
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝงและร่างหนังสือชี  ชวน 

 
ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
เสนอขาย 

หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงชนิดระบุชื�อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีการแปลงสภาพและไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ภายใต้
โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ครั /งที� 1/2564 โดยมีมลูคา่เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ณ เวลาใดๆ 
รวมกันทั /งสิ /นไม่เกิน 30,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลอื�นที�มีจํานวนเทียบเท่ากัน มีปัจจัยอ้างอิง กําหนดไถ่ถอนและอัตราดอกเบี /ยตามที�ระบุใน
สญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแตล่ะชดุ 

“โครงการหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน)  ครั งที� 1/2564” 
เสนอขายในวงจาํกัดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้ที� มีอนุพันธ์แฝง” หรือ “ธนาคาร”) มีความประสงค์ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง
ภายใต้โครงการหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ครั /งที� 1/2564 เป็นคราว ๆ ภายในระยะเวลาหนึ�งปีนับแต่วันที� 
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุันธ์แฝงและร่างหนงัสือชี /ชวนมีผลใช้บงัคบั โดยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแต่ละชุดที�ออกและเสนอ
ขายภายใต้โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ครั /งที� 1/2564 จะอยู่ภายใต้บงัคบัของสญัญาที�กําหนดสิทธิและ
หน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ของหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงแต่ละชุด ผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุันธ์แฝงได้รับการจัดอันดบั 
ความน่าเชื�อถือ “AA+(tha)” แนวโน้ม “Stable” โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ /งส์  (ประเทศไทย) จํากัด เมื� อวันที�  26 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดย 
ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุันธ์แฝงจะจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเชื�อของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุันธ์แฝงจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�สํานกังาน 
ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบตลอดอายขุองหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

นายทะเบียนหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝง ผู้จัดจาํหน่ายหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝง ตัวแทนคํานวณเงิน 
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

ระยะเวลาเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ตั /งแตว่นัที� 13 กนัยายน 2564   ถงึวนัที�  9 กนัยายน  2565 
วนัที�ยื�นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและร่างหนงัสือชี /ชวน  วนัที�  11 สิงหาคม 2564                                               

วนัที�แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและร่างหนงัสือชี /ชวนมีผลใช้บงัคบั วนัที�  13 กนัยายน 2564         

คาํเตือน:    ก่อนตดัสินใจลงทนุ ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมลูรายละเอียดเกี�ยวกบัผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงและเงื�อนไขของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง รวมทั /งความเหมาะสมใน 
การลงทุนและความเสี�ยงที� เกี�ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้ นกู้ ที� มีอนุพันธ์แฝงและร่างหนังสือชี /ชวนนี / มิได้เป็นการแสดงว่า 
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แนะนําให้ลงทนุในหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์
แฝงที�เสนอขาย หรือมิได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถกูต้องของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้  
ที�มีอนุพนัธ์แฝงและร่างหนงัสือชี /ชวนแต่อยา่งใด ทั /งนี / การรับรองความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงและร่างหนงัสือชี /ชวนนี /เป็น
ความรับผิดชอบของผู้ เสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

หากแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและร่างหนงัสือชี /ชวนมีข้อความหรือรายการที�เป็นเท็จหรือขาดข้อความที�ควรต้องแจ้งในสาระสําคญั ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�
มีอนพุนัธ์แฝงที�ได้ซื /อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไมเ่กินหนึ�งปีนบัแต่วนัที�แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและร่างหนงัสือชี /ชวนนั /นมีผลใช้บงัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
จากบริษัทหรือเจ้าของหุ้ นกู้ ที� มีอนุพันธ์แฝงได้ตามมาตรา XY แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. YZ[Z ทั /งนี / ภายในหนึ�งปีนับแต่วันที�ได้รู้หรือควรได้รู้ว่า 
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและร่างหนงัสือชี /ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที�ควรต้องแจ้งในสาระสําคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัที�แบบแสดงรายการข้อมลู
การเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและร่างหนงัสือชี /ชวนมีผลใช้บงัคบั 

ทั /งนี / มูลค่าไถ่ถอนรวมของหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะขึ /นอยู่กับปัจจัยอ้างอิง ซึ�งอาจทําให้มูลค่าไถ่ถอนรวมของหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงตํ�ากว่าเงินต้นที�ผู้ ลงทุนชําระให้กับผู้ ออกหุ้ นกู้  
นอกจากนั /น ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไมไ่ด้จดัให้มีการคํ /าประกนัมลูค่าไถ่ถอนของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไมว่า่ทั /งหมดหรือบางสว่น 

บุคคลทั�วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้ นกู้ ที� มีอนุพันธ์แฝงและร่างหนังสือชี /ชวนได้ที�ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที�  [[[/[ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร \]^]] ในเวลาทําการของสํานักงาน  
หรือทาง http:// www.sec.or.th 

คําเตือน: การลงทุนมีความเสี�ยง ผู้ลงทุนควรศกึษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน 



แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้ นกู้ ที� มีอนุพันธ์แฝงและร่างหนังสือชี /ชวนฉบับนี /จัดทําขึ /นเพื�อเผยแพร่ต่อผู้ ลงทุนสถาบันและ 
ผู้ลงทุนรายใหญ่เพื�อใช้เป็นข้อมลูเบื /องต้นสําหรับการพิจารณาลงทุนในหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�ออกโดยธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ภายใต้
โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนพุันธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ครั /งที� 1/2564 (“หุ้นกู้ที� มีอนุพันธ์แฝง”) เท่านั /น โดยการออกและการเสนอ
ขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในครั /งนี /เป็นการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ ดงันั /น ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและผู้
ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุันธ์แฝงไม่เสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุันธ์แฝงไม่ว่าในทอดใดๆ ให้แก่บุคคลที�ไม่ใช่ผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประเภท
และลกัษณะที�นิยามไว้ในข้อ d และข้อ e ของประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที� กจ. d/YZe] เรื�อง การกําหนดบท
นิยามผู้ ลงทุนสถาบนั ผู้ ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ ลงทุนรายใหญ่ ฉบบัลงวนัที� X กุมภาพันธ์ พ.ศ. YZe] (ตามที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมหรือใช้
แทนที�) ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงขอสงวนสิทธิfที�จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่ว่าในทอดใดๆ ให้แก่บคุคลอื�นที�ไม่ใช่ผู้ลงทนุ
สถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก นอกจากนี / ผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงอาจกําหนดข้อจํากัดการโอนอื�นๆ เพิ�มเติม
สําหรับหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�ออกและเสนอขายในแต่ละชุดในสัญญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง (Final 
Terms) ที�เกี�ยวข้อง ดงันั /น ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงขอสงวนสิทธิfที�จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงชุดที�เกี�ยวข้องไม่วา่ในทอด
ใดๆ อนัจะเป็นการขดักบัข้อจํากดัการโอนดงักล่าวด้วย 

ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและผู้จดัจําหน่าย ไม่อนญุาตให้ใช้ข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและร่างหนงัสือ
ชี /ชวนนี /เพื�อวตัถุประสงค์อื�นนอกเหนือจากที�ระบุไว้ข้างต้น แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงและร่างหนังสือชี /ชวน 
ฉบับนี /มีข้อความที�มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที�เกี�ยวข้องกับบทวิเคราะห์ และข้อมลูอื�น ๆ 
ซึ�งผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุันธ์แฝงได้พิจารณาจากการคาดคะเนผลการดําเนินงานในอนาคตของผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงและประมาณการรายได้ 
ในอนาคตที�ยงัไม่อาจกําหนดได้ในขณะนี / นอกจากนี / ข้อความในลกัษณะดงักล่าวเกี�ยวกบัโอกาสโครงการดําเนินงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของผู้ ออกหุ้ นกู้ ที� มีอนุพันธ์แฝงในอนาคตซึ�งข้อความที� มีลักษณ ะเป็นการคาดการณ์ ในอนาคตดังกล่าวเป็นความเห็นของผู้ ออก 
หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงในปัจจุบนัเกี�ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตซึ�งมิได้เป็นการรับรองผลประกอบการในอนาคตของผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง 
แต่อย่างใด ดังนั /น ผลที�จะเกิดขึ /นจริงในอนาคตจึงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญจากข้อมูลที�ปรากฏอยู่ในข้อความที�มีลักษณะเป็น 
การคาดการณ์ในอนาคตดงักล่าวเนื�องจากปัจจยัต่าง ๆ ผู้ ลงทนุจึงควรพิจารณาและไม่อาจยึดถือเอาข้อความที�มีลักษณะเป็นการคาดการณ์  
ในอนาคตได้     

ข้อมูลเกี�ยวกับผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง และ/หรือ หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง รวมถึงข้อมูลเกี�ยวกับธุรกิจในปัจจุบนัและผลการดําเนินงานในอดีต
ของผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง และข้อมูลคาดคะเนและแผนงานเกี�ยวกับการดําเนินการของผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�มีลักษณะเป็น 
การคาดการณ์ในอนาคตตามที�ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงและร่างหนังสือชี /ชวนฉบบันี /ได้จดัทําขึ /น
เพื�อเป็นข้อมลูเบื /องต้นสําหรับการพิจารณาลงทนุในหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�เสนอขายในครั /งนี / และข้อมลูดงักล่าวอาจถูกเปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม
หรือแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า   

การลงทุนในหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝงมีความเสี�ยงผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจต่อลักษณะของหลักทรัพย์และควรศึกษาข้อมูลของ 
ผู้ออกหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ที�ได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝงและ
ร่างหนังสือชี  ชวนฉบับนี  จะต้องไม่ถือว่าข้อมูลที�ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝงและ 
ร่างหนังสือชี  ชวนฉบับนี  เป็นการให้คําปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ หรือภาษี ผู้ลงทุนควรปรึกษาที�ปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ 
และภาษีเกี�ยวกับข้อมูลเกี�ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ที� มีอนุพันธ์แฝงนี  ด้วยตนเอง  

  



 

 3

สารบัญ 

หน้า 

ส่วนที� 1 สรุปข้อมูลสาํคัญของหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝง (Factsheet) สว่นที� 1 หน้า 1 

ส่วนที� 2 ข้อมูลสรุป สว่นที� 2 หน้า 1 

ส่วนที� 3 ข้อมูลเกี�ยวกับผู้ออกหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝง สว่นที� 3 หน้า 1 

ส่วนที� 4 ข้อมูลเกี�ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝง สว่นที� 4 หน้า 1 

ส่วนที� 5 การรับรองความถกูต้องของข้อมูล สว่นที� 5 หน้า 1  

เอกสารแนบ 1 - งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัที� 31 มีนาคม 2564 
-       งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารสาํหรับปีสิ /นสดุ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

- งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารสาํหรับปีสิ /นสดุ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

เอกสารแนบ 2  หลกัเกณฑ์ในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
เอกสารแนบ 3  รายงานการจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน)  
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
ส่วนที, 2 
ข้อมูลสรุป 



ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)      
 

สว่นที� 2 หน้า 1 

 

ส่วนที, 4  
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ("ธนาคาร" หรือ "ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง") ก่อตั (งขึ (นเมื�อวนัที� 14 มีนาคม 2509 จากการ
ควบกิจการระหว่างธนาคารมณฑล จํากัด กับธนาคารเกษตร จํากัด ธนาคารได้เริ�มเปิดทําการซื (อขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย ตั (งแต่วันที�  ; สิงหาคม ;<=; เป็นต้นมา โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน จํากัด เมื�อวันที� 
;A มีนาคม ;<=B ใช้ชื�อวา่ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)     

ธนาคารประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ที�มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศไทย หากพิจารณาจากสินทรัพย์รวมตาม 
งบการเงินรวม ณ วนัที� =D มิถุนายน ;<FA โดยประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลกัทรัพย์และธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องตามที�ได้รับ
อนุญาตภายใต้พระราชบญัญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.;<<H (รวมทั (งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ;<=< (รวมทั (งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และประกาศที�เกี�ยวข้อง โดยธนาคารดําเนินธุรกิจภายใต้วิสยัทัศน์  
"กรุงไทย เคียงข้างไทย สูค่วามยั�งยืน" โดยมุง่มั�นดแูลและพฒันาศกัยภาพของบคุลากร เพื�อสนบัสนนุการเติบโตและความมั�งคั�งแก่ลกูค้า 
สร้างคณุภาพที�ดีขึ (นแก่สงัคมและสิ�งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที�ดีอย่างยั�งยืนแก่ผู้ ถือหุ้น  และมีเครือข่ายให้บริการครอบคลมุทกุ
พื (นที�  โดยมีสาขาในประเทศจํานวน H,D;< สาขา และสาขาต่างประเทศ จํานวน 8 สาขา ได้แก่ สาขาคุนหมิง สาขามุมไบ  
สาขาลอสแองเจลิส สาขาพนมเปญ สาขาย่อยจังหวดัเสียมเรียบ สาขาสิงคโปร์ สาขานครหลวงเวียงจันทน์ สาขาเคย์แมน รวมถึง 
สาํนกังานผู้แทนยา่งกุ้ งอีก 1 แหง่ (ธนาคารอยูร่ะหวา่งดําเนินการปิดสาขาตา่งประเทศบางแหง่)  

ภาพรวมผลประกอบการสาํหรับช่วงครึ,งแรกของปี 4HIJ  

ธนาคารและบริษัทย่อยพิจารณาถึงสถานการณ์ความไม่แนน่อนของเศรษฐกิจที�ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-
HS ระลอกใหม ่จึงได้ตั (งสาํรองผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ (นในช่วงครึ�งปีแรกของปี ;<FA ในระดบัสงูจํานวน HF,H<A  

ล้านบาท ส่งผลให้  Coverage ratio ปรับเพิ�มขึ (นเป็นร้อยละ HFD.B เทียบกับร้อยละ HAB.=  จากสิ (นปี ;<F=   ด้านคุณภาพ
สนิทรัพย์  NPLs Ratio-Gross ปรับลดลงอยูที่�ร้อยละ =.<A จากร้อยละ =.bH ณ สิ (นปีที�ผา่นมา เป็นผลมาจากธนาคารให้ความสาํคญักบั
การบริหารคณุภาพสนิทรัพย์อยา่งตอ่เนื�อง   

ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีกําไรจากการดําเนินงานในช่วงครึ�งแรกของปี ;<FA เทา่กบั =;,FDD ล้านบาท ลดลงร้อยละ H=.; จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน มีสาเหตหุลกัจากรายได้รวมจากการดําเนินงานที�ลดลงร้อยละ S.= เนื�องจากรายได้ดอกเบี (ยสทุธิลดลงโดยในไตร
มาสที� ;/;<F= มีรายได้ดอกเบี (ยพิเศษเงินให้สินเชื�อจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลกัประกันจํานอง ประกอบกับแนวโน้มอตัรา
ดอกเบี (ยที�ปรับลดลงอย่างต่อเนื�องในปีที�ผ่านมา ถึงแม้ธนาคารมีการบริหารต้นทุนทางการเงินและสินเชื�อที�ขยายตัวได้ดีเพื�อลด
ผลกระทบดงักล่าว ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนสทุธิต่อสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) เท่ากับร้อยละ ;.<= ลดลงจากร้อยละ =.H< 
ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทั (งนี (ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน ลดลงร้อยละ =.< จากค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนกังานและการบริหารจัดการ
คา่ใช้จ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั โดยมี Cost to Income ratio เทา่กบัร้อยละ A=.== เพิ�มขึ (นจากร้อยละ AD.BA ในช่วงเดียวกนัของปี
ที�ผา่นมา  

ทั (งนี ( ธนาคารและบริษัทยอ่ยได้ตั (งสาํรองผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ (น จํานวน HF,H<A ล้านบาท ลดลงร้อยละ =D.< 
สง่ผลให้กําไรสทุธิ (สว่นที�เป็นของธนาคาร) เทา่กบั HH,<SD ล้านบาท เพิ�มขึ (นร้อยละ H=.A 

ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นเงินกองทนุชั (นที� H เทา่กบั ==A,HHb ล้านบาท (ร้อยละ HF.=F ของสนิทรัพย์ถ่วงนํ (าหนกัตาม
ความเสี�ยง) และอตัราสว่นเงินกองทนุทั (งสิ (นเท่ากบั ADD,SSD ล้านบาท (ร้อยละ HS.F= ของสินทรัพย์ถ่วงนํ (าหนกัตามความเสี�ยง) ซึ�งอยู่
ในระดบัที�แข็งแกร่งเมื�อเทียบกบัเกณฑ์ของ ธปท. ทั (งนี ( ในเดือนมีนาคม ;<FA ธนาคารได้ออกตราสารหนี (ด้อยสิทธิ ที�สามารถนบัเป็น
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เงินกองทนุชั (นที� H ตอ่ผู้ลงทนุในตา่งประเทศ จํานวน FDD ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ�งช่วยเพิ�มอตัราสว่นเงินกองทนุชั (นที� H ตอ่สนิทรัพย์เสี�ยงให้
แข็งแกร่งมากขึ (นและรองรับการเติบโตในอนาคต  

นอกจากนี ( ธนาคารได้เข้าทําสญัญากบับมจ. บตัรกรุงไทย เพื�อขายหุ้นของบจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ�ง จํานวนร้อยละ B<.D< ของ
จํานวนหุ้นทั (งหมดของบริษัท โดยในเดือนพฤษภาคม ;<FA  การดําเนินการตามเงื�อนไขบงัคบัก่อนสมบูรณ์แล้ว ธนาคารจึงโอนหุ้น
สามญั ร้อยละ B<.D< ให้บมจ. บตัรกรุงไทย สง่ผลให้บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ�ง เป็นบริษัทย่อยของบมจ.บตัรกรุงไทย ซึ�งธุรกรรมดงักลา่ว
จะช่วยเพิ�มศกัยภาพของธนาคารและบริษัทยอ่ย ในการให้บริการผลติภณัฑ์เช่าซื (อสาํหรับลกูค้ารายยอ่ยอยา่งครบวงจร ทั (งนี ( ตามเกณฑ์
การจดัทํางบการเงินรวม ไมม่ีผลกระทบจากธุรกรรมดงักลา่ว 

ภาพรวมผลประกอบการประจาํปี 2563  

ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีกําไรจากการดําเนินงานในปี ;<F= เทา่กบั Fb,Bb= ล้านบาท เพิ�มขึ (นร้อยละ b.S จากช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน โดยรายได้ดอกเบี (ยสทุธิอยู่ในระดบัเดียวกันกับปี ;<F; ท่ามกลางสภาวะดอกเบี (ยนโยบายและอตัราดอกเบี (ยเงินให้สินเชื�อที� 
ปรับลดลงอยา่งต่อเนื�อง  โดยมีรายได้ดอกเบี (ยพิเศษที�เพิ�มขึ (น  (“รายได้ดอกเบี (ยพิเศษ” จากเงินให้สินเชื�อจากการได้รับเงินบางสว่นจาก
การขายทอดตลาดทรัพย์สินหลกัประกันจํานอง) การขยายตวัของสินเชื�ออย่างระมดัระวงั และต้นทุนทางการเงินที�ลดลง ซึ�งช่วยลด
ผลกระทบจากการปรับลดอตัราดอกเบี (ยดงักลา่ว ทั (งนี ( อตัราผลตอบแทนสทุธิต่อสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) ลดลงเป็น ร้อยละ 
;.SH จากร้อยละ =.;; ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัจากการปรับลดอตัราดอกเบี (ย ทั (งนี ( ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน
ลดลงมากถึงร้อยละ HA.A แม้ว่ารายได้ที�มิใช่ดอกเบี (ยได้ปรับลดลง ส่งผลให้ Cost to Income ratio เท่ากับร้อยละ A=.B= ลดลงจาก 
ร้อยละ AS.B; ในปี ;<F; 

ธนาคารและบริษัทย่อยได้ทยอยตั (งสํารองผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ (นในระดบัที�สงู จํานวน AA,SD= ล้านบาท 
เพิ�มขึ (นร้อยละ bb.F จากหนี (สูญ หนี (สงสยัจะสูญฯ ในปี ;<F; โดยพิจารณาอย่างรอบคอบถึงปัจจัยแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจที�
เปลี�ยนแปลงอย่างต่อเนื�อง และภาวะเศรษฐกิจที�ชะลอตวัและมีความไม่แน่นอนสงูที�อาจส่งผลต่อคุณภาพสินเชื�อ ทําให้อตัราส่วน 
Coverage Ratio ณ =H ธันวาคม ;<F= เพิ�มขึ (นเป็นร้อยละ HAB.= จากร้อยละ H=H.b ณ วนัที� =H ธันวาคม ;<F; ควบคู่กบัการบริหาร
จัดการคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารโดยมีอตัราส่วนสินเชื�อด้อยคณุภาพก่อนหกัค่าเผื�อหนี (สงสยัจะสญูต่อสินเชื�อรวม (NPLs Ratio-
Gross) เทา่กบั ร้อยละ =.bH ลดลงจากร้อยละ A.== ณ =H ธนัวาคม ;<F;  

 
จากผลประกอบการดงักล่าวและการตั (งสํารองผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ (นในระดับสูงส่งผลให้ธนาคารและ 

บริษัทยอ่ย มีกําไรสทุธิสว่นที�เป็นของธนาคาร เทา่กบั HF,B=; ล้านบาท ลดลงร้อยละ A;.S จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
กลุม่ธุรกิจทางการเงินมีอตัราสว่นเงินกองทนุชั (นที� H และอตัราสว่นเงินกองทนุทั (งสิ (นต่อสินทรัพย์ถ่วงนํ (าหนกัตามความเสี�ยง 

เทา่กบัร้อยละ H<.BS และ ร้อยละ HS.HH ตามลาํดบั อยูใ่นระดบัที�แข็งแกร่งเมื�อเทียบกบัเกณฑ์ของ ธปท. 
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รายละเอียดของหุ้นกู้ที,มีอนุพนัธ์แฝงที,เสนอขายโดยสรุป 

ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
Krung Thai Bank Public Company Limited 

ชื�อเฉพาะของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝง  

หุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงภายใต้โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ครั (งที� H/;<FA 

หลกัประกนัหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ไมม่ี 

ตวัแทนคาํนวณเงิน ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)    

ประเภท หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงชนิดระบุชื�อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีการแปลง
สภาพและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  

จํานวนและมลูคา่หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
ที�เสนอ
ขาย  

หุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงภายใต้โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ครั (งที� H/;<FA ณ เวลาใด ๆ รวมกนัทั (งสิ (นไมเ่กิน =D,DDD ล้านบาทหรือเงินสกลุ
อื�นที�มีจํานวนเทียบเทา่กนั 

มลูคา่ที�ตรา
ไว้  

เป็นไปตามที�ระบุในสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

ราคาเสนอ
ขาย  

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศใด ๆ ของสํานกังาน ก.ล.ต.และ/หรือประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที�เกี�ยวข้อง  ทั (งนี ( ตามที�ระบใุนสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�
ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง  

ผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  

นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

ปัจจยัอ้างอิง ปัจจยัอ้างอิงของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะเป็นตวัแปร สนิค้าหรือดชันีอยา่งใดอยา่งหนึ�งหรือ
หลายอย่างประกอบกนั ดงัต่อไปนี ( หรือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศใด ๆ 
ของสํานกังาน ก.ล.ต.ที�เกี�ยวข้อง ทั (งนี ( ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะดําเนินการให้เป็นไป
ตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยที�เกี�ยวข้องด้วย  

 (ก) หลกัทรัพย์ไทย โดยในกรณีที�หลกัทรัพย์ไทยเป็นหุ้นและเป็นการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงซึ�งมีการชําระหนี (ทั (งหมดหรือบางส่วนโดยการสง่มอบ
เป็นหุ้น หุ้นดงักลา่วต้องเป็นหุ้นที�เป็นองค์ประกอบของดชันีหลกัทรัพย์ SET  <D
ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือหุ้นที�เป็นองค์ประกอบของดชันีหลกัทรัพย์ SET HDD 
ของตลาดหลกัทรัพย์ โดยหุ้นในลําดบัที� <H ถึง HDD แต่ละหุ้นดงักล่าวต้องมี
มูลค่าตลาดเฉลี�ยแต่ละไตรมาสไม่ตํ�ากว่า HD,DDD ล้านบาทรวมติดต่อกัน  
A ไตรมาสลา่สดุ 

(ข) หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ โดยในกรณีที�หลกัทรัพย์ตา่งประเทศเป็นหุ้นและเป็นการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงซึ�งมีการชําระหนี (ทั (งหมดหรือบางสว่นโดย
การส่งมอบเป็นหุ้ น หุ้ นดังกล่าวต้องเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ต่างประเทศที�มีมูลค่าตลาดเฉลี�ยแต่ละไตรมาสไม่ตํ�ากว่า HD,DDD 
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ล้านบาทรวมติดต่อกัน A ไตรมาสล่าสุด และตลาดหลกัทรัพย์ต่างประเทศ
ดงักลา่วจะต้องเป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) 

(ค) อตัราดอกเบี (ย 
(ง) อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 
(จ) เครดิตอื�นใด เช่น อันดับความน่าเชื�อถือ หรือเหตุการณ์ที� เ กี�ยวข้องกับ

ความสามารถในการชําระหนี (ตามที�ระบใุนข้อตกลง 
(ฉ) สนิค้าโภคภณัฑ์ เช่น สนิค้าเกษตร ทองคํา นํ (ามนัดิบ เป็นต้น 
(ช) ดชันีอ้างอิงอื�นใดซึ�งมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที�กําหนด ดงันี ( 

(1) มีองค์ประกอบของดชันีที�สามารถใช้เป็นปัจจยัอ้างอิงได้ตาม (ก) ถึง (ช) 
(2) มีการกําหนดวิธีการคํานวณดัชนีไว้อย่างชัดเจน และมีการระบุถึง

แหลง่ข้อมลูของปัจจยัอ้างอิงหรือปัจจยัตา่งๆ ที�นํามาใช้ในการคํานวณ 
รวมถึงมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดชันี ทั (งนี ( ปัจจยัอ้างอิงหรือปัจจยัดงักลา่วต้องมีการ
เคลื�อนไหวตามภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระด้วย 

(3) เป็นดัชนีที�ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที�มีความน่าเชื�อถือและทํา
หน้าที�ได้อย่างอิสระจากธนาคาร ทั (งนี ( หากปรากฏว่าสถาบนัดงักลา่ว
เป็นบริษัทในเครือของธนาคาร ธนาคารต้องจดัให้มีมาตรการป้องกัน
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งมีประสทิธิภาพด้วย 

(4) มีการแสดงดชันีนั (น ๆ อย่างต่อเนื�องเป็นประจําทกุวนัทําการผ่านสื�อที�
มีการเสนอข้อมลูอยา่งทนัเหตกุารณ์ 

สกลุเงินของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง บาทหรือสกุลเงินต่างประเทศ ทั (งนี ( เป็นไปตามสัญญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของ 
ผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝง  

เป็นไปตามสญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  
(Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบกําหนด 
ไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  

เป็นไปตามสญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  
(Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

ตลาดรองของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ไมม่ี 
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การจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือของ 
ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื�อถือของผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนุพนัธ์แฝงจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�สํานกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
ตลอดอายขุองหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง โดย บริษัท ฟิทช์เรทติ (ง จํากดั (ประเทศไทย) (“FITCH”) 
เป็นผู้ จัดอันดับความน่าเชื�อถือของผู้ ออกหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง โดยผลการจัดอันดับที�
เผยแพร่เมื�อวนัที� ;F มีนาคม ;<FA ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงได้รับการจดัอนัดบัความ
นา่เชื�อถือ “AA+(tha)” แนวโน้ม “Stable” ซึ�งอนัดบัความนา่เชื�อถือนี (มิได้จดัทําขึ (นเพื�อเป็น
ข้อแนะนําให้ผู้ลงทนุทําการซื (อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เสนอขายและอาจมีการ
เพิกถอนหรือเปลี�ยนแปลง โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ (งส์ จํากัด (ประเทศไทย) จะทําการ
ทบทวนผลการจัดอันดับเครดิตเมื�อมีเหตุการณ์อย่างหนึ�งอย่างใดเกิดขึ (นอันอาจมี
ผลกระทบต่อการจัดอนัดบัเครดิตหรืออย่างน้อยปีละ H (หนึ�ง) ครั (ง หรือทบทวนผลการ 
จัดอนัดบัเครดิตตามที� บริษัท ฟิทช์เรทติ (ง จํากัด (ประเทศไทย) เห็นสมควรโดยไม่ต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงแต่อย่างใด ซึ�งผลการทบทวนการ 
จดัอนัดบัเครดิตอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้จนถึงวนัที�สิทธิเรียกร้องตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะ
สิ (นสดุลง 

ข้อจํากดัในการขาย/โอน เนื�องจากหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ออกและเสนอขายภายใต้โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ครั (งที� 1/2564  นี ( เป็นหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�เสนอ 
ขายต่อผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ ดงันั (น ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและ
ถือหู้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะต้องไม่เสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่ 
บคุคลที�ไม่ใช่ผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ตามประเภทและลกัษณะที�นิยามไว้ใน
ข้อ A และข้อ F ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที�  
กจ. A/;<FD เรื�อง การกําหนดบทนิยามผู้ ลงทุนสถาบัน ผู้ ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ 
ผู้ลงทนุรายใหญ่ ฉบบัลงวนัที� b กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ;<FD (ตามที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมหรือใช้
แทนที�) ผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บคุคลอื�นที�ไม่ใช่ผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ 
เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก นอกจากนี ( ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงอาจกําหนดข้อจํากดัการ
โอนอื�น ๆ เพิ�มเติมสําหรับหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ออกและเสนอขายในแตล่ะชุดในสญัญาที�
กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 
ดังนั (น ผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้ นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงชดุที�เกี�ยวข้องไมว่า่ในทอดใดๆ อนัจะเป็นการขดักบัข้อจํากดัการโอนดงักลา่ว
ด้วย                                                                                                 .            
นอกจากนี ( เนื�องจากผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงในฐานะธนาคารพาณิชย์จะต้องปฏิบัติ
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ที� สนส.15/2558 เรื�อง หลกัเกณฑ์การอนญุาตให้ธนาคารพาณิชย์ทําธุรกรรม
เงินกู้ ยืมที�มีอนุพันธ์แฝง (Structured products) ฉบับลงวันที� 25 กันยายน พ.ศ.2558 
(รวมทั (งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม หรือใช้แทนที�) (“ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที,  

สนส.15/2558”) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที� สนส.14/2558 เรื�องหลกัเกณฑ์การ
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อนญุาตให้ธนาคารพาณิชย์ทําธุรกรรมอนพุนัธ์ด้านเครดิต (Credit Derivatives) ฉบบัลง
วันที� 25 กันยายน พ.ศ.2558 (รวมทั (งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมหรือใช้แทนที�) (“ประกาศ

ธนาคารแห่งประเทศไทยที,  สนส.14/2558”) และกฎหมายหรือกฎเกณฑ์และระเบียบ
ปฏิบตัิต่าง ๆ เกี�ยวกบัการควบคมุการแลกเปลี�ยนเงิน ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงขอสงวน
สิทธิ�ที�จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่ว่าในทอดใดๆ ให้แก่บคุคลใดที�
จะเป็นการฝ่าฝืนประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยใด ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

วตัถปุระสงค์การใช้เงิน 

 
กฎหมายที�ใช้บงัคบั 

เพื�อบริหารสภาพคลอ่ง บริหารจดัการความเสี�ยงทางด้านเครดิต บริหารความเสี�ยงด้านอตัรา
ดอกเบี (ย และใช้ในการดําเนินงานทั�วไปของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

กฎหมายไทย 
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ส่วนที, 3 
ข้อมูลผู้ออกหุ้นกู้ที,มีอนุพันธ์แฝง 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูของผู้ออกหุ้นกู้ เพิ�มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีลา่สดุ (แบบ 56-1) งบการเงิน
ประจํางวดการบญัชีลา่สดุ และงบการเงินรายไตรมาสลา่สดุที�ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ยื�นต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ("สํานกังานก.ล.ต.") และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรัพย์") ทั 6งนี 6 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ดงักลา่วได้ทาง website ของสาํนกังานก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ website ของตลาดหลกัทรัพย์ (www.set.or.th) 
1. รายการทั,วไป 
(1) วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงมีวตัถปุระสงค์ในการนําเงินที�ได้จากการออก

และเสนอขายหุ้นกู้ ในครั 6งนี 6ไปใช้เพื�อบริหารสภาพคล่อง บริหารจดัการ
ความเสี�ยงทางด้านเครดิต บริหารความเสี�ยงด้านอัตราดอกเบี 6ย และ 
ใช้ในการดําเนินงานทั�วไปของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

(2) ทุนของบริษัท ณ วันที, 30 มิถุนายน 
2564 

ทุนจดทะเบียน และทุนที�เรียกชําระแล้ว จํานวน 72,005,040,437.50  
บาท ประกอบด้วย  

หุ้นสามญั จํานวน   13,976,061,250 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 5.15 บาท 
หุ้นบริุมสทิธิจํานวน          5,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 5.15 บาท 
รวม จํานวน           13,981,561,250 หุ้น 

(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ การธนาคารพาณิชย์ 

(4) ปัจจัยความเสี,ยงทั,วไป ณ 30 มิถุนายน 2564 
4.1) ความเสี,ยงด้านเครดติ (Credit Risk)  

ความเสี�ยงด้านเครดิต คือ ความเสี�ยงที�เกิดจากความเสียหายอนัเนื�องมาจากคู่สญัญาไม่สามารถปฏิบตัิตามที�ได้ตกลงและ
ระบไุว้ในสญัญา รวมถึงการที�คู่ค้าของธนาคารถกูปรับลดอนัดบัความเสี�ยง ซึ�งอาจจะสง่ผลกระทบตอ่รายได้ และการดํารงเงินกองทนุ
ของธนาคาร ซึ�งธนาคารให้ความสําคญัต่อการบริหารความเสี�ยงด้านเครดิต ทั 6งในระดบัลกูค้าและระดบัพอร์ต โดยระบบการบริหาร
ความเสี�ยงด้านเครดิตของธนาคาร ประกอบด้วยกระบวนการที�สําคญั คือ การระบคุวามเสี�ยง การประเมินความเสี�ยง การติดตามและ
ควบคมุความเสี�ยง และการรายงานความเสี�ยง 

ธนาคารยงัคงให้ความสําคญักับการบริหารความเสี�ยงด้านเครดิตอย่างต่อเนื�อง อาทิ การทบทวนและปรับปรุงนโยบายและ
คูม่ือการบริหารความเสี�ยงด้านเครดิต รวมถึงการติดตามคณุภาพสินเชื�อที�อนมุตัิผ่าน Loan Factory และการกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน
สําหรับเงื�อนไขสินเชื�อต่างๆ การกําหนด Standard Credit Term and Condition สําหรับลูกค้าสินเชื�อธุรกิจขนาดใหญ่ เกณฑ์ 
Underwriting Criteria และ Product Program สําหรับลกูค้ารายย่อยและลกูค้าสินเชื�อธุรกิจขนาดกลาง เป็นต้น เพื�อเพิ�มศกัยภาพใน
การแขง่ขนัและการเติบโตทางธุรกิจควบคูก่บัการบริหารจดัการความเสี�ยงโดยรวมให้อยูใ่นระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้ การบริหารความ
เสี�ยงด้านเครดิตจําแนกตามกลุม่ลกูค้ามีดงันี 6 

▪  สินเชื�อรายย่อยและสินเชื�อธุรกิจขนาดเล็ก 

 ธนาคารได้มีการพฒันาและปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาสินเชื�อ Underwriting Criteria และ Product Program สําหรับ
สินเชื�อรายย่อย ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั และตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้มีการ
ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การพิจารณาสินเชื�อ สําหรับกลุ่มสินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศยั (Mortgage Loan) สินเชื�อบคุคล (Personal Loan) สินเชื�อ
ธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) เช่น คุณสมบตัิผู้กู้  วงเงินกู้  ระยะเวลาการกู้  ความสามารถในการชําระหนี 6 การใช้มูลค่าหลกัประกัน เพื�อให้
สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีกทั 6งธนาคารได้มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเครื�องมือในการวดัระดับความเสี�ยงด้านสินเชื�อ 
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รวมถึงสร้างความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจอย่างยั�งยืนโดยให้การบริหารความเสี�ยงเป็นส่วนหนึ�งของการดําเนินธุรกิจและ
สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของธนาคาร ทั 6งนี 6สาํหรับสนิเชื�อเพื�อที�อยู่อาศยัยงัคงให้สินเชื�อภายใต้กลุม่บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ชั 6นนํา
ของประเทศ สาํหรับสินเชื�อสว่นบคุคลการให้สินเชื�อสว่นใหญ่อยู่ในกลุม่ลกูค้าจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที�มี
ข้อตกลงกับธนาคาร สําหรับสินเชื�อธุรกิจขนาดเล็กได้มีการพัฒนาผลิตภณัฑ์ให้ไปเป็นไปแนวทางเดียวกับยุทธศาสตร์ของธนาคาร  
เพื�อขยายการให้สนิเชื�อธุรกิจขนาดเลก็อยา่งตอ่เนื�อง 

▪ สินเชื�อธุรกิจขนาดกลางและสนิเชื�อธุรกิจขนาดใหญ่ 

 ธนาคารมีการเพิ�มประสิทธิภาพการประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานสถานะของ Portfolio ในระดบัรายลกูค้า โดย
การออกแบบและพฒันากระบวนการทํางานเพื�อแจ้งเตือนสญัญาณความเสี�ยงลว่งหน้า ผา่นระบบงาน Early Warning System (EWS) 
เพิ�มขึ 6น โดยแยกเป็นการแจ้งเตือนลว่งหน้าสําหรับลกูค้าสินเชื�อธุรกิจขนาดกลาง Size M (Early Warning System - EWS for SME-M) 
สาํหรับลกูค้าธุรกิจขนาดกลาง Size L (Early Warning System - EWS for SME-L) และสาํหรับลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (Early Warning 
System - EWS for Wholesales) 

 1. กระบวนการแจ้งเตือนลว่งหน้าสําหรับลกูค้าสินเชื�อธุรกิจขนาดกลาง Size M : ระบบ EWS for SME-M จะทําการสง่
สญัญาณเพื�อแจ้งเตือนพฤติกรรมของลกูค้าที�ประมวลผลมาจากแบบจําลองทางสถิติ ประกอบกับการกําหนดขั 6นตอนการพิจารณา 
(Workflow) ในการทํางานตามระดบัความเสี�ยงที�เกิดขึ 6น เชื�อมโยงความสมัพนัธ์กบัการทบทวนต่ออายวุงเงินสินเชื�อโดยอตัโนมตัิผ่าน
ระบบงาน Credit Review (CR) และการแก้ไข การปรับปรุงคุณภาพหนี 6ผ่านระบบงาน Turnaround System (TA) ทําให้ธนาคาร
สามารถดแูลลกูค้าสินเชื�อตั 6งแต่แรกเริ�มของการเบิกใช้เงินกู้กบัธนาคาร ไปจนถึงกระบวนการติดตามดแูลลกูค้าต่อเนื�องรายวนัจนครบ
กําหนดระยะเวลาของการต่ออายวุงเงินสินเชื�อรายปีอย่างครบวงจร โดยระบบงาน 3 ระบบ ประกอบด้วย ระบบ EWS ระบบ CR และ
ระบบ TA ทํางานควบคูแ่ละสมัพนัธ์กนัตลอดเวลาในรูปแบบ End-to-end Process 

 2. กระบวนการแจ้งเตือนล่วงหน้าสําหรับลกูค้าสินเชื�อธุรกิจขนาดกลาง Size L และลกูค้าสินเชื�อธุรกิจขนาดใหญ่ : 
ระบบ EWS จะทําการสง่สญัญาณเพื�อแจ้งเตือนพฤติกรรมของลกูค้าที�ประมวลผลมาจากแบบจําลองทางสถิติ ประกอบกบัการกําหนด
ขั 6นตอนการพิจารณา (Workflow) ในการทํางานตามระดบัความเสี�ยงที�เกิดขึ 6น เชื�อมโยงความสมัพันธ์กับการทบทวนต่ออายุวงเงิน
สินเชื�อโดยอัตโนมัติผ่านระบบงาน Credit Review (CR) และมีการแจ้งเตือนเพื�อทบทวนการจัดอันดับความเสี�ยงในระบบ Credit 
Rating ผา่นระบบ EWS 
 ระบบงาน EWS ยงัมีฟังก์ชนัการแจ้งเตือนและติดตามความเสี�ยงของลกูค้าเป็นรายวนั อาทิ การแสดงประวตัิระดบัความ
เสี�ยงย้อนหลงั 12 เดือนลา่สดุ การรายงานจํานวนวนัค้างชําระแตล่ะช่วงอายจํุาแนกตามหนว่ยงานสนิเชื�อ รายงานสาเหตขุองลกูค้าที�มี
ความเสี�ยงสงู เพื�อนํามาช่วยในการติดตามและควบคุมคุณภาพสินเชื�อ การติดตามความเสี�ยงลกูค้ากลุม่โรงสีและพืชไร่ การติดตาม
ความเสี�ยงของลกูค้า Supply Chain การติดตามการปฏิบตัิตามเงื�อนไขจํานําหุ้น การแจ้งเตือนต่ออายแุละทบทวนสินเชื�อ รวมถึงการ
แจ้งเตือนทบทวนความเหมาะสมของอนัดบัความเสี�ยง (Credit Rating) เพื�อแจ้งให้เจ้าหน้าที�สินเชื�อได้ติดตามทบทวนสนิเชื�อ ซึ�งจะช่วย
ให้สนิเชื�อได้ทําการทบทวนความเสี�ยงทกุด้านของลกูค้า ทั 6งด้านการเงิน สภาพคลอ่ง การดําเนินธุรกิจ การติดตามทบทวนความสามารถ
ในการชําระหนี 6 งบการเงิน การใช้วงเงินและเงื�อนไขสินเชื�อ โดยธนาคารกําหนดความถี�ในการทบทวนสินเชื�อตามคณุภาพลกูหนี 6 ทั 6งนี 6 
หากมีสญัญาณบง่ชี 6วา่มีเหตกุารณ์หรือปัจจยัเสี�ยงที�เพิ�มขึ 6น ได้กําหนดให้ทําการทบทวนก่อนระยะเวลาที�กําหนด สง่ผลให้กระบวนการ
ติดตามลกูค้าในกลุ่มดงักล่าวมีการติดตามและบริหารจัดการความเสี�ยง (Risk) ได้อย่างเหมาะสมและเป็นปัจจุบนั และธนาคารยัง
สามารถเพิ�มโอกาส (Opportunity) ในการแนะนําผลิตภณัฑ์สินเชื�อที�เหมาะสมให้กบัลกูค้าได้ และยงัช่วยให้กระบวนการติดตามการ
ปฏิบตัิตามนโยบายสนิเชื�อสามารถทําได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เนื�องจากมีข้อมลูการติดตามแสดงผา่นระบบงาน 
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 สาํหรับลกูค้าสนิเชื�อธุรกิจขนาดกลาง Size L และลกูค้าสนิเชื�อธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารยงัได้จดัให้มีกระบวนการจดัอนัดบั
ความเสี�ยง (Credit Rating) เพื�อเป็นเครื�องมือประกอบการอนมุตัิและการบริหารความเสี�ยงพอร์ตสินเชื�อ รวมถึงใช้ในการกําหนดราคา 
นอกจากนี 6 ยงัได้พฒันาเพิ�มเติมบนระบบงาน EWS เพื�อให้หน่วยงานอํานวยสินเชื�อสามารถควบคมุและติดตามระดบัความเสี�ยงของ
ลกูค้ารายใหญ่ในระดบักลุม่ลกูค้า (Single Lending Limit หรือ SLL) ตามเกณฑ์ที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด โดยการควบคมุและ
ติดตามปริมาณความเสี�ยงด้านเครดิตของลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวเป็นการเชื�อมต่อฐานข้อมูล Credit Exposure Monitoring 
(CEM_Service)  ซึ�งเป็นการติดตามทั 6งในระดับรายลูกค้า (Single Risk) รายกลุ่มลูกค้า (SLL Counterparty Risk) โดยประมวลผล
ความเสี�ยงด้านเครดติที�ครอบคลมุปริมาณธุรกรรมทั 6ง 4 ประเภท ได้แก่ สนิเชื�อ การลงทนุ ภาระผกูพนั และธุรกรรมที�มีลกัษณะคล้ายการ
ให้สนิเชื�อ ซึ�งรวมถึงธุรกรรมที�มีกบักลุม่ธุรกิจการเงินของธนาคารด้วย เพื�อสะท้อนปริมาณความเสี�ยงด้านเครดิตที�มีกบัธนาคารและกลุม่
ธุรกิจทางการเงิน 
 ธนาคารยงัคงตระหนกัถึงการบริหารจดัการฐานข้อมลูเชิงคณุภาพและข้อมลูเชิงปริมาณอย่างเป็นระบบ โดยได้พฒันาต่อ
ยอดระบบงานฐานข้อมลูขนาดใหญ่ (Credit Risk Data Mart) ที�ทําการรวบรวมและจดัเก็บข้อมูลสารสนเทศจากระบบงานฐานข้อมูล
ต่างๆ อาทิ ข้อมลูการพิจารณาอนมุตัิสินเชื�อ ข้อมลูพฤติกรรมการชําระหนี 6 และข้อมลูคณุภาพสินเชื�อ เป็นต้น ธนาคารได้ใช้ฐานข้อมูล 
Credit Risk Data Mart ในการพฒันาแบบจําลองทางสถิติสําหรับการบริหารความเสี�ยงด้านเครดิต การประมวลผลการจดัระดบัความ
เสี�ยงของลกูค้าเพื�อการติดตามและทบทวนสนิเชื�อ และใช้ในการบริหารจดัการติดตามคณุภาพสินเชื�อเพื�อให้ธนาคารรู้และประเมินได้ว่า
ลกูค้ามีการเปลี�ยนแปลงความเสี�ยงด้านเครดิตอยา่งไร โดยการแจ้งเตือนอตัโนมตัิผา่นระบบงาน EWS End-to-end Process   
 ธนาคารยงัพฒันารายงาน Industry Direction หรือการแบง่กลุม่อตุสาหกรรมตามระดบัความเสี�ยง เพื�อเป็นแนวทางในการ
บริหารจดัการพอร์ตสินเชื�อรายอุตสาหกรรม รวมทั 6งจดัให้มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) เพื�อประเมินผลกระทบที�มีต่อพอร์ต
สนิเชื�อ และความเพียงพอของเงินกองทนุตลอดจนการติดตาม / รายงานผลการบริหารความเสี�ยงเพื�อควบคมุความเสี�ยงด้านสนิเชื�อให้
เป็นไปตามแผนการบริหารความเสี�ยงด้านเครดิต และเป็นไปตามแนวนโยบายการกํากบัดแูลความเสี�ยงด้านเครดิตของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและหนว่ยงานกํากบัตา่งๆ  

� ความเสี�ยงจากการกระจุกตวัของการให้สนิเชื�อ   
  ธนาคารมีนโยบายดูแลความเสี�ยงจากการกระจุกตวัของการให้สินเชื�อ ลงทนุ ก่อภาระผูกพนั หรือธุรกรรมที�มีลกัษณะคล้าย
การให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6และกลุ่มลกูหนี 6 ตามหลกัเกณฑ์การกํากับลกูค้ารายใหญ่ที�ทางการกําหนด นอกจากนี 6 ธนาคารมีการกําหนด
ปริมาณการทําธุรกรรมสงูสดุสําหรับธุรกิจแต่ละประเภท (Sector Limit) และปริมาณการทําธุรกรรมสงูสดุในแต่ละประเทศ (Country 
Limit) เพื�อให้มีการกระจายความเสี�ยงและควบคมุไมใ่ห้เกิดการกระจกุตวัด้านเครดิตอยา่งมีนยัสาํคญั โดยมีการติดตามความเสี�ยงอยา่ง
ใกล้ชิดและมีการทบทวนเป็นประจําทกุปี 

นอกจากนี 6 ธนาคารดูแลความเสี�ยงของประเทศคู่สญัญาโดยกําหนดวงเงินหรือเพดานสงูสดุ เพื�อควบคุมความเสี�ยงในการ 
ทําธุรกรรมระหว่างธนาคารกับธนาคารต่างประเทศ และธุรกรรมการให้สินเชื�อ ลงทนุ และภาระผูกพนั สําหรับลกูค้าหรือคู่สญัญาที�มี
ภมูิลําเนาอยู่ในประเทศต่างๆ และยงัควบคมุความเสี�ยง โดยธนาคารกําหนดให้มีการรายงานการใช้วงเงิน ของหน่วยงานต่างๆ ทกุสิ 6น
เดือน เพื�อดแูลให้อยูภ่ายในกรอบวงเงินสงูสดุที�กําหนดไว้ และธนาคารยงัมีกระบวนการประเมินความน่าเชื�อถือด้านเครดิตของประเทศ
คูส่ญัญา โดยใช้อนัดบัความนา่เชื�อถือจากสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือภายนอกชั 6นนําระดบัสากล 

� ความเสี�ยงด้านเครดติของคู่สญัญา  

ความเสี�ยงด้านเครดติของคูส่ญัญา หมายถึง ความเสี�ยงที�จะเกิดความเสยีหายอนัเนื�องมาจากคูส่ญัญา ไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลง
ที�กําหนดไว้ในสญัญา เช่น ไมม่ีการสง่มอบตราสารทางการเงิน หรือไมช่ดเชยความเสยีหายตามที�ได้ตกลงไว้ เป็นต้น สําหรับธุรกรรมที�มี
การซื 6อขายนอกตลาด (Over-the-counter) ได้แก่ ธุรกรรม Derivatives ธุรกรรมซื 6อขายตราสารหนี 6 และธุรกรรม Repurchase 
Agreement (Repo) ซึ�งความเสี�ยงของคู่สญัญาก่อให้เกิดความเสี�ยงหลกัๆ คือ Pre-settlement Risk และ Settlement Risk รวมทั 6ง
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ความเสี�ยงจากการลดลงของคุณภาพเครดิตของคู่สญัญา หรือความเสี�ยงจากการถดถอยของคุณภาพเครดิตของคู่สญัญา (Credit 
Valuation Adjustment Risk : CVA)   
         ธนาคารได้กําหนดวงเงินสินเชื�อเพื�อรองรับความเสี�ยงทั 6ง Pre-settlement Risk และ Settlement Risk โดยพิจารณาถึงปัจจัย
ตา่งๆ เช่น ฐานะทางการเงินและ Credit Rating ของคู่สญัญา เป็นต้น รวมทั 6งควบคมุ และติดตามการทําธุรกรรมให้อยูภ่ายใต้วงเงินที�
กําหนดเป็นรายวนั นอกจากนี 6ยงัได้จัดทํา Sensitivity Analysis เพื�อทดสอบผลกระทบต่อคู่สญัญาหากเกิดภาวะวิกฤติ โดยรายงาน
คณะกรรมการกํากบัดแูลความเสี�ยงเป็นรายเดือน รวมทั 6งมีการคิด CVA Charge ในการ Pricing ธุรกรรม Derivatives กบัคูส่ญัญา 

ธนาคารควบคุมความเสี�ยงของคู่สัญญาที� เกิดขึ 6นด้วยการลงนามในสัญญา International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) และ Credit Support Annex (CSA) กับคู่สญัญา โดยมีการวางหลกัประกันเป็นเงินสดเป็นรายวนั รายสปัดาห์ 
และรายเดือน เมื�อมลูคา่ยตุิธรรมของ Derivatives มีการเปลี�ยนแปลงเกินกวา่ Threshold ที�กําหนดไว้ 

� ความเสี,ยงจากสนิทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงนิที,มีการด้อยค่าด้านเครดติ (non-performing) 

หาก non-performing เพิ�มขึ 6น  ธนาคารต้องมีผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น (Expected credit loss) เพิ�มขึ 6น  ซึ�งจะ
ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน และความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร  อย่างไรก็ตาม ธนาคารมี
มาตรการควบคมุ non-performing โดยการกําหนดให้หน่วยงานอํานวยสินเชื�อควบคมุจํานวน non-performing  มีกระบวนการจดัการ
กบัลกูหนี 6ที�อาจมีปัญหาก่อนที�จะกลายเป็นหนี 6 non-performing  รวมถึงการปรับปรุงอํานาจในการอนมุตัิสนิเชื�อ และปรับปรุงโครงสร้าง
หนี 6 เพื�อให้กระบวนการในการพิจารณามีประสิทธิภาพและควบคมุความเสี�ยงได้ดีขึ 6น นอกจากนี 6 เครื�องมือประเมินความเสี�ยงลกูค้าที�
ธนาคารพฒันาอยา่งตอ่เนื�อง ก็จะช่วยให้กระบวนการคดัลกูค้ามีประสทิธิภาพมากขึ 6นด้วย 

อย่างไรก็ตามจากการที�ธนาคารได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือลกูหนี 6ที�ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที�ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทยเป็นการชั�วคราวในระหว่างวนัที� 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2564 ตามมาตรการช่วยเหลือที�ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกําหนด ถึงการจดัชั 6นกรณีมีการให้ความช่วยเหลือลกูหนี 6ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี 6 ซึ�งอาจช่วยชะลอการเพิ�มขึ 6นของ
ลกูหนี 6ที�มีการด้อยค่าด้านเครดิต (non-performing) รวมถึงคณุภาพสนิทรัพย์ในปัจจุบนัอาจยงัไม่สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั
ด้วยเช่นกนั   
 
4.2) ความเสี,ยงด้านตลาด (Market Risk) 

เป็นความเสี�ยงที�ธนาคารอาจได้รับความเสยีหายจากการเปลี�ยนแปลงมลูคา่ของฐานะที�อยูใ่นงบแสดงฐานะทางการเงินที�เกิด
จากการเคลื�อนไหวของอตัราดอกเบี 6ย อตัราแลกเปลี�ยน ราคาตราสารทนุ และราคาสินค้าโภคภณัฑ์ ที�มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้
และเงินกองทนุของธนาคาร 

ธนาคารให้หน่วยงานของสายงานบริหารความเสี�ยง ซึ�งเป็นอิสระจากหน่วยงานที�ทําธุรกรรม (Front Office) ทําหน้าที�ในการ
ควบคมุดแูลความเสี�ยง เพื�อความโปร่งใสและมีประสทิธิภาพ สอดคล้องตามแนวทางการกํากบัดแูลความเสี�ยงด้านตลาดของธนาคาร
แห่งประเทศไทย และนโยบายบริหารความเสี�ยงด้านตลาดของธนาคาร โดยมีการกําหนดกรอบเพดานหรือตวับ่งชี 6ความเสี�ยงสงูสดุที�
ธนาคารยอมรับได้ เช่น ฐานะในบญัชีเพื�อการค้า ซึ�งติดตามจากมลูคา่หรือฐานะการลงทนุ  

ผลขาดทนุสงูสดุ ตวัวดัความเสี�ยงทางสถิติ ได้แก่ Value at Risk (VaR) และตวัวดัคา่ความออ่นไหว (Sensitivity) สว่นฐานะใน
บญัชีเพื�อการธนาคาร ธนาคารติดตามจากการเปลี�ยนแปลงการลดลงของรายได้ดอกเบี 6ยสทุธิต่อปี (Net Interest Income Change) 
และการเปลี�ยนแปลงของมลูค่าเศรษฐกิจ (Economic Value Change) โดยกําหนดแนวทางปฏิบตัิรองรับกรณีเกินเพดานความเสี�ยงที�
ได้รับอนมุตัิไว้ รวมทั 6งมีการประเมนิมลูคา่ตามราคาตลาด และการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) อยา่งสมํ�าเสมอ นอกจากนี 6ยงัมี
การจดัทําระเบียบผลิตภณัฑ์ (Product Program) และ Product Assessment สําหรับการทําธุรกรรมอนพุนัธ์ทางการเงินประเภทใหม ่
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พร้อมกบัการพฒันารูปแบบรายงาน ระบบงาน และเครื�องมือที�ใช้ในการประเมินและควบคมุความเสี�ยงให้มีประสิทธิภาพ และสามารถ
รองรับการทําธุรกรรมที�มีความซบัซ้อนมากขึ 6น   
             ธนาคารควบคมุดแูลความเสี�ยงของบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินโดยการติดตามจากตวับ่งชี 6ความเสี�ยงประเภทต่างๆ และ
กําหนดให้บริษัทฯ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานร่วมกบัผลการบริหารความเสี�ยงของบริษัทต่อคณะกรรมการกํากบัดแูลความเสี�ยง
เป็นประจํา 

� ความเสี,ยงด้านอัตราดอกเบี Xย (Interest Rate Risk) ในบัญชเีพื,อการธนาคาร (Banking Book) 
เป็นความเสี�ยงที�รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี 6ยของรายการสินทรัพย์ 

หนี 6สนิ และฐานะทางการเงินทั 6งหมดที�มีความออ่นไหวตอ่อตัราดอกเบี 6ย (Rate Sensitive Items) ซึ�งอาจสง่ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี 6ย
สทุธิ (Net Interest Income) มูลค่าตลาดของรายการเพื�อค้า (Trading Account) รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายอื�นที�สมัพันธ์กับอตัรา
ดอกเบี 6ย 

ธนาคารได้มีการติดตามควบคุมความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี 6ยให้อยู่ในระดบัที�ยอมรับได้ ซึ�งมีการกําหนดกรอบเพดานความ
เสี�ยงและดชันีชี 6วดัความเสี�ยง การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นรายไตรมาส การกําหนดให้นําเสนอข้อมลูภาวะอตัราดอกเบี 6ย ภาวะเศรษฐกิจ 
ตลาดเงิน ตลาดทนุ ทั 6งในประเทศและต่างประเทศตอ่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี 6สิน และนําเสนอรายงานการบริหารความ
เสี�ยงตอ่คณะกรรมการกํากบัดแูลความเสี�ยงเป็นรายเดือน รวมทั 6งได้กําหนดแนวทางปฏิบตัิรองรับหากเกิดการเกินเพดานความเสี�ยงแต่
ละระดบัที�ได้รับอนมุตัิ 

� ความเสี,ยงด้านอัตราดอกเบี Xย (Interest Rate Risk) ในบัญชเีพื,อการค้า (Trading Book) 
เป็นความเสี�ยงที�รายได้หรือเงินกองทนุได้รับผลกระทบในทางลบ เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี 6ยมีผลต่อฐานะ

การถือครองของตราสารหนี 6และอนพุนัธ์ทางการเงินที�อ้างอิงอตัราดอกเบี 6ยในบญัชีเพื�อการค้า 
ธนาคารมีการติดตามควบคมุความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี 6ยให้อยู่ในระดบัที�ยอมรับได้ โดยการกําหนดกรอบเพดานความเสี�ยง

และดชันีชี 6วดัความเสี�ยง การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นรายเดือน การจดัทํารายงานการบริหารความเสี�ยงนําเสนอต่อผู้บริหารระดบัสงูเป็น
รายวนั นําเสนอต่อคณะกรรมการกํากบัดูแลความเสี�ยงเป็นรายเดือน รวมทั 6งได้กําหนดแนวทางปฏิบตัิรองรับหากเกิดการเกินเพดาน
ความเสี�ยงที�ได้รับอนมุตัิ 

� ความเสี,ยงจากอตัราแลกเปลี,ยนเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rate Risk) 
เป็นความเสี�ยงที�รายได้หรือเงินกองทนุได้รับผลกระทบในทางลบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน เนื�องมาจากการทํา

ธุรกรรมในสกลุเงินตา่งประเทศ หรือจากการมีสนิทรัพย์หรือหนี 6สนิในสกลุเงินตา่งประเทศ เมื�อแปลงมลูคา่ที�เป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ
ของรายการต่างๆ ในงบการเงินของธนาคารไปเป็นสกุลเงินท้องถิ�นแล้ว ทําให้มลูค่าทางบญัชีของธนาคารลดลง รวมถึงการลดลงของ
รายได้หรือเกิดผลขาดทนุจากการค้าเงินตราตา่งประเทศ   
         ธนาคารกรุงไทยมีการติดตามควบคมุความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนให้อยูใ่นระดบัที�ยอมรับได้ โดยการกําหนดกรอบเพดาน
ความเสี�ยงและดชันีชี 6วดัความเสี�ยง การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นรายเดือน การจดัทํารายงานการบริหารความเสี�ยงนําเสนอต่อผู้บริหาร
ระดบัสงูเป็นรายวนั คณะกรรมการกํากบัดแูลความเสี�ยงเป็นรายเดือน รวมทั 6งได้กําหนดแนวทางปฏิบตัิรองรับหากเกิดการเกินเพดาน
ความเสี�ยงที�ได้รับอนมุตัิ 

� ความเสี,ยงจากราคาตราสารทุน (Equity Price Risk) 
เป็นความเสี�ยงที�รายได้หรือเงินกองทนุได้รับผลกระทบในทางลบเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงของราคาตราสารทนุ ทําให้มลูค่า

ของกลุม่หลกัทรัพย์การลงทนุเพื�อค้าของธนาคารลดลง 
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ธนาคารมีการติดตามควบคมุความเสี�ยงด้านราคาตราสารทนุให้อยู่ในระดบัที�ยอมรับได้ โดยการกําหนดกรอบเพดานความ
เสี�ยงและดชันีชี 6วดัความเสี�ยง การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นรายเดอืน การจดัทํารายงานการบริหารความเสี�ยงนําเสนอตอ่ผู้บริหารระดบัสงู
เป็นรายวนั คณะกรรมการกํากบัดแูลความเสี�ยงเป็นรายเดือน รวมทั 6งได้กําหนดแนวทางปฏิบตัิรองรับหากเกิดการเกินเพดานความเสี�ยง
ที�ได้รับอนมุตัิ 

� ความเสี,ยงจากราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ (Commodity Price Risk) 
เป็นความเสี�ยงที�รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภณัฑ์ โดย

ธนาคารยงัไมม่ีนโยบายถือครองฐานะดงักลา่ว จึงดําเนินการบริหารความเสี�ยงในลกัษณะ Back to Back 

4.3) ความเสี,ยงด้านปฎิบตัิการ (Operational Risk) 
ความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการ คือ ความเสี�ยงที�จะเกิดความเสียหายตา่งๆ อนัเนื�องมาจากความไมเ่พียงพอหรือความบกพร่องของ

กระบวนการควบคมุภายใน (Internal Control) บคุลากร (People) ระบบงานของธนาคาร (System) หรือเหตกุารณ์ภายนอก (External 
Event) รวมถึงความเสี�ยงด้านกฎหมาย แต่ไม่รวมความเสี�ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) และความเสี�ยงด้านชื�อเสียง (Reputational 
Risk) 

ธนาคารดแูลและให้ความสาํคญัตอ่การบริหารความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการ โดยยดึหลกัการบริหารจดัการความเสี�ยง 3 ขั 6น ได้แก่ 
ขั Xนที,  1 คือ หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนบัสนนุต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจในความเสี�ยงที�เกิดขึ 6นกบักระบวนการทํางาน

และความเสี�ยงที�มีอยู่ของหน่วยงานตนเองดีที�สดุในฐานะเจ้าของความเสี�ยง (Risk Owner) มีหน้าที�ระบุ ประเมิน ควบคมุและติดตาม
ความเสี�ยง พร้อมทั 6งรายงานตอ่ผู้บริหารหนว่ยงาน และมีเจ้าหน้าที�ประสานงานความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk Officer : 
ORO) เพื�อทําหน้าที�ประสานงานกบัฝ่ายบริหารความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการซึ�งเป็นหน่วยงานที�ดแูลความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการ ทั 6งด้านการ
ใช้เครื�องมือและการบริหารจดัการความเสี�ยงให้เป็นไปตามแนวทางที�ธนาคารกําหนด 

ขั Xนที,  2 คือ หน่วยงานด้านการบริหารความเสี�ยงและการควบคมุกํากบัดแูลด้านต่างๆ ทําหน้าที�สนบัสนนุเครื�องมือ แนวทาง 
และวิธีการให้หนว่ยงานในขั 6นที� 1 ใช้ในการบริหารจดัการความเสี�ยง 

ขั Xนที,  3 คือ หน่วยงานด้านการตรวจสอบ ทําหน้าที�ตรวจสอบและทดสอบกระบวนการดําเนินธุรกิจและบริหารจัดการ 
ความเสี�ยง เพื�อสร้างความเชื�อมั�นให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ ว่าการบริหารจัดการความเสี�ยงและระบบการควบคุมภายใน 
ของธนาคารเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

ธนาคารมีการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยงด้านปฏิบัติการเพื�อเป็นกรอบในการบริหารจัดการความเสี�ยงให้กับ 
ทุกหน่วยงานอย่างเป็นระบบ เพื�อให้มั�นใจว่าธนาคารจะสามารถบรรลเุป้าหมายที�กําหนดภายใต้ระดับความเสี�ยงที�ยอมรับได้ และ 
ยงัเป็นการสร้างความเชื�อมั�นให้กบัผู้มีสว่นได้เสียของธนาคารในการสร้างมลูค่าเพิ�มให้กบัองค์กรอย่างยั�งยืน ซึ�งนโยบายดงักลา่วจะมี
การทบทวนอย่างสมํ�าเสมอหรือเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงที�มีนยัสาํคญั  โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร รวมไปถึง 
มีการสื�อสารให้พนกังานทกุคนเห็นความสาํคญัของการบริหารความเสี�ยง และเน้นให้ตระหนกัว่าการบริหารความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการ
เป็นหน้าที�ของพนกังานทกุคน 

ธนาคารได้กําหนดดัชนีชี 6วัดความเสี�ยงเพื�อใช้ในการบริหารจัดการความเสี�ยงด้านปฏิบัติการในภาพรวมของธนาคาร 
ระดบัองค์กร โดยมีการกําหนดระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดบัความเสี�ยงที�ทนได้ (Risk Tolerance) เพื�อใช้ใน
การบริหารจัดการ พร้อมทั 6งควบคุมความเสี�ยงผ่านมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) และผ่าน
มาตรการควบคมุความเสี�ยงตา่งๆ ทั 6งในลกัษณะการป้องกนัและการตรวจพบ เพื�อลดความผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน รวมไปถึงป้องกนั
และลดความเสยีหายอนัอาจเกิดขึ 6นกบัธนาคารและลกูค้าของธนาคาร 
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ธนาคารกําหนดแนวทางการบริหารความเสี�ยงที�เป็นมาตรฐาน โดยจะเน้นการปรับปรุงกระบวนการเพื�อป้องกันความเสี�ยง 
(Risk Prevention) และการจัดการความเสี�ยงได้อย่างทันท่วงทีก่อนที�จะเกิดความเสียหายต่อธนาคารและลูกค้าของธนาคาร โดย
กําหนดให้หนว่ยงานตา่งๆ มีการบริหารความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการ ซึ�งประกอบด้วยการระบ ุประเมิน ควบคมุ ติดตาม และรายงานความ
เสี�ยงอย่างเป็นระบบ ผ่านเครื�องมือที�เกี�ยวข้อง ได้แก่ การจดัเก็บและรวบรวมข้อมลูความเสียหายที�เกิดจากความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการ 
(Operational Loss Data Collection) การประเมินการควบคมุความเสี�ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self  Assessment : RCSA) และ
การกําหนดดชันีชี 6วดัความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการ (Operational Key Risk Indicator : KRI)   

การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินธุรกิจของธนาคารอยา่งกว้างขวาง ทั 6งการทําธุรกรรม การออกผลติภณัฑ์
หรือบริการทางการเงินรูปแบบต่างๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื�อตอบสนองความต้องการของลกูค้าที�ต้องการความทนัสมยัและ
ความสะดวก พฒันาการตา่งๆ เหลา่นี 6 แม้วา่อาจทําให้ความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการมีแนวโน้มสงูขึ 6น แตธ่นาคารก็มีการกําหนดกระบวนการ
ในการพิจารณาความเสี�ยงในขั 6นตอนการออกผลิตภณัฑ์หรือบริการต่างๆ โดยกําหนดให้หน่วยงานต้องทําการประเมินความเสี�ยงและ
ประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี�ยง ผ่านขั 6นตอนการทํา Product Assessment สําหรับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ / การปรับปรุง 
เพื�อให้มั�นใจว่าความเสี�ยงที�มีนยัสําคัญต่างๆ ได้รับการบริหารจัดการและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคารและลกูค้าของ
ธนาคารได้ 

นอกจากนี 6 ธนาคารยงัมีการจดัการและควบคมุความเสี�ยงอนัเกิดจากการใช้บริการจากผู้ ให้บริการภายนอก (Outsourcing) 
และการรับให้บริการแก่ธุรกิจทางการเงินหรือทางการ (Insourcing) รวมไปถึงมีการกําหนดให้มีแผนรองรับกรณีผู้ ให้บริการภายนอกไม่
สามารถปฏิบตัิงานได้ เพื�อให้มั�นใจได้วา่จะไมเ่กิดผลกระทบตอ่การให้บริการแก่ลกูค้าของธนาคาร 

สําหรับความเสี�ยงที�เกิดจากเหตกุารณ์ภายนอกที�อยู่นอกเหนือการควบคมุของธนาคาร และอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนิน
ธุรกรรมหลกัของธนาคาร ธนาคารมีการกําหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื�องทางธุรกิจ (Business Continuity Management 
Policy : BCM Policy) และมีการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื�อง (Business Continuity Plan : BCP) สําหรับธุรกรรม
หลกัของธนาคารเพื�อรองรับความเสี�ยงดงักลา่ว เพื�อให้มีความมั�นใจวา่แม้ในภาวะฉกุเฉินหรือภาวะวิกฤต ธนาคารยงัสามารถให้บริการ
แก่ลกูค้าของธนาคารได้อยา่งตอ่เนื�อง  โดยกําหนดให้มีการทดสอบแผนอยา่งสมํ�าเสมอ รวมไปถึงมีการทดสอบแผนฯ ร่วมกบัผู้ให้บริการ
ภายนอกที�ธนาคารใช้บริการ เพื�อปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภาพ และยังเป็นการสร้างความมั�นใจให้ทั 6งกับพนักงานและลกูค้าของ
ธนาคารด้วย 

ทั 6งนี 6 ธนาคารจะมีการสรุปข้อมูลสถานะความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการของธนาคาร วิเคราะห์หาสาเหตุ และรายงานต่อผู้บริหาร
ระดบัสงูและคณะกรรมการกํากบัดแูลความเสี�ยง (ROC) เป็นประจําทกุเดือน เพื�อทราบและบริหารจดัการสถานะความเสี�ยงที�มีอยู่และ
สนบัสนนุการตดัสนิใจทางธุรกิจ 

4.4) ความเสี,ยงด้านสภาพคล่อง 
ความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่ง หมายถึง ความเสี�ยงที�เกิดจากการที�ธนาคารไมส่ามารถชําระหนี 6สนิหรือภาระผกูพนัเมื�อถึงกําหนด 

เนื�องจากไม่สามารถเปลี�ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไมส่ามารถจดัหาเงินทนุได้เพียงพอ หรือสามารถจดัหาเงินทนุได้ด้วยต้นทนุที�สงู
เกินกวา่ระดบัที�ยอมรับได้ ซึ�งอาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้และเงินกองทนุของธนาคาร 

ธนาคารมีการกําหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคล่องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร 
สภาวะตลาด และเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งของสถาบนัการเงินของธนาคารแหง่ประเทศไทย ธนาคารมี
กระบวนการบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งที�สาํคญั ดงันี 6 
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1. การระบคุวามเสี�ยง 
 การบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งจะมีการวิเคราะห์แหลง่ที�มาของความเสี�ยงจากโครงสร้างงบดลุเพื�อระบถุึงความ

เสี�ยงด้านสภาพคลอ่งของธนาคาร โดยพิจารณาจากลกัษณะของแหลง่ที�มาและแหลง่ใช้ไปของสภาพคลอ่ง รวมทั 6งความสามารถในการ
เปลี�ยนสนิทรัพย์ตา่งๆ ให้เป็นเงินสด 

2. การวดัความเสี�ยง 
 ความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งสามารถวดัได้จากประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่าย รวมถึงภาระผกูพนันอกงบดลุ เพื�อ

ดฐูานะสภาพคลอ่งในแตล่ะชว่งเวลาตา่งๆ (Liquidity Gap) หรือการวเิคราะห์อตัราสว่นทางการเงิน เพื�อทราบถึงแนวโน้มความเสี�ยง
ด้านสภาพคลอ่ง นอกจากนี 6ธนาคารได้กําหนด Survival Period ที�ธนาคารสามารถบริหารสภาพคลอ่งได้อยา่งเพียงพอในการดาํเนิน
ธุรกิจภายใต้สถานการณ์วิกฤตที�ธนาคารเป็นผู้ กําหนด 

3. เพดานหรือตวับง่ชี 6 (Trigger) ความเสี�ยง และการควบคมุความเสี�ยง 
 ธนาคารควบคมุความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่ง โดยกําหนดหน้าที�ความรับผิดชอบของหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องให้มีการติดตาม

ดแูลฐานะสภาพคลอ่งและรายงานตอ่คณะกรรมการที�ได้รับมอบหมายอยา่งสมํ�าเสมอ รวมทั 6งมีการกําหนดเพดานหรือตวับง่ชี 6 (Trigger) 
ความเสี�ยงด้านสภาพคล่องทั 6งสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศที�มีนยัสําคญั โดยอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร เพื�อใช้
ควบคมุความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งให้อยูใ่นระดบัที�ยอมรับได้ 

4. การติดตาม และรายงานความเสี�ยง 
 ธนาคารมีการติดตามและรายงานฐานะสภาพคลอ่งอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้คณะกรรมการที�ได้รับมอบหมาย ผู้บริหาร

ระดบัสงู และหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง ที�รับผิดชอบในการบริหารและจดัการความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งได้รับทราบถึงฐานะและระดบัความ
เสี�ยงที�มีอยู ่เพื�อเตรียมจดัหาแหลง่เงินทนุให้เพียงพอกบัความต้องการหรือลดความเสี�ยงที�จะขาดสภาพคลอ่ง 

นอกจากนี 6แล้ว ธนาคารมีการทดสอบภาวะวกิฤตความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งเป็นรายไตรมาส ตามกรอบนโยบายการทดสอบ
ภาวะวิกฤตของธนาคาร โดยใช้สถานการณ์ที�ธนาคารกําหนดขึ 6นเอง ซึ�งแบง่ออกได้ 3 กรณี ได้แก่ (1) ภาวะวิกฤตที�เกิดขึ 6นกบัธนาคารเอง 
(Institution-specific Crisis) (2) ภาวะวิกฤตที�เกิดขึ 6นกบัระบบสถาบนัการเงินและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร (Market-
wide Crisis) และ (3) ภาวะวิกฤตที�เกิดจากผลรวมของทั 6งสองปัจจยั (Combination of Both) โดยในแตล่ะสถานการณ์จําลองจะสมมติ
ให้มีการเบิกถอนเงินฝากของลกูค้าแต่ละประเภทในสดัสว่นที�ตา่งกนั สภาพคลอ่งในตลาดสินทรัพย์สภาพคลอ่งลดลง ความสามารถใน
การเข้าถึงแหลง่เงินทนุขนาดใหญ่ลดลง เป็นต้น นอกจากนี 6ธนาคารมีการปรับข้อมลูให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมที�เกิดขึ 6นจริงทั 6งในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤต และธนาคารได้จดัทําแผนฉกุเฉินสภาพคลอ่งเพื�อรองรับภาวะวิกฤตโดยคํานึงถึงผลการทดสอบภาวะวิกฤตในแต่
ละสถานการณ์จําลอง ซึ�งแผนฉกุเฉินสภาพคลอ่งได้กําหนดตวับง่ชี 6เพื�อเตือนภยัสาํหรับวิกฤตการณ์สภาพคลอ่ง เพื�อให้ธนาคารสามารถ
ลดแรงกระทบในเชิงลบจากปัญหาสภาพคลอ่งที�จะเกิดขึ 6นได้อยา่งทนัทว่งที ด้วยคา่ใช้จ่าย/ต้นทนุที�สมเหตสุมผล   
 
4.5) การบริหารจัดการเงนิกองทุน 
 ธนาคารได้ดําเนินการบริหารจัดการเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ Basel III ที�ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ทั 6งในระดับ
ธนาคารและระดบักลุม่ธุรกิจทางการเงิน โดยได้ถือปฏิบตัิตั 6งแตว่นัที� 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา 
 การกํากบัดแูลเงินกองทนุตาม Basel III ประกอบด้วย 3 หลกัการ ดงันี 6 
 หลักการที, 1 การดํารงเงินกองทนุขั 6นตํ�า  กําหนดให้ธนาคารต้องดาํรงเงินกองทนุรองรับความเสี�ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และ
ด้านปฏิบตัิการ 
 หลักการที,  2 การกํากับดูแลโดยทางการ  กําหนดให้ธนาคารดํารงเงินกองทุนสูงกว่าเงินกองทุนขั 6นตํ�าตามหลักการที� 1    
(Pillar I) เพื�อรองรับความเสี�ยงที�ไม่ครอบคลมุทั 6งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และกําหนดให้ธนาคาร มีระบบการบริหารความเสี�ยงที�ดี
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โดยธนาคารต้องมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) โดยคํานึงถึงความเสี�ยงทกุด้านของตนเอง และมีการ
ทดสอบภาวะวิกฤตที�เหมาะสม 
 หลักการที,  3 การใช้กลไกตลาดในการกํากบัดแูล  กําหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัการดํารงเงินกองทนุ ระดบั
ความเสี�ยงและระบบบริหารความเสี�ยงของตนเอง เพื�อให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี�ยวข้องในตลาดสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าว
วิเคราะห์และประเมินความเสี�ยงของธนาคาร ซึ�งจะเป็นกลไกตลาดที�สําคญัในการผลกัดนัให้ธนาคารมีระบบการบริหารความเสี�ยงที�ดี 
นอกเหนือจากการควบคมุภายในของธนาคารและการกํากบัดแูลโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 ธนาคารมีการปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานในการบริหารความเสี�ยง และการดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนตาม
หลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทยและหลกัปฏิบตัิสากลมาโดยตลอด มีการทํา Stress Test ครอบคลมุความเสี�ยงที�มีนยัสาํคญัทั 6ง
ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต เพื�อประเมินผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินกองทนุ รวมทั 6งศึกษาผลกระทบจากเกณฑ์ Basel lll เพื�อ
ใช้ในการวางแผนเงินกองทนุ (Capital Planning) รวมถึงการกําหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลของธนาคาร 
 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2564 ธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี�ยง (กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร) ร้อยละ 
19.63  และมีอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสี�ยงหลงัการ Stress Test สงูกวา่เกณฑ์ขั 6นตํ�าที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด สะท้อน
ความแข็งแกร่งของฐานะเงินกองทนุของธนาคารที�จะสามารถรองรับการขยายธุรกิจ รวมถึงความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ 6นจากการเปลี�ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และกฎระเบียบตา่งๆ ของทางการ 
 สําหรับการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารได้จัดสง่รายงานการดํารง
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี�ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายไตรมาส และได้เปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัการ
ดํารงเงินกองทนุและข้อมลูความเสี�ยงด้านต่างๆ ของกลุม่ธุรกิจทางการเงินตามเวลาที�กําหนดทาง Website ของธนาคาร โดยธนาคาร
และกลุม่ธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทนุสงูกวา่เกณฑ์ขั 6นตํ�าที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด 
 อย่างไรก็ดี ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนการคํานวณ
สินทรัพย์เสี�ยงทั 6งทางด้านเครดิต ความเสี�ยงด้านตลาด และความเสี�ยงด้านปฏิบัติการ เพื�อให้สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ของ Basel 
Committee on Banking Supervision (BCBS) ที�อาจมีการบังคบัใช้ในอนาคตสําหรับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยได้มีการ
ประเมินผลกระทบ (Comprehensive Impact Assessment : CIA) ทั 6งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื�องเพื�อเตรียมความ
พร้อมในการดําเนินธุรกิจของธนาคารในอนาคต 

4.6) ความเสี,ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Cyber risk) 
ปัจจบุนัธนาคารใช้เทคโนโลยีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื�อนธุรกิจ ดงันั 6นจึงเตรียมพร้อมกบั

ความเสี�ยงจากภยัคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) มากขึ 6น ธนาคารมีการรักษาความมั�นคงปลอดภยัต่อภยัคกุคามทางไซเบอร์
อย่างเข้มงวดและรัดกุม และมีความพร้อมในการรับมือกบัภยัคุกคามทางไซเบอร์ โดยจดัให้มีการวางกรอบการกํากบัดแูลการบริหาร
จดัการความเสี�ยงทั 6งด้านบคุลากร กระบวนการ และเครื�องมือ เพื�อลดผลกระทบตอ่ลกูค้า และชื�อเสยีงของธนาคาร 

ธนาคารได้กําหนดหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลการบริหารความเสี�ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk 
Management) และจัดทําการประเมินระดับความเสี�ยงตั 6งต้นด้านไซเบอร์ (Cyber Inherent Risk Assessment) และกําหนด 
แนวทางการบริหารจดัการความเสี�ยงด้านไซเบอร์ ตลอดจนกําหนดให้มีมาตรการควบคมุด้านการรักษาความมั�นคงปลอดภยั (Maturity 
Level) โดยพิจารณาจากปัจจยัความเสี�ยงพื 6นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ด้าน คือ 

1. เทคโนโลยีและการเชื�อมต่อ เพื�อป้องกนัความเสี�ยงตั 6งต้นด้านไซเบอร์จากช่องโหว่ของเทคโนโลยีใหม่ที�ยงัไม่เคยตรวจพบ 
เทคโนโลยีเก่าที�ล้าสมัย การเชื�อมต่อที�ไม่ปลอดภยั การทุจริตจากบุคคลภายนอก หรือการบริหารจัดการด้านการรักษาความมั�นคง
ปลอดภยัของอปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมลู และระบบงาน 
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2. ช่องทางการให้บริการ ที�มีการเชื�อมตอ่กบัระบบเครือขา่ยภายนอก เช่น Internet Banking, Mobile Banking หรือ Website 
ของธนาคาร เพื�อป้องกนัความเสี�ยงด้านไซเบอร์ในทกุช่องทางการให้บริการ 

3. ผลติภณัฑ์และการให้บริการ เช่น ธุรกรรมการโอนเงินแบบ Real Time Online เป็นต้น รวมถึงการให้บริการด้านเทคโนโลยี
แก่องค์กรภาครัฐ 

4. การจ้างบริษัทผู้ให้บริการภายนอก เพื�อตอบสนองการดาํเนินงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื�อควบคมุความเสี�ยง 
จากการถกูโจมตีทางไซเบอร์ 

5. ประวตัิการถกูคกุคามทางไซเบอร์ หรือการโจมตีทางไซเบอร์ในอดีต เช่น Phishing, Malware, Social Engineering หรือ 
DDoS เป็นต้น 

ธนาคารมีกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจที�มุ่งเน้น Electronic Banking แบบครบวงจร มีการนําเทคโนโลยีใหม่ที�มีความซบัซ้อนและ
หลากหลายมาใช้ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื 6นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันาผลิตภณัฑ์ และการให้บริการทาง
การเงินมากขึ 6น มีการดําเนินธุรกิจที�ครอบคลมุในหลายประเทศ มีการใช้และให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกบับคุคลภายนอก
มากขึ 6น 

ธนาคารมีการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี�ยงด้านไซเบอร์และมาตรการควบคุมด้านการรักษาความมั�นคง 
ปลอดภัย  และมี เค รื� องมือ ที� ใช้ ในการระบุ  ประเมิน  ติดตาม  ลด  ควบ คุม  และรายงานงานความเสี�ยงได้อย่างรวด เร็ว  
ทนัเหตกุารณ์ แนวทางการบริหารจดัการความเสี�ยงด้านไซเบอร์และมาตรการควบคมุด้านการรักษาความมั�นคงปลอดภยัที�พงึมีของแต่
ละ Maturity Level คือ Baseline, Intermediate และ Advanced จะครอบคลมุการบริหารจดัการความเสี�ยงด้านไซเบอร์ใน 6 ด้านหลกั 
ดงันี 6 

1. ธรรมาภิบาล (Governance) เป็นแนวทางการกํากบัดแูลด้าน Cyber Resilience มีการกําหนดกลยทุธ์และนโยบายด้าน 
Cyber Resilience การบริหารจดัการความเสี�ยง การตรวจสอบภายใน และการจดัสรรและพฒันาบคุลากร การกํากบัดแูล และบริหาร
จดัการความเสี�ยงในภาพรวมขององค์กรที�สอดคล้องและมีมาตรฐานเดียวกนั 

2. การระบุความเสี�ยง (Identification) เป็นแนวทางการกําหนดขอบเขตและวิธีการในการประเมินความเสี�ยงด้านไซเบอร์   
การบริหารจดัการทรัพย์สนิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ�งรวมถึงการเพิ�ม ลด โยกย้าย และการตั 6งค่าอปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ข้อมลู 
และระบบงานที�เกี�ยวข้อง เพื�อให้สามารถบริหารจดัการควบคมุและลดความเสี�ยงได้อยา่งเหมาะสมและทนัการณ์ 

3. การป้องกนัความเสี�ยง (Protection) เป็นแนวทางการควบคมุและป้องกนัความเสี�ยงของโครงสร้างพื 6นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยครอบคลุมระบบเครือข่าย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ข้อมูล และระบบงาน เช่น การตั 6งค่าระบบงาน การเข้าถึง
ระบบงานและการจัดการสิทธิ� การรักษาความมั�นคงปลอดภัยของข้อมูล การพัฒนาระบบงานที�มีความมั�นคงปลอดภยั การบริหาร
จดัการ Patch เพื�อให้เกิดการควบคมุ หรือลดผลกระทบด้านการรักษาความมั�นคงปลอดภยัไซเบอร์ 

4. การตรวจจับความเสี�ยง (Detection) เป็นแนวทางในการค้นหา ทดสอบ และบริหารจัดการช่องโหว่ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถตรวจจบั วิเคราะห์ ติดตาม และแจ้งเตือนเหตกุารณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานหรือผู้ รับผิดชอบรับทราบ 
และสามารถดําเนินการแก้ไขได้ทนัที 

5. การรับมือและฟื6นฟูความเสียหาย (Response and Recovery) เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการรับมือเหตุการณ์
ผิดปกติทางไซเบอร์เช่น การจดัทําและทดสอบแผนฉกุเฉิน การสืบสวนและวิเคราะห์สาเหต ุการแก้ปัญหา และจดัทํารายงานเพื�อเสนอ
ตอ่คณะกรรมการที�ได้รับมอบหมายของธนาคาร 

6. การบริหารจัดการความเสี�ยงจากบุคคลภายนอก (Third Party Risk Management) เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
บคุคลภายนอก การทําสญัญาจ้าง การประเมินความเหมาะสม การติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน และการสอบทานผลการ
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ปฏิบตัิงาน เพื�อให้มั�นใจว่าผู้ ให้บริการภายนอกสามารถปฏิบตัิงานให้ธนาคารได้ตามเป้าหมายและเงื�อนไขที�กําหนด โดยไม่ก่อให้เกิด
ความเสี�ยงด้านไซเบอร์จนสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานและการให้บริการ 

ธนาคารให้ความสําคัญกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมถึงระบบงาน (Application) ข้อมูล (Information) 
โครงสร้างพื 6นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure) งานด้านปฏิบัติการ (Operation) รวมถึงบุคลากรและกระบวนการที�
จดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (People and Process) เพื�อนําไปสูแ่นวทางปฏิบตัิที�ดี (IT Best Practices) ในการป้องกนัความเสี�ยง
หรือความเสยีหายที�อาจจะเกิดขึ 6นตอ่ธนาคาร ภายใต้กรอบหลกัการของ ธปท. ที�สาํคญั 3 ประการ คือ 

� การรักษาความปลอดภยัของระบบและข้อมลู (Confidentiality) 
� ความถกูต้องเชื�อถือได้ของระบบงานและข้อมลู (Integrity) 
� ความพร้อมใช้ของงานเทคโนโลยสีารสนเทศที�ใช้บริการ (Availability) 

 นอกจากนี 6 ธนาคารยงัได้ประกาศนโยบายและกระบวนการรักษาความปลอดภยัสารสนเทศ และทบทวนมาตรฐานการรักษา
ความปลอดภยัสารสนเทศ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตามมาตรฐานสากลอยา่งตอ่เนื�อง
เป็นปัจจุบนั มีการแต่งตั 6งคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Steering Committee) ทําหน้าที�กํากับควบคุมดูแลความ
เสี�ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร เพื�อพิจารณาให้คําแนะนําไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ดียิ�งขึ 6น (Process 
Improvement) และพิจารณาความเสี�ยงที�อาจจะสง่ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของธนาคาร เพื�อเป็นการสร้างความเชื�อมั�นในระบบ
รักษาความปลอดภยัข้อมลูสารสนเทศของธนาคารเป็นสําคญั และกําหนดหลกัเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกํากบัดแูลเกี�ยวกับการให้
ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที�รวมถึงการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ�งเป็นไปตาม พระราชบญัญัติ
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. ���� 
 

4.7) ความเสี,ยงอื,นๆ ที,เกี,ยวข้อง 

� ความเสี,ยงด้านชื,อเสียง (Reputation Risk)  

 ความเสี�ยงด้านชื�อเสยีง (Reputation Risk) เกิดจากการที�สาธารณชน ได้แก่ ลกูค้า คู่ค้า นกัลงทนุ และผู้ กํากบัดแูล รับรู้
ถึงภาพลกัษณ์ในเชิงลบหรือขาดความเชื�อมั�นในธนาคาร เนื�องจากการดําเนินธุรกิจของธนาคารเป็นการให้บริการประชาชนเป็นหลกั 
ประกอบกับระบบการติดต่อสื�อสารในปัจจุบันที�คนทั�วโลกสามารถติดต่อสื�อสารและรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
ขณะเดียวกันก็อาจเป็นช่องทางในการแพร่กระจายข่าวลือ คําวิจารณ์ของประชาชนที�มีต่อธนาคารได้เช่นกัน ซึ�งส่งผลกระทบต่อ
ภาพลกัษณ์และความเชื�อมั�นต่อผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร รวมทั 6งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และ / หรือเงินกองทุนของธนาคาร  
ทั 6งในปัจจุบนัและอนาคต นอกจากนี 6 ความเสี�ยงด้านชื�อเสียงอาจเป็นผลจากความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการที�การปฏิบตัิงานไม่เป็นไปตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์ของทางการและหน่วยงานกํากับดูแล การปฏิบตัิที�ไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณ หรือความคาดหวงัของสงัคม หรือ
มาตรฐานการบริการของธุรกิจ หรือไมเ่ป็นไปตามข้อตกลง หรือการบริการที�ไมเ่ป็นมิตรกบัลกูค้า 

 ทั 6งนี 6 ธนาคารมีการบริหารความเสี�ยงด้านชื�อเสียงเพิ�มเติมจากการบริหารความเสี�ยงที�สําคญัด้านอื�นๆ พร้อมกําหนด
แนวทางและกระบวนการบริหารความเสี�ยงด้านชื�อเสียง โดยมีการทบทวนความเหมาะสมตามรอบระยะเวลาที�กําหนดหรือทกุครั 6งที�มี
การเปลี�ยนแปลงที�มีนยัสําคญั สาํหรับกระบวนการบริหารความเสี�ยงด้านชื�อเสยีงนั 6น  ธนาคารมีการกําหนดปัจจยัเสี�ยง ดชันีชี 6วดัความ
เสี�ยงด้านชื�อเสียง ตลอดจน Risk Appetite และ Risk Tolerance โดยมีการติดตามความเสี�ยงตามดชันีชี 6วดัที�กําหนดและนําเสนอต่อ
คณะกรรมการกํากบัดแูลความเสี�ยง (ROC) เป็นประจําทกุเดือน หากพบวา่ ดชันีชี 6วดัมีคา่เกินระดบัความเสี�ยงที�กําหนด จะต้องรายงาน
พร้อมชี 6แจงเหตผุลรวมทั 6งกําหนดแนวทางแก้ไข / ลดความเสี�ยง (Action Plan) 
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 ความเสี,ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  
ความเสี�ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี�ยงที�เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ แผนดําเนินงาน และการนําไปปฏิบตัิไม่เหมาะสม

หรือไมส่อดคล้องกบัปัจจยัภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อนัสง่ผลกระทบตอ่รายได้ เงินกองทนุ หรือการดํารงอยูข่องกิจการ 
ธนาคารดําเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวงัและให้ความสําคัญอย่างมากกับแผนการดําเนินงานและการบริหารความเสี�ยง     

โดยสรุปดงันี 6  
1) ธนาคารมีมาตรการบริหารความเสี�ยงด้านกลยทุธ์ที�เป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

และมีคณะกรรมการการกํากับดูแลความเสี�ยง คอยควบคุมดูแล   โดยมีการจัดทํานโยบายและคู่มือในการบริหารความ
เสี�ยงด้านกลยทุธ์ และทบทวนเป็นประจําทกุปี 

2) กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ของธนาคารใช้หลกัการดําเนินการให้สอดคล้องและครอบคลมุตามแผนนโยบายที�วางไว้ 
โดยมีการระบขุั 6นตอนและผู้ เกี�ยวข้อง รวมทั 6งกรอบระยะเวลาที�ชดัเจน คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของธนาคารและ
บริษัทในเครือมีส่วนร่วมระดมความคิดในการจัดทําแผนกลยุทธ์ธนาคาร โดยให้ความสําคัญเป็นอย่างมากกับการ
พิจารณาทบทวนและกําหนดกรอบนโยบาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ แผนยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจของธนาคาร ซึ�งผ่านการ
พิจารณาอนุมตัิจากคณะกรรมการธนาคาร รวมถึง มีกระบวนการนําแผนกลยุทธ์ธนาคารไปสู่การปฏิบตัิ และได้สื�อสาร
แผนกลยทุธ์ของธนาคารให้ผู้บริหารทกุหน่วยงานได้ทราบโดยทั�วกนั  อีกทั 6งมีการติดตามดแูลให้มีการนําไปปฏิบตัิเพื�อให้
บรรลเุป้าหมายขององค์กร   

3) แผนกลยุทธ์ของธนาคารมีความเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาวะแวดล้อม ทั 6งภายในและภายนอก โดยมุ่งเน้นการใช้ข้อมูล
จริงและการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัเป้าหมายธนาคารและคู่เทียบ  มีการจัดทํา SWOT Analysis และนํามากําหนดเป็น
กลยทุธ์ที�สง่เสริมจุดแข็ง แก้ไขจุดออ่น ช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจเชิงบวก และป้องกนัอปุสรรคจากแรงกดดนัภายนอกเชิงลบ 
รวมกนัเป็นกลยทุธ์ภาพรวมของธนาคารทั 6งระยะสั 6นและระยะยาวที�สนองตอบต่อ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมหลกัของ
ธนาคาร 

4) มีกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายเป็นระยะ และมีการรายงานต่อผู้บริหารอย่างสมํ�าเสมอ 
เพื�อให้การผลกัดนักลยทุธ์ต่างๆ มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการทบทวนและปรับเปลี�ยนแผนการดําเนินงานให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกบัสภาวการณ์ที�อาจเปลี�ยนแปลงไป 

 ความเสี,ยงจากทรัพย์สินรอการขาย  
ความเสี�ยงหลกัของทรัพย์สนิรอการขาย ได้แก่ ความเสี�ยงจากการด้อยคา่หรือมลูคา่ที�ลดลงของทรัพย์สนิ หรือเสื�อมราคา 

ซึ�งเกิดจากสภาพทรัพย์หรือสิ�งแวดล้อมเปลี�ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ความเสื�อมโทรมทางกายภาพ การปรับลดของราคาอสงัหาริมทรัพย์
ตามภาวะตลาดปัจจุบนั ข้อกฎหมาย ผงัเมือง การคมนาคม และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน เป็นต้น ที�มีผลกระทบต่อศกัยภาพใน 
การขาย ทั 6งนี 6 ระดบัความเสี�ยงขึ 6นอยู่กบัประเภททรัพย์ คณุภาพของทรัพย์ การเปลี�ยนแปลงของราคาตลาด และระยะเวลาการถือครอง 
อย่างไรก็ดี ธนาคารได้มีการพิจารณาถึงแนวทางลดความเสี�ยง รวมทั 6งมีการติดตามและควบคุมความเสี�ยงให้อยู่ในระดบัที�ยอมรับได้ 
เช่น การพิจารณาซื 6อทรัพย์หรือรับโอนทรัพย์ชําระหนี 6ให้เหมาะสมตามประเภททรัพย์และคณุภาพทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์ตาม
กรอบเวลาเพื�อให้สะท้อนราคาตลาด การบริหารจดัการทรัพย์ให้มสีภาพพร้อมขายอยูเ่สมอ การกําหนดกลยทุธ์การตลาดและราคาขายที�
เหมาะสม เป็นต้น เพื�อเร่งขายทรัพย์สนิรอการขายของธนาคารโดยเร็ว 
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นอกเหนือจากความเสี�ยงจากการด้อยค่าหรือมูลค่าที�ลดลงของทรัพย์สินหรือการเสื�อมราคาที�กล่าวถึงในวรรคก่อนแล้ว 
ธนาคารยงัมีภาระในการกนัสาํรองทรัพย์สนิรอการขายที�ถือครองเกินเกณฑ์อายทีุ�กําหนดให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การจดัชั 6นและการกนั
สํารองของสถาบนัการเงินตามประกาศที�เกี�ยวข้องของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ�งในงวดแรก ปี 2564 ธนาคารมีสินทรัพย์รอการขาย
สว่นหนึ�งครบกําหนดการกนัสาํรองดงักลา่ว โดยธนาคารได้กนัสาํรองสว่นนี 6ตามเกณฑ์ดงักลา่วครบถ้วนแล้ว 

� ความเสี,ยงจากภาวะเศรษฐกิจ  

เศรษฐกิจไทยในปี nopq ยงัคงมีความเสี,ยงสูงจากการแพร่ระบาดของโควิด-rs ประเทศไทยเผชิญแรงปะทะจาก
การแพร่ระบาดของเชื 6อไวรัสโควิด-�� ระลอกใหมม่าตั 6งแตเ่ดือนเมษายน ���� ซึ�งสว่นใหญ่เป็นไวรัสกลายพนัธ์ุุสายพนัธ์ุเดลตา ขณะที�
อตัราการฉีดวคัซีนของประชากรยงัคอ่นข้างตํ�า รวมทั 6งประสทิธิภาพการป้องกนัการติดเชื 6อกลายพนัธ์ุของวคัซีนลดลง ทําให้ภาครัฐต้อง
ยกระดับมาตรการควบคุมโรคทั 6งในมิติของการขยายขอบเขตพื 6นที�เสี�ยงและระยะเวลาการควบคุมโรค ส่งผลให้อุปสงค์ในประเทศ
โดยรวมมีความเปราะบางมากขึ 6น เช่นเดียวกับภาคธุรกิจที�ยังไม่อาจฟื6นตวัได้มากนักแม้จะมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและปรับ
โครงสร้างหนี 6สาํหรับผู้ ที�ได้รับผลกระทบออกมาอยา่งตอ่เนื�อง อีกทั 6งยงัลดทอนโอกาสในการเปิดประเทศเพื�อเร่งฟื6นฟูเศรษฐกิจและภาค
ท่องเที�ยว อย่างไรก็ดี ภาคการผลิตและสง่ออกสินค้าฟื6นตวัได้อย่างต่อเนื�องตามทิศทางการฟื6นตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ในระยะ
ข้างหน้า มาตรการทางการเงินและมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจเพิ�มเติมจะมีส่วนสนับสนุนการฟื6นตัวของเศรษฐกิจได้ในระยะสั 6น 
นอกจากนี 6 การเร่งจัดหาและการกระจายวคัซีนให้เพียงพอและทันการณ์เพื�อก่อให้เกิดภูมิคุ้ มกันหมู่ (Herd immunity) ให้ได้โดยเร็ว 
ยงัคงเป็นโจทย์สําคญัที�สดุต่อเศรษฐกิจไทยในบริบทปัจจุบนัที�จะช่วยพยุงให้เศรษฐกิจไทยในปี ���� มีโอกาสขยายตัวได้ในกรอบ 
ร้อยละ �.� –1.2 จากการประเมินลา่สดุของสาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

มาตรการทางการคลังและการเงินยังคงมีความสําคัญต่อการสนับสนุนการฟืXนตัวของเศรษฐกิจ โดยมาตรการ
เยียวยาฟื6นฟูเศรษฐกิจของภาครัฐที�ใช้เม็ดเงินจากพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลงักู้ เงินเพื�อแก้ไขปัญหาฯ จากการระบาด
ของโควิด-�� ทั 6ง � ฉบบั รวม �.� ล้านล้านบาท ยงัคงเป็นสิ�งจําเป็นต่อการฟื6นตวัของเศรษฐกิจที�มีความแตกต่างกนัในแต่ละภาคสว่น 
(K-shape Recovery) รวมทั 6งช่วยสนบัสนนุการฟื6นฟูภาคธุรกิจในระยะต่อไป เช่นเดียวกบัมาตรการทางการเงินที�ยงัคงต้องผ่อนคลาย
อย่างต่อเนื�อง โดยอตัราดอกเบี 6ยนโยบาย ณ เดือนสิงหาคมอยู่ที�ร้อยละ �.� ซึ�งเป็นระดบัที�ตํ�าที�สดุในรอบหลายปีและยงัอาจปรับลดลง
ได้หากสถานการณ์เศรษฐกิจแย่ลง ควบคู่กับการเร่งออกมาตรการช่วยเหลือผู้ ที�ได้รับผลกระทบอย่างทนัการณ์ เน้นการเข้าถึงสภาพ
คล่องของธุรกิจในทุกขนาด ตลอดจนสนบัสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี 6ให้แก่ลกูหนี 6ที�ได้รับผลกระทบได้
อยา่งตรงจดุ  

 
 
 
 
 
 
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝงและร่างหนงัสือชี ชวนฉบบันี มีการระบุถึงปัจจยัความเสี�ยงหรือภาวะแวดล้อมอื�นที�

สําคญับางประการซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของธนาคารและหลกัการบริหารความเสี�ยงที�มีอยู่ในปัจจุบนั 
อย่างไรก็ดี ธนาคารอาจไม่ทราบถึงความเสี�ยงบางประการ อีกทั งยังมีความเสี�ยงอื�นๆ ที�ในขณะนี ธนาคารเชื�อว่ายังไม่มีนยัสําคัญ แต่อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจ  
ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของธนาคาร และอาจกลายเป็นความเสี�ยงที�มีนยัสําคญัต่อธนาคารได้ ดงันั น ธนาคารจึงไม่สามารถรบัรองได้ว่าจะสามารถระบุ
ถึงปัจจัยความเสี�ยงต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน หรือป้องกันความเสี�ยงต่างๆ ที�อาจเกิดขึ นและอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และ 
ผลการดําเนินงานของธนาคารได้ทั งหมด 

ดงันั น ในการตดัสินใจลงทุนผู้ลงทุนจึงควรใช้ความระมดัระวงัและวิจารณญาณของตนเองในการศึกษาข้อมูลของธนาคารในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงและร่างหนงัสือชี ชวนฉบบันี  
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(5) ปัจจัยความเสี,ยงของหุ้นกู้ที,มีอนุพนัธ์แฝง 
5.1.1 หุ้นกู้ที,มีอนุพันธ์แฝงที,อ้างอิงกับหุ้นกู้ 
(i) รายละเอียดโดยสงัเขปของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัหุ้นกู้  

หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�อ้างอิงกับหุ้นกู้  คือ หุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�การชําระดอกเบี 6ย และ/หรือ การชําระคืนเงินต้น และ/หรือ
จํานวนการสง่มอบเมื�อมีการไถ่ถอน และ/หรือ การใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนใด ๆ จะถกูคํานวณโดยอ้างอิงกบั 
และ/หรือ จะขึ 6นอยูก่บัหุ้นกู้ อ้างอิง  

(ii) ปัจจยัความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัหุ้นกู้  

หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�อ้างอิงกับหุ้ นกู้ มีรูปแบบของความเสี�ยง (risk profile) ที�แตกต่างจากหลักทรัพย์ประเภทหนี 6ที�ไม่มี
หลกัประกนัทั�วไป ผลตอบแทนของหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัหุ้นกู้ จะอ้างอิงอยู่กบัผลตอบแทนที�ผู้ลงทนุในหุ้นกู้ อ้างอิง
โดยตรงจะได้รับ ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องมีทั 6งความเสี�ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิง ความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน 
รวมถึงความเสี�ยงจากการเกิดเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

การลงทุนในหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�อ้างอิงกับหุ้นกู้ ไม่สามารถเทียบเคียงได้กับการลงทุนโดยตรงในหุ้นกู้ ที�เป็นปัจจัยอ้างอิง 
ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงไม่มีนิติสมัพนัธ์โดยตรงใด ๆ กับผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิงและไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิง
ภายใต้หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงนี 6 ซึ�งรวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียง สทิธิในการได้รับดอกเบี 6ยหรือผลตอบแทนตามหุ้นกู้  เป็นต้น 

สว่นต่อไปนี 6จะกลา่วถึงปัจจยัความเสี�ยงเพิ�มเติมซึ�งผู้ ที�ประสงค์จะลงทุนควรคํานึงถึงเมื�อจะลงทุนในหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�
อ้างอิงกบัหุ้นกู้  

(1) ข้อพิจารณาบางประการที�เกี�ยวข้องกบัหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัหุ้นกู้  

ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะไมทํ่าการตรวจสอบใด ๆ  เกี�ยวเนื�องกบัหุ้นกู้ อ้างอิงนั 6น เช่น ข้อมลูที�เกี�ยวกบัผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิง 
เป็นต้น แม้เป็นข้อมลูที�ปรากฎอยู่ในสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final 
Terms) หรือในเอกสารที�ให้ข้อมลูเหลา่นั 6น และเป็นข้อมลูที�อาจมีผลกระทบตอ่ราคาซื 6อขายของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�
อ้างอิงกับหุ้นกู้ดงักลา่วอีกด้วย ทั 6งนี 6 ผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิงจะไม่มีสว่นเกี�ยวข้องในการจัดทําสญัญาที�กําหนดสิทธิและ
หน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) หรือในการกําหนดเงื�อนไขของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

(2) ข้อกําหนดที�ให้สทิธิผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงก่อนกําหนดเมื�อเกิดเหตกุารณ์ตา่ง ๆ  

สญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�อ้างอิงกบัราคาหุ้นกู้  อาจมี
ข้อกําหนดให้สิทธิผู้ ออกหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงในการไถ่ถอนหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงก่อนกําหนด เมื�อเกิดเหตุการณ์ 
ตา่ง ๆ เช่น Call Option Event, Additional Disruption Event หรือ Adjustment Event ซึ�งการมีข้อกําหนดเช่นนี 6อาจ
สง่ผลกระทบต่อมลูค่าของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ในช่วงเวลาใด ๆ ที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงสามารถใช้สิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงก่อนกําหนด โดยมลูค่าของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ณ ขณะนั 6น มกัไม่เพิ�มสงูขึ 6นกว่าราคาที�หุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงสามารถไถ่ถอนได้ ณ ขณะนั 6น 

(3) ความเสี�ยงจากการสญูเสยีดอกเบี 6ยและเงินต้น 

สัญญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที�อ้างอิงกับหุ้ นกู้  มัก
กําหนดให้อตัราดอกเบี 6ยที�ได้รับภายใต้หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงดงักลา่ว เป็นไปตามอตัราดอกเบี 6ยของหุ้นกู้ อ้างอิง ทั 6งนี 6 
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หากเกิดเหตุการณ์ ต่าง ๆ เช่น Call Option Event, Additional Disruption Event หรือ Adjustment Event ขึ 6น 
สญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง (Final Terms) ที�อ้างอิงกับหุ้นกู้ อาจมีข้อ
กําหนดให้มีการงดการจ่ายดอกเบี 6ยภายใต้หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง นอกจากนั 6น ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงมีความเสี�ยงที�
จะไม่ได้รับชําระคืนเงินต้นเต็มจํานวน และอาจเป็นศนูย์ด้วย เนื�องจาก เมื�อมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง จํานวน
เงินที�ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะได้รับเมื�อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น Call Option Event, Additional Disruption 
Event หรือ Adjustment Event เป็นต้น จะได้แก่มูลค่าทางตลาดของหุ้นกู้ อ้างอิง หกัด้วยค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผู้ออก
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในการยกเลกิ หรือเข้าทําธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยงต่าง ๆ ใหม่ ซึ�งค่าใช้จ่ายนี 6จะถกูกําหนดโดย
ตัวแทนคํานวณ เงิน (Calculation Agent) โดยหากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที�ถูก กําหนดโดยตัวแทนคํานวณ เงิน 
(Calculation Agent) เป็นจํานวนที�สงูกว่ามลูค่าทางตลาดของหุ้นกู้ อ้างอิง จํานวนเงินที�ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะ
ได้รับเมื�อมีการไถ่ถอนจะเป็นศนูย์ 

(4) ISDA Credit Derivatives Definitions 

โดยทั�วไป สญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง )Final Terms) ที�อ้างอิงกบัหุ้นกู้จะ
ไม่มีข้อกําหนดให้ข้อกําหนดใน ISDA Credit Derivatives Definitions มีผลบงัคบัใช้ด้วยแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม 
ในบางกรณีคูส่ญัญาอาจตกลงให้มีการนําข้อกําหนดใน ISDA Credit Derivatives Definitions มีผลบงัคบัใช้ด้วยใน
สญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง ดงันั 6น การลงทนุ
ในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัหุ้นกู้อาจไมส่ามารถเทียบเคียงได้กบัการลงทนุในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบั
อนัดบัความนา่เชื�อถือหรือเหตกุารณ์ที�มีผลกระทบตอ่การชําระหนี 6 หรือธุรกรรม Credit Default Swap ที�มีข้อกําหนด
ให้ข้อกําหนดใน ISDA Credit Derivatives Definitions มีผลบงัคบัใช้ด้วย 

(5) ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิงและภาระผกูพนัของผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิง  

ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�อ้างอิงกับหุ้นกู้  อาจได้รับผลกระทบจากความเสี�ยงด้านเครดิต และความเสี�ยงอื�น ๆ 
เกี�ยวเนื�องกบัผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิงในกรณีที�ผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิงเปลี�ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายในการดําเนินธุรกิจของตน 
หรือ ธุรกิจและผลการดําเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิงไม่เป็นไปตามที�คาดหมาย หรือ ทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้
อ้างอิงมีไมเ่พียงพอตอ่การชําระหนี 6 การเกิดเหตกุาณ์ตา่ง ๆ เกี�ยวเนื�องกบัผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิงอาจสง่ผลกระทบตอ่หุ้นกู้
ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัหุ้นกู้ดงักลา่ว ดงันั 6น ก่อนตดัสินใจลงทนุในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัหุ้นกู้  ผู้ลงทนุ
ควรพิจารณาฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี 6ของผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิง  

ในการประเมินความเสี�ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิง ผู้ลงทนุสามารถดไูด้จากการจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือที�
จดัทําโดยสถาบนัจัดอนัดบัความน่าเชื�อถือเพื�อประกอบการตดัสินใจลงทุน ถ้าการจดัอนัดบัความน่าเชื�อของหุ้นกู้
อ้างอิงตํ�า แสดงว่าความเสี�ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้ อ้างอิงหรือผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิงสงู ดงันั 6น ผลตอบแทนที�ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัหุ้นกู้ดงักลา่วจะได้รับควรจะสงูด้วย 

เพื�อชดเชยความเสี�ยงที�สงูของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงอ้างอิงกบัหุ้นกู้  การลงทนุในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัหุ้นกู้  
ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงควรติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิง รวมถึงการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงการจัด
อนัดบัความนา่เชื�อถือ จากเว็บไซต์ของสาํนกังานก.ล.ต. สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ หรือสมาคมตลาดตราสาร
หนี 6ไทย 
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นอกจากนั 6น การที�ผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิง ไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที�กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ อ้างอิง หรือการ
เกิดเหตกุารณ์ตา่ง ๆ กบัผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิง เช่น การผิดนดัชําระเงิน การผิดข้อสญัญา การที�ผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิงต้องเข้า
สูก่ระบวนการฟื6นฟกิูจการหรือล้มละลาย การเลกิกิจการ เป็นต้น อาจสง่ผลให้ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่สามารถ
สง่มอบหุ้นกู้ อ้างอิงให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้ (ในกรณีที�มีการตกลงชําระหนี 6ตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงด้วยการ
สง่มอบหุ้นกู้ อ้างอิง) หรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นกู้ อ้างอิงซึ�งอาจกระทบต่อมลูค่าและผลตอบแทนตามหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงได้ โดยในกรณีดังกล่าวตัวแทนคํานวณเงิน (Calculation Agent) อาจทําการเปลี�ยนแปลงสญัญาที�
กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ทั 6งนี 6 เป็นไปตามข้อกําหนดที�ระบไุว้ใน
สญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ซึ�งการเปลี�ยนแปลงดงักลา่ว
อาจสง่ผลตอ่มลูคา่และผลตอบแทนตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

(6) ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงหุ้นกู้ อ้างอิงเป็นหุ้นกู้ อ้างอิงทดแทน (Substitute Reference Obligation) 

ในกรณีที�มีการระบุไว้ในสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง (Final Terms) ให้ 
ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงสามารถเปลี�ยนแปลงหุ้ นกู้ อ้างอิงเป็นหุ้ นกู้ อ้างอิงทดแทน (Substitute Reference 
Obligation) ได้ ในกรณีดงักลา่ว ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงสามารถทําการเปลี�ยนแปลงหุ้นกู้ อ้างอิงเป็นหุ้นกู้ อ้างอิง
ทดแทนได้ตามเงื�อนไขที�ระบุไว้ในสัญญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง  
(Final Terms) ซึ�งอาจมีผลกระทบตอ่มลูคา่และผลตอบแทนตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง นอกจากนี 6 ตวัแทนคํานวณเงิน 
(Calculation Agent) อาจทําการเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดในสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้
ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ซึ�งการเปลี�ยนแปลงดงักลา่วอาจสง่ผลตอ่มลูคา่และผลตอบแทนตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงได้เช่นกนั 

(7) ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัอตัราดอกเบี 6ยในตลาดซึ�งอาจมีผลกระทบตอ่ราคาของหุ้นกู้ อ้างอิง 

หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัหุ้นกู้อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี 6ย กลา่วคือโดยทั�วไป
แล้ว หากอัตราดอกเบี 6ยในตลาดสงูขึ 6น จะส่งผลให้ราคาของหุ้นกู้ อ้างอิงลดลง ซึ�งอาจส่งผลให้ราคาของหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงที�อ้างอิงกับราคาหุ้ นกู้ ดังกล่าวลดลงด้วยเช่นกัน ในทางกลบักัน หากอัตราดอกเบี 6ยในตลาดลดลง  
จะสง่ผลให้ราคาของหุ้นกู้ อ้างอิงสงูขึ 6น ซึ�งอาจสง่ผลให้ราคาของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัราคาหุ้นกู้ดงักลา่ว
สงูขึ 6นด้วยเช่นกนั 

(8) ความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งของหุ้นกู้ อ้างอิง 

ผู้ ถือหุ้นกู้ อ้างอิงอาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ อ้างอิงในตลาดรองก่อนครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อ้างอิงได้ทนัทีในราคาที�
ต้องการ เนื�องจากการซื 6อขายเปลี�ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มากหรืออาจไม่มี สง่ผลให้ผู้ ถือหุ้นกู้ อ้างอิง
สามารถซื 6อขายหุ้นกู้ อ้างอิงได้ที�ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลกัทรัพย์ หรือนิติบคุคลอื�นใด ที�มีใบอนญุาตค้าหลกัทรัพย์
อนัเป็นตราสารแห่งหนี 6เท่านั 6น การขาดสภาพคลอ่งของหุ้นกู้ อ้างอิงนี 6อาจสง่ผลกระทบต่อราคาของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงที�อ้างอิงกบัหุ้นกู้ดงักลา่วได้เช่นกนั 

(9) ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการชําระหนี 6ตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัหุ้นกู้ ด้วยการสง่มอบหุ้นกู้ อ้างอิง (ในกรณีที�มีการ
ตกลงชําระหนี 6ตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงด้วยการสง่มอบหุ้นกู้ อ้างอิง) 

การชําระหนี 6ตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงด้วยการสง่มอบหุ้นกู้ อ้างอิงในกรณีที�มีการตกลงชําระหนี 6ตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงด้วยการส่งมอบหุ้นกู้ อ้างอิงโดยผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงนั 6น ขึ 6นอยู่กับเงื�อนไขหลายประการ ซึ�งรวมถึงแต ่
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ไมจํ่ากดัเพียง การปฏิบตัิตามหน้าที�ของผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง เช่นการสง่คําสั�งให้ทําการสง่มอบหุ้นกู้ อ้างอิง ทั 6งนี 6 
ตามข้อกําหนดที�ระบุไว้ในสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง (Final Terms) 
หากผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไมป่ฏิบตัิตามหน้าที�หรือไมเ่ป็นไปตามเงื�อนไขตา่ง ๆ ที�กําหนดไว้ ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงมีสิทธิที�จะไม่สง่มอบหุ้นกู้ อ้างอิงให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง หรือในกรณีที�การสง่มอบหุ้นกู้ อ้างอิงให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงเป็นอนัพ้นวิสยัหรือไม่สามารถกระทําได้ หรือมีความเป็นไปได้ที�จะกลายเป็นพ้นวิสยัหรือไม่
สามารถกระทําได้ ซึ�งรวมถึงกรณีที�หุ้นกู้ อ้างอิงมีข้อจํากดัการโอน ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงมีสิทธิที�จะใช้ดลุยพินิจ
แตเ่พียงผู้ เดียวในการ (�) สง่มอบหุ้นกู้ อ้างอิงบางสว่น หรือ (�) ชําระหนี 6ตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงด้วยเงินแทนการสง่
มอบหุ้นกู้ อ้างอิง ซึ�งการใช้สทิธิดงักลา่วของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงอาจมีผลกระทบในทางลบตอ่มลูคา่ของหุ้นกู้ ที�
มีอนพุนัธ์แฝงที�เกี�ยวข้อง 

นอกจากนี 6 การส่งมอบหุ้นกู้ อ้างอิง (ในกรณีที�มีการตกลงชําระหนี 6ตามหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงด้วยการส่งมอบหุ้นกู้
อ้างอิง) ยงัต้องเป็นไปตามวิธีการโอนหุ้นกู้ ที�กฎหมายกําหนด รวมทั 6งต้องเป็นไปตามที�กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ
ของหุ้นกู้ อ้างอิงนั 6น ๆ ด้วย ซึ�งการโอนหุ้นกู้ อ้างอิงที�มิได้ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์กบัการโอนหุ้นกู้ อ้างอิงที�ฝาก
ไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ก็มีวิธีการที�แตกต่างกนั ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจึงต้องเข้าใจวิธีการโอนหุ้นกู้ อ้างอิงที�
เกี�ยวข้องหากมีการสง่มอบหุ้นกู้ อ้างอิงด้วย (ในกรณีที�มีการตกลงชําระหนี 6ตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงด้วยการสง่มอบ
หุ้นกู้ อ้างอิง) 

(10) หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัหุ้นกู้ ที�ออกในประเทศกําลงัพฒันา (emerging market jurisdictions) 

กรณีหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงอ้างอิงกบัหุ้นกู้ ที�ออกในประเทศกําลงัพฒันา (emerging market jurisdictions) หุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงดงักลา่วจะมีความเสี�ยงเกี�ยวเนื�องกบัประเทศกําลงัพฒันานั 6น ๆ ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง ความเสี�ยง
ด้านการผนัผวนทางเศรษฐกิจ การแทรกแซงโดยรัฐบาล การขาดระบบกฎหมายที�พัฒนาแล้วของประเทศนั 6น ๆ 
นอกจากนี 6 โดยทั�วไปแล้ว การหาข้อมูลเกี�ยวกับประเทศกําลงัพฒันา (emerging market jurisdictions) มกัทําได้
ยาก เนื�องจากการเปิดเผยข้อมลูมีจํากดั และยงัอาจสืบเนื�องจากการที�ระบบบญัชี การรายงานด้านการเงินยงัไม่ได้
รับการพฒันาเท่าที�ควร ด้วยเหตดุงักล่าว หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัราคาหุ้นกู้ ที�ออกในประเทศกําลงัพฒันา 
(emerging market jurisdictions) อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ การเงิน และ
สงัคมได้ 

5.1.2 หุ้นกู้ ที, มีอนุพันธ์แฝงที, อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี, ยนเงินตราต่างประเทศหรือดัชนีอัตราแลกเปลี, ยนเงินตรา
ต่างประเทศ  

(i) รายละเอียดโดยสงัเขปของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศหรือดชันีอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ  

หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศหรือดชันีอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ คือหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงที�การชําระดอกเบี 6ย และ/หรือการชําระคืนเงินต้นในเวลาที�ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง หรือก่อนหน้าที�
จะครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง จะถูกคํานวณโดยอ้างอิงกับ และ/หรือ จะขึ 6นอยู่กับอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ตา่งประเทศหรือดชันีอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ  

(ii) ปัจจยัความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศหรือดชันีอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 
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ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศหรือดชันีอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศอาจมีผลกระทบตอ่มลูคา่
ของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศหรือดชันีอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ทั 6งนี 6 
อัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศหรือดัชนีอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยทาง
การเมืองและเศรษฐกิจ ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การดําเนินการโดยรัฐบาลเพื�อตรึงอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
หรือทําให้อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศแข็งขึ 6นหรือออ่นตวัลง โดยไมไ่ด้คํานงึถึงปัจจยัทางตลาดอื�น ๆ  โดยในอดีตที�ผา่น
มา รัฐบาลในหลายประเทศมกัเข้าแทรกแซงด้านอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศของตนเป็นครั 6งคราว เช่น 
โดยการควบคมุปริมาณของจํานวนสกลุเงินตราตา่งประเทศนั 6น ๆ ในตลาด เป็นต้น ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศหรือดชันีอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ในบางกรณีอาจสญูเสียเงินลงทุนในหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงทั 6งหมดได้ หากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�เกี�ยวข้องกบัหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแปรผนัไปในทิศทางที�คาด
ไมถ่ึง 

นอกจากนี 6 ในกรณีที�อัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�หุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิง เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศของ
ประเทศกําลังพัฒนา (emerging market currency) สกุลเงินของประเทศกําลังพัฒนา (emerging market currency) 
ดังกล่าวอาจมีความผันผวนมากกว่าสกุลเงินตราต่างประเทศของประเทศที�พัฒนาแล้ว (developed market currency) 
เนื�องจากสกลุเงินตราตา่งประเทศของประเทศกําลงัพฒันา (emerging market currency) มีความเป็นไปได้สงูที�อาจจะได้รับ
ความเสี�ยงจากวิกฤติด้านอตัราแลกเปลี�ยนของสกุลเงินนั 6น ๆ ในอนาคต และอาจส่งผลให้ตวัแทนคํานวณเงิน (calculation 
agent) ต้องทําการปรับเปลี�ยนข้อกําหนดในสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง (Final 
Terms) ของหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศหรือดัชนีอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ตา่งประเทศนั 6น 

หากมีการออกเอกสารต่าง ๆ เช่น ตราสาร ใบสําคญัแสดงสิทธิ (warrant) หลกัทรัพย์ หรือสิทธิในการซื 6อ (option) เป็นต้น ซึ�ง
เกี�ยวเนื�องกับอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศหรือดัชนีอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศใด ๆ อาจส่งผลกระทบ 
ต่อมูลค่าของหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและดัชนีอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ตา่งประเทศได้ด้วยเช่นกนั 

นอกจากนั 6น สัญญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที�อ้างอิงกับอัตรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือ ดชันีอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ อาจมีข้อกําหนดเกี�ยวกบัเหตกุารณ์ที�ไม่
ปกติที�เกี�ยวกบัอตัราแลกเปลี�ยนอ้างอิง (FX Disruption Event) และ เหตกุารณ์ที�มีผลกระทบต่อดชันีอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศ (Index Adjustment Event) และผลของการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ�งการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี 6อาจมี
ผลกระทบในทางลบตอ่มลูค่าของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง และ/หรือทําให้การใช้สทิธิใด ๆ ที�เกี�ยวกบัหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง และ/หรือ 
การชําระหนี 6สําหรับหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงเหล่านั 6นล่าช้าออกไป ผู้ ที�ประสงค์จะลงทุนควรพิจารณาสญัญาที�กําหนดสิทธิและ
หน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง เพื�อให้เข้าใจวา่ข้อกําหนดในเรื�อง เหตกุารณ์ที�ไมป่กติ
ที�เกี�ยวกับอตัราแลกเปลี�ยนอ้างอิง (FX Disruption Event) และ เหตุการณ์ที�มีผลกระทบต่อดัชนีอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ตา่งประเทศ (Index Adjustment Event) ดงักลา่วมีผลบงัคบักบัหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ตนพิจารณาจะซื 6อหรือไมแ่ละอยา่งไร 

 

5.1.3 หุ้นกู้ที,มีอนุพันธ์แฝงที,อ้างอิงกับสินค้าโภคภณัฑ์หรือดัชนีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ 

(i) รายละเอียดโดยสงัเขปเกี�ยวกบัหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัสนิค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ 
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หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัสินค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ คือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงซึ�งการชําระดอกเบี 6ย 
และ/หรือการชําระคืนเงินต้น และ/หรือจํานวนการสง่มอบเมื�อมีการไถ่ถอนและ/หรือการใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบกําหนดไถ่
ถอนใด ๆ จะคํานวณโดยอ้างอิงกบั และ/หรือจะขึ 6นอยูก่บัระดบัราคาหรือปัจจยัอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัราคาสินค้าโภคภณัฑ์หรือ
ดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ที�กําหนดในบางช่วงระยะเวลาหรือ ณ วนัใดวนัหนึ�ง 

โดยทั�วไป สินค้าโภคภณัฑ์ แบ่งออกเป็น � กลุม่ ได้แก่ (ก) สนิค้าพลงังาน ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง นํ 6ามนัดิบ นํ 6ามนัเบนซิน 
นํ 6ามนัที�ใช้ทําความร้อน และก๊าซธรรมชาติ (ข) สินค้าเกษตร ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง ข้าวโพด ถั�วเหลือง ข้าวสาลี นํ 6าตาล 
โกโก้ ฝ้ายและกาแฟ (ค) สินค้าปศุสตัว์ ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ววัและสุกร และ (ง) สินค้าโลหะ ซึ�งสามารถแบ่งย่อย
ออกเป็นแร่โลหะ ตวัอย่างเช่น อลมูิเนียม ทองแดง นิกเกิล ตะกั�วและสงักะสี และโลหะมีค่า เช่น ทองคําและเงิน สําหรับดชันี
ราคาสนิค้าโภคภณัฑ์แตล่ะอยา่งจะมีองค์ประกอบและวิธีการคํานวณเฉพาะตวั 

(ii) ปัจจยัความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัสนิค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ 

หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์หรือดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีรูปแบบของความเสี�ยง (risk profile) ที�
แตกต่างจากหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงประเภทหนี 6ที�ไม่มีหลกัประกนัทั�วไป ผลตอบแทนของหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัสินค้า
โภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์นั 6นจะอ้างอิงอยูก่บัผลประกอบการของสนิค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์
ที�เกี�ยวข้อง การลงทนุในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัสนิค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ไม่สามารถเทียบเคียง
ได้กบัการลงทนุโดยตรงในสนิค้าโภคภณัฑ์หรือองค์ประกอบของดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ที�เป็นปัจจยัอ้างอิงที�เกี�ยวข้อง 

ในส่วนนี 6จะกลา่วถึงปัจจยัความเสี�ยงเพิ�มเติมซึ�งผู้ ที�ประสงค์จะลงทนุควรคํานึงถึงเมื�อพิจารณาที�จะลงทุนในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงที�อ้างอิงกบัสนิค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสนิค้าสนิค้าโภคภณัฑ์ 

(1) ความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัสนิค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ทกุประเภท 

(ก) มลูค่าตลาดของหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัสินค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์อาจได้รับ
อิทธิพลจากปัจจยัหลายอยา่งที�ไมส่ามารถคาดคะเนได้ 

โดยทั�วไปแล้วมูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์ที�เกี�ยวข้อง หรือมูลค่าขององค์ประกอบของดัชนีราคาสินค้า 
โภคภัณฑ์ ที�เป็นปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�อ้างอิงกับสินค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสินค้า 
โภคภัณฑ์ จะมีผลกระทบต่อมูลค่าตลาดของหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�อ้างอิงกับสินค้าโภคภณัฑ์หรือดชันี
ราคาสนิค้าโภคภณัฑ์เหลา่นั 6นมากกวา่ปัจจยัอื�นใด สว่นปัจจยัอื�น ๆ ที�อาจมีอิทธิพลต่อมลูค่าตลาดของหุ้น
กู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัสนิค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ อาจรวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะ
เพียงปัจจยัดงัตอ่ไปนี 6   

 ระยะเวลาที�ยงัคงเหลอือยูก่่อนหน้าการไถ่ถอน และการใช้สทิธิไถ่ถอนก่อนกําหนด  

 เหตกุารณ์ทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง กฎระเบียบ ภมูิศาสตร์ ชีววิทยาหรือกฏหมายซึ�งมี
ผลกระทบต่อราคาตลาดของสินค้าโภคภณัฑ์ที�เกี�ยวข้องซึ�งเป็นปัจจยัอ้างอิง หรือระดบัของดชันี
ราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ หรือราคาตลาดขององค์ประกอบในดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ 

 สภาพแวดล้อมทางด้านอตัราดอกเบี 6ยโดยทั�วไป และ 

 ความนา่เชื�อถือของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
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ปัจจยัเหลา่นี 6มีความเกี�ยวข้องกนัอยา่งซบัซ้อน และผลกระทบที�ปัจจยัอยา่งหนึ�งมีตอ่มลูคา่ตลาดของหุ้นกู้ ที�
มีอนุพันธ์แฝงที�อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์หรือดัชนีราคาสินค้าสินค้าโภคภัณฑ์ อาจลดทอนหรือเพิ�ม
ผลกระทบของปัจจยัอีกอยา่งหนึ�งได้ 

(ข) ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาจเปลี�ยนแปลงอย่างไม่สามารถคาดคะเนได้ ซึ�งการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวจะมี
ผลกระทบตอ่มลูคา่ของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

ราคาตลาดของสนิค้าโภคภณัฑ์ขึ 6นลงได้อยา่งรวดเร็วโดยราคาตลาดของสนิค้าโภคภณัฑ์อาจเปลี�ยนแปลงไป
โดยขึ 6นอยูก่บัปัจจยัตา่ง ๆ ซึ�งรวมถึงการเปลี�ยนแปลงในความสมัพนัธ์ระหวา่งอปุทานและอปุสงค์ (ไมว่า่จะ
เป็นการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ 6นจริงหรือไม่ หรือเป็นการเปลี�ยนแปลงซึ�งเป็นที�คาดหมาย) การเกษตร การค้า 
การควบคมุทางด้านการคลงั การเงินและการปริวรรตเงินตรา เหตกุารณ์และนโยบายทางด้านการเมืองและ
เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ โรคภยั โรคระบาด พฒันาการทางด้านเทคโนโลยี การเปลี�ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี 6ยไม่ว่าโดยการกระทําของรัฐบาลหรือความเคลื�อนไหวในตลาด และนโยบายทางด้าน
การเงินและนโยบายอื�น ๆ ของรัฐบาล ตลอดจนการกระทําและการละเว้นไมก่ระทําการของรัฐ การซื 6อขาย
สญัญาซื 6อขายล่วงหน้าที�อ้างอิงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ�งรวมถึงการซื 6อขายสินค้าโภคภัณฑ์ที�เป็น
องค์ประกอบของดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ในลกัษณะที�เป็นการเก็งกําไร ปัจจยัเหลา่นี 6อาจสง่ผลกระทบตอ่
มลูคา่ของสนิค้าโภคภณัฑ์ที�เกี�ยวข้องซึ�งเป็นปัจจยัอ้างอิงของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง และอาจสง่ผลกระทบต่อ
มูลค่าของหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์หรือดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในลกัษณะที�
แตกตา่งกนัไป 

(ค) อปุทานและอปุสงค์ของสินค้าโภคภณัฑ์ มีแนวโน้มที�จะกระจุกตวั ดงันั 6น จึงมีความเป็นไปได้ที�ราคาสินค้า
โภคภณัฑ์จะมีความผนัผวน 

ราคาของสินค้าโภคภณัฑ์ ซึ�งรวมถึงสนิค้าโภคภณัฑ์ที�เป็นองค์ประกอบของดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์อาจ
ผนัผวนได้ในวงกว้าง เนื�องจากความผิดปกติของอุปทานและอุปสงค์ในภูมิภาคหรืออุตสาหกรรมที�เป็น
ผู้ผลิตหรือผู้บริโภครายใหญ่เนื�องจากสินค้าโภคภณัฑ์บางอย่างถกูใช้ในอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ�ง
เป็นหลกั ความผนัผวนของระดบักิจกรรม (หรือความมีอยูข่องทรัพยากรทดแทน) ในอตุสาหกรรมนั 6น อาจมี
ผลกระทบตอ่อปุสงค์ของตลาดโลกสาํหรับสนิค้าโภคภณัฑ์อยา่งใดอยา่งหนึ�ง นอกจากนี 6 การเติบโตในการ
ผลิตภาคอตุสาหกรรมและผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศในช่วงที�ผ่านมา ได้ทําให้ประเทศจีนและประเทศ
กําลงัพัฒนาอื�น ๆ กลายเป็นกลุ่มผู้ ใช้สินค้าโภคภัณฑ์ที�มีขนาดใหญ่มาก และทําให้สินค้าโภคภัณฑ์
บางอย่างต้องพึ�งพาตลาดเหล่านั 6นในระดบัที�สูงขึ 6น นอกจากนี 6 พฒันาการทางการเมือง เศรษฐกิจและ
พฒันาการด้านอื�น ๆ ซึ�งมีผลกระทบต่อประเทศเหล่านี 6 อาจสง่ผลกระทบต่อมลูค่าของสินค้าโภคภณัฑ์ที�
เกี�ยวข้อง หรือสินค้าโภคภณัฑ์ต่าง ๆ ที�เป็นองค์ประกอบของดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ และจึงอาจสง่ผล
กระทบต่อมลูค่าของหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัสินค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ ซึ�งมี
ปัจจยัอ้างอิงเป็นสนิค้าโภคภณัฑ์ที�เกี�ยวข้องหรือดชันีราคาโภคภณัฑ์ดงักลา่ว 

นอกจากนี 6 เนื�องจากสินค้าโภคภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องบางอย่างซึ�งเป็นองค์ประกอบของดัชนีราคาสินค้าโภค
ภัณฑ์อาจมีการผลิตอยู่ในกลุ่มประเทศที�จํากัด และอาจถูกควบคุมโดยผู้ ผลิตซึ�งมีอยู่น้อยราย ดังนั 6น 
เหตกุารณ์ที�เกี�ยวข้องกบัการเมือง เศรษฐกิจและอปุทานในประเทศดงักลา่วหรือที�เกิดขึ 6นกบัผู้ผลติดงักลา่ว 
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อาจสง่ผลกระทบกบัราคาของสนิค้าโภคภณัฑ์เหลา่นั 6น และอาจสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่ของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงที�อ้างอิงกบัสนิค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ 

(ง) การพักการซื 6อขายหรือภาวะวิกฤตการณ์ในการซื 6อขายสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซื 6อขายล่วงหน้าที�
เกี�ยวข้องอาจมีผลกระทบในทางลบตอ่มลูคา่ของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัสินค้าโภคภณัฑ์หรือดชันี
ราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ 

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อาจมีการบิดเบือนหรือเกิดวิกฤตการณ์อื�น ๆ ขึ 6นเป็นการชั�วคราวเนื�องจากปัจจัย 
ตา่ง ๆ ซึ�งรวมถึงการขาดสภาพคลอ่งในตลาด การเข้ามาของนกัเก็งกําไร กฎระเบียบและการแทรกแซงของ
รัฐบาล นอกจากนี 6 ตลาดสญัญาซื 6อขายลว่งหน้าที�อ้างอิงกบัสนิค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์
ของสหรัฐอเมริกาและตลาดของต่างประเทศบางแหง่มีกฎระเบียบที�จํากดัจํานวนของการขึ 6นลงของราคาที�
อาจเกิดขึ 6นได้สําหรับสญัญาซื 6อขายลว่งหน้าบางอย่างในระหว่างหนึ�งวนัทําการซึ�งโดยทั�วไปจะเรียกการ
จํากดัเช่นนี 6ว่า “อตัราการผนัผวนของราคาสงูสดุประจําวนั” (Daily Price Fluctuation Limits) และจะเรียก
ราคาสงูสดุหรือตํ�าสดุของสญัญาในวนัใดวนัหนึ�งอนัเนื�องมาจากการจํากดัเช่นนี 6วา่ “ราคาที�กําหนด” (Limit 
Price) เมื�อสญัญาซื 6อขายลว่งหน้าที�อ้างอิงกบัสินค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ใดมีราคาถึง
ราคาที�กําหนดแล้ว ก็จะไมส่ามารถทําการซื 6อขายที�ราคาสงูหรือตํ�ากวา่ราคาที�กําหนดนั 6นได้ หรืออาจมีการ
พกัการซื 6อขายสญัญาซื 6อขายล่วงหน้าดงักล่าวเป็นการชั�วคราว  ทั 6งนี 6 เมื�อสญัญาซื 6อขายล่วงหน้ามีราคา
เท่ากบัราคาที�กําหนด (Limit Price) อาจมีผลเป็นการห้ามการซื 6อขายสญัญานั 6น ๆ หรือเป็นการบงัคบัล้าง
ฐานะสญัญาในเวลาหรือที�ราคาที�มีแนวโน้มจะสร้างความเสียหายกบัผู้ ถือครองสญัญาซื 6อขายลว่งหน้าอยู่
ได้ กรณีเหลา่นี 6อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่มลูคา่ของสนิค้าโภคภณัฑ์ที�เกี�ยวข้อง หรือคา่ดชันีราคาสนิค้า
โภคภณัฑ์ซึ�งเป็นปัจจยัอ้างอิงของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัสนิค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสนิค้าโภค
ภณัฑ์ และจึงอาจสง่ผลกระทบต่อมลูคา่ของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัสนิค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคา
สนิค้าโภคภณัฑ์ได้ 

(จ) ดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาจรวมสัญญาที�ไม่ได้ซื 6อขายในตลาดสัญญาซื 6อขายล่วงหน้าที�อยู่ภายใต้ 
การกํากบัดแูล 

โดยทั�วไป ดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์จะถกูคํานวณจากมลูค่าของสญัญาซื 6อขายลว่งหน้าที�อ้างอิงกบัราคา
สนิค้าโภคภณัฑ์ที�มีการซื 6อขายในตลาดสญัญาซื 6อขายลว่งหน้าซึ�งอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลเทา่นั 6น อยา่งไร 
ก็ตาม ดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์อาจถกูคํานวณจากมลูค่าของสญัญาซื 6อขายลว่งหน้านอกตลาด (over-
the-counter contracts) เช่น สญัญาแลกเปลี�ยน (swaps) หรือสญัญาซื 6อขายประเภท forward (forward 
contracts) ที�การกํากบัดแูลมีความเข้มงวดน้อยกว่า หรือในบางกรณี ไม่มีการกํากบัดแูล  ดงันั 6น การซื 6อ
ขายสญัญาดงักล่าว และวิธีการในการรายงานราคาและปริมาณของสญัญาซื 6อขายล่วงหน้านอกตลาด 
(over-the-counter contracts) ที�เกี�ยวข้องนั 6นอาจไม่อยู่ภายใต้บงัคบัแห่งบทบญัญัติของกฎหมายต่าง ๆ 
หรือไม่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายต่าง ๆ อาทิ พ.ร.บ. สญัญาซื 6อขายล่วงหน้า พ.ศ. ���� (ตามที�
แก้ไขเพิ�มเติม) พ.ร.บ. การซื 6อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ���� (ตามที�แก้ไขเพิ�มเติม) และ U.S. 
Commodity Exchange Act of 1936 หรือกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้องอื�น ๆ ซึ�งใช้บงัคบักบัการซื 6อ
ขายในตลาดซื 6อขายสัญญาซื 6อขายล่วงหน้าที�อยู่ภายใต้การกํากับดูแล นอกจากนี 6 ระบบซื 6อขายทาง
อิเล็กทรอนิกส์หลายระบบมีเพียงข้อมลูการซื 6อขายที�เพิ�งเกิดขึ 6นเท่านั 6น และไมม่ีข้อมลูการซื 6อขายในอดีตที�
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สําคญั ดงันั 6น การซื 6อขายสญัญาบนระบบเหล่านั 6น และการคํานวณดชันีราคาสินค้าจากสญัญาซื 6อขาย
ลว่งหน้านอกตลาดเหลา่นั 6น อาจทําให้เกิดความเสี�ยงบางอยา่งซึ�งจะไมพ่บในกรณีสญัญาซื 6อขายลว่งหน้าที�
ซื 6อขายอยู่ในตลาดที�จัดตั 6งขึ 6นอย่างเป็นทางการ ซึ�งความเสี�ยงดงักล่าวรวมถึงความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัสภาพ
คลอ่งและราคาของสญัญาที�เกี�ยวข้อง 

(ฉ) มูลค่าในอดีตของสินค้าโภคภัณฑ์หรือ ดชันีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ควรถือเป็นตัวบ่งชี 6ผลประกอบการ 
ในอนาคต 

มลูคา่ในอดีตของสนิค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ที�เป็นปัจจยัอ้างอิงของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง
ที�อ้างอิงกับสินค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์อาจมีความสมัพนัธ์เพียงเล็กน้อยกับมูลค่าที�
แท้จริงของสินค้าโภคภัณฑ์หรือ ดัชนีราคาโภคภณัฑ์ ดงักล่าวเนื�องจากมูลค่าสินค้าโภคภณัฑ์หรือดชันี
ราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ที�เกี�ยวข้องมกัมีความผนัผวนสงู  

(ช) ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะไม่มีสิทธิในสินค้าโภคภณัฑ์หรือองค์ประกอบในดชันีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 
ใด ๆ ที�เป็นปัจจยัอ้างอิงของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะไม่มีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ ที�ลงทุนในสินค้าโภคภณัฑ์หรือองค์ประกอบของดชันี
ราคาสินค้าโภคภณัฑ์ซึ�งเป็นปัจจยัอ้างอิงของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงโดยตรง เนื�องจากผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์
แฝงจะได้รับการชําระเงินตามหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงเป็นเงินสด และไม่มีสิทธิได้รับการส่งมอบสินค้า 
โภคภณัฑ์ที�เกี�ยวข้องใด ๆ  

(ซ) ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไมม่ีหน้าที�ต้องเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ 

ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไมส่ามารถที�จะควบคมุหรือคาดคะเนการกระทําของผู้ กําหนดคา่ดชันีราคาสนิค้า
โภคภัณฑ์ (Sponsor) ซึ�งรวมถึงความผิดพลาด หรือการยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับวิธีการ หรือ
นโยบายที�เกี�ยวข้องกบัการคํานวณดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ โดยทั�วไป ผู้ กําหนดค่าดชันีราคาสินค้าโภค
ภัณฑ์ (Sponsor) ไม่จําเป็นต้องทําการคํานวณดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์สํารองใด ๆ (successor 
indices) ถ้าผู้ กําหนดค่าดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ (Sponsor) หยุดหรือพกัการคํานวณดชันีราคาสินค้า
โภคภณัฑ์ที�เป็นปัจจยัอ้างอิงของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง การกําหนดมลูคา่ตลาดของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงซึ�งมี
ปัจจยัอ้างอิงเป็นดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ดงักลา่ว หรือจํานวนการชําระเมื�อมีการไถ่ถอนอาจจะกระทําได้
ยาก ทั 6งนี 6 ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงอาจกําหนดดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์สํารอง (successor indices) 
ซึ�งการกําหนดดังกล่าวเป็นดุลยพินิจของผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงแต่เพียงผู้ เดียว หากผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้ เดียวแล้วเห็นว่าไม่มีดชันีราคาสินค้าโภคภัณฑ์
สํารองที�เทียบเคียงได้กับดชันีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที�ผู้ กําหนดค่าดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Sponsor) 
หยดุหรือพกัการคํานวณไป จํานวนเงินที�ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะได้รับเมื�อมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงซึ�งมีปัจจยัอ้างอิงเป็นดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ดงักลา่วจะถกูกําหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง
โดยอยู่ในดลุยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแตเ่พียงผู้ เดียว ตามที�ระบไุว้ในสญัญาที�กําหนดสิทธิและ
หน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) 

(ฌ) นโยบายของผู้ กําหนดค่าดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Sponsor) และการเปลี�ยนแปลงที�มีผลกระทบต่อ
องค์ประกอบและการกําหนดค่าของดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์หรือองค์ประกอบในดัชนีราคาสินค้า 
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โภคภณัฑ์ อาจมีผลกระทบต่อจํานวนที�ต้องชําระตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัสินค้าโภคภณัฑ์หรือ
ดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์และมลูคา่ตลาดของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงดงักลา่ว 

นโยบายของผู้ กําหนดคา่ดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ ในสว่นที�เกี�ยวกบั (�) การคํานวณระดบัของดชันีราคา
สนิค้าโภคภณัฑ์ (�) การเพิ�มเติม การตดัออกหรือการแทนที�องค์ประกอบของดชันีราคาโภคภณัฑ์ และ (�) 
การเปลี�ยนแปลงองค์ประกอบของดชันีราคาสินค้าจะมีผลกระทบต่อค่าของดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์  
จํานวนเงินที�ต้องชําระตามหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�อ้างอิงกับดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์นั 6น ๆ เมื�อมีการ 
ไถ่ถอน และมูลค่าตลาดของหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�อ้างอิงกับดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์นั 6น ๆ ก่อนการ 
ไถ่ถอน ทั 6งนี 6 หากมีการเพิ�มเติมสญัญาซื 6อขายสินค้าลว่งหน้าที�จะใช้เป็นองค์ประกอบในการคํานวณดชันี
ราคาสินค้าโภคภณัฑ์จากสญัญาซื 6อขายสินค้าล่วงหน้าซึ�งปัจจุบนัถูกรวมอยู่ในองค์ประกอบที�ใช้ในการ
คํานวณดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์แล้ว อาจมีผลกระทบตอ่คา่ดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ที�เกี�ยวข้อง อยา่งไร
ก็ตาม ปัจจยัในการคํานวณค่าถ่วงนํ 6าหนกั (weighting factors) ที�ใช้สาํหรับสญัญาซื 6อขายลว่งหน้าแต่ละ
รายการที�จะใช้เป็นองค์ประกอบในการคํานวณดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์อาจเปลี�ยนแปลงได้ โดยขึ 6นอยู่
กบัการเปลี�ยนแปลงสถิติการผลิตสินค้าและปริมาณสินค้า นอกจากนี 6 ผู้ กําหนดค่าดชันีราคาสินค้าโภค
ภณัฑ์อาจเปลี�ยนแปลงวิธีการในการกําหนดองค์ประกอบและค่าถ่วงนํ 6าหนกัดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์
สาํหรับการคํานวณค่าดชันีราคาโภคภณัฑ์ เพื�อที�จะทําให้มั�นใจได้วา่ดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ที�เกี�ยวข้อง
เป็นการวดัผลประกอบการของตลาดที�เหมาะสม 

(ญ) ในกรณีที�เกิดภาวะวิกฤตการณ์ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Market Disruption Event) หรือ
ภาวะวิกฤตการณ์ดงักลา่วยงัคงมีอยูใ่นวนักําหนดราคา (valuation date) การกําหนดราคาของสินค้าโภค
ภณัฑ์ที�เกี�ยวข้องหรือคา่ดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์อาจลา่ช้าหรือถกูเลื�อนออกไปและเป็นผลให้การไถ่ถอน
หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์หรือดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาจล่าช้าหรือถูกเลื�อน
ออกไปเช่นกนั 

การกําหนดมูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องหรือค่าดชันีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในวนักําหนดราคา 
(valuation date) อาจลา่ช้าหรือถกูเลื�อนออกไปได้ถ้าผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเห็นวา่ภาวะวิกฤตการณ์ใน
ตลาดสนิค้าโภคภณัฑ์ (Commodity Market Disruption Event) ที�เกี�ยวกบัสนิค้าโภคภณัฑ์ที�เกี�ยวข้องหรือ
ดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ที�เกี�ยวข้องได้เกิดขึ 6นหรือยงัคงมีอยู่ในวนักําหนดราคาของสินค้าโภคภณัฑ์หรือ
ค่าดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ (valuation date) ด้วยเหตุนี 6 วนัชําระราคา (settlement date) หรือวนัครบ
กําหนดไถ่ถอน แล้วแต่กรณี ของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัสินค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสินค้าโภค
ภณัฑ์ดงักลา่วอาจลา่ช้าหรือถกูเลื�อนออกไปได้เช่นกนั  

ในกรณีที�ภาวะวิกฤตการณ์ในตลาดสินค้า (Commodity Market Disruption Event) เกิดขึ 6นในวนักําหนด
ราคา (valuation date) และยงัคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื�องเกินกว่าระยะเวลาที�กําหนด ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงจะทําการประเมินมลูคา่ของสนิค้าโภคภณัฑ์ที�เกี�ยวข้องหรือคา่ดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ในวนั
กําหนดราคาของสินค้าโภคภณัฑ์หรือคา่ดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ (valuation date) ดงักลา่ว หรือทําการ
ปรับเปลี�ยนอื�นใดเกี�ยวกับดชันีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที�เป็นปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง โดยใช้
วิธีการที�เหมาะสมในเชิงพาณิชย์ตามที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะกําหนด ซึ�งการกระทําดงักลา่วอยู่ใน



ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)                     

 

สว่นที� 3 ข้อมลูผู้ออกตราสาร หน้า 24 

ดลุยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแต่เพียงผู้ เดียวตามที�ระบไุว้ในสญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของ
ผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) 

(ฎ) แหล่งที�มาของข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์อาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อราคาตลาดของหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์หรือดัชนีราคาสินค้า 
โภคภณัฑ์ 

โดยทั�วไป องค์ประกอบของดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ประจําปีจะถูกกําหนดใหม่โดยอิงกับข้อมูลราคา 
สภาพคลอ่ง และการผลิตในอดีตซึ�งอาจมีความผิดพลาดในด้านแหลง่ที�มาของข้อมลูหรือความผิดพลาด
อื�นๆ ที�อาจจะมีผลกระทบต่อค่าถ่วงนํ 6าหนกัขององค์ประกอบในดชันีราคาโภคภัณฑ์ ทั 6งนี 6 ความคลาด
เคลื�อนใด ๆ ที�จําเป็นต้องแก้ไขจะไมม่ีผลย้อนหลงั แต่จะสะท้อนอยูใ่นการคํานวณค่าถ่วงนํ 6าหนกัของดชันี
ราคาสินค้าโภคภณัฑ์สําหรับปีถัดไป นอกจากนี 6 ผู้ กําหนดค่าดชันีราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาจจะไม่ได้พบ
ความคลาดเคลื�อนครบทกุรายการ โดยทั�วไป ผู้ กําหนดคา่ดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ยงัเป็นผู้ กําหนดคา่ถ่วง
นํ 6าหนักรายปี (annual weightings) ของดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ด้วย ภายใต้การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการกํากบัดแูล (supervisory committee) ซึ�งสามารถใช้ดลุยพินิจในการปฏิบตัิหน้าที�กํากบัดแูล
ที�เกี�ยวข้องกบัดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ได้ อีกทั 6งผู้ กําหนดค่าดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์จะไม่มีหน้าที�ต้อง
พิจารณาถึงความต้องการของคู่สญัญาใด ๆ ในธุรกรรมที�เกี�ยวข้องกบัดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์เมื�อจะทํา
การกําหนดคา่ถ่วงนํ 6าหนกัใหมห่รือทําการเปลี�ยนแปลงอื�นใดเกี�ยวกบัดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ 

(2) ความเสี�ยงเพิ�มเติมที�เกี�ยวข้องกับหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์หรือดัชนีราคาสินค้าสินค้า 
โภคภณัฑ์ซึ�งมีปัจจยัอ้างอิงเป็นอลมูิเนียม ทองแดง ตะกั�ว นิกเกิล ดีบกุหรือสงักะส ี

หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์หรือดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ซึ�งมีปัจจัยอ้างอิงเป็นอลูมิเนียม 
ทองแดง ตะกั�ว นิกเกิล ดีบุกหรือสงักะสีอาจมีความเสี�ยงบางอย่างซึ�งเป็นความเสี�ยงเฉพาะ ด้วยเหตุที�อลมูิเนียม 
ทองแดง ตะกั�ว นิกเกิล ดีบกุหรือสงักะสีเป็นโลหะอตุสาหกรรม ดงันั 6น นอกเหนือไปจากปัจจยัที�มีผลกระทบตอ่สินค้า
โภคภณัฑ์โดยทั�วไปตามที�กลา่วถึงข้างต้นแล้ว หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัราคาของอลมูิเนียม ทองแดง ตะกั�ว 
นิกเกิล ดีบุกหรือสงักะสีอาจจะอยู่ภายใต้ปัจจัยอื�น ๆ ที�เกี�ยวของกับโลหะอุตสาหกรรมดังกล่าวโดยเฉพาะด้วย  
อนัอาจจะก่อให้เกิดความผนัผวนของราคาได้ ตวัอยา่งของปัจจยัเหลา่นี 6ได้แก่ 

 การเปลี�ยนแปลงของระดบักิจกรรมในภาคอตุสาหกรรมที�ใช้โลหะอตุสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ�ง อลมูิเนียม 
ทองแดง ตะกั�ว นิกเกิล ดีบกุหรือสงักะส ีรวมถึงการมีอยูข่องวสัดทุดแทน เช่น วสัดทุดแทนจากการสงัเคราะห์ 

 วิกฤตการณ์ในหว่งโซอ่ปุทาน (supply chain)  เริ�มตั 6งแตก่ารทําเหมืองแร่ไปจนถึงการเก็บรักษา การถลงุแร่หรือ
การทําแร่ให้บริสทุธิ� 

 การปรับปรุงสนิค้าคงคลงั 

 การเปลี�ยนแปลงตา่ง ๆ ในต้นทนุการผลติ ซึ�งรวมถึงคา่เก็บรักษา คา่แรงงานและคา่พลงังาน 

 ต้นทนุที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ซึ�งรวมถึงกฎระเบียบทางด้านสิ�งแวดล้อม 

 การเปลี�ยนแปลงในอปุสงค์ของภาคอตุสาหกรรม ภาครัฐ และผู้บริโภค ทั 6งการบริโภคภายในประเทศของแตล่ะ
ประเทศ และระหวา่งประเทศ 
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ปัจจยัเหลา่นี 6มีความเกี�ยวข้องกนัอยา่งซบัซ้อน และผลกระทบที�ปัจจยัอยา่งหนึ�งมีตอ่มลูคา่ตลาดของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงที�อ้างอิงกบัสนิค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ซึ�งมีราคาของอลมูิเนียม ทองแดง ตะกั�ว นิกเกิล ดีบกุ
หรือสงักะสเีป็นปัจจยัอ้างอิง อาจลดทอนหรือเพิ�มผลกระทบของปัจจยัอีกอยา่งหนึ�งได้ 

(3) ความเสี�ยงเพิ�มเติมที�เกี�ยวข้องกบัหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัสินค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ซึ�งมี
ปัจจยัอ้างอิงเป็นนํ 6ามนัดิบ นํ 6ามนัที�ใช้ทําความร้อน ก๊าซธรรมชาติ หรือนํ 6ามนัเบนซินไร้สารตะกั�ว 

นํ 6ามนัดิบ นํ 6ามนัที�ใช้ทําความร้อน ก๊าซธรรมชาติหรือนํ 6ามนัเบนซินไร้สารตะกั�วเป็นสินค้าโภคภณัฑ์ที�เกี�ยวข้องกับ
พลงังาน ดงันั 6น นอกเหนือไปจากปัจจยัที�มผีลกระทบโดยทั�วไปตามที�กลา่วถึงข้างต้น หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบั
สินค้าโภคภณัฑ์หรือดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ซึ�งมีปัจจัยอ้างอิงเป็นราคานํ 6ามนัดิบ นํ 6ามนัที�ใช้ทําความร้อน ก๊าซ
ธรรมชาติ หรือนํ 6ามนัเบนซินไร้สารตะกั�วอาจจะอยู่ภายใต้ปัจจยัอื�น ๆ เกี�ยวข้องกบัพลงังานดงักลา่วโดยเฉพาะด้วย 
อนัอาจจะก่อให้เกิดความผนัผวนของราคาได้ ตวัอยา่งของปัจจยัเหลา่นี 6ได้แก่ 

 การเปลี�ยนแปลงของระดบักิจกรรมในภาคอตุสาหกรรมและการค้าซึ�งมีความต้องการพลงังานสงู 

 วิกฤตการณ์ในหว่งโซอ่ปุทาน (supply chain) หรือในการผลติหรือการจดัหาแหลง่พลงังานอื�น ๆ 

 การเปลี�ยนแปลงราคาของพลงังานทดแทน 

 การปรับปรุงสนิค้าคงคลงั 

 การเปลี�ยนแปลงตา่ง ๆ ในต้นทนุการผลติและต้นทนุการขนสง่ 

 ต้นทนุที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ซึ�งรวมถึงกฎระเบียบทางด้านสิ�งแวดล้อม 

 การเปลี�ยนแปลงในอปุสงค์ของภาคอตุสาหกรรม ภาครัฐและผู้บริโภค ทั 6งการบริโภคในประเทศแต่ละประเทศ
และระหวา่งประเทศ 

ปัจจยัเหลา่นี 6มีความเกี�ยวข้องกนัอยา่งซบัซ้อน และผลกระทบที�ปัจจยัอยา่งหนึ�งมีตอ่มลูคา่ตลาดของหุ้นกู้ ที�มี 
อนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัสนิค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ซึ�งมีราคาของนํ 6ามนัดิบ นํ 6ามนัที�ใช้ทํา 

ความร้อน ก๊าซธรรมชาติ หรือนํ 6ามนัเบนซินไร้สารตะกั�วเป็นปัจจยัอ้างอิง อาจลดทอนหรือเพิ�มผลกระทบของปัจจัย
อีกอยา่งหนึ�งได้ 

(4) ความเสี�ยงอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัสินค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ซึ�งมี
ปัจจยัอ้างอิงเป็นทองคํา เงิน แพลตินมัหรือพลัลาเดียม ทองคํา เงิน แพลตินมัและพลัลาเดียมเป็นโลหะมีค่า ดงันั 6น 
นอกเหนือไปจากปัจจัยที�มีผลกระทบโดยทั�วไปตามที�กล่าวถึงข้างต้น หุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�อ้างอิงกับสินค้า 
โภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ซึ�งมีปัจจยัอ้างอิงเป็นราคาทองคํา เงิน แพลตินมัหรือพลัลาเดียมอาจจะอยู่
ภายใต้ปัจจัยอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกับโลหะมีค่าดังกล่าวโดยเฉพาะ อันอาจจะก่อให้เกิดความผันผวนของราคาได้ 
ตวัอยา่งของปัจจยัเหลา่นี 6ได้แก่ 

 วิกฤตการณ์ในหว่งโซอ่ปุทาน (supply chain) เริ�มตั 6งแตก่ารทําเหมืองแร่ไปจนถึงการเก็บรักษา การ  

 ถลงุแร่หรือการทําแร่ให้บริสทุธิ� 

 การปรับปรุงสนิค้าคงคลงั 

 การเปลี�ยนแปลงตา่ง ๆ ในต้นทนุการผลติ ซึ�งรวมถึงคา่เก็บรักษา คา่แรงงานและคา่พลงังาน 

 ต้นทนุที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ซึ�งรวมถึงกฎระเบียบทางด้านสิ�งแวดล้อม 
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 การเปลี�ยนแปลงในอุปสงค์ของภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและผู้บริโภค ทั 6งการบริโภคภายในประเทศแต่ละ
ประเทศและระหวา่งประเทศ  

 อตัราคา่เช่าของโลหะมีคา่ 

 อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 

 ระดบัการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ 
ปัจจัยเหล่านี 6มีความเกี�ยวข้องกันอย่างซับซ้อน และผลกระทบที�ปัจจัยอย่างหนึ�งมีต่อมูลค่าตลาดของหุ้ นกู้ ที�มี 
อนุพันธ์แฝงที�อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์หรือดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ซึ�งมีราคาของทองคํา เงิน แพลตินัมหรือ 
พลัลาเดียมเป็นปัจจยัอ้างอิง อาจลดทอนหรือเพิ�มผลกระทบของปัจจยัอีกอยา่งหนึ�งได้ 

5.1.4 หุ้นกู้ที,มีอนุพันธ์แฝงที,อ้างอิงกบัหุ้นหรือดัชนีราคาหุ้น 

(i) รายละเอียดโดยสงัเขปของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัหุ้นหรือดชันีราคาหุ้น 

หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�อ้างอิงกับหุ้ นหรือดัชนีราคาหุ้ น คือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�การชําระดอกเบี 6ย และ/หรือการชําระคืน 
เงินต้น และ/หรือจํานวนการส่งมอบเมื�อมีการไถ่ถอน และ/หรือการใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงใด ๆ จะถูก
คํานวณโดยอ้างอิงกบั และ/หรือจะขึ 6นอยูก่บัผลประกอบการของหุ้นหรือดชันีราคาหุ้นในบางช่วงระยะเวลาหรือบางวนั 

(ii) ปัจจยัความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัหุ้นหรือดชันีราคาหุ้น 

หุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�อ้างอิงกับหุ้ นมีรูปแบบของความเสี�ยง (risk profile) ที�แตกต่างจากหลักทรัพย์ประเภทหนี 6ที�ไม่มี
หลกัประกนัทั�วไป ผลตอบแทนของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัหุ้นหรือดชันีราคาหุ้นจะอ้างอิงอยูก่บัผลประกอบการของหุ้น
หรือดชันีราคาหุ้นซึ�งเป็นปัจจยัอ้างอิงของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัหุ้นหรือดชันีราคาหุ้นดงักลา่ว การลงทนุในหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัหุ้นหรือดชันีราคาหุ้นไมส่ามารถเทียบเคียงได้กบัการลงทนุโดยตรงในหุ้นหรือดชันีราคาหุ้นที�เป็นปัจจยั
อ้างอิง  

สว่นต่อไปนี 6จะกลา่วถึงปัจจยัความเสี�ยงเพิ�มเติมซึ�งผู้ ที�ประสงค์จะลงทุนควรคํานึงถึงเมื�อจะลงทุนในหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�
อ้างอิงกบัหุ้นหรือดชันีราคาหุ้น 

(1) ข้อพิจารณาบางประการที�เกี�ยวข้องกบัหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัหุ้นหรือดชันีราคาหุ้น 

ในกรณีของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัหุ้นหรือดชันีราคาหุ้น ผู้ออกหุ้นหรือผู้ กําหนดค่าดชันีราคาหุ้น จะไมม่ีสว่น
เกี�ยวข้องในการจดัทําสญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) หรือใน
การกําหนดเงื� อนไขของหุ้ นกู้ ที� มี อนุพัน ธ์แฝงที� เกี� ยวข้อง นอกจากนี 6 ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที� มี อนุพัน ธ์แฝง ห รือ 
ผู้ กําหนดคา่ดชันีราคาหุ้นจะไมทํ่าการตรวจสอบหรือสอบถามใด ๆ เกี�ยวกบัหุ้นหรือดชันีอ้างอิงนั 6น ไมว่า่จะเป็นข้อมลู
ที�เกี�ยวกบัผู้ออกหุ้นดงักล่าว ผู้ กําหนดค่าดชันีราคาหุ้นหรือข้อมลูที�เกี�ยวกบัข้อตกลงทางกฎหมายเกี�ยวกบัการออก
และ/หรือการเสนอหุ้น หรือการกําหนดคา่ดชันีราคาหุ้นดงักลา่วซึ�งอาจปรากฎอยูใ่นสญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�
ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) หรือในเอกสารที�ให้ข้อมลูที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแจกจา่ย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ดังนั 6น  ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าเหตุการณ์ 
ทกุเหตกุารณ์ซึ�งเกิดขึ 6นก่อนวนัที�ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เกี�ยวข้อง (ซึ�งรวมถึงเหตกุารณ์ที�อาจมีผลกระทบตอ่ความ
ถกูต้องหรือความสมบรูณ์ของข้อมลูซึ�งเป็นที�เปิดเผยตอ่สาธารณชนตามที�ระบใุนสญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของ
ผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms)) อนัจะมีผลกระทบตอ่ราคาซื 6อขายของหุ้นหรือดชันีที�เกี�ยวข้อง จะ
ได้รับการเปิดเผยเป็นการทั�วไป การเปิดเผยเหตกุารณ์ใด ๆ ดงักลา่วในภายหลงั หรือการเปิดเผยหรือการไม่เปิดเผย
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เหตุการณ์ในอนาคตที�มีนัยสําคัญเกี�ยวกับผู้ ออกหุ้นอ้างอิง ผู้ กําหนดค่าดัชนีราคาหุ้นดงักล่าว หรือข้อตกลงทาง
กฎหมายที�เกี�ยวกบัการออกและ/หรือการเสนอหุ้น หรือการกําหนดคา่ดชันีราคาหุ้นดงักลา่ว อาจมีผลกระทบตอ่ราคา
ซื 6อขายของหุ้น และอาจมีผลกระทบตอ่ราคาซื 6อขายของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัหุ้นดงักลา่ว  

เว้นแตต่ามที�กําหนดไว้เป็นอยา่งอื�นในสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final 
Terms) ซึ�งเกี�ยวข้องกับหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�จะมีการชําระหนี 6ด้วยการส่งมอบเป็นหุ้น (ตามที�นิยามไว้ใน Final 
Terms)ในระหว่างอายขุองหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ก่อนที�จะมีการส่งมอบหุ้น ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัหุ้น
หรือดชันีราคาหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือสิทธิที�จะได้รับเงินปันผลหรือการจดัสรรหรือสิทธิอื�นใดในสว่น
ของหุ้นหรือดชันีราคาหุ้นที�เป็นปัจจยัอ้างอิงของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงดงักลา่ว 

ในกรณีที�หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเป็นหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�มีการสง่มอบเป็นหลกัทรัพย์หรือปัจจยัอ้างอิงอื�น ผู้ออกหุ้นกู้ ที�
มีอนพุนัธ์แฝงอาจพิจารณาวา่มีเหตกุารณ์ที�มีผลกระทบตอ่การชําระหนี 6 (Settlement Disruption Event) เกิดขึ 6นและ
ยงัคงมีอยูห่รือไม่ หากมีเหตกุารณ์ดงักลา่วผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงอาจใช้สิทธิในการชําระผลตอบแทนตามหุ้นกู้ ที�
มีอนพุนัธ์แฝงดงักลา่วเป็นเงินในจํานวน Settlement Amount แทนการสง่มอบปัจจยัอ้างอิงที�เกี�ยวข้อง ซึ�งการใช้สทิธิ
ดงักลา่วอาจมีผลกระทบในทางลบตอ่มลูคา่ของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัหุ้นหรือดชันีราคาหุ้นที�เกี�ยวข้อง 

(2) ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัหุ้นอ้างอิงและบริษัทซึ�งเป็นผู้ออกหุ้นอ้างอิง 

การลงทุนในหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงอาจมีความเสี�ยงอนัเนื�องมากจากการที�บริษัทซึ�งเป็นผู้ออกหุ้นอ้างอิงดําเนินการ
เปลี�ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายในการดําเนินธุรกิจของตนซึ�งอาจสง่ผลกระทบต่อราคาของหุ้นอ้างอิงได้ นอกจากนี 6 
ยงัมีปัจจยัอื�น ๆ ที�อาจมีผลกระทบตอ่ราคาของหุ้นอ้างอิง ซึ�งอาจแบง่ได้ดงัตอ่ไปนี 6 

(ก) การที�บริษัทผู้ออกหุ้นอ้างอิงให้สทิธิพิเศษตา่ง ๆ แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เช่น 

 การจดัสรรหุ้นใหมใ่ห้ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทผู้ออกหุ้นอ้างอิง 

 การจ่ายหุ้นปันผล 

 การจ่ายเงินปันผล 

 การแบง่แยกหรือรวมหุ้น 
ในกรณีที�มีเหตกุารณ์ดงักล่าวเกิดขึ 6น ตวัแทนคํานวณเงิน (Calculation Agent) อาจทําการเปลี�ยนแปลง
สญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ได้ ทั 6งนี 6 เป็นไปตาม
ข้อกําหนดที� ระบุไว้ในสัญ ญ าที� กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง  
(Final Terms) ซึ�งการเปลี�ยนแปลงดงักลา่วอาจสง่ผลตอ่มลูคา่และผลตอบแทนของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้ 

(ข) การที�หุ้นอ้างอิงถกูระงบัหรือหยดุการซื 6อขาย 

การที�ตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศขึ 6นเครื�องหมาย Halt (H) หรือ Suspension (SP) บนหุ้นอ้างอิง ซึ�งสง่ผลให้
หุ้นอ้างอิงถูกระงบั หรือหยุดการซื 6อขายนั 6น อาจสง่ผลให้ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่สามารถสง่มอบหุ้น
อ้างอิงให้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงได้ (ในกรณีที�มีการตกลงชําระหนี 6ตามหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงด้วย 
การสง่มอบหุ้นอ้างอิง) หรืออาจมีผลกระทบตอ่ราคาหุ้นอ้างอิงซึ�งอาจกระทบตอ่มลูคา่และผลตอบแทนตาม
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้ 
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(ค) การที�บริษัทซึ�งเป็นผู้ ออกหุ้ นอ้างอิงมีการควบรวมกิจการ หรือมีการเพิกถอนหุ้นอ้างอิงจากการเป็นหุ้ น 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

ในกรณีที�บริษัทซึ�งเป็นผู้ออกหุ้นอ้างอิงมีการควบรวมกิจการ หรือมีการเพิกถอนหุ้นอ้างอิงจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตัวแทนคํานวณ เงิน (Calculation Agent) อาจทําการ
เปลี�ยนแปลงสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ได้ 
ทั 6งนี 6 เป็นไปตามข้อกําหนดที�ระบไุว้ในสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝง (Final Terms) ซึ�งการเปลี�ยนแปลงดงักลา่วอาจสง่ผลต่อมลูค่าและผลตอบแทนตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงได้ 

(ง) กรณีที�มีการทําคําเสนอซื 6อหลกัทรัพย์ในหุ้นอ้างอิง (Tender Offer) 

กรณีที�มีการทําคําเสนอซื 6อหลกัทรัพย์ (Tender Offer) ในหุ้นอ้างอิง อาจสง่ผลต่อราคาหุ้นอ้างอิงได้ ซึ�งอาจ
สง่ผลกระทบตอ่มลูคา่และผลตอบแทนตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

(จ) กรณีที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทซึ�งเป็นผู้ออกหุ้นอ้างอิงมีมติให้เลกิบริษัทอ้างอิง หรือแต่งตั 6งผู้ ชําระบญัชี 
หรือศาลมีคําสั�งถึงที�สดุให้เลกิบริษัทอ้างอิง หรือให้พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด 

กรณีที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทซึ�งเป็นผู้ออกหุ้นอ้างอิงมีมติให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือแตง่ตั 6งผู้ ชําระบญัชี 
หรือศาลมีคําสั�งถึงที�สดุให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือให้พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด อาจสง่ผลกระทบตอ่ราคาของหุ้น
อ้างอิง ซึ�งอาจส่งผลต่อมูลค่าและผลตอบแทนตามหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงได้ โดยในกรณีดงักล่าวตัวแทน
คํานวณ เงิน (Calculation Agent) อาจทําการเปลี�ยนแปลงสัญ ญ าที� กําหนดสิทธิและหน้าที�ของ 
ผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ได้ ทั 6งนี 6 เป็นไปตามข้อกําหนดที�ระบุไว้ในสญัญาที�
กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ซึ�งการเปลี�ยนแปลงดงักลา่ว
อาจสง่ผลตอ่มลูคา่และผลตอบแทนตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้ 

(ฉ) กรณีที�บริษัทที�ออกหุ้นอ้างอิงทําการเพิ�มทนุหรือลดทนุ 

การเพิ�มทนุหรือลดทนุของบริษัทที�ออกหุ้นอ้างอิงซึ�งรวมถึงการออกหุ้นเพิ�มทุน อาจสง่ผลกระทบต่อราคา
ของหุ้นอ้างอิง ซึ�งอาจส่งผลต่อมูลค่าและผลตอบแทนตามหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงได้ โดยในกรณีดังกล่าว
ตวัแทนคํานวณเงิน (Calculation Agent) อาจทําการเปลี�ยนแปลงสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของ 
ผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ได้ ทั 6งนี 6เป็นไปตามข้อกําหนดที�ระบุไว้ในสญัญาที�
กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ซึ�งการเปลี�ยนแปลงดงักลา่ว
อาจสง่ผลตอ่มลูคา่และผลตอบแทนตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้ 

(ช) เหตุการณ์ที�เกิดขึ 6นในข้อ (ก) - (ฉ) อาจมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นอ้างอิง หรือดัชนีอ้างอิง ได้ในกรณีที� 
 หุ้นอ้างอิง หรือดชันีอ้างอิง มีความเกี�ยวข้องกับหุ้นที�ได้รับผลกระทบตาม (ก) – (ฉ) ดงักล่าว จึงอาจสง่ผล

กระทบตอ่มลูคา่และผลตอบแทนตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้  

(3) ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัดชันีราคาหุ้น 
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โดยทั�วไป ดชันีราคาหุ้นเพิ�มความหลากหลายในการลงทนุมากกว่าหุ้น อย่างไรก็ตาม ดชันีราคาหุ้นก็อาจเพิ�มความ
เสี�ยงในแง่ของมลูคา่ของดชันีในระหวา่งอายขุองหุ้นกู้อนพุนัธ์ที�อ้างอิงกบัดชันีราคาหุ้น โดยอาจได้รับผลกระทบจาก
ปัจจยัตา่ง ๆ ซึ�งรวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงปัจจยั ดงัตอ่ไปนี 6 

 อตัราดอกเบี 6ยในตลาด 

 ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 

 ความผนัผวนของราคาหุ้น 

 ความผนัผวนของราคาสนิค้า 

 อตัราเงินเฟ้อ 

 ระยะเวลาคงเหลอืก่อนถึงวนัครบกําหนดไถ่ถอน 

 สภาวะเศรษฐกิจ การเงิน กฎหมาย การเมือง อาชญากรรม ทหาร หรือเหตุการณ์อื�นใด ในประเทศ
หนึ�ง ๆ ซึ�งอาจสง่ผลกระทบตอ่ตลาดทนุโดยทั�วไป ที�ดชันีราคาหุ้นที�เกี�ยวข้องมีการซื 6อขาย 

ดงันั 6น ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ อนุพนัธ์ที�อ้างอิงกับดชันีราคาหุ้น ควรมีความเข้าใจในความเสี�ยงของดชันีราคาหุ้น และควร
ตัดสินใจลงทุน เมื�อได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้วถึงความเหมาะสมของการลงทุนนั 6น โดยอาจทําการปรึกษา
ผู้ เชี�ยวชาญ หากจําเป็น  

5.1.5 หุ้นกู้ที,มีอนุพันธ์แฝงที,อ้างอิงกบัอัตราดอกเบี Xย 

(i) รายละเอียดโดยสงัเขปของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัอตัราดอกเบี 6ย 

หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัอตัราดอกเบี 6ยคือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�การชําระดอกเบี 6ย และ/หรือ การชําระคืนเงินต้นในเวลา
ที�ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง หรือก่อนหน้าที�จะครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง จะถกูคํานวณโดยอ้างอิง
กบั และ/หรือ จะขึ 6นอยูก่บัอตัราดอกเบี 6ยอ้างอิง 

(ii) ปัจจยัความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัอตัราดอกเบี 6ย 

อตัราดอกเบี 6ยในตลาดมีความผนัผวนซึ�งอาจสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่ของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัอตัราดอกเบี 6ยได้ ทั 6งนี 6 
ในกรณีการลงทนุในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัอตัราดอกเบี 6ยคงที� (fixed interest rate) ความเสี�ยงที�อาจมีขึ 6น ได้แก่ การ
ที�อตัราดอกเบี 6ยในตลาดมีการปรับขึ 6นหรือลดลง ในขณะที�การลงทนุในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัอ้างอิงอตัราดอกเบี 6ย
ลอยตวั (floating interest rate) ความเสี�ยงที�อาจมีขึ 6นได้แก่ การที�ไม่สามารถคาดคะเนผลตอบแทนได้อย่างแน่ชัดในขณะที�
ลงทนุในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกับอตัราดอกเบี 6ยลอยตวัดงักลา่ว หากสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและ 
ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) กําหนดให้การชําระดอกเบี 6ยของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแบ่งเป็นหลายงวด ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงอาจมีความเสี�ยงเพิ�มเติมจากการที�ต้องนําผลตอบแทนนั 6นไปลงทนุใหม ่ซึ�งอาจให้อตัราผลตอบแทนน้อยกวา่ หาก
อตัราดอกเบี 6ยในตลาดขณะนั 6นลดลงกวา่อตัราดอกเบี 6ยอ้างอิง (reinvestment risk) 

นอกจากนั 6น การที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงสามารถออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัอตัราดอกเบี 6ยคงที�หรืออตัราดอกเบี 6ย
ลอยตวัได้นั 6นผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงอาจมีการเข้าทําธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยง ซึ�งสง่ผลกระทบต่ออตัราดอกเบี 6ยในตลาด
และตลาดรองของหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�อ้างอิงกับอตัราดอกเบี 6ยลอยตวัหรือตลาดรองของหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�อ้างอิงกับ
อตัราดอกเบี 6ยคงที� แล้วแตก่รณี 

5.1.6 หุ้นกู้ที,มีอนุพันธ์แฝงที,อ้างอิงกบัอันดับความน่าเชื,อถอืหรือเหตุการณ์ที,มีผลกระทบต่อการชาํระหนี X 
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(i) รายละเอียดโดยสงัเขปของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัอนัดบัความนา่เชื�อถือหรือเหตกุารณ์ที�มีผลกระทบตอ่การ
ชําระหนี 6 

หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัอนัดบัความน่าเชื�อถือหรือเหตกุารณ์ที�มีผลกระทบต่อการชําระหนี 6 คือ หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�
การชําระดอกเบี 6ย และ/หรือ การชําระคืนเงินต้น ในเวลาที�ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง หรือก่อนหน้าที�จะครบ
กําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง จะถูกคํานวณโดยอ้างอิงกับ และ/หรือ จะขึ 6นอยู่กับการเกิดเหตุการณ์ที�มีผลกระทบต่อ 
การชําระหนี 6 (Credit Event) ของผู้ ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) รายหนึ�งหรือหลายราย และ/หรือ ภาระผูกพัน
บางอยา่งของผู้ออกสนิทรัพย์อ้างอิงรายหนึ�งหรือหลายราย 

(ii) ปัจจยัความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัอนัดบัความนา่เชื�อถือหรือเหตกุารณ์ที�มีผลกระทบตอ่
การชําระหนี 6 

หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�อ้างอิงกับอนัดบัความน่าเชื�อถือหรือเหตุการณ์ที�มีผลกระทบต่อการชําระหนี 6มีรูปแบบของความเสี�ยง 
(risk profile) ที�แตกต่างจากหลกัทรัพย์ประเภทหนี 6ที�ไม่มีหลกัประกนัทั�วไป ผลตอบแทนของหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�อ้างอิงกับ
อนัดบัความน่าเชื�อถือหรือเหตกุารณ์ที�มีผลกระทบต่อการชําระหนี 6มีปัจจยัอ้างอิงเป็นความเสี�ยงด้านเครดิต (credit risk) ของ 
ผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) รายหนึ�งหรือหลายราย และ/หรือ ภาระผกูพนับางอย่างของผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง
รายหนึ�งหรือหลายราย การลงทุนในหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�อ้างอิงกับอนัดบัความน่าเชื�อถือหรือเหตุการณ์ที�มีผลกระทบต่อ 
การชําระหนี 6ไม่สามารถเทียบเคียงได้กับการลงทุนโดยตรงในหุ้ นหรือตราสารหนี 6ที�ออกโดยผู้ ออกสินทรัพย์อ้างอิง  
(Reference Entity)  

ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงควรตระหนกัวา่ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไมไ่ด้มีหน้าที�ตรวจสอบ หรือไมไ่ด้มีความรับผิดชอบใด ๆ ตอ่
การตรวจสอบธุรกิจ ฐานะการเงิน อนาคต ความน่าเชื�อถือ สถานะ และ/หรือ กิจการของผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference 
Entity) รายใด รวมถึงประเภทของภาระผกูพนัของผู้ออกสนิทรัพย์อ้างอิง (Obligation Category) หรือลกัษณะของภาระผกูพนั
อ้างอิง (Obligation Characteristics) สินทรัพย์ที�ใช้อ้างอิง (Reference Obligation) และสนิทรัพย์ที�สง่มอบได้ (Deliverable 
Obligation) ดงันั 6น ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงควรประเมินและตรวจสอบในเรื�องดงักลา่วด้วยตนเอง ผู้ลงทนุในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงที�อ้างอิงกบัอนัดบัความน่าเชื�อถือหรือเหตกุารณ์ที�มีผลกระทบต่อการชําระหนี 6ไม่อาจเชื�อถือตามความเห็นหรือคําแนะนํา
ของผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงในส่วนของข้อมูลใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกับบุคคลอื�น นอกจากข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงเอง  

ปัจจยัความเสี�ยงอื�น ๆ เพิ�มเติมซึ�งผู้ ที�ประสงค์จะลงทนุควรคํานงึถึงเมื�อจะลงทนุในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัอนัดบัความ
นา่เชื�อถือหรือเหตกุารณ์ที�มีผลกระทบตอ่การชําระหนี 6 

(1) การไถ่ถอนหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบกําหนดไถ่ถอนในกรณีที�เกิดเหตุการณ์ที�มีผลกระทบต่อการชําระหนี 6  
(Credit Event) 

ในกรณีที�หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�อ้างอิงกับอนัดบัความน่าเชื�อถือหรือเหตุการณ์ที�มีผลกระทบต่อการชําระหนี 6มีข้อ
กําหนดให้สทิธิผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงก่อนครบกําหนดไถ่ถอนในกรณีที�เกิดเหตกุารณ์
ที�มีผลกระทบต่อการชําระหนี 6 (Credit Event) ขึ 6นกับผู้ ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) และ/หรือภาระ
ผกูพนัของผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Obligation) ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงอาจไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงดงักลา่ว
ทั 6งหมดหรือบางสว่นก่อนหน้าวนัครบกําหนดไถ่ถอน ผู้ ที�ประสงค์จะลงทนุในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงพงึเข้าใจวา่อาจไม่มี
เกณฑ์บ่งชี 6ห รือข้อสรุปที�แน่นอนว่าเหตุการณ์ ที�มีผลกระทบต่อการชําระหนี 6 (Credit Event) ได้ เกิดขึ 6นกับ 
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ผู้ออกสนิทรัพย์อ้างอิงและ/หรือภาระผกูพนัของผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Obligation) หรือไม่ในทกุกรณี และอาจจะมี
ข้อพิพาทเกิดขึ 6นได้ว่าเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ หนึ�งนั 6นถือว่าเป็นเหตุการณ์ ที�มีผลกระทบต่อการชําระหนี 6  
(Credit Event) ตามที�กําหนดไว้ในสัญญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง  
(Final Terms) หรือไม่ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาวินิจฉัยโดย Credit Derivatives Determinations Committee  
(ถ้าเกี�ยวข้อง) หรือการวินิจฉยัโดยผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเกี�ยวกบัการเกิดเหตกุารณ์ที�มีผลกระทบตอ่การชําระหนี 6  
(Credit Event) ในกรณีที�ไม่ปรากฎความผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง จะเป็นที�สุดและผูกพันทุกบุคคล (ซึ�งรวมถึงแต ่
ไม่จํากัดเพียงผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง) ถึงแม้ว่าบุคคลดังกล่าว หรือสถาบันการเงิน หรือหน่วยงานจัดอันดับ 
ความนา่เชื�อถือหรือนกัวิเคราะห์อื�น ๆ จะไมเ่ห็นพ้องด้วยก็ตามทั 6งนี 6เว้นแต่กําหนดไว้เป็นอย่างอื�นในสญัญาที�กําหนด
สทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) 

(2) ความเสี�ยงตอ่การไมไ่ด้รับชําระดอกเบี 6ย 

หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�อ้างอิงกับอันดับความน่าเชื�อถือหรือเหตุการณ์ที�มีผลกระทบต่อการชําระหนี 6บางรุ่น อาจมี
ข้อกําหนดไม่ชําระดอกเบี 6ยในบางกรณี เช่น เมื�อเกิดเหตุการณ์ที�มีผลต่อการชําระหนี 6 (Credit Event) ขึ 6นกับ 
ผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) และ/หรือภาระผูกพนัของผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Obligation) เป็นต้น 
ทั 6งนี 6 เป็นไปตามข้อกําหนดในสญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) 

(3) ความเสี�ยงตอ่การสญูเสยีเงินต้น 

ผู้ลงทนุจะมีความเสี�ยงต่อการสญูเสยีเงินต้นถ้ามีเหตกุารณ์ที�มีผลกระทบต่อการชําระหนี 6 (Credit Event) เกิดขึ 6นกบั 
ผู้ออกสนิทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) และ/หรือ ภาระผกูพนัของผู้ออกสนิทรัพย์อ้างอิง (Obligation) และมีการ
บรรลเุงื�อนไขของการเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว (ถ้ามี) ทั 6งนี 6เนื�องจากราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัอนัดบั
ความน่าเชื�อถือหรือเหตุการณ์ที�มีผลกระทบต่อการชําระหนี 6 (Credit Event Redemption Amount) เมื�อเกิด
เหตุการณ์ที�มีผลกระทบต่อการชําระหนี 6 (Credit Event) มีความเป็นไปได้ที�จะตํ�ากว่าจํานวนเงินต้นตามหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงและอาจจะเทา่กบัศนูย์ในบางกรณี นอกจากนี 6 มลูค่าตลาดของกองสินทรัพย์ที�สง่มอบได้ (Deliverable 
Obligation Portfolio) ในสว่นของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�มีการสง่มอบเป็นหลกัทรัพย์หรือปัจจยัอ้างอิงอื�นแตล่ะหนว่ย
ก็มีความเป็นไปได้ที�จะตํ�ากวา่จํานวนเงินต้นตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและอาจจะเทา่กบัศนูย์ได้ในบางกรณี 

ทั 6งนี 6 ราคาไถ่ถอนเมื�อเกิดเหตุการณ์ที�มีผลกระทบต่อการชําระหนี 6 (Credit Event Redemption Amount) หรือ
จํานวนของสินทรัพย์ที�ส่งมอบได้ (Deliverable Obligation) ซึ�งส่งมอบให้กับผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง จะสะท้อน
มูลค่าตลาดของภาระผูกพันของผู้ ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference Obligation) ภายหลงัจากที�มีเหตุการณ์ที�มี
ผลกระทบตอ่การชําระหนี 6เกิดขึ 6น หกัออกด้วยคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ  เช่น คา่ใช้จ่ายในการยกเลกิธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยง 
เป็นต้น โดยคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะสะท้อนถึงต้นทนุของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในการยกเลิก การล้างฐานะ ฯลฯ ที�
ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเข้าทําโดยหรือในนามของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงสําหรับหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิง
กบัอนัดบัความนา่เชื�อถือหรือเหตกุารณ์ที�มีผลกระทบตอ่การชําระหนี 6 ทั 6งนี 6 ตวัแทนคํานวณเงิน (Calculation Agent) 
จะมีดลุยพินิจอนัเด็ดขาดแตเ่พียงผู้ เดียวในการคาํนวณคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ  ดงักลา่วข้างต้น อยา่งไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงไมม่ีหน้าที�ต้องเข้าทําธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยงของตนเองสาํหรับหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัอนัดบั
ความน่าเชื�อถือหรือเหตุการณ์ที�มีผลกระทบต่อการชําระหนี 6 และไม่จําเป็นต้องป้องกันความเสี�ยงของตนเองใน
ลกัษณะที�จะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการยกเลิกสัญญา (unwind costs) ที�ตํ�าที�สุด ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงพึง
ตระหนกัว่า ถ้าค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีจํานวนสงูกว่าผลคณูของจํานวนเงินต้นตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงกบัราคาสดุท้าย
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ภายหลังเกิดเหตุการณ์ที�มีผลต่อการชําระหนี 6 (Final Price) หรือมูลค่าตลาดของกองทรัพย์สินที�ส่งมอบได้ 
(Deliverable Obligation Portfolio) (แล้วแต่กรณี) ณ วนัไถ่ถอน ราคาไถ่ถอนเมื�อเกิดเหตุการณ์ที�มีผลกระทบต่อ 
การชําระหนี 6 (Credit Event Redemption Amount) จะเทา่กบัศนูย์ 

(4) คํานิยาม Credit Derivatives Definitions และ Credit Derivatives Determinations Committees 

(ก) คํานิยาม Credit Derivatives Definitions 

สัญญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) อาจมีการ
กําหนดให้มีการอ้างอิงถึงคํานิยามและบทบญัญัติของ ���� ISDA Credit Derivatives Definitions ซึ�งมี
ผลบงัคบัใช้ตั 6งแตว่นัที� �� กนัยายน พ.ศ. ���� เป็นต้นไป ( “Credit Derivatives Definitions”) หรือไมก็่ได้ 
นอกจากนี 6 ข้อกําหนดในสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง (Final 
Terms) อาจมีความแตกต่างจากคํานิยามใน Credit Derivatives Definitions ดงันั 6น การลงทนุในหุ้นกู้ ที�มี
อนุพนัธ์แฝงที�อ้างอิงกับอนัดบัความน่าเชื�อถือหรือเหตุการณ์ที�มีผลกระทบต่อการชําระหนี 6จึงไม่สามารถ
เทียบเคียงได้กับการลงทุนในตราสารประเภท credit default swap ที� นําเอาคํานิยามตาม Credit 
Derivatives Definitions มาใช้บงัคบัISDA ได้ทําการตีพิมพ์ เผยแพร่และปรับปรุง Credit Derivatives 
Definitions มาโดยตลอด เพื�อให้การทําธุรกรรมที�มีอนุพันธ์แฝงที�อ้างอิงกับอันดับความน่าเชื�อถือหรือ
เหตุการณ์ที�มีผลกระทบต่อการชําระหนี 6มีมาตรฐานและคาดว่าจะยังคงมีการเปลี�ยนแปลง Credit 
Derivatives Definitions ต่อไป ทั 6งนี 6 อาจมีกรณีที�ความเห็นของผู้ ค้าในตลาด (market participants) ใน
การตีความบทบญัญัติใน Credit Derivatives Definitions ที�นํามาเป็นสว่นหนึ�งของสญัญาที�กําหนดสิทธิ
และหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง (Final Terms) แตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุที�ตลาดมี
พฒันาการอยา่งตอ่เนื�อง ซึ�งการตีความที�แตกตา่งกนันี 6อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�
อ้างอิงกบัอนัดบัความนา่เชื�อถือหรือเหตกุารณ์ที�มีผลกระทบตอ่การชําระหนี 6 

ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงไม่สามารถรับรองได้ว่าการเปลี�ยนแปลง Credit Derivatives Definitions 
ดงักลา่ว จะเป็นที�คาดคะเนได้หรือจะเอื 6อประโยชน์ต่อผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงหรือผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝง อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเพิ�มเติมหรือปรับปรุงบทบญัญัติใน Credit Derivaitives Definitions ที�อาจมี
ขึ 6นในอนาคต โดยทั�วไปจะไมม่ีผลตอ่หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัอนัดบัความนา่เชื�อถือหรือเหตกุารณ์ที�
มีผลกระทบตอ่การชําระหนี 6ที�ได้ออกไปแล้ว 

(ข) Credit Derivatives Determinations Committees 

 Credit Derivatives Determinations Committees มีหน้าที�ทําการพิจารณาเรื�องต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัที�มี
อนุพันธ์แฝงทางการเงินด้านเครดิต และเพื�อส่งเสริมความโปร่งใส โดยการพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ที�มี
ผลกระทบต่อการชําระหนี 6 (Credit Event) เกิดขึ 6นหรือไม่นั 6น อาจขึ 6นอยูก่บัการพิจารณาวินิจฉยัของ Credit 
Derivatives Determinations Committee นอกจากนี 6 ในบางกรณีการตดัสินใจของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงหรือตัวแทนคํานวณเงิน (Calculation Agent) อาจถูกปรับเปลี�ยนให้เป็นไปตามมติของ Credit 
Derivatives Determination Committee ที�ออกมาในภายหลงัได้ ถ้าผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงส่ง Credit 
Event Notice ถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงดงักลา่วพงึตระหนกัวา่คาํบอกกลา่วนั 6น
อาจถกูแทนที�โดยมติของ Credit Derivatives Determinations Committee ได้กลา่วอีกนยัหนึ�งก็คือในการ
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พิจารณาวินิจฉยัใด ๆ ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงหรือตวัแทนคํานวณเงินผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง
อาจคํานึงถึง (และในบางกรณีจะผูกพันตาม) คําตัดสินของ ISDA Credit Derivatives Determinations 
Committee 

(5) ความเสี�ยงด้านเครดิตทางอ้อม (Synthetic Exposure) 

ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�อ้างอิงกับอนัดบัความน่าเชื�อถือหรือเหตุการณ์ที�มีผลกระทบต่อการชําระหนี 6ไม่ได้มีสิทธิ
เรียกร้องต่อผู้ ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) และในกรณีที�เกิดความสูญเสียใด ๆ ผู้ ลงทุนในหุ้ นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงที�อ้างอิงอันดับความน่าเชื�อถือหรือเหตุการณ์ที�มีผลกระทบต่อการชําระหนี 6จะไม่มีสิทธิไล่เบี 6ยต่อ 
ผู้ออกสนิทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) โดยผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไมจํ่าเป็นที�จะต้องเป็นเจ้าของหรือถือครอง
ภาระผูกพนั (Obligation) ใด ๆ หรือสินทรัพย์ที�ใช้อ้างอิง (Reference Obligation) และผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่
สามารถอนมุานเอาจากเอกสารฉบบันี 6หรือสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง 
(Final Terms) วา่ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงถือครองภาระผกูพนั (Obligation) หรือสนิทรัพย์ที�ใช้อ้างอิง (Reference 
Obligation) ใด ๆ ดังกล่าวหรือมีความเสี�ยงด้านเครดิต (credit exposure)โดยตรงต่อผู้ ออกสินทรัพย์อ้างอิง 
(Reference Entity) รายใดได้เว้นแตกํ่าหนดไว้เป็นอยา่งอื�นในสญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้น
กู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ทั 6งนี 6 จํานวนเงินที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงพึงชําระภายใต้หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�
อ้างอิงกบัอนัดบัความนา่เชื�อถือหรือเหตกุารณ์ที�มีผลกระทบตอ่การชําระหนี 6จะไม่มีความเกี�ยวข้องไมว่่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมกับการถือครองหรือไม่ได้ถือครองภาระผูกพนัของผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Obligation) หรือสินทรัพย์ที�ใช้
อ้างอิง (Reference Obligation) ใด ๆ   

(6) การเกิด Succession Event  

เมื�อเกิด Succession Event ขึ 6น  จะถือว่าผู้ ออกสินทรัพย์อ้างอิงที�มาแทนที�ผู้ ออกสินทรัพย์อ้างอิงรายเดิม 
(Successor Reference Entity) คือผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) ซึ�งเข้าแทนที� (หรือเข้าเพิ�มเติมกับ) 
 ผู้ออกสนิทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) ที�กําหนดไว้แตเ่ดิมในสญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือ
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) (แล้วแตก่รณี) (เว้นแตกํ่าหนดไว้เป็นอย่างอื�นในสญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�
ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms))  

(7) การไถ่ถอนภายหลงัจากวนัครบกําหนดไถ่ถอน 

วนัไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงเนื�องจากเกิดเหตุการณ์ที�มีผลกระทบต่อการชําระหนี 6 (Credit Event Redemption 
Date) วนัส่งมอบสินทรัพย์ครั 6งสุดท้าย (Final Delivery Date) หรือวนัชําระหนี 6โดยการส่งมอบเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ปัจจัยอ้างอิงอื�น (Physical Settlement Date) อาจจะเกิดขึ 6นภายหลงัจากวนัครบกําหนดไถ่ถอนก็ได้ ในบางกรณี 
นอกจากนั 6น ถ้ามีเหตกุารณ์ที�มีผลกระทบตอ่การชําระหนี 6หรือเหตกุารณ์ที�จะนําไปสูเ่หตกุารณ์ที�มีผลต่อการชําระหนี 6 
(Potential Credit Event) เกิดขึ 6นก่อนหรือในวนัครบกําหนดไถ่ถอนแตย่งัไมไ่ด้มีการสง่คําบอกกลา่ววา่มีเหตกุารณ์ที�
มีผลกระทบตอ่การชําระหนี 6เกิดขึ 6น (Credit Event Notice) ในวนัครบกําหนดไถ่ถอน หรือก่อนหน้านั 6น ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงอาจเลือกที�จะขยายวนัไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัอนัดบัความน่าเชื�อถือหรือเหตกุารณ์ที�มี
ผลกระทบต่อการชําระหนี 6ดังกล่าวโดยการส่งคําบอกกล่าวการขยายเวลา (Extension Notice) โดยในระหว่าง
ระยะเวลาที�ขยายออกไป (Extension Period) ผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงอาจส่งคําบอกกล่าวว่ามีเหตุการณ์ที�มี
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ผลกระทบต่อการชําระหนี 6 (Credit Event Notice) เกิดขึ 6นซึ�งสง่ผลให้ผู้ ถือหุ้นที�มีอนพุนัธ์แฝงอาจได้รับเงินต้นคืนน้อย
กวา่จํานวนที�ลงทนุไปได้ 

(8) การไมค่ํ 6าประกนัการปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของผู้ออกสนิทรัพย์อ้างอิง 

หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงกบัอนัดบัความน่าเชื�อถือหรือเหตกุารณ์ที�มีผลกระทบต่อการชําระหนี 6 เป็นภาระผกูพนั
โดยตรงที�ไมด้่อยสทิธิและไม่มีหลกัประกนัของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ซึ�งอ้างอิงกบัความเสี�ยงทางด้านเครดิตของ
ผู้ ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) และภาระผูกพันของผู้ ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Obligation) (ซึ�งรวมถึง
สนิทรัพย์ที�ใช้อ้างอิง (Reference Obligation)) ตามที�ระบอุยู่ในสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือ 
หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง (Final Terms) ทั 6งนี 6 ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง และ/หรือ ตวัแทน (Agent) หรือบริษัทในเครือ
ของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงหรือตวัแทนดงักลา่วไม่ได้คํ 6าประกนัการปฏิบตัิตามภาระผกูพนั หรืออยูเ่บื 6องหลงัการ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันของผู้ ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) และไม่ได้มีภาระผูกพันต้องชดใช้ความ
สญูเสยีอนัเนื�องมาจากเหตกุารณ์ที�มีผลกระทบตอ่การชําระหนี 6ดงักลา่ว 

(9) ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและ/หรือตวัแทน (Agent) และ/หรือบริษัทในเครือของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและ/หรือ
ตวัแทนดงักลา่วไมม่ีหน้าที�ต้องให้ข้อมลูบางประเภทที�อาจกระทบตอ่มลูคา่ของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและ/หรือตวัแทน (Agent) หรือบริษัทในเครือของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงหรือตวัแทน
ดงักล่าว อาจมีข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) บริษัทในเครือของผู้ออกสินทรัพย์
อ้างอิง สินทรัพย์ที�ใช้อ้างอิง (Reference Obligation) หรือผู้คํ 6าประกนัรายใด ๆ ซึ�งมีหรืออาจมีผลกระทบกบัมูลค่า
ของหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�อ้างอิงกับอันดับความน่าเชื�อถือหรือเหตุการณ์ที�มีผลกระทบต่อการชําระหนี 6อย่างมี
นยัสําคญัโดยข้อมลูดงักลา่วอาจเป็นที�เปิดเผยตอ่สาธารณชนหรือเป็นที�ทราบแก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงหรือบคุคล
อื�นใดหรือไมก็่ได้ โดยในกรณีดงักลา่วผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและ/หรือตวัแทน หรือบริษัทในเครือของผู้ออกหุ้นกู้ ที�
มีอนพุนัธ์แฝงหรือตวัแทนดงักลา่วไม่มีหน้าที�ในอนัที�จะต้องเปิดเผยซึ�งความสมัพนัธ์หรือข้อมลูใด ๆ ดงักลา่ว (ไม่ว่า
ข้อมลูดงักลา่วจะเป็นความลบัหรือไม)่ ให้ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงทราบ 

(10) การไมใ่ห้คํารับรอง 

ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและ/หรือตวัแทน (Agent) และ/หรือบริษัทในเครือของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและ/หรือ
ตวัแทนดังกล่าว ไม่ได้ให้คํารับรอง ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี�ยวกับผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference 
Entity) หรือสินทรัพย์ที�ใช้อ้างอิง (Reference Obligation) ใด ๆ หรือคุณภาพทางด้านความน่าเชื�อถือ (credit 
quality) ของผู้ ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) หรือสินทรัพย์ที�ใช้อ้างอิง (Reference Obligation) หรือ
เกี�ยวกบัข้อมลูที�อยูใ่นเอกสารใด ๆ ซึ�งแจกจ่ายโดยผู้ออกสนิทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) หรือ เผยแพร่กบัตลาด
หลกัทรัพย์หรือหนว่ยงานของรัฐแหง่ใดโดยผู้ออกสนิทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) 

5.1.7 ผู้ออกหุ้นกู้ที,มีอนุพันธ์แฝงและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

กรณีที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงทําหน้าที�เป็นผู้ออก ตวัแทน ผู้จดัการ ผู้สนบัสนนุหรือผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ยปัจจยัอ้างอิง
ที�เป็นหลกัทรัพย์ไมว่า่โดยตรงหรือโดยผา่นบริษัทในเครือ ผลประโยชน์ของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เกี�ยวกบัหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงดงักลา่วอาจขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้ หากผู้ออกหุ้นกู้ ที�มอีนพุนัธ์แฝงและบริษัทในเครือของผู้
ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
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(1) ทําการซื 6อขาย ดแูลสภาพคล่อง (market making activities) และ/หรือ อาจมีฐานะซื 6อ (long positions) หรือฐานะ
ขาย (short positions) ในปัจจยัอ้างอิงที�เกี�ยวข้อง ในบญัชีซื 6อขายเพื�อตนเอง (proprietary accounts) หรือบญัชีอื�น
ซึ�งอยูภ่ายใต้การจดัการของตน  

(2) ในอนาคตเป็นผู้ รับประกันการจัดจําหน่ายสําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงตัว
เดียวกบัปัจจยัอ้างอิงสาํหรับหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงตามเอกสารฉบบันี 6  

(3) เข้าทําธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยงธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ�งหรือหลายธุรกรรมเพื�อป้องกันความเสี�ยงจากปัจจยัอ้างอิง
หรือที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เกี�ยวข้อง 

 ทั 6งนี 6 เนื�องจากการกระทําดงักลา่วของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง และ/หรือบริษัทในเครืออาจมีผลกระทบต่อราคาตลาด สภาพ
คลอ่งหรือมลูคา่ของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง และอาจถือวา่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เกี�ยวข้อง
แม้วา่ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะมไิด้มีความมุง่หมายให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วก็ตาม นอกจากนั 6น บริษัท
ในเครือบางแหง่ของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงอาจมีหรือเข้าถึงข้อมลูที�เกี�ยวกบัหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ปัจจยัอ้างอิงและตราสารที�
มีอนพุนัธ์แฝงที�อ้างอิงปัจจยัอ้างอิงดงักลา่วเป็นครั 6งคราว ไมว่า่ในฐานะผู้ รับประกนัการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ที�ปรึกษาหรือใน
ฐานะอื�นใด โดยบริษัทในเครือเหล่านั 6นจะไม่มีข้อผูกพนัต้องเปิดเผย และจะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ดงักล่าวต่อผู้ซื 6อหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง 

(6) ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร 
รายชื�อผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 22 เมษายน 2564 (วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น: Record Date) มีรายละเอียด ดงันี 6  

รายชื,อ 
จาํนวนหุ้น 

สามัญ บุริมสิทธิ รวม ร้อยละ 
1. กองทนุเพื�อการฟื6นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 7,696,248,833 0 7,696,248,833 55.05 
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 632,537,329 2,060 632,539,389 4.52 
�. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย จํากดั 390,453,400 0 390,453,400 2.79 
4. STATE STREET EUROPE LIMITED 343,912,361 0 343,912,361 2.46 
5. กองทนุรวม วายภุกัษ์หนึ�ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) 304,775,658 2,726,095 307,501,753 2.20 
6. กองทนุรวม วายภุกัษ์หนึ�ง โดย บลจ.กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 304,775,657 2,726,095 307,501,752 2.20 
7. ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จํากดั 221,840,400 0 221,840,400 1.59 
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 174,181,990 0 174,181,990 1.25 
9. ธนาคารออมสนิ 115,666,822 0 115,666,822 0.83 
10. THE BANK OF NEW YORK MELLON 106,429,909 0 106,429,909 0.76 
11. ผู้ ถือหุ้นอื�น 3,685,238,891 45,750 3,685,284,641 26.35 

รวม 13,976,061,250 5,500,000 13,981,561,250 100.00 

หมายเหต ุ: ข้อมลูจาก บจ.ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) นายทะเบียนหุ้นของธนาคาร 
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กองทนุเพื�อการฟื6นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน  

ณ วนัที� 22 เมษายน 2564 ธนาคารมีกองทนุเพื�อการฟื6นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ จํานวน �,���,���,��� 
หุ้ น หรือเท่ากับร้อยละ ��.�� ของหุ้ นสามัญและหุ้ นบุริมสิทธิจดทะเบียนที�ชําระแล้ว (หรือคิดเป็นร้อยละ ��.�� ของหุ้ นสามัญ 
จดทะเบียนที�ชําระแล้ว) กองทนุเพื�อการฟื6นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน มีฐานะทั 6งเป็นสว่นหนึ�งและเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก
จากธนาคารแห่งประเทศไทยที�ตั 6งขึ 6นมาตั 6งแต่ปี ���� สําหรับใช้เป็นช่องทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบนัการเงินที�
ประสบปัญหา เพื�อป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหายที�รุนแรงหรือลกุลามจนสง่ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบสถาบนัการเงินโดยรวม 
กองทนุเพื�อการฟื6นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน มีบทบาทสาํคญัอยา่งมากในการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่สถาบนัการเงิน
ที�ประสบปัญหาในช่วงวิกฤติการเงินปี ���� นอกเหนือไปจากภาระหน้าที�ในการเข้าไปคํ 6าประกนัการชําระคืนเงินฝากและเงินกู้ ให้แก่ 
ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี 6ของสถาบนัการเงินเพื�อเสริมสร้างความมั�นใจและรักษาความมั�นคงของระบบสถาบนัการเงินของประเทศด้วย 
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รายชื�อคณะกรรมการธนาคาร ณ วนัที� 31 สงิหาคม 2564 ประกอบด้วย  
1) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ  
2) นายไกรฤทธิ� อชุกุานนท์ชยั รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน

กรรมการกํากบัดแูลความเสี�ยง 
3) นายวิชยั อศัรัสกร กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
4) นายธนัวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน กรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ และกรรมการ
กํากบัดแูลความเสี�ยง 

5) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม และกรรมการกํากบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ 

6) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากบัการปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

7) พลเอก เทียนชยั รับพร กรรมการ ประธานกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 

8) นายปณุณิศร์ ศกนุตนาค กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกํากบัดแูลความเสี�ยง 

9) นางแพตริเซีย มงคลวนิช กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

10) นางนิธิมา เทพวนงักรู กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัท 
ภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

11) นายลวรณ แสงสนิท กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกํากบัดแูลความเสี�ยง 

12)  นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการกํากบัดแูล
ความเสี�ยง 

     นางสาวสนีินาฏ ดําริห์อนนัต์ ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนธนาคาร 
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อแทนธนาคารเป็นดงันี 6 “นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จดัการใหญ่โดยลําพงั ลงลายมือชื�อ

และประทบัตราสาํคญัของบริษัท” 

 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการธนาคารได้มีการแต่งตั 6งเลขานุการบริษัทตั 6งแต่ปี 2551 มาเป็นลําดบั จนถึงปัจจุบนั ได้แต่งตั 6ง นายพงษ์สิทธิ�  

ชยัฉตัรพรสขุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานกํากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย ทําหน้าที�เป็น เลขานุการบริษัท มีผล
ตั 6งแตว่นัที� 10 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และที�แก้ไขเพิ�มเติม 
และนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของธนาคาร โดยคณุสมบตัิและหน้าที�ของเลขานกุารบริษัทมีรายละเอียด ดงันี 6 
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 หน้าที,ความรับผิดชอบสาํหรับตาํแหน่งเลขานุการบริษัท 
1)  ดแูลกิจกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการธนาคาร เพื�อปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้อง 
2)  จดัประชมุผู้ ถือหุ้น และการประชมุคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของธนาคาร และติดตามให้มีการ

ปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้อง และสมํ�าเสมอ 
3)  จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงันี 6 

-  ทะเบียนกรรมการ 
-  หนงัสอืนดัประชมุกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานประจําปีของบริษัท 
-  หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

4)  เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที�รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
5)  ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติที�ประชมุคณะกรรมการธนาคาร และที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 
6)  ให้คําแนะนําเบื 6องต้นแก่กรรมการเกี�ยวกบัข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัตา่งๆ ของธนาคาร 
7)  ดแูลเรื�องการกํากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) 
8)  เป็นที�ปรึกษาและประสานงานกบัเลขานกุารของคณะกรรมการชดุตา่งๆ 
9)  ติดตอ่และสื�อสารกบัผู้ ถือหุ้นให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้นและขา่วสารของธนาคาร 

 10) ดําเนินการอื�นใดตามที�คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)                     

 

สว่นที� 3 ข้อมลูผู้ออกตราสาร หน้า 39 

 รายชื�อและตําแหนง่ของผู้บริหารระดบัสงู ณ วนัที� วนัที� 31 สงิหาคม 2564   
 ชื,อ นามสกุล ตาํแหน่ง สายงาน 
1 นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จดัการใหญ่  

2 นางประราล ี รัตน์ประสาทพร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน Digital Solutions 
 3 นายวีระพงศ์ ศภุเศรษฐ์ศกัดิ� รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง 

4 นายสรุธนัว์ คงทน รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 

    รักษาการผู้บริหารสายงาน  

    สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 

5 นายรวินทร์ บญุญานสุาสน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทนุ 
 6 นายเอกชยั เตชะวิริยะกลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารความเสี�ยง 

7 นางสาวศรัณยา เวชากลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารการเงิน 

8  นายสนัติ  ปริวิสทุธิ�  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานปฏิบตัิการ 

9 นายศภุวฒัน์ วฒัน์ธนปต ิ  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานทรัพยากรบคุคลและบรรษัทภิบาล 

10 นายธวชัชยั ชีวานนท์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจดัการทางการเงินเพื�อธุรกิจ 

11 นายพงษ์สทิธิ�  ชยัฉตัรพรสขุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานกํากบักฎเกณฑ์และกฎหมาย 

12 นพ. พลวรรธน์ วิทรูกลชิต รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเทคโนโลยี 

13 นายกิตติพฒัน์   เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ 

14 นายพิชิต จงสฤษดิ�หวงั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บริหารสายงาน สายงานกลยทุธ์และผลติภณัฑ์รายยอ่ย 

15 นายชาญชยั สนิศภุรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารคณุภาพสนิเชื�อและ
กระบวนการธุรกิจเครือขา่ยรายยอ่ย 
 16 นายปานะพนัธ์  หาญกิจจะกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน 

17 นายเฉลมิ  ประดิษฐอาชีพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือขา่ยธุรกิจขนาดเลก็และรายยอ่ย 

18 นางสวุรรณา  อนนัทานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บริหารสายงาน สายงานปรับโครงสร้างหนี 6และบริหารทรัพย์สิน 

19 นายกฤษณ์  ฉมาภิสษิฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บริหารสายงาน สายงานสื�อสารและภาพลกัษณ์องค์กร 
 20 นายรุ่งเรื�อง สขุเกิดกิจพิบลูย์ ที�ปรึกษากรรมการผู้จดัการใหญ่ สงักดัธนาคารกรุงไทย 
 21 

/21 
นายปฏิเวช สนัตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส  สงักดัธนาคารกรุงไทย 
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นายกนก              สวุรรณรัตน์ ผู้ อํานวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายการบญัชี  
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(7) ฐานะทางการเงนิ การดาํเนินงาน และข้อมูลที,สาํคัญของธุรกิจ 
         ผู้ ลงทุนสามารถศึกษ าข้อมูลงบการเงิน  ข้อมูลเกี� ยวกับ ฐานะการเงิน และผลการดํ า เนิน งานของธน าคารได้ ที� 
เว็บไซต์ของธนาคารที� Krungthai.com 

 ธนาคารได้แสดงรายละเอียดงบการเงินโดยสรุป ดงันี 6 

• งบการเงินโดยสรุปประจําปี ���� 
สาํหรับการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของปี ���� ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ตามแบบแสดง

รายการข้อมูลประจําปี (แบบ �� - �) ลา่สดุ งบการเงินประจํางวดการบญัชีล่าสดุ และงบการเงินรายไตรมาสสําหรับรอบระยะเวลา 
ที�ต่อเนื�องจากงวดการบญัชีลา่สดุซึ�งธนาคารได้ยื�นต่อสํานกังาน ก.ล.ต. แล้ว ตามนยัแห่งประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัทที�ออกหลกัทรัพย์ ได้ที�เว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(http://www.set.or.th) และเว็บไซต์ของธนาคาร (Krungthai.com) 

• งบการเงินโดยสรุปงวดครึ�งปีแรก สิ 6นสดุ 30 มิถนุายน 2564 
ธนาคารแสดงงบแสดงฐานะการเงินสําหรับครึ�งปีแรกของปี 2564 เปรียบเทียบกับ ปี 2563 และแสดงงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สาํหรับครึ�งปีแรกของปี 2564 เปรียบเทียบกบัในครึ�งปีแรกของปี 2563 โดยได้แสดงทั 6งงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร  
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งบแสดงฐานะการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ 

30 มิ.ย. 64 zr ธ.ค. 63 30 มิ.ย. 64 zr ธ.ค. 63 
สินทรัพย์     
เงินสด 55,338 68,161  55,313 68,116  
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 519,541 516,792  519,093 516,321  
สินทรัพย์ทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือ 
ขาดทนุ 

23,632 13,724  23,685 14,188  

สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ 72,766 74,507  72,766 74,507  
เงินลงทนุสทุธิ 248,284 316,988  248,881 316,894  
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ 23,045 29,400  11,053 11,204  
เงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6และดอกเบี 6ยค้างรับสทุธิ     2,339,360 2,200,513  2,266,533 2,127,089  
ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ 32,632 32,659  32,611 32,569  
ที�ดิน  อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 24,334 24,762  21,551 21,899  
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 4,170 4,474  3,464 3,571  
คา่ความนิยมและสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอื�นสทุธิ 6,969 6,005  5,106 3,894  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 6,038 5,881  3,633 3,561  
รายได้ค้างรับ 2,416 2,599  2,151 2,070  
สินทรัพย์อื�นสทุธิ 46,322 31,315  46,123 31,104  

รวมสินทรัพย์ 3,404,847 3,327,780  3,311,963 3,226,987  
หนี Xสิน     
เงินรับฝาก 2,493,121 2,463,225  2,495,845 2,466,780  
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 267,143 274,567  263,731 268,425  
หนี 6สินจา่ยคืนเมื�อทวงถาม 4,588 4,732  4,588 4,732  
หนี 6สินตราสารอนพุนัธ์ 68,490 65,471  68,490 65,471  
ตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืม 131,899 86,564  88,171 44,293  
หนี 6สินตามสญัญาเชา่ 4,184 4,504  3,405 3,529  
ประมาณการหนี 6สิน 21,157 20,287  19,601 18,741  
หนี 6สินอื�น 58,404 53,367  52,611 46,041  

รวมหนี Xสิน 3,048,986 2,972,717  2,996,442 2,918,012  
ส่วนของเจ้าของ     
รวมสว่นของเจ้าของ 355,861 355,063  315,521 308,975  

รวมหนี Xสินและส่วนของเจ้าของ 3,404,847 3,327,780  3,311,963 3,226,987  
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ 

1H2564 1H2563 1H2564 1H2563 
รายได้ดอกเบี 6ย 51,646 59,782 44,557 52,087 
คา่ใช้จา่ยดอกเบี 6ย 10,761 13,361 10,061 12,595 
รายได้ดอกเบี Xยสุทธิ 40,885 46,421 34,496 39,492 
รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 14,378 13,842 10,757 11,019 
คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ 4,269 3,622 2,853 2,796 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 10,109 10,220 7,904 8,223 
กําไรสทุธิจากเครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน
กําไรหรือขาดทนุ 

1,825 1,422 1,824 1,485 

กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ 640 746 1,084 746 
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 636 556 0 0 
รายได้จากเงินปันผล 290 248 2,778 2,146 
รายได้จากการดําเนินงานอื�นๆ 3,138 3,791 1,711 2,300 
รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 57,523 63,404 49,797 54,392 
คา่ใช้จา่ยเกี�ยวกบัพนกังาน 13,676 14,397 11,036 11,779 
คา่ตอบแทนกรรมการ 181 159 31 54 
คา่ใช้จา่ยเกี�ยวกบัอาคารสถานที�และอปุกรณ์ 4,271 4,197 2,422 2,465 
คา่ภาษีอากร 1,947 2,022 1,683 1,790 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ทรัพย์สินรอการขาย 553 494 557 501 
อื�นๆ 4,295 4,559 6,473 6,084 
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื,นๆ 24,923 25,828 22,202 22,673 
ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น 16,154 23,235 13,813 19,850 
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 16,446 14,341 13,782 11,869 
ภาษีเงินได้ 3,176 2,701 2,346 1,886 
กาํไรสุทธิ 13,270 11,640 11,436 9,983 
กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�น     
รายการที�จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุใน 
ภายหลงั     

กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารหนี 6ด้วย 
มลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น 

 (1,636)  (387)  (1,632)  (382) 

กําไรจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงานในตา่งประเทศ  81   (3)  81   (3) 
ขาดทนุจากการป้องกนัความเสี�ยงกระแสเงินสด  (24)  122   (24)  122  
ขาดทนุจากต้นทนุการป้องกนัความเสี�ยงรอตดับญัชี  (103)  (57)  (103)  (57) 
สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม (ภายใต้วิธีสว่น 
ได้เสีย) สําหรับรายการที�จดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ในกําไร 
หรือขาดทนุในภายหลงั 

  
(6,682) 

  
(2,013) 

 
- 

 
- 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ 

1H2564 1H2563 1H2564 1H2563 
ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวข้องกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จ 
อื�นสําหรับรายการที�ไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ในกําไรหรือ 
ขาดทนุในภายหลงั 

 
 353  

 
 57  

 
 352  

  
55  

รายการที�ไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุใน 
ภายหลงั     

สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม (ภายใต้วิธีสว่น 
ได้เสีย) สําหรับรายการที�ไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ใน 
กําไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

 185   (359)  -   -  

กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุที�กําหนดให้วดัมลูคา่ 
ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น 

 420   (1,315)  420  (1,141) 

กําไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 
ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 

 18   -   (68)  -  

ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวข้องกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทนุ)  
เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับรายการที�ไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ใน 
กําไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

 (88)  228   (71)  228  

รวมกําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื�นสทุธิ  (7,476)  (3,727)  (1,045)  (1,178) 
กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวม  5,794   7,913   10,391   8,805  
การแบ่งปันกาํไร     
สว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ 11,590 10,222 11,436 9,983 
สว่นที�เป็นของสว่นได้เสียที�ไมมี่อํานาจควบคมุ 1,680 1,418   
 13,270 11,640   
การแบง่ปันกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม     
สว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ 4,114 6,495 10,391 8,805 
สว่นที�เป็นของสว่นได้เสียที�ไมมี่อํานาจควบคมุ 1,680 1,418   
 5,794 7,913   
กาํไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่     
กําไรตอ่หุ้นขั 6นพื 6นฐาน (บาท) 0.83 0.73 0.82 0.71 
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งบกระแสเงนิสด 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ 

1H2564 1H2563 1H2564 1H2563 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน     

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้  16,445   14,342   13,782   11,869  
รายการปรับกระทบกําไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น     

    เงินสดรับ (จา่ย) จากกิจกรรมดําเนินงาน     
คา่เสื�อมราคาและรายจา่ยตดับญัชี  2,594   2,358   1,724   1,571  
ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น  16,154   23,235   13,813   19,850  
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย  (636)  (555)  -   -  
(กําไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์ -  (3) - - 
(กําไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายเงินลงทนุ  (640)  (746)  (484)  (746) 
(กําไร) ขาดทนุที�ยงัไมเ่กิดขึ 6นจริงจากเครื�องมือทางการเงินที�

วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 
 1,718   344   1,720   282  

ขาดทนุจากการด้อยคา่ทรัพย์สินรอการขาย  553   494   558   501  
(โอนกลบั) ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ - - (599) - 
ขาดทนุจากการด้อยคา่สินทรัพย์อื�น  189   242   189   242  
สว่นเกิน (สว่นตํ�า) มลูคา่เงินลงทนุตดับญัชี  236   538   235   538  
(กําไร) ขาดทนุจากการแปลงคา่เงินตราตา่งประเทศ  443   (2,674)  443   (2,674) 
ประมาณการหนี 6สินเพิ�มขึ 6น (ลดลง)  1,263   206   1,156   130  
รายได้ค้างรับอื�น (เพิ�มขึ 6น) ลดลง  (90)  (685)  (355)  (723) 
คา่ใช้จา่ยค้างจา่ยอื�นเพิ�มขึ 6น (ลดลง)  (1,481)  2,031   (2,268)  1,197  

 36,748 39,127 29,914 32,037 
       รายได้ดอกเบี 6ยสทุธิ  (40,885)  (46,421)  (34,496)  (39,492) 

รายได้เงินปันผล  (290)  (248)  (2,778)  (2,146) 
เงินสดรับดอกเบี 6ย  51,309   56,828   44,182   49,068  
เงินสดจา่ยดอกเบี 6ย  (10,876)  (16,356)  (10,155)  (15,642) 
เงินสดรับเงินปันผล  756   249   2,750   2,147  
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้  1   -   1   -  
เงินสดจา่ยภาษีเงินได้  (2,617)  (5,976)  (1,169)  (4,370) 

   กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์ 
และหนี 6สินดําเนินงาน 

 34,146   27,203   28,249   21,602  

   สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ 6น) ลดลง     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  (2,126)  (84,923)  (2,149)  (85,101) 
สินทรัพย์ทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่าน 
กําไรหรือขาดทนุ 

 (10,078)  11,895   (9,668)  11,652  

สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์  (129)  (10,257)  (129)  (10,257) 
เงินให้สินเชื�อ  (155,577)  (215,484)  (153,796)  (217,379) 
ทรัพย์สินรอการขาย  1,131   1,413   1,055   1,402  
สินทรัพย์อื�น  (16,263)  1,681   (15,997)  1,843  
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งบกระแสเงนิสด 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ 

1H2564 1H2563 1H2564 1H2563 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)     

   หนี 6สินดําเนินงานเพิ�มขึ 6น (ลดลง)     
เงินรับฝาก  29,895   194,899   29,065   194,903  
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  (7,386)  12,386   (4,656)  17,760  
หนี 6สินจา่ยคืนเมื�อทวงถาม  (144)  1,092   (144)  1,092  
หนี 6สินตราสารอนพุนัธ์  2,891   13,749   2,891   13,749  
หนี 6สินอื�น  5,931   4,443   7,788   5,995  
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน  (117,709)  (41,903)  (117,491)  (42,739) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน     
      เงินสดจา่ยในการซื 6อตราสารหนี 6และตราสารทนุที�วดัมลูคา่ด้วย 
      มลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น 

 (37,845)  (148,210)  (38,090)  (148,058) 

  เงินสดรับจากการจําหน่ายตราสารหนี 6และตราสารทนุที�วดัมลูคา่ 
  ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น 

 106,762   186,461   106,762   187,146  

  เงินสดจา่ยในการซื 6อตราสารหนี 6ที�วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดั 
  จําหน่าย 

 (1,092)  (471)  (692)  (471) 

  เงินสดรับจากการจําหน่ายตราสารหนี 6ที�วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุ 
  ตดัจําหน่าย 

 1,403   4,348   565   3,330  

  เงินสดจา่ยในการซื 6อเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  -   (1)  -   (170) 
  เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  -   -   297   -  
  เงินสดจา่ยในการซื 6อสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  (1,563)  (1,411)  (1,491)  (1,289) 

      เงินสดจา่ยในการซื 6อที�ดิน อาคารและอปุกรณ์  (532)  (1,339)  (352)  (1,157) 
  เงินสดรับจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ -   344  -    341  
  เงินสดจา่ยซื 6อหุ้นจากสว่นได้เสียที�ไมมี่อํานาจควบคมุ - (170) - - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  67,133   39,551   66,999   39,672  
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

เงินสดรับจากตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืม  47,694   790   42,456   247  
เงินสดจา่ยชําระคืนตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืม  (3,830)  (1)  (30)  (1) 
เงินสดจา่ยชําระหนี 6สินตามสญัญาเชา่  (1,198)  (1,127)  (973)  (983) 
เงินสดจา่ยปันผลหุ้นสามญั (3,843) (10,524) (3,843) (10,524) 
เงินสดจา่ยปันผลหุ้นบริุมสิทธิ (2) (5) (2) (5) 
เงินสดจา่ยปันผลให้สว่นได้เสียไมมี่อํานาจควบคมุ (1,150) (1,151) - - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ  37,671   (12,018)  37,608   (11,266) 
   (กําไร) ขาดทนุจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงานใน

ตา่งประเทศ 
 81   (3)  81   (3) 

   เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงสทุธิ  (12,824)  (14,373)  (12,803)  (14,336) 
   เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด  68,161   68,434   68,116   68,362  
   เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิ 6นงวด  55,337   54,061   55,313   54,026  
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 ในวนัที� � มกราคม ���� มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� � เรื�องเครื�องมือทางการเงิน มผีลบงัคบัใช้และธนาคารได้
เริ�มถือปฏิบตัิ สง่ผลให้มาตรฐานการบญัชีบางฉบบัถกูยกเลกิ งบการเงินปีก่อนของธนาคารและบริษัทยอ่ยไมไ่ด้มกีารปรับย้อนหลงัเพื�อ
การเปรียบเทียบจากการเปลี�ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ 

2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์     
เงินสด 68,161  68,434 68,116   68,362  
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 516,792  338,771 516,321   338,274  
สินทรัพย์ทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือ
ขาดทนุ 

13,724  - 14,188  - 

สิทธิในการเรียกคืนหลกัทรัพย์ - 67,350 -    67,350  
สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ 74,507  55,811 74,507   55,812  
เงินลงทนุสทุธิ 316,988  395,228 316,894   395,174  
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ 29,400  30,946 11,204   10,830  
เงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6และดอกเบี 6ยค้างรับสทุธิ 2,200,513  1,959,765 2,127,089   1,884,110  
ภาระของลกูค้าจากการรับรอง - 133 -  133  
ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ 32,659  32,183 32,569   32,176  
ที�ดิน  อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 24,762  24,201 21,899   22,294  
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 4,474  - 3,571  - 
คา่ความนิยมและสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอื�นสทุธิ 6,005  3,900 3,894   1,398  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 5,881  8,165 3,561   5,697  
รายได้ค้างรับ 2,599  3,487 2,070   3,193  
สินทรัพย์อื�นสทุธิ 31,315  23,842 31,104   23,555  

รวมสินทรัพย์ 3,327,780  3,012,216 3,226,987   2,908,358  
หนี Xสิน     
เงินรับฝาก 2,463,225   2,155,865  2,466,780   2,158,460  
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 274,567   215,823  268,425   208,240  
หนี 6สินจา่ยคืนเมื�อทวงถาม 4,732   4,744  4,732   4,744  
ภาระในการสง่คืนหลกัทรัพย์ - 67,350 -    67,350  
หนี 6สินตราสารอนพุนัธ์ 65,471   51,869  65,471   51,869  
ตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืม 86,564   96,841  44,293   51,323  
ภาระของธนาคารจากการรับรอง -  133  -    133  
หนี 6สินตามสญัญาเชา่ 4,504  - 3,529  - 
ประมาณการหนี 6สิน 20,287   15,240  18,741   13,776  
หนี 6สินอื�น 53,367   56,025  46,041   48,240  

รวมหนี Xสิน 2,972,717   2,663,890  2,918,012   2,604,135  
ส่วนของเจ้าของ     
รวมสว่นของเจ้าของ 355,063   348,326  308,975  304,223 

รวมหนี Xสินและส่วนของเจ้าของ 3,327,780   3,012,216  3,226,987  2,908,358 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

2563 2562 2563 2562 

รายได้ดอกเบี 6ย 112,837  122,971 97,894  108,320 
คา่ใช้จา่ยดอกเบี 6ย 24,494  34,655 22,996  33,161 
รายได้ดอกเบี Xยสุทธิ 88,343  88,316 74,898  75,159 
รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 27,690  29,596 21,557  23,275 
คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ 7,162  6,359 5,184  4,706 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 20,528  23,237 16,373  18,569 
กําไรสทุธิจากธุรกรรมเพื�อค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ - 3,197 - 3,196 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วย 
มลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ 

3,134  - 3,197 - 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 951  4,372 942  4,375 
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 2,060  1,425 -   - 
รายได้จากเงินปันผล 376  496 2,349  2,475 
รายได้จากการดําเนินงานอื�นๆ 6,856  4,615 3,706  1,111 
รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 122,248  125,658 101,465  104,885 
คา่ใช้จา่ยเกี�ยวกบัพนกังาน 28,466  31,390 22,993  25,484 
คา่ตอบแทนกรรมการ 298  109 68  65 
คา่ใช้จา่ยเกี�ยวกบัอาคารสถานที�และอปุกรณ์ 8,896  8,942 5,307  5,327 
คา่ภาษีอากร 3,798  4,363 3,298  3,802 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ทรัพย์สินรอการขาย 1,538  7,219 1,542  7,261 
อื�นๆ 10,469  10,451 13,753  13,538 
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื,นๆ 53,465  62,474 46,961  55,477 
ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น / หนี 6สญู หนี 6สงสยัจะ
สญูและขาดทนุจากการด้อยคา่ 

44,903  23,814 38,428  17,504 
 

กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 23,880  39,370 16,076  31,904 
ภาษีเงินได้ 4,441  7,232 2,784  5,578 
กาํไรสุทธิ 19,439  32,138 13,292  26,326 
กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�น     
รายการที�จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุ 
ในภายหลงั 

    

กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารหนี 6ด้วย 
มลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น 

895  905 - 
 

กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื�อขาย - 1,586 - 1,606 
กําไร (ขาดทนุ) จากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงาน 
ในตา่งประเทศ 

44 (16) 44 (16) 
 

กําไร (ขาดทนุ) จากการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด 170 - 170 - 
กําไร (ขาดทนุ) จากต้นทนุการป้องกนัความเสี�ยงรอตดับญัชี 90 - 90 - 
สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม (ภายใต้วิธี 
สว่นได้เสยี)สําหรับรายการที�จดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ใน 
กําไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

(1,556) 12,824 - - 
 

ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวข้องกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทนุ)  
เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับรายการที�จดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ใน 
กําไรหรือขาดทนุในภายหลงัใน 

(240) (317) (242) (321) 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

2563 2562 2563 2562 

รายการที�ไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือ
ขาดทนุ     
การเปลี�ยนแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ - (181) - (181) 
สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม (ภายใต้วิธี 
สว่นได้สําหรับรายการที�ไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ใน 
เสีย) กําไรหรือขาดทนุในภายหลงั (1,204) - - 

 
- 

กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุที�กําหนดให้วดั 
มลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น (1,994) - (1,820) 

 
- 

กําไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร 
ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน (806) (990) (763) 

(865) 
 

ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวข้องกบัองค์ประกอบของกําไร (ขาดทนุ)  
เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับรายการที�ไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไป 
ไว้ในกําไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

525 234 
 

516 209 
 

รวมกําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื�นสทุธิ (4,076) 13,140 (1,100) 432 
กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวม 15,363 45,278 12,192 26,758 
การแบ่งปันกาํไร     
สว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ 16,732 29,284 13,292 26,326 
สว่นที�เป็นของสว่นได้เสียที�ไมมี่อํานาจควบคมุ 2,707 2,854   
 19,439 32,138   
การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม     
สว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ 12,642 42,452 12,192 26,758 
สว่นที�เป็นของสว่นได้เสียที�ไมมี่อํานาจควบคมุ 2,721 2,826   
 15,363 45,278   
กําไรตอ่หุ้นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่     
กาํไรต่อหุ้นขั Xนพื Xนฐาน (บาท) 1.20 2.09 0.95 1.88 
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งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
2563 2562 2563 2562 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน     
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 23,880 39,370 16,076 31,904 

 รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้     
เงินสดรับ (จา่ย) จากกิจกรรมดําเนินงาน     

คา่เสื�อมราคาและรายจา่ยตดับญัชี 5,026  2,764  3,358  1,326  
ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น 44,903 - 38,428 - 
หนี 6สญู หนี 6สงสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ -  23,814  -  17,504  
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย (2,060)  (1,425) - - 
(กําไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 6  20  - (3) 
(กําไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายเงินลงทนุ (951)  (4,415) (951)  (4,415) 
(กําไร) ขาดทนุจากการปรับมลูคา่เงินลงทนุ -  (362) -  (362) 

 (กําไร) ขาดทนุที�ยงัไมเ่กิดขึ 6นจริงจากเครื�องมือทาง 
 การเงินที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือ 
 ขาดทนุ 

(1,642) - (1,705) - 

(โอนกลบั) ขาดทนุจากการด้อยคา่ทรัพย์สินรอการขาย 1,538  7,219  1,541  7,261  
(โอนกลบั) ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ -  43  10  39  
(โอนกลบั) ขาดทนุจากการด้อยคา่สินทรัพย์อื�น 424  156  424  156  
สว่นเกิน (สว่นลด) มลูคา่เงินลงทนุตดับญัชี 405  (142) 400  (134) 
(กําไร) ขาดทนุจากการแปลงคา่เงินตราตา่งประเทศ (2,295)  5,381  (2,295)  5,381  
ประมาณการหนี 6สินเพิ�มขึ 6น (ลดลง) 1,305  2,354  1,131  2,176  
รายได้ค้างรับอื�น (เพิ�มขึ 6น) ลดลง (748)  680  (513)  764  
คา่ใช้จา่ยค้างจา่ยอื�นเพิ�มขึ 6น (ลดลง) (699)  (245) 145 (389) 
 69,092   75,212 56,049  61,208  
รายได้ดอกเบี 6ยสทุธิ (88,342)  (88,316) (74,898)  (75,159) 
รายได้เงินปันผล (376)  (496) (2,349)  (2,475) 
เงินสดรับดอกเบี 6ย 96,554  123,038  87,804  108,430  
เงินสดจา่ยดอกเบี 6ย (27,675)  (34,043) (26,166)  (32,515) 
เงินสดรับเงินปันผล 658  748  2,348  2,474  
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ 160 - - - 
เงินสดจา่ยภาษีเงินได้ (6,125)  (9,264) (4,805)  (7,481) 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์ 
และหนี 6สินดําเนินงาน สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ 6น) ลดลง 

43,946 66,879 37,983 54,482 

      รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (179,596)  33,612  (179,622)  33,359  
      สินทรัพย์ทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม 
      ผ่านกําไรหรือขาดทนุ 

39,244 - 38,842 - 

สิทธิในการเรียกคืนหลกัทรัพย์ -  (33,755) -  (33,755) 
สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ (12,358)  (19,581) (12,358)   (19,581) 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื�อค้า -  (25,710) -  (25,710) 
เงินให้สินเชื�อ (268,494)  (91,758) (270,687) (77,472) 
ทรัพย์สินรอการขาย 6,293  1,448  6,250  1,340  
สินทรัพย์อื�น (8,935)  (9,057) (8,874)  (9,352) 

   หนี 6สินดําเนินงานเพิ�มขึ 6น (ลดลง)     
เงินรับฝาก 307,360  116,263  308,320 115,512 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 58,642  58,426  60,083 56,240 
หนี 6สินจา่ยคืนเมื�อทวงถาม (12) (836) (12) (836) 
ภาระในการสง่คืนหลกัทรัพย์ -  33,755  - 33,755 
หนี 6สินตราสารอนพุนัธ์ 13,731  19,523  13,731  19,523  
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งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
2563 2562 2563 2562 

หนี 6สินอื�น 
 

4,410  4,983  
 33,755  

4,611 5,560  
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
ดาํเนินงาน 

4,231 154,192 (1,733) 153,065 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน     
เงินสดจา่ยในการซื 6อตราสารหนี 6และตราสารทนุที�วดั 
มลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น 

(185,121) - (184,969) - 

เงินสดรับจากการจําหนา่ยตราสารหนี 6และตราสารทนุที� 
วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น 

211,772 - 211,057 - 

เงินสดจา่ยในการซื 6อตราสารหนี 6ที�วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุ 
ตดัจําหน่าย 

(2,156) - (512) - 

เงินสดรับจากการจําหนา่ยตราสารหนี 6ที�วดัมลูคา่ด้วย 
ราคาทนุตดัจําหน่าย 

1,487 - 634 - 

เงินสดจา่ยในการซื 6อหลกัทรัพย์เผื�อขาย - (291,295) - (291,941) 
เงินสดรับจากการจําหนา่ยหลกัทรัพย์เผื�อขาย -  147,236  -  147,879  
เงินสดจา่ยในการซื 6อตราสารหนี 6ที�จะถือจนครบกําหนด -  (2,197) -  (1,181) 
เงินสดรับจากการจําหนา่ยตราสารหนี 6ที�จะถือจนครบ
กําหนด 

- 2,817 -  1,759  

เงินสดจา่ยในการซื 6อเงินลงทนุทั�วไป -  (524) -  (524) 
เงินสดรับจากการจําหนา่ยเงินลงทนุทั�วไป -  265  -  265  
เงินสดจา่ยในการซื 6อเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย/ร่วม (1)  (117) (383)  (145) 
เงินสดรับจากการจําหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย/ร่วม -  427  -  427  
เงินสดจา่ยในการซื 6อสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (2,963)  (949) (2,734)  (585) 
เงินสดจา่ยในการซื 6อที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ (2,893)  (2,926)  (1,854)  (2,152)  
เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 10  31  6  3  
เงินสดจา่ยซื 6อหุ้นจากสว่นได้เสียที�ไมมี่อํานาจควบคมุ (170) - - - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 19,965 (147,232) 21,245 (146,195) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  -  - 

เงินสดรับจากตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว 3,971  30,115  471 24,000 
เงินสดจา่ยชําระคืนตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืม 
ระยะยาว 

(14,540)  (26,394) 
 

(7,794) (21,113) 

เงินสดจา่ยชําระหนี 6สินตามสญัญาเชา่ (2,264)  -  (1,950) - 
เงินสดจา่ยปันผลหุ้นสามญั (10,524)  (10,035) (10,524) (10,035) 
เงินสดจา่ยปันผลหุ้นบริุมสิทธิ (5)  (5) (5) (5) 
เงินสดจา่ยปันผลให้สว่นได้เสียไมมี่อํานาจควบคมุ (1,151)  (1,069) -  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหา (24,513)  (7,388) (19,802) (7,153) 
กําไร (ขาดทนุ) จากการแปลงคา่งบการเงินจากการ 
ดําเนินงานในตา่งประเทศ 

44  (16) 44  (16) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงสทุธิ (273)  (444) (246) (299) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 68,434  68,878  68,362  68,661  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิ 6นปี 68,161  68,434  68,116  68,362  
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อัตราส่วนทางการเงนิที,สําคัญ 
อตัราสว่นทางการเงินของธนาคารและบริษัทย่อยสําหรับ งวด 6 เดือน สิ 6นสดุ  30 มิถนุายน 2564 งวดปีสิ 6นสดุ 31 ธันวาคม 

2563 และ 2562  ด้านความสามารถในการทํากําไร ประสทิธิภาพการดําเนินงาน วิเคราะห์นโยบายทางการเงิน และคณุภาพสนิทรัพย์ 
 หนว่ย : ร้อยละ 

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบริษัทย่อย 
  30 มิ.ย. 64 zr ธ.ค. 63 zr ธ.ค. 62 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)    
อตัรากําไรขั 6นต้น  74.29  74.77   70.26  
อตัรากําไรสทุธิ  15.97  10.87   17.57  
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  6.81  4.91   9.09  
อตัราดอกเบี 6ยรับ  3.20  3.72   4.48  
อตัราดอกเบี 6ยจ่าย  0.76  0.92   1.45  
สว่นตา่งอตัราดอกเบี 6ย 2.44  2.80   3.03  
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ  1.43  1.29   1.78  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)    

อตัรารายได้ดอกเบี 6ยสทุธิตอ่สนิทรัพย์  2.45  2.79   3.07  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  0.69  0.53   1.02  
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.04  0.05   0.06  

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)    

อตัราสว่นหนี 6สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 8.57  8.37   7.65  
อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินกู้ยืม  94.53  91.40   92.58  
อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินรับฝาก  99.71  94.79   96.94  
อตัราสว่นเงินฝากตอ่หนี 6สนิรวม  81.77  82.86   80.93  
อตัราการจ่ายเงินปันผล  - 28.93      40.00   

อัตราส่วนคุณภาพของสนิทรัพย์ (Asset Quality Ratio)    

อตัราสว่นคา่เผื�อหนี 6สงสยัจะสญูตอ่สนิเชื�อรวม  6.53  6.40   6.46  
อตัราสว่นหนี 6สญูตอ่สนิเชื�อรวม  1.30  1.91   1.14  
อตัราสว่นเงินให้สนิเชื�อด้อยคณุภาพตอ่สนิเชื�อรวม  3.54  3.81   4.33  
อตัราสว่นดอกเบี 6ยค้างรับตอ่สนิเชื�อรวม  0.67  0.69   0.25  
หมายเหต ุสตูรการคํานวณอตัราสว่นตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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 หน่วย : ร้อยละ 

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบริษัทย่อย 
  z~ มิ.ย. pq zr ธ.ค. 63 zr ธ.ค. 62 

อัตราส่วนเพิ,มเติม    

อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยจากการดาํเนินงานตอ่รายได้จากการดาํเนินงานสทุธิ 
(cost to income ratio)  

43.33 43.73(1) 49.72(1) 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ที�ก่อให้เกิดรายได้สทุธิ (NIM)  2.53 2.91(2) 3.22(2) 

เงินให้สนิเชื�อด้อยคณุภาพ (gross NPLs) ตอ่เงินให้สนิเชื�อ  3.54  3.81   4.33  

อตัราสว่นสนิทรัพย์สภาพคลอ่งเพื�อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคลอ่งที�มี
ความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR)  

182.82(4) 188.01(5) 176.82(5) 

แหลง่เงินที�มคีวามมั�นคงตอ่ความต้องการแหลง่เงินที�มคีวามมั�นคง  
(Net Stable Funding Ratio : NSFR)  
(ร้อยละ) 

129.00 121.82 130.76 

อตัราสว่นเงินกองทนุชั 6นที� � (Tier 1 ratio)  16.36(3) 15.79 15.24 

อตัราสว่นเงินกองทนุทั 6งสิ 6น (CAR ratio)  19.63(3) 19.11 19.01 

เงินให้สนิเชื�อตอ่เงินรับฝาก (LDR)  99.71 94.79 96.94 

(1) หากไมร่วมรายการรายได้ดอกเบี 6ยพิเศษ การตั 6งสํารองผลประโยชน์พนกังานและสํารองด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย อตัราสว่นค่าใช้จา่ยต่อรายได้
สําหรับปี ���� และ ปี ���� เทา่กบัร้อยละ ��.�� และร้อยละ ��.�� ตามลําดบั 

(2) หากไม่รวมรายได้ดอกเบี 6ยพิเศษ อตัราส่วนผลตอบแทนค่อสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดรายได้สทุธิ (NIM) สําหรับปี ���� และปี ���� อยูท่ี�ร้อยละ �.�� 
และร้อยละ �.�� ตามลําดบั 

(3) ข้อมลูเงินกองทุนและอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี�ยง ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2564 เป็นข้อมลูเบื 6องต้นที�จดัทําตามเกณฑ์และวิธีการตาม
ประกาศธปท. 

(4) ค่าเฉลี�ยของข้อมูลคํานวณด้วยวิธี Simple Average คํานวณจากข้อมูลเฉลี�ยของไตรมาส 2 โดยใช้ข้อมูล ณ สิ 6นวันของสิ 6นเดือนเมษายน 
พฤษภาคม และมิถนุายน 

(5) ค่าเฉลี�ยของข้อมูลคํานวณด้วยวิธี Simple Average คํานวณจากข้อมูลเฉลี�ยของไตรมาส  4 โดยใช้ข้อมูล ณ สิ 6นวันของสิ 6นเดือนตุลาคม 
พฤศจิกายน และธันวาคม 
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ภาพรวมผลประกอบการสาํหรับช่วงครึ,งแรกของปี 2564  
ธนาคารและบริษัทย่อยพิจารณาถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจที�ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-

19 ระลอกใหม่ จึงได้ตั 6งสํารองผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ 6นในช่วงครึ�งปีแรกของปี 2564 ในระดับสูงจํานวน 16,154  
ล้านบาท ส่งผลให้  Coverage ratio ปรับเพิ�มขึ 6นเป็นร้อยละ 160.7 เทียบกับร้อยละ 147.3  จากสิ 6นปี 2563   ด้านคุณภาพสินทรัพย์  
NPLs Ratio-Gross ปรับลดลงอยูที่�ร้อยละ 3.54 จากร้อยละ 3.81 ณ สิ 6นปีที�ผา่นมา เป็นผลมาจากธนาคารให้ความสาํคญักบัการบริหาร
คณุภาพสนิทรัพย์อยา่งตอ่เนื�อง   

ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีกําไรจากการดําเนินงานในช่วงครึ�งแรกของปี 2564 เทา่กบั 32,600 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.2 จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน มีสาเหตหุลกัจากรายได้รวมจากการดําเนินงานที�ลดลงร้อยละ 9.3 เนื�องจากรายได้ดอกเบี 6ยสทุธิลดลงโดยในไตร
มาสที� 2/2563 มีรายได้ดอกเบี 6ยพิเศษเงินให้สินเชื�อจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลกัประกันจํานอง ประกอบกับแนวโน้มอตัรา
ดอกเบี 6ยที�ปรับลดลงอย่างต่อเนื�องในปีที�ผ่านมา ถึงแม้ธนาคารมีการบริหารต้นทุนทางการเงินและสินเชื�อที�ขยายตัวได้ดีเพื�อลด
ผลกระทบดงักล่าว ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนสทุธิต่อสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) เท่ากับร้อยละ 2.53 ลดลงจากร้อยละ 3.15 
ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทั 6งนี 6ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน ลดลงร้อยละ 3.5 จากค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนกังานและการบริหารจดัการ
คา่ใช้จ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั โดยมี Cost to Income ratio เทา่กบัร้อยละ 43.33 เพิ�มขึ 6นจากร้อยละ 40.74 ในช่วงเดียวกนัของปี
ที�ผา่นมา  

ทั 6งนี 6 ธนาคารและบริษัทยอ่ยได้ตั 6งสาํรองผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น จํานวน 16,154 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.5 
สง่ผลให้กําไรสทุธิ (สว่นที�เป็นของธนาคาร) เทา่กบั 11,590 ล้านบาท เพิ�มขึ 6นร้อยละ 13.4 

ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นเงินกองทนุชั 6นที� 1 เท่ากบั 334,118 ล้านบาท (ร้อยละ 16.36 ของสนิทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกัตาม
ความเสี�ยง) และอตัราสว่นเงินกองทนุทั 6งสิ 6นเทา่กบั 400,990 ล้านบาท (ร้อยละ 19.63 ของสินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกัตามความเสี�ยง) ซึ�งอยู่
ในระดบัที�แข็งแกร่งเมื�อเทียบกับเกณฑ์ของ ธปท. ทั 6งนี 6 ในเดือนมีนาคม 2564 ธนาคารได้ออกตราสารหนี 6ด้อยสิทธิ ที�สามารถนบัเป็น
เงินกองทนุชั 6นที� 1 ตอ่ผู้ลงทนุในตา่งประเทศ จํานวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ�งช่วยเพิ�มอตัราสว่นเงินกองทนุชั 6นที� 1 ตอ่สนิทรัพย์เสี�ยงให้
แข็งแกร่งมากขึ 6นและรองรับการเติบโตในอนาคต  

นอกจากนี 6 ธนาคารได้เข้าทําสญัญากบับมจ. บตัรกรุงไทย เพื�อขายหุ้นของบจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ�ง จํานวนร้อยละ 75.05 ของ
จํานวนหุ้นทั 6งหมดของบริษัท โดยในเดือนพฤษภาคม 2564  การดําเนินการตามเงื�อนไขบังคบัก่อนสมบูรณ์แล้ว ธนาคารจึงโอนหุ้น
สามญั ร้อยละ 75.05 ให้บมจ. บตัรกรุงไทย สง่ผลให้บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ�ง เป็นบริษัทย่อยของบมจ.บตัรกรุงไทย ซึ�งธุรกรรมดงักลา่ว
จะช่วยเพิ�มศกัยภาพของธนาคารและบริษัทยอ่ย ในการให้บริการผลติภณัฑ์เช่าซื 6อสาํหรับลกูค้ารายยอ่ยอยา่งครบวงจร ทั 6งนี 6 ตามเกณฑ์
การจดัทํางบการเงินรวม ไมม่ีผลกระทบจากธุรกรรมดงักลา่ว 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และรายการที�สาํคญัมีดงันี 6 

ก. ผลการดาํเนินงานสาํหรับช่วงครึ,งแรกของปี 2564 สิ Xนสุดวนัที, 30 มิถุนายน 2564 
ก.r) ภาพรวมผลการดาํเนินงานและกาํไรสุทธิ 

  หน่วย : ล้านบาท 

 ครึ,งแรก  ครึ, งแรก  เพิ,ม/(ลด) 
 ปี nopq ปี nopz ร้อยละ 

รายได้ดอกเบี 6ยสทุธิ 40,885  46,421  (11.9) 
รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ 10,109  10,220  (1.1) 
รายได้จากการดําเนินงานอื�น 6,529  6,763  (3.5) 

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 57,523  63,404  (9.3) 
รวมคา่ใช้จา่ยจากการดําเนินงานอื�นๆ 24,923  25,828  (3.5) 
กําไรจากการดําเนินงาน(1) 32,600  37,576  (13.2) 
ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น 16,154 23,235 (30.5) 
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 16,446  14,341  14.7 
ภาษีเงินได้ 3,176  2,701  17.6 
กําไรสทุธิ 13,270  11,640  14.0 
กําไรสทุธิ (สว่นที�เป็นของธนาคาร) 11,590  10,222 13.4 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ – ROA (ร้อยละ) (2) 0.69  0.66   

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น – ROE  
(ร้อยละ) (2) 

6.81  6.08   

(1) กําไรจากการดําเนินงานก่อนผลขาดทนุด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ 6น และภาษีเงินได้ 
(2) ROA และ ROE คํานวณจากกําไรสทุธิสว่นที�เป็นของธนาคาร ตอ่สนิทรัพย์เฉลี�ย และสว่นของเจ้าของ (สว่นของบริษัทใหญ่) เฉลี�ย 

เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงานเท่ากบั 32,600 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
13.2 มีสาเหตหุลกัจากรายได้รวมจากการดาํเนินงานที�ลดลงร้อยละ 9.3 จากรายได้ดอกเบี 6ยสทุธิลดลงโดยในไตรมาสที� 2/2563 มีรายได้
ดอกเบี 6ยพิเศษเงินให้สินเชื�อจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลกัประกันจํานอง ประกอบกบัแนวโน้มอตัราดอกเบี 6ยที�ปรับลดลงอย่าง
ตอ่เนื�องในปีที�ผา่นมา ถึงแม้ธนาคารมีการบริหารต้นทนุทางการเงินและสนิเชื�อที�ขยายตวัได้ดเีพื�อลดผลกระทบดงักลา่ว รวมถึงคา่ใช้จ่าย
จากการดําเนินงานที�ลดลงร้อยละ 3.5 ทั 6งนี 6 ธนาคารและบริษัทย่อยได้ตั 6งสํารองผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ 6นสําหรับรองรับ
รองรับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าซึ�งรวมถึงการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 จํานวน 16,154 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 30.5 สง่ผลให้กําไรสทุธิ (สว่นที�เป็นของธนาคาร) เทา่กบั 11,590 ล้านบาท เพิ�มขึ 6นร้อยละ 13.4 
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   ก.n) รายได้ดอกเบี Xยสุทธิ 
  หน่วย : ล้านบาท 

 ครึ,งแรก  ครึ, งแรก  เพิ,ม/(ลด) 
 ปี nopq ปี nopz ร้อยละ 

รายได้ดอกเบี Xย 51,646 59,782 (13.6) 
  - รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน       1,529  2,058 (25.7) 

  - เงินลงทนุและธุรกรรมเพื�อค้า          133  264 (49.7) 
  - เงินลงทนุในตราสารหนี 6       1,772  1,921 (7.7) 
   - เงินให้สินเชื�อ     48,128  55,376 (13.1) 
  - การให้เชา่ซื 6อและสญัญาเชา่การเงิน            54  122 (55.9) 
  - อื�นๆ            30  41 (26.6) 

หกั ค่าใช้จ่ายดอกเบี Xย 10,761 13,361 (19.5) 
  - เงินรับฝาก       5,324  7,883 (32.5) 
  - รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน          807  982 (17.8) 
  - เงินนําสง่ธนาคารแหง่ประเทศไทยและสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก  3,010  2,771 8.6 

  - ตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืม  1,582 1,663 (4.8) 
  - อื�นๆ 38 62 (39.5) 
รายได้ดอกเบี Xยสุทธิ 40,885 46,421 (11.9) 
อัตราดอกเบี Xยรับจากสินทรัพย์ที,ก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ) (1) 3.20 4.05 (2)  

อัตราต้นทุนทางการเงิน (ร้อยละ) (1) 0.76 1.04  

รายได้ดอกเบี Xยสุทธิต่อสินทรัพย์ที,ก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ) – NIM (1) 2.53 3.15 (2)  

(1) สนิทรัพย์ที�ก่อให้เกิดรายได้ รวมสนิทรัพย์ทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ; หนี 6สนิที�มีภาระดอกเบี 6ย รวมหนี 6สนิทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วย

มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ  

(2) หากไม่รวมรายได้ดอกเบี 6ยจากการขายทอดตลาดฯ อตัราดอกเบี 6ยรับจากสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกิดรายได้สําหรับครึ�งแรกปี 2563 อยู่ที�ร้อยละ 3.81 และ NIM สําหรับครึ�งแรกปี 
2563 อยู่ที�ร้อยละ 2.91 

   

เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีรายได้ดอกเบี 6ยสทุธิ เท่ากบั 40,885 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.9 
จากช่วงเดียวกันของปีที�ผ่านมาเนื�องจากในไตรมาสที� 2/2563 มีรายได้ดอกเบี 6ยพิเศษจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลกัประกัน
จํานอง ประกอบกบัแนวโน้มอตัราดอกเบี 6ยที�ปรับลดลงอย่างต่อเนื�องในปีที�ผ่านมา ถึงแม้ธนาคารมีการบริหารต้นทนุทางการเงินและ
สินเชื�อที�ขยายตวัได้ดี อีกทั 6ง ธปท.ได้ปรับลดเงินนําสง่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื�อช่วยลดผลกระทบจากการปรับลดอตัราดอกเบี 6ยลง 
สง่ผลให้อตัราผลตอบแทนสทุธิต่อสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) เท่ากบัร้อยละ 2.53 ลดลงจากร้อยละ 3.15 ในช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน (NIM ร้อยละ 2.53 ลดลงจากช่วงครึ�งแรกของปี 2563 ที�ไมร่วมรายการพิเศษ ซึ�งเทา่กบัร้อยละ 2.91) 
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ตารางการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี 6ย 
 30 มิ.ย. 64  31 มี.ค. 64 31 ธ.ค. 63 30 ก.ย. 63 30 มิ.ย. 63 31 มี.ค. 63 

อตัราดอกเบี 6ยนโยบายของ ธปท. 
(%) 

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.75% 
อตัราดอกเบี 6ยเงินฝาก (1)       
   -  ออมทรัพย์ 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.50% 
   -  เงินฝากประจํา � เดือน 0.320% 0.320% 0.375% 0.375% 0.375% 0.60% - 0.70% 
   -  เงินฝากประจํา � เดือน 0.400% 0.400% 0.50% 0.50% 0.50% 0.80% - 0.90% 
   -  เงินฝากประจํา �� เดือน 0.400% 0.400% 0.50% 0.50% 0.50% 0.90% - 1.00% 
อตัราดอกเบี 6ยเงินให้สินเชื�อ       
   -  MLR 5.250% 5.250% 5.250% 5.250% 5.250% 5.775% 
   -  MOR 5.820% 5.820% 5.820% 5.820% 5.820% 6.620% 
   -  MRR 6.220% 6.220% 6.220% 6.220% 6.220% 6.745% 

(1) อตัราดอกเบี 6ยเงินฝากมาตรฐานสําหรับบคุคลธรรมดา 

ในปี 2563 ที�ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายการเงินประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหดตวัจากการควบคมุการระบาดทั�ว
โลก จึงปรับลดอตัราดอกเบี 6ยนโยบายลงอยา่งตอ่เนื�องถึง 3 ครั 6ง ได้แก่เดือนกมุภาพนัธ์ เดือนมีนาคม และเดือนพฤษภาคม เหลอื 0.50% 
โดยธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ปรับลดอตัรานําสง่เงินสมทบกองทนุฟื6นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินของธนาคารพาณิชย์ จากเดิม
อตัรา 0.46% เหลือ 0.23% ประกาศเมื�อวนัที� 7 เมษายน 2563 ทั 6งนี 6 ธนาคารได้ทยอยปรับลดอตัราดอกเบี 6ยเงินให้สินเชื�อ MLR MOR 
และ MRR ลงจนถึงลา่สดุในเดือนพฤษภาคม 2563 เพื�อช่วยเหลอืผู้ประกอบการและลกูค้ารายยอ่ยด้วยเช่นกนั 

ก.3) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  
  หน่วย : ล้านบาท 

 ครึ,งแรก  ครึ, งแรก  เพิ,ม/(ลด) 
 ปี nopq ปี nopz ร้อยละ 

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ    14,378  13,842 3.9 
หกั คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ 4,269  3,622 17.9 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 10,109  10,220 (1.1) 

เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ เท่ากับ 10,109 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 1.1 ทั 6งนี 6 คา่ธรรมเนียมการจดัการยงัคงขยายตวั  

 ก.q) รายได้จากการดาํเนินงานอื,นๆ 
  หน่วย : ล้านบาท 

 ครึ,งแรก  ครึ, งแรก  เพิ,ม/(ลด) 
 ปี nopq ปี nopz ร้อยละ 

กําไร (ขาดทนุ) จากเครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน
กําไรหรือขาดทนุ 

 1,825 1,422 28.3 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ  640  747 (14.2) 
สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย  636  555 14.5 
รายได้จากเงินปันผล  290  248 17.2 
รายได้จากการดําเนินงานอื�นๆ  3,138  3,791 (17.2) 
รวมรายได้จากการดาํเนินงานอื,นๆ 6,529 6,763 (3.5) 
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เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดําเนินงานอื�นๆ เท่ากบั 6,529 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 3.5 ซึ�งมีสาเหตหุลกัมาจากรายได้อื�นจากกําไรจากการขายทรัพย์สนิรอการขายที�ลดลง 

 ก.o) ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื,นๆ 
  หน่วย : ล้านบาท 

 ครึ,งแรก  ครึ, งแรก  เพิ,ม/(ลด) 
 ปี nopq ปี nopz ร้อยละ 

คา่ใช้จา่ยเกี�ยวกบัพนกังาน 13,676   14,397 (5.0) 
คา่ใช้จา่ยเกี�ยวกบัอาคาร สถานที� และอปุกรณ์  4,271   4,197  1.8 
คา่ภาษีอากร  1,947   2,022  (3.7) 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ทรัพสินย์รอการขาย  553   494  12.0 
อื�นๆ (�) 4,476  4,718  (5.1) 
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินการอื,นๆ 24,923  25,828  (3.5) 

อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยตอ่รายได้ (ร้อยละ) 43.33 40.74 (2)  

(1) รวมคา่ตอบแทนกรรมการ 
(2) หากไมร่วมรายการรายได้ดอกเบี 6ยจากการขายทอดตลาดฯ อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยตอ่รายได้สําหรับครึ�งแรกปี 2563 เทา่กบัร้อยละ 43.13 
 

เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�นๆ เท่ากับ 24,923 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 3.5 โดยมีสาเหตุหลกัจากค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนกังานและการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัโดยมี 
Cost to Income ratio เท่ากับร้อยละ 43.33 เพิ�มขึ 6นจากร้อยละ 40.74 ในช่วงเดียวกันของปีที�ผ่านมา (Cost to Income ratio เท่ากับ
ร้อยละ 43.33 อยูใ่นระดบัใกล้เคียงกบั Cost to Income ratio ช่วงครึ�งแรกของปี 2563 ที�ไมร่วมรายการพิเศษ ซึ�งเทา่กบัร้อยละ 43.13) 

   ก.p) ผลขาดทุนด้านเครดิตที,คาดว่าจะเกิดขึ Xน 
  หน่วย : ล้านบาท 

 ครึ,งแรก  ครึ, งแรก  เพิ,ม/(ลด) 

 ปี nopq ปี nopz ร้อยละ 
ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น(�) 16,154 23,235 (30.5) 

(1) ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ 6นสําหรับรายการระหว่างตลาดเงิน เงินลงทนุในตราสารหนี 6 เงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6 (รวมขาดทนุจากการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใหม่) 
และภาระผกูพนัที�จะให้สนิเชื�อและสญัญาคํ 6าประกนัทางการเงิน 

 

ธนาคารและบริษัทย่อยได้ตั 6งสํารองผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ 6น จํานวน 16,154 ล้านบาท เพื�อรองรับความไม่
แนน่อนของภาวะเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ซึ�งรวมถึงการระบาดระลอกใหมข่อง COVID-19 โดยคา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดว่า
จะเกิดขึ 6นต่อสินเชื�อด้อยคณุภาพ (Coverage Ratio) เพิ�มขึ 6นเป็น ร้อยละ 160.7 ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2564 เทียบกบัร้อยละ 153.9 ณ 
วนัที� 31 มีนาคม 2564 และร้อยละ 147.3 ณ 31 ธนัวาคม 2563  
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ฐานะทางการเงนิของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วนัที, 30 มิถุนายน 2564 

ข.r) สนิทรัพย์ทางการเงนิฯ และเงนิลงทุนสุทธิ 

 ณ 30 มิถนุายน 2564 ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์ทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ และ
เงินลงทนุสทุธิรวม เทา่กบั 271,916 ล้านบาท ประกอบด้วย หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 71 ตราสารหนี 6ภาคเอกชนและ
ตา่งประเทศ ร้อยละ 23 และ ตราสารทนุในความต้องการของตลาด ร้อยละ 6 ในขณะที� มีสนิทรัพย์ทางการเงินฯ และเงินลงทนุสทุธิ
จํานวน 330,712 ล้านบาท ณ 31 ธนัวาคม 2563  

การจดัประเภทของสนิทรัพย์ทางการเงินฯ และเงินลงทนุสทุธิ    
    หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 เพิ,ม/(ลด) 
   ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิที,วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 23,632 13,724 72.2 
 

เงนิลงทุนสุทธิ 248,284 316,988 (21.7) 
- เงินลงทนุในตราสารหนี 6ที�วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจําหน่าย 1,411 1,740 (18.9) 
- เงินลงทนุในตราสารหนี 6ที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น 231,550 300,505 (22.9) 
- เงินลงทนุในตราสารทนุที�กําหนดให้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จอื�น 
15,323 14,743 3.9 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินฯ และเงินลงทุนสุทธิ 271,916 330,712 (17.8) 
   

ข.n) เงนิให้สินเชื,อแก่ลูกหนี X 

                                                                  เงินให้สนิเชื�อจําแนกตามประเภทธุรกิจ 

 
 เงินให้สนิเชื�อแก่ลกูหนี 6ของธนาคารและบริษัทยอ่ย (หลงัหกัรายได้รอตดับญัชี) เทา่กบั �,���,��� ล้านบาท เพิ�มขึ 6น 
ร้อยละ �.� จากสิ 6นปี ���� โดยสว่นใหญ่เพิ�มขึ 6นจากลกูค้าภาครัฐ และสนิเชื�อรายยอ่ย  

  หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 เพิ,ม/(ลด) 
   ร้อยละ 

เงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6 2,486,283  2,335,241  6.5 
หกั รายได้รอตดับญัชี 385  399  (3.5) 
บวก ดอกเบี 6ยค้างรับ 16,876  16,199  4.2 
หกั คา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น  163,414  150,528  8.6 
เงนิให้สินเชื,อแก่ลูกหนี Xและดอกเบี Xยค้างรับสุทธิ 2,339,360  2,200,513  6.3 
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เงินให้สนิเชื�อของธนาคารตามประเภทของผู้กู้  (งบการเงินรวม) 
    หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 เพิ,ม/(ลด) 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ ร้อยละ 

สินเชื�อธุรกิจขนาดใหญ่   639,895 25.7 639,930   27.4  (0.0) 
สินเชื�อรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  489,395  19.7  367,293   15.7  33.2 
สินเชื�อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (1) 340,175 13.7  335,857   14.4  1.3 
สินเชื�อรายยอ่ย 1,016,476 40.9  991,804   42.5  2.5 

- สินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศยั 441,869 17.8  430,281   18.4  2.7 
- สินเชื�อสว่นบคุคล 514,570 20.7  496,443   21.3  3.7 
- สินเชื�อบตัรเครดิต 55,489 2.2  59,990   2.6  (7.5) 
- สินเชื�อ Leasing(2) 4,548 0.2  5,090   0.2  (10.7) 

สินเชื�ออื�นๆ 342 0.0  357   0.0  (4.2) 
รวมสินเชื,อ (ตามงบการเงนิ) 2,486,283 100.0  2,335,241  100.0 6.5 

(1) สนิเชื�อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: สนิเชื�อที�ให้แก่ธุรกิจที�มีจํานวนการจ้างงาน 200 คน และจํานวนสนิทรัพย์ถาวรไม่รวมที�ดนิ  200 ลบ. 
(2) ในเดือนพฤษภาคม ���� ธนาคารได้ขายหุ้นบจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ�ง ร้อยละ ��.�� ให้แก่บมจ.บตัรกรุงไทย สง่ผลให้ บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ�ง เป็นบริษัทย่อยของบมจ.

บตัรกรุงไทย ทั 6งนี 6 ตามเกณฑ์การจดัทํางบการเงินรวม ไม่มีผลกระทบจากธุรกรรมดงักลา่ว 

 

 คณุภาพสนิทรัพย์ 

การจดัชั 6นสนิเชื�อและคา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น 
 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 
Gross NPL (1) 105,737 107,138 
Gross NPL Ratio  ร้อยละ 3.54 ร้อยละ 3.81 
คา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น (รวม) (2) 169,867 157,854 
Coverage Ratio (3) ร้อยละ 160.7 ร้อยละ 147.3 
(1) Gross NPLs เฉพาะต้นเงินหกัรายได้รอตดับญัชี รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
(2) คา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ 6น (รวม) =  คา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ 6นสําหรับรายการระหว่างตลาดเงิน เงินให้สนิเชื�อแก่ลกูหนี 6 และ

ภาระผกูพนัที�จะให้สนิเชื�อและสญัญาคํ 6าประกนัทางการเงิน 
(3) Coverage Ratio = คา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ 6นสําหรับรายการระหวา่งตลาดเงิน เงินให้สนิเชื�อแก่ลกูหนี 6 และภาระผกูพนัที�จะให้สนิเชื�อและสญัญาคํ 6า

ประกนัทางการเงิน / Gross NPLs 
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หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงนิรวม 30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 

เงนิให้สินเชื,อ
และดอกเบี Xย 

ค้างรับ (1) 

ค่าเผื,อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที, 

คาดว่าจะเกิดขึ Xน (2) 

เงนิให้สินเชื,อและ
ดอกเบี Xย 
ค้างรับ (1) 

ค่าเผื,อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที, 

คาดว่าจะเกิดขึ Xน (2) 
จาํแนกตามประเภทการจัดชั Xน     

สินทรัพย์ทางการเงินที�ไมมี่การเพิ�มขึ 6นอยา่งมีนยัสําคญัของ
ความเสี�ยงด้านเครดิต  (Performing) 

      2,171,991             41,489  2,013,375 32,093 

สินทรัพย์ทางการเงินที�มีการเพิ�มขึ 6นอย่างมีนยัสําคญัของ
ความเสี�ยงด้านเครดิต  (Under - performing) 

         216,854             43,422  223,501 41,627 

สินทรัพย์ทางการเงินที�มีการด้อยคา่ด้านเครดิต (Non - 
performing) 

         109,674            75,953  109,407 74,204 

สินทรัพย์ทางการเงินที�ใช้วิธีอยา่งงา่ยในการคํานวณผล
ขาดทนุด้านเครดติที�คาดวา่จะเกิดขึ 6นตลอดอาย ุ(Lifetime 
ECL - simplified approach) (3) 

             4,255               2,550  4,758 2,604 

รวม       2,502,774           163,414  2,351,041 150,528 
(1) เงินให้สนิเชื�อหกัรายได้รอตดับญัชี รวมดอกเบี 6ยค้างรับ และรายได้ดอกเบี 6ยที�ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ 
(2) คา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ 6นสําหรับเงินให้สนิเชื�อแก่ลกูหนี 6 (รวมขาดทนุจากการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใหม่) ตามงบการเงิน 
(3) Lifetime ECL – simplified approach เป็นรายการของบริษัทย่อยซึ�งรับรู้คา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ 6นตลอดอายขุองลกูหนี 6ตามสญัญาเช่า 

ธนาคารและบริษัทย่อยมี  Gross NPLs ณ  30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ  105,737 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนสินเชื� อ 
ด้อยคุณภาพต่อสินเชื�อรวม (NPLs Ratio-Gross) ร้อยละ 3.54 ลดลงเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2563 ที�เท่ากับร้อยละ 3.81 ทั 6งนี 6 
ธนาคารได้พิจารณาตั 6งผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ 6นเพิ�มเติมเพื�อรักษาระดบัของ Coverage Ratio ที�เหมาะสมเพื�อรองรับ
ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ประกอบกับการติดตามภาพรวมของพอร์ตเงินให้สินเชื�อและคุณภาพสินทรัพย์
อยา่งใกล้ชิด โดยมี Coverage Ratio เทา่กบั ร้อยละ 160.7 เทียบกบั ร้อยละ 147.3 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

ข.z) เงนิรับฝาก 

เงินรับฝากจําแนกตามประเภท 
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ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินรับฝาก เท่ากบั 2,493,121 ล้านบาท เพิ�มขึ 6นร้อยละ 1.2 จาก ณ 31 ธันวาคม 2563 โดยเพิ�มขึ 6น
จากเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวนัโดยมีสดัส่วนเงินฝากจ่ายคืนเมื�อทวงถามและเงินฝากออมทรัพย์ต่อเงินฝากรวม 
(CASA) เทา่กบั ร้อยละ 81 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีสดัส่วนเงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6 (หลงัหักรายได้รอตัดบัญชี) ต่อเงินรับฝาก ที�เท่ากับร้อยละ 99.71
เพิ�มขึ 6นเมื�อเทียบกบัร้อยละ 94.79 ณ 31 ธนัวาคม 2563 

ข.q) ส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของรวม (ส่วนที� เป็นของธนาคาร) ณ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 343,239 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.1 

เมื�อเทียบกบั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563  
มูลค่าหุ้ นทางบัญ ชี  (ส่วน ที� เป็นของธนาคาร) เท่ากับ  24.55 บาทต่อหุ้ น  ลดลง จาก 24.57 บาทต่อหุ้ น  ณ  วัน ที�  

31 ธนัวาคม 2563  
 

ข. แหล่งที,มาและใช้ไปของเงนิทุน 

หน่วย : ล้านบาท 
    

 30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 เพิ,ม/(ลด) 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ ร้อยละ 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (สินทรัพย์)     519,541 15.2 516,792  15.5  0.5 
สินทรัพย์ทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่าน

กําไรหรือขาดทนุ 
 23,632  0.7 13,724  0.4  72.2 

เงินลงทนุสทุธิ และเงินลงทนุในบริษัทร่วมสทุธิ 271,329 8.0 346,388  10.4  (21.7) 
เงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6 (หกัรายได้รอตดับญัชี) 2,485,898 73.0 2,334,842  70.2  6.5 
หกั คา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น  163,414 4.8 150,528 4.5  8.6 
สินทรัพย์อื�นๆ 267,861 7.9 266,562  8.0  0.5 

สินทรัพย์ 3,404,847 100.0 3,327,780  100.0  2.3 

เงินรับฝาก 2,493,121 73.2 2,463,225  74.0  1.2 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (หนี 6สิน) 267,143 7.8 274,566  8.2  (2.7) 
ตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืม 131,899 3.9 86,564  2.6  52.4 
หนี 6สินอื�นๆ 156,823 4.6 148,361  4.5  5.7 
รวมสว่นของเจ้าของ 355,861 10.5 355,064  10.7  0.2 

- สว่นของบริษัทใหญ่ 343,239 10.1 343,466  10.3  (0.1) 

- สว่นได้เสยีที�ไมมี่อํานาจควบคมุ 12,622 0.4 11,598  0.4  8.8 
หนี Xสินและส่วนของเจ้าของ 3,404,847 100.0 3,327,780  100.0  2.3 

อัตราส่วนเงินให้สินเชื,อแก่ลูกหนี X (หลังหกัรายได้
รอตัดบัญชี) ต่อเงนิรับฝาก (ร้อยละ) 

99.71  94.79   

แหลง่เงินทนุที�สาํคญัของธนาคารและบริษัทยอ่ย ณ 30 มิถนุายน 2564 ประกอบด้วยเงินรับฝากร้อยละ 73.2 และแหลง่เงินทนุ
อื�น ๆ อาทิ สว่นของเจ้าของ การกู้ยืมระหว่างธนาคาร และตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืม โดยตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืมเพิ�มขึ 6นจาก
สิ 6นปี 2563 เนื�องจากธนาคารออกตราสารด้อยสทิธิ ที�สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั 6นที� 1 จํานวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐให้แก่ผู้ลงทนุใน
ตา่งประเทศ ทั 6งนี 6 ธนาคารใช้เงินทนุร้อยละ 73.0 ในการให้สนิเชื�อแก่ลกูหนี 6 (หลงัหกัรายได้รอตดับญัชี) ใช้เงินทนุร้อยละ 15.2 ในรายการ
ระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ และใช้เงินทนุร้อยละ 8.0 ในเงินลงทนุสทุธิและเงินลงทนุในบริษัทร่วมสทุธิ 
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ค. เงนิกองทุนตามกฎหมาย 

เงินกองทนุตามกฎหมาย (กลุม่ธุรกิจทางการเงิน) 
     หน่วย : ล้านบาท 

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน(�) 30 มิ.ย. 64 (3) 31 ธ.ค. 63  

  
 
จาํนวน 

อัตราเงนิกองทุน 
ต่อสินทรัพย์เสี,ยง 

(ร้อยละ) 

 
 
จาํนวน 

อัตราเงนิกองทุน 
ต่อสินทรัพย์เสี,ยง 

(ร้อยละ) 

อัตราขั Xนตํ,าที,
กาํหนดโดย

ธปท. 
 (ร้อยละ) (2) 

เงินกองทนุชั 6นที� 1 
ที�เป็นสว่นของเจ้าของ 

314,011 15.38 314,467 15.73 >8.000 

เงินกองทนุชั 6นที� 1 334,118 16.36 315,755 15.79 >9.500 
เงินกองทนุชั 6นที� 2 66,872  66,349   
รวมเงินกองทนุ 400,990 19.63 382,104 19.11 >12.000 
สินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกัตามความเสี�ยง 2,042,328  1,999,279   

(�) งบการเงินภายใต้หลกัเกณฑ์การกํากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จดัทําภายใต้หลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินนี 6จะไม่รวมถึงบริษัทที� 
ประกอบธุรกิจประกนัภยัหรือประกนัชีวิต และบริษัทที�ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ �� 

(�) ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) กําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดํารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ�ม เพื�อรองรับผลขาดทนุในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยให้ทยอย
ดํารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ�มจากอตัราสว่นเงินกองทนุขั 6นตํ�าอีกมากกว่า �.���% ในแต่ละปี ตั 6งแต่วนัที� � มกราคม ���� เป็นต้นไป จนครบซึ�งมากกว่า �.��% ใน
วนัที� � มกราคม ���� นอกจากนี 6 ตามประกาศ ธปท. ที�สนส. ��/���� และ ��/���� ระบุว่าธนาคารเป็น � ใน � ธนาคารพาณิชย์ที�มีนัยต่อความเสี�ยงเชิงระบบใน
ประเทศ และกําหนดให้ต้องมีอตัราสว่นเงินกองทนุขั 6นตํ�าเพิ�มเตมิ เพื�อเป็นเงินกองทนุสว่นเพิ�มเพื�อรองรับความเสียหายสําหรับธนาคารพาณิชย์ที�มีนยัความเสี�ยงเชิงระบบ
ในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนาคารทยอยดํารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ�มเพื�อรองรับความเสียหายสําหรับธนาคารพาณิชย์ที�มีนยัตอ่ความเสี�ยงเชิง
ระบบในประเทศ ที�ร้อยละ �.� ของสนิทรัพย์เสี�ยงทั 6งสิ 6น ตั 6งแตว่นัที� � มกราคม พ.ศ. ���� และดํารงเพิ�มเป็นร้อยละ � ของสนิทรัพย์เสี�ยงทั 6งสิ 6น ตั 6งแตว่นัที� � มกราคม พ.ศ. 
���� เป็นต้นไป 

(�) ข้อมลูเงินกองทนุและอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสี�ยง เป็นข้อมลูเบื 6องต้นที�จดัทําตามเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ ธปท. 

เงินกองทนุตามกฎหมาย (งบเฉพาะธนาคาร) 

งบเฉพาะธนาคาร(�) 

30 มิ.ย. 64 (2) 31 ธ.ค. 63  อัตราขั Xนตํ,าที,
กาํหนดโดย

ธปท. 
 (ร้อยละ) (1) 

 
 

จาํนวน 

อัตรา 
เงนิกองทุน 

ต่อสินทรัพย์เสี,ยง 
(ร้อยละ) 

 
 

จาํนวน 

อัตรา 
เงนิกองทุน 

ต่อสินทรัพย์เสี,ยง 
(ร้อยละ) 

เงินกองทนุชั 6นที� 1 
ที�เป็นสว่นของเจ้าของ 

294,365 15.03 293,683 15.35 >8.000 

เงินกองทนุชั 6นที� 1 313,012 15.99 293,683 15.35 >9.500 
เงินกองทนุชั 6นที� 2 65,875  65,332   
รวมเงินกองทนุ 378,887 19.35 359,015 18.76 >12.000 
สินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกัตามความเสี�ยง 1,957,953  1,913,769   

(1) ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) กําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดํารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ�ม เพื�อรองรับผลขาดทนุในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยให้ทยอย
ดํารงอตัราสว่นเงินกองทนุส่วนเพิ�ม ซึ�งมากกว่า 2.50% ในวนัที� 1 มกราคม 2562 นอกจากนี 6 ตามประกาศ ธปท. ที�สนส.16/2560 และ 17/2560 ระบวุ่าธนาคารเป็น 1 ใน 
5 ธนาคารพาณิชย์ที�มีนยัตอ่ความเสี�ยงเชิงระบบในประเทศ และกําหนดให้ต้องมีอตัราสว่นเงินกองทนุขั 6นตํ�าเพิ�มเตมิ เพื�อเป็นเงินกองทนุส่วนเพิ�มเพื�อรองรับความเสียหาย
สําหรับธนาคารพาณิชย์ที�มีนัยความเสี�ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนาคารทยอยดํารงอตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ�มเพื�อรองรับความ
เสียหายสําหรับธนาคารพาณิชย์ที�มีนยัตอ่ความเสี�ยงเชิงระบบในประเทศ ร้อยละ 1 ของสนิทรัพย์เสี�ยงทั 6งสิ 6น ตั 6งแตว่นัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

(2) ข้อมลูเงินกองทนุและอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสี�ยง เป็นข้อมลูเบื 6องต้นที�จดัทําตามเกณฑ์และวิธีการตามประกาศธปท. 
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 ณ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนชั 6นที�  1 ที� เป็นส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 314,011 ล้านบาท  
(ร้อยละ 15.38 ของสินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนักตามความเสี�ยง) และมีเงินกองทุนชั 6นที�  1 เท่ากับ 334,118 ล้านบาท (ร้อยละ 16.36 
ของสินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกัตามความเสี�ยง) โดยมีเงินกองทนุทั 6งสิ 6นเท่ากบั 400,990 ล้านบาท (ร้อยละ 19.63 ของสินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกั
ตามความเสี�ยง) 
 ณ 30 มิถุนายน 2564 ธนาคาร (งบเฉพาะธนาคาร) มีเงินกองทุนชั 6นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 294,365 ล้านบาท 
เงินกองทุนชั 6นที� 1 เท่ากบั 313,012 ล้านบาท และมีเงินกองทุนทั 6งสิ 6นเท่ากับ 378,887 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.03 ร้อยละ 15.99 
และร้อยละ 19.35 ของสนิทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกัตามความเสี�ยง ตามลาํดบั  
 ทั 6งนี 6 ในเดือนมีนาคม 2564 ธนาคารได้ออกตราสารหนี 6ด้อยสทิธิ ที�สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั 6นที� 1 ตอ่ผู้ลงทนุในตา่งประเทศ 
จํานวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐซึ�งช่วยเพิ�มอตัราส่วนเงินกองทุนชั 6นที� 1 ต่อสินทรัพย์เสี�ยงให้แข็งแกร่งมากขึ 6นและรองรับการเติบโตใน
อนาคต  
 ธนาคารมีอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกัตามความเสี�ยงในระดบัที�แข็งแกร่งเมื�อเทียบกบัเกณฑ์ของ ธปท. อีกทั 6ง
ธนาคารได้ประเมินความเพียงพอของอตัราสว่นเงินกองทนุฯ ในอนาคตอยา่งตอ่เนื�องเพื�อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของทางการ 
 

      จ. วิเคราะห์งบกระแสเงนิสด 

สําหรับงวดครึ�งปีแรก ปี 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 55,337 ล้านบาท ลดลง 
12,824 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.81 จากสิ 6นปี ���3 โดยมีสาเหตหุลกัดงันี 6 

�.) เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน 117,709 ล้านบาท ซึ�งเกิดจากกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี 6สินดําเนินงาน 34,146 ล้านบาท และมีการเปลี�ยนแปลงหลกัของสินทรัพย์จากการดําเนินงาน ได้แก่ สินทรัพย์ทาง
การเงินที�วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนเพิ�มขึ 6น 10,078 ล้านบาท เงินให้สินเชื�อเพิ�มขึ 6น 155,577 ล้านบาท และสินทรัพย์อื�น
เพิ�มขึ 6น 16,263 ล้านบาท และการเปลี�ยนแปลงของหนี 6สนิจากการดําเนินงาน ได้แก่ เงินรับฝากเพิ�มขึ 6น 29,895 ล้านบาทและหนี 6สินอื�น
เพิ�มขึ 6น 5,932 ในขณะที�รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี 6สนิ) ลดลง 7,386 ล้านบาท  

�.) เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุ 67,133 ล้านบาท ซึ�งเกิดจากมีเงินสดรับจากการจําหนา่ยตราสารหนี 6และตราสารทนุที�
วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น 106,762 ล้านบาท และเงินสดรับจากการจําหน่ายตราสารหนี 6ที�วดัมลูคา่ด้วย
ราคาทนุตดัจําหนา่ย 1,403 ล้านบาท ในขณะที�มีเงินสดจ่ายในการซื 6อตราสารหนี 6และตราสารทนุที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น 37,845 ล้านบาท และเงินสดจ่ายในการซื 6อตราสารหนี 6ที�วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจําหนา่ย 1,092 ล้านบาท 

�.) เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 37,671 ล้านบาท ซึ�งเกิดจากเงินสดรับจากตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว 
47,694 ล้านบาท ในขณะที�มีเงินสดจ่ายชําระคืนตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว 3,830 ล้านบาทและเงินสดจ่ายปันผล 4,996 
ล้านบาท 

หมายเหต ุตวัเลขการเปลี�ยนแปลง (ร้อยละ) ที�แสดง คํานวณโดยอ้างอิงจากตวัเลขงบการเงิน 
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คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานปี 2563  

ภาพรวมผลประกอบการประจาํปี 2563  

ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีกําไรจากการดาํเนินงานในปี 2563 เทา่กบั 68,783 ล้านบาท เพิ�มขึ 6นร้อยละ 8.9 จากช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน โดยรายได้ดอกเบี 6ยสทุธิอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัปี 2562 ทา่มกลางสภาวะดอกเบี 6ยนโยบายและอตัราดอกเบี 6ยเงินให้สินเชื�อที�ปรับ
ลดลงอย่างตอ่เนื�อง  โดยมีรายได้ดอกเบี 6ยพิเศษที�เพิ�มขึ 6น  (“รายได้ดอกเบี 6ยพิเศษ” จากเงินให้สนิเชื�อจากการได้รับเงินบางสว่นจากการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจํานอง) การขยายตัวของสินเชื�ออย่างระมัดระวัง และต้นทุนทางการเงินที�ลดลง ซึ�งช่วยลด
ผลกระทบจากการปรับลดอตัราดอกเบี 6ยดงักลา่ว ทั 6งนี 6 อตัราผลตอบแทนสทุธิต่อสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) ลดลงเป็น ร้อยละ 
2.91 จากร้อยละ 3.22 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัจากการปรับลดอตัราดอกเบี 6ย ทั 6งนี 6 ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน
ลดลงมากถึงร้อยละ 14.4 แม้ว่ารายได้ที�มิใช่ดอกเบี 6ยได้ปรับลดลง ส่งผลให้ Cost to Income ratio เท่ากับร้อยละ 43.73 ลดลงจาก 
ร้อยละ 49.72 ในปี 2562  

ธนาคารและบริษัทย่อยได้ทยอยตั 6งสํารองผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ 6นในระดบัที�สงู จํานวน 44,903 ล้านบาท 
เพิ�มขึ 6นร้อยละ 88.6 จากหนี 6สูญ หนี 6สงสยัจะสูญฯ ในปี 2562 โดยพิจารณาอย่างรอบคอบถึงปัจจัยแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจที�
เปลี�ยนแปลงอย่างต่อเนื�อง และภาวะเศรษฐกิจที�ชะลอตวัและมีความไม่แน่นอนสูงที�อาจส่งผลต่อคุณภาพสินเชื�อ ทําให้อตัราส่วน 
Coverage Ratio ณ 31 ธันวาคม 2563 เพิ�มขึ 6นเป็นร้อยละ 147.3 จากร้อยละ 131.8 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 ควบคู่กบัการบริหาร
จดัการคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารโดยมีอตัราสว่นสินเชื�อด้อยคุณภาพก่อนหกัค่าเผื�อหนี 6สงสยัจะสญูต่อสินเชื�อรวม (NPLs Ratio-
Gross) เทา่กบั ร้อยละ 3.81 ลดลงจากร้อยละ 4.33 ณ 31 ธนัวาคม 2562  

จากผลประกอบการดงักลา่วและการตั 6งสาํรองผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6นในระดบัสงูสง่ผลให้ธนาคารและบริษัท
ยอ่ยมีกําไรสทุธิสว่นที�เป็นของธนาคาร เทา่กบั 16,732 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 42.9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

กลุม่ธุรกิจทางการเงินมีอตัราส่วนเงินกองทนุชั 6นที� 1 และอตัราส่วนเงินกองทุนทั 6งสิ 6นต่อสินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกัตามความเสี�ยง 
เทา่กบัร้อยละ 15.79 และ ร้อยละ 19.11 ตามลาํดบั อยูใ่นระดบัที�แข็งแกร่งเมื�อเทียบกบัเกณฑ์ของ ธปท. 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และรายการที�สาํคญัมีดงันี 6 

ก. ผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาสสิ Xนสุดวนัที, zr ธันวาคม nopz 
ก.r) ภาพรวมผลการดาํเนินงานและกาํไรสุทธิ 

  หน่วย : ล้านบาท 

 ปี nopz ปี nopn เพิ,ม/(ลด) 
  (TFRS 9)  ร้อยละ 

รายได้ดอกเบี 6ยสทุธิ   88,343 88,316 0.0 
รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ   20,528 23,237 (11.7) 
รายได้จากการดําเนินงานอื�น  13,377  14,105 (5.2) 

รวมรายได้จากการดําเนินงาน    122,248  125,658 (2.7) 
รวมคา่ใช้จา่ยจากการดําเนินงานอื�นๆ  53,465  62,474 (14.4) 
กําไรจากการดําเนินงาน(1) 68,783 63,184 8.9 
ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น/ หนี 6สญู หนี 6สงสยัจะสญู และ

ขาดทนุจากการด้อยคา่ 
 44,903  23,814 88.6 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้  23,880  39,370 (39.3) 
ภาษีเงินได้  4,441  7,232 (38.6) 
กําไรสทุธิ  19,439  32,138 (39.5) 
กําไรสทุธิ (สว่นที�เป็นของธนาคาร)  16,732  29,284 (42.9) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ – ROA (ร้อยละ) (2) 0.53 1.02  

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น – ROE (ร้อยละ) (2) 4.91 9.09  

(1) กําไรจากการดําเนินงานก่อนสํารอง (ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น หรือ หนี 6สญู หนี 6สงสยัจะสญู ขาดทนุจากการด้อยคา่ฯ) และภาษีเงินได้ 
(2) ROA และ ROE คาํนวณจากกําไรสทุธิสว่นที�เป็นของธนาคาร ตอ่สินทรัพย์เฉลี�ย และสว่นของเจ้าของ (สว่นของบริษัทใหญ่) เฉลี�ย 

 

เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีกําไรจากการดําเนินงานเทา่กบั 68,783 ล้านบาท เพิ�มขึ 6นร้อยละ 
8.9 มีสาเหตุหลกัจากรายได้ดอกเบี 6ยสทุธิที�คงระดบัเดียวกับปี ���� ประกอบกับค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานที�ลดลงมาก ถึงแม้ว่า
รายได้ที�มิใช่ดอกเบี 6ยปรับลดลง ทั 6งนี 6 ธนาคารและบริษัทยอ่ยได้ตั 6งสํารองผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ 6นในระดบัที�สงู จํานวน 
44,903 ล้านบาท เพิ�มขึ 6นร้อยละ 88.6 สง่ผลให้กําไรสทุธิ (สว่นที�เป็นของธนาคาร) เทา่กบั 16,732 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 42.9 

 ก.n) รายได้ดอกเบี Xยสุทธิ 
  หน่วย : ล้านบาท 

 ปี nopz ปี nopn เพิ,ม/(ลด) 
  (TFRS 9)  ร้อยละ 

รายได้ดอกเบี Xย 112,837 122,971 (8.2) 
  - รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,594 7,113 (49.5) 
  - เงินลงทนุและธุรกรรมเพื�อค้า 435 482 (9.8) 
  - เงินลงทนุในตราสารหนี 6 4,251 4,943 (14.0) 
   - เงินให้สินเชื�อ 104,307 109,784 (5.0) 
  - การให้เชา่ซื 6อและสญัญาเชา่การเงิน 184 428 (57.1) 
  - อื�นๆ 66 221 (70.3) 
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 ปี nopz ปี nopn เพิ,ม/(ลด) 
  (TFRS 9)  ร้อยละ 
    

หกั ค่าใช้จ่ายดอกเบี Xย 24,494 34,655 (29.3) 
  - เงินรับฝาก 13,765 17,861 (22.9) 
  - รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,860 2,532 (26.5) 
  - เงินนําสง่ธนาคารแหง่ประเทศไทยและสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 5,687 9,978 (43.0) 
  - ตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืม 3,080 4,085 (24.6) 
  - อื�นๆ 102 199 (48.5) 
รายได้ดอกเบี Xยสุทธิ 88,343 88,316 0.0 
อัตราดอกเบี Xยรับจากสินทรัพย์ที,ก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ) (1) 3.72(2) 4.48(2)  

อัตราต้นทุนทางการเงิน (ร้อยละ) (1) 0.93 1.46  

รายได้ดอกเบี Xยสุทธิต่อสินทรัพย์ที,ก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ) – NIM (1) 2.91(2) 3.22(2)  

(1) สินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดรายได้ รวมสินทรัพย์ทางการเงินที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ; หนี 6สินที�มีภาระดอกเบี 6ย รวมหนี 6สินทางการเงินที�
วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทนุ ในไตรมาส 1/2563 เป็นต้นไป 

(2) หากไมร่วมรายได้ดอกเบี 6ยพิเศษ อตัราดอกเบี 6ยรับจากสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกิดรายได้สาํหรับปี 2562 และปี 2563 อยูท่ี�ร้อยละ 4.34 และร้อยละ 3.56 
ตามลําดบั และ NIM สาํหรับปี 2562 และปี 2563 อยูท่ี�ร้อยละ 3.07 และร้อยละ 2.76 ตามลําดบั 

เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี 6ยสุทธิ เท่ากับ 88,343 ล้านบาท อยู่ในระดับ
เดียวกนักบัปี 2562 ท่ามกลางสภาวะดอกเบี 6ยนโยบายและอตัราดอกเบี 6ยเงินให้สนิเชื�อที�ปรับลดลงอย่างตอ่เนื�อง  โดยมีรายได้ดอกเบี 6ย
พิเศษที�เพิ�มขึ 6น  (“รายได้ดอกเบี 6ยพิเศษ” จากเงินให้สินเชื�อจากการได้รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลกัประกัน
จํานอง) การขยายตวัของสินเชื�ออย่างระมดัระวงั และต้นทุนทางการเงินที�ลดลง ซึ�งช่วยลดผลกระทบจากการปรับลดอตัราดอกเบี 6ย
ดงักล่าว ทั 6งนี 6 อตัราผลตอบแทนสทุธิต่อสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) เท่ากบัร้อยละ 2.91 ลดลงจากร้อยละ 3.22 ในช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัจากการปรับลดอตัราดอกเบี 6ย  

ทั 6งนี 6 ธนาคารมีรายการดอกเบี 6ยพิเศษจากรายได้ดอกเบี 6ยเงินให้สินเชื�อจากการได้รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาด
ทรัพย์สนิหลกัประกนัจํานองจํานวน 1,223 ล้านบาทในไตรมาส 3/2563 จํานวน 3,524 ล้านบาทในไตรมาส 2/2563 และจํานวน 3,899 
ล้านบาทในไตรมาส 1/2562 (หากไมร่วมรายการพิเศษ NIM เทา่กบั 2.76 ลดลงจากร้อยละ 3.07 ในปี 2562)   
 

ตารางการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี 6ย 
 zr ธ.ค. pz 30 ก.ย. 63 30 มิ.ย. 63 31 มี.ค.63 31 ธ.ค. 62 

อตัราดอกเบี 6ยนโยบายของ ธปท. (%) 0.50% 0.50% 0.50% 0.75% 1.25% 
อตัราดอกเบี 6ยเงินฝาก(%) (1)      
   -  ออมทรัพย์ 0.25% 0.25% 0.25% 0.50% 0.50% 
   -  เงินฝากประจํา � เดือน 0.375% 0.375% 0.375% 0.60% - 0.70% 0.90% 
   -  เงินฝากประจํา � เดือน 0.50% 0.50% 0.50% 0.80% - 0.90% 1.15%-1.35% 
   -  เงินฝากประจํา �� เดือน 0.50% 0.50% 0.50% 0.90% - 1.00% 1.30% 
อตัราดอกเบี 6ยเงินให้สินเชื�อ(%)      
   -  MLR 5.250% 5.250% 5.250% 5.775% 6.025% 
   -  MOR 5.820% 5.820% 5.820% 6.620% 6.870% 
   -  MRR 6.220% 6.220% 6.220% 6.745% 6.870% 

(1) อตัราดอกเบี 6ยเงินฝากมาตรฐานสําหรับบคุคลธรรมดา 
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ก.3) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  
  หน่วย : ล้านบาท 

 ปี nopz ปี nopn เพิ,ม/(ลด) 
  (TFRS 9)  ร้อยละ 

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 27,690 29,596 (6.4) 
หกั คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ 7,162 6,359 12.6 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 20,528 23,237 (11.7) 

เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ เท่ากับ 20,528 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 11.7 สว่นใหญ่เป็นผลจากการปรับตวัของลกูค้า เนื�องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั 6งการปรับตวัโดยใช้บริการผา่น
ช่องทางดิจิทลั และปริมาณธุรกรรมที�ลดลง ทั 6งนี 6 คา่ธรรมเนียมการจดัการและคา่ธรรมเนียม Bancassurance ขยายตวัดี 

ก.q) รายได้จากการดาํเนินงานอื,นๆ 
  หน่วย : ล้านบาท 

 ปี nopz ปี nopn เพิ,ม/(ลด) 
  (TFRS 9)  ร้อยละ 

กําไร (ขาดทนุ) จากเครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน
กําไรหรือขาดทนุ 

3,134 - N/A 

กําไร (ขาดทนุ) จากธุรกรรมเพื�อค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ - 3,197 N/A 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 951 4,372 (78.2) 
สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 2,060 1,425 44.6 
รายได้จากเงินปันผล 376 496 (24.1) 
รายได้จากการดําเนินงานอื�นๆ 6,856 4,615 48.5 
รวมรายได้จากการดาํเนินงานอื,นๆ 13,377 14,105 (5.2) 

เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการดําเนินงานอื�นๆ เท่ากบั 13,377 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 5.2 ซึ�งมีสาเหตหุลกัมาจากกําไรสทุธิจากเงินลงทนุที�ได้รับในปี 2562 แม้วา่มีรายได้อื�นเพิ�มขึ 6นจากกําไรจากการขายทรัพย์สินรอ
การขาย และมีสว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยีที�เพิ�มขึ 6น 
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ก.o) ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื,นๆ 
  หน่วย : ล้านบาท 

 ปี nopz ปี nopn เพิ,ม/(ลด) 
  (TFRS 9)  ร้อยละ 

คา่ใช้จา่ยเกี�ยวกบัพนกังาน   28,466 31,390 (9.3) 
คา่ใช้จา่ยเกี�ยวกบัอาคาร สถานที� และอปุกรณ์  8,896  8,942 (0.5) 
คา่ภาษีอากร  3,798  4,363 (13.0) 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ทรัพสินย์รอการขาย  1,538  7,219 (78.7) 
อื�นๆ (�) 10,767  10,560 2.0 
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินการอื,นๆ  53,465  62,474 (14.4) 

อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยตอ่รายได้ (ร้อยละ) 43.73(2) 49.72(2)  

(1) รวมคา่ตอบแทนกรรมการ 
(2) หากไมร่วมรายการรายได้ดอกเบี 6ยพิเศษ การตั 6งสํารองผลประโยชน์พนกังานและสํารองด้อยคา่ทรัพย์สินรอการขาย อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยตอ่รายได้สําหรับปี 
2562 และ ปี 2563 เทา่กบัร้อยละ 43.58 และร้อยละ 45.50 ตามลําดบั 

เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�นๆ เท่ากับ 53,465 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 14.4 จากรายการพิเศษสาํรองด้อยคา่ทรัพย์สนิรอการขายฯ และการตั 6งสาํรองผลประโยชน์พนกังานในปี 2562 โดยมี Cost 
to Income ratio เท่ากับร้อยละ 43.73 ลดลงจากร้อยละ 49.72 ในปี 2562 (หากไม่รวมรายการพิเศษ Cost to Income ratio เท่ากับ 
ร้อยละ 45.50 เพิ�มขึ 6นจากร้อยละ 43.58 ในปี 2562)  

ก.p) หนี Xสูญ หนี Xสงสัยจะสูญ/ ผลขาดทุนด้านเครดติที,คาดว่าจะเกิดขึ Xน 
  หน่วย : ล้านบาท 

 ปี nopz ปี nopn เพิ,ม/(ลด) 
  (TFRS 9)  ร้อยละ 

ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะ 
    เกิดขึ 6น(�)/ หนี 6สญู หนี 6สงสยัจะสญูฯ (2) 

 44,903  23,814 88.6 

(1) ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6นสาํหรับรายการระหวา่งตลาดเงิน เงินลงทนุในตราสารหนี 6 เงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6 (รวมขาดทนุจากการเปลี�ยนแปลง
เงื�อนไขใหม)่ และภาระผกูพนัที�จะให้สนิเชื�อและสญัญาคํ 6าประกนัทางการเงิน 

(2) หนี 6สญู หนี 6สงสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ สําหรับเงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6เทา่นั 6น 

ธนาคารและบริษัทย่อยได้ทยอยตั 6งสํารองผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ 6นอย่างต่อเนื�อง จํานวน 44,903 ล้านบาท 
เพิ�มขึ 6นร้อยละ 88.6 จากปี ���� โดยพิจารณาถึงปัจจยัแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจที�เปลี�ยนแปลงอยา่งตอ่เนื�อง และภาวะเศรษฐกิจที�มี
ความไม่แน่นอนสงู สง่ผลให้ Coverage Ratio สงูขึ 6นเป็นร้อยละ 147.3 เทียบกบัร้อยละ 131.8 ณ 31 ธันวาคม 2562 โดย NPL Ratio 
ปรับตวัดีขึ 6น 
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ข. ฐานะทางการเงนิของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วนัที, zr ธันวาคม 2563  

ข.r) สนิทรัพย์ทางการเงนิฯ และเงนิลงทุนสุทธิ 

 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทางการเงินที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน และเงินลงทุนสทุธิ
รวมตาม TFRS 9 เท่ากบั 330,712 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2563 โดยสินทรัพย์ทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยุติธรรมผ่าน
กําไรหรือขาดทนุ ประกอบด้วย หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 47 ตราสารหนี 6ภาคเอกชน ร้อยละ 44 ตราสารทุนใน
ความต้องการของตลาด ร้อยละ 6 และหน่วยลงทุน ร้อยละ 3 ในขณะที�มีเงินลงทุนสุทธิจํานวน 395,228 ล้านบาท ณ  
31 ธนัวาคม 2562 

การจดัประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินฯ และเงินลงทนุสทุธิ    
   หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 31 ธ.ค. 63  31 ธ.ค. 62 
 (TFRS 9)   

สินทรัพย์ทางการเงนิที,วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ
ขาดทุน 

13,724   

เงนิลงทุนสุทธิ 316,988 เงนิลงทุนสุทธิ  
- เงินลงทนุในตราสารหนี 6ที�วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจําหน่าย 1,740 - เงินลงทนุเพื�อค้า 48,252 
- เงินลงทนุในตราสารหนี 6ที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไร

ขาดทนุเบด็เสร็จอื�น 
300,505 - เงินลงทนุเผื�อขาย 344,198 

- เงินลงทนุในตราสารทนุที�กําหนดให้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น 

14,743 - ตราสารหนี 6ที�จะถือจนครบกําหนด 1,737 

  - เงินลงทนุทั�วไป 1,041 
รวมสินทรัพย์ทางการเงินฯ และเงินลงทุนสุทธิ 330,712  395,228 
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 เงินให้สนิเชื�อแก่ลกูหนี 6 

 
เงินให้สนิเชื�อจําแนกตามประเภทธุรกิจ 

 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี 6ของธนาคารและบริษัทย่อย (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี) เท่ากับ 2,334,842 ล้านบาท เพิ�มขึ 6น 

ร้อยละ 11.7 จากสิ 6นปี 2562 โดยสว่นใหญ่เพิ�มขึ 6นจากลกูค้าภาครัฐ และสนิเชื�อรายยอ่ย  
   หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 เพิ,ม/(ลด) 
 (TFRS 9)  ร้อยละ 

เงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6  2,335,241  2,090,342  11.7  
หกั รายได้รอตดับญัชี  399  469 (15.2)  
บวก ดอกเบี 6ยค้างรับ  16,199  5,160  214.0  
หกั คา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น (1)  150,528  135,268  11.3  
เงนิให้สินเชื,อแก่ลูกหนี Xและดอกเบี Xยค้างรับสุทธิ  2,200,513  1,959,765 12.3 

(1) คา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดติที�คาดวา่จะเกิดขึ 6นสําหรับเงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6 (รวมขาดทนุจากการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใหม)่ หรือ คา่เผื�อหนี 6สงสยัจะสญู
และคา่เผื�อการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี 6 ตามงบการเงิน 
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เงินให้สนิเชื�อของธนาคารตามประเภทของผู้กู้  (งบการเงินรวม) 
     หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 31 ธ.ค. 63 
(TFRS 9) 

31 ธ.ค. 62 เพิ,ม/(ลด) 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ ร้อยละ 

สินเชื�อธุรกิจขนาดใหญ่ 639,930   27.4   650,266   31.1  (1.6) 
สินเชื�อรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  367,293   15.7   182,986   8.8  100.7 
สินเชื�อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (1)  335,857   14.4   332,447   15.9 1.0 
สินเชื�อรายยอ่ย  991,804   42.5   924,268   44.2  7.3 

- สินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศยั  430,281   18.4   396,035   18.9  8.6 
- สินเชื�อสว่นบคุคล  496,443   21.3   464,138   22.2  7.0 
- สินเชื�อบตัรเครดิต  59,990   2.6   56,653   2.7  5.9 
- สินเชื�อ KTB Leasing  5,090   0.2   7,442   0.4  (31.6) 

สินเชื�ออื�นๆ  357   0.0   375   0.0  (4.7) 
รวมสินเชื,อ (ตามงบการเงนิ)  2,335,241  100.0  2,090,342   100.0  11.7 

(1) สินเชื�อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม: สินเชื�อที�ให้แก่ธุรกิจที�มีจํานวนการจ้างงาน  200 คน และจํานวนสนิทรัพย์ถาวรไมร่วมที�ดิน ≤ 200 ลบ. 

 

 คณุภาพสนิทรัพย์ 

การจดัชั 6นสนิเชื�อและคา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 31 ธ.ค. 63 
(TFRS 9) 

31 ธ.ค. 62 

Gross NPL (1) 107,138 102,659 
Gross NPL Ratio  ร้อยละ 3.81 ร้อยละ     4.33 
คา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น (รวม) (2) 157,854 135,268 
Coverage Ratio (3) ร้อยละ 147.3 ร้อยละ   131.8 

(1) Gross NPLs เฉพาะต้นเงินหกัรายได้รอตดับญัชี รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
(�) คา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดติที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น (รวม) =  คา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6นสําหรับรายการระหวา่งตลาดเงิน เงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6 
และภาระผกูพนัที�จะให้สนิเชื�อและสญัญาคํ 6าประกนัทางการเงิน 
ทั 6งนี 6 ณ �� ธ.ค. ���� คา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น (รวม) =  คา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6นของสินเชื�อ (รวมคา่เผื�อการปรับมลูคา่
จากการปรับโครงสร้างหนี 6) 
(3) Coverage Ratio = คา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดติที�คาดวา่จะเกิดขึ 6นสําหรับรายการระหวา่งตลาดเงิน เงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6 และภาระผกูพนัที�จะให้สนิเชื�อและ
สญัญาคํ 6าประกนัทางการเงิน / Gross NPLs  
ทั 6งนี 6 ณ �� ธ.ค. ���� Coverage ratio =  คา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดติที�คาดวา่จะเกิดขึ 6นของสินเชื�อ / Gross NPLs 
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  หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 31 ธ.ค. 63 
(TFRS 9) 

เงนิให้สินเชื,อและ 
ดอกเบี Xยค้างรับ (1) 

ค่าเผื,อผลขาดทุนด้านเครดิตที, 
คาดว่าจะเกิดขึ Xน (2) 

จาํแนกตามประเภทการจัดชั Xน   
สินทรัพย์ทางการเงินที�ไมมี่การเพิ�มขึ 6นอยา่งมีนยัสําคญัของความเสี�ยงด้านเครดิต  

(Performing) 
2,013,375 32,093 

สินทรัพย์ทางการเงินที�มีการเพิ�มขึ 6นอย่างมีนยัสําคญัของความเสี�ยงด้านเครดติ  
(Under - performing) 

223,501 41,627 

สินทรัพย์ทางการเงินที�มีการด้อยคา่ด้านเครดิต (Non - performing) 109,407 74,204 
สินทรัพย์ทางการเงินที�ใช้วิธีอยา่งงา่ยในการคํานวณผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่

จะเกิดขึ 6นตลอดอาย ุ(Lifetime ECL - simplified approach) (3) 
4,758 2,604 

รวม 2,351,041 150,528 

(1) เงินให้สินเชื�อหกัรายได้รอตดับญัชี รวมดอกเบี 6ยค้างรับ และรายได้ดอกเบี 6ยที�ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 
(2) คา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดติที�คาดวา่จะเกิดขึ 6นสําหรับเงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6 (รวมขาดทนุจากการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใหม)่ ตามงบการเงิน 
(3) Lifetime ECL – simplified approach เป็นรายการของบริษัทยอ่ยซึ�งรับรู้คา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6นตลอดอายขุองลกูหนี 6ตามสญัญาเชา่ 

    
หน่วย : ล้านบาท 

 31 ธ.ค. 62 

งบการเงนิรวม เงนิให้สินเชื,อและดอกเบี Xย
ค้างรับ 

ยอดสุทธิที,ใช้ในการตั Xงค่า
เผื,อหนี Xสงสัยจะสูญ 

ค่าเผื,อหนี Xสงสัยจะสูญ 

1. การจัดชั Xนสินเชื,อ    
จดัชั 6นปกต ิ  1,923,616   883,841   13,908  
จดัชั 6นกลา่วถึงเป็นพิเศษ  68,696   30,545   8,478  
จดัชั 6นตํ�ากวา่มาตรฐาน  12,780   6,429   6,433  
จดัชั 6นสงสยั  12,647   4,527   4,547  
จดัชั 6นสงสยัจะสญู  77,294   37,398   37,403  

รวม  2,095,033   962,740   70,769  
เงินสํารองสว่นเกิน    64,459  

2. ค่าเผื,อหนี Xสงสัยจะสูญรวม(1)    135,268  

(1) คา่เผื�อหนี 6สงสยัจะสญูและคา่เผื�อการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี 6 ตามงบการเงิน 

ธนาคารและบริษัทย่อยมี  Gross NPLs ณ  31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ  107,138 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนสินเชื� อ 
ด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื�อหนี 6สงสัยจะสูญต่อสินเชื�อรวม (NPLs Ratio-Gross) ร้อยละ 3.81 ปรับตัวดีขึ 6นอย่างต่อเนื�องเทียบกับ  
ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั ร้อยละ 4.33 อีกทั 6ง ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ถึงปัจจยัแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจที�เปลี�ยนแปลง
อยา่งต่อเนื�อง และภาวะเศรษฐกิจที�มีความไม่แน่นอนสงู ซึ�งอาจสง่ผลต่อคณุภาพสนิเชื�อ จึงได้ตั 6งสํารองผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดว่า
จะเกิดขึ 6นในระดับสูง ส่งผลให้ Coverage Ratio เพิ�มขึ 6นเป็น ร้อยละ 147.3 ณ วันที�  3� ธันวาคม 2563 เทียบกับร้อยละ 131.8  
ณ 31 ธนัวาคม 2562 
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จ่ายคืนเมื,อ
ทวงถาม, 4%

ออมทรัพย์, 
74%

จ่ายคืนเมื,อ
สิ Xนระยะเวลา

, 22%

31-ธ.ค.-63
(TFRS 9)

จ่ายคืนเมื,อ
ทวงถาม, 

4%

ออมทรัพย์, 
69%

จ่ายคืนเมื,อ
สิ Xน

ระยะเวลา, 
27%

31-ธ.ค.-62

ข.2) เงนิรับฝาก 

เงินรับฝากจําแนกตามประเภท 

 
ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินรับฝาก เท่ากบั 2,463,225 ล้านบาท เพิ�มขึ 6นร้อยละ 14.3 จาก ณ 31 ธันวาคม 2562 โดยเพิ�มขึ 6น

จากเงินฝากออมทรัพย์ โดยมีสดัสว่นเงินฝากจ่ายคืนเมื�อทวงถามและเงินฝากออมทรัพย์ตอ่เงินฝากรวม (CASA) เทา่กบั ร้อยละ 78 ทั 6งนี 6 
สดัส่วนเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี 6 (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี) ต่อเงินรับฝาก ที�เท่ากับร้อยละ 94.79 ลดลงจาก ร้อยละ 96.94 ณ 31 
ธนัวาคม 2562  

 

ข.z) ส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของรวม (ส่วนที,เป็นของธนาคาร) ณ 3� ธนัวาคม 2563 เทา่กบั 343,466 ล้านบาท เพิ�มขึ 6นร้อยละ 1.5  

เมื�อเทียบกบั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  
มูลค่าหุ้นทางบัญชี (ส่วนที, เป็นของธนาคาร) เท่ากับ 24.57 บาทต่อหุ้ น เพิ�มขึ 6นจาก 24.20 บาทต่อหุ้ น ณ วันที�  

31 ธนัวาคม 2562  
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       ค. แหล่งที,มาและใช้ไปของเงนิทุน 
   หน่วย : ล้านบาท 

 3r ธ.ค. 63 
(TFRS 9) 

31 ธ.ค. 62 
 

เพิ,ม/(ลด) 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ ร้อยละ 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (สินทรัพย์) 516,792  15.5   338,771   11.2   52.5  
สินทรัพย์ทางการเงินที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่าน

กําไรหรือขาดทนุ 
13,724  0.4  N/A N/A N/A 

เงินลงทนุสทุธิ และเงินลงทนุในบริษัทร่วมสทุธิ 346,388  10.4   426,174   14.2  (18.7)  
เงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี 6 (หกัรายได้รอตดับญัชี) 2,334,842  70.2   2,089,873   69.4   11.7  
หกั คา่เผื�อผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ 6น (1) 150,528 (4.5)  135,268  (4.5)   11.3  
สินทรัพย์อื�นๆ 266,562  8.0   292,666   9.7  (8.9)  

สินทรัพย์ 3,327,780  100.0   3,012,216   100.0   10.5  
เงินรับฝาก 2,463,225  74.0   2,155,865   71.6   14.3  
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (หนี 6สิน) 274,566  8.2   215,823   7.2   27.2  
ตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืม 86,564  2.6   96,841   3.2  (10.6)  
หนี 6สินอื�นๆ 148,361  4.5   195,361  6.5  (24.1)  
รวมสว่นของเจ้าของ 355,064  10.7   348,326   11.5   1.9  

- สว่นของบริษัทใหญ่ 343,466  10.3   338,287   11.2   1.5  

- สว่นได้เสยีที�ไมมี่อํานาจควบคมุ 11,598  0.4   10,039   0.3   15.5  
หนี Xสินและส่วนของเจ้าของ 3,327,780  100.0   3,012,216   100.0   10.5  

อัตราส่วนเงินให้สินเชื,อแก่ลูกหนี X (หลังหกัรายได้
รอตัดบัญชี) ต่อเงนิรับฝาก (ร้อยละ) 

94.79  96.94   

แหลง่เงินทนุที�สาํคญัของธนาคารและบริษัทยอ่ย ณ �� ธนัวาคม ���� ประกอบด้วยเงินรับฝากร้อยละ ��.� และแหลง่เงินทนุ
อื�นๆ อาทิ สว่นของเจ้าของ การกู้ยืมระหวา่งธนาคาร และตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืม โดยตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ยืมลดลงจากสิ 6น
ปี ���� เนื�องจากมกีารไถถ่อนหุ้นกู้ ด้อยสทิธิสกลุเงินริงกิตมาเลเซีย จํานวน � พนัล้านริงกิตมาเลเซีย ทั 6งนี 6 ธนาคารใช้เงินทนุร้อยละ 
��.� ในการให้สนิเชื�อแก่ลกูหนี 6 (หลงัหกัรายได้รอตดับญัชี) ใช้เงินทนุร้อยละ ��.� ในรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ และใช้
เงินทนุร้อยละ ��.� ในเงินลงทนุสทุธิและเงินลงทนุในบริษัทร่วมสทุธิ 
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         ง. เงนิกองทุนตามกฎหมาย 

เงินกองทนุตามกฎหมาย (กลุม่ธุรกิจทางการเงิน) 
     หน่วย : ล้านบาท 

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน(1) 

31 ธ.ค. 63  
(TFRS 9) 

อัตราขั Xนตํ,าที,
กาํหนดโดย ธปท. 
สาํหรับปี 2563 

(ร้อยละ)(2) 

31 ธ.ค. 62  อัตราขั Xนตํ,าที,
กาํหนดโดย ธปท. 
สาํหรับปี 2562 

(ร้อยละ) (2) 
 
 

จาํนวน 

อัตราเงนิกองทุน 
ต่อสินทรัพย์เสี,ยง 

(ร้อยละ) 

 
 

จาํนวน 

อัตราเงนิกองทุน 
ต่อสินทรัพย์เสี,ยง 

(ร้อยละ) 
เงินกองทนุชั 6นที� 1ที�เป็นสว่นของเจ้าของ 314,467 15.73 >8.000 304,705 15.19 >7.500 
เงินกองทนุชั 6นที� 1 315,755 15.79 >9.500 305,805 15.24 >9.000 
เงินกองทนุชั 6นที� 2 66,349   75,534   
รวมเงินกองทนุ 382,104 19.11 >12.000 381,339 19.01 >11.500 
สินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกัตามความเสี�ยง 1,999,279   2,006,423   

(1) งบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับดแูลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จัดทําภายใต้หลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินนี 6จะไม่
รวมถึงบริษัทที�ประกอบธุรกิจประกนัภยัหรือประกนัชีวิต และบริษัทที�ถือหุ้นน้อยกวา่ร้อยละ 50 

(2) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ�ม เพื�อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation 
Buffer) โดยให้ทยอยดํารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ�มจากอตัราส่วนเงินกองทนุขั 6นตํ�าอีกมากกว่า 0.625% ในแตล่ะปี ตั 6งแตว่นัที� 1 มกราคม 2559 เป็นต้น
ไป จนครบซึ�งมากกว่า 2.50% ในวนัที� 1 มกราคม 2562 นอกจากนี 6 ตามประกาศ ธปท. ที� สนส. 16/2560 และสนส. 17/2560 ระบุว่าธนาคารเป็น 1 ใน 5  
ธนาคารพาณิชย์ที�มีนัยต่อความเสี�ยงเชิงระบบในประเทศ และกําหนดให้ต้องมีอตัราส่วนเงินกองทนุขั 6นตํ�าเพิ�มเติม เพื�อเป็นเงินกองทนุส่วนเพิ�มเพื�อรองรับ
ความเสียหายสําหรับธนาคารพาณิชย์ที�มีนัยความเสี�ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนาคารทยอยดํารงอตัราส่วนเงินกองทุน
ส่วนเพิ�มเพื�อรองรับความเสียหายสําหรับธนาคารพาณิชย์ที�มีนัยต่อความเสี�ยงเชิงระบบในประเทศที�ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี�ยงทั 6งสิ 6น ตั 6งแต่วนัที� 1 
มกราคม พ.ศ. 2562 และดํารงเพิ�มเป็นร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี�ยงทั 6งสิ 6น ตั 6งแตว่นัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

 

เงินกองทนุตามกฎหมาย (งบเฉพาะธนาคาร) 
     หน่วย : ล้านบาท 

งบเฉพาะธนาคาร(�) 

31 ธ.ค. 63  
(TFRS 9) 

อัตราขั Xนตํ,าที,
กาํหนดโดย ธปท. 
สาํหรับปี 2562 

 
(ร้อยละ)(1) 

31 ธ.ค. 62  อัตราขั Xนตํ,าที,
กาํหนดโดย ธปท. 
สาํหรับปี 2562 

 
(ร้อยละ) (1) 

 
 

จาํนวน 

อัตราเงนิกองทุน 
ต่อสินทรัพย์เสี,ยง 

(ร้อยละ) 

 
 

จาํนวน 

อัตราเงนิกองทุน 
ต่อสินทรัพย์เสี,ยง 

(ร้อยละ) 
เงินกองทนุชั 6นที� 1ที�เป็นสว่นของเจ้าของ  293,683 15.35 >8.000 285,462 14.80 >7.500 
เงินกองทนุชั 6นที� 1  293,683 15.35 >9.500 285,462 14.80 >9.000 
เงินกองทนุชั 6นที� 2  65,332    74,616   
รวมเงินกองทนุ   359,015 18.76 >12.000 360,078 18.66 >11.500 
สินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกัตามความเสี�ยง  1,913,769    1,929,176   

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ�ม เพื�อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation 
Buffer) โดยให้ทยอยดํารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ�มจากอตัราส่วนเงินกองทนุขั 6นตํ�าอีกมากกว่า 0.625% ในแตล่ะปี ตั 6งแตว่นัที� 1 มกราคม 2559 เป็นต้น
ไป จนครบซึ�งมากกว่า 2.50% ในวันที� 1 มกราคม 2562 นอกจากนี 6 ตามประกาศ ธปท. ที� สนส.16/2560 และสนส. 17/2560 ระบุว่าธนาคารเป็น 1 ใน 5 
ธนาคารพาณิชย์ที�มีนัยต่อความเสี�ยงเชิงระบบในประเทศ และกําหนดให้ต้องมีอตัราส่วนเงินกองทนุขั 6นตํ�าเพิ�มเติม เพื�อเป็นเงินกองทนุส่วนเพิ�มเพื�อรองรับ
ความเสียหายสําหรับธนาคารพาณิชย์ที�มีนัยความเสี�ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนาคารทยอยดํารงอตัราส่วนเงินกองทุน
ส่วนเพิ�มเพื�อรองรับความเสียหายสําหรับธนาคารพาณิชย์ที�มีนัยต่อความเสี�ยงเชิงระบบในประเทศที�ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี�ยงทั 6งสิ 6น ตั 6งแต่วนัที� 1 
มกราคม พ.ศ. 2562 และดํารงเพิ�มเป็น ร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี�ยงทั 6งสิ 6น ตั 6งแตว่นัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 



ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)                     

 

สว่นที� 3 ข้อมลูผู้ออกตราสาร หน้า 76 

 ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนชั 6นที�  1 ที� เป็นส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 314,467 ล้านบาท  
(ร้อยละ 15.73 ของสินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนักตามความเสี�ยง) และมีเงินกองทุนชั 6นที�  1 เท่ากับ 315,755 ล้านบาท (ร้อยละ 15.79  
ของสินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกัตามความเสี�ยง) โดยมีเงินกองทนุทั 6งสิ 6นเท่ากบั 382,104 ล้านบาท (ร้อยละ 19.11 ของสินทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกั
ตามความเสี�ยง) 
 ณ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีเงินกองทนุชั 6นที� 1 ที�เป็นสว่นของเจ้าของ และมีเงินกองทนุชั 6นที� 1 (งบเฉพาะธนาคาร) เทา่กบั 
293,683 ล้าน บาท (ร้อยละ 15.35 ของสิน ท รัพ ย์ถ่วงนํ 6าห นักตามความเสี� ย ง) โดยมี เงิน กองทุนทั 6งสิ 6น เท่ ากับ  359,015  
ล้านบาท (ร้อยละ 18.76 ของสนิทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกัตามความเสี�ยง)  
 ทั 6งนี 6 ในวนัที� 6 กรกฎาคม 2563 ธนาคารได้ไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิสกุลเงินริงกิตมาเลเซีย จํานวน 1 พนัล้านริงกิตมาเลเซีย 
โดยใช้สทิธิไถ่ถอนก่อนกําหนดทั 6งจํานวน ซึ�งตราสารดงักลา่วนบัเป็นเงินกองทนุชั 6นที� 2 
 ธนาคารมีอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์ถ่วงนํ 6าหนกัตามความเสี�ยงในระดบัที�แข็งแกร่งเมื�อเทียบกบัเกณฑ์ของ ธปท. อีกทั 6ง
ธนาคารได้ประเมินความเพียงพอของอตัราสว่นเงินกองทนุฯ ในอนาคตอยา่งตอ่เนื�องเพื�อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของทางการ  
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        จ. วิเคราะห์งบกระแสเงนิสด  

สาํหรับปีสิ 6นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ���� ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด จํานวน ��,��� ล้านบาท 
ลดลง ��� ล้านบาท หรือร้อยละ �.�� จากสิ 6นปี ���� โดยมีสาเหตหุลกัดงันี 6 

�) เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน �,��� ล้านบาท ซึ�งเกิดจากกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี 6สินดําเนินงาน ��,��� ล้านบาท และมีการเปลี�ยนแปลงหลกัของสินทรัพย์จากการดําเนินงาน ได้แก่ รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) เพิ�มขึ 6น ���,��� ล้านบาท และเงินให้สินเชื�อเพิ�มขึ 6น ���,��� ล้านบาท และการเปลี�ยนแปลงของ
หนี 6สินจากการดําเนินงาน ได้แก่ เงินรับฝากเพิ�มขึ 6น ���,��� ล้านบาท และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี 6สิน) เพิ�มขึ 6น 
��,��� ล้านบาท 

�) เงินสดสทุธิได้มาจากในกิจกรรมลงทนุ ��,��� ล้านบาท ซึ�งเกิดจากมีเงินสดรับจากการจําหนา่ยตราสารหนี 6และตราสารทนุ
ที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น ���,��� ล้านบาท ในขณะที�เงินสดจ่ายในการซื 6อตราสารหนี 6และตราสารทนุ
ที�วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นมีจํานวน ���,��� ล้านบาท 

�) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ��,��� ล้านบาท ซึ�งเกิดจากเงินสดจ่ายชําระคืนตราสารหนี 6ที�ออกและเงินกู้ ยืม 
ระยะยาว ��,��� ล้านบาท เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามญั ��,��� ล้านบาท และเงินสดจ่ายชําระหนี 6สนิตามสญัญาเช่า �,��� ล้านบาท 
 
หมายเหต ุตวัเลขการเปลี�ยนแปลง (ร้อยละ) ที�แสดง คํานวณโดยอ้างอิงจากตวัเลขงบการเงิน 
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ภาคผนวก 

มาตรการความช่วยเหลือของธนาคารจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  

มาตรการช่วยเหลือในปี 2563 

มาตรการความช่วยเหลือของธนาคาร  

  ธนาคารตระหนกัถึงการมีสว่นร่วมในการพยงุเศรษฐกิจ จึงได้มีมาตรการช่วยเหลอืให้แก่ลกูค้าของธนาคาร (ปรับปรุงลา่สดุเมื�อ 
27 เมษายน 2563) โดยสรุปดงันี 6  

- สนิเชื�อรายยอ่ย ทั 6งสนิเชื�อบคุคลภายใต้กํากบั (อาทิ สนิเชื�อ Smart Money สนิเชื�ออเนกประสงค์ 5 Plus) และสนิเชื�อเพื�อที�
อยูอ่าศยั (อาทิ สนิเชื�อ Home Easy Cash) (วงเงิน ไมเ่กิน 3 ล้านบาท) ธนาคารพกัชําระหนี 6ทั 6งเงินต้นและดอกเบี 6ยนาน 4 
เดือน พร้อมลดอตัราดอกเบี 6ยลง 0.25% ตอ่ปี จากสญัญากู้ เดิมนาน 4 เดือน   
นอกจากนี 6 สนิเชื�อบคุคลและสนิเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยั ที�มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง ธนาคารพกัชําระหนี 6เงินต้น (ชําระเฉพาะ
ดอกเบี 6ย) นาน 6 เดือน พร้อมลดอตัราดอกเบี 6ยลง 0.25% ตอ่ปี จากสญัญากู้ เดิมนาน 6 เดือน 

- สนิเชื�อธุรกิจ (วงเงินไมเ่กิน 100 ล้านบาท) ธนาคารพกัชําระหนี 6ทั 6งเงินต้นและดอกเบี 6ยนาน 6 เดือนแบบอตัโนมตัิ 
- สินเชื�อธุรกิจขนาดกลางขึ 6นไป ที�มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง ธนาคารพกัชําระหนี 6เงินต้นวงเงินสินเชื�อระยะยาว (Term 

loan) สงูสดุ 12 เดือน ขยายระยะเวลาชําระหนี 6สาํหรับตั�วสญัญาใช้เงิน (P/N) และสนิเชื�อเพื�อการค้าต่างประเทศ (Trade 
finance) สงูสดุ 6 เดือน 

- สนบัสนนุสนิเชื�อใหม ่(Soft loan) เพื�อเสริมสภาพคลอ่งให้แก่ลกูค้าธุรกิจ (วงเงินไมเ่กิน 500 ล้านบาท) โดยมีวงเงินกู้สงูสดุ
ไม่เกิน 20% ของยอดหนี 6คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลากู้ สงูสดุ 5 ปี ที�อตัราดอกเบี 6ย 2 ปีแรก 2.0% ต่อปี โดย
พกัชําระหนี 6เงินต้นสงูสดุ 12 เดือน ไม่ต้องชําระดอกเบี 6ย 6 เดือนแรก และการเข้าร่วมมาตรการสนบัสนนุสินเชื�อใหม่ของ
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจตามเงื�อนไขที�กําหนด 

- การปรับลดอตัราดอกเบี 6ยเงินให้สินเชื�ออตัรา MLR  MOR  และ MRR ลงอย่างต่อเนื�องจากสิ 6นปีที�ผ่านมาถึงไตรมาสที� 
2/2563 (ลา่สดุปรับลดอตัราดอกเบี 6ยเงินให้สนิเชื�อ มีผลเมื�อวนัที�  22 พฤษภาคม 2563) รวม -0.65% ถึง -1.05%  

โดยมาตรการต่าง ๆ นี 6จะช่วยบรรเทาภาระหนี 6 รวมถึงเพิ�มสภาพคลอ่งในปัจจุบนั ประกอบกบัการเข้าดแูลลกูค้าอย่างใกล้ชิด
เพื�อพิจารณาถึงโครงสร้างทางการเงินของธุรกิจ ควบคู่กับการพิจารณาปรับโครงสร้างหนี 6ในเชิงป้องกัน  (pre-emptive) เพื�อ
ช่วยเหลอืลกูค้าเพิ�มเติม  

มาตรการช่วยเหลือระยะที, 2 ของ ธปท. 

ธปท. ได้ออกมาตรการช่วยเหลอืลกูค้ารายยอ่ยที�ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที� 2 สรุปสาระสาํคญัดงันี 6 
1. การลดเพดานดอกเบี 6ย คา่บริการตา่ง ๆ และเบี 6ยปรับ (ดอกเบี 6ย) สาํหรับบตัรเครดิตและสนิเชื�อสว่นบคุคลภายใต้การ

กํากบั (มีผลตั 6งแตว่นัที� 1 สงิหาคม 2563) มีรายละเอียดดงันี 6 

ประเภท เพดานเดิม (ร้อยละต่อปี) เพดานใหม่ (ร้อยละต่อปี) 
1. บตัรเครดิต 18 16 
2. สนิเชื�อสว่นบคุคลภายใต้การกํากบั   

- วงเงินหมนุเวียน  28 25 
- ผอ่นชําระเป็นงวด 28 25 
- จํานําทะเบียนรถ 28 24 

 



ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)                     

 

สว่นที� 3 ข้อมลูผู้ออกตราสาร หน้า 79 

2. การขยายวงเงินบตัรเครดิตและสนิเชื�อบคุคลภายใต้การกํากบั (มีผลตั 6งแตว่นัที� 1 สงิหาคม 2563) 
สําหรับลกูค้าที�มีความจําเป็นต้องใช้วงเงินเพิ�มเติม และมีพฤติกรรมการชําระหนี 6ที�ดีอย่างต่อเนื�อง ซึ�งมีรายได้เฉลี�ยต่อ
เดือนตํ�ากวา่ 30,000 บาท ขยายวงเงินจากเดิม 1.5 เทา่ เป็น 2 เทา่ของรายได้เฉลี�ยตอ่เดือน เป็นการชั�วคราว ถึงวนัที� 31 
ธนัวาคม 2564 

3. มาตรการเพิ�มเติมการให้ความช่วยเหลอืลกูหนี 6รายยอ่ยขั 6นตํ�าระยะที� 2 (มีผลตั 6งแตว่นัที� 1 กรกฎาคม 2563) 
ขยายขอบเขตและระยะเวลาการให้ความช่วยเหลอืแก่ลกูหนี 6รายยอ่ยที�ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และไมเ่ป็น NPLs 
ณ วนัที� 1 มีนาคม 2563 โดยต้องจัดให้มีทางเลือกความช่วยเหลือขั 6นตํ�าให้ลกูค้าที�ได้รับผลกระทบได้เลือกตามประเภท
สนิเชื�อ โดยมีรายละเอียดดงันี 6 

ประเภท มาตรการให้ความช่วยเหลอืลกูหนี Xขั Xนตํ,า 
1. บตัรเครดิต เปลี�ยนเป็นสนิเชื�อที�มีระยะเวลา 48 งวด หรือ 

ขยายระยะเวลาตามความสามารถในการชําระหนี 6ของลกูหนี 6 โดยคิดอตัรา
ดอกเบี 6ยไมเ่กิน ร้อยละ 12 ตอ่ปี 

2. สินเชื�อบุคคลภายใต้การกํากับ ที�มี
ลักษณะวงเงินหมุนเวียน เช่น บัตรกด
เงินสด 

1. ลดอตัราผอ่นชําระขั 6นตํ�า ตามความสามารถในการชําระหนี 6 หรือ 
2. เปลี�ยนเป็นสินเชื�อที�มีระยะเวลา 48 งวด หรือ ขยายระยะเวลาตาม

ความสามารถในการชําระหนี 6 โดยคิดดอกเบี 6ยไมเ่กิน ร้อยละ 22 ตอ่ปี 
3. สินเชื�อส่วนบุคคลที�ผ่อนชําระเป็นงวด 

และสนิเชื�อจํานําทะเบียนรถ 
ลดคา่งวดอยา่งน้อย ร้อยละ 30 ของคา่งวดเดิม โดยคิดอตัราดอกเบี 6ยไมเ่กิน
ร้อยละ 22 ตอ่ปี 

4. สนิเชื�อเช่าซื 6อ  1. พกัชําระคา่งวด (เงินต้นและดอกเบี 6ย) 3 เดือน หรือ 
2. ลดคา่งวดโดยการขยายระยะเวลาการชําระหนี 6 

5. สินเชื�อเพื� อที� อยู่อาศัย หรือสินเชื� อ
เพื�อที�อยูอ่าศยัเป็นหลกัประกนั 

1. พกัชําระคา่งวด (เงินต้นและดอกเบี 6ย) 3 เดือน หรือ 
2. พกัชําระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี 6ยตามความเหมาะสม 

หรือ 
3. ลดคา่งวดโดยขยายระยะเวลาการชําระหนี 6 

 ทั 6งนี 6 ลกูค้าที�ต้องการความช่วยเหลอืสามารถแจ้งความประสงค์ผา่นช่องทางตา่ง ๆ ของธนาคาร เช่น แอปพลเิคชั�น เว็บไซต์ 
Call center หรือสง่ข้อความ SMS 
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แนวทางช่วยเหลอืลกูหนี X SME ภายหลังสิ Xนสุดมาตรการชะลอการชาํระหนี Xตามพระราชกาํหนด 
ธปท. ได้มีประกาศเพิ�มเติม ในวนัที� 16 ตลุาคม 2563 โดยพิจารณาถึงการที�สถาบนัการเงินได้ให้ความช่วยเหลอืแก่ลกูค้า SME 

ตามพระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ ประกอบวิสาหกิจที�ได้ รับผลกระทบจากการระบาดของโรค 
ติดเชื 6อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยการพกัชําระหนี 6 ซึ�งจะครบกําหนดในวนัที� 22 ต.ค. 2563 ซึ�งสถานการณ์การแพร่ระบาดยงั
มีความไมแ่นน่อนสงู ธปท. จึงได้กําหนดหลกัเกณฑ์การให้ความช่วยเหลอืลกูค้าอยา่งตอ่เนื�อง ดงันี 6 

1. พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี 6แก่ลกูค้าตามความสามารถในการชําระหนี 6 โดยหากสถาบนัการเงินอยูร่ะหว่างพิจารณา
ปรับปรุงโครงสร้างหนี 6 ให้สถาบนัการเงินคงการจดัชั 6นลกูหนี 6 SME ตามการจดัชั 6นลกูหนี 6ก่อนเข้าร่วมมาตรการ จนถึงวนัที� 
31 ธนัวาคม 2563 

2. กรณีสถาบนัการเงินยงัไมส่ามารถประเมินกระแสเงินสดของลกูค้า SME ได้อย่างชดัเจน สถาบนัการเงินสามารถให้ความ
ช่วยเหลอืโดยการพกัชําระหนี 6เงินต้นและ/หรือดอกเบี 6ยตามความสามารถในการชําระหนี 6ของลกูค้าแตล่ะราย โดยไมเ่กิน 6 
เดือน นบัจากสิ 6นปี 2563 

ทั 6งนี 6 ระยะเวลาของการคงการจดัชั 6นของลกูหนี 6และการพกัชําระหนี 6ไมถื่อเป็นเหตแุหง่การผิดเงื�อนไขการชําระตามสญัญา  
 นอกจากนี 6 ในวนัที� 16 ตลุาคม ดงักลา่ว ธปท. ได้ประกาศขยายระยะเวลาให้สถาบนัการเงินยื�นคําขอกู้ยืมเงินต่อ ธปท. (soft 

loan) ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมขยายคณุสมบตัิของผู้ประกอบการที�ได้รับสนิเชื�อ soft loan ให้ครอบคลมุถึงบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

มาตรการ ธปท. เพิ,มเติม 

จากการพิจารณ าถึงการแพ ร่ระบาดของ COVID-19 ซึ� งยังไม่คลี�คลายลง และยังมีความไม่แน่นอนสูง ในวัน ที�  
18 มิถนุายน 2563 ธปท. ขอให้ธนาคารพาณิชย์ งดจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการดําเนินงานในปี 2563 รวมถึงการงดซื 6อหุ้น
คืน และให้ธนาคารพาณิชย์จดัทําแผนบริหารจดัการเงินระดบัเงินกองทนุสําหรับระยะ 1-3 ปีข้างหน้า เพื�อให้ธนาคารพาณิชย์รักษา
ระดบัเงินกองทนุให้เข้มแข็งและรองรับการดําเนินธุรกิจได้อยา่งตอ่เนื�อง 

นอกจากนี 6 ธปท. ได้มี “โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั�นคง” โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อช่วยเหลอืลกูหนี 6ธุรกิจที�มีเจ้าหนี 6
สถาบนัการเงินหลายรายให้มีกลไกในการจดัการหนี 6กบัสถาบนัการเงินทกุแหง่ได้อยา่งบรูณาการ และเหมาะสมกบัศกัยภาพของลกูหนี 6 
รวมถึงมีแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี 6สําหรับลกูหนี 6รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี 6 (Debt consolidation) เพื�อช่วยปรับโครงสร้างหนี 6
สําหรับลกูหนี 6รายย่อยที�ยงัคงมีศกัยภาพในการชําระหนี 6 โดยเป็นการรวมสินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศยัและสินเชื�อรายย่อยประเภทอื�น อาทิ 
บตัรเครดิต สินเชื�อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ สินเชื�อเช่าซื 6อ โดยใช้ประโยชน์จากหลกัประกันในส่วนของสินเชื�อเพื�อที�อาศัยที�มี
เหลอือยู ่
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ในวนัที� 29 ตุลาคม 2563 ธปท. ได้มีประกาศ เรื�องการคิดดอกเบี 6ยผิดนดัชําระหนี 6 และการตดัชําระหนี 6เพื�อลดการเกิดหนี 6ด้อย
คณุภาพ ลดภาระหนี 6ของประชาชน และสนบัสนนุการเจรจาปรับโคงสร้างหนี 6 โดยมีแนวปฏิบตัิที�สาํคญั 3 เรื�อง ดงันี 6 

แนวปฏิบัต ิ ผู้ให้บริการทางการเงนิ วันเริ,มมีผลบังคับใช้ 
1. การคิดดอกเบี 6ยผิดนัดชําระหนี 6 บนฐานของ

เงินต้นที�ผิดนัดจริง โดยไม่รวมส่วนของเงิน
ต้นของค่างวดในอนาคตที�ยังไม่ถึงกําหนด
ชําระ 

- สถาบนัการเงิน และบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

- สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 

- บริษัทที�ประกอบธุรกิจสินเชื�อสว่นบคุคลภายใต้การ
กํากบัที�มิใชส่ถาบนัการเงิน 

1 เมษายน 2564 

2. การกําหนดอัตราดอกเบี 6ยผิดนัดชําระหนี 6 
โดยใช้อตัราดอกเบี 6ยตามสญัญาบวกไม่เกิน
ร้อยละ 3 ตอ่ปี 

- บริษัทที�ประกอบธุรกิจสินเชื�อรายย่อยเพื�อการ
ประกอบอาชีพภายใต้การกํากบัที�มิใชส่ถาบนัการเงิน 

- บริษัทบริหารสินทรัพย์ 

1 กรกฎาคม 2564 

3. การกําหนดลําดับการตัดชําระหนี 6 โดยให้
นําไปจ่ายค่าธรรมเนียมดอกเบี 6ย และเงินต้น
ของยอดหนี 6ที�ค้างชําระนานที�สดุก่อน 

ผู้ ให้บริการทางการเงินทกุแหง่ 1 กรกฎาคม 2564 

 
ทั 6งนี 6 สามารถพิจารณายกเว้นหรือผอ่นปรนดอกเบี 6ยผิดนดัชําระหนี 6 สาํหรับการผิดนดัชําระหนี 6ที�เกิดก่อนวนัที� 1 เมษายน ����  
นอกจากนี 6 ในวันที� 22 ธันวาคม 2563 ธปท. ได้ปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบ

วิสาหกิจที�ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 (soft loan) ให้มีความยืดหยุน่โดยปรับนิยามคําวา่ “กลุม่ธุรกิจ” โดยแยก
พิจารณาความสมัพนัธ์ของบคุคลธรรมดาออกจากนิติบคุคล พร้อมทั 6งนบัความสมัพนัธ์ให้เหลือเพียงลําดบัเดียวเพื�อให้ผู้ประกอบการ 
SME เข้าถึง Soft loan ได้ง่ายขึ 6น อีกทั 6งกําหนดให้ผู้ประกอบการ SME ยื�นขอกู้  soft loan ได้ไม่เกิน 2 ครั 6ง จากเดิมที�กําหนดให้กู้ ได้
เพียงครั 6งเดียว 

นอกจากนี 6 ในวันที�  12 มกราคม 2564 ธปท. ได้ พิจารณาถึงสถานการณ์ แพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ใน 
ประเทศไทยที�ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดในวงกว้างและกระจายไปในหลายพื 6นที� ส่งผลกระทบต่อลกูหนี 6ทั 6งทางตรงและทางอ้อม 
ดงันั 6น ธปท. จึงขอให้สถาบนัการเงิน สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจที�มิใช่สถาบนัการเงิน (ผู้ให้บริการทางการเงิน) เร่ง
ช่วยเหลอืลกูหนี 6ตามแนวทางเพิ�มเติม เพื�อให้ลกูหนี 6ที�ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดงักลา่วได้รับความช่วยเหลอือยา่งตอ่เนื�อง ดงันี 6 

1. การขยายระยะเวลาแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลอืของลกูหนี 6รายยอ่ย ได้จนถึงวนัที� 30 มิถนุายน 2564 จากเดิมที�
ให้ลกูหนี 6แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ตั 6งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ทั 6งนี 6 ในกรณีที�
ผู้ ให้สินเชื�อมีการให้สินเชื�อแก่พนกังานหรือลกูจ้างของกิจการ ลกูหนี 6สามารถสมคัรขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเอง หรือ
นายจ้างหรือเจ้าของกิจการสมคัรขอรับความช่วยเหลอืแทนลกูหนี 6ได้ เช่น ในกรณีสินเชื�อสวสัดิการ หรือสนิเชื�อรายยอ่ยอื�น ๆ 
โดยต้องได้รับความยินยอมจากลกูหนี 6ที�เป็นพนกังานหรือลกูจ้างเพื�อให้การขอรับความช่วยเหลือของลกูหนี 6เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพและทนัเหตกุารณ์ 
 การขยายระยะเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ลกูหนี 6รายย่อยที�ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มีรายละเอียด
ดงันี 6 
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ประเภท มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี Xขั Xนตํ,า 
1. บตัรเครดิต เปลี�ยนเป็นสินเชื�อที�มีระยะเวลา 48 งวด หรือ 

ขยายระยะเวลาตามความสามารถในการชําระหนี 6ของลกูหนี 6 โดยคิดอตัราดอกเบี 6ยไม่
เกิน ร้อยละ 12 ตอ่ปี 

2. สินเชื�อบุคคลภายใต้การกํากับ ที�มีลักษณะ
วงเงินหมนุเวียน เชน่ บตัรกดเงินสด 

1. ลดอตัราผ่อนชําระขั 6นตํ�า ตามความสามารถในการชําระหนี 6 หรือ 
2. เปลี�ยนเป็นสินเชื�อที�มีระยะเวลา 48 งวด หรือ ขยายระยะเวลาตามความสามารถ

ในการชําระหนี 6 โดยคิดดอกเบี 6ยไมเ่กิน ร้อยละ 22 ตอ่ปี 
3. สินเชื�อส่วนบุคคลที�ผ่อนชําระเป็นงวด และ

สินเชื�อจํานําทะเบียนรถ 
ลดค่างวดอย่างน้อย ร้อยละ 30 ของค่างวดเดิม โดยคิดอตัราดอกเบี 6ยไม่เกินร้อยละ 22 
ตอ่ปี 

4. สินเชื�อเชา่ซื 6อ  1. พกัชําระคา่งวด (เงินต้นและดอกเบี 6ย) 3 เดือน หรือ 
2. ลดคา่งวดโดยการขยายระยะเวลาการชําระหนี 6 

5. สินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศัย หรือสินเชื�อเพื�อที�อยู่
อาศยัเป็นหลกัประกนั 

1. พกัชําระคา่งวด (เงินต้นและดอกเบี 6ย) 3 เดือน หรือ 
2. พกัชําระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี 6ยตามความเหมาะสม หรือ 
3. ลดคา่งวด โดยขยายระยะเวลาการชําระหนี 6 

 

2. กรณีลูกหนี 6 SMEs สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ยังคงสามารถให้ความช่วยเหลือลูกหนี 6 SMEs ที�มี
คณุสมบตัิได้รับการชะลอการชําระหนี 6ตามพระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที�ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 โดยพิจารณาชะลอการชําระหนี 6เงินต้นและ/หรือดอกเบี 6ยตอ่ไปตามความสามารถ
ของลกูหนี 6แตล่ะราย และกําหนดระยะเวลาที�เหมาะสม แตไ่มเ่กินสิ 6นเดือนมิถนุายน 2564 

3. แนวทางการให้ความช่วยเหลือลกูหนี 6ทกุประเภท (ลกูหนี 6รายย่อย ลกูหนี 6 SMEs และลกูหนี 6ธุรกิจขนาดใหญ่ที�มีศกัยภาพ) 
ตามความเหมาะสมกับประเภทสินเชื�อและคํานึงถึงความเสี�ยงของลูกหนี 6 จําแนกตามลักษณะธุรกิจและพื 6นที�ที�ได้รับ
ผลกระทบ ซึ�งมีแนวทางตา่ง ๆ ดงันี 6 
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหนี 6 เช่น ลดค่างวด ขยายระยะเวลาชําระหนี 6 ต่ออายุวงเงินหรือคงวงเงิน เปลี�ยนประเภทหนี 6จาก

สินเชื�อระยะสั 6นเป็นสินเชื�อระยะยาว ปลอดชําระเงินต้นและ/หรือดอกเบี 6ยชั�วคราว ลดอตัราดอกเบี 6ยให้ตํ�ากว่าอตัรา
ตลาด การตดัต้นก่อนดอกเบี 6ยได้ตามความเหมาะสม เป็นต้น 

3.2 ให้เงินทนุหมนุเวียนและเสริมสภาพคลอ่งเพิ�มเติม 
3.3 พิจารณาชะลอการชําระหนี 6สาํหรับลกูหนี 6 SMEs ที�มีวงเงินสนิเชื�อไมเ่กิน 100 ล้านบาท ภายใต้ พ.ร.ก. soft loan 
3.4 ผอ่นปรนเงื�อนไขอื�นตามความเหมาะสม 

 

แนวปฎิบัติทางบัญชี เรื, องมาตรการผ่อนปรนชั, วคราวสําหรับกิจการสําหรับกิจการที, ให้ความช่วยเหลือลูกหนี Xที,   ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที,ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

ในวันที� 28 กุมภาพันธ์ 2563 ธปท. ได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์สําหรับธนาคารพาณิชย์ที� เข้าช่วยเหลือลูกค้าในเชิงป้องกัน  
(pre-emptive) สาํหรับลกูหนี 6ที�ยงัไม่ด้อยคณุภาพ (non-NPL) ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 โดยสามารถจดัชั 6นลกูหนี 6เป็นชั 6นที�ไม่มีการ
เพิ�มขึ 6นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสี�ยงด้านเครดิต (stage 1) ได้ทนัทีหากวิเคราะห์แล้ววา่ลกูหนี 6สามารถปฏิบตัิตามสญัญาปรับปรุง
โครงสร้างหนี 6ได้โดยไม่ถือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี 6ที�มีปัญหา (Troubled Debt Restructuring : TDR) และสําหรับลกูหนี 6ด้อย
คณุภาพ สามารถจดัชั 6นสินเชื�อดงักลา่วเป็นชั 6น performing ได้หากลกูหนี 6สามารถชําระเงินตามสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหนี 6ใหมไ่ด้
ติดตอ่กนัเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการชําระเงินสาํหรับการปรับโครงสร้างหนี 6ตั 6งแตว่นัที� 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 

สําหรับการกันเงินสํารอง ให้คํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ 6น (Expected credit loss) จากสินเชื�อคงค้าง
เฉพาะสว่นของวงเงินที�เบิกใช้แล้วได้   
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มาตรการช่วยเหลือเพิ,มเติมในปี 2564 

 ในวนัที� 23 มีนาคม 2564 ธนาคารแหง่ประเทศไทย ร่วมกบักระทรวงการคลงั และภาคสว่นที�เกี�ยวข้องได้พิจารณาถงึเศรษฐกิจ
ไทยที�เผชิญความท้าทายจากการระบาดของ COVID-19 นับตั 6งแต่ปี 2563 โดยการฟื6นตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ยังไม่เท่าเทียมกัน 
โดยเฉพาะกลุม่ SMEs ที�มีข้อจํากดัในการเข้าถึงแหลง่ทุน และภาคธุรกิจที�ได้รับผลกระทบหนกัที�ต้องใช้เวลานานในการฟื6นตวั การให้
ความช่วยเหลือเยียวยาระยะสั 6นของภาครัฐแก่ลกูหนี 6ในปัจจุบนั ยงัไม่เพียงพอรองรับสถานการณ์ที�ยาวนานกว่าที�คาดไว้ ธปท. และ
กระทรวงการคลงั จึงเสนอ 2 มาตรการใหม่ ได้แก่ 1) มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื,อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (สินเชื,อฟืXนฟู) วงเงิน 
250,000 ล้านบาท มุ่งเน้นให้สถาบนัการเงินสง่ผ่านสภาพคลอ่งดงักลา่วแก่ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ที�ได้รับผลกระทบแต่ยงัมีศกัยภาพ 
และ 2) มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์ชาระหนี X และให้สิทธิลูกหนี Xซื Xอคืน (โครงการพักทรัพย์ พักหนี X) วงเงิน 100,000 
ล้านบาท มุง่เน้นในการช่วยเหลอืผู้ประกอบธุรกิจที�ได้รับผลกระทบรุนแรง ต้องใช้เวลานานในการฟื6นตวั แตย่งัมีศกัยภาพและมีทรัพย์สิน
เป็นหลกัประกนั โดยมีรายละเอียดดงันี 6  

มาตรการ มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื,อ  
แก่ผู้ประกอบธุรกิจ 

(สินเชื,อฟืXนฟู) 

มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกัน
เพื,อชาระหนี X โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจ มีสิทธิซื Xอทรัพย์

นั Xนคืนในภายหลัง 
(โครงการพักทรัพย์ พักหนี X) 

วงเงนิสินเชื,อรวม  250,000 ล้านบาท  100,000 ล้านบาท  
ระยะเวลามาตรการ  การเบิกกู้ เงินจาก ธปท. ภายใน 2 ปี และอายสุินเชื�อ 5 ปี  
วัตถุประสงค์  เพิ�มสภาพคลอ่งในการดําเนินกิจการ รวมถึงเพื�อฟื6นฟธูุรกิจ  ลดภาระทางการเงินให้ผู้ ประกอบธุรกิจที�ยังต้องการเวลา

ฟื6นตวั  
กลุ่มเป้าหมาย  1.ลู ก ห นี 6 เดิ ม  :  ว ง เ งิ น เดิ ม ไ ม่ เ กิ น  500 ล้ า น บ า ท  

ณ 28 ก.พ. 64 และไมเ่ป็น NPL ณ 31 ธ.ค. 62  
2. ลกูหนี 6ใหม ่: ไม่เคยเป็นลกูหนี 6 สง. หรือ ไมมี่วงเงินกบั สง. ณ 

28 ก.พ. 64  

ลกูหนี 6ธุรกิจที�ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที�มีทรัพย์สิน
เป็นหลักประกันอยู่กับ สง. ก่อน 28 ก.พ. 64 และไม่เป็น 
NPL ณ 31 ธ.ค. 62  

เงื,อนไขมาตรการ  การให้สินเชื,อ  
1. วงเงินตอ่ราย  

1.1. ลกูหนี 6เดิม : วงเงินไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื�อ 
ณ 31 ธ.ค. 62 หรือ 28 ก.พ. 64 แล้วแต่ยอดใดจะ
สงูกวา่ (ไมเ่กิน 150 ล้านบาท)  

1.2. ลกูหนี 6ใหม ่: วงเงินตอ่รายลกูหนี 6ไมเ่กิน 20 ล้านบาท  
2. อัตราดอกเบี 6ย : อัตราดอกเบี 6ยเฉลี�ยไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี 

ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที� ธปท. สนบัสนนุสภาพคลอ่ง โดย 2 
ปีแรก ให้คิดอัตราดอกเบี 6ยไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี และ
ภาครัฐชดเชยดอกเบี 6ยให้ในชว่ง 6 เดือนแรก 

การคํ Xาประกันสินเชื,อ 
1. ระยะเวลาคํ 6าประกนั 10 ปี  
2. อตัราชดเชย ไมเ่กินร้อยละ 40 ของพอร์ตสินเชื�อ  
3. ค่าธรรมเนียม เฉลี�ยร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยภาครัฐชดเชย

รวม ร้อย ล ะ 3.5 ผ่ าน กล ไกการคํ 6าป ระ กัน ข องรัฐที�
ดําเนินการโดย บสย. 

สง. และลูกหนี 6ต้องสมัครใจทั 6ง 2 ฝ่ าย  ในการตี โอน
ทรัพย์สินหลกัประกันเพื�อชาระหนี 6 ซึ�งมีเงื�อนไขตามสญัญา
มาตรฐาน โดย  
- ลกูหนี 6มีสิทธิในการซื 6อทรัพย์สินหลกัประกนัคืนภายใน 5 

ปี เป็นลําดบัแรก  
 ทั 6งนี 6 ราคาซื 6อทรัพย์คืนต้องไม่เกินกว่าราคาตีโอน

ท รั พ ย์  บ ว ก ด้ ว ย  carrying cost  
ร้อยละ 1 ต่อปี ของราคาตีโอนทรัพย์ โดย สง. อาจเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาทรัพย์เพิ�มเติมได้ตามที�
จา่ยไปจริงและสมควรแก่เหต ุ 

- ลูกหนี 6มีสิทธิในการเช่าทรัพย์สินหลักประกันได้ เป็น
ลําดบัแรก โดย สง. จะนําค่าเช่าไปหกัออกจากราคาซื 6อ
ทรัพย์คืน และไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
ทรัพย์เพิ�มเติม หากลูกหนี 6ผู้ เช่าเป็นผู้ ดูแลทรัพย์สิน
ดงักลา่ว  
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การสนับสนุนโดยรัฐ ธปท. : สนับสนุนสภาพคล่องอัตราดอกเบี 6ย 0.01% ในการ
ปลอ่ยสินเชื�อของสถาบนัการเงิน 
ภาครัฐ : 
1. กระทรวงการคลงั สนบัสนนุการคํ 6าประกนัสินเชื�อ 
2. กระทรวงการคลงั กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์ 

ลดคา่ธรรมเนียมการโอนสินทรัพย์ เหลือ  0.01% และยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการจํานอง และการจดทะเบียนสัญ ญ า
หลกัประกนัทางธุรกิจ 

ธปท. : สนบัสนนุสภาพคล่องอตัราดอกเบี 6ย 0.01% ในการ
ปลอ่ยสินเชื�อของสถาบนัการเงิน 
ภาครัฐ :  
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทยและกระทรวง
พาณิชย์ ลดหรือยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมการโอน
ทรัพย์สิน และการซื 6อคืนทรัพย์สินโดยเจ้าของเดิม 
 

 
 ทั 6งนี 6 สถาบนัการเงินสามารถยื�นคําขอกู้ เงินจาก ธปท. ตามมาตรการสนบัสนนุการให้สินเชื�อฟื6นฟแูละโครงการพกัทรัพย์พกัหนี 6 
ได้ตั 6งแตว่นัที� 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 

ลา่สดุ ในวนัที� 16 กรกฎาคม 2564 ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลอืลกูค้า SMEs และรายยอ่ยจากผลกระทบจากการระบาดของ 
COVID-19 ระลอกใหมต่ามแนวทางของธปท. สาํหรับลกูหนี 6ทั 6งที�เป็นนายจ้างและลกูจ้างในสถานประกอบการทั 6งในพื 6นที�ควบคมุฯ และ
นอกพื 6นที�ควบคมุฯ ที�ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ โดยการพกัชําระเงินต้นและดอกเบี 6ยเป็นระยะเวลา 2 เดือนโดยเริ�มตั 6งแต่
งวดการชําระหนี 6เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยหลกัเกณฑ์การพิจารณาเป็นไปตามที�ธนาคารกําหนด ซึ�งลกูค้าสามารถแจ้งความ
ประสงค์เพื�อรับความช่วยเหลอืตั 6งแตว่นัที� 19 กรกฎาคม ถึง 15 สงิหาคม 2564 

 
ทั 6งนี 6 รายละเอียดมาตรการช่วยเหลอืลกูค้าของธนาคารทั 6ง 7 มาตรการมีดงันี 6 

 มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย 3 มาตรการ (เริ�มวนัที� 31 พฤษภาคม 2564) ดงันี 6 
1. สินเชื,อที,อยู่อาศัย สินเชื,อ Home for Cash สินเชื,อกรุงไทยบ้านให้เงิน (Home Easy Cash) วงเงินกู้ แบบมีกําหนด

ระยะเวลา (Term Loan) พกัชําระเงินต้นและชําระดอกเบี 6ยบางสว่น สงูสดุ 12 เดือน หรือ ขยายระยะเวลาโดยลดอตัราผอ่น
ชําระ สงูสดุ 12 เดือน หรือ พกัชําระเงินต้น โดยชําระเฉพาะดอกเบี 6ย สงูสดุ 3 เดือน 

2. สินเชื,อส่วนบุคคล วงเงนิกู้แบบมีกาํหนดระยะเวลา (Term Loan) ลดการผอ่นชําระคา่งวดลง 30% นานสงูสดุ 6 เดือน 
3. สินเชื,อวงเงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ได้แก่ สินเชื�อกรุงไทยธนวฏั สินเชื�อกรุงไทยธนวฏั 5 Plus ปรับเป็น

วงเงินกู้แบบมีกําหนดระยะเวลา (Term Loan) ได้นาน 48 งวด หรือตามความสามารถในการชําระหนี 6   
 มาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจ q มาตรการ ดงันี 6  

1. สินเชื,อฟืXนฟู สําหรับผู้ประกอบการ  อตัราดอกเบี 6ยพิเศษ 2 ปีแรกไม่เกินร้อยละ 2.0 ต่อปี (อตัราดอกเบี 6ยเฉลี�ย 5 ปี ไม่
เกิน ร้อยละ 5.0 ต่อปี) ผ่อนชําระสงูสดุไม่เกิน 10 ปี ได้รับยกเว้นดอกเบี 6ย 6 เดือนแรก รวมทั 6งได้รับคํ 6าประกนัสินเชื�อจาก
บรรษัทสนิเชื�ออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) นานสงูสดุ 10 ปี 

2. มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื,อธุรกิจ SME 
 สนิเชื�อธุรกิจ วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ประเภท Term Loan : พกัชําระเงินต้น โดยชําระเฉพาะดอกเบี 6ย สงูสดุ 6 เดือน 

หรือขยายระยะเวลาชําระหนี 6สูงสดุ 24 เดือน สําหรับสินเชื�อประเภท P/N และ Trade Finance ขยายเวลาชําระหนี 6
สงูสดุ 6 เดือน 

 สินเชื�อธุรกิจ วงเงิน 20 - 500 ล้านบาท ประเภท Term Loan : พักชําระเงินต้น โดยชําระเฉพาะดอกเบี 6ย สงูสดุ 12 
เดือน สาํหรับสนิเชื�อประเภท P/N และ Trade Finance ขยายเวลาชําระหนี 6สงูสดุ 6 เดือน 
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3. มาตรการพักทรัพย์พักหนี X เพื�อช่วยเหลือลกูค้าธุรกิจที�มีศกัยภาพและมีสินทรัพย์เป็นหลกัประกนัสามารถลดภาระทาง
การเงินชั�วคราว ในช่วงที�รอให้ธุรกิจฟื6นตวั ด้วยวิธีการโอนทรัพย์ชําระหนี 6และให้สิทธิซื 6อทรัพย์คืนในอนาคต ในราคารับ
โอนบวกต้นทนุการถือครองทรัพย์ (Carrying cost) 1% ต่อปี บวกค่าใช้จ่ายในการดแูลทรัพย์ที�ธนาคารจ่ายตามจริง หกั
คา่เช่าทรัพย์หลงัตีโอนที�ลกูค้าชําระมาแล้ว  

4. โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั,นคง  สําหรับลูกค้าธุรกิจที�มีวงเงินสินเชื�อรวมทุกสถาบันการเงิน  
50 - 500 ล้านบาท โดยพิจารณาตามความสามารถและศกัยภาพของลกูค้า เช่น ปรับลดการผอ่นชําระ ยืดระยะเวลาผอ่น
ชําระหนี 6 ตลอดจนการเสริมสภาพคลอ่งให้กบัลกูค้าที�มีแผนธุรกิจชดัเจนภายใต้หลกัเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร 

 ในวนัที� �� สิงหาคม ���� ธปท. ได้มีมาตรการเพิ�มเติมพื�อสง่เสริมการช่วยเหลือลกูหนี 6ที�ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้
อยา่งยั�งยืน ดงันี 6 

1. การรักษาสภาพคลอ่งและเติมเงินใหมใ่ห้กบัลกูหนี 6 SMEs และรายยอ่ย 
1.1 ปรับปรุงหลกัเกณฑ์สินเชื�อฟื6นฟูสําหรับลกูหนี 6 SMEs (ตามนิยามของสถาบนัการเงิน) โดยขยายวงเงินสินเชื�อแก่กลุ่มที�

วงเงินสนิเชื�อเดิมน้อย หรือไมเ่คยมีวงเงินมาก่อน เป็นดงันี 6 
- ลกูหนี 6เดิม : วงเงินตอ่รายไมเ่กินร้อยละ �� ของวงเงินสนิเชื�อ ณ �� ธ.ค. �� หรือ �� ก.พ.�� แล้วแตย่อดใดจะสงูกว่า 

(ไมเ่กิน ��� ล้านบาท)หรือสงูสดุไมเ่กิน 50 ล้านบาท สาํหรับลกูหนี 6ที� ร้อยละ 30 ของวงเงินเดิมไมถ่ึง 50 ล้านบาท 
- ลกูหนี 6ใหม ่: วงเงินตอ่รายลกูหนี 6ไมเ่กิน 50 ล้านบาท 

อีกทั 6ง เพิ�มการคํ 6าประกนัให้กบัลกูหนี 6กลุม่เสี�ยง 
1.2 ผอ่นปรนหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัสนิเชื�อลกูหนี 6รายยอ่ย ในสว่นของบตัรเครดิต สนิเชื�อสว่นบคุคลภายใต้การกํากบั และสนิเชื�อ

สว่นบคุคลดิจิทลั ดงันี 6 
- บตัรเครดิต และสินเชื�อส่วนบุคคล : คงอัตราการผ่อนชําระขั 6นตํ�าบัตรเครดิตที�ร้อยละ 5 และ ขยายเพดานวงเงิน

สาํหรับบตัรเครดิตและสนิเชื�อสว่นบคุคลสาํหรับผู้ ที�มีรายได้เฉลี�ยตอ่เดือนตํ�ากวา่ 30,000 บาท 
- สนิเชื�อสว่นบคุคลดิจิทลั : ขยายเพดานวงเงินและระยะเวลาชําระหนี 6 

2. ปรับปรุงหลกัเกณฑ์สง่เสริมให้สถาบนัการเงินช่วยเหลอืลกูหนี 6ผา่นการปรับปรุงโครงสร้างหนี 6แบบระยะยาว ดงันี 6 
2.1 สถาบันการเงินสามารคงการจัดชั 6นสําหรับลูกหนี 6รายย่อย และ SMEs (ตามนิยามของสถาบันการเงิน) ที� เข้าสู่

กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี 6แล้ว ได้จนถึง �� มีนาคม ���� เพื�อให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาปรับปรุง
โครงสร้างหนี 6อยา่งเหมาะสม 

2.2 การใช้หลกัเกณฑ์การจัดชั 6นและการกันเงินสํารองอย่างยืดหยุ่นไปจนถึงสิ 6นปี ���� เพื�อลดภาระต้นทุนสําหรับสถาบนั
การเงินที�ให้ความช่วยเหลอืลกูหนี 6อย่างยั�งยืน ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี 6โดยวิธีที�นอกเหนือไปจากการขยายเวลาการ
ชําระหนี 6เพียงอยา่งเดียว 

 การขยายระยะเวลาปรับลดอตัราเงินนําสง่เข้ากองทนุ FIDF เหลอืร้อยละ �.�� จากร้อยละ �.�� ตอ่ปี ที�จะสิ 6นสดุสิ 6นปี ���� นี 6 
ออกไปจนถึงสิ 6นปี ���� เพื�อให้สถาบนัการเงินสามารถสง่ผา่นต้นทนุที�ลดลงไปในการบรรเทาผลกระทบตอ่ภาคธุรกิจและประชาชนได้
อยา่งตอ่เนื�อง 
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อันดับความน่าเชื,อถอืของธนาคาร 
อนัดบัความน่าเชื�อถือที�ธนาคารได้รับจาก S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service และ Fitch Ratings มีดงันี 6 

 
(8)  ภาระผูกพันในทรัพย์สนิของธนาคาร เฉพาะกรณีหลกัทรัพย์ไม่มีประกัน 

ไมม่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■  S&P Global Ratings มิ.ย. nopq ธ.ค. 2563 ธ.ค. 2562 

■ ระยะยาว/ระยะสั 6น BBB / A-2 BBB / A-2 BBB / A-2 
■ แนวโน้ม Watch Negative Watch Negative Stable 
■ Stand-Alone Credit Profile (SACP) bb+ bb+ bb+ 

■ Moody’s Investors Service มิ.ย. 2564 ธ.ค. 2563 ธ.ค. 2562 

■ ระยะยาว/ระยะสั 6น Baa1 / P-2 Baa1 / P-2 Baa1 / P-2 
■ แนวโน้ม Stable  Stable  Positive 
■ Baseline Credit Assessment (BCA) baa3 baa3 baa3 
■ ตราสารหนี 6ด้อยสิทธิ ที�สามารถนับเป็นเงินกองทุน

ชั 6นที� � สกลุเงินเหรียญสหรัฐ(2) 

Ba3 -- -- 

■ Fitch Ratings มิ.ย. 2564(3) ธ.ค. 2563 ธ.ค. 2562 
อนัดบัความน่าเชื�อถือสากลสกลุเงินตา่งประเทศ    

■ ระยะยาว/ระยะสั 6น BBB / F2 BBB / F2 BBB / F2 
■ แนวโน้ม Stable Stable Positive 
■ Viability Rating bbb- bbb- bbb- 

อนัดบัความน่าเชื�อถือในประเทศ 
   

■ ระยะยาว/ระยะสั 6น AA+(tha) / F1+ (tha)  AA+(tha) / F1+ (tha)  AA+(tha) / F1+ (tha)  
■ แนวโน้ม Stable Stable Stable 
■ หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ สกลุเงินบาท AA+(tha) AA+(tha) AA+(tha) 
■ หุ้นกู้ ด้อยสิทธิสกลุเงินบาท AA-(tha) AA-(tha) AA(tha) 

(�) เมื�อวนัที� 24 สิงหาคม 2563 S&P Global Ratings ระบอุนัดบัความน่าเชื�อของธนาคาร และตราสารเป็น CreditWatch with negative implications 
(�) ธนาคารได้เสนอขายตราสารหนี 6ด้อยสิทธิ ที�สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั 6นที� � ตอ่ผู้ลงทนุตา่งประเทศเมื�อ �� มีนาคม ����   
(3) Fitch Ratings ประกาศคงอนัดบัความน่าเชื�อถือของธนาคาร เมื�อ 26 มีนาคม 2564 
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(9)      ยอดหนี Xคงค้างในการออกตั�วเงนิหรือหุ้นกู้ครัXงก่อน (ข้อมูล ณ วันที, 31 สิงหาคม 2564)  
 

วนัที�ออกตราสาร ตราสารหนี 6 อนัดบัความ
น่าเชื�อถือ 

จํานวนที�
เหลืออยู่ 

 

อาย ุ 
(ปี) 

วนัครบกําหนด 
ไถ่ถอน 

ประเภทการ 
เสนอขาย 

23 
พฤศจิกายน 

2560 

ตราสารด้ อยสิ ท ธิ เพื� อนั บ เป็ น
เงินกองทุนประเภทที�  2 ธนาคาร 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ครั 6งที� 
1/2560 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2570 ซึ�งผู้ ออกตราสารเงินกองทุน
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนดและมี
ข้อกําหนดให้สามารถตัดเป็นหนี 6
สูญ (ทั 6งจํานวนหรือบางส่วน) หาก
ทางการตดัสินใจเข้าช่วยเหลือทาง
การเงิน 

AA-(tha)  
(ฟิทช์ เรทติ 6งส์ 
(ประเทศไทย)) 

20,000  
ล้านบาท 

10 
(Call option   

ปีที� 5) 

23 พฤศจิกายน 
2570 

เสนอขายในประเทศ
ให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั 

และ/หรือ ผู้ลงทนุ
รายใหญ่ 

1 มิถนุายน 
2561 

หุ้ นกู้ สกุลเงินเหรียญสหรัฐของ 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ครั 6งที� 1/2561 ครบกําหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2566 

AA+(tha)  
(ฟิทช์ เรทติ 6งส์ 
(ประเทศไทย)) 

USD 230 
ล้านเหรียญ 

5 1 มิถนุายน 2566 เสนอขายในประเทศ
ให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั 

และ/หรือ ผู้ลงทนุ
รายใหญ่ 

12 กรกฎาคม 
2562 

ตราสารด้อยสิทธิเพื �อน ับ เป็น
เงินกองทุนประเภทที� 2 ธนาคาร 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ครั 6งที� 
1/2562 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2572 ซึ�งผู้ ออกตราสารเงินกองทุน
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนดและมี
ข้อกําหนดให้สามารถตัดเป็นหนี 6
สูญ (ทั 6งจํานวนหรือบางส่วน) หาก
ทางการตดัสินใจเข้าช่วยเหลือทาง
การเงิน 

AA-(tha)  
(ฟิทช์ เรทติ 6งส์ 
(ประเทศไทย)) 

24,000  
ล้านบาท 

10 
(Call option   

ปีที� 5) 

12 กรกฎาคม 
2572 

เสนอขายในประเทศ
ให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั 

และ/หรือ ผู้ลงทนุ
รายใหญ่ 

�� มีนาคม 
2564 

ตราสารด้อยสิทธิสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐที�สามารถนับเป็น
เงินกองทุนชั 6นที� � ที�เป็นตรา
สารทางการเงิน (Additional 
Tier 1) 

Ba3 (Moody’s) 600 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

 ไม่มีกําหนด
อายุ 

(Call option   
ปีที� �) 

ไม่มีกําหนด
ระยะเวลาชําระ
คืน (Call option   

ปีที� �) 

เสนอขายแก่ผู้ลงทนุ
สถาบนัใน

ตา่งประเทศ 
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วนัที�ออกตราสาร ตราสารหนี 6 อนัดบัความ
น่าเชื�อถือ 

จํานวนที�เหลืออยู่ 
 

อาย ุ 
(ปี) 

วนัครบกําหนด 
ไถ่ถอน 

ประเภทการ 
เสนอขาย 

8 มี.ค.2564 หุ้ นกู้ ที� มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงอัตรา
แลกเปลี�ยน ภายใต้โครงการหุ้นกู้ ที�
มีอนุพันธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย 
จํากดั (มหาชน) ครั 6งที� 1/2563 

อ้างอิงอนัดบั
ความน่าเชื�อถือ

ของผู้ออกตราสาร 
(AA+(tha)) 

748 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

1 – 7 ปี 
(Call option) 

31 มี.ค.2565 – 
31 มี.ค.2571 
(Call option) 

เสนอขายในประเทศ
ให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั 
และ/หรือ ผู้ลงทนุราย

ใหญ่ 
16 มิ.ย.2564 หุ้ นกู้ ที� มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงดัชนี

ราคาหลักทรัพย์ ภายใต้โครงการ
หุ้ น กู้ ที� มี อ นุ พั น ธ์ แ ฝ ง ข อ ง
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ครั 6งที� 1/2563 

อ้างอิงอนัดบั
ความน่าเชื�อถือ

ของผู้ออกตราสาร 
(AA+(tha)) 

726 ล้านบาท 5 ปี 
(Call option) 

16 มิ.ย.2569 
(Call option) 

เสนอขายในประเทศ
ให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั 
และ/หรือ ผู้ลงทนุราย

ใหญ่ 

9 ก.ค.2564 
 

หุ้ นกู้ ที� มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงดัชนี
ราคาหลักทรัพย์ ภายใต้โครงการ
หุ้ น กู้ ที� มี อ นุ พั น ธ์ แ ฝ ง ข อ ง
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ครั 6งที� �/���� 

อ้างอิงอนัดบั
ความน่าเชื�อถือ

ของผู้ออกตราสาร 
(AA+(tha)) 

15 ล้านบาท 5 ปี 9 ก.ค.2569 
 

เสนอขายในประเทศ
ให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั 
และ/หรือ ผู้ลงทนุราย

ใหญ่ 

16 ส.ค.2564 
 

หุ้ นกู้ ที� มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงดัชนี
ราคาหลักทรัพย์ ภายใต้โครงการ
หุ้ น กู้ ที� มี อ นุ พั น ธ์ แ ฝ ง ข อ ง
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ครั 6งที� �/���� 

อ้างอิงอนัดบั
ความน่าเชื�อถือ

ของผู้ออกตราสาร 
(AA+(tha)) 

15 ล้านบาท �� วนั 16 ก.ย.2564 
 

เสนอขายในประเทศ
ให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั 
และ/หรือ ผู้ลงทนุราย

ใหญ่ 

16 ส.ค.2564 
 

หุ้ นกู้ ที� มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงดัชนี
ราคาหลักทรัพย์ ภายใต้โครงการ
หุ้ น กู้ ที� มี อ นุ พั น ธ์ แ ฝ ง ข อ ง
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ครั 6งที� �/���� 

อ้างอิงอนัดบั
ความน่าเชื�อถือ

ของผู้ออกตราสาร 
(AA+(tha)) 

10 ล้านบาท 63 วนั 18 ต.ค.2564 
 

เสนอขายในประเทศ
ให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั 
และ/หรือ ผู้ลงทนุราย

ใหญ่ 

 
 



ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)                     

 

สว่นที� 3 ข้อมลูผู้ออกตราสาร หน้า 89 

 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ณ วนัที� �� มิถนุายน ���� ธนาคารไม่มีคดีที�ธนาคารถูกฟ้องเป็นจําเลย ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของธนาคาร

หรือบริษัทย่อยอย่างมีนยัสําคญั คดีที�มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของธนาคารหรือบริษัทย่อยที�มีทุนทรัพย์สงูกว่าร้อยละ � ของ 
สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิ 6นปีบญัชีลา่สดุ คดีที�มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจของธนาคารหรือบริษัทยอ่ยตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต.กําหนด 
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3. ผู้สอบบัญชี สถาบันการเงนิที,ติดต่อประจาํและที,ปรึกษากฎหมายของผู้ออกหุ้นกู้  
 
3.1 ผู้สอบบญัชี 
 สาํหรับงบการเงินปีสิ 6นสดุ 31 ธนัวาคม 2562 

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
ถนนพระรามที� 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์  0-2271-8000 
โทรสาร    0-2618-5788 
 
สาํหรับงบการเงินปีสิ 6นสดุ 31 ธนัวาคม 2563 และ งบการเงินสาํหรับครึ�งปีแรกของปี ���� สิ 6นสดุ �� มิถนุายน 2564 
รัตนา จาละ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน ���� 
บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 
ชั 6น 33  อาคารเลครัชดา  193/136-137  ถนนรัชดาภิเษก  คลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 
โทรศพัท์  0-2264-9090 
โทรสาร   0-2264-0789-90 
 

3.2 สถาบนัการเงินที�ตดิตอ่ประจําของผู้ออกตราสาร 
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ 

อาคาร 1 
เลขที� 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท์  0-2255-2222 
โทรสาร    0-2255-9391-3 

อาคาร � 
เลขที� �� ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์  0-2208-7000, 8000 
โทรสาร    0-2255-9391-3 
 

3.3 ที�ปรึกษากฎหมายของผู้ออกตราสาร 
 บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากดั 
 191/50 – 53 อาคารซี.ที.ไอ ทาวเวอร์ ชั 6น 19 
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
 โทรศพัท์  0-2096-8903 

โทรสาร   0-2261-3748-50 
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4.  ข้อมูลสาํคัญอื,นๆ 

4.1  ประวตัิผิดนดัชําระหนี 6เงินต้นหรือดอกเบี 6ยของตราสารหนี 6 หรือผิดนัดชําระหนี 6เงินกู้ ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน 
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั 6งขึ 6น 3 ปีย้อนหลงั   
- ไมม่ี - 

4.2 ประวตัิผิดเงื�อนไขในการปฏิบตัิตามข้อกําหนดสทิธิ 3 ปีย้อนหลงั   
- ไมม่ี -  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน)  
KRUNGTHAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
ส่วนที, 4 
ข้อมูลเกี,ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ที,มีอนุพนัธ์แฝง
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ส่วนที, 4 
ข้อมูลเกี,ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ที,มีอนุพนัธ์แฝง 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ("ธนาคาร" หรือ "ผู้ออกหุ้นกู้ที, มีอนุพันธ์แฝง") ซึ�งเป็นบริษัทมหาชนจํากัดมีชื�อเป็น
ภาษาอังกฤษว่า Krung Thai Bank Public Company Limited สํานักงานตั Aงอยู่ที� 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศพัท์ 02-255-2222 มีความประสงค์ที�จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ภายใต้โครงการหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ครั Aงที� 1/2564 และเป็นไปตามสญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�
มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ�มเติมในการออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแตล่ะชดุ ทั Aงนี A หุ้นกู้
ที�มีอนพุนัธ์แฝงมีลกัษณะสาํคญัตามที�ระบไุว้ดงันี A 

1. รายละเอียดของหุ้นกู้ที,มีอนุพันธ์แฝงที,เสนอขาย 

1.1 ลกัษณะสาํคญัของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เสนอขาย 

ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง 

: ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  
KrungThai Bank Public Company Limited 

โครงการหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงของ
ธนาคารกรุงไทย 
จํากดั (มหาชน)
ครั Aงที� 1/2564  

: โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ครั Aงที� 1/2564 ซึ�งมีมลูค่าเงินต้นคงค้าง
ของหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ณ เวลาใด ๆ รวมกันทั Aงสิ Aนไม่เกิน 30,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลอื�นที�มีจํานวน
เทียบเท่ากนั  ตามที�ได้รับอนญุาตให้ออกและเสนอขายจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ("สาํนักงาน ก.ล.ต.") 

ประเภทของหุ้นกู้
ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

: หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงชนิดระบุชื�อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีการแปลงสภาพ และไม่มี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงโดยมีรายละเอียดตา่ง ๆ ตามที�ระบไุว้ในสญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�
ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

ปัจจยัอ้างอิง : ปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะเป็นตวัแปร สินค้าหรือดชันีอย่างใดอย่างหนึ�งหรือหลายอย่าง
ประกอบกัน ดงัต่อไปนี A หรือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศใด ๆ ของสํานกังาน ก.ล.ต.ที�
เกี�ยวข้อง ทั Aงนี A ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที�เกี�ยวข้องด้วย 

  (ก) หลกัทรัพย์ไทย โดยในกรณีที�หลกัทรัพย์ไทยเป็นหุ้นและเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงซึ�งมีการชําระหนี Aทั Aงหมดหรือบางสว่นโดยการสง่มอบเป็นหุ้น หุ้นดงักลา่วต้องเป็น
หุ้นที�เป็นองค์ระกอบของดชันีหลกัทรัพย์ SET 50 ของตลาดหลกัทรัพย์ โดยหุ้นในลําดบัที� 51 
ถึง 100 แต่ละหุ้นดงักล่าวต้องมีมูลค่าตลาดเฉลี�ยแต่ละไตรมาสไม่ตํ�ากว่า 10,000 ล้านบาท
รวมติดตอ่กัน 4 ไตรมาสลา่สดุ  

(ข) หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ โดยในกรณีที�หลกัทรัพย์ตา่งประเทศเป็นหุ้นและเป็นการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงซึ�งมีการชําระหนี Aทั Aงหมดหรือบางส่วนโดยการส่งมอบเป็นหุ้น หุ้ น
ดงักลา่วต้องเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ต่างประเทศที�มีมลูค่าตลาดเฉลี�ย
แต่ละไตรมาสไม่ตํ�ากว่า 10,000 ล้านบาทรวมติดต่อกัน 4          ไตรมาสล่าสดุ และ
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ตลาดหลักทรัพ ย์ต่างประเทศดังกล่าวจะต้องเป็นสมาชิกของ World Federation of 
Exchanges (WFE) 

(ค) อตัราดอกเบี Aย 

(ง) อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 

(จ) เครดิตอื�นใด เช่น อนัดบัความน่าเชื�อถือ หรือเหตุการณ์ที�เกี�ยวข้องกับความสามารถในการ
ชําระหนี Aตามที�ระบใุนข้อตกลง 

(ฉ) สนิค้าโภคภณัฑ์ เช่น สนิค้าเกษตร ทองคํา นํ Aามนัดิบ เป็นต้น 

  (ช) ดชันีอ้างอิงอื�นใดซึ�งมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที�กําหนดดงันี A 

(1) มีองค์ประกอบของดชันีที�สามารถใช้เป็นปัจจยัอ้างอิงได้ตาม (ก) ถึง (ช) 
(2) มีการกําหนดวิธีการคํานวณดชันีไว้อย่างชัดเจน และมีการระบุถึงแหล่งข้อมูลของ

ปัจจยัอ้างอิงหรือปัจจยัต่าง ๆ ที�นํามาใช้ในการคํานวณ รวมถึงมีการคํานวณดชันีให้
เป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี ทั Aงนี A ปัจจัยอ้างอิงหรือ
ปัจจยัดงักลา่วต้องมีการเคลื�อนไหวตามภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระด้วย 

(3) เป็นดชันีที�ได้รับการพฒันาโดยสถาบนัที�มีความนา่เชื�อถือและทําหน้าที�ได้อยา่งอิสระ
จากธนาคาร ทั Aงนี A หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของธนาคาร 
ธนาคารต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสทิธิภาพด้วย 

(4) มีการแสดงดัชนีนั Aน ๆ อย่างต่อเนื�องเป็นประจําทุกวนัทําการผ่านสื�อที�มีการเสนอ
ข้อมลูอยา่งทนัเหตกุารณ์ 

แหลง่การเรียกดู
ข้อมลูปัจจยัอ้างอิง 

:     เป็นไปตามที�ระบุในสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง (Final 
Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

มลูคา่ที�ตราไว้ : เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศใด ๆ ของสํานกังาน ก.ล.ต.และ/หรือประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยที�เกี�ยวข้อง ทั Aงนี A เป็นไปตามที�ระบใุนสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้น
กู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

ราคาที�จะเสนอ
ขาย 

: ราคาที�จะเสนอขายตอ่หนว่ยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศใด ๆ ของสาํนกังาน ก.ล.ต.และ/
หรือประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยที�เกี�ยวข้อง ทั Aงนี A ตามที�ระบใุนสญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของ
ผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

สกลุเงินของหุ้นกู้
ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

: บาทหรือสกลุเงินต่างประเทศ ทั Aงนี A ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้
ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

สกลุเงินตราที� : บาทหรือสกลุเงินต่างประเทศ ทั Aงนี A ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้
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ได้รับชําระ
ดอกเบี Aย (ถ้ามี) 

ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

โครงสร้างธุรกรรม
ของหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง 

: เป็นไปตามที�ระบใุนสรุปข้อมลูสาํคญั (Factsheet) และสญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้
ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�
มีอนพุนัธ์แฝง 

: เป็นไปตามสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง (Final Terms) ที�
เกี�ยวข้อง 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�
มีอนพุนัธ์แฝง
ก่อนวนัครบ
กําหนดไถ่ถอน
โดยผู้ออก 
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝง 

: เป็นไปตามสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง (Final Terms) ที�
เกี�ยวข้อง 

ผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้
ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

: ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  

ตวัแทนคาํนวณ
เงิน 

: ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหุ้นกู้
ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

: ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

มลูคา่และ
ประเภทของ
หลกัประกนัหรือ
การคํ Aาประกนั 

: ไมม่ี 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�
มีอนพุนัธ์แฝง 

: ไมม่ี 

อนัดบัความ
นา่เชื�อถือของหุ้นกู้
ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

: ไม่มี เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�นในสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

การจดัอนัดบั
ความนา่เชื�อถือ

 ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะจัดให้มีการจัดอนัดบัความน่าเชื�อถือของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจาก
สถาบนัจัดอนัดบัความน่าเชื�อถือที�สํานกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายขุองหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์
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ของ 
ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง 

แฝง โดย บริษัท ฟิทช์เรทติ Aง จํากัด (ประเทศไทย) (“FITCH”) ได้รับการแต่งตั Aงให้จัดอันดับความ
น่าเชื�อถือของผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง โดยผลการจัดอนัดับที�เผยแพร่เมื�อวนัที� 26 มีนาคม พ.ศ. 
2564 ผู้ อ อกหุ้ น กู้ ที �ม ีอน ุพ ัน ธ์แฝงได้ รับ การจ ัดอ ัน ด ับ ความ น่า เชื �อถือ  “AA+(tha)” แนวโน้ม 
“Stable” ดงัรายละเอียดในเอกสารแนบ 3 ซึ�งอนัดบัความนา่เชื�อถือนี Aมิได้จดัทําขึ Aนเพื�อเป็นข้อแนะนําให้
ผู้ ลงทุนทําการซื Aอ ขาย หรือถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพ ันธ์แฝง ที� เสน อขาย  และอาจมีการเพิกถอนหรือ
เปลี�ยนแปลง โดย FITCH จะทําการทบทวนผลการจดัอนัดบัเครดิตเมื�อมีเหตกุารณ์อย่างหนึ�งอย่าง
ใดเกิดขึ Aนอนัอาจมีผลกระทบตอ่การจดัอนัดบัเครดิตหรืออย่างน้อยปีละ 1 (หนึ�ง) ครั Aง หรือทบทวนผล
การจัดอนัดบัเครดิตตามที� FITCHเห็นสมควร โดยไมต้่องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝง แตอ่ยา่งใด ซึ�งผลการทบทวนการจดัอนัดบัเครดิตอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้จนถึงวนัที�สทิธิเรียกร้อง
ตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะสิ Aนสดุลง 

การจดทะเบียน
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝง 

: ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้รับยกเว้นการยื�นคําขอขึ Aนทะเบียนตราสารหนี Aต่อสมาคมตลาดตราสารหนี A
ไทย  

ตลาดรองของหุ้ น
กู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

: ไมม่ี 

มลูคา่เงินต้นคง
ค้างของหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง ณ 
เวลาใด ๆ ที�เสนอ
ขายภายใต้
โครงการหุ้นกู้ ที�ม ี
อนพุนัธ์แฝงใน
ครั Aงนี A 

: ไมเ่กิน 30,000 ล้านบาทหรือเงินสกลุอื�นที�มีจํานวนเทียบเทา่กนั  

 

วตัถปุระสงค์ใน
การเสนอขายหุ้น
กู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

: ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงมีวตัถุประสงค์ที�จะนําเงินที�ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงภายใต้
โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ครั Aงที� 1/2564 ไปใช้เพื�อบริหารสภาพ
คล่อง บริหารจัดการความเสี�ยงทางด้านเครดิต บริหารความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี Aย และใช้ในการ
ดําเนินงานทั�วไปของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
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1.2 สทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  

สญัญาที�เกี�ยวข้องกบัหุ้นกู้ ที�
มีอนพุนัธ์แฝง 

: หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�ออกและเสนอขายแต่ละครั Aง จะอยู่ภายใต้สญัญาที�กําหนดสิทธิและ
หน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง โดยผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงจะจดัสง่สญัญาดงักลา่วให้แก่สํานกังาน ก.ล.ต. ภายหลงัการเสนอขาย และจะ
จัดให้มีการเก็บรักษาสําเนาสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนุพัน ธ์แฝง (Final Terms) สํ าห รับการออกหุ้ นกู้ ที� มี อนุพัน ธ์แฝงแต่ละชุดไว้  ณ  
สาํนกังานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงขอตรวจสอบ
สําเนาเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวที�เกี�ยวข้องกับหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�ตนถืออยู่ได้ในวันและ
เวลาทําการของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

ทั Aงนี A นอกเหนือจากสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงตามที�ระบใุนข้อ 
1.2 นี Aแล้ว ยงัมีสิทธิและหน้าที�อื�น ๆ ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงตามที�ระบไุว้
ในสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�
เกี�ยวข้อง โดยหากข้อกําหนดในข้อ 1.2 นี Aขดัหรือแย้งกบัข้อกําหนดที�ระบใุนสญัญาที�กําหนด
สิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง ให้
ข้อกําหนดในสญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  
(Final Terms) ที�เกี�ยวข้องมีผลบงัคบัใช้ 

ใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง สมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝง และผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้ ที�
มีอนพุนัธ์แฝง 
 

: 1. นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะต้องออกและสง่มอบใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงแต่ละรายที�มิได้ฝากใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงไว้กับ
นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงตามจํานวนที�ได้รับการจัดสรรและไม่ได้ฝากไว้
กบัศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยการส่งใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือวิธีการอื�นใดที�กําหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ภายใน 15 
(สบิห้า) วนัทําการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง โดยในสว่นของ
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์นั Aน นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงจะต้องลงชื�อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแทน
ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ภายใน 7 (เจ็ด) วนัทําการนบัจากวนัปิด
การเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง     

2. นายทะเบียนหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงมีหน้าที�ที�จะต้องจัดทําและเก็บรักษาสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงไว้จนกว่าหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงทั Aงหมดจะได้รับ
การไถ่ถอน 

3. ผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

(ก) ในกรณีทั�วไป สิทธิในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะตกได้แก่บคุคลที�ปรากฏชื�อ
เป็นเจ้าของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจํานวนดงักลา่วอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มี
อนุพนัธ์แฝงเพื�อพกัการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง เว้นแต่จะได้มีการโอน
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หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงซึ�งสามารถใช้ยนักับผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงได้
ตามข้อกําหนดว่าด้วยการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเกิดขึ Aนแล้วในวนัปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงข้างต้น ซึ�งสทิธิในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงจะตกได้แก่ผู้ รับโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

(ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงกรณีที�ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือ
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแทน สิทธิในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะตกได้แก่บคุคล
ที�นายทะเบียนหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจํานวนดงักลา่ว
ที�ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไว้ในชื�อของศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ในวนัทําการก่อนวนัที�จะมีสิทธิตามหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์
แฝง หรือในวนัแรกของการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝง หรือวนัอื�นใดตามที�กําหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่
จะมีการคดัค้านโดยชอบด้วยกฎหมาย 

4. ถ้าผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ประสงค์จะ
ขอรับใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงรายดงักลา่วแจ้ง
ต่อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เมื�อได้รับแจ้งจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ นายทะเบียน
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะต้องออกใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงให้แก่ผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้ ที�มี
อนุพนัธ์แฝงรายดงักล่าว และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงนั Aน
เป็นผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงตามจํานวนที�ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์
ภายใน st (สี�สิบห้า) วนันบัจากวนัที�ได้รับแจ้งชื�อและจํานวนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง
ของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวจากศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทั Aงนี A 
เมื�อได้รับการออกใบหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นาย
ทะเบียนหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะแก้ไขจํานวนรวมของหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงไว้ในชื�อของศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์โดยหกัจํานวนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื�อของผู้
ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ออก สว่นจํานวนรวมของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�
กําหนดในใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงหรือใบรับเพื�อใช้แทนใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�
ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์นั Aน หากนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงไม่ได้
ทําการแก้ไข (ไมว่่าด้วยเหตใุดก็ตาม) ให้ถือวา่มีจํานวนลดลงตามจํานวนของหุ้นกู้
ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ได้แยกไปออกใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและลงทะเบียนไว้ในชื�อของ
ผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงดงักลา่ว  

การโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง   : 1. การโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�มิได้ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงันี A 

(ก) แบบการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงระหวา่งผู้ โอนและผู้ รับโอน 
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การโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะสมบรูณ์เมื�อผู้ โอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง
ซึ�งเป็นผู้ ที�สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงระบุชื�อเป็นเจ้าของ 
หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจํานวนที�จะทําการโอน หรือผู้ รับโอนคนสุดท้าย
โดยมีการสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเนื�องครบถ้วนจากผู้ ที�ปรากฏชื�อ
ดงักล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงให้แก่ผู้ รับ
โอนโดยลงลายมือชื�อสลกัหลงัแสดงการโอนให้ไว้ด้วย 

(ข) ผลของการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงระหว่างผู้ รับโอนกบัผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง 

การโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะมีผลใช้บงัคบัต่อผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงได้ก็ตอ่เมื�อผู้ รับโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงอยูร่ะหวา่งลงทะเบียนการ
โอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง โดย
นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้รับคําขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�
มีอนุพันธ์แฝงพร้อมทั Aงใบหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�ผู้ รับโอนหุ้ นกู้ ที�มี
อนุพนัธ์แฝงได้ลงลายมือชื�อเป็นผู้ รับโอนในด้านหลงัของใบหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงนั Aนครบถ้วนแล้ว 

(ค) ผลของการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงระหวา่งผู้ รับโอนกบับคุคลภายนอก   

การโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะมีผลใช้บังคบักับบุคคลภายนอกได้ก็
ตอ่เมื�อนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเรียบร้อยแล้ว 

(ง) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะต้องกระทํา ณ 
สาํนกังานของนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในวนัและเวลาทําการ
ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง และจะต้องทําตามแบบและ
วิธีการที�นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงกําหนด โดยผู้ขอลงทะเบียน
จะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�ลงลายมือชื�อครบถ้วนตาม
หลกัเกณฑ์ในข้อ (ก) ข้างต้น พร้อมทั Aงหลกัฐานอื�น ๆ ที�ยืนยนัถึงความ
ถกูต้องและความสมบรูณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงตามที�นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงกําหนด ซึ�งนายทะเบียน
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้ ที� มีอนุพัน ธ์แฝงให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด)  
วนัทําการ หลงัจากวนัที�นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงได้รับคําขอ
ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงพร้อมทั Aงใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์
แฝงและหลักฐานอื�น ๆ ที�จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 
อย่างไรก็ตาม หากการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงรายใดขดัต่อกฎหมาย 
หรือหลกัเกณฑ์การโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�กําหนดไว้ในสญัญาที�
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กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final 
Terms) นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงมีสทิธิปฏิเสธการลงทะเบียน
การโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงหรือการรับรองการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์
แฝงรายนั Aน ๆ และให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแจ้งให้แก่ผู้ยื�น
คําขอลงทะเบียนการโอนทราบถึงการปฏิเสธดงักลา่วภายใน 3 (สาม) 
วันทําการนับแต่วันที�นายทะเบียนหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงได้รับคําขอ
ลงทะเบียนการโอน พร้อมทั Aงสง่คืนใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงให้แก่ผู้ ขอ
ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

2. สําหรับการโอนหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั Aน ให้
เป็นไปตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
และหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องอื�น ๆ รวมทั Aงศนูย์ซื Aอขายหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง 

3. นายทะเบียนหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะดําเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงเพื�อพักการโอนหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี�) วัน 
(กรณีหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงระยะยาว) หรือ 10 (สิบ) วนั (กรณีหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง
ระยะสั Aน) ก่อนวนัครบกําหนดชําระเงิน/สง่มอบ และ/หรือวนัประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  หรือ
วันอื�น (แล้วแต่กรณี) หรือตามที�ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะได้แจ้งแก่นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง (แล้วแต่กรณี) 
หรือระยะเวลาอื�นใดเพื�อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติ  
ใด ๆ ที�เกี�ยวข้อง (ซึ�งรวมถึงแตไ่ม่จํากดัเพียงประกาศที�ออกโดยสมาคมตราสารหนี A
ไทย) เพื�อกําหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงในการได้รับสิทธิประโยชน์   
ตา่ง ๆ ข้างต้นในฐานะผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง โดยการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้
ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะเริ�มตั Aงแต่วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงวนัแรก 
ซึ�งวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงวนัแรกดงักลา่วให้เรียกว่า "วันปิด

สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ที, มีอนุพันธ์แฝง" ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือที�มี
อนพุนัธ์แฝงไมต่รงกบัวนัทําการให้เลื�อนไปเป็นวนัทําการถดัไป ซึ�งในกรณีดงักลา่ว 
ระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะมีระยะเวลาน้อยกว่า 14 
(สิบสี�) วัน หรือ 10 (สิบ) วัน (แล้วแต่กรณี) ทั Aงนี A ผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงไม่
สามารถร้องขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงได้
ระหวา่งระยะเวลาของการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง   

นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงขอสงวนสิทธิvใน
การแก้ไขเปลี�ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงโดย
ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแต่อย่างใด และ
การแก้ไขเปลี�ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�ทางสมาคมตลาด 
ตราสารหนี Aไทย หรือหนว่ยงานอื�นใดที�เกี�ยวข้องประกาศกําหนด  
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4. ข้อจํากดัการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

เนื�องจากหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�ออกและเสนอขายภายใต้โครงการหุ้ นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝง ครั Aงที� 1/2564 นี A เป็นหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�เสนอขายต่อผู้ ลงทุน
สถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ดงันั Aน ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงและผู้ ถือ
หู้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะต้องไม่เสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงไม่ว่าในทอดใด ๆ 
ให้แก่บุคคลที�ไม่ใช่ผู้ ลงทุนสถาบันหรือผู้ ลงทุนรายใหญ่ตามประเภทและ
ลักษณะที� นิยามไว้ในข้อ 4 และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที�  กจ. 4/2560 เรื�อง การกําหนดบทนิยาม 
ผู้ ลงทุนสถาบัน ผู้ ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที� 8 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมหรือใช้แทนที�) ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงขอสงวนสทิธิvที�จะไมรั่บจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไมว่า่
ในทอดใด ๆ ให้แก่บคุคลอื�นที�ไม่ใช่ผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก นอกจากนี A ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงอาจกําหนด
ข้อจํากดัการโอนอื�น ๆ เพิ�มเติมสําหรับหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ออกและเสนอขาย
ในแต่ละชุดในสัญญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง ดังนั Aน ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงขอ
สงวนสิทธิvที�จะไมรั่บจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงชดุที�เกี�ยวข้องไมว่่า
ในทอดใด ๆ อนัจะเป็นการขดักบัข้อจํากดัการโอนดงักลา่วด้วย 

นอกจากนี A เนื�องจากผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในฐานะธนาคารพาณิชย์จะต้อง
ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที�  สนส. 15/2558 เรื�อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทําธุรกรรมเงินกู้ ยืมที�มีอนุพันธ์แฝง (Structured 
products) ฉบบัลงวนัที� 25 กันยายน พ.ศ. 2558 (รวมทั Aงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม
หรือใช้แทนที�) ("ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที, สนส. 15/2558") 
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที�  สนส. 14/2558 เรื�อง หลักเกณฑ์การ
อนญุาตให้ธนาคารพาณิชย์ทําธุรกรรมอนพุนัธ์ด้านเครดิต (Credit Derivatives) 
ฉบับลงวันที� 25 กันยายน พ.ศ. 2558 (รวมทั Aงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมหรือใช้
แทนที�) ("ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที,สนส. 14/2558") และกฎหมาย
หรือกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบตัิตา่ง ๆ เกี�ยวกบัการควบคมุการแลกเปลี�ยนเงิน 
ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงขอสงวนสิทธิvที�จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลใดที�จะเป็นการฝ่าฝืนประกาศ
ธนาคารแหง่ประเทศไทยใด ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

การจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ : ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะจดัให้มีการจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ตลอด
อายขุองหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ซึ�งอนัดบัความน่าเชื�อถือนี Aมิได้จดัทําขึ Aนเพื�อเป็นข้อแนะนําให้ 
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ผู้ลงทนุทําการซื Aอ ขาย หรือถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือ
เปลี�ยนแปลงได้จนถึงวนัที�สทิธิเรียกร้องตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะสิ Aนสดุลง 

อตัราดอกเบี Aย : หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะออกและเสนอขายแต่ละครั Aงจะเป็น 
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงลกัษณะใดลกัษณะหนึ�ง ดงัตอ่ไปนี A 

1. หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงประเภทที�มีอตัราดอกเบี Aยคงที� โดยผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง
จะได้รับดอกเบี Aยในอตัราดอกเบี Aยตามที�ระบไุว้ในสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�
ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง โดยหุ้นกู้ ที�มี
อนุพนัธ์แฝงจะมีการชําระดอกเบี Aยเพียงงวดเดียว หรือหลายงวดตามที�ระบุไว้ใน
สญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง (Final 
Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

2. หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงประเภทที�มีอตัราดอกเบี Aยลอยตวั โดยผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงจะได้รับดอกเบี Aยในอตัราดอกเบี Aยในลกัษณะลอยตวัตามที�ระบไุว้ในสญัญา
ที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) 
ที�เกี�ยวข้อง โดยจะมีการชําระดอกเบี Aยเพียงงวดเดียว หรือหลายงวดตามที�ระบุ
ไว้ในสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง 
(Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

3. หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงประเภทที�ไม่มีดอกเบี Aย ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะไม่ได้รับ
ดอกเบี Aยภายใต้หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

4. ในกรณีที�ผลการคํานวณดอกเบี Aยหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงต่อหน่วยที�ได้มีจํานวน
ทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตําแหนง่ ให้ปัดทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตําแหน่ง
โดยให้ปัดทศนิยมตําแหน่งที� 6 (หก) ขึ Aน  ถ้าตําแหน่งที� 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่า
หรือเท่ากบั 5 (ห้า) กรณีที�ดอกเบี Aยที�คํานวณได้มีทศนิยมไม่รู้จบให้กําหนดสว่น
ใน 6 (หก) ทศนิยมและทําการปัดทศนิยมตําแหน่งที� 6 (หก) ตามหลักการ
ข้างต้น  

วิธีการชําระหนี Aตามหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง 

: 1. หลกัเกณฑ์ทั�วไป 

ภายใต้ข้อกําหนดในสญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี 
อนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะทําการ
ชําระเงิน และ/หรือส่งมอบทรัพย์สินใด ๆ ในวันตามที�กําหนดในสัญญาที�
กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�
เกี�ยวข้องให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแตล่ะรายที�มีชื�อปรากฏในสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

2. วิธีการชําระเงิน 
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ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที� มี อนุพัน ธ์แฝงจะชําระเงินตามหุ้ นกู้ ที� มี อนุพัน ธ์แฝงผ่าน 
นายทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงซึ�งมีชื�อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน 
ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง โดยเช็คขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝง ลงวันที�ตรงกับวันทําการที�ต้องชําระเงินตามที�ระบุในสัญญาที�
กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�
เกี�ยวข้อง โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) 
(ในกรณีที�สง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ในต่างประเทศ) หรือโดยการโอนเงินเข้าบญัชีของผู้ ถือ
หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงตามที�ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้ นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทําการก่อนวันถึง
กําหนดชําระเงิน หรือโดยวิธีอื�นใดตามที�ตกลงกนัระหว่างผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�
มีอนุพนัธ์แฝง ทั Aงนี A การชําระเงินที�จะทําการชําระในวนัตามที�ระบุในสญัญาที�
กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�
เกี�ยวข้อง ผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงไม่ต้องนําใบหุ้ นกู้ มาเวนคืนให้แก่นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  

3. วิธีการสง่มอบทรัพย์สนิ  

ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะทําการส่งมอบทรัพย์สินใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนุพนัธ์แฝงโดยวิธีการตามที�ตกลงกันระหว่างผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์
แฝง หรือตามที�ระบใุนสญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�
มีอนุพนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง ทั Aงนี A ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่ต้อง
นําใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  

4. กรณีของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงแทน ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะชําระเงิน และ/หรือสง่มอบทรัพย์สินใด ๆ 
ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงให้แก่บุคคลที�ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์มี
หนังสือแจ้งมายังผู้ ออกหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง และ/หรือนายทะเบียนหุ้ นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงว่าเป็นผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจํานวนตา่ง ๆ ที�ลงทะเบียน
ในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงไว้ในชื�อของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดย
วิธีการตามที�ตกลงกันระหว่างผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง หรือตามที�
ระบุในสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง 
(Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง ทั Aงนี A ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุันธ์แฝงไม่ต้องนําใบหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงมาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  

5. เมื�อผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงได้ทําการชําระหนี Aให้แก่บุคคลที�มีชื�อปรากฏใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ได้
ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไปแล้วเป็นอนัยกเลกิ 

6. หากวนัครบกําหนดชําระหนี Aตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
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แฝงไม่ตรงกบัวนัทําการ ให้เลื�อนวนัชําระหนี Aไปเป็นวนัทําการถดัไป โดยผู้ออก
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะไมม่ีการชําระเงินเพิ�มเติมใด ๆ  จากการเลื�อนการชําระหนี A
ดงักลา่ว  

เหตผิุดนดัและผลของการ 
ผิดนดั 

: 1. กรณีใดกรณีหนึ�งดงัตอ่ไปนี Aถือเป็นเหตผิุดนดัภายใต้หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

(ก) หากผู้ ออกหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงผิดนัดไม่ชําระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือ
ดอกเบี Aยหรือเงินจํานวนอื�นใด หรือไม่ส่งมอบทรัพย์สินที�ตกลงจะส่ง
มอบไม่ว่าทั Aงหมดหรือบางส่วนตามเงื�อนไขที�ระบุไว้ในสัญญาที�
กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง  
(Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง และการผิดนดัไม่ชําระหนี Aดงักล่าวยงัคงมี
อยู่อย่างต่อเนื�องเป็นระยะเวลา 15  (สิบห้า) วนัทําการนบัจากวนัถึง
กําหนดชําระนั Aน เว้นแต่การผิดนัดดังกล่าวมีสาเหตุจากเหตุสดุวิสยั
หรือเกิดจากเหตกุารณ์ภายนอกแทรกแซง ซึ�งเหตกุารณ์ดงักลา่วผู้ออก
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไมส่ามารถควบคมุได้ 

(ข) มีการเริ�มดําเนินการเพื�อขอฟืAนฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง
หรือเพื�อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงล้มละลายภายใต้กฎหมายที�
เกี�ยวข้อง หรือได้มีคําสั�งหรือมติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิก
กิจการของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง หรือผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง
ตกเป็นผู้มีหนี Aสนิล้นพ้นตวัตามที�กฎหมายกําหนด หรือมีการยดึ/อายดั
ทรัพย์สินของผู้ ออกหุ้ นกู้ ตามคําพิพากษา หรือคําสั�งโดยชอบด้วย
กฎหมาย    

2. ในกรณีที�เกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ�งตามข้อ (ก)-(ข) และยังคงอยู่ หาก      
ผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงรายหนึ�งหรือหลายรายที�ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�ยงัมิได้ทําการไถ่ถอน
ทั Aงหมด มีหนงัสอืแจ้งการผิดนดัไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง โดยระบถุึงเหตุ
ผิดนัดซึ�งทําให้มีการเร่งรัดชําระหนี Aหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงให้ถึงกําหนดชําระ 
โดยพลนัและผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุันธ์แฝงได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือที�
ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงมีมติเห็นชอบให้หนี Aตามหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง
ทั Aงหมดถึงกําหนดชําระโดยพลนั ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะชําระหนี Aตามหุ้นกู้
ที�มีอนุพันธ์แฝงให้ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงภายในระยะเวลา 7 วันทําการถัด
จากวันที�ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว เป็นจํานวน
เทียบเท่ากับมูลค่าทางตลาดของหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที� เกี�ยวข้องหักด้วย
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที�เกี�ยวเนื�องจากการที�หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงถึงกําหนดชําระโดย
พลนัตามที�คํานวณโดยตวัแทนคํานวณเงิน ซึ�งรวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงคา่ใช้จ่าย
อันเนื�องมาจากการที�ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงต้อง (หรืออาจต้อง) ทําการ
ยกเลกิธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยงใด ๆ เกี�ยวเนื�องกบัหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง โดยผู้
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ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงยินยอมเสียดอกเบี Aยในอตัราดอกเบี Aยผิดนดันบัแตว่นัที�
หนี Aตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงครบกําหนดชําระจนกวา่จะชําระหนี Aครบถ้วน   

การประชมุผู้ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง 

: 1. ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงมีสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้ ไม่ว่า
ในเวลาใด ๆ แต่ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะต้องเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงโดยเร็ว ซึ�งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัที�ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงรายหนึ�งหรือหลายรายที�ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
25 (ยี�สิบห้า) ของหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�ยังมิได้ไถ่ถอนทั Aงหมดมีคําขอเป็น
หนงัสือให้ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง หรือ
นบัแตว่นัที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงทราบวา่เกิดกรณีใดกรณีหนึ�งดงัตอ่ไปนี A   

(ก) หากเกิดเหตผิุดนดักรณีใดกรณีหนึ�งตามที�กําหนดข้างต้น ภายใต้หวัข้อ
เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด และในขณะนั Aนยังมิได้มีการส่ง
หนังสือแจ้งใด ๆ มายังผู้ ออกหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงตามรายละเอียด
ภายใต้หวัข้อดงักลา่ว หรือ 

(ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของ 
ผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที� เกี�ยวข้องใน
สาระสาํคญั  

2. การประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง (ซึ�งรวมถึงกรณีการลงมติเป็นลายลกัษณ์
อกัษรแทนการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง) จะเป็นการประชุม (หรือลงมติ
เป็นลายลักษณ์อักษร) ร่วมกันของผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงทั Aงหมดทุกชุดที�
ยังคงค้างชําระอยู่ ที�ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ครั Aงที� 1/2564  
(โดยการนบัองค์ประชุมและมติของที�ประชุมจะคํานวณจากผลรวมของหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงทั Aงหมดดงักล่าว) แต่ทั Aงนี A ในกรณที� (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง
เห็นว่า ในกรณีเป็นการประชุมซึ�งต้องพิจารณาหลายวาระ หากมีเรื�องใดเรื�อง
หนึ�งที�จะต้องประชุมเพื�อลงมตินั Aน เป็นเรื�องที�น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงชุดใด ๆ โดยเฉพาะเจาะจงเท่านั Aน ซึ�งในกรณีดังกล่าวให้นับองค์
ประชมุและคะแนนเสียงเฉพาะจากผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงชดุที�เกี�ยวข้องนั Aน ๆ 
เทา่นั Aน หรือ (ข) ในกรณีที�เรื�องที�จะพิจารณาทั Aงหมดอาจมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น
กู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงชุดใด ๆ โดยเฉพาะ ก็ให้เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง
ชดุที�มีสว่นได้เสยีดงักลา่วเทา่นั Aน 

3. มติโดยชอบของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เรียกประชมุและดําเนินการ
ประชมุโดยชอบมีผลใช้บงัคบัและผกูพนัผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงทกุรายไมว่า่จะ
ได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงนั Aนจะเป็นไปตามเอกสารแนบ 2  

4. ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นและสมควร
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ทั Aงหมดที�เกี�ยวข้องโดยตรงกับการเรียกและการจัดการประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝง นอกจากค่าใช้จ่ายที�ก่อโดยผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงเป็นการ
ส่วนตวั ถ้าผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงไม่ชําระค่าใช้จ่ายดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงมีสทิธิเรียกให้ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงชําระคา่ใช้จ่ายดงักลา่วได้  

5. ในการลงมติใด ๆ เกี�ยวกับการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงนี A ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงอาจทําความตกลงกันเป็นลายลกัษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ ถือ 
หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงเพื�อลงมติใด ๆ ดงักล่าวได้ แต่ทั Aงนี A จะต้องปรากฏว่าผู้ ถือ 
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงซึ�งมีจํานวนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 3 
ใน 4 (สามในสี�) ของจํานวนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ยงัไม่ได้ไถ่ถอน มีมติเห็นชอบ
และลงลายมือชื�อไว้เป็นหลกัฐานในมติดังกล่าว ในหนงัสือฉบับเดียวกันหรือ
หลายฉบบัก็ได้ และสง่มอบให้ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเป็นผู้ เก็บรักษาไว้ ทั Aงนี A 
มติดงักลา่วมีผลใช้บงัคบัและผกูพนัผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงทกุ
รายนบัแตว่นัที�ได้สง่มอบหนงัสอืดงักลา่วให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง   

6. ในกรณี ที�มีผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงเพียงหนึ�งรายให้ถือว่ามติที� ทําเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรและลงนามโดยผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงดงักลา่ว เป็นมติโดย
ชอบของที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงโดยมิต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
กู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

การแก้ไขเปลี�ยนแปลง
ข้อกําหนดในสญัญาที�
กําหนดสทิธิและหน้าที�ของ 
ผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง (Final Terms) 
ที�เกี�ยวข้อง 

: 1. การแก้ไขเปลี�ยนแปลง และ/หรือ เพิ�มเติมข้อกําหนดในสญัญาที�กําหนดสิทธิ
และหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้องใน
สว่นที�มีสาระสําคญัจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง
และที�ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารแนบ 2  

2. ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงอาจแก้ไขเปลี�ยนแปลงและ/หรือ เพิ�มเติมข้อกําหนด
ในสัญญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง 
(Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง โดยไม่ต้องขอมติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงก่อน หาก 

(ก) การแก้ไขเปลี�ยนแปลงดงักลา่วไม่กระทบต่อสิทธิอนัเป็นสาระสําคญั
ของผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นที�มีอนพุนัธ์
แฝงอยา่งชดัเจน หรือ 

(ข) การแก้ไขเปลี�ยนแปลงดงักลา่วเป็นไปเพื�อให้เป็นไปตามคําแนะนําหรือ
คําสั�งของหน่วยงานที�มีอํานาจตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง (ซึ�งรวมถึงแต่
ไมจํ่ากดัเพียง ธนาคารแหง่ประเทศไทยและสาํนกังาน ก.ล.ต.) หรือ 

(ค) การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดในสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�
ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) โดยตัวแทน
คํานวณเงิน เนื�องจากการเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ�งตามที�
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กําหนดในสญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง (Final Terms) เช่น Change in Law เป็นต้น 

3. ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะจัดส่งสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออก
และผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที�แก้ไขเพิ�มเติมให้นายทะเบียน 
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง และสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สบิห้า) วนั นบัแตว่นัที�มี
การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝง (Final Terms) และจะจัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงเมื�อ
ได้รับการร้องขอ 

การขอออกใบหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงฉบบัใหม ่

: หากใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงฉบบัเก่าสญูหาย ฉีกขาดหรือชํารุดด้วยประการใด ๆ หรือใน
กรณีที�ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงต้องการให้แยกใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง หรือรวมใบหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง หรือให้ออกใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงในชื�อของตน ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�
ปรากฏชื�อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงมีสทิธิยื�นคําขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�
มีอนุพันธ์แฝงออกใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงฉบับใหม่ โดยจะต้องชําระค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที�นายทะเบียนหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงกําหนด ในการนี A นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะต้องออกใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงฉบบัใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�
มีอนพุนัธ์แฝงภายใน 15 (สบิห้า) วนั นบัแตว่นัที�นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้รับคํา
ขอให้ออกใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงฉบบัใหม่ และเอกสารอื�น ๆ ตามที�นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงกําหนด และนายทะเบียนหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะต้องลงบันทึกในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงวา่มีการยกเลกิใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงฉบบัเก่าด้วย 

คําบอกกลา่ว : 1. คําบอกกลา่วถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

คําบอกกล่าวถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะถือว่าได้สง่โดยชอบหากได้ส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที�เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์
อากาศ (หากส่งไปยงัที�อยู่ในต่างประเทศ) ไปยงัที�อยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์
แฝงตามที�ระบุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง หรือตามที�อยู่ของผู้ ถือ
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ระบุโดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (สําหรับหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์
แฝงที�ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์) และจะถือวา่เป็นการสง่โดยชอบแล้วใน
วันที�ได้ส่งทางไปรษณีย์ หรือในวันที� 7 (เจ็ด) นับจากวันที�ส่ง (หากส่งจาก
ประเทศอื�นนอกจากประเทศของผู้ รับ) 

2. คําบอกกลา่วถึงผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

2.1 คําบอกกล่าวถึงนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะถือว่าได้ส่งโดย
ชอบ หากได้สง่ไปยงัที�อยู่หรือหมายเลขโทรสารของนายทะเบียนหุ้นกู้
ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

2.2 คําบอกกลา่วถึงผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะถือว่าได้สง่โดยชอบ หาก
ได้สง่ไปยงัที�อยูแ่ละเบอร์โทรศพัท์ของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงตามที�
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ระบขุ้างลา่งนี A 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศพัท์ 02-255-2222 

ภาษีอากร : ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่ต้องรับผิดชอบตอ่ภาษี อากร หรือคา่ธรรมเนียมของรัฐไม่ว่า
ประเภทใด ที�กําหนดเรียกเก็บ หรือหกั ณ ที�จ่าย หรือประเมินโดยผู้มีอํานาจกระทําการใน
นามของประเทศไทย และประเทศอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องหรือหน่วยย่อยทางการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที�ใด ๆ ของหรือในหน่วยงานยอ่ยดงักลา่วนั Aน ซึ�งมีอํานาจเรียกเก็บภาษีที�เกี�ยวกบั
การชําระเงิน  หรือการส่งมอบทรัพย์สินที�ตกลงจะส่งมอบ ภายใต้หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง  
เว้นแต่จะเป็นภาษี อากร หรือค่าธรรมเนียมรัฐที�กําหนดให้เรียกเก็บกับผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มี 
อนพุนัธ์แฝง 

อายหุุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง : เป็นไปตามสญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  
(Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

วนัครบกําหนดอาย ุ : เป็นไปตามสญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  
(Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง 

กฎหมายที�ใช้บงัคบั : สญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms)  
จะอยูภ่ายใต้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 

คําจํากดัความ   

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”  หมายถึง คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

“โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
ครั Aงที� 1/2564” 

 หมายถึง โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ครั Aงที� 1/2564 
ซึ�งเป็นโครงการที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงอาจออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแต่ละชดุเป็นคราว ๆ 
ไป โดยมีมูลค่าเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ณ เวลาใด ๆ จะต้องไม่เกิน 30,000 
ล้านบาทหรือเงินสกุลอื�นที�มีจํานวนเทียบเทา่กนั ภายใต้สญัญาที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของ
ผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง (Final Terms) ตามที�ได้รับอนญุาตให้ออกและเสนอ
ขายจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

“นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง” 

 หมายถึง ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

“ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง”  หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงแต่ละจํานวนตามที�ระบุในสญัญาที�กําหนด
สทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) 

“ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง”  หมายถึง ธนาคารกรุงไทย จํากดั )มหาชน(  
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“วนัทําการ”  หมายถึง วนัที�ธนาคารพาณิชย์โดยทั�วไปเปิดทําการในกรุงเทพมหานคร ซึ�งมิใช่วนัเสาร์
หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื�นใดที�ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของ
ธนาคารพาณิชย์ 

“สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง” 

 หมายถึง สมดุทะเบียนหรือแหลง่ข้อมลูทางทะเบียนซึ�งบนัทกึรายละเอียดเกี�ยวกบัหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง เช่น ชื�อและที�อยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
การโอน การจํานํา การอายดั การออกใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงใหม่ไว้ตามหลกัเกณฑ์ที�
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการ
กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือ
ประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที�เกี�ยวข้อง 

“สาํนกังาน ก.ล.ต.”  หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

“สทิธิในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง”  หมายถึง สิทธิทั Aงปวงในหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงอนัรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเฉพาะ) สิทธิในการ
ได้รับชําระเงินและดอกเบี Aย (ถ้ามี) หรือทรัพย์สนิที�ตกลงจะสง่มอบ  (ตามแตก่รณี) ภายใต้
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและลงคะแนนโดยวิธีการสง่หนงัสอืลงมติ 

“สญัญาที�กําหนดสทิธิและ
หน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�
มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms)” 

 หมายถึง สญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง (Final 
Terms) ซึ�งอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 

“สถาบนัจดัอนัดบัความ
นา่เชื�อถือ” 

 หมายถึง สถาบนัจดัอนัดนัดบัความนา่เชื�อถือที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์”  หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือบคุคลหรือนิติบคุคลอื�น 
ที�ดําเนินกิจการรับฝากหลกัทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ�งเข้ารับทําหน้าที�แทน 

“หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง”  หมายถึง หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงชดุใด ๆ แตล่ะชดุซึ�งออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงภายใต้
โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ครั Aงที� 1/2564 เป็นสกุลเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ 
โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแตล่ะชดุดงักลา่วตามที�ระบใุนสญัญาที�กําหนด
สทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง  

“อตัราดอกเบี Aยผิดนดั”  หมายถึง อัตราดอกเบี Aยผิดนัดของหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงให้เป็นไปตามที�กําหนดไว้ใน
สญัญาที�กําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที�
เกี�ยวข้อง  
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2. ข้อจาํกัดการโอนหุ้นกู้ที,มีอนุพันธ์แฝงที,เสนอขาย  

2.1 หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ออกและเสนอขายภายใต้โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ครั Aงที� 1/2564 เป็นหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เสนอขาย
ตอ่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ ดงันั Aน ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและผู้ ถือหู้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะต้องไม่เสนอขาย
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บคุคลที�ไม่ใช่ผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ตามประเภทและลกัษณะที�นิยาม
ไว้ในข้อ 4 และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที� กจ. 4/2560 เรื�อง การกําหนดบทนิยาม 
ผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทนุรายใหญ่ ฉบบัลงวนัที� 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม
หรือใช้แทนที�) ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงขอสงวนสทิธิvที�จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไมว่่าในทอดใด ๆ ให้แก่
บคุคลอื�นที�ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก นอกจากนี A ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงอาจ
กําหนดข้อจํากดัการโอนอื�น ๆ เพิ�มเติมสําหรับหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ออกและเสนอขายในแตล่ะชุดในสญัญาที�กําหนดสิทธิและ
หน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวข้อง ดังนั Aน ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงขอสงวนสิทธิvที�จะ 
ไมรั่บจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงชดุที�เกี�ยวข้องไมว่า่ในทอดใด ๆ อนัจะเป็นการขดักบัข้อจํากดัการโอนดงักลา่วด้วย 

เพื�อประโยชน์ตามข้อ 2 และข้อ 3 นี A 

"ผู้ลงทนุสถาบนั" หมายถึง ผู้ลงทนุตามประเภทตอ่ไปนี A 

(1) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(2) ธนาคารพาณิชย์ 

(3) ธนาคารที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั Aงขึ Aน 

(4) บริษัทเงินทนุ 

(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(6) บริษัทหลกัทรัพย์ 

(7) บริษัทประกนัวินาศภยั 

(8) บริษัทประกนัชีวิต 

(9) กองทนุรวม 

(10) กองทนุสว่นบคุคลซึ�งบริษัทหลกัทรัพย์รับจดัการเงินทนุของผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทนุรายใหญ่ หรือผู้ลงทนุตาม 
(1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (25) 

(11) กองทนุสาํรองเลี Aยงชีพ 

(12) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(13) กองทนุประกนัสงัคม 

(14) กองทนุการออมแหง่ชาติ 

(15) กองทนุเพื�อการฟืAนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
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(16) ผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซื Aอขายลว่งหน้าตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซื Aอขายลว่งหน้า 

(17) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 

(18) สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

(19) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(20) นิติบคุคลประเภทบรรษัท 

(21) นิติบคุคลซึ�งมีผู้ลงทนุตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละเจ็ดสบิห้าของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงทั Aงหมด 

(22) ผู้ลงทนุตา่งประเทศซึ�งมีลกัษณะทํานองเดียวกบัผู้ลงทนุตาม (1) ถึง (21) 

(23) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสญัญาซื Aอขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เกี�ยวกบับคุลากรในธุรกิจตลาดทนุ 

(24) ผู้ลงทนุอื�นใดตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

"ผู้ลงทนุรายใหญ่" หมายถึง 

1) ผู้ลงทนุซึ�งเป็นบคุคลธรรมดาซึ�งเมื�อนบัรวมกบัคูส่มรสแล้วมีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันี A 

(ก) มีสินทรัพย์สุทธิตั Aงแต่ 50,000,000 (ห้าสิบล้าน) บาทขึ Aนไป ทั Aงนี A สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ซึ�งใช้เป็นที�พกัอาศยัประจําของบคุคลนั Aน 

(ข) มีรายได้ตอ่ปีตั Aงแต ่4,000,000 (สี�ล้าน) บาทขึ Aนไป 
(ค) มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซื Aอขายลว่งหน้าตั Aงแต ่10,000,000 (สิบล้าน) บาทขึ Aนไป หรือ

ในกรณีที�นบัรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วตั Aงแต ่20,000,000 (ยี�สบิล้าน) บาทขึ Aนไป 
2) ผู้ลงทนุซึ�งเป็นนิติบคุคลที�มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันี A 

(ก) มีสว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินปีลา่สดุที�ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วตั Aงแต่ 100,000,000 (หนึ�งร้อยล้าน) 
บาทขึ Aนไป 

(ข) มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซื Aอขายลว่งหน้าตั Aงแต ่20,000,000 (ยี�สบิล้าน) บาทขึ Aนไป หรือ
ในกรณีที�นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั Aงแต่ 40,000,000 (สี�สิบล้าน) บาทขึ Aนไป 
ทั Aงนี A ให้พิจารณาตามงบการเงินปีลา่สดุที�ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว 

 "ผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ" หมายถึง 

1) ผู้ลงทนุซึ�งเป็นบคุคลธรรมดาซึ�งเมื�อนบัรวมกบัคูส่มรสแล้วมีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันี A 

(ก) มีสินทรัพย์สุทธิตั Aงแต่ 70,000,000 (เจ็ดสิบล้าน) บาทขึ Aนไป ทั Aงนี A สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ซึ�งใช้เป็นที�พกัอาศยัประจําของบคุคลนั Aน 

(ข) มีรายได้ต่อปีตั Aงแต ่10,000,000 (สิบล้าน) บาทขึ Aนไป หรือในกรณีที�ไมน่บัรวมกบัคูส่มรสแล้วมีรายได้ต่อปี
ตั Aงแต ่7,000,000 (เจ็ดล้าน) บาทขึ Aนไป 
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(ค) มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซื Aอขายลว่งหน้าตั Aงแต่ 25,000,000 (ยี�สิบห้าล้าน) บาทขึ Aนไป 
หรือในกรณีที�นบัรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าวตั Aงแต่ 50,000,000 (ห้าสิบล้าน) บาท 
ขึ Aนไป 

2) ผู้ลงทนุซึ�งเป็นนิติบคุคลที�มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันี A  

(ก) มีสว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสดุที�ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วตั Aงแต่ 200,000,000 (สองร้อยล้าน) 
บาทขึ Aนไป  

(ข) มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซื Aอขายลว่งหน้าตั Aงแต ่40,000,000 (สี�สบิล้าน) บาทขึ Aนไป หรือ
ในกรณีที�นบัรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วตั Aงแต่ 80,000,000 (แปดสบิล้าน) บาทขึ Aนไป
ทั Aงนี A ให้พิจารณาตามงบการเงินปีลา่สดุที�ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว 

2.2 เนื�องจากผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในฐานะธนาคารพาณิชย์จะต้องปฏิบตัิตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึ�งรวมถึงแต่
ไมจํ่ากดัเพียงประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย ที� สนส. 15/2558 เรื�อง หลกัเกณฑ์การอนญุาตให้ธนาคารพาณิชย์ทําธุรกรรม
เงินกู้ยืมที�มีอนุพนัธ์แฝง (Structured products) ฉบบัลงวนัที� 25 กันยายน พ.ศ. 2558 (รวมทั Aงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมเป็นครั Aง
คราว) ("ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที,  สนส. 15/2558") ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที� สนส. 14/2558 เรื�อง 
หลกัเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทําธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต (Credit Derivatives) ฉบับลงวันที� 25 กันยายน 
พ.ศ. 2558 (รวมทั Aงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมเป็นครั Aงคราว) ("ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที,  สนส. 14/2558") และ
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์และระเบียบปฎิบตัิต่าง ๆ เกี�ยวกบัการควบคมุการแลกเปลี�ยนเงิน ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงขอสงวน
สทิธิvที�จะไมรั่บจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไมว่่าในทอดใด ๆ ให้แก่บคุคลใดที�จะเป็นการฝ่าฝืนกบัประกาศธนาคาร
แหง่ประเทศไทยใด ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

3. การจองซื Mอ การจัดจาํหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ที,มีอนุพันธ์แฝง  

ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและผู้จดัจําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงขอสงวนสิทธิvในการเปลี�ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื Aอ 
การจดัจําหนา่ย และวิธีการจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงตามที�ระบไุว้ในเอกสารฉบบันี Aตามความเหมาะสม ในกรณีที�เกิดปัญหา 
อปุสรรค หรือข้อจํากดัในการดําเนินการ ทั Aงนี A เพื�ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทนุอย่างเป็นธรรมและเพื�อให้การเสนอขาย 
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงครั Aงนี Aประสบความสาํเร็จสงูสดุ 

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

3.1.1 การเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในครั Aงนี Aเป็นการเสนอขายในวงจํากดัแก่ผู้ลงทนุสถาบนัและผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประเภท
และลกัษณะที�นิยามไว้ในข้อ 4 และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที� กจ .4/2560 เรื�อง 
การกําหนดบทนิยามผู้ ลงทุนสถาบัน ผู้ ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที� 8 กุมภาพันธ์ พ .ศ . 2560 
(ตามที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมหรือใช้แทนที�) และเป็นการออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ครั Aงที� 1/2564 ตามที�ได้กําหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ. 12/2559 เรื�อง การขออนญุาตและการอนญุาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ที�
มีอนพุนัธ์แฝง ฉบบัลงวนัที� 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (รวมทั Aงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมเป็นครั Aงคราว) และเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ ที�
มีอนพุนัธ์แฝงตามมลูคา่ที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบเป็นคราว ๆ ไป  
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3.1.2 การเสนอขายและการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบั
ตลาดทุน หรือสํานักงานก.ล.ต.ประกาศกําหนด ที�เกี�ยวกับการจําหน่ายตราสารหนี Aของบริษัทที�ออกหลกัทรัพย์ ซึ�งรวมถึง
หลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน 
ระบบงาน และการให้บริการของผู้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ ประกอบธุรกิจสัญญาซื Aอขายล่วงหน้าและประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ 

3.2 ผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  
เลขที� 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศพัท์ 02-255-2222 

3.3 เงื�อนไขและคา่ตอบแทนในการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

เนื�องจากผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง เป็นผู้จดัจําหนา่ยเอง จึงไมม่ีคา่ตอบแทนในการจดัจําหนา่ย 

3.4 วิธีการขอรับหนงัสอืชี Aชวน 

ผู้ลงทนุสถาบนัและ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ ที�ประสงค์จะจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสอืชี Aชวนซึ�งอาจอยู่
ในรูปแบบ CD และใบจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้ที�ผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ตามที�อยูที่�ระบไุว้ในข้อ 3.2 ระหวา่งวนั
และเวลาทําการของผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง นบัตั Aงแตว่นัที�หนงัสอืชี Aชวนมีผลบงัคบัใช้จนถึงวนัที�สิ Aนสดุการเสนอขาย 
หรือขอคัดสําเนาหนังสือชี Aชวน ซึ�งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี Aชวนที�ยื�นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เพื�อศึกษารายละเอียด
เกี�ยวกับผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงและหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�จะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ครั Aงที� 1/2564 ได้ 
ก่อน ทําการจองซื Aอหุ้ นกู้ ที� มี อนุพัน ธ์แฝง ได้ ที� ศูน ย์สารสนเท ศตลาดทุน  สํานักงาน  ก .ล .ต . เลขที�  333/3  ถน น 
วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ในเวลาทําการของสํานกังาน ก.ล.ต. หรือดาวน์โหลด (Download) 
จากเว็บไซต์ของสาํนกังาน ก.ล.ต. ทาง http://www.sec.or.th 

3.5 การจดัสรรและวิธีการจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

ผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงภายใต้โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ครั Aงที� 1/2564 ให้แก่ลกูค้า
หรือผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงซึ�งเป็นผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ เทา่นั Aน  

การเสนอขาย จดัจําหนา่ย และจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ ประกาศกําหนด ที�เกี�ยวกบัการจําหน่ายตราสารหนี Aของบริษัทที�ออกหลกัทรัพย์ ซึ�งรวมถึงหลกัเกณฑ์ที�กําหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และ 
การให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซื Aอขายลว่งหน้า และประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ รวมทั Aง แนวทาง (Guideline) การปฏิบัติ 
ในรายละเอียดของข้อกําหนดตามประกาศดงักลา่วข้างต้น 

การจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มอีนพุนัธ์แฝง โดยผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงมี
สิทธิที�จะจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงดงักล่าวให้แก่ผู้ จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงซึ�งเป็นผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 
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รายใดในจํานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้หรืออาจปฏิเสธการจองซื Aอและไม่จดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงให้แก่ผู้จองซื Aอรายใด ๆ ไมว่่า
ทั Aงหมดหรือบางสว่นได้ ตามแตที่�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะเห็นสมควร 

เนื�องจากผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงมีฐานะเป็นธนาคารพาณิชย์ซึ�งจําต้องปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที�  
สนส. 15/2558 และกฎเกณฑ์อื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องของธนาคารแหง่ประเทศไทย ดงันั Aน การเสนอขาย จดัจําหนา่ย และจดัสรรหุ้นกู้
ที�มีอนพุนัธ์แฝงจึงจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยที� สนส. 15/2558 รวมทั Aงกฎเกณฑ์ของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทยที�เกี�ยวข้องนั Aนด้วย 

3.6 วนั วิธีการจองและการชําระเงินคา่จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

ผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะดําเนินการกําหนดรายละเอียด ขั Aนตอน วิธีการจองซื Aอ รวมทั Aงเงื�อนไขในการจดัสรรหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงและจะเปิดเผยให้ผู้ลงทนุที�ได้รับการเชิญจากผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้ทราบก่อนที�จะทําการจองซื Aอ ซึ�ง
ตามปกติผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงมีขั Aนตอนในการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงดงัตอ่ไปนี A 

3.6.1 ผู้ลงทนุสถาบนั 

ผู้ลงทุนสถาบนัที�ต้องการจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงให้ถกูต้อง
ครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลงลายมือชื�อ หากผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเป็นนิติบคุคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ของนิติบคุคลนั Aนพร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื Aอ ดงันี A 

(1) ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที�จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบสําเนา
หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสดุ (ที�ออกให้ไม่เกิน 1 (หนึ�ง) เดือนก่อนวนัจองซื Aอ) พร้อมลงนามรับรอง
สาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคล และประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบตัร
ประจําตวัประชาชน สาํเนาใบตา่งด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคล
ดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(2) ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที�จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบ
สําเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือหนังสือสําคัญการจัดตั Aงบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ
หนงัสือรับรองฉบบัล่าสดุ (ที�ออกให้ไม่เกิน 1 (หนึ�ง) เดือนก่อนวนัจองซื Aอ) พร้อมลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนั Aน และประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาํเนาหนงัสือเดินทาง
ของผู้มีอํานาจลงนามซึ�งลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(3) สาํเนาสมดุเงินฝากประเภทบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัที�เปิดในนามผู้จองซื Aอ (ใช้เฉพาะกรณีผู้จองซื Aอที�เลือก
รับใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและประสงค์จะรับดอกเบี Aยและเงินต้นโดยการโอนเข้าบญัชี) 

3.6.2 ผู้ลงทนุรายใหญ่ 

ผู้ลงทนุรายใหญ่ที�ต้องการจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มใบจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงให้ถกูต้อง
ครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลงลายมือชื�อ หากผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเป็นนิติบคุคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ของนิติบคุคลนั Aนพร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื Aอ ดงันี A 

(1) ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย จะต้องแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนและลงนาม
รับรองสาํเนาถกูต้อง หรือในกรณีที�ไมม่ีบตัรประจําตวัประชาชน ให้แนบสาํเนาบตัรประจําตวัที�ทางราชการออกให้ที�มี
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เลขประจําตวัประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้านที�มีเลขประจําตวัประชาชนพร้อมทั Aงลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
และ (ในกรณีที�ผู้จดัจําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงร้องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test  ซึ�งลงนามรับทราบผลการ
ประเมินโดยผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  

(2) ผู้จองซื Aอหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�เป็นบุคคลธรรมดาซึ�งไม่มีสญัชาติไทย จะต้องแนบสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนา
หนงัสอืเดินทางที�ยงัไมห่มดอายพุร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง และ (ในกรณีที�ผู้จดัจําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง
ร้องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test  ซึ�งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  

(3) ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เป็นนิติบคุคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย จะต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองกระทรวง
พาณิชย์ฉบบัลา่สดุ (ที�ออกให้ไมเ่กิน 1 (หนึ�ง) เดือนก่อนวนัจองซื Aอ) พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจ
ลงนามของนิติบคุคล และประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สาํเนา
ใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนาม
รับรองสาํเนาถกูต้อง และ (ในกรณีที�ผู้ จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงร้องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test  ซึ�ง
ลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง   

(4) ผู้จองซื Aอหุ้ นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�เป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบสําเนาหนงัสือแสดงความเป็น 
นิติบคุคลหรือหนงัสอืสาํคญัการจดัตั Aงบริษัท หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และหนงัสือรับรองฉบบัลา่สดุ (ที�ออกให้
ไมเ่กิน 1 (หนึ�ง) เดือนก่อนวนัจองซื Aอ) พร้อมลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนั Aน 
และประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาํเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มีอํานาจลงนามซึ�งลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง และ (ในกรณีที�ผู้ จัดจําหน่ายหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงร้องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test  ซึ�ง 
ลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  

(5) สาํเนาสมดุเงินฝากประเภทบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัที�เปิดในนามผู้จองซื Aอ (ใช้เฉพาะกรณีผู้จองซื Aอที�เลือก
รับใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและประสงค์จะรับดอกเบี Aยและเงินต้นโดยการโอนเข้าบญัชี)  

3.6.3 ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงสามารถจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้ที�สาํนกังานของผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในวนัและ
เวลาทําการของผู้จัดจําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงตามที�ระบุในข้อ 3.2 และผู้จัดจําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะแจ้งผลการ
จดัสรรกลบัมาภายในวนัที�มีการออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ทั Aงนี A ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงต้องจดัสง่เอกสารตามที�กําหนด
ข้างต้นและจะต้องชําระเงินค่าจองซื Aอครั Aงเดียวเต็มจํานวนที�จองซื Aอตามราคาขายของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ได้ระบไุว้ในสญัญา
ที�กําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) โดยสามารถชําระคา่จองซื Aอได้หลายวิธี ดงันี A 

3.6.3.1 ผู้ลงทนุสถาบนั  

(1) ชําระเป็นเงินสด ไมเ่กินเวลา 12.00 น. ของวนัที�ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Issue Date)  

(2) ชําระโดยการโอนเงินผา่นระบบ BAHTNET โดยจะต้องชําระภายในเวลา 12.00 น. ของวนัที�ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
(Issue Date) โดยเข้าบญัชีตามที�ผู้จดัจําหนา่ยแจ้งให้ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงทราบ 

(3) ชําระโดยการหกับญัชีธนาคาร จะต้องชําระภายในเวลา 12.00 น. ของวนัที�ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Issue Date) 
โดยเข้าบญัชีตามที�ผู้จดัจําหนา่ยแจ้งให้ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงทราบ 
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(4) ชําระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที�เรียกวา่ เช็คธนาคาร) หรือดร๊าฟท์ โดยจะต้องลงวนัที�สั�งจ่ายเช็คไม่เกินวนัทําการ
ก่อนหน้าวนัที�ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Issue Date)  และนําสง่เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที�เรียกวา่ เช็คธนาคาร) หรือ 
ดร๊าฟท์ถึงผู้จดัจําหนา่ยลว่งหน้าไม่เกิน 12.00 น. ของวนัทําการก่อนหน้าวนัที�ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Issue Date) 
แต่ละรุ่น และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหกับญัชีเดียวกนักบัของสถานที�จองซื Aอเท่านั Aน และขีดคร่อม โดยสั�ง
จ่ายบญัชีตามที�ผู้จดัจําหนา่ยแจ้งให้ผู้จองซื Aอทราบ 

(5) หากเป็นการรับชําระที�นอกเหนือจากที�ระบขุ้างต้น จะต้องเป็นวิธีการที�ได้รับการอนมุตัิจากผู้บริหารของผู้จดัจําหนา่ย
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

3.6.3.2 ผู้ลงทนุรายใหญ่ 

(1) ชําระเป็นเงินสด ไมเ่กินเวลา 15.00 น. ของวนัทําการก่อนหน้าวนัที�ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Issue Date)  

(2) ชําระโดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET โดยจะต้องชําระภายในเวลา 15.00 น. ของวนัทําการก่อนหน้าวนัที�ออก
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Issue Date) โดยเข้าบญัชีตามที�ผู้จดัจําหนา่ยแจ้งให้ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงทราบ 

(3) ชําระโดยการหกับญัชีธนาคาร จะต้องชําระภายในเวลา 15.00 น. ของวนัทําการก่อนหน้าวนัที�ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝง (Issue Date) โดยเข้าบญัชีตามที�ผู้จดัจําหนา่ยแจ้งให้ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงทราบ 

(4) ชําระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที�เรียกวา่ เช็คธนาคาร) หรือดร๊าฟท์ โดยจะต้องลงวนัที�สั�งจ่ายเช็คไม่เกินวนัทําการ
ก่อนหน้าวนัที�ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง (Issue Date) และนําส่งเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที�เรียกว่า เช็คธนาคาร) หรือ 
ดร๊าฟท์ถึงผู้จดัจําหนา่ยลว่งหน้าไม่เกิน 12.00 น. ของวนัทําการก่อนหน้าวนัที�ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (Issue Date) 
แต่ละรุ่น และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหกับญัชีเดียวกนักบัของสถานที�จองซื Aอเท่านั Aน และขีดคร่อม โดยสั�ง
จ่ายบญัชีตามที�ผู้จดัจําหนา่ยแจ้งให้ผู้จองซื Aอทราบ 

(5) หากเป็นการรับชําระที�นอกเหนือจากที�ระบขุ้างต้น จะต้องเป็นวิธีการที�ได้รับการอนมุตัิจากผู้บริหารของผู้จดัจําหนา่ย
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

3.6.4 ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ยื�นความจํานงในการจองซื Aอและได้ดําเนินการครบถ้วนตามขั Aนตอนแล้ว จะขอยกเลกิการจองซื Aอ
และขอเงินคืนไมไ่ด้ (เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 3.7 ยอ่หน้าที� 2) แตอ่ยา่งไรก็ตาม ผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงมีสทิธิยกเลิก
การจองซื Aอของผู้จองซื Aอที�ดําเนินการไมค่รบถ้วนดงัที�ได้กลา่วไว้ข้างต้น 

3.6.5 การดําเนินการจองซื Aอจะต้องปฏิบตัิตามรูปแบบหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�ผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจดัเตรียมไว้ในแตล่ะ
สถานที� 

3.6.6 ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและผู้จดัจําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงขอสงวนสิทธิvในการปิดรับการจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงก่อน
ครบกําหนดระยะเวลาการเสนอขาย หากมีผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงครบตามจํานวนที�กําหนดแล้ว และ/หรือ ในกรณีที� 
ผู้จองซื Aอชําระค่าจองซื Aอเป็นเช็ค แต่ผู้จดัจําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ภายในระยะเวลาที�กําหนด
ข้างต้น ซึ�งในกรณีดงักลา่วนี A ผู้จองซื Aอยินยอมรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ ที�เกิดขึ Aนแก่ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์
แฝง (ถ้ามี) 
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3.7 การยกเลกิการจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

ผู้จดัจําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงมีสิทธิยกเลิกการจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงของผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ดําเนินการ
หรือชําระค่าจองซื Aอไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้องตามข้อ 3.6 ผู้จดัจําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงขอสงวนสทิธิvในการรับจองซื Aอหุ้นกู้
ที�มีอนุพนัธ์แฝงเกินกว่าจํานวนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�เสนอขายเพื�อสํารองไว้กรณีที�ไม่สามารถเรียกชําระเงินค่าจองซื Aอจาก 
ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในลําดบัที�จะได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง หรือในกรณีที�ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�อยู่
ในลาํดบัที�จะได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไมส่ามารถปฏิบตัิตามวิธีการจองซื Aอ และการชําระเงินค่าจองซื Aอตามที�ระบไุว้
ในข้อ 3.6 ทั Aงนี A ผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงอาจตดัสิทธิในการได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงของผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงรายนั Aน ๆ และจะจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในสว่นที�ตดัออกให้แก่ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงรายอื�น จนกว่าจะ
ครบตามจํานวนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เสนอขาย 

ในกรณีที�ผู้จดัจําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงเห็นว่ามีเหตทีุ�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงต้องระงบัหรือหยดุการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝง หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�เสนอขายให้แก่ผู้ จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงได้ ผู้จองซื Aอหุ้ นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงมีสิทธิที�จะยกเลิกการจองซื Aอภายในวนัทําการถดัไปนบัจากวนัที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแจ้งระงบัหรือหยดุการ
เสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�เสนอขายให้แก่ผู้ จองซื Aอหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง
ดงักลา่วได้ ทั Aงนี A หากเหตกุารณ์ดงักลา่วเกิดขึ Aนในวนัจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงวนัสดุท้าย ให้ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�
ประสงค์จะยกเลิกการจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงต้องดําเนินการยกเลกิการจองซื Aอภายในวนัเดียวกนันั Aน (กําหนดเวลายกเลิก
การจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง) 

3.8 การจดัสรรในกรณีที�มีผู้จองซื Aอเกินกวา่จํานวนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เสนอขาย 

ในกรณีที�มีผู้จองซื Aอเกินกว่าจํานวนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เสนอขาย ให้อยู่ในดลุพินิจของผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�จะ
ดําเนินการจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงตามที�เห็นสมควร ทั Aงนี A ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการ
จดัสรรน้อยกวา่จํานวนที�จองซื Aอจะได้รับคา่จองซื Aอคืนตามรายละเอียดที�ระบไุว้ในข้อ 3.9 

3.9 วิธีการคืนเงินคา่จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

3.9.1 วิธีการคืนเงินคา่จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในกรณีที�ไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง หรือได้รับจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงน้อยกวา่จํานวนที�จองซื Aอ 

ในกรณีที�ผู้จองซื Aอมิได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง หรือได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไมค่รบจํานวนที�จองซื Aอ ผู้จดั
จําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะทําการคืนเงินค่าจองซื Aอ (ในกรณีที�มิได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง) หรือเงินสว่นต่าง 
คา่จองซื Aอ (ในกรณีที�ได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไมค่รบจํานวนที�จองซื Aอ) ให้แก่ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงโดยไม่มี
ดอกเบี Aยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีของผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงตามที�ระบไุว้ในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงภายใน 7 (เจ็ด) วนัทําการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงหรือโดยการจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่าย 
ผู้จองซื Aอตามชื�อที�ระบใุนใบจองซื Aอและสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ที�ระบใุนใบจองซื Aอภายใน 10 (สิบ) วนัทําการนบั
จากวนัที�สิ Aนสดุระยะเวลาการจองซื Aอ ทั Aงนี A ในกรณีที�ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื Aอหุ้ นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงให้แก่ผู้ จองซื Aอได้ภาย
ระยะเวลา 10 (สิบ) วนัทําการนบัจากวนัสิ Aนสดุระยะเวลาการจองซื Aอ ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะได้รับดอกเบี Aยในอตัรา
ร้อยละ 7.5 (เจ็ดจดุห้า) ตอ่ปีโดยคํานวณจากจํานวนเงินคา่จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ยงัไมไ่ด้รับการจดัสรร นบัจากวนัที�พ้น
กําหนดเวลา 10 (สิบ) วนัทําการดงักลา่ว จนถึง (แต่ไม่รวม) วนัที�ผู้จองซื Aอได้รับคืนเงินดงักลา่วแล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณี 
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ใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื Aอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ที�ระบุไว้ในใบจองซื Aอโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่า 
ผู้จองซื Aอได้รับคืนเงินคา่จองซื Aอแล้วโดยชอบและผู้จองซื Aอไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบี Aย และ/หรือ คา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

3.9.2 วิธีคืนเงินค่าจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ในกรณีที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงระงบัหรือหยดุการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง
หรือไมส่ามารถสง่มอบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เสนอขายได้ 

ผู้จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะสง่คืนเงินค่าจองซื Aอในกรณีที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงระงบัหรือหยดุการเสนอขายหุ้นกู้ ที�
มีอนพุนัธ์แฝงหรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�เสนอขายได้โดยไม่มีดอกเบี Aยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ 
ผู้ จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงโดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายผู้ จองซื Aอตามที�ระบุในใบจองซื Aอและส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที�อยู่ที�ระบุในใบจองซื Aอภายใน 10 (สิบ) วนัทําการนบัจากวนัสิ Aนสดุกําหนดเวลายกเลิกการจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงโดยสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ของผู้จองซื Aอ ในกรณีที�ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง
ให้แก่ผู้ จองซื Aอได้ภายในระยะเวลา 10 (สิบ) วนัทําการนบัแต่วันสิ Aนสดุกําหนดเวลายกเลิกการจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง
ดงักลา่ว ผู้จองซื Aอดงักลา่วมีสทิธิได้รับดอกเบี Aยในอตัราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจดุห้า) ตอ่ปีโดยคํานวณจากจํานวนเงินคา่จองซื Aอหุ้นกู้
ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ยงัไม่ได้ชําระคืนให้แก่ผู้จองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงนั Aนนบัจากวนัที�พ้นกําหนดระยะเวลา 10 (สบิ) วนัทําการ
ดงักลา่วจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัที�ได้มีการชําระคืน ทั Aงนี A ไมว่่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการสง่เช็คคืนเงินค่าจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ที�ระบใุนใบจองซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื Aอได้รับคืนเงิน 
คา่จองซื Aอแล้วโดยชอบและผู้จองซื Aอไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบี Aย และ/หรือ คา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป  

3.10 วิธีการสง่มอบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงโดยนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะจดัทําและสง่มอบใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงให้แก่ผู้จองซื Aอตาม
จํานวนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ได้รับการจดัสรรภายใน 15 (สบิห้า) วนัทําการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง โดย
การจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื�อและที�อยูข่องผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มอีนพุนัธ์แฝงที�ปรากฏอยูใ่นใบจองซื Aอ หรือดําเนินการนําหุ้น
กู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ได้รับจดัสรรฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผู้ฝากภายใน 7 (เจ็ด) วนัทํา
การนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง สําหรับผู้จองซื Aอที�ได้แจ้งความประสงค์ให้ดําเนินการดงักลา่วไว้ในใบจอง
ซื Aอหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

3.11 ภาระภาษีของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและผลตอบแทนอื�น  

ผู้ลงทนุควรปรึกษาที�ปรึกษาทางภาษีอากรของตนเองถึงภาระภาษีที�เกี�ยวข้องในการลงทนุในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงของตน ทั Aงนี A 
ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะไม่รับผิดชอบต่อภาษี อากร หรือค่าธรรมเนียมของรัฐไม่วา่ประเภทใด ที�กําหนดเรียกเก็บ หรือหกั 
ณ ที�จ่าย หรือประเมินโดยผู้มีอํานาจกระทําการในนามของประเทศไทย และประเทศอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องหรือหน่วยย่อยทาง
การเมืองหรือเจ้าหน้าที�ใด ๆ ของหรือในหนว่ยงานยอ่ยดงักลา่วนั Aน ซึ�งมีอํานาจเรียกเก็บภาษีที�เกี�ยวกบัการชําระเงิน หรือการสง่
มอบทรัพย์สินที�ตกลงจะส่งมอบ ภายใต้หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง เว้นแต่จะเป็นภาษี อากร หรือค่าธรรมเนียมรัฐที�กําหนดให้เรียก
เก็บกบัผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 


