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ลกัษณะตราสาร  ระดบัความเสีย่ง 
สกลุเงนิ บำทหรือสกุลเงินต่ำงประเทศตำมที่

ระบุไวใ้นสัญญำที่ก ำหนดสิทธิและ
หนำ้ที่ของผูอ้อกและผูถ้ือหุน้กูท้ี่มี
อ นุ พั น ธ์ แ ฝ ง  ( Final Terms)  ที่
เกีย่วขอ้ง  

 (พจิำรณำจำกเงือ่นไขกำรคุม้ครองเงนิตน้และอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอื) 

 

อำย ุ 3 ปี  ตรำสำรนีเ้ป็นตรำสำรประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิ
และมกีำรช ำระเงนิตน้และผลตอบแทนขึน้กบัปัจจัยอำ้งองิ อตัรำดอกเบีย้ เป็นไปตำมสญัญำทีก่ ำหนดสทิธิ

และหนำ้ทีข่องผูอ้อกและผูถ้อื 
หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง (Final Terms) 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
งวดกำรช ำระดอกเบีย้  ความเสีย่งของผูอ้อก 

กำรไถถ่อนกอ่น
ก ำหนด 

 1. ควำมเสีย่งจำก Technology Disruption จำกกำรใชบ้รกิำรทำง 
Digital ระบบกำรเงนิแบบไรต้ัวกลำง และคู่แขง่กลุม่ Fintech ไดเ้ขำ้
มำแข่งขันเพือ่น ำเสนอบรกิำรทำงกำรเงนิในรูปแบบใหม่มำกขึน้ จงึ
ท ำใหร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรของผูอ้อกตรำสำรมแีนวโนม้ลดลง  
2. ควำมเสี่ยงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึง่ผูอ้อกตรำสำร ได ้
น ำมำใชเ้ป็นระบบกลไกลหลักในกำรขบัเคลือ่นธรุกจิ จงึมคีวำมเสีย่ง
จำกภยัคกุคำมทำงไซเบอรม์ำกขึน้  
3. ควำมเสีย่งดำ้นเครดติ จำกกำรที่คู่สัญญำของผูอ้อกตรำสำรไม่
สำมำรถปฏบิัตติำมทีไ่ดต้กลงและระบุไวใ้นสัญญำ กำรทีคู่่คำ้ของผู ้
ออกตรำสำรถูกปรับลดอันดับควำมเสีย่ง ซึง่อำจส่งผลกระทบต่อ
รำยไดแ้ละกำรด ำรงเงนิกองทนุ  
4. ควำมเสีย่งดำ้นตลำด จำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำฐำนะทีอ่ยูใ่นงบ
แสดงฐำนะทำงกำรเงนิทีเ่กดิจำกกำรเคลือ่นไหวของ อัตรำดอกเบีย้ 
อัตรำแลกเปลี่ยน รำคำตรำสำรทุน และรำคำสนิคำ้โภคภัณฑ ์ที่มี
ผลกระทบในทำงลบตอ่รำยไดแ้ละเงนิกองทนุของผูอ้อกตรำสำร  
5. ควำมเสีย่งดำ้นกำรปฏบิัตกิำร จำกควำมไม่เพียงพอหรือควำม
บกพร่องของกระบวนกำรควบคุมภำยใน บุคลำกร ระบบงำนของผู ้
ออกตรำสำร หรอืเหตกุำรณ์ภำยนอก รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นกฎหมำย 
แตไ่มร่วมควำมเสีย่งดำ้นดำ้นกลยทุธแ์ละควำมเสีย่งดำ้นชือ่เสยีง  
6. ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง จำกกำรทีผู่อ้อกตรำสำรไม่สำมำรถ
ช ำระหนี้ส ินหรือภำระผูกพันเมื่อถึงก ำหนด ไม่สำมำรถเปลี่ยน
สนิทรัพยเ์ป็นเงนิสดได ้ไม่สำมำรถจัดหำเงนิทุนไดเ้พียงพอ หรือ
สำมำรถจัดหำเงนิทนุไดด้ว้ยตน้ทนุทีส่งูเกนิกวำ่ระดับทีย่อมรับได ้ซึง่
อำจสง่ผลกระทบตอ่รำยไดแ้ละเงนิกองทนุของผูอ้อกตรำสำร  
7. กำรบริหำรจัดกำรเงินกองทุน ผูอ้อกตรำสำรไดบ้รหิำรจัดกำร
เงนิกองทุนตำมหลัก Basel III ทีธ่ปท. ก ำหนดทัง้ในระดับธนำคำร
และระดับกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิ โดยไดถ้อืปฏบิัตติัง้แต่ 1 มกรำคม 
2556 เป็นตน้มำ ผูอ้อกตรำสำรมกีำรปฏบิตัติำมกระบวนกำรมำตรฐำน
ในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และดูแลควำมเพยีงพอของเงนิกองทุนให ้
เป็นไปตำมหลักเกณฑข์องธปท. และหลักเกณฑส์ำกลมำโดยตลอด 
มกีำรท ำ Stress Test ครอบคลุมควำมเสีย่งทีม่นัียส ำคัญทัง้ในภำวะ
ปกตแิละภำวะวกิฤต ิเพื่อประเมนิผลกระทบต่อควำมเพียงพอของ
เงินกองทุน และวำงกลยุทธ์เพื่อรักษำระดับของเงินกองทุนให ้
เพยีงพอส ำหรับปัจจบุนัและอนำคต  
ทัง้นี ้ผูล้งทนุสำมำรถศกึษำรำยละเอยีดของควำมเสีย่งเพิม่เตมิไดใ้น
แบบ filing สว่นที ่3 หัวขอ้ (4) ปัจจัยควำมเสีย่งทั่วไป                                                               

มลูคำ่กำรเสนอขำย
รวม 

ไมเ่กนิ 30,000 ลำ้นบำท โดยรวม
ทัง้โครงกำร 

หลกัประกนั/ผูค้ ้ำ
ประกนั 

ไมม่ ี   

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ ไมม่ ี  
วัตถปุระสงคก์ำรใช ้

เงนิ 
เพือ่บรหิำรสภำพคลอ่ง และบรหิำร
จัดกำรควำมเสีย่งดำ้นเครดติ รวมถงึ
ดำ้นอตัรำดอกเบีย้ รวมทัง้ใชใ้นกำร
ด ำเนนิงำนทัว่ไปของผูอ้อก 

 

ปัจจัยอำ้งองิ ดัชนี J.P. Morgan 4% VT Mozaic 
XRP 1%  Decrement Index 
( Bloomberg Code:  JMAB392E) 
ซึง่มีส่วนประกอบของ หลักทรัพย์
ต่ำงประเทศ อัตรำดอกเบี้ย อัตรำ
แลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ และ 
รำคำสินคำ้โภคภัณฑ์ ในตลำด 
Futures  
ซึ่ง มีคุณสมบั ติค รบถ ้ว นต ำมที่
ก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำร
ก ำ กั บตลำดทุน ว่ ำ ด ้ว ยก ำ รขอ
อนุญำตและกำรอนุญำตใหอ้อกและ
เสนอขำยหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง  

 

วันก ำหนดคำ่ปัจจยั
อำ้งองิ 

เป็นไปตำมสญัญำทีก่ ำหนดสทิธิ
และหนำ้ทีข่องผูอ้อกและผูถ้อื 
หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง (Final Terms) 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

รปูแบบกำรไถถ่อน Cash  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Factsheet 
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

สถำนะกำรเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (listed) :  เป็น 󠄀ไมเ่ป็น 
ประกอบธรุกจิ: ธนำคำรพำณชิย ์ธรุกจิหลกัทรัพย ์และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งตำมทีไ่ดรั้บอนุญำตตำม 
พ.ร.บ.ธรุกจิสถำบนักำรเงนิ พ.ศ. 2551 และพ.ร.บ.หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

เสนอขำย: หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง ซึง่อำ้งองิกบัดชันอีำ้งองิอืน่ใดซึง่มคีณุสมบตัคิรบถว้นตำมทีก่ ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั 
ตลำดทนุวำ่ดว้ยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหอ้อกและเสนอขำยหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง 

(Index Linked Note ประเภท Vanilla Option) ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิ(“หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง”) 
ระยะเวลำกำรเสนอขำย: นับแตว่ันทีไ่ดรั้บอนุญำต และไมเ่กนิวันที ่9 กนัยำยน 2565 

 



แบบสรปุขอ้มลูส ำคัญของตรำสำร 

 

หนำ้ 2 

 
 

อนัดบัความนา่เชือ่ถอืของผูอ้อก  ขอ้ก าหนดในการด ารงอตัราสว่นทางการเงนิ 
อนัดับ AAA(tha) แนวโนม้ คงที ่(Stable)  ไมม่ขีอ้ก ำหนดในกำรด ำรงอตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 
เมือ่วันที ่1 ธ.ค.2564 โดย บรษัิท ฟิทชเ์รทติง้ (ประเทศไทย) จ ำกดั   

รายละเอยีดส าคญัอืน่  อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัของผูอ้อก 
วันทีอ่อกตรำสำร 18 พฤษภำคม 2565   

อตัราสว่น 
ทางการเงนิ 

คา่เฉลีย่ 
อุตสาหกรรม

(ลา่สุด) 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

LCR 1 189.44 196 188 177 

NSFR2  N/A 129 122 131 

Tier 1 ratio3  16.43 16.54 15.35 14.80 
1 Liquidity Coverage Ratio: อัตรำสว่นสนิทรัพยส์ภำพคลอ่งเพือ่รองรับสถำนกำรณ์
ดำ้นสภำพคล่องที่มีควำมรุนแรง – ยิง่สูงยิง่แสดงถงึควำมสำมำรถในกำรรองรับ
สถำนกำรณ์ดำ้นสภำพคล่อง โดยค่ำเฉลี่ยของขอ้มูลค ำนวณดว้ยวิธี Simple 
Average ค ำนวณจำกขอ้มูลเฉลี่ยของไตรมำส 4 โดยใชข้อ้มูล ณ สิน้วันของสิน้

เดอืนต.ค., พ.ย. และ ธ.ค. 
2 Net Stable Funding Ratio :แหล่งเงนิทีม่คีวำมมั่นคงต่อควำมตอ้งกำรแหล่งเงนิ
ทีม่คีวำมมั่นคง – ยิง่สูงยิง่แสดงถงึควำมมั่นคงของแหล่งเงนิทีใ่ชใ้นกำรประกอบ
กจิกำร   
3 เงนิกองทนุชัน้ที ่1 – ยิง่สงูยิง่แสดงถงึควำมสำมำรถในกำรรองรับผลขำดทนุ    

 

วันทีค่รบก ำหนดอำย ุ 19 พฤษภำคม 2568  
ประเภทกำรเสนอขำย ผูล้งทนุสถำบนั/ผูล้งทนุรำยใหญ ่  
ผูจ้ัดจ ำหน่ำย/ผูค้ำ้ ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน)  
นำยทะเบยีนหุน้กู ้ ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน)  
อตัรำผลตอบแทน
สงูสดุ 

ขึน้อยู่กับควำมเคลือ่นไหวของรำคำและ
ควำมผั นผวนของปั จจั ยอ ำ้งอิงที่
เกีย่วขอ้งและอตัรำดอกเบีย้ของตรำสำร 

 

อตัรำผลตอบแทนต ำ่สดุ ไมต่ ำ่กวำ่อตัรำดอกเบีย้ของตรำสำร หำก
มกีำรคุม้ครองเงนิตน้ / ขำดทนุรอ้ยละ 
100 ขึน้อยูก่บัควำมเคลือ่นไหวของรำคำ
และควำมผนัผวนของปัจจัยอำ้งองิที่
เกีย่วขอ้งและอตัรำดอกเบีย้ของตรำสำร 
หำกไมม่กีำรคุม้ครองเงนิตน้ 

 

กำรคุม้ครองเงนิตน้ ม/ีไมม่ ี  
 

สรปุฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลงั 2 ปี หรอืเทา่ทีม่ผีลการด าเนนิงานจรงิ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูล้งทนุสำมำรถศกึษำขอ้มลูงบกำรเงนิของผูอ้อกตรำสำรเพิม่เตมิ ไดจ้ำก website :  

https://krungthai.com/th/investor-relations/financial-information/financial-report 
ล าดบัการไดร้บัช าระหนี ้

สทิธเิรยีกรอ้งของผูล้งทนุในกำรไดรั้บช ำระหนีเ้มือ่ผูอ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงถกูพทิกัษ์ทรัพย ์ถกูศำลพพิำกษำใหล้ม้ละลำย หรอืมกีำร
ช ำระบญัชเีพือ่กำรเลกิบรษัิท 

 
 
 
 
ลกัษณะพเิศษและความเสีย่งส าคญัของตราสาร 
 ลกัษณะพเิศษของตราสาร 
หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง ซึง่อำ้งองิกับดัชนี J.P. Morgan 4% VT Mozaic XRP 1% Decrement Index (Bloomberg Code: JMAB392E) ซึง่มี
ส่วนประกอบของหลักทรัพยต์่ำงประเทศ อัตรำดอกเบีย้ อัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ และ รำคำสนิคำ้โภคภัณฑใ์นตลำด 
Futures ซึง่มคีุณสมบัตคิรบถว้นตำมทีก่ ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหอ้อกและ
เสนอขำยหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง มลีักษณะดังตอ่ไปนี ้
 
ในวันครบก ำหนดอำยขุองหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง  
I. ในกรณีทีอ่นพุนัธแ์ฝงเป็นการซือ้สทิธใินการซือ้ปจัจยัอา้งองิ (Long Call Option) 
1.        กำรจำ่ยผลตอบแทน 
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ผูล้งทนุจะไดรั้บผลตอบแทนในสกลุเงนิตน้ ตำมรำยละเอยีดดังตอ่ไปนี ้
 
ผลตอบแทนรวม = ผลตอบแทนจำกอนุพันธแ์ฝง 
 
*ผลตอบแทนจำกอนุพันธแ์ฝง = เงนิตน้ x [(อตัรำแลกเปลีย่นตอนจบ) x อตัรำผลตอบแทนรว่ม x ( รำคำอำ้งองิ - 1)] 
                                                         อตัรำแลกเปลีย่นเริม่ตน้                                       รำคำใชส้ทิธ ิ
 
*ถำ้ผลตอบแทนจำกอนุพันธแ์ฝงมมีลูคำ่ต ่ำกวำ่ศนูย ์จะใชม้ลูคำ่ศนูยใ์นกำรค ำนวณผลตอบแทนรวม 
 

2.        กำรจำ่ยคนืเงนิตน้ 
ผูล้งทนุจะไดรั้บคนืเงนิตน้ตำมรำยละเอยีดดังตอ่ไปนี้ 
เงนิตน้จำ่ยคนื = จ ำนวนเงนิตน้ x อตัรำกำรคุม้ครองเงนิตน้ (กรณีทีม่กีำรคุม้ครองเงนิตน้) 
 

ตัวอยำ่ง 
จ ำลองเหตกุำรณ์กรณี: ซือ้สทิธใินกำรซือ้ปัจจัยอำ้งองิ (Long Call Option) 

 
เงนิตน้ [10,000,000 บำท] 
สกลุเงนิของตรำสำร [บำท] 
วันทีอ่อกตรำสำร [1 มกรำคม 2565] 
วันครบก ำหนดอำย ุ [1 มกรำคม 2568] 
อตัรำดอกเบีย้ [0.00% ตอ่ปี] 
Day Count Convention [365] 
อตัรำคุม้ครองเงนิตน้ (%) 100.00% 
ปัจจัยอำ้งองิ J.P. Morgan 4% VT Mozaic XRP 1% Decrement Index  

(Bloomberg code: JMAB392E Index) 
รำคำใชส้ทิธ ิ(Strike Price) 390.00 
รำคำอำ้งองิ รำคำปิดของดัชน ีJMAB392E ณ วันก ำหนดรำคำอำ้งองิ 
วันก ำหนดรำคำอำ้งองิ [25 ธันวำคม 2567] 
อตัรำผลตอบแทนรว่ม (Participant Rate, %) 60% 
สกลุเงนิของผลตอบแทนจำกอนุพันธแ์ฝง USD 
อตัรำแลกเปลีย่นเริม่ตน้ (THB amount per 1 USD) 33.80 

 
รำคำ
อำ้งองิ 

อตัรำ
แลกเปลีย่นตอน

จบ 

ผลตอบแทนรวม กำรจำ่ยคนืเงนิตน้ รวมผลก ำไร/ขำดทนุจำกกำร
ลงทนุ 

340 32.80 ผลตอบแทนจำกอนุพันธแ์ฝง = 
10,000,000 x [(32.80/33.80) x 
60% x (340/390 - 1)] 
= -746,472.46 บำท ปรับเป็นศนูย ์ 
 
 
ผลตอบแทนรวม = 0 บำท  

เงนิตน้จำ่ยคนื = 
10,000,000 x 100% 
= 10,000,000 บำท 

(เงนิตน้จำ่ยคนื + ผลตอบแทน
รวม) – เงนิตน้ = (10,000,000 
+ 0) – 10,000,000 = 0 บำท 

390 32.80 ผลตอบแทนจำกอนุพันธแ์ฝง = 
10,000,000 x [(32.80/33.80) x 
60% x (390/390 - 1)] 
= 0 บำท  
 
ผลตอบแทนรวม = 0 บำท 

(เงนิตน้จำ่ยคนื + ผลตอบแทน
รวม) – เงนิตน้ = (10,000,000 
+ 0) – 10,000,000 = 0 บำท 

440 32.80 ผลตอบแทนจำกอนุพันธแ์ฝง = 
10,000,000 x [(32.80/33.80) x 
60% x (440/390 – 1)] 
= 746,472.46 บำท  
 
ผลตอบแทนรวม = 746,472.46 บำท 

(เงนิตน้จำ่ยคนื + ผลตอบแทน
รวม) – เงนิตน้ = (10,000,000 
+ 746,472.46) – 10,000,000 
=  746,472.46 บำท 

340 34.80 ผลตอบแทนจำกอนุพันธแ์ฝง = 
10,000,000 x [(34.80/33.80) x 
60% x (340/390 -1)] 
= -791,989.08 บำท ปรับเป็นศนูย ์ 
 
ผลตอบแทนรวม = 0 บำท  

(เงนิตน้จำ่ยคนื + ผลตอบแทน
รวม) – เงนิตน้ = (10,000,000 
+ 0) – 10,000,000 = 0 บำท 



แบบสรปุขอ้มลูส ำคัญของตรำสำร 

 

หนำ้ 4 

390 34.80 ผลตอบแทนจำกอนุพันธแ์ฝง = 
10,000,000 x [(34.80/33.80) x 
60% x (390/390 -1)] 
= 0 บำท  
 
ผลตอบแทนรวม = 0 บำท 

(เงนิตน้จำ่ยคนื + ผลตอบแทน
รวม) – เงนิตน้ = (10,000,000 
+ 0) – 10,000,000 = 0 บำท 

440 34.80 ผลตอบแทนจำกอนุพันธแ์ฝง = 
10,000,000 x [(34.80/33.80) x 
60% x (440/390 – 1)] 
= 791,989.08 บำท  
 
ผลตอบแทนรวม =791,989.08 บำท 

(เงนิตน้จำ่ยคนื + ผลตอบแทน
รวม) – เงนิตน้ = (10,000,000 
+791,989.08) – 10,000,000 
= 791,989.08 บำท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 การเป็นบคุคลภายใน : ไมเ่ป็น 
 ความเสีย่งส าคญัของตราสาร 
1. หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงเป็นตรำสำรทีม่สีภำพคลอ่งต ่ำ และมตีลำดรองจ ำกดั ท ำใหผู้ล้งทนุอำจซือ้ขำยไดไ้มส่ะดวก 
2. ผูล้งทนุมคีวำมเสีย่งทีจ่ะสญูเงนิลงทนุทัง้หมดหรอืบำงสว่น หำกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงไมม่กีำรคุม้ครองเงนิตน้ หรอืคุม้ครองเงนิตน้ต ำ่
กวำ่ 100% ของเงนิลงทนุ ทัง้นี ้กำรลงทนุในหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงนีเ้ป็นธรุกรรมทีไ่มใ่ช ่"เงนิฝำก" และธรุกรรมกำรลงทนุในหุน้กูท้ีม่ ี
อนุพันธแ์ฝงดังกลำ่วจะไมไ่ดรั้บควำมคุม้ครองจำกสถำบนัคุม้ครองเงนิฝำกแตอ่ยำ่งใด 

3. หุน้กูท้ี่มีอนุพันธ์แฝงเป็นตรำสำรที่มีควำมซับซอ้นมำกกว่ำหุน้กูห้รือตรำสำรหนี้ทั่วไป เนื่องจำกมีส่วนที่เป็นตรำสำรอนุพันธ์ 
(derivatives) ซึง่จะมคีวำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งหลำยดำ้น เชน่ ควำมเสีย่งของปัจจัยอำ้งองิ ควำมเสีย่งดำ้นเครดติของผูอ้อกตรำสำร 
เป็นตน้ ซึง่ผูล้งทนุจะตอ้งศกึษำและท ำควำมเขำ้ใจรำยละเอยีดอยำ่งถีถ่ว้นกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

4. Credit Rating ของผูอ้อกตรำสำรเป็นเพยีงขอ้มลูประกอบกำรตัดสนิใจของผูล้งทุนเท่ำนัน้ มใิชส่ ิง่ชีน้ ำกำรซือ้ขำยหุน้กูท้ีม่อีนุพันธ์
แฝง และไมไ่ดเ้ป็นกำรรับประกนัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผูอ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง 

5. ผูอ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงอำจจะเสนอขำยหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงหลำยชดุ ซึง่หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงแตล่ะชดุจะมอีำยแุตกตำ่งกนัและ
มคีวำมเสีย่งไมเ่ทำ่กนั ซึง่โดยทั่วไปหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงทีม่อีำยมุำกกวำ่จะมคีวำมเสีย่งสงูกวำ่  

6. หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงทีม่กีำรจำ่ยคนืเงนิตน้และผลตอบแทนอำ้งองิกบัดัชนอีำ้งองิอืน่ใดซึง่มคีณุสมบตัคิรบถว้นตำมทีก่ ำหนดไวใ้น
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหอ้อกและเสนอขำยหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงดังกลำ่วนี ้
เป็นหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงทีม่คีวำมเสีย่งแตกตำ่งกนัตำมขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิของรำคำหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงในแตล่ะชดุ ผลตอบแทน
และวธิกีำรไถถ่อนหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงนัน้ ขึน้อยูก่บัขอ้ตกลงทีท่ ำขึน้ระหวำ่งผูถ้อืหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงกบัผูอ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง 
ตำมแตล่ะประเภทของหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงตำมเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นสญัญำทีก่ ำหนดสทิธแิละหนำ้ทีข่องผูอ้อกและผูถ้อืหุน้กูท้ีม่ ี
อนุพันธแ์ฝง (Final Terms) ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยในกรณีทีช่ ำระคนืเงนิตน้ในรปูแบบของเงนิหรอืหลกัทรัพยอ์ำ้งองิหรอืทัง้สองรปูแบบ 
ในมลูคำ่ทีม่ำกหรอืนอ้ยกวำ่มลูคำ่รวมทีต่รำไว ้ทัง้นี ้หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงนีไ้มม่กีำรคุม้ครองเงนิตน้ แมผู้ถ้อืหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงถอื
หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงจนถงึวนัครบก ำหนดอำย ุ

7. หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงทีอ่ำ้งองิกบัดชันทีีม่อีงคก์ระกอบของสนิทรัพยม์ำกกวำ่หนึง่ประเภท เชน่ เกดิจำกกำรรวมตวักนัของหลักทรัพย์
และสนิคำ้โภคภณัฑ ์จงึท ำใหผู้ล้งทนุมคีวำมเสีย่งจำกควำมผันผวนของสนิทรัพยม์ำกกวำ่หนึง่ประเภท รวมถงึหำกเป็นสนิทรัพยท์ี่
เป็นสกลุเงนิตรำตำ่งประเทศ ผูล้งทนุจะมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นรว่มดว้ย 

8. ในระหวำ่งอำยหุุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง สญัญำทีก่ ำหนดสทิธแิละหนำ้ทีข่องผูอ้อกและผูถ้อืหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง (Final Terms) ที่
เกีย่วขอ้ง อำจมขีอ้ก ำหนดใหผู้อ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงสำมำรถท ำกำรไถถ่อนหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงกอ่นวันครบก ำหนดอำยดุว้ย
เหตผุลทำงภำษี หรอืเหตอุืน่ใด (callable) เชน่ เหตไุมช่อบดว้ยกฎหมำย (Illegality Event) เหตทุำงภำษี (Tax Event) เป็นตน้ 
หรอืมขีอ้ก ำหนดใหผู้ถ้อืหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงสำมำรถขอไถถ่อนหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงกอ่นวันครบก ำหนดอำยไุด ้(puttable) โดยใน
กรณีทีม่กีำรไถถ่อนหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงกอ่นวันครบก ำหนดอำย ุผูถ้อืหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงมคีวำมเสีย่งทีจ่ะไมไ่ดรั้บเงนิตน้คนืทัง้
จ ำนวนและ/หรอือำจไมไ่ดรั้บผลตอบแทนตำมทีค่ำดหมำยไว ้หรอือำจจะเสยีโอกำสในกำรไดรั้บผลตอบแทนทีค่ำดวำ่จะไดรั้บจำกผู ้
ออกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง หำกผูอ้อกหรอืผูถ้อืหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงใชส้ทิธไิถถ่อนในชว่งทีอ่ตัรำผลตอบแทนในตลำดลดต ำ่ลงกวำ่
อตัรำผลตอบแทนของหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง เป็นตน้  

 
 
 
 

 



แบบสรปุขอ้มลูส ำคัญของตรำสำร 

 

หนำ้ 5 

ค าเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอืน่ 
1.ค ำเตอืน 

 กำรอนุมตัจิำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ไมไ่ดห้มำยควำมวำ่แนะน ำใหล้งทนุ ประกนักำรช ำระหนี ้ผลตอบแทน เงนิตน้ หรอื รับรองควำมถกูตอ้งของขอ้มลู 
 ขอ้มลูสรปุนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของหนังสอืชีช้วน (filing) ซึง่เป็นเพยีงขอ้มลูสรปุเกีย่วกบักำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสีย่งของหลกัทรัพยแ์ละ
บรษัิททีอ่อกและเสนอขำยหลกัทรัพย ์ดังนัน้ ผูล้งทนุตอ้งวเิครำะหค์วำมเสีย่งและศกึษำขอ้มลูจำกหนังสอืชีช้วน (filing) 

2.ขอ้มลูแจง้เตอืนอืน่ 
 ประวัตกิำรผดินัดช ำระหนี ้: ไมม่ ี
 ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์: ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) ท ำหนำ้ทีเ่ป็นผูจ้ัดจ ำหน่ำยหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงและตัวแทน
ค ำนวณเงนิ 
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ข้อสงวนสทิธิของดชันี J.P. Morgan 4% VT Mozaic XRP 1% Decrement Index (Bloomberg Code: JMAB392E) ซึง่จดัท ำโดย J.P. Morgan 
 

Index Disclaimer 

 

The J.P.  Morgan 4%  VT Mozaic XRP 1%  Decrement Index (JMAB392E)  (“JPMorgan Index”)  has been licensed to Krungthai Bank Public Company 

Limited (“KTB”) .(the “Licensee”) for the Licensee’s benefit.  Neither the Licensee nor KTB–J.P. Morgan MozaicXRP Index Linked Note (the “Non-JPM 

Product”) is sponsored, operated, endorsed, sold or promoted by J.P. Morgan Securities plc (“JPMS plc”) nor any of its affiliates (together and individually, 

“JPMorgan”).   JPMorgan makes no representation or no warranty, express or implied, to investors in or owners of the Non-JPM Product (or any person 

taking exposure to it) or any member of the public in any other circumstances (each an “Investor”): (a) regarding the advisability of investing in securities 

or other financial products generally or in the Non-JPM Product particularly; or (b)  the suitability or appropriateness of an exposure to the JPMorgan 

Index in seeking to achieve any particular objective.  It is for those taking an exposure to the Non- JPM Product and/ or the JPMorgan Index to 

satisfythemselves of these matters and such persons should seek appropriate professional advice before making any investment .   JPMorgan is not 

responsible for and does not have any obligation or liability in connection with the issuance, administration, marketing or trading of the Non-JPM 

Product.  The publication of the JPMorgan Index and the referencing of any asset or other factor of any kind in the JPMorgan Index does not constitute 

any form of investment recommendation or advice in respect of that asset or other factor by JPMorgan and no person should rely upon it as such.  
JPMorgan does not act as an investment adviser or investment manager in respect of the JPMorgan Index or the Non-JPM Product and does not accept 

any fiduciary duties in relation to the JPMorgan Index, the Licensee or to any Investor. 
 

The JPMorgan Index has been designed and is compiled, calculated, maintained and sponsored by JPMS plc without regard to the Licensee, the Non-
JPM Product or any Investor.  The ability of the Licensee to make use of the JPMorgan Index may be terminated at short notice and it is the responsibility 

of the Licensee to provide for the consequencesofthat in the design of the Non-JPM Product.  JPMS plc does not accept any legal obligation to take the 

needs of any person who may invest in a Non-JPM Product into account in designing, compiling, calculating, maintaining or sponsoring the JPMorgan 

Index or in any decision to cease doing so. 
 

JPMorgan does not give any representation, warranty or undertaking, of any type (whether express or implied, statutory or otherwise)  in relation to the 

JPMorgan Index, as to condition, satisfactory quality, performance or fitness for purpose or as to the results to be achieved by an investment in the Non-
JPM Product or any data included in or omissions from the JPMorgan Index, or the use of the JPMorgan Index in connection with the Non-JPM Product 

or the veracity, currency, completeness or accuracy of the information on which the JPMorgan Index is based (and withoutlimitation, JPMorgan accepts 

no liability to any Investor for any errors or omissions in that information or the results of any interruption to it and JPMorgan shall be under no 

obligation to advise any person of any such error, omission or interruption) .   To the extent any such representation, warranty or undertaking could be 

deemed to have been given by JPMorgan, it is excluded save to the extent that such exclusion is prohibited by law.  To the fullest extent permitted by 

law, JPMorgan shall have no liability or responsibility to any person or entity (including, without limitation, any Investors) for any loss, damages, costs, 

charges, expenses or other liabilitieshowsoever arising, including, without limitation, liability for any special, punitive, indirect or consequential 

damages (including loss of business or loss of profit, loss of time and loss of goodwill), even if notified of thepossibility of the same, arising in connection 

with the design, compilation, calculation, maintenance or sponsoring of the JPMorgan Index or in connection with the Non -JPM Product. 
 

The JPMorgan Index is the exclusive property of JPMS plc. JPMS plc is under no obligation to continue compiling, calculating,maintaining or sponsoring 

the JPMorgan Index and may delegate or transfer to a third party some or all of its functions in relation to the JPMorgan Index. 
JPMorgan may independently issue or sponsor other indices or products that are similar to and may compete with the JPMorgan Index and the Non-
JPM Product.   They may also transact in assets referenced in the JPMorgan Index (or in financial instruments such as derivatives that reference those 

assets).  It is possible that these activities couldhave an effect (positive or negative) on the value of the JPMorgan Index and the Non-JPM Product. 
Each of the above paragraphs is severable.  If the contents of any such paragraph is held to be or becomes invalid or unenforceable in any respect in any 

jurisdiction, it shall have no effect in that respect, but without prejudice to the remainder of this notice . 


