
สรุปข้อมลูสาํคญัของตราสารหนี � (Factsheet)                                                                       ข้อมลู ณ วนัที# 17 กนัยายน 2563 

1 

   

 

ข้อมูลสรุปนี �เป็นส่วนหนึ�งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝงและหนังสือชี �ชวน ซึ�งเป็นเพยีงข้อมูลสรุป
เกี�ยวกบัการเสนอขาย ลักษณะและความเสี�ยงของหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝงและของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ดังนั �น  

ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอยีดจากหนังสือชี �ชวนฉบบัเตม็ ซึ�งสามารถขอได้จาก 
ผู้จดัจําหน่ายหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝงและธนาคาร หรืออาจศึกษาข้อมลูได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝง

และร่างหนังสอืชี �ชวนที�ธนาคารยื�นต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ได้ที� website ของสาํนักงาน ก.ล.ต.  
สรุปข้อมูลสาํคัญของตราสาร (Factsheet) 

หุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝงชนิดระบุชื�อผู้ถอื ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มปีระกนั ไม่มีการแปลงสภาพและไม่มีผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝง 
ซึ�งอ้างองิกบัดชันี ISTOXX® Global Transformation Select 30 NR Decrement 4.5% (IXGTRSND Index)  

ออกโดยธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน)  
ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที�มอีนุพนัธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ครั�งที� 1/2563 

ข้อมูลที�สาํคัญของตราสาร 

ประเภทตราสาร หุ้ น กู้ ที# มี อนุพัน ธ์แฝงชนิดระบุ ชื# อผู้ ถื อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีการ
แปลงสภาพและไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ ที# มี
อน ุพ ันธ์แฝงที#มีการจ่ายคืนเงินต้นและ
ผลตอบแทนอ้างอิงกบั 
ดชันี  ISTOXX® Global Transformation 
Select 30 NR Decrement 4.5% 
(IXGTRSND)   

อายุตราสาร ตามที# ระบุไว้ในสัญญาที# กําหนด
สิทธิและหน้าที#ของผู้ ออกและผู้ ถือ
หุ้นกู้ ที#มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) 
ที#เกี#ยวข้อง 

วันที�ออกตราสาร ตามที# ระบุไว้ในสัญญาที# กําหนด
สิทธิและหน้าที#ของผู้ ออกและผู้ ถือ
หุ้นกู้ ที#มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) 
ที#เกี#ยวข้อง 

สกลุเงนิ � บาท หรือ 
� สกลุเงนิตราต่างประเทศ 
ทั �งนี � ตามที#ระบไุว้ในสญัญาที#กําหนดสทิธิ
และหน้าที#ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที#มี
อนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที#เกี#ยวข้อง 

วันที�ครบกาํหนดอายุ  ตามที# ระบุไว้ในสัญญาที# กําหนด
สิทธิและหน้าที#ของผู้ ออกและผู้ ถือ
หุ้นกู้ ที#มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) 
ที#เกี#ยวข้อง 

การจัดอนัดบัความน่าเชื�อถอื � ไม่มี � ผู้คํ �าประกัน/ผู้ รับอาวลั…..….  
� ตราสาร…….................................  
� ผู้ ออก หุ้ นกู้ ที# มี อนุพัน ธ์แฝงภายใต้
โครงการหุ้นกู้ ที#มีอนุพนัธ์แฝง ครั �งที# 1/2563 
ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื#อถือโดยบริษัท 
ฟิทช์เรทติ �ง (ประเทศไทย) จํากัด ที#ระดับ 
“AA+(tha)” แนวโน้ม “Stable” เมื#อวันที#         
2 เมษ ายน  2563 ทั �งนี � ผู้ ออก หุ้น กู้ ที #มี
อนุพันธ์แฝงจะจัดให้มีการจัดอันดับความ
น่าเชื#อถือของผู้ ออกหุ้ นกู้ ที#มีอนุพันธ์แฝง
อย่างต่อ เนื #องตลอดอายุของหุ้ นกู้ ที # มี
อนพุนัธ์แฝงในแต่ละรุ่นหุ้นกู้ ที#มอีนพุนัธ์แฝง

ระยะเวลาการเสนอขาย ภายใน 1 ปี นับแต่วันที#แบบ 69-
DEBT-SP-1 ฉบบันี �มผีลใช้บงัคบั 

จาํนวนหน่วยที�เสนอขาย ตามที# ระบุไว้ในสัญญาที# กําหนด
สิทธิและหน้าที#ของผู้ ออกและผู้ ถือ
หุ้นกู้ ที#มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) 
ที#เกี#ยวข้อง 

มูลค่าที�ตราไว้ต่อหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท  ราคาเสนอ
ขายต่อหน่วย 1,000 บาท  โดยจอง
ซื �อหุ้ นกู้ ขั �นตํ#า  5,000 หน่วย หรือ 
5,000,000 บาท หรือทวีคูณครั �งละ 
100 หนว่ย หรือ 100,000 บาท 
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ที#ออกภายใต้โครงการ 
ประเภทการเสนอขาย � PO      � PP(II)    

� PP(HNW)  � PP (II&HNW) 

มูลค่าการเสนอขายรวม หุ้ นกู้ ที#มีอนุพันธ์แฝงที#ออกภายใต้
โครงการหุ้ นกู้ ที#มีอนุพันธ์แฝงของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ครั �งที# 1/2563 ณ เวลาใด ๆ ไม่เกิน 
30,000 ล้านบาทหรือเงนิสกุลอื#นที#มี
จํานวนเทียบเทา่กนั 

ปัจจัยอ้างอิง 1. หลกัทรัพย์ไทยหรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
ที #ม ีล ัก ษ ณ ะ เป็ น ต รา ส า รท ุน  เช่น หุ้ น 
หน่วยลงทนุของกองทุนรวม หน่วย ETF เป็น
ต้น  
2. ดัชนีหลักทรัพย์ที# เกี# ยวข้องกับปัจจัย
อ้ า งอ ิง ต าม  1. ซึ #งม ีค ุณ ส ม บ ัต ิต าม ที#
กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาด
ทนุ เรื#อง การขออนญุาตและการอนญุาตให้
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์แฝง   

ข้อจาํกัดในการขาย/โอน  
(ถ้าม)ี 

หุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์แฝงที#ออกและเสนอ
ขายภายใต้โครงการหุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์
แฝงของธนาคารก รุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ครั �งที# 1/2563 เป็นหุ้นกู้ ที#
มีอนพุันธ์แฝงที#เสนอขายต่อผู้ลงทุน
สถาบันและผู้ ลงทุนรายใหญ่ที# มี
ลกัษณะตามที#กําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วย การกําหนด
บทนิยามผู้ ลงทุนสถาบัน ผู้ ลงทุน
รายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทนุรายใหญ่ 
ดังนั �น ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที# มีอนุพันธ์แฝง
และผู้ ถือหุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์แฝงจะต้อง
ไม่เสนอขายหุ้นกู้ ที#มีอนุพันธ์แฝงไม่
ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลที#ไม่ใช่ผู้
ลงทุนสถาบันหรือผู้ ลงทุนรายใหญ่ 
ผู้ออกหุ้ นกู้ ที#มีอนุพันธ์แฝงขอสงวน
สิทธิeที#จะไม่รับจดทะเบียนการโอน
หุ้ นกู้ ที#มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าในทอด
ใดๆ ให้แก่บุคคลอื#นที#ไม่ใช่ผู้ลงทุน
สถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก  

วันกาํหนดค่าปัจจัยอ้างอิง ตามที#ระบุไว้ในสัญญาที#กําหนดสิทธิและ
หน้าที#ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที#มีอนุพันธ์
แฝง (Final Terms) ที#เกี#ยวข้อง 
 

การคํ �าประกัน/หลักประกนั ไม่มี 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์
แฝง 

� Physical  �  Cash    
� Physical และ/หรือ Cash  
� อื#นๆ............  

การคุ้มครองเงินต้น  
ณ วันครบกาํหนดอายุ 

มี 
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ราคาเสนอขาย หน่วยละ 1,000 บาท  ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย 1,000 บาท  โดยจองซื �อหุ้ นกู้ ขั �นตํ#า 
5,000 หน่วย หรือ 5,000,000 บาท หรือ
ทวีคูณครั �งละ 100 หน่วย หรือ 100,000 
บาท 

การเป็นบุคคลภายใน  เป็น  ไมเ่ป็น 

สิทธิในการไถ่ถอนก่อน
กาํหนด 

ตามที#ระบุไว้ในสัญญาที#กําหนดสิทธิและ
หน้าที#ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที#มีอนุพันธ์
แฝง (Final Terms) ที#เกี#ยวข้อง 

ข้อกาํหนดในการดาํรง
อัตราส่วนทางการเงนิ (ถ้าม)ี 

ไม่มี 

อัตราดอกเบี �ย เป็นไปตามที#ระบไุว้ในสญัญาที#กําหนดสิทธิ
และหน้าที#ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที# มี
อนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที#เกี#ยวข้อง 

  

งวดการจ่ายผลตอบแทน ชําระครั �งเดียวในวนัครบกําหนดอายหุุ้นกู้ที#
มีอนพุนัธ์แฝง  

นายทะเบยีนหุ้นกู้ที�มี
อนุพันธ์แฝง 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

วันจ่ายดอกเบี �ยงวดแรก ไม่มีดอกเบี �ย  ผู้จดัจาํหน่ายหุ้นกู้ที�มี
อนุพันธ์แฝง 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
 

อัตราผลตอบแทนสงูสุด/
ตํ�าสุด 

- อัตราผลตอบแทนสูงสุดขึ �นอยู่กับความ
เคลื#อนไหวของของราคาและความผนัผวน
ของปัจจัยอ้างอิงที# เกี# ยวข้องและอัตรา
ดอกเบี �ยต่ออายุตราสาร ตามที#ระบุไว้ใน
สญัญาที#กําหนดสิทธิและหน้าที#ของผู้ออก
แ ล ะ ผู้ ถื อ หุ้ น กู้ ที# มี อ นุ พัน ธ์แ ฝง  (Final 
Terms) ที#เกี#ยวข้อง  
- อัตราผลตอบแทนตํ#าสดุขาดทนุร้อยละ 0 
ต่ออายตุราสาร  

ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์
แฝง 

ไม่มี 
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ลักษณะและเงื�อนไขในการจ่ายเงนิต้น / ผลตอบแทน 
หุ้นกู้ ที#มอีนพุนัธ์แฝง ซึ#งอ้างองิกับ1.หลกัทรัพย์ไทยหรือหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ที#มีลกัษณะเป็นตราสารทุน เช่น หุ้น หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม หน่วย ETF 
เป็นต้น 2.ดชันีหลกัทรัพย์ที#เกี#ยวข้องกับปัจจัยอ้างอิงตาม 1. ซึ#งมีคณุสมบตัิตามที#กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ เรื#อง การขออนญุาต
และการอนญุาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์แฝง   มีลกัษณะดงัต่อไปนี � 
 
ในวนัครบกําหนดอายขุองหุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์แฝง  
 

ในกรณีที�อนุพันธ์แฝงเป็นการซื �อสทิธิbในการซื �อปัจจัยอ้างองิ (Long Call Option) 
 

1. การจ่ายผลตอบแทน 
ผู้ลงทนุจะได้รับผลตอบแทนในสกลุเงนิที#กําหนด ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 
ผลตอบแทนรวม = ผลตอบแทนจากอนพุนัธ์แฝง 
  
*ผลตอบแทนจากอนพุนัธ์แฝง = เงนิต้น x (อตัราแลกเปลี#ยนตอนจบ / อตัราแลกเปลี#ยนตอนเริ#มต้น) x อตัราผลตอบแทนร่วม x [(ราคาปัจจยั
อ้างองิ / ราคาใช้สทิธิe) – 1] 
 
*ถ้าผลตอบแทนจากอนุพนัธ์แฝงมีมลูค่าตํ�ากว่าศูนย์ จะใช้มูลค่าศูนย์ในการคาํนวณผลตอบแทนรวม 

 
2. การจ่ายคนืเงนิต้น 

ผู้ลงทนุจะได้รับคืนเงนิต้นตามรายละเอียดดงัต่อไปนี � 
จะมกีารทยอยจ่ายคืนเงนิต้นดงัต่อไปนี � 
เงนิต้นจ่ายคืนแต่ละงวด = จํานวนเงนิต้น × สดัส่วนเงนิต้นจ่ายคนื × อตัราการคุ้มครองเงนิต้น (กรณีที#มีการคุ้มครองเงนิต้น)  

 
ตวัอยา่ง 

จาํลองเหตุการณ์กรณีซื �อสิทธิbในการซื �อปัจจยัอ้างองิ (Long Call Option) 
 

เงนิต้น [10,000,000 บาท] 
สกลุเงนิของตราสาร1 [บาท] 
วนัที#ออกตราสาร [14 กนัยายน 2564] 
วนัครบกําหนดอาย ุ [pq กนัยายน 2569] 
อตัราดอกเบี �ย [0.00% ต่อปี] 
Day Count Convention [365] 
อตัราคุ้มครองเงนิต้น (%) 100.00% 
ปัจจยัอ้างองิ IXGTRSND Index 

                                                 

1
 สกลุเงนิของตราสารที#ใช้ในเอกสารฉบบันี �ใช้เพื#อแสดงถงึตวัอย่างกลไกการคํานวณการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนของ หุ้นกู้ ที#มีอนุพนัธ์แฝง ซึ#งอ้างองิกบั1.หลกัทรัพย์ไทย หลกัทรัพย์ต่างประเทศที#มี

ลกัษณะเป็นตราสารทุน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วย ETF เป็นต้น 2.ดชันีหลกัทรัพย์ที#เกี#ยวข้องกบัปัจจยัอ้างอิงตาม 1. ซึ#งมีคุณสมบัติตามที#กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดทุน 
เรื#อง การขออนญุาตและการอนญุาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ที#มีอนพุนัธ์แฝง เท่านั �น สกลุเงินของตราสารที#ผู้ลงทนุซื �อจริงจะเปลี#ยนไปตามสกลุเงินลงทนุของผู้ลงทนุ 
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ราคาใช้สทิธิ (Strike Price) 2425.00 
ราคาอ้างอิง ค่าเฉลี#ยของระดบั IXGTRSND Index ทกุๆรอบปี ตลอดอายหุุ้นกู้  
อตัราผลตอบแทนร่วม (Participant Rate, %) 70% 
สกลุเงนิของผลตอบแทนจากอนพุนัธ์แฝง EUR 
อตัราแลกเปลี#ยนตอนเริ#มต้น (THB amount per 1 EUR) 39.00 

 
ตารางการจ่ายคืนเงนิต้น 

วนัที#จ่ายคนืเงนิต้น สดัส่วนเงนิต้นจ่ายคนื 

14 กนัยายน 2565 1% 

14 กนัยายน 2566 1% 

16 กนัยายน 2567 1% 

15 กนัยายน 2568 1% 

14 กนัยายน 2569 96% 

รวม 100% 

 
 
การคาํนวณผลตอบแทน 

ราคา
อ้างอิง 

อตัราแลกเปลี#ยน
ตอนจบ  

ผลตอบแทนจากอนพุนัธ์แฝง 
การจ่ายคืนเงนิต้น

รวมทกุงวด 
รวมผลกําไร/ขาดทนุจากการลงทนุ 

2325 35.00 

ผลตอบแทนจากอนพุนัธ์แฝง =  
10,000,000 x (35.00 / 39.00) x 70% x 
[(2325 / 2425) - 1] = -259,053.66 บาท  
ปรับเป็นศนูย์เนื#องจากมีมลูค่าตํ#ากวา่ศนูย์ 

เงนิต้นจ่ายคืน = 
10,000,000 x 100% 
= 10,000,000 บาท 

(เงนิต้นจ่ายคืน + ผลตอบแทนจากอนพุนัธ์
แฝง ) – เงินต้น = (p~,~~~,000 + 0) –

10,000,000 = 0 บาท 

2425 35.00 

ผลตอบแทนจากอนพุนัธ์แฝง =  
10,000,000 x (35.00 / 39.00) x 70% x 
[(2425 / 2425) - 1] = 0 บาท  

(เงนิต้นจ่ายคืน + ผลตอบแทนจากอนพุนัธ์
แฝง ) – เงินต้น = (p~,~~~,000 + 0) –

10,000,000 = 0 บาท 

2525 35.00 

ผลตอบแทนจากอนพุนัธ์แฝง =  
10,000,000 x (35.00 / 39.00) x 70% x 
[(���� / �q��) - p] = ���,~��.�� บาท  

(เงนิต้นจ่ายคืน + ผลตอบแทนจากอนพุนัธ์
แฝง ) – เงินต้น = (p~,~~~,000 + 

259,053.66) –10,000,000 = ���,~��.��
บาท 

2625 35.00 

ผลตอบแทนจากอนพุนัธ์แฝง =  
10,000,000 x (35.00 / 39.00) x 70% x 
[(���� / �q��) - p] = �p�,p~�.�� บาท  

(เงนิต้นจ่ายคืน + ผลตอบแทนจากอนพุนัธ์
แฝง ) – เงินต้น = (p~,~~~,000 + 

518,107.32) –10,000,000 = 518,107.32 
บาท 
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2725 35.00 

ผลตอบแทนจากอนพุนัธ์แฝง =  
10,000,000 x (35.00 / 39.00) x 70% x 
[(���� / �q��) - p] = ���,p�~.�� บาท  

(เงนิต้นจ่ายคืน + ผลตอบแทนจากอนพุนัธ์
แฝง ) – เงินต้น = (p~,~~~,000 + 

777,160.98) –10,000,000 = 777,160.98 
บาท 

 
 

ราคา
อ้างอิง 

อตัราแลกเปลี#ยน
ตอนจบ  

ผลตอบแทนจากอนพุนัธ์แฝง 
การจ่ายคืนเงนิต้น

รวมทกุงวด 
รวมผลกําไร/ขาดทนุจากการลงทนุ 

2325 43.00 

ผลตอบแทนจากอนพุนัธ์แฝง =  
10,000,000 x (43.00 / 39.00) x 70% x 
[(2325 / 2425) - 1] = -318,265.93 บาท  
ปรับเป็นศนูย์เนื#องจากมีมลูค่าตํ#ากวา่ศนูย์ 

เงนิต้นจ่ายคืน = 
10,000,000 x 100% 
= 10,000,000 บาท 

(เงนิต้นจ่ายคืน + ผลตอบแทนจาก
อนพุนัธ์แฝง ) – เงนิต้น = (p~,~~~,000 

+ 0) – 10,000,000 = 0 บาท 

2425 43.00 

ผลตอบแทนจากอนพุนัธ์แฝง =  
10,000,000 x (43.00 / 39.00) x 70% x 
[(2425 / 2425) - 1] = 0 บาท  

(เงนิต้นจ่ายคืน + ผลตอบแทนจาก
อนพุนัธ์แฝง ) – เงนิต้น = (p~,~~~,000 

+ 0) – 10,000,000 = 0 บาท 

2525 43.00 

ผลตอบแทนจากอนพุนัธ์แฝง =  
10,000,000 x (43.00 / 39.00) x 70% x 
[(2525 / 2425) - 1] = 318,265.93บาท  

(เงนิต้นจ่ายคืน + ผลตอบแทนจาก
อนพุนัธ์แฝง ) – เงนิต้น = (p~,~~~,000 

+ 318,265.93) – 10,000,000 = 
318,265.93บาท 

2625 43.00 

ผลตอบแทนจากอนพุนัธ์แฝง =  
10,000,000 x (43.00 / 39.00) x 70% x 
[(2625 / 2425) - 1] = 636,531.85บาท  

(เงนิต้นจ่ายคืน + ผลตอบแทนจาก
อนพุนัธ์แฝง ) – เงนิต้น = (p~,~~~,000 

+ 592,122.65) – 10,000,000 = 
636,531.85 บาท 

2725 43.00 

ผลตอบแทนจากอนพุนัธ์แฝง =  
10,000,000 x (43.00 / 39.00) x 70% x 
[(2725 / 2425) - 1] = 954,797.78 บาท  

(เงนิต้นจ่ายคืน + ผลตอบแทนจาก
อนพุนัธ์แฝง ) – เงนิต้น = (p~,~~~,000 

+ 2,520,000) – 10,000,000 = 
954,797.78 บาท 
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ลาํดบัการได้รับชาํระหนี �กรณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกจิการ 

                                                                                                                         

                                                          

 
 

 
คาํเตอืนที�สาํคญั 

� หุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์แฝงเป็นตราสารที#มีความซบัซ้อนมากกว่าหุ้นกู้ทั#วไป เนื#องจากเป็นตราสารที#ประกอบด้วยตราสารหนี �และอนพุนัธ์ (derivatives) โดย
การลงทนุในหุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์แฝงจะมีความเสี#ยงที#เกี#ยวข้องหลายด้าน เช่น ความเสี#ยงของปัจจัยอ้างอิง ความเสี#ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร เป็น
ต้น ผู้ลงทนุมีความเสี#ยงที#จะสญูเงินลงทนุทั �งหมดหรือบางสว่น เนื#องจากหุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์แฝงไม่ได้มีการคุ้มครองเงินต้น นอกจากนั �น หุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์
แฝงยงัเป็นตราสารที#มีสภาพคล่องตํ#า และมีตลาดรองที#มีขอบเขตจํากัด ดงันั �น ผู้ลงทนุจะต้องศกึษาและทําความเข้าใจรายละเอียดอย่างถี#ถ้วนก่อน
ตดัสนิใจลงทนุ 
�นอกจากนี � ผู้ ออกหุ้นกู้ ที#มีอนุพันธ์แฝงอาจจะเสนอขายหุ้นกู้ ที#มีอนุพันธ์แฝงหลายชุด ซึ#งหุ้นกู้ ที#มีอนุพันธ์แฝงแต่ละชุดจะมีอายุแตกต่างกันและม ี
ความเสี#ยงไม่เท่ากนั ซึ#งโดยทั#วไปหุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์แฝงที#มีอายมุากกว่าจะมคีวามเสี#ยงสงูกว่า ทั �งนี � การลงทนุในหุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์แฝงนี �เป็นธุรกรรมที#ไม่ใช่ 
"เงินฝาก" และธุรกรรมการลงทนุในหุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์แฝงดงักลา่วจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบนัคุ้มครองเงนิฝากแต่อย่างใด 

 
ลักษณะพเิศษและความเสี�ยงที�สาํคัญของตราสาร 

หุ้นกู้ ที#มีอนพุนัธ์แฝงที#มีการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนอ้างอิงกบั 1.หลกัทรัพย์ไทยหรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศ ที#มีลกัษณะเป็นตราสารทุน เช่น หุ้น 
หน่วยลงทนุของกองทุนรวม หน่วย ETF เป็นต้น 2.ดัชนีหลกัทรัพย์ที#เกี#ยวข้องกับปัจจัยอ้างอิงตาม 1. ซึ#งมีคุณสมบัติตามที#กําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน เรื#อง การขออนญุาตและการอนญุาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ที#มีอนพุันธ์แฝง (Equity Linked Note) เป็นหุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์
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แฝงที#มีความเสี#ยงดงัตอ่ไปนี � 

 หุ้นกู้ ที#มอีนพุนัธ์แฝงที#มีการจ่ายคืนเงนิต้นและผลตอบแทนอ้างอิงกบัหลกัทรัพย์ไทยหรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศ ดชันีหลกัทรัพย์ดงักลา่วนี � เป็นหุ้นกู้ที#มี
อนพุนัธ์แฝงที#มีความเสี#ยงแตกต่างกนัตามข้อกําหนดเพิ#มเติมของราคาหุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์แฝงในแต่ละชดุ ผลตอบแทนและวิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์
แฝงนั �น ขึ �นอยู่กับข้อตกลงที#ทําขึ �นระหว่างผู้ถือหุ้นกู้ ที#มีอนุพันธ์แฝงกับผู้ออกหุ้ นกู้ ที#มีอนุพันธ์แฝง ตามแต่ละประเภทของหุ้นกู้ ที#มีอนพุันธ์แฝงตาม
เงื#อนไขที#ระบไุว้ในสญัญาที#กําหนดสทิธิและหน้าที#ของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที#เกี#ยวข้อง โดยในกรณีที#ชําระคืนเงนิต้นคืนใน
รูปแบบของเงินหรือหลกัทรัพย์อ้างอิงหรือทั �งสองรูปแบบ ในมลูค่าที#มากหรือน้อยกว่ามลูค่ารวมที#ตราไว้ ทั �งนี � หุ้นกู้ที#มีอนุพนัธ์แฝงนี �ไม่มีการคุ้มครอง 
เงนิต้น แม้ผู้ ถือหุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์แฝงถือหุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์แฝงจนถึงวนัครบกําหนดอาย ุ 

� นอกจากนั �น ในระหว่างอายหุุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์แฝง สญัญาที#กําหนดสิทธิและหน้าที#ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที#มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที#เกี#ยวข้อง 
อาจมีข้อกําหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ที#มีอนพุันธ์แฝงสามารถทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ที#มีอนพุันธ์แฝงก่อนวนัครบกําหนดอายุด้วยเหตผุลทางภาษี หรือเหตอุื#นใด 
(callable) เช่น เหตไุม่ชอบด้วยกฎหมาย (Illegality Event) เหตทุางภาษี (Tax Event) เป็นต้น หรือมีข้อกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นกู้ ที#มีอนพุนัธ์แฝงสามารถขอ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ ที#มีอนพุนัธ์แฝงก่อนวนัครบกําหนดอายไุด้ (puttable) โดยในกรณีที#มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์แฝงก่อนวนัครบกําหนดอาย ุผู้ ถือหุ้นกู้ที#มี
อนพุันธ์แฝงมีความเสี#ยงที#จะไม่ได้รับเงินต้นคืนทั �งจํานวนและ/หรืออาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที#คาดหมายไว้ หรืออาจจะเสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนที#คาดว่าจะได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ ที#มีอนพุนัธ์แฝง หากผู้ออกหรือผู้ ถือหุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์แฝงใช้สทิธิไถ่ถอนในช่วงที#อตัราผลตอบแทนในตลาด
ลดตํ#าลงกวา่อตัราผลตอบแทนของหุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์แฝง เป็นต้น  

 
ความเสี�ยงทั�วไป 

ความเสี�ยงเกี�ยวกบัผู้ออกหุ้นกู้ 
1. ความเสี�ยงด้านเครดิต (Credit Risk) คือ ความเสี#ยงที#เกิดจากความเสียหายอนัเนื#องมาจากคู่สญัญาไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื#อนไขที#ได้ตก

ลงและระบไุว้ในสญัญา รวมถึงการที#คู่ค้าของธนาคารถกูปรับลดอนัดบัความเสี#ยง ซึ#งอาจจะสง่ผลกระทบต่อรายได้ และการดํารงเงนิกองทนุของธนาคาร ซึ#ง
ธนาคารให้ความสําคญัต่อการบริหารความเสี#ยงด้านเครดติ ทั �งในระดบัลกูค้าและระดบัพอร์ตโฟลิโอ โดยระบบการบริหารความเสี#ยงด้านเครดิตของธนาคาร 
ประกอบด้วยกระบวนการที#สาํคญั คือ การระบคุวามเสี#ยง การประเมนิความเสี#ยง การติดตามและควบคมุความเสี#ยง และการรายงานความเสี#ยง 

 
2. ความเสี�ยงด้านตลาด (Market Risk) คือ ความเสี#ยงที#ธนาคารอาจได้รับความเสียหายจากการเปลี#ยนแปลงมลูค่าของฐานะทั �งที#อยู่ในและ

นอกงบแสดงฐานะทางการเงินที#เกิดจากการเคลื#อนไหวของอตัราดอกเบี �ย อตัราแลกเปลี#ยน ราคาตราสารทนุ และราคาสินค้าโภคภณัฑ์ ที#มีผลกระทบในทาง
ลบต่อรายได้และเงนิกองทนุของธนาคาร 

3. ความเสี�ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) คือ ความเสี#ยงที#จะเกิดความเสียหายต่างๆ อันเนื#องมาจากความไม่เพียงพอหรือความ
บกพร่องของกระบวนการควบคมุภายใน บคุลากร ระบบงานของธนาคาร หรือเหตกุารณ์ภายนอก รวมถึงความเสี#ยงด้านกฎหมาย แต่ไม่รวมความเสี#ยงด้าน
กลยทุธ์ (Strategic Risk) และความเสี#ยงด้านชื#อเสยีง (Reputational Risk) ซึ#งธนาคารดแูลและให้ความสาํคญัต่อการบริหารความเสี#ยงด้านปฏิบตัิการ  โดย
ยดึหลกัการบริหารจดัการความเสี#ยง � ขั �น 

4. ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี#ยงที#เกิดจากการที#ธนาคารไม่สามารถชําระหนี �สินหรือภาระผูกพันเมื#อถึงกําหนด เนื#องจากไม่
สามารถเปลี#ยนสนิทรัพย์เป็นเงนิสดได้ หรือไม่สามารถจดัหาเงินทนุได้เพียงพอ หรือสามารถจดัหาเงนิทนุได้ด้วยต้นทนุที#สงูเกินกว่าระดบัที#ยอมรับได้  ซึ#งอาจ
ส่งผลกระทบต่อรายได้และเงนิกองทนุของธนาคาร 

5. การบริหารจัดการเงนิกองทนุ  ธนาคารได้ดําเนินการบริหารจัดการเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ Basel III ที#ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด 
ทั �งในระดับธนาคารและระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยได้ถือปฏิบัติตั �งแต่วันที# 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา  ธนาคารมีการปฏิบัติตามกระบวนการ
มาตรฐานในการบริหารความเสี#ยง และการดแูลความเพียงพอของเงนิกองทนุตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและหลกัปฏิบติัสากลมาโดยตลอด 
มีการทํา Stress Test ครอบคลมุความเสี#ยงที#มีนยัสําคญัทั �งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต เพื#อประเมินผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินกองทุน และวาง 
กลยทุธ์เพื#อรักษาระดบัเงินกองทนุให้เพียงพอสําหรับปัจจบุนัและอนาคต 

6. ความเสี�ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิ#งที#ธนาคารให้ความสําคัญอย่างยิ#ง โดยธนาคารได้มีมาตรการป้องกัน และพฒันาระบบการ
รักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื#อง เพื#อเป็นการเพิ#มขีดความสามารถในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์โดยผู้ ไม่ประสงค์ดี ที#
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พยายามเข้าถงึข้อมลูที#สาํคญั หรือเป็นความลบั หรือสร้างความเสยีหายอื#นๆ ให้กบัธนาคาร  
ธนาคารจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถปุระสงค์ 3 ประการ ได้แก่ การรักษาความลบั ความถูกต้อง 

และความพร้อมใช้งานของข้อมลูและระบบงาน โดยมีขั �นตอนในการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที#ประกอบด้วยการป้องกนั ตรวจจบั และ
บริหารจดัการในการรับมือการโจมตทีางไซเบอร์ รวมถึงมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจําทกุเดอืน  

7. ความเสี�ยงอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง เช่น  ความเสี#ยงด้านชื#อเสียง (Reputation Risk) ความเสี#ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี#ยงจาก
ทรัพย์สนิรอการขาย  ความเสี#ยงจากภาวะเศรษฐกิจ และความเสี#ยงจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID -19 

รายละเอียดปรากฏตามส่วนที# 3. ข้อมลูผู้ออกหุ้นกู้  (q) ปัจจัยความเสี#ยงทั#วไปของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี �และร่างหนงัสือชี �
ชวน 
ความเสี�ยงของตราสาร 

1. ความเสี#ยงด้านราคา (Price Risk) 

ราคาตลาดของหุ้ นกู้ที#มีอนุพันธ์แฝงจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ#งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงอัตราดอกเบี �ยในตลาด ความผันผวนของอตัรา
แลกเปลี#ยนในกรณีหุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์แฝงมีองค์ประกอบเกี#ยวข้องกบัอตัราแลกเปลี#ยน ความผนัผวนของราคาปัจจยัอ้างอิง สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ 
การเงิน การกํากบัดูแล การเมือง การก่อการร้าย การทหารและอื#น ๆ ในประเทศใดประเทศหนึ#งหรือหลายประเทศที#เกี#ยวข้องกับปัจจัยอ้างอิง เป็นต้น  
ผู้ที#ประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้ ที#มีอนุพันธ์แฝงจึงควรมีความเข้าใจเกี#ยวกับความเสี#ยงของหุ้นกู้ที#มีอนุพนัธ์แฝงและควรตดัสินใจลงทุนภายหลงัจากที#ได้
พิจารณาข้อมลูที#เกี#ยวข้องกบัหุ้นกู้ ที#มอีนพุนัธ์แฝงอย่างรอบคอบแล้ว  

2. ความเสี#ยงด้านเครดติ (Credit Risk) 

ผู้ ถือหุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์แฝงมีความเสี#ยงที#ผู้ออกหุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์แฝงจะไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นหรือผลตอบแทนตามเงื#อนไขที#ระบไุว้ในสญัญาที#กําหนด
สิทธิและหน้าที#ของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ ที#มอีนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที#เกี#ยวข้อง ไมว่่าด้วยเหตใุด ๆ  ในการประเมินความเสี#ยงด้านเครดติของผู้ออกหุ้น
กู้ที#มีอนุพันธ์แฝง ผู้ลงทุนสามารถดูอันดบัความน่าเชื#อถือของผู้ออกหุ้นกู้ ที#มีอนุพันธ์แฝงที#จัดทําโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื#อถือประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดําเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ ที#มีอนุพันธ์แฝง และติดตามข่าวสารของ           
ผู้ออกหุ้นกู้ที#มีอนุพันธ์แฝงเสียก่อน อนึ#ง ผู้ ลงทนุสามารถดูอันดับความน่าเชื#อถือของผู้ ออกหุ้นกู้ที#มีอนุพันธ์แฝงที#จัดทําโดยสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื#อถือประกอบการตดัสินใจลงทนุได้  

3. การขาดสภาพคลอ่งของหุ้นกู้ ที#มีอนพุนัธ์แฝง  (Liquidity Risk)  

หุ้นกู้ ที#มีอนพุนัธ์แฝงนี �อาจไม่สามารถโอนเปลี#ยนมือหรือโอนเปลี#ยนมือได้โดยจํากัดให้แก่ผู้ลงทนุรายใหญ่ หรือ ผู้ลงทนุสถาบนัเท่านั �น เว้นแต่เป็นการโอน
ทางมรดก ทั �งนี � ตามรายละเอียดที#กําหนดไว้ในสญัญาที#กําหนดสิทธิและหน้าที#ของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) นอกจากนี � ผู้ออก
หุ้นกู้ ที#มอีนพุนัธ์แฝงจะไม่ดําเนินการจดทะเบียนหุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์แฝงไว้กับตลาดรองใดๆ เพื#อการซื �อขายหุ้นกู้ ที#มีอนพุนัธ์แฝง ดงันั �น ผู้ ถือหุ้นกู้ที#มอีนพุนัธ์
แฝงอาจมีความเสี#ยงด้านสภาพคลอ่งอนัเนื#องมาจากข้อห้ามหรือข้อจํากดัการโอนและการไมมี่ตลาดรองสาํหรับการซื �อขายหุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์แฝง 

4. ความเสี#ยงอื#น ๆ 

ผู้ ถือหุ้นกู้ ที#มีอนุพันธ์แฝงอาจมีความเสี#ยงอื#น ๆ จากการลงทุนในหุ้นกู้ ที#มีอนุพันธ์แฝง เช่น ภัยธรรมชาติ การเปลี#ยนแปลงทางการเมือง ตลอดจน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที#อาจมีผลกระทบต่อปัจจัยอ้างอิง เป็นต้น ผู้ ที#สนใจจะลงทุนในหุ้นกู้ที#มีอนพุันธ์แฝงจึงควรศึกษาข้อมลูต่าง ๆ ให้ครบถ้วนก่อนการ
ลงทนุเพื#อให้มั#นใจว่าสามารถยอมรับความเสี#ยงทั �งหมดที#อาจเกิดขึ �นได้ 

 
 
 
 



���� ���� ���� ���� 

สรุปข้อมลูสาํคญัของตราสารหนี � (Factsheet)                                                                          ข้อมลู ณ วนัที# 17 กนัยายน 2563 

10 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลผู้ออกตราสาร 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
ผู้ออกหุ้นกู้ที#มีอนุพันธ์แฝงประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลกัทรัพย์ และธุรกิจที#เกี#ยวเนื#องตามที#ได้รับอนญุาตภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจ 
สถาบันการเงิน พ.ศ. ���p (รวมทั �งที#มีการแก้ไขเพิ#มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. ���� (รวมทั �งที#มีการแก้ไข 
เพิ#มเติม) ทั �งนี � ณ วนัที# �p มีนาคม ���� ผู้ออกหุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์แฝง มีสาขาในประเทศ (รวมสาํนกังานใหญ่) จํานวน p,~�� สาขา และสาขาตา่งประเทศ 
จํานวน � สาขา ได้แก่ สาขาคนุหมิง สาขามุมไบ สาขาลอสแองเจลิส สาขาพนมเปญ สาขาย่อยจังหวัดเสียมเรียบ สาขาสิงคโปร์ สาขานครหลวง
เวียงจนัทน์ สาขาเคย์แมน รวมถึง สํานกังานผู้แทนยา่งกุ้ งอีก p แห่ง 

วัตถุประสงค์ในการเสนอขาย 
ผู้ออกหุ้นกู้ที#มอีนพุนัธ์แฝงมีวตัถปุระสงค์ที#จะนําเงนิที#ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ที#มีอนพุนัธ์แฝงภายใต้โครงการหุ้นกู้ ที#มอีนพุนัธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย 
จํากดั (มหาชน) ครั �งที# p/���� ไปใช้เพื#อบริหารสภาพคลอ่ง บริหารจดัการความเสี#ยงทางด้านเครดิต บริหารความเสี#ยงด้านอตัราดอกเบี �ย และใช้ในการ
ดําเนินงานทั#วไปของผู้ออกหุ้นกู้ที#มอีนพุนัธ์แฝง 
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สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานตามงบการเงนิรวมย้อนหลัง r ปีและตั �งแต่ไตรมาส s ถงึไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที�มีผลการ

ดาํเนินงานจริง 
(หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นอตัราสว่นร้อยละ) 

งบการเงนิรวม งวด t เดือนสิ �นสุด
วันที� ts มีนาคม 

2563 

ปี ruvr ปี ruvs 

สนิทรัพย์รวม  3,163,060   3,012,216  2,739,203 
หนี �สนิรวม  2,824,450   2,663,890  2,425,062 
สว่นของผู้ ถือหุ้น  338,610   348,326  314,141 
เงนิให้สนิเชื#อ (หกัรายได้รอตดับญัชี) 2,131,887 2,089,873 2,024,205 
เงนิรับฝาก 2,352,523  2,155,865  2,039,602 
รายได้ดอกเบี �ยสทุธิ 22,961 88,316 83,689 
รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ 4,951 23,237 23,662 
กําไรสทุธิ 7,292 32,138 31,089 
กําไรสทุธิ (สว่นที#เป็นของธนาคาร) 6,467 29,284 28,491 
อตัราสว่นเงนิให้สนิเชื#อต่อเงนิรับฝาก (LDR) (ร้อยละ)  90.62   96.94  99.25 
อตัราสว่นคา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานต่อรายได้จากการดําเนินงานสทุธิ  
(cost to income ratio) (ร้อยละ) 

43.49 49.72(1) 45.29 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ที#ก่อให้เกิดรายได้สทุธิ (NIM) (ร้อยละ) 3.14 3.22(2) 3.13 

เงนิให้สินเชื#อด้อยคณุภาพ (gross NPLs) ต่อเงนิให้สินเชื#อ (ร้อยละ) 4.36 4.33 4.53 
อตัราสว่นเงนิกองทนุชั �นที# p (Tier 1 ratio) (ร้อยละ) * 15.03 15.24 14.47 
อตัราสว่นเงนิกองทนุทั �งสิ �น (CAR ratio) (ร้อยละ) * 18.71 19.01 18.22 
(p) หากไม่รวมรายการพิเศษ อตัราสว่นคา่ใช้จ่ายตอ่รายได้ปี ���� เท่ากบัร้อยละ q�.�� 
(2) หากไม่รวมรายได้ดอกเบี �ยจากการได้รับเงนิบางสว่นจากการขายทอดตลาดทรัพย์สนิหลกัประกันจํานองจํานวน �,��� ล้านบาท NIM อยู่ที#
ร้อยละ �.~� สาํหรับปี ���� 
*    ข้อมลูเงนิกองทนุและอตัราส่วนเงนิกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสี#ยง ณ วนัที# �p มีนาคม ���� และ �p ธันวาคม ���� เป็นข้อมลูเบื �องต้นที#จดัทํา
ตามเกณฑ์และวิธีการตามประกาศธปท.  

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สาํหรับปี 2563 สิ �นสดุวนัที# 31 ธันวาคม 2563 (ฉบบัตรวจสอบ) 
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ประวัตกิารผิดนัดชาํระหนี � 

� ไม่มี                      มี 
ถ้าม ีโปรดอธิบาย ................................................................................................................................................................................................ 
 
 

ข้อมูลผู้ติดต่อ 
p. ผู้ลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูเพิ#มเติมและรับหนงัสือชี �ชวนได้ที# 
ที#อยู่ : ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สาํนกังานตั �งอยูท่ี# �� ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร p~pp~  
โทรศพัท์ :  ~-��~�-q��� หรือ ~-��~�-q��� หรือ ~-��~�-q�~� (ทีม Markets Solutions and Innovation) 
Website : www.krungthai.com 
Email : - 
�. หากผู้ลงทนุมีข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที# 
ที#อยู่ : ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สาํนกังานตั �งอยูท่ี# �� ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร p~pp~ 
โทรศพัท์ :  0-2111-1111 (KTB Call Center) หรือ ~-��~�-���� (จนัทร์ – ศกุร์ เวลา ~�.�~ น. -p�.�~ น.) 
Website : https://complaint.krungthai.com/complaint/Customer/Default.aspx 
Email : complaint.center@krungthai.com 

 


