลักที่มีผลกระทบตอราคาของตราสารในกรณีที่ม ี

การซ้ือขายกอนครบกําหนดไถถอน รวมถึงความผันผวนของราคาตราสารตอการเปลี่ยนแปลงของ 

อัตราดอกเบี้ยในตลาด ซ่ึงตราสารที่มีอายุคงเหลือยาวกวาจะไดรับผลกระทบมากกวา 

- ความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) อธิบายใหเห็นวา ตราสารดังกลาวมีตลาดรองที่รองรับการซ้ือขาย  

เปลี่ยนมือของตราสารดังกลาวหรือไม ตลอดจนความยากงายที่ผูถือตราสารจะจําหนายตราสารดังกลาว      

กอนครบกําหนดอาย ุ

- ความเส่ียงอื่น ๆ เชน ความเส่ียงดานกลยุทธ  ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน  ความเสี่ยงดานการเงิน               

ความเส่ียงดานกฎหมาย และความเส่ียงในการดํารงอัตราสวนทางการเงินตามขอกําหนดสิทธิของหุนกูคงคาง

ทุกรุนและสัญญากูสถาบันการเงนิ เปนตน 

ทั้งนี้ อาจเรียงลําดับปจจัยความเส่ียงหรือคําเตือนที่สําคัญมากเปนลําดับแรก 

ขอมูลผูออกตราสาร 

22. ลักษณะการประกอบธุรกิจ ใหระบุลักษณะการประกอบธุรกิจของผูออกตราสาร เชน ประเภทอุตสาหกรรม และสินคา/บริการหลัก เปนตน 

23. วัตถุประสงคการใชเงิน ใหระบุวัตถุประสงคของการใชเงนิที่ไดจากการระดมทุนในครั้งนี้ เชน ขยายกําลังการผลิต ใชเปนเงนิทุนหมุนเวียน  

ชําระหนี้เดิม ลงทุนโครงการใหม ปรับปรงุกิจการ บรหิารความเสี่ยง เปนตน 

24. สรุปฐานะการเงินและ 

ผลการดําเนินงาน 

ใหแสดงขอมูลตามงบการเงินรวมยอนหลัง 2 ปและตั้งแตไตรมาส 1 ถึงไตรมาสลาสุดหรือเทาที่มผีลการดําเนินงาน

จริง โดยใหแสดงเฉพาะตัวเลขตามงบแสดงฐานะการเงินรวม งบกาํไรขาดทุนรวม และอัตราสวนทางการเงินที่

สําคัญ4 เทานั้น 

- ในกรณีที่บรษิัทอยูในอุตสาหกรรมที่มีอัตราสวนเฉพาะของอุตสาหกรรมนั้น (เชน อัตราการเขาพักเฉลี่ย 

สําหรับธุรกิจโรงแรม) หรือมอีัตราสวนทางการเงินที่ตองดํารงตามขอกําหนดสทิธิ ใหแสดงอตัราสวนดังกลาว

เพิ่มเติมดวย 

- ในกรณีที่มีผูค้ําประกัน ใหแสดงขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของผูค้ําประกันไวดวย 

- ในกรณีที่ผูออกตราสารเปนบรษิทัหลักทรัพย ใหแสดงขอมูลสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน          

ตามตารางตอไปนี ้

ขอมูล 

สินทรัพยรวม  

หนี้สินรวม 

สวนของผูถือหุน 

เงินกองทุนสภาพคลองสทุธิ (NC) 

คานายหนา 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการอื่น 

กําไรสุทธ ิ

อัตรากําไรสุทธ ิ

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และ  

คาตัดจําหนาย (net debt to EBITDA) 

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) 
 

                                                           
4 กําหนดใหตองเปดเผยอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญเฉพาะการเสนอขายแบบ PO และแบบ PP-HNW เทานั้น 
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  อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : 

DSCR) 

อัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (debt to equity : D/E ratio) 

อัตราสวนตั๋วเงินจายตอหนี้สินทีม่ีภาระดอกเบี้ย (BE size to interest bearing 

debt) 

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ที่ครบกําหนดภายใน 1 ปตอหนีสิ้นที่ม ี

ภาระดอกเบี้ยทัง้หมด 

อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหนี้สินรวม 

อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสทุธิตอหนี้สินทั่วไปและทรัพยสินทีต่องวาง 

เปนประกัน (NCR) 

- ในกรณีที่ผูออกตราสารเปนธนาคารพาณิชย ใหแสดงขอมูลสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน               

ตามตารางตอไปนี ้

ขอมูล 

สินทรัพยรวม  

หนี้สินรวม 

สวนของผูถือหุน 

เงินใหสินเชื่อ 

เงินรับฝาก 

รายไดดอกเบี้ยสุทธ ิ

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

กําไรสุทธ ิ

อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝาก (LDR) 

อัตราสวนคาใชจายจากการดําเนินงานตอรายไดจากการดําเนินงานสุทธิ  

(cost to income ratio) 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดสุทธิ (NIM) 

เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ (gross NPLs) ตอเงินใหสินเชื่อ 

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio) 

อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้น (CAR ratio) 
 

หมายเหตุ : สําหรับขอมูลงบการเงินรายไตรมาสนั้น ใหเปดเผยเฉพาะกรณีที่ประกาศทีเ่กี่ยวของกับการเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบรษิัทที่ออกหลักทรัพยกําหนดใหรายงาน 

25. ประวัติการผิดนดัชําระหนี ้ ใหระบุวา มี / ไมมี การผิดนัดชําระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงนิตนของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชําระหนี้เงนิกูยืมจากธนาคาร

พาณิชย บริษัทเงินทนุ บริษทัเครดติฟองซิเอร หรือสถาบันการเงินที่มกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้โดยดปูระวัติยอนหลัง 3 ป

จากบริษทัขอมูลเครดิตแหงชาติ และงบการเงนิ ที่ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนญุาต 

หาก “ม”ี  ใหอธิบายสาเหตุของการผิดนัดชําระหนี้นัน้ 

26. ขอมูลผูติดตอ ใหระบุชองทางที่ผูลงทุนสามารถติดตอเพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ขอรับหนังสือช้ีชวน และรองเรียน เชน  

บริษทัหลักทรัพยที่ทําหนาทีจ่ําหนายตราสารหนี้ หรือ ผูออกตราสารหนี้ เปนตน 
 


