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ลกัษณะตราสาร  ระดบัความเสยีง 
สกลุเงนิ บาทหรือสกุลเงนิต่างประเทศตามทรีะบุ

ไวใ้นสญัญาทกํีาหนดสทิธแิละหนา้ทขีอง
ผู อ้อกและผู ถ้ือหุน้กูท้ีมีอนุพันธ์แฝง 
(Final Terms) ทเีกยีวขอ้ง  

 (พจิารณาจากเงอืนไขการคุม้ครองเงนิตน้และอนัดบัความน่าเชอืถอื) 
 

อาย ุ [•]   ตราสารนเีป็นตราสารประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิ
และมกีารชําระเงนิตน้และผลตอบแทนขนึกบัปัจจัยอา้งองิ อตัราดอกเบยี ไมม่ดีอกเบยี 

ไมม่ดีอกเบยี 
เป็นไปตามสญัญาทกํีาหนดสทิธแิละ
หนา้ทขีองผูอ้อกและผูถ้อืหุน้กูท้มีี
อนุพันธแ์ฝง (Final Terms) ที
เกยีวขอ้ง 

 
งวดการชําระดอกเบยี  ความเสยีงของผูอ้อก 
การไถถ่อนกอ่นกําหนด  ผูอ้อกหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงอาจมคีวามเสยีงทกีระทบในทางลบ

ตอ่ความสามารถในการชําระหนี ดังตอ่ไปน ี
1. ความเสยีงดา้นเครดติ: ผูอ้อกหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงอาจเผชญิ
ความเสยีงดา้นเครดติ เมอืคู่สัญญาไม่ปฏบิัตติามเงอืนไขและ
ขอ้ตกลงทรีะบไุวใ้นสญัญา  
2. ความเสยีงดา้นตลาด: อาจเกดิจากการเปลียนแปลงมูลค่า
ของฐานะทอียู่ในงบแสดงฐานะทางการเงนิทเีกดิจากความผัน
ผวนของอัตราดอกเบยี อัตราแลกเปลยีน ราคาตราสารทุน และ
ราคาสนิคา้โภคภัณฑ์ ทีมีผลกระทบในทางลบต่อรายไดแ้ละ
เงนิกองทนุของผูอ้อกหุน้กู ้
3. ความเสยีงดา้นปฏบิัตกิาร: เช่น ความบกพร่องของกระบวนการ
ควบคุมภายใน บุคลากร ระบบงานของผูอ้อกหุน้กูท้ีมอีนุพันธ์แฝง
หรอืเหตกุารณ์ภายนอก รวมถงึความเสยีงดา้นกฎหมาย  
4. ความเสยีงดา้นสภาพคล่อง: ผูอ้อกหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงอาจเผชญิกบั
ความเสยีงในส่วนนี หากไม่สามารถชําระหนีสนิหรือภาระผูกพันเมอืถงึ
กําหนดเนืองจากไม่สามารถเปลยีนสนิทรัพยเ์ป็นเงนิสดได ้หรือจัดหา
เงนิทนุไดเ้พยีงพอ 
5. การบริหารจัดการเงินกองทุน: ผูอ้อกหุน้กูท้ีมีอนุพันธ์แฝงได ้
บรหิารจัดการเงนิกองทุนตามหลัก Basel III ที ธปท.กําหนดทังใน
ระดับธนาคารและระดับกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ  
6. ความเสยีงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ: ผูอ้อกหุน้กูท้มีอีนุพันธ์
แฝงมีมาตรการป้องกัน และพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งตอ่เนือง 
ทังนี ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดของความเสยีงเพมิเตมิ
ไดใ้นแบบ filing สว่นท ี3 หัวขอ้ (4) ปัจจัยความเสยีงทัวไป          

มลูคา่การเสนอขายรวม [•] 
หลกัประกนั/ผูคํ้า
ประกนั 

ไมม่ ี   

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ ไมม่ ี  
วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ เพอืบรหิารสภาพคลอ่ง และบรหิาร

จัดการความเสยีงดา้นเครดติ รวมถงึ
ดา้นอตัราดอกเบยี รวมทังใชใ้นการ
ดําเนนิงานทวัไปของผูอ้อก 

 

ปัจจัยอา้งองิ ดัชน ีSolactive Global Artificial 
Intelligence ESG EUR Index 5% 
AR (SOAIESG5) 

 

วันกําหนดคา่ปัจจยัอา้งองิ [•]  

รปูแบบการไถถ่อน Cash   
  
อนัดบัความนา่เชอืถอืของผูอ้อก 
อนัดับ AAA(tha)  แนวโนม้ คงท ี(Stable) 
เมอืวันท ี1 ธ.ค.2564 โดย บรษัิท ฟิทชเ์รทตงิ (ประเทศไทย) 

จํากดั 
รายละเอยีดสาํคญัอนื 
วันทอีอกตราสาร [•] 
วันทคีรบกําหนดอาย ุ [•] 
ประเภทการเสนอขาย ผูล้งทนุสถาบนั/ผูล้งทนุรายใหญ ่
ผูจ้ัดจําหน่าย/ผูค้า้ ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) 
นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน)   
อตัราผลตอบแทน
สงูสดุ 

ขนึอยูก่บัความเคลอืนไหวของราคาและความ
ผันผวนของปัจจัยอา้งองิทเีกยีวขอ้งและ
อตัราดอกเบยีตอ่อายตุราสาร 

  

อตัราผลตอบแทนตําสดุ 0%   
การคุม้ครองเงนิตน้ คุม้ครองเงนิตน้ 100%   
    

 

 

Factsheet 
ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) 

สถานะการเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (listed) :  เป็น  ไมเ่ป็น 
ประกอบธรุกจิ: ธนาคารพาณชิย ์ธรุกจิหลกัทรัพย ์และธรุกจิทเีกยีวเนอืงตามทไีดร้ับอนุญาตตาม 
พ.ร.บ.ธรุกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 และพ.ร.บ.หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

เสนอขาย: หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง ซงึอา้งองิกบัหลักทรัพยไ์ทยหรอืหลกัทรัพยต์า่งประเทศ ทมีลีักษณะเป็นตราสารทนุ/ดชันหีลักทรัพย์
ทเีกยีวขอ้งกบัปัจจัยอา้งองิตามหลกัทรัพยด์ังกลา่ว ซงึมคีณุสมบตัติามทกํีาหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ 

กํากบัตลาดทนุ (Equity Linked Note ประเภท Vanilla Option) ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิ(“หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง”) 
ระยะเวลาการเสนอขาย: ภายใน 1 ปี นับแตว่ันทไีดร้ับอนุญาต 
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ขอ้กาํหนดในการดาํรงอตัราสว่นทางการเงนิ  อตัราสว่นทางการเงนิทสีาํคญัของผูอ้อก 
ไมม่ขีอ้กําหนดในการดํารงอตัราสว่นทางการเงนิ  

 
สรปุฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลงั 2 ปีและงวด งวด 9 เดอืนสนิสดุวนัท ี30 กนัยายน 2564 
  
 
 
 
 
 
 
 

ลาํดบัการไดร้บัชําระหน ี
สทิธเิรยีกรอ้งของผูล้งทนุในการไดร้ับชําระหนีเมอืผูอ้อกหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงถกูพทิกัษ์ทรัพย ์ถูกศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอืมกีาร
ชําระบญัชเีพอืการเลกิบรษัิท 
 
 
 
 
ลกัษณะพเิศษและความเสยีงสาํคญัของตราสาร 
 ลกัษณะพเิศษของตราสาร 
หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง ซงึอา้งองิกับดัชนีหลักทรัพย ์Solactive Global Artificial Intelligence ESG EUR Index 5% AR มลีักษณะ
ดังตอ่ไปน ี
 
ในวันครบกําหนดอายขุองหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง กรณีทอีนพุนัธแ์ฝงเป็นการซอืสทิธใินการซอืปจัจยัอา้งองิ (Long Call Option) 
1.        การจ่ายผลตอบแทน 

ผูล้งทนุจะไดร้ับผลตอบแทนในสกลุเงนิตน้ ตามรายละเอยีดดังตอ่ไปนี 
 
ผลตอบแทนรวม =  ผลตอบแทนจากอนุพันธแ์ฝง  
 
 
*ผลตอบแทนจากอนุพันธแ์ฝง = เงนิตน้ x [(อตัราแลกเปลยีนตอนจบ) x อตัราผลตอบแทนรว่ม x ( ราคาอา้งองิ - 1)] 
                                                         อตัราแลกเปลยีนเรมิตน้                                       ราคาใชส้ทิธ ิ
 
*ถา้ผลตอบแทนจากอนุพันธแ์ฝงมมีลูคา่ตํากวา่ศนูย ์จะใชม้ลูคา่ศนูยใ์นการคํานวณผลตอบแทนรวม 

 
2.        การจ่ายคนืเงนิตน้ 

ผูล้งทนุจะไดร้ับคนืเงนิตน้ตามรายละเอยีดดังตอ่ไปน ี
จะมกีารทยอยจา่ยคนืเงนิตน้ดังตอ่ไปน ี
เงนิตน้จ่ายคนืแตล่ะงวด = จํานวนเงนิตน้ x สดัสว่นเงนิตน้จา่ยคนื x อตัราการคุม้ครองเงนิตน้ (กรณทีมีกีารคุม้ครองเงนิตน้) 
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ตัวอยา่ง 
จําลองเหตกุารณ์กรณี: ซอืสทิธใินการซอืปัจจัยอา้งองิ (Long Call Option) 

 
เงนิตน้ [10,000,000 บาท] 
สกลุเงนิของตราสาร [บาท] 
วันทอีอกตราสาร [1 มกราคม 2565] 
วันครบกําหนดอาย ุ [1 มกราคม 2570] 
อตัราดอกเบยี [0.00% ตอ่ปี] 
Day Count Convention [365] 
อตัราคุม้ครองเงนิตน้ (%) 100.00% 
ปัจจัยอา้งองิ SOAIESG5 Index 
ราคาใชส้ทิธ ิ(Strike Price) 240.00 
ราคาอา้งองิ คา่เฉลยีของระดับ SOAIESG5 Index ทกุๆรอบไตรมาส ตลอดอายหุุน้กู ้
อตัราผลตอบแทนรว่ม (Participant Rate, %) 57.60% 
สกลุเงนิของผลตอบแทนจากอนุพันธแ์ฝง EUR 
อตัราแลกเปลยีนเรมิตน้ (THB amount per 1 EUR) 39.00 

 
ตารางการจา่ยคนืเงนิตน้ 

วันทจีา่ยคนืเงนิตน้ สดัสว่นเงนิตน้จา่ยคนื 
1 มกราคม 2566 1% 
1 มกราคม 2567 1% 
1 มกราคม 2568 1% 
1 มกราคม 2569 1% 
1 มกราคม 2570 96% 

รวม 100% 
 
การคํานวณผลตอบแทน 
 

ราคา
อา้งองิ 

อตัรา
แลกเปลยีนตอน

จบ 

ผลตอบแทนรวม การจา่ยคนืเงนิตน้ รวมผลกําไร/ขาดทนุจากการ
ลงทนุ 

200 35.00 ผลตอบแทนจากอนุพันธแ์ฝง = 
10,000,000 x [(35.00/39.00) x 
57.60% x (200/240 - 1)] 
= -861,538.46 บาท ปรับเป็นศนูย ์ 
 
 
ผลตอบแทนรวม = 0 บาท  

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

(เงนิตน้จา่ยคนื + ผลตอบแทน
รวม) – เงนิตน้ = (10,000,000 
+ 0) – 10,000,000 = 0 บาท 

240 35.00 ผลตอบแทนจากอนุพันธแ์ฝง = 
10,000,000 x [(35.00/39.00) x 
57.60% x (240/240 - 1)] 
= 0 บาท  
 
ผลตอบแทนรวม = 0 บาท 

(เงนิตน้จา่ยคนื + ผลตอบแทน
รวม) – เงนิตน้ = (10,000,000 
+ 0) – 10,000,000 = 0 บาท 

280 35.00 ผลตอบแทนจากอนุพันธแ์ฝง = 
10,000,000 x [(35.00/39.00) x 
57.60% x (280/240 – 1)] 
= 861,538.46 บาท  
 
ผลตอบแทนรวม = 861,538.46 บาท 

(เงนิตน้จา่ยคนื + ผลตอบแทน
รวม) – เงนิตน้ = (10,000,000 
+ 861,538.46) – 10,000,000 
=  861,538.46 บาท 
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ราคา

อา้งองิ 
อตัรา

แลกเปลยีนตอน
จบ 

ผลตอบแทนจากอนุพนัธแ์ฝง การจา่ยคนืเงนิตน้ รวมผลกําไร/ขาดทนุจากการ
ลงทนุ 

200 43.00 ผลตอบแทนจากอนุพันธแ์ฝง = 
10,000,000 x [(43.00/39.00) x 
57.60% x (200/240 -1)] 
= -1,058,461.54 บาท ปรับเป็นศนูย ์ 
 
ผลตอบแทนรวม = 0 บาท  

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

(เงนิตน้จา่ยคนื + ผลตอบแทน
รวม) – เงนิตน้ = (10,000,000 
+ 0) – 10,000,000 = 0 บาท 

240 43.00 ผลตอบแทนจากอนุพันธแ์ฝง = 
10,000,000 x [(43.00/39.00) x 
57.60% x (240/240 -1)] 
= 0 บาท  
 
ผลตอบแทนรวม = 0 บาท 

(เงนิตน้จา่ยคนื + ผลตอบแทน
รวม) – เงนิตน้ = (10,000,000 
+ 0) – 10,000,000 = 0 บาท 

280 43.00 ผลตอบแทนจากอนุพันธแ์ฝง = 
10,000,000 x [(43.00/39.00) x 
57.60% x (280/240 – 1)] 
= 1,058,461.54 บาท  
 
ผลตอบแทนรวม =1,058,461.54บาท 

(เงนิตน้จา่ยคนื + ผลตอบแทน
รวม) – เงนิตน้ = (10,000,000 
+1,058,461.54) – 10,000,000 
= 1,058,461.54 บาท 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 การเป็นบคุคลภายใน : ไมเ่ป็น 
 ความเสยีงสําคญัของตราสาร 
1. หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงเป็นตราสารทมีสีภาพคลอ่งตํา และมตีลาดรองจํากดั ทําใหผู้ล้งทุนอาจซอืขายไดไ้มส่ะดวก 
2. ผูล้งทนุมคีวามเสยีงทจีะสญูเงนิลงทนุทังหมดหรอืบางสว่น หากหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงไมม่กีารคุม้ครองเงนิตน้ หรอืคุม้ครองเงนิตน้ตํา

กวา่ 100% ของเงนิลงทนุ ทังน ีการลงทนุในหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงนเีป็นธรุกรรมทไีมใ่ช ่"เงนิฝาก" และธรุกรรมการลงทนุในหุน้กูท้มีี
อนุพันธแ์ฝงดังกลา่วจะไมไ่ดร้ับความคุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงนิฝากแตอ่ยา่งใด 

3. หุน้กูท้ ีมีอนุพันธ์แฝงเป็นตราสารทีมีความซับซอ้นมากกว่าหุน้กูห้รือตราสารหนีทัวไป เนืองจากมีส่วนทีเป็นตราสารอนุพันธ์ 
(derivatives) ซงึจะมคีวามเสยีงทเีกยีวขอ้งหลายดา้น เชน่ ความเสยีงของปัจจัยอา้งองิ ความเสยีงดา้นเครดติของผูอ้อกตราสาร 
เป็นตน้ ซงึผูล้งทนุจะตอ้งศกึษาและทําความเขา้ใจรายละเอยีดอยา่งถถีว้นกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

4. Credit Rating ของผูอ้อกตราสารเป็นเพยีงขอ้มลูประกอบการตัดสนิใจของผูล้งทุนเท่านัน มใิชส่งิชนํีาการซอืขายหุน้กูท้มีอีนุพันธ์
แฝง และไมไ่ดเ้ป็นการรับประกนัความสามารถในการชําระหนีของผูอ้อกหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง 

5. ผูอ้อกหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงอาจจะเสนอขายหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงหลายชดุ ซงึหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงแตล่ะชดุจะมอีายแุตกตา่งกนัและ
มคีวามเสยีงไมเ่ทา่กนั ซงึโดยทัวไปหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงทมีอีายมุากกวา่จะมคีวามเสยีงสงูกวา่  

6. หุน้กู ท้ีมีอนุพันธ์แฝงทีมีการจ่ายคืนเงินตน้และผลตอบแทนอา้งอิงกับหลักทรัพย์ไทยหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
หรือดัชนีหลักทรัพย์ดังกล่าวนี เ ป็นหุน้กูท้ีมีอนุพันธ์แฝงทีมีความเสียงแตกต่างกันตามขอ้กําหนดเพิมเติมของราคา 
หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงในแต่ละชดุ ผลตอบแทนและวธิกีารไถ่ถอนหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงนัน ขนึอยูก่บัขอ้ตกลงททํีาขนึระหวา่งผูถ้อืหุน้กู ้
ทมีอีนุพันธแ์ฝงกับผูอ้อกหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง ตามแต่ละประเภทของหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงตามเงอืนไขทรีะบไุวใ้นสัญญาทกํีาหนด
สทิธแิละหนา้ทขีองผูอ้อกและผูถ้อืหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง (Final Terms) ทเีกยีวขอ้ง โดยในกรณทีชีําระคนืเงนิตน้ในรูปแบบของเงนิ
หรือหลักทรัพยอ์า้งองิหรือทังสองรูปแบบ ในมูลค่าทีมากหรือนอ้ยกว่ามูลค่ารวมทตีราไว ้ทังนี หุน้กูท้ีมอีนุพันธ์แฝงนีไม่มกีาร
คุม้ครองเงนิตน้ แมผู้ถ้อืหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงถอืหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงจนถงึวันครบกําหนดอาย ุ

7. ในระหว่างอายุหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง สัญญาทกํีาหนดสทิธแิละหนา้ทขีองผูอ้อกและผูถ้ือหุน้กูท้มีอีนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที
เกยีวขอ้ง อาจมขีอ้กําหนดใหผู้อ้อกหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงสามารถทําการไถ่ถอนหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงก่อนวันครบกําหนดอายุดว้ย
เหตุผลทางภาษี หรอืเหตุอนืใด (callable) เชน่ เหตุไม่ชอบดว้ยกฎหมาย (Illegality Event) เหตุทางภาษี (Tax Event) เป็นตน้ 
หรอืมขีอ้กําหนดใหผู้ถ้อืหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงสามารถขอไถ่ถอนหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงกอ่นวันครบกําหนดอายไุด ้(puttable) โดยใน
กรณีทมีกีารไถ่ถอนหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงก่อนวันครบกําหนดอายุ ผูถ้อืหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงมคีวามเสยีงทจีะไมไ่ดร้ับเงนิตน้คนืทัง
จํานวนและ/หรอือาจไมไ่ดร้ับผลตอบแทนตามทคีาดหมายไว ้หรอือาจจะเสยีโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนทคีาดวา่จะไดรั้บจากผู ้
ออกหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง หากผูอ้อกหรอืผูถ้อืหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงใชส้ทิธไิถถ่อนในชว่งทอีัตราผลตอบแทนในตลาดลดตําลงกวา่
อตัราผลตอบแทนของหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง เป็นตน้  



แบบสรปุขอ้มลูสําคัญของตราสาร 
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คาํเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอนื 
1. คําเตอืน 
 การอนุมตัจิากสํานักงาน ก.ล.ต. ไมไ่ดห้มายความวา่แนะนําใหล้งทนุ ประกนัการชําระหนี ผลตอบแทน เงนิตน้ หรอื รับรองความถกู

ตอ้งของขอ้มลู 
 ขอ้มลูสรปุนเีป็นสว่นหนงึของหนังสอืชชีวน (filing) ซงึเป็นเพยีงขอ้มลูสรปุเกยีวกบัการเสนอขาย ลักษณะและความเสยีงของ

หลกัทรัพยแ์ละบรษัิททอีอกและเสนอขายหลักทรัพย ์ดงันัน ผูล้งทนุตอ้งวเิคราะหค์วามเสยีงและศกึษาขอ้มลูจากหนังสอืชชีวน 
(filing) 
 

2. ขอ้มลูแจง้เตอืนอนื 
 ประวัตกิารผดินัดชาํระหน ี: ไมม่ ี
 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) ทําหนา้ทเีป็นผูจ้ัดจําหน่ายหุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝงและตัวแทน

คํานวณเงนิ 
 
 


