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ลกัษณะตราสาร  ระดบัความเสี�ยง 
สกลุเงนิ บาทหรือสกุลเงินต่างประเทศ

ตามที�ระบุไวใ้นสัญญาที�กําหนด
สิทธิและหนา้ที�ของผู อ้อกและ 
ผูถ้ือหุน้กูท้ ี�มีอนุพันธ์แฝง (Final 
Terms) ที�เกี�ยวขอ้ง 

 (พจิารณาจากเงื�อนไขการคุม้ครองเงนิตน้และอันดับความนา่เชื�อถอื)  

 
ตราสารนี=เป็นตราสารประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิ

และมกีารชาํระเงนิตน้และผลตอบแทนขึ=นกับปัจจัยอา้งองิ 
อาย ุ [•]   
อัตราดอกเบี=ย เป็นไปตามสัญญาที�กําหนดสทิธิ

และหนา้ที�ของผูอ้อกและผูถ้อื 
หุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง (Final 
Terms) ที�เกี�ยวขอ้ง 

 
งวดการชาํระดอกเบี=ย  ความเสี�ยงของผูอ้อก 
การไถถ่อนกอ่นกําหนด  ผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงอาจมคีวามเสี�ยงที�กระทบในทางลบตอ่

ความสามารถในการชําระหนี= ดงัตอ่ไปนี= 
1. ความเสี�ยงดา้นเครดติ: ผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงอาจเผชญิ
ความเสี�ยงดา้นเครดติ เมื�อคูสั่ญญาไมป่ฏบิตัติามเงื�อนไขและ
ขอ้ตกลงที�ระบไุวใ้นสญัญา  
2. ความเสี�ยงดา้นตลาด: ฐานะที�อยูใ่นงบแสดงฐานะทางการเงนิที�
เกดิจากความผันผวนของอัตราดอกเบี=ย อัตราแลกเปลี�ยน ราคาตรา
สารทนุ และราคาสนิคา้โภคภัณฑ ์ที�มผีลกระทบในทางลบตอ่รายได ้
และเงนิกองทนุของผูอ้อกหุน้กู ้
3. ความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิาร: เชน่ ความบกพรอ่งของกระบวนการควบคมุภายใน 
บคุลากร ระบบงานของผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงหรอืเหตกุารณ์ภายนอก 
รวมถงึความเสี�ยงดา้นกฎหมาย  
4. ความเสี�ยงดา้นสภาพคลอ่ง: ผูอ้อกหุน้กูท้ ี�มอีนุพันธแ์ฝงอาจเผชญิกับความ
เสี�ยงในสว่นนี= หากไมส่ามารถชําระหนี=สนิหรอืภาระผกูพันเมื�อถงึกําหนด
เนื�องจากไมส่ามารถเปลี�ยนสนิทรัพยเ์ป็นเงนิสดได ้หรอืจัดหาเงนิทนุได ้
เพยีงพอ 
5. การบรหิารจัดการเงนิกองทนุ: ผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงไดบ้รหิารจัดการ
เงนิกองทนุตามหลัก Basel III ที� ธปท.กําหนดทั=งในระดับธนาคารและระดับ
กลุม่ธรุกจิทางการเงนิ  
6. ความเสี�ยงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ: ผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธ์
แฝงมมีาตรการป้องกัน และพัฒนาระบบรักษาความปลอดภยัดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งตอ่เนื�อง 
ทั =งนี= ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดของความเสี�ยงเพิ�มเตมิได ้
ในแบบ filing สว่นที� 3 หัวขอ้ (4) ปัจจัยความเสี�ยงทั�วไป                                                              

มลูคา่การเสนอขายรวม [•]   
หลักประกนั/ผูคํ้=า
ประกัน 

ไมม่ ี  

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ ไมม่ ี  
วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ เพื�อบรหิารสภาพคลอ่ง และบรหิาร

จัดการความเสี�ยงด า้น เครดิต 
รวมทั=งดา้นอัตราดอกเบี=ย รวมถงึ
ใชใ้นการดําเนินงานทั�วไปของผู ้
ออก 

 

ปัจจัยอา้งองิ อัตราแลกเปลี�ยน  
วันกําหนดคา่ปัจจัย
อา้งองิ 

[•]  

รปูแบบการไถถ่อน Physical และ/หรอื Cash   

อนัดบัความนา่เชื�อถอืของผูอ้อก  ขอ้กําหนดในการดาํรงอตัราสว่นทางการเงนิ 
อันดับ AAA(tha)  แนวโนม้ คงที� (Stable)  ไมม่ขีอ้กําหนดในการดํารงอัตราสว่นทางการเงนิ 
เมื�อวันที� 1 ธ.ค.2564 โดย บรษัิท ฟิทชเ์รทติ=ง  

(ประเทศไทย) จํากดั 
  

รายละเอยีดสําคญัอื�น   
วันที�ออกตราสาร [•]   
วันที�ครบกําหนดอาย ุ [•]   
ประเภทการเสนอขาย ผูล้งทนุสถาบัน/ผูล้งทนุรายใหญ ่   

Factsheet 
ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) 

สถานะการเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (listed) :    เป็น bไมเ่ป็น 
ประกอบธรุกจิ: ธนาคารพาณชิย ์ธรุกจิหลกัทรัพย ์และธรุกจิที�เกี�ยวเนื�องตามที�ไดรั้บอนุญาตตาม  
พ.ร.บ.ธรุกจิสถาบันการเงนิ พ.ศ. 2551 และพ.ร.บ.หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

เสนอขาย: หุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง ซ ึ�งอา้งองิกับอัตราแลกเปลี�ยน (Dual Currency Note)  
ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิ(“หุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง”)  

ระยะเวลาการเสนอขาย: ภายใน 1 ปี นับแตวั่นที�ไดรั้บอนุญาต 

 



แบบสรปุขอ้มลูสําคัญของตราสาร 
 

สว่นที� 1-หนา้ 2 

รายละเอยีดสําคญัอื�น (ตอ่)  อตัราสว่นทางการเงนิที�สาํคญัของผูอ้อก 
ผูจั้ดจําหน่าย/ผูค้า้ ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน)   

 

 

 

 

 

 

 

 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน)  
อัตราผลตอบแทน
สงูสดุ 

ขึ=นอยู่ กับความเคลื�อนไหวของ
อัตราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวขอ้ง และ
อัตราดอกเบี=ยตอ่อายตุราสาร 

 

อัตราผลตอบแทน
ตํ�าสดุ 

ขาดทนุรอ้ยละ 100 ตอ่อายขุองตราสาร  

การคุม้ครองเงนิตน้ ม/ีไมม่ ี  

สรปุฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลงั 2 ปีและงวด 6 เดอืนสิ8นสดุวนัที� 30 มถินุายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูล้งทนุสามารถศกึษาขอ้มลูงบการเงนิของผูอ้อกตราสารเพิ�มเตมิ ไดจ้าก website :  
https://krungthai.com/th/investor-relations/financial-information/financial-report 
 
ลาํดบัการไดร้บัชําระหนี8 
สทิธเิรยีกรอ้งของผูล้งทนุในการไดรั้บชาํระหนี=เมื�อผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงถกูพทัิกษ์ทรัพย ์ถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอืมกีาร
ชาํระบญัชเีพื�อการเลกิบรษัิท 

ลกัษณะพเิศษและความเสี�ยงสําคญัของตราสาร 

 ลกัษณะพเิศษของตราสาร 
หุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงซึ�งอา้งองิกับอัตราแลกเปลี�ยน (Dual-Currency Note) มลัีกษณะดังตอ่ไปนี= 
 
ในกรณีที�สกลุเงนิตน้เป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกลุเงนิทางเลอืก (Alternate Currency) 
 
ในวันจา่ยผลตอบแทน 
การจา่ยผลตอบแทน 

ผูล้งทนุจะไดรั้บผลตอบแทนในสกลุเงนิตน้ ตามรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี= 
ดอกเบี=ย = อตัราดอกเบี=ย  x   จํานวนวันในงวดผลตอบแทน  x จํานวนเงนิตน้        
                                         Day Count Convention                                                                                
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ในวันครบกําหนดอายขุองหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง  
I. ถา้ปัจจัยอา้งองิ ณ วันกําหนดคา่ปัจจัยอา้งองิ (Fixing Date) เทา่กบัหรอืมากกวา่ราคาใชส้ทิธ ิ(Strike Price)  
 การจา่ยคนืเงนิตน้ 

ผูล้งทนุจะไดรั้บคนืเงนิตน้ในสกลุเงนิตน้ ตามรายละเอยีดดังตอ่ไปนี= 
เงนิตน้จา่ยคนื = จํานวนเงนิตน้  

II.       ถา้ปัจจัยอา้งองิ ณ วันกําหนดคา่ปัจจัยอา้งองิ (Fixing Date) ตํ�ากวา่ราคาใชส้ทิธ ิ(Strike Price)  
 การจา่ยคนืเงนิตน้ 

ผูล้งทนุจะไดรั้บคนืเงนิตน้ในสกลุเงนิหลัก (Base Currency) ตามรายละเอยีดดังตอ่ไปนี= 
เงนิตน้จา่ยคนื = จํานวนเงนิแลกเปลี�ยน                 

                   
อยา่งไรก็ด ีหุน้กูท้ ี�มอีนุพันธแ์ฝงที�อา้งองิกับอัตราแลกเปลี�ยนไมม่กีารคุม้ครองเงนิตน้ ดังนั=น ผูล้งทนุอาจจะไดเ้งนิตน้คนื นอ้ยกวา่ที�
ลงทนุซึ�งทําใหผู้ล้งทนุอาจขาดทนุได ้
ตัวอยา่ง 

        จําลองเหตกุารณ์กรณทีี� สกลุเงนิตน้เป็นสกลุเงนิเดยีวกบัสกลุเงนิทางเลอืก (Alternate Currency) 
 

เงนิตน้ [33,000,000 บาท] ราคาใชส้ทิธ ิ(Strike Price) 33.00 
สกลุเงนิของตราสาร / สกลุเงนิตน้1 [บาท] วันที�ออกตราสาร [1 มกราคม 2564] 
สกลุเงนิหลัก (Base Currency) [USD] วันครบกําหนดอาย ุ [30 มถินุายน 2565] 
สกลุเงนิทางเลอืก (Alternate Currency) [บาท] อัตราดอกเบี=ย [3.00% ตอ่ปี] 
เงนิแลกเปลี�ยน [USD 1,000,000] Day Count Convention [365] 
สกลุเงนิแลกเปลี�ยน [USD] ปัจจัยอา้งองิ อัตราแลกเปลี�ยน USD/THB 

Spot Fixing Rate ซึ�งแสดง
ในหน่วยจํานวน THB ตอ่ 1 
หน่วย USD 

วันจา่ยผลตอบแทน [3 มกราคม 2565] จํานวนวัน [180 วัน] 
 

 

ตัวอยา่งตารางแสดงผลกําไร/ขาดทนุจากความเคลื�อนไหวของอตัราแลกเปลี�ยน [USD/THB] Spot Fixing Rate 

[USD/THB] 
spot on 
Fixing 
Date 

 

ราคาใช ้
สทิธ ิ

(Strike 
Price) 

 

เงนิตน้ที�ไดค้นื เมื�อ 
หุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง

ครบกําหนด 
 
 
 
 
1 

ดอกเบี=ยที�ไดรั้บ 
 
 
 
 
 
 
2 

เงนิตน้ที�ไดค้นื เมื�อ 
หุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง

ครบกําหนด  
(เมื�อคดิเป็นเงนิสกลุ 
THB โดยใชอ้ตัรา

แลกเปลี�ยน 
[USD/THB] spot) 

3 

ผลกําไร/ขาดทนุ 
บนเงนิตน้  

(3 - เงนิตน้) 
 
 
 
 
4 

ผลกําไร/ขาดทนุ สทุธ ิ 
(4 + 2) 

 
 
 
 
 
5 

[32.00] [33.00] USD [1,000,000] [488,219.18] บาท [32,000,000] บาท [-1,000,000] บาท [-511,780.82] บาท 

[32.50] [33.00] USD [1,000,000] [488,219.18] บาท [32,500,000] บาท [-500,000] บาท [-11,780.82] บาท 

[33.00] [33.00] [33,000,000] บาท [488,219.18] บาท [33,000,000] บาท [0] บาท [488,219.18] บาท 

[33.50] [33.00] [33,000,000] บาท [488,219.18] บาท [33,000,000] บาท [0] บาท [488,219.18] บาท 

[34.00] [33.00] [33,000,000] บาท [488,219.18] บาท [33,000,000] บาท [0] บาท [488,219.18] บาท 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      
1 สกุลเงนิทั =งหมด ที�ใชใ้นเอกสารฉบับนี=ใชเ้พื�อแสดงถงึตัวอย่างกลไกการคํานวณการจ่ายคนืเงนิตน้และผลตอบแทนของหุน้กูท้ี�มีอนุพันธแ์ฝงชนิดระบุชื�อผูถ้ ือ 
ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิไมม่ปีระกัน ไม่มกีารแปลงสภาพและไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูท้ ี�มอีนุพันธแ์ฝงซึ�งอา้งองิกับอัตราแลกเปลี�ยน (Dual-Currency Note) เท่านั=น สกลุ
เงนิของตราสารที�ผูล้งทนุซื=อจรงิจะเปลี�ยนไปตามสกลุเงนิลงทุนของผูล้งทนุ 
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จําลองผลตอบแทนในกรณทีี�มกีารสบัเปลี�ยนเงนิตน้เทา่นั=น 
 

 

 
 
คาํเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอื�น 
1.คําเตอืน 
     •    การอนุมัตจิากสํานักงาน ก.ล.ต. ไม่ไดห้มายความว่าแนะนําใหล้งทุน ประกันการชําระหนี= ผลตอบแทน เงินตน้ หรือ 
           รับรองความถกูตอ้งของขอ้มลู 
     •    ขอ้มูลสรุปนี=เป็นส่วนหนึ�งของหนังสือชี=ชวน (filing) ซึ�งเป็นเพียงขอ้มูลสรุปเกี�ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความ 
           เสี�ยงของหลักทรัพยแ์ละบรษัิทที�ออกและเสนอขายหลักทรัพย ์ดังนั=น ผูล้งทนุตอ้งวเิคราะหค์วามเสี�ยงและศกึษา 
           ขอ้มลูจากหนังสอืชี=ชวน (filing) 
2.ขอ้มลูแจง้เตอืนอื�น 
     •    ประวัตกิารผดินัดชาํระหนี= : ไมม่ ี
     •    ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์: ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) ทําหนา้ที�เป็นผูจ้ัดจําหน่ายหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง และตัวแทน    
           คํานวณเงนิ 

 

488,219.18 


