
แบบ Factsheet ตราสารดอยสิทธเิพื่อนับเปนเงนิกองทนุของธนาคารพาณิชย (ตราสาร Basel III) และคําอธิบาย 

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

1 

 

 

 

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  ราคาเสนอขาย  

ลักษณะของการรวมรบัผลขาดทนุ  อายุตราสาร  

Trigger event  วันท่ีออกตราสาร  

สกุลเงิน  วันท่ีครบกําหนดอายุ  

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ  ตราสาร………..   

 ผูออกตราสาร…….....   

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

ระยะเวลาการเสนอขาย  

ขอจํากัดในการขาย/โอน (ถามี)  

ราคาแปลงสภาพ (ถามี)  

ประเภทการเสนอขาย  PO   PP (II)*  

 PP (HNW)*  PP (II&HNW) 

ราคาแปลงสภาพขัน้ต่ํา (ถามี)  

อัตราดอกเบี้ย  คงที่............   ลอยตัว............ หุนรองรบั (ถามี)  

งวดการจายดอกเบี้ย  การไถถอนกอนกําหนด  

วันจายดอกเบี้ยงวดแรก  นายทะเบียนหุนกู  

จํานวนหนวยที่เสนอขาย  บริษัทหลกัทรัพยที่ทําหนาท่ี 

จําหนายตราสารหนี ้/ ที่ปรึกษา

ทางการเงิน (ถาม)ี 

 

มูลคาที่ตราไวตอหนวย  

มูลคาการเสนอขายรวม  ผูแทนผูถือหุนกู  

ลําดับการไดรบัชําระหนี้ / การรวมรับผลขาดทุน 

 กรณีผูออกตราสารลมละลายหรือเลิกกิจการ 

 กรณีเกิดเหตุการณทีเ่ขาเงื่อนไขตามที่กําหนดในสัญญา 

  
* II หมายถึง ผูลงทุนสถาบัน 

  HNW หมายถึง ผูลงทุนรายใหญ 
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คําเตือนท่ีสําคัญ 

ใหแสดงคําเตือนที่สําคัญเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารที่เสนอขาย ดังตอไปนี ้

- ตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนมีความซับซอนและความเส่ียงมากกวาหุนกูทั่วไป และตราสารดังกลาวอาจมีตลาดรองที่มีขอบเขตจํากัด         

ทําใหผูลงทนุอาจซ้ือขายไดไมสะดวก  ผูลงทุนจึงควรศึกษาทําความเขาใจลักษณะความเส่ียง และเงื่อนไขเฉพาะตัวของตราสารใหดีกอนตัดสินใจลงทุน 

- ธพ. ผูออกตราสารสามารถกําหนดเงื่อนไขพิเศษที่จะไมจายเงนิตนและดอกเบี้ยของตราสาร โดยไมถือเปนเหตขุองการผดินัดชําระหนี ้

- การลงทุนในตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย อาจกอใหเกิดความเส่ียงดังตอไปนี ้
(1) กรณีตราสารที่มีเงื่อนไขการบงัคบัลดมูลคาตราสาร ใหระบุวา ผูลงทุนมคีวามเส่ียงทีจ่ะสูญเงนิลงทนุทั้งหมดหรือบางสวนจากการถูกบังคบั    

ลดมูลคา/ปลดหนี้ หากเกิดเหตุการณที่เขาเงื่อนไขตามที่กําหนดในสัญญาใหผูถือตราสารตองรวมรบัผลขาดทุนของ ธพ. ผูออกตราสาร 

(2) กรณีตราสารที่มีเงื่อนไขการบงัคบัแปลงสภาพตราสารเปนหุนสามัญ ใหระบุวา ผูลงทุนมคีวามเส่ียงที่จะไมไดรับเงินตนคนื แตจะถูกบังคบั           

แปลงสภาพตราสารเปนหุนสามญัทั้งจํานวน หากเกิดเหตุการณที่เขาเงื่อนไขตามที่กําหนดในสัญญาใหผูถือตราสารตองรวมรับผลขาดทุนของ 

ธพ. ผูออกตราสาร ซ่ึงอาจสงผลใหผูลงทุนสูญเสียเงนิลงทนุทั้งหมดหรือบางสวน หากราคาหุนสามัญลดต่ําลงกวาราคาแปลงสภาพขั้นต่ํา 

(3) กรณีตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยประเภทที่ 1 ใหระบุวา 
- ผูถือตราสารอาจตองรวมรับผลขาดทุนของผูออกตราสาร เมื่อเกิดเหตุการณที่เขาเงื่อนไขตามที่กําหนดในสัญญา ไดแก ในระหวางที่ ธพ.          

ผูออกตราสารยังมีความสามารถในการดําเนินกจิการอยู  โดยมี trigger event เมื่อ CET 1 ratio ต่ํากวาระดับรอยละ.....(ระดบัที่ ธพ. 

กําหนด)..... และเมื่อ ธพ. ผูออกตราสารมีผลการดําเนินงานที่ไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได (at point of non-viability) โดยมี trigger 

event เมื่อทางการตัดสินใจใหความชวยเหลือทางการเงิน 

- ธพ. ผูออกตราสารมีอํานาจเต็มในการยกเลิกการจายดอกเบี้ยเมื่อใดก็ได โดยไมสะสมดอกเบี้ย 
- ตราสารนี้เปนตราสารที่ไมมีกําหนดระยะเวลาไถถอน และผูถือตราสารไมมีสิทธิเรียกให ธพ. ผูออกตราสารไถถอนตราสารดังกลาว                

กอนมีการเลิกกิจการ 
(4) กรณีตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยประเภทที่ 2 ใหระบุวา 

- ผูถือตราสารอาจตองรวมรับผลขาดทุนของผูออกตราสาร เมื่อเกิดเหตุการณที่เขาเงื่อนไขตามที่กําหนดในสัญญา คือ เมื่อ ธพ. ผูออกตราสาร    

มีผลการดําเนินงานที่ไมสามารถดําเนินกจิการตอไปได โดยมี trigger event เมื่อทางการตัดสินใจใหความชวยเหลือทางการเงิน 
- ธพ. ผูออกตราสารมีสิทธิเลื่อนการชําระดอกเบี้ย 
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สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมยอนหลัง 2 ปและตั้งแตไตรมาส 1 ถึงไตรมาสลาสุดหรือเทาที่มีผลการดําเนินงานจริง 
 

 

ขอมูล ป 25xx ป 25xx ไตรมาส..... 

สินทรัพยรวม     

หนี้สินรวม    

สวนของผูถือหุน    

เงินใหสินเชื่อ    

เงินรับฝาก    

รายไดดอกเบี้ยสุทธ ิ    

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ    

กําไรสุทธ ิ    

อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝาก (LDR)    

อัตราสวนคาใชจายจากการดําเนินงานตอรายไดจากการดําเนินงาน

สุทธิ (cost to income ratio) 

   

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดสุทธิ (NIM)    

เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ (gross NPLs) ตอเงินใหสินเชื่อ    

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio)    

อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้น (CAR ratio)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กรณีที่ ธพ. ผูออกตราสาร และ/หรือ บริษทัหลักทรัพยในเครือเดียวกับ ธพ. ผูออกตราสารทําหนาทีจ่ัดจําหนายตราสาร ใหมคีําเตือนเกี่ยวกับ             

ความขัดแยงทางผลประโยชนในการใหบริการซ้ือขายตราสาร วา ผูลงทุนควรพึงระมดัระวังในสวนของความขัดแยงทางผลประโยชน                        

ในการใหบริการซ้ือขายตราสารเงินกองทุน และควรพิจารณาลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนของตราสารเงินกองทุน ประกอบการตัดสินใจ

ลงทุน 

ขอมูลเพิม่เติมและความเสี่ยงที่สําคัญของตราสาร  ความเสี่ยงทั่วไป 
 

 

  

ขอมูลผูออกตราสาร 

ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
 

 

วัตถุประสงคการใชเงิน 
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ขอมูลผูติดตอ 
 

1. ผูลงทุนสามารถสอบถามขอมลูเพิ่มเติมและรบัหนงัสือช้ีชวนไดที ่

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

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

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

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

2. หากผูลงทุนมขีอรองเรียน สามารถติดตอไดที ่

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

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

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

Email : [.............................................................................................] 
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คําอธิบายรายละเอียดของขอมูลที่ตองเปดเผยในสรุปขอมูลสําคัญของตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย (ตราสาร Basel III) 

 หัวขอ การเปดเผยขอมูล 

ขอมูลที่สําคัญของตราสาร 

1. ประเภทตราสาร ใหระบุวาตราสารที่เสนอขายเปนตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยประเภทที่ 1 หรือ 2 

2. ลักษณะของการรวมรับ 

ผลขาดทนุ 

ใหระบุเงื่อนไขการรวมรับผลขาดทุนของธนาคารพาณิชย (“ธพ.”) ไดแก การบังคับแปลงสภาพตราสารเปน 

หุนสามัญ หรือการบังคับลดมูลคาตราสาร 

3. Trigger event ใหระบุเหตุการณที่เขาเงื่อนไขตามที่กําหนดในสัญญา เพื่อใหผูถือตราสารรวมรับผลขาดทนุของ ธพ. 

4. สกุลเงิน ใหระบุสกุลเงินของตราสารที่เสนอขาย เปนสกุลเงินบาท 

5. การจัดอันดบั 

ความนาเชื่อถือ 

ใหระบุวามีการจัดอันดบัความนาเชื่อถือ (“rating”) ของตราสาร และ/หรือ ผูออกตราสารหรือไม  หากมี ใหระบุชื่อ

สถาบันการจัดอันดบัความนาเชื่อถือ และวันที่ไดรับการจดั rating ดวย นอกจากนี้ ใหระบุดวยวาจะจัดใหมีการทํา 

rating ตลอดอายุตราสารหรือไม 

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

7. อัตราดอกเบี้ย ใหระบุวาอัตราดอกเบี้ยที่จะจายใหผูถือตราสารตามงวดการจายแบบคงที่หรือลอยตัว เปนเปอรเซ็นต (%) ตอป  หากเปน

อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ใหระบุวันกําหนดดอกเบี้ยของแตละงวดไวดวย  พรอมกับแสดงหลักเกณฑการคํานวณ

ดอกเบี้ย  และรายละเอียดเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวของกับการจายดอกเบี้ย (ถาม)ี ตามที่กําหนดไวในแบบแสดงรายการขอมูล

การเสนอขายตราสารหนี้ (“แบบ filing”)  ทั้งนี้ ใหแสดงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง  (Internal Rate of Return : IRR)       

ไวดวย หากเกิดเงื่อนไขขางตนแลวทําใหผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับไมเทากับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว เชน  

- กรณีมเีงื่อนไขการเลื่อนจายดอกเบี้ย  ใหแสดง IRR สําหรบักรณีเลวรายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได เชน ผูออกตราสาร

เลื่อนการชําระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจายชําระเพียงครั้งเดียวเมื่อครบกําหนดไถถอน เปนตน 

- กรณีมีเงื่อนไขการไมจายดอกเบี้ย  ใหแสดง IRR สําหรับกรณีเลวรายที่สุดที่อาจเกิดขึน้ได เชน ผูออกตราสาร 

จายดอกเบี้ยเมื่อไถถอนเพียงครั้งเดียว 

- กรณีตราสารดอยสิทธิที่ไมกําหนดระยะเวลาชําระคืน ซ่ึงผูออกตราสารสามารถเลื่อนการจายดอกเบี้ยและไถถอน

ตราสารกอนครบกําหนดไดและมีการจายดอกเบี้ยในอัตราที่เพิ่มขึ้นเปนขั้นบันได (step up)  ใหแสดง IRR สําหรับ

กรณีผูออกตราสารเลื่อนการชําระดอกเบี้ยทุกงวด โดยจายชําระเพียงครั้งเดียวเมื่อไถถอนตราสาร โดยยกตัวอยาง 

เชน ผูออกตราสารตัดสินใจไถถอนตราสารในปที่ 10  20 และ 30 เปนตน 

8. จํานวนหนวยที่เสนอขาย 

มูลคาที่ตราไวตอหนวย 

มูลคาการเสนอขายรวม 

ราคราเสนอขาย 

ใหระบุจํานวนหนวยทีเ่สนอขาย  มูลคาที่ตราไวตอหนวย มูลคาการเสนอขายรวมของตราสารที่เสนอขาย  และราคา

เสนอขายตอหนวยไวดวย 

9. งวดการจายดอกเบี้ย 

วันจายดอกเบี้ยงวดแรก 

ใหระบุงวดการจายดอกเบี้ยตามทีร่ะบุไวในแบบ filing เชน จายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน เปนตน  พรอมทั้งระบุวันทีจ่ะ

จายดอกเบี้ยงวดแรกไวดวย 

10. อายุตราสาร 

วันที่ออกตราสาร 

วันที่ครบกําหนดอายุ 

ใหระบุอายุของตราสาร รวมถึงวันที่ออกและวันทีค่รบกําหนดไถถอนของตราสารนั้น ๆ (วัน/ เดือน/ ป)   

(กรณีตราสารดอยสิทธิที่ไมกําหนดระยะเวลาชําระคืน ใหระบเุฉพาะวันที่ออกตราสาร และระบุวาไถถอนเมื่อ 

เลิกกิจการ) 

11. ระยะเวลาการเสนอขาย ใหระบุระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก ตามที่ระบุไวในแบบ filing 

12. ราคาแปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพขั้นต่ํา 

หุนรองรบั 

ในกรณีของตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงินกองทุนที่มเีงื่อนไขการบังคบัแปลงสภาพตราสารเปนหุนสามัญ ใหระบุ

ขอมูลดังตอไปนี ้

- ราคาแปลงสภาพ : ใหระบุวิธีการกําหนดราคาแปลงสภาพ เชน ใหใชราคาที่สูงกวาระหวางราคาแปลงสภาพ 
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ขั้นต่ํากับราคาตลาดของหุนสามญัของ ธพ. ในชวงที่มีเหตุการณทีเ่ขาเงื่อนไขตามที่กําหนดในสัญญา 

  - ราคาแปลงสภาพขั้นต่ํา : กําหนดที่ระดบัรอยละ 50 ของราคาหุนสามัญของ ธพ. ในชวงกอนหรือระหวาง 

การเสนอขายตามแนวทางที่สมาคมธนาคารไทยกําหนด  รวมถึงระบุวิธีการคํานวณราคาดังกลาวประกอบดวย 

- หุนรองรับ : ใหระบุจํานวนหุนรองรับที่ ธพ. ไดรับจากที่ประชุมผูถือหุน พรอมทั้งระบุวา หุนรองรับดังกลาวมเีพียงพอ

สําหรับผูถือตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนหรือไม หากเกิดการบังคับแปลงสภาพตราสารเปนหุนสามัญ 

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

- หุนกูที่เสนอขายเปนการเสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ  ดังนั้น ผูออกตราสารและผูถือ 

ตราสารจะตองไมเสนอขายตราสารไมวาทอดใด ๆ ใหแกบุคคลอื่นที่ไมใชผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ 

14. การไถถอนกอนกําหนด ใหระบุวา มี / ไมมี 

หาก “ม”ี  ใหเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการไถถอนตราสารกอนกําหนด รวมถึงเงื่อนไขการไถถอนดังกลาว 

เชน เปนสิทธิของผูออกตราสาร/ผูถือตราสาร โดยจะใชสิทธิไดภายหลังการเสนอขายตราสารอยางนอย 5 ป เปนตน 

15. นายทะเบียนหุนกู ใหระบุชื่อนายทะเบียนหุนกู ตามที่ระบุไวในแบบ filing  

16. บริษทัหลักทรัพยที่ทํา

หนาทีจ่ําหนายตราสารหนี้ / 

ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถามี) 

ใหระบุชื่อบรษิัทหลักทรัพยทีท่ําหนาทีจ่ําหนายตราสารหนี้ / ทีป่รกึษาทางการเงิน ตามทีร่ะบุไวในแบบ filing (ถามี) 

นอกจากนี้ หากบรษิัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่จําหนายตราสารหนี้ / ที่ปรึกษาทางการเงินมคีวามเกี่ยวของกับผูออก  

ตราสารหนี้ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (เชน มีการถือหุนระหวางกัน มีกรรมการ

รวมกัน เปนเจาหนี้ เปนตน) ใหเปดเผยลักษณะความสัมพันธไวดวย 

17. ผูแทนผูถือหุนกู ใหระบุชื่อผูแทนผูถือหุนกู พรอมความสัมพันธกับผูออกตราสารตามที่ระบุไวในแบบ filing (ถามี) 

นอกจากนี้ หากผูแทนผูถือหุนกูมีสถานะเปนเจาหนี้ของผูออกตราสารหนี้ ใหเปดเผยความสัมพันธดังกลาวไวดวย 

18. ลําดับการไดรับชําระหนี้ / 

การรวมรับผลขาดทนุ 

ใหอธิบายการไดรับชําระหนี้ / การรวมรับผลขาดทุนของผูถือตราสารในกรณีดังตอไปนี ้

- กรณีผูออกตราสารลมละลายหรือเลิกกิจการ ใหระบุสิทธิเรียกรองของผูลงทุนในการไดรับชําระหนีโ้ดย

เปรียบเทียบกับ/เจาหนีท้ี่มีประกัน  เจาหนี้สามัญ/เจาหนีป้ระเภทไมดอยสิทธิ  เจาหนีด้อยสิทธ ิ ผูถือหุนบุริมสิทธิ 

และผูถือหุนสามัญ 

- กรณีเกิดเหตุการณทีเ่ขาเงื่อนไขตามที่กําหนดในสัญญา ใหอธิบายลําดับในการรวมรับผลขาดทุนของ ธพ.  

พรอมกับแสดงตัวอยางการคํานวณมูลคาการรวมรับผลขาดทนุของผูถือตราสาร  ทั้งนี้ อาจแสดงเปนแผนภาพ

ประกอบไวดวย 

 กรณีการรวมรับผลขาดทุนในระหวางที่ ธพ. ผูออกตราสารยังมีความสามารถในการดําเนินกิจการอยูของผูถือ     

ตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยประเภทที่ 1 นั้น อยางนอยจะตองระบุวา ผูถือตราสาร

อาจถูกบังคับลดมูลคาตราสารหรือแปลงสภาพตราสารเปนหุนสามัญกอนที่ผูถือหุนสามัญจะไดรับผลกระทบ 

19. ความเส่ียงของตราสาร 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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20. ขอมูลเพิ่มเติมและ 

ความเส่ียงที่สําคัญของ 

ตราสาร 

ใหระบุขอมูลและความเส่ียงที่สําคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสาร Basel III เชน 

- ใหแสดงตัวอยางการรวมรับผลขาดทุนของ ธพ. ไวดวย เชน 

ตราสาร Basel III ที่มีเงื่อนไขการบังคบัลดมูลคาตราสาร 

ธนาคารพาณิชย A ออกตราสารดอยสิทธิแบบตัดหนี้สูญทั้งจํานวนหรือบางสวน ทั้งส้ินจํานวน 10,000 ลานบาท 

ตอมาเกิดวิกฤติทางการเงินทั่วโลก สงผลใหธนาคาร A ไมสามารถดําเนินกจิการตอไปได และทางการจะเขามา

อัดฉีดเงนิเพื่อชวยเหลือธนาคาร A 

ธนาคาร  A จึงประกาศจะตัดหนีสู้ญตราสารทางการเงินที่ออกไป 80% 

นาย ก ซ่ึงไดซ้ือตราสารดังกลาวไวจํานวน 10 ลานบาท จึงถูกบงัคบัปลดหนี้ใหแกธนาคารในสัดสวน 80%  

คิดเปนเงิน 8 ลานบาท ทําใหนาย ก ตองขาดทนุจากการลงทุนในตราสารดังกลาวและเหลือมูลคาเงนิตนที่  2  

ลานบาท โดยทีน่าย ก ไมสามารถเรียกรองสิทธิอะไรได 

ตราสาร Basel III ที่มีเงื่อนไขการบังคบัแปลงสภาพตราสารเปนหุนสามัญ 

ธนาคารพาณิชย B ออกตราสารดอยสิทธิแบบแปลงสภาพเปนหุนสามัญ จํานวน 10,000 ลานบาทราคาหุนสามัญ

ของธนาคาร B ณ ชวงเวลาที่ออกตราสารดอยสิทธิเทากับ 10 บาท และธนาคาร B ไดกําหนดราคาแปลงสภาพ 

ขั้นต่ําไวที่ 5 บาท โดยหากราคาหุนสามัญ ณ วันที่แปลงสภาพมีราคาต่ํากวานั้น จะใชราคาแปลงสภาพที่ 5 บาท 

ตอมาเกิดวิกฤติทางการเงินทั่วโลก สงผลใหธนาคาร B ไมสามารถดําเนินกจิการตอไปได และทางการจะเขามา

อัดฉีดเงนิเพื่อชวยเหลือธนาคาร B 

ธนาคาร B จึงประกาศจะบงัคบัใหผูถือตราสารดอยสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ โดยราคาหุนสามัญของ

ธนาคาร B ณ วันที่เกิดเหตุการณนั้น มีราคา 3 บาท ต่ํากวาราคาแปลงสภาพที่กําหนดไว 

นาย ก ซ่ึงไดซ้ือตราสารดังกลาวไวจํานวน 10 ลานบาท จึงถูกบงัคบัแปลงสภาพตราสารทั้งหมดเปนหุนสามัญ     

ที่ราคา 5 บาท ในขณะที่ราคาตลาดของหุนสามัญของธนาคาร B เทากับ 3 บาท ทําใหนาย ก มีตนทุนที่สูงกวา

ราคาตลาดที่มีการซ้ือขายกันอยู นาย ก ไดหุนสามัญมารวมทั้งส้ิน 2 ลานหุน 

วันถัดมา นาย ก ตัดสินใจจะขายหุนสามัญทั้งหมดทีต่นถูกบงัคบัใหแปลงสภาพมา แตราคาหุนสามัญของ

ธนาคาร B ยังคงตกลงเรื่อย ๆ จนเปน 2 บาท นาย ก ขายหุนสามัญทั้งหมดไป ไดรบัเงนิมาทั้งสิ้นเพยีง 4 ลานบาท 

จากเงินที่ตนลงทุนตราสารดอยสิทธิครั้งแรก 10 ลานบาท เทากับขาดทุนไปทั้งสิ้น 6 ลานบาท โดยทีน่าย ก          

ไมสามารถเรียกรองสิทธิอะไรได 

- กรณีตราสารที่มีเงื่อนไขการบงัคบัลดมูลคาตราสาร : ใหแสดงตัวอยาง worst case scenario analysis ที่ทําให         

ผูลงทุนเขาใจ/รับทราบถึงผลขาดทุนสูงสุดและผลกระทบที่อาจไดรับอยางชัดเจนดวย 

- กรณีตราสารที่มีเงื่อนไขการบงัคบัแปลงสภาพตราสารเปนหุนสามัญ :  

(1) ความเส่ียงและผลกระทบจากการกําหนดราคาแปลงสภาพขั้นต่ํา พรอมยกตัวอยาง worst case scenario 

analysis ที่ทําใหผูลงทนุเขาใจ/รับทราบถึงผลขาดทนุสูงสุดและผลกระทบที่อาจไดรับอยางชัดเจน 

(2) การเปลี่ยนแปลงหรือการปรบัสิทธิใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอสิทธขิองผูถือตราสาร (ถามี) 
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  - ความเส่ียงจากสถานะดอยสิทธิของตราสาร โดยใหอธิบายสิทธิและลําดับในการไดรบัชําระหนี้ของผูถือตราสาร

กรณีที่ ธพ. ผูออกตราสารลมละลายหรือเลิกกิจการ เชน ในกรณี ธพ. ผูออกตราสารเลิกกิจการ ผูถือตราสาร 

ดอยสิทธเิพื่อนับเปนเงนิกองทุนของธนาคารพาณิชยประเภทที่ 2 จะไดรบัชําระหนี้ภายหลังเจาหนีบุ้ริมสิทธิ 

เจาหนี้สามัญ และผูฝากเงิน แตจะไดรับชําระกอนผูถือตราสารดอยสิทธเิพื่อนับเปนเงินกองทุนของธนาคาร

พาณิชยประเภทที่ 1 รวมถึงผูถือหุนบุริมสิทธิและผูถือหุนสามัญของ ธพ. ผูออกตราสาร เปนตน 

- ความเส่ียงเกี่ยวกับขอจํากัดตาง ๆ จากการรับซ้ือคืนตราสาร เชน ธพ. ผูออกตราสารจะซื้อคืนตราสารไดตอเมื่อ

ไดรับความเห็นชอบจากทางการกอน เปนตน 

- กรณีที่มีเงื่อนไขใหผูออกตราสารสามารถไถถอนตราสารกอนครบกําหนดได (callable)  อยางนอยใหระบ ุ

ความเส่ียงที่ผูลงทุนอาจไดรับหากผูออกตราสารใชสิทธิไถถอนตราสารกอนครบกําหนด เชน ผูถือตราสาร 

- มีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในตราสารที่เสนอขาย หากผูออก           

ตราสารใชสิทธิไถถอนในชวงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดต่ําลงกวาอัตราดอกเบี้ยของตราสาร เปนตนใหขอมูลวา

ผูถือตราสารสามารถติดตามอัตราสวนเงินกองทนุที่ ธพ. ดํารงได ณ วันส้ินเดือนของแตละเดือน           ซ่ึง

ประกอบดวยอัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ (CET 1 ratio)  อัตราสวนเงินกองทนุชั้นที่ 1     (Tier 

1 Ratio) และอัตราสวนเงินกองทนุทั้งสิ้น (Total Capital Ratio)  ไดจากเว็บไซตของ ธพ. ภายในวันที่ 25 ของ

เดือนถัดไป  นอกจากนี้ ควรใหขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิด หากอัตราสวนขางตนเปลี่ยนแปลงไปอยาง

มีนัยสําคัญ และหาก ธพ. ผูออกตราสารไมสามารถปฏิบัติตามอัตราสวนเงินกองทุนขั้นต่ํา (minimum capital 

requirement) และเงินกองทุนสวนเพิ่ม (capital buffer) ได 

21. ความเส่ียงทั่วไป ใหระบุความเสี่ยงทั่วไปที่เกี่ยวของกับการเสนอขายตราสาร พรอมกับใหรายละเอียดวาขอความดงักลาวปรากฏ 

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

- ความเส่ียงดานเครดิต (Credit Risk) อธิบายใหเหน็ถึงความเส่ียงหลกัของผูออกตราสารที่อาจไมสามารถชําระ

เงินตนและดอกเบี้ยได เชน ธุรกิจและผลการดําเนินงานของผูออกตราสารไมเปนไปตามที่คาดหมาย   

ทรัพยสินของผูออกตราสารมีไมเพียงพอตอการชําระหนี้ เปนตน  รวมทัง้แสดงถึงปจจัยทีผู่ลงทนุควรพิจารณา

กอนการตัดสินใจลงทุนไวดวย 

- ความเส่ียงดานราคา (Price Risk) อธิบายใหเห็นถึงปจจัยหลักที่มีผลกระทบตอราคาของตราสารในกรณีที่ม ี

การซ้ือขายกอนครบกําหนดไถถอน รวมถึงความผันผวนของราคาตราสารตอการเปลี่ยนแปลงของ 

อัตราดอกเบี้ยในตลาด ซ่ึงตราสารที่มีอายุคงเหลือยาวกวาจะไดรับผลกระทบมากกวา 

- ความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) อธิบายใหเห็นวา ตราสารดังกลาวมีตลาดรองที่รองรับการซ้ือขาย 

เปลี่ยนมือของตราสารดังกลาวหรือไม ตลอดจนความยากงายที่ผูถือตราสารจะจําหนายตราสารดังกลาว 

กอนครบกําหนดอาย ุ

- ความเส่ียงอื่น ๆ เชน ความเส่ียงดานกลยุทธ  ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน  ความเสี่ยงดานการเงิน  และ 

ความเส่ียงดานกฎหมาย เปนตน 

ทั้งนี้ อาจเรียงลําดับปจจัยความเส่ียงหรือคําเตือนที่สําคัญมากเปนลําดับแรก 
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ขอมูลผูออกตราสาร 

22. ลักษณะการประกอบธุรกิจ ใหระบุลักษณะการประกอบธุรกิจของผูออกตราสาร เชน ประเภทอุตสาหกรรม และสินคา/บริการหลัก เปนตน 

23. วัตถุประสงคการใชเงิน ใหระบุวัตถุประสงคของการใชเงนิที่ไดจากการระดมทุนในครั้งนี้ เชน เพื่อนับเปนเงินกองทุนของธนาคาร เปนตน 

24. สรุปฐานะการเงินและ 

ผลการดําเนินงาน 

ใหแสดงขอมูลตามงบการเงินรวมยอนหลัง 2 ปและตั้งแตไตรมาส 1 ถึงไตรมาสลาสุดหรือเทาที่มผีลการดําเนินงาน

จริง โดยใหแสดงเฉพาะตัวเลขตามงบแสดงฐานะการเงินรวม งบกาํไรขาดทุนรวม และอัตราสวนทางการเงินที่

สําคัญ1 เทานั้น 

25. ขอมูลผูติดตอ ใหระบุชองทางที่ผูลงทุนสามารถติดตอเพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติม  ขอรับหนังสือช้ีชวน และรองเรยีน เชน  

ผูจัดจําหนาย หรือ ผูออกตราสารหนี้ เปนตน 
 

                                                           
1 กําหนดใหตองเปดเผยอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญเฉพาะการเสนอขายแบบ PO และแบบ PP-HNW เทานั้น 


