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* II หมายถึง ผูลงทุนสถาบัน 

  HNW หมายถึง ผูลงทุนรายใหญ 

ขอมูลสรุปนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูลสรุป 

เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลกัทรัพยและของบรษิัทท่ีออกและเสนอขายหลกัทรัพย (“บริษัท”)  ดังนั้น ผูลงทนุตองศกึษา 

ขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเตม็ ซ่ึงสามารถขอไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยและบริษัท หรืออาจศึกษาขอมลู 

ไดจากแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสอืชี้ชวนที่บริษัทย่ืนตอสํานักงาน ก.ล.ต.  ไดที่ website ของสํานกังาน ก.ล.ต. 

สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (Factsheet) 

“……………(ชื่อตราสาร)……………” 

ออกโดย ……………(ชื่อผูออกตราสาร)…………… 

ขอมูลท่ีสําคัญของตราสาร 

ประเภทตราสาร  หุนกูที่มีอนุพันธแฝง.............. 

  หุนกูที่มีอนุพันธแฝงระยะส้ัน.............. 

อายุตราสาร  

วันท่ีออกตราสาร  

สกุลเงิน  วันท่ีครบกําหนดอายุ   

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ  ไมม ี  ผูค้ําประกัน/ผูรับอาวัล…..….  

 ตราสาร……..   ผูออกตราสาร….....   

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

ระยะเวลาการเสนอขาย  

จํานวนหนวยที่เสนอขาย  

มูลคาที่ตราไวตอหนวย  

ประเภทการเสนอขาย  PO   PP (II)*  

 PP (HNW)*  PP (II&HNW) 

มูลคาการเสนอขายรวม  

ปจจัยอางอิง  ขอจํากัดในการขาย/โอน (ถามี)  

วันกําหนดคาปจจัยอางอิง  การคํ้าประกัน/หลกัประกัน  

การไถถอนหุนกูอนุพันธุ  Physical   Cash   

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

การคุมครองเงินตน  

ณ วันครบกําหนดอายุ 

 

ราคาเสนอขาย  ขอกําหนดในการดํารง

อัตราสวนทางการเงนิ (ถาม)ี 

 

สิทธิในการไถถอนกอนกําหนด  

งวดการจายผลตอบแทน  นายทะเบียนหุนกู  

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

 ผสม............   

บริษัทหลกัทรัพยที่ทําหนาท่ี 

จําหนายตราสารหนี ้/ ที่ปรึกษา

ทางการเงิน (ถาม)ี 

 

วันจายดอกเบี้ยงวดแรก  ผูแทนผูถือหุนกู  

อัตราผลตอบแทนสงูสุด/ตํ่าสุด  การเปนบุคคลภายใน  เปน 

  ไมเปน 

ลักษณะและเงื่อนไขในการจายเงนิตน / ผลตอบแทน 
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ลําดับการไดรบัชําระหนี้กรณีผูออกตราสารลมละลายหรอืเลิกกิจการ 

 
 

คําเตือนท่ีสําคัญ 

 

 
 

ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สําคัญของตราสาร 

 
 

ความเสี่ยงทั่วไป 

 
 

 

 

 

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมยอนหลัง 2 ปและตั้งแตไตรมาส 1 ถึงไตรมาสลาสุดหรือเทาที่มีผลการดําเนินงานจริง 
 

 

ขอมูล ป 25xx ป 25xx ไตรมาส..... 

สินทรัพยรวม     

หนี้สินรวม    

สวนของผูถือหุน    

รายไดรวม    

คาใชจายรวม    

กําไรสุทธิ    

ขอมูลผูออกตราสาร 

ลักษณะการประกอบธรุกิจ 

 

 

 

วัตถุประสงคในการเสนอขาย 
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อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย       

ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย  

(net debt to EBITDA ratio) 

   

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย1  

(interest coverage ratio : ICR) 

   

อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน1  

(debt service coverage ratio : DSCR) 

   

อัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม  

(debt to equity : D/E ratio) 

   

อัตราสวนสภาพคลอง (current ratio)    

อัตราสวนตั๋วเงินจายตอหนี้สินทีม่ีภาระดอกเบี้ย  

(BE size to interest bearing debt ratio) 

   

อัตราสวนหนี้สินทีม่ีภาระดอกเบีย้ที่ครบกําหนด 

ภายใน 1 ปตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด 

   

อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหนี้สินรวม    

ระบุอัตราสวนเฉพาะของอุตสาหกรรม และอัตราสวน

ทางการเงินที่ตองดํารงตามขอกําหนดสิทธิ (ถามี)2 

   

 

 

 

ประวัติการผิดนัดชําระหนี ้

 ไมมี                      มี 

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

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

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

ขอมูลผูติดตอ 
 

1. ผูลงทุนสามารถสอบถามขอมลูเพิ่มเติมและรบัหนงัสือช้ีชวนไดที ่

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

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

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

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

2. หากผูลงทุนมขีอรองเรียน สามารถติดตอไดที ่

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

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

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

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

                                                           
1 ใหระบุสูตรท่ีใชในการคํานวณไวดวยสําหรับ ICR และ DSCR 
2
 ใหระบุเงื่อนไขในการดํารงอัตราสวนทางการเงินตามขอกําหนดสิทธิของหุนกูคงคางในแตละรุน โดยทําเปนหมายเหตุทายตาราง 
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คําอธิบายรายละเอียดของขอมูลที่ตองเปดเผยในสรุปขอมูลสําคัญของหุนกูที่มีอนุพันธแฝง 

 หัวขอ การเปดเผยขอมูล 

ขอมูลที่สําคัญของตราสาร 

1. ประเภทตราสาร ใหระบุประเภท ลักษณะ และปจจัยอางอิง เชน หุนกูที่มีอนุพนัธแฝงระยะส้ันที่มีการจายคนืเงนิตนและผลตอบแทน

อางอิงกับราคาหุนสามัญ เปนตน 

2. สกุลเงิน ใหระบุสกุลเงินของตราสารที่เสนอขาย เชน สกุลเงินบาท สกุลเงนิดอลลารสหรัฐ (USD) 

3. การจัดอันดบั 

ความนาเชื่อถือ 

ใหระบุวามีการจัดอันดบัความนาเชื่อถือ (“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. ปจจัยอางอิง 

วันกําหนดคาปจจัยอางอิง 

ใหระบุปจจัยอางอิงของตราสารที่เสนอขาย เชน ราคาหุนสามัญของบริษัท ก.  ดัชนี SET100  ราคาทองคํา  อัตรา

แลกเปลี่ยนเงินเยน เปนตน โดยรายละเอียดของปจจัยอางอิงสามารถดูไดจากหนังสือช้ีชวนในหนา......... หัวขอ...............  

รวมถึงใหระบุวันที่กําหนดใหเปนวันกําหนดคาปจจัยอางอิงดวย 

6. การไถถอนหุนกูที่มี

อนุพันธแฝง 

ใหระบุวาในการไถถอนหุนกูที่มีอนุพันธแฝง ผูออกตราสารจะจายชําระคืนดวย เงินสด หรือหลักทรัพย/สินทรัพยอืน่ 

หรือเงินสดหรือหลักทรัพย/สินทรัพยอื่น หรือ จายชําระดวยวิธีอื่น 

7. ราคาเสนอขาย ใหระบุราคาเสนอขายหุนกูที่มีอนพุันธแฝง เปนรอยละของมูลคาทีต่ราไว 

8. สิทธกิารไถถอนกอน

กําหนด 

ใหระบุวา มี / ไมมี 

หาก “ม”ี  ใหเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการไถถอนตราสารกอนกําหนด รวมถึงเงื่อนไขการไถถอนดังกลาว 

เชน เปนสิทธิของผูออกตราสาร / ผูถือตราสาร โดยจะใชสิทธิไดภายหลังจากการเสนอขายตราสารอยางนอย X ป 

หรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง / เพิ่มขึ้นถึงระดับ Y% ตอป เปนตน 

9. อัตราดอกเบี้ย ใหระบุวาอัตราดอกเบี้ยที่จะจายใหผูถือตราสารตามงวดการจายแบบคงที่หรือลอยตัวหรือผสม เปนเปอรเซ็นต (%) 

ตอป หากเปนอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ใหระบุวันกําหนดดอกเบีย้ของแตละงวดไวดวย  พรอมกับแสดงหลักเกณฑ         

การคํานวณดอกเบี้ย  และรายละเอียดเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวของกบัการจายดอกเบี้ย (ถาม)ี ตามทีก่ําหนดไวในแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (“แบบ filing”) 

10. งวดการจายดอกเบี้ย 

วันจายดอกเบี้ยงวดแรก 

ใหระบุงวดการจายดอกเบี้ยตามทีร่ะบุไวในแบบ filing เชน จายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน เปนตน  พรอมทั้งระบุ            

วันที่จะจายดอกเบี้ยงวดแรกไวดวย 

11. อัตราผลตอบแทนสูงสุด/ต่ําสุด ใหระบุอัตราผลตอบแทนสูงสุด/ต่ําสุดที่อาจเกิดขึ้นจากการทําธุรกรรม 

12. อายุตราสาร 

วันที่ออกตราสาร 

วันที่ครบกําหนดอายุ 

ใหระบุอายุของตราสาร รวมถึงวันที่ออกและวันทีค่รบกําหนดไถถอนของตราสารนั้น ๆ (วัน/ เดือน/ ป)   

(กรณีหุนกู perpetual ใหระบเุฉพาะวันที่ออกตราสาร และระบุวาไถถอนเมื่อเลิกกิจการ) 

13. ระยะเวลาการเสนอขาย ใหระบุระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก ตามที่ระบุไวในแบบ filing 

14. จํานวนหนวยที่เสนอขาย 

มูลคาที่ตราไวตอหนวย 

มูลคาการเสนอขายรวม 

ใหระบุจํานวนหนวยทีเ่สนอขาย  มูลคาที่ตราไวตอหนวย และมูลคาการเสนอขายรวมของตราสารที่เสนอขาย 

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

- หุนกูที่มีอนุพนัธแฝงที่เสนอขายเปนการเสนอขายตอผูลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ  ดงันัน้ ผูออกตราสาร

และผูถือตราสารจะตองไมเสนอขายตราสารไมวาทอดใด ๆ  ใหแกบคุคลอื่นทีไ่มใชผูลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผูลงทนุ
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 หัวขอ การเปดเผยขอมูล 

รายใหญ 

16. การค้ําประกัน/หลักประกัน ใหระบุวา มี / ไมมี 

หาก “ม”ี  ใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับประเภทหลักประกัน ไดแก 

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

(2) การค้ําประกันโดยหลักทรัพย (Collateral) 

รวมทั้งใหระบุมูลคาการค้ําประกัน  และเงื่อนไขของการค้ําประกัน (ถามี) 

17. การคุมครองเงินตน  

ณ วันครบกําหนดอาย ุ

ใหระบุวา มี / ไมมี 

หาก “มี”  ใหระบุวา ณ วันครบกําหนดอายุ ผูออกตราสารจะจายชําระคืนเงินตนอยางนอย X% ของเงินลงทุน 

หมายเหต ุ ในการเสนอขายตราสารตอผูลงทุนทั่วไป  ผูออกตราสารจะตองจายชําระคืนเงินตนไมต่ํากวา 80% ของ

เงินลงทุน ณ วันครบกําหนดอาย ุ

18. ขอกําหนดในการดํารง

สัดสวนทางการเงิน 

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

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

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

19. นายทะเบียนหุนกู ใหระบุชื่อนายทะเบียนหุนกู ตามที่ระบุไวในแบบ filing 

20. บริษทัหลักทรัพยที่ทํา

หนาทีจ่ําหนายตราสารหนี้ / 

ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

ใหระบุชื่อบรษิัทหลักทรัพยทีท่ําหนาทีจ่ําหนายตราสารหนี้ / ทีป่รกึษาทางการเงิน ตามทีร่ะบุไวในแบบ filing (ถามี) 

นอกจากนี้ หากบรษิัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่จําหนายตราสารหนี้ / ที่ปรึกษาทางการเงินมคีวามเกี่ยวของกับผูออก  

ตราสารหนี้ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถอืหุนระหวางกัน มีกรรมการ

รวมกัน เปนเจาหนี้ เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย 

21. ผูแทนผูถือหุนกู ใหระบุชื่อผูแทนผูถือหุนกู พรอมความสัมพันธกับผูออกตราสารตามที่ระบุไวในแบบ filing (ถามี) 

นอกจากนี้ หากผูแทนผูถือหุนกูมีสถานะเปนเจาหนี้ของผูออกตราสารหนี้ ใหเปดเผยความสัมพันธดังกลาวไวดวย 

22. บุคคลภายใน บุคคลที่อยูในฐานะที่อาจมีโอกาสลวงรูขอมูลภายในของบริษทัทีอ่อกหุนอางอิงอันเนื่องมาจากการมีโครงสราง 

การถือหุนหรือการจดัการรวมกับบริษทัที่ออกหุนอางอิง โดยเฉพาะอยางยิง่บคุคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึง่

ดังตอไปนี้ดวย 

(1)  ถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ 25 ของจาํนวนหุนที่มีสทิธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 

ที่ออกหุนอางอิง 

(2)  มีบรษิัทที่ออกหุนอางอิงเปนผูถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนที่มีสทิธิ

ออกเสียงทั้งหมด 

(3)  มีผูถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเปนกลุม

บุคคลเดียวกับผูถือหุนที่ถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในบริษทัที่ออกหุนอางอิงเกินกวารอยละ 25  

ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

(4)  มีกรรมการหรือผูบริหารเปนกลุมบุคคลเดียวกับกรรมการที่มีอาํนาจลงนามผูกพันหรือผูบริหารของบรษิัท 

ที่ออกหุนอางอิง 

(5)  มีโครงสรางการถือหุนหรือการจัดการในลักษณะอ่ืนใดที่แสดงใหเห็นไดวา ผูที่ประสงคจะย่ืนคําขออนุญาต 

มีอํานาจควบคุมบรษิัทที่ออกหุนอางอิง หรือมีบรษิัทที่ออกหุนอางอิงเปนผูมีอํานาจควบคุม หรือมีผูมีอํานาจควบคุม 

เปนบุคคลเดียวกับผูมีอํานาจควบคุมบรษิัทที่ออกหุนอางอิง 
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23. ลักษณะและเงื่อนไข 

ในการจายเงนิตน / 

ผลตอบแทน 

- ใหระบุลักษณะของหุนกูที่มีอนุพนัธแฝง อัตราดอกเบี้ยที่จะจายใหผูถือตราสารตามงวดการจายเปนเปอรเซ็นต (%) 

ตอป  หลักเกณฑการคํานวณดอกเบี้ย  เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวของกับการจายดอกเบี้ย และ/หรือ การชําระคืนเงินตน  

(ถามี) ตามที่กําหนดไวในแบบ filing  รวมถึงใหแสดงผลตอบแทนที่ผูถือตราสารจะไดรับจากการลงทุนภายใต

สถานการณตาง ๆ ไวดวย เชน  

 กรณีที่การชําระคืนเงินตนขึ้นอยูกับระดับปจจัยอางอิง ใหระบุเงือ่นไขดังกลาวไวอยางชัดเจนดวย  เชน  

ณ วันครบกําหนดอายุตราสาร 

- หากราคาหุนสามัญของบรษิัท ก. ต่ํากวา X1 บาท ผูถือตราสารจะไดรับเงินตนคืน 80% ของเงนิลงทนุ 

- หากราคาหุนสามัญของบรษิัท ก. อยูระหวาง X1 และ X2 บาท ผูถือตราสารจะไดรับเงินตนคนืไมต่ํากวา 

80% แตไมเกิน 100% ของเงินลงทุน ขึ้นอยูกับราคาหุนสามัญของบริษทั ก. 

- หากราคาหุนสามัญของบรษิัท ก. สูงกวา X2 บาท ผูถือตราสารจะไดรับเงินตนคืน 100% ของเงินลงทุน 

 กรณีที่การจายดอกเบี้ยขึ้นอยูกับระดับปจจัยอางอิง ใหระบเุงื่อนไขดังกลาวไวอยางชัดเจนดวย  เชน หากมี 

วันใดวันหนึ่งในงวดการจายดอกเบี้ย 

- ราคาหุนสามัญของบรษิัท ก. ต่ํากวา X1 บาท ผูถือตราสารจะไดรับดอกเบี้ย Y1% ตอป  

- ราคาหุนสามัญของบรษิัท ก. อยูระหวาง X1 และ X2 บาท ผูถือตราสารจะไดรับดอกเบี้ย Y2% ตอป 

- ราคาหุนสามัญของบรษิัท ก. สูงกวา X2 บาท ผูถือตราสารจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรา Y3% ตอป 

ตัวอยาง  กรณีมีการคุมตรองเงินตนที่ระดับรอยละ 80 ของมูลคาที่ตราไว 

ผูลงทุนมีเงินลงทุน 1,000 บาท ในหุนกูที่มีอนุพันธแฝงที่มีปจจัยอางอิงเปนหุนบรษิัท BBB ซ่ึงจายดอกเบี้ย 10%  

ตอปและถือจนครบอายุ ผูถือตราสารจะไดรับชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยเปนเงินสด  โดยเงินตนที่จะไดรับคืน

ขึ้นอยูกับราคาปดของหุนอางอิง ณ วันที่ครบกําหนดอายหุุนกูทีม่ีอนุพันธแฝง  จะสามารถแบงไดเปน 3 กรณี ไดแก 

 
1) ถาราคาปดหุนบริษัท BBB  ณ วันที่ครบกําหนดอายุ เทากับหรือสูงกวา 100 บาท (ราคาหุนอางอิง) ผูถือตราสาร

จะไดรับคืนเงินตน เทากับ 1,000 บาท (มูลคาที่ตราไว) และดอกเบี้ย 100 บาท  รวมเปนจํานวน 1,100 บาท         

ซ่ึงคิดเปนอัตราผลตอบแทนเทากับรอยละ 10 ตอป 

2) ถาราคาปดหุนบริษัท BBB  ณ วันที่ครบกําหนดอายุ สูงกวา 80 บาท แตต่ํากวา 100 บาท เชน 90 บาท ผูถือ        

ตราสารจะไดรับคืนเงินตน เทากับราคาปดหุน BBB คูณ 10 (90 x 10) หรือ 900 บาท และดอกเบี้ย 100 บาท    

รวมเปนจํานวน 1,000 บาท ซ่ึงคิดเปนอัตราผลตอบแทนเทากับรอยละ 0 ตอป 

 ถาราคาปดหุนบริษัท BBB  ณ วันที่ครบกําหนดอายุ เทากับหรือต่ํากวา 80 บาท ผูถือตราสารจะไดรับคืน

เงินตน เทากับ 800 บาท (รอยละ 80 ของมูลคาที่ตราไว) และดอกเบี้ย 100 บาท รวมเปนจํานวน 900 บาท 

ดังนั้น ผูลงทุนจะขาดทุนเทากับรอยละ 10 ตอป 

 



ราง ราง ราง ราง 

       สรุปขอมูลสําคัญของตราสารหนี้ (Factsheet)                                            ขอมูล ณ. วันที่ (วัน/เดือน/ป) 

7 

 หัวขอ การเปดเผยขอมูล 

24. ลําดับการไดรับชําระหนี้

กรณีผูออกตราสาร

ลมละลายหรือเลิกกิจการ 

ใหระบุสิทธิเรียกรองของผูลงทุนในการไดรับชําระหนี้โดยเปรียบเทียบกับ/เจาหนีท้ี่มีประกัน  เจาหนี้สามัญ/เจาหนี้

ประเภทไมดอยสิทธิ  เจาหนี้ดอยสิทธิ  ผูถือหุนบุริมสิทธิ และผูถือหุนสามัญ 

25. คําเตือนที่สําคัญ ใหแสดงคําเตือนที่สําคัญเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ทีเ่สนอขาย เชน 

- หุนกูที่มีอนุพันธแฝงเปนตราสารที่มีสภาพคลองต่ํา และมีตลาดรองที่มีขอบเขตจํากัด ทําใหผูลงทุนอาจซ้ือขายไดไม

สะดวก 

- ผูลงทุนมีความเส่ียงที่จะสูญเงินลงทุนทั้งหมด หรือบางสวน หากหุนกูที่มีอนุพันธแฝงไมมีการคุมครองเงินตน หรือ

คุมครองเงินตนต่ํากวา 100% ของเงินลงทุน 

- หุนกูที่มีอนุพันธแฝงเปนตราสารที่มีความซับซอนมากกวาหุนกูหรือตราสารหนี้ทั่วไป เนื่องจากเปนตราสารที่

ประกอบดวยตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ (derivatives) โดยการลงทุนในหุนกูที่มีอนุพันธแฝงจะมีความเส่ียงที่

เกี่ยวของหลายดาน เชน ความเส่ียงของปจจัยอางอิง  ความเส่ียงดานเครดิตของผูออกตราสาร เปนตน ซ่ึงผูลงทุน

จะตองศึกษาและทําความเขาใจรายละเอยีดอยางถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน 

- กรณีการเสนอขายตราสารหลายชุดซ่ึงมีอายุ/rating แตกตางกัน อยางนอยใหมขีอมูลเตือนใหผูลงทนุเขาใจวา  

ตราสารแตละชุดมีความเส่ียงไมเทากัน โดยตราสารที่มีอายุมากกวา/rating ที่ต่ํากวาจะมีความเสี่ยงทีสู่งกวา 

26. ลักษณะพิเศษและ 

ความเส่ียงที่สําคัญ 

ของตราสาร 

ใหระบุลักษณะพิเศษและความเส่ียงที่สําคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุนกูทีม่ีอนุพันธแฝง เชน 

- ผูออกตราสารตองแยกความแตกตางระหวางขอเทจ็จริง และความเห็นของผูออกตราสารอยางชัดเจน  

โดยในกรณีทีผู่ออกตราสารแสดงขอมูลเก่ียวกับการคาดการณผลตอบแทนของธุรกรรมที่ผูถือตราสารอาจไดรับ

ในอนาคต  ขอมูลผลตอบแทนในอดีต และขอมูลเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมตาง ๆ  ผูออกตราสารตองไมทําให 

ผูลงทุนเขาใจผดิวาขอมูลทีผู่ออกตราสารแสดงนั้น เปนผลตอบแทนที่ผูถือตราสารจะไดรับในอนาคต 

- ขอมูลอื่น ๆ ที่สําคัญตอการตัดสินใจของผูลงทุน เชน การจําหนายหุนกู  การออกตัวจากการทําธุรกรรม   

การยกเลิกสัญญา  ผลที่จะเกิดขึน้จากการออกตัว หรือการยกเลิกสัญญาดังกลาว รวมถึงคาปรับ คาธรรมเนียม 

และคาบริการตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของกบัการทําธุรกรรม เปนตน 

- กรณีหุนกูที่มีเงื่อนไขใหผูออกตราสารสามารถไถถอนตราสารกอนครบกําหนดได (callable)  อยางนอย 

ใหระบุความเสี่ยงทีผู่ลงทุนอาจไดรับหากผูออกตราสารใชสิทธิไถถอนตราสารกอนครบกําหนด เชน  

ผูถือตราสารมีความเส่ียงที่จะเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในตราสารที่เสนอขาย  

หากผูออกตราสารใชสิทธิไถถอนในชวงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดต่ําลงกวาอัตราดอกเบี้ยของตราสาร เปนตน 

- กรณีหุนกูที่มีเงื่อนไขใหผูถือตราสารสามารถขอไถถอนตราสารกอนครบกําหนดได (puttable)  อยางนอย 

ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการไถถอนตราสารกอนครบกําหนดของผูถือตราสารที่ไดกําหนดไว

ลวงหนาตั้งแตออกและเสนอขายตราสาร เชน หาก credit rating ของตราสาร/ผูออกตราสารลดต่ําลงกวาระดับ 

ที่ระบุไว ผูถือตราสารมีสิทธิขอไถถอนตราสารกอนครบกําหนดได เพื่อนําเงินไปลงทนุในตราสารอื่นที่มี

ลักษณะและผลตอบแทนตามที่ตนตองการ โดยตองดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไวลวงหนา เปนตน 

27. 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 ตลอดจนความยากงายที่ผูถือตราสารจะจําหนายตราสารดังกลาวกอน

ครบกําหนดอาย ุ

- ความเส่ียงอื่น ๆ เชน ความเส่ียงดานกลยุทธ  ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน  ความเสี่ยงดานการเงิน   

ความเส่ียงดานกฎหมาย และความเส่ียงในการดํารงอัตราสวนทางการเงินตามขอกําหนดสิทธิของหุนกูคงคาง

ทุกรุนและสัญญากูสถาบันการเงนิ เปนตน 

ทั้งนี้ อาจเรียงลําดับปจจัยความเสี่ยงหรือคําเตือนที่สําคัญมากเปนลําดับแรก 

ขอมูลผูออกตราสาร 

28. ลักษณะการประกอบธุรกิจ ใหระบุลักษณะการประกอบธุรกิจของผูออกตราสาร เชน ประเภทอุตสาหกรรม และสินคา/บริการหลัก เปนตน 

29. วัตถุประสงคในการเสนอขาย ใหระบุวัตถุประสงคของการเสนอขายหุนกูที่มีอนุพันธแฝงในครั้งนี้ เชน ขยายกําลังการผลิต  ใชเปนเงินทุน

หมุนเวียนชําระหนี้เดิม  ลงทุนโครงการใหม  ปรับปรุงกจิการ บริหารความเส่ียง เปนตน 

30. สรุปฐานะการเงินและ 

ผลการดําเนินงาน 

ใหแสดงขอมูลตามงบการเงินรวมยอนหลัง 2 ปและไตรมาสลาสุดหรือเทาที่มผีลการดําเนินงานจรงิ โดยใหแสดง

เฉพาะตัวเลขตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุ รวมทัง้อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญเทานั้น  

ในกรณีที่มีผูค้ําประกัน  ใหแสดงขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของผูค้ําประกันไวดวย 

ในกรณีที่ผูออกตราสารเปนบริษทัหลักทรัพย ใหแสดงขอมูลสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ตามตาราง

ตอไปนี้ 

ขอมูล 

สินทรัพยรวม  

หนี้สินรวม 

สวนของผูถือหุน 

เงินกองทุนสภาพคลองสทุธิ (NC) 

คานายหนา 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการอื่น 

กําไรสุทธ ิ

อัตรากําไรสุทธ ิ

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และ คาตัด

จําหนาย (net debt to EBITDA) 

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) 

อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : 

DSCR) 

อัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (debt to equity : D/E ratio) 

อัตราสวนตั๋วเงินจายตอหนี้สินทีม่ีภาระดอกเบี้ย  

(BE size to interest bearing debt)  
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  อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ที่ครบกําหนดภายใน 1 ปตอหนีสิ้นที่ม ี

ภาระดอกเบี้ยทัง้หมด 

อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหนี้สนิรวม 

อัตราสวนเงินกองทนุสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินทั่วไปและทรัพยสินที่ตองวาง 

เปนประกัน (NCR) 

ในกรณีที่ผูออกตราสารเปนธนาคารพาณิชย ใหแสดงขอมูลสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ตามตารางตอไปนี้ 

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 ใหเปดเผยเฉพาะกรณีที่ประกาศทีเ่กีย่วของกับการเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบรษิัทที่ออกหลักทรัพยกําหนดใหรายงาน 

31. ประวัติการผิดนดัชําระหนี ้ ใหระบุวา มี/ไมมี การผิดนัดชําระหนี้ดอกเบี้ยหรอืเงนิตนของตราสารหนี้ หรือผดินัดชําระหนีเ้งินกูยืมจากธนาคาร

พาณิชย บริษัทเงินทนุ บริษทัเครดติฟองซิเอร หรือสถาบันการเงินที่มกีฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้โดยดปูระวัติยอนหลัง 3 ป

จากบริษทัขอมูลเครดิตแหงชาติ และงบการเงนิ ที่ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนญุาต 

หาก “ม”ี  ใหอธิบายสาเหตุของการผิดนัดชําระหนี้นัน้ 

32. ขอมูลผูติดตอ ใหระบุชองทางที่ผูลงทุนสามารถติดตอเพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติม  ขอรับหนังสือช้ีชวน และรองเรยีน เชน  

ผูจัดจําหนาย หรือผูออกตราสารหนี้ เปนตน 
 


