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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 ซึง่อำ้งองิกบัอตัรำดอกเบีย้  
ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิ(“หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง”) (Inverse Floater Note) 

ระยะเวลำกำรเสนอขำย: นับแตว่ันทีไ่ดรั้บอนุญำต และไมเ่กนิวันที ่9 กนัยำยน 2565 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

ลกัษณะตราสาร  ระดบัความเสีย่ง 
สกลุเงนิ บำทหรือสกุลเงินต่ำงประเทศ

ตำมทีร่ะบุไวใ้นสัญญำทีก่ ำหนด
สิทธิและหนำ้ที่ของผูอ้อกและ 
ผูถ้อืหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง (Final 
Terms) ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 (พจิำรณำจำกเงือ่นไขกำรคุม้ครองเงนิตน้และอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอื)  

 
ตรำสำรนีเ้ป็นตรำสำรประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิ

และมกีำรช ำระเงนิตน้และผลตอบแทนขึน้กบัปัจจัยอำ้งองิ 
อำย ุ [•]   

อตัรำดอกเบีย้ เป็นไปตำมสญัญำทีก่ ำหนดสทิธิ
และหนำ้ทีข่องผูอ้อกและผูถ้อื 
หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง (Final 
Terms) ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
งวดกำรช ำระดอกเบีย้  ความเสีย่งของผูอ้อก 

กำรไถถ่อนกอ่นก ำหนด  1. ควำมเสีย่งจำก Technology Disruption จำกกำรใชบ้รกิำรทำง 
Digital ระบบกำรเงนิแบบไรต้ัวกลำง และคู่แขง่กลุม่ Fintech ไดเ้ขำ้
มำแขง่ขันเพือ่น ำเสนอบรกิำรทำงกำรเงนิในรูปแบบใหมม่ำกขึน้ จงึท ำ
ใหร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรของผูอ้อกตรำสำรมแีนวโนม้ลดลง  
2. ควำมเสีย่งดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ ซึง่ผูอ้อกตรำสำร ไดน้ ำมำใช ้
เป็นระบบกลไกลหลักในกำรขับเคลือ่นธุรกจิ จงึมคีวำมเสีย่งจำกภัย
คกุคำมทำงไซเบอรม์ำกขึน้  
3. ควำมเสี่ยงดำ้นเครดติ จำกกำรที่คู่สัญญำของผูอ้อกตรำสำรไม่
ส ำมำ รถปฏิบั ติต ำมที่ ได ต้กลงและระบุ ไ ว ใ้ นสัญญำ  กำ รที ่
คู่คำ้ของผูอ้อกตรำสำรถูกปรับลดอันดับควำมเสี่ยง ซึง่อำจส่งผล
กระทบตอ่รำยไดแ้ละกำรด ำรงเงนิกองทนุ  
4. ควำมเสีย่งดำ้นตลำด จำกกำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำฐำนะทีอ่ยู่ในงบ
แ ส ด ง ฐ ำ น ะท ำ ง ก ำ ร เ งิ น ที่ เ ก ิด จ ำ ก ก ำ ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ข อ ง 
อัตรำดอกเบีย้ อัตรำแลกเปลีย่น รำคำตรำสำรทนุ และรำคำสนิคำ้โภค
ภณัฑ ์ทีม่ผีลกระทบในทำงลบตอ่รำยไดแ้ละเงนิกองทนุของผูอ้อกตรำ
สำร  
5. ควำมเสี่ยงดำ้นกำรปฏบิัตกิำร จำกควำมไม่เพียงพอหรือควำม
บกพรอ่งของกระบวนกำรควบคมุภำยใน บคุลำกร ระบบงำนของผูอ้อก
ตรำสำร หรอืเหตุกำรณ์ภำยนอก รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นกฎหมำย แต่ไม่
รวมควำมเสีย่งดำ้นดำ้นกลยทุธแ์ละควำมเสีย่งดำ้นชือ่เสยีง  
6. ควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคล่อง จำกกำรที่ผูอ้อกตรำสำรไม่สำมำรถ
ช ำระหนีส้นิหรอืภำระผกูพันเมือ่ถงึก ำหนด ไมส่ำมำรถเปลีย่นสนิทรัพย์
เป็นเงนิสดได ้ไมส่ำมำรถจัดหำเงนิทนุไดเ้พยีงพอ หรอืสำมำรถจัดหำ
เงินทุนไดด้ว้ยตน้ทุนที่สูงเกนิกว่ำระดับที่ยอมรับได  ้ซึง่อำจส่งผล
กระทบตอ่รำยไดแ้ละเงนิกองทนุของผูอ้อกตรำสำร  
7. กำรบริหำรจัดกำรเงินกองทุน ผูอ้อกตรำสำรไดบ้ริหำรจัดกำร
เงนิกองทุนตำมหลัก Basel III ทีธ่ปท. ก ำหนดทัง้ในระดับธนำคำร
และระดับกลุ่มธุรกจิทำงกำรเงนิ โดยไดถ้ือปฏบิัตติัง้แต่ 1 มกรำคม 
2556 เป็นตน้มำ ผูอ้อกตรำสำรมกีำรปฏบิัตติำมกระบวนกำรมำตรฐำน
ในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และดูแลควำมเพียงพอของเงนิกองทุนให ้
เป็นไปตำมหลักเกณฑข์องธปท. และหลักเกณฑส์ำกลมำโดยตลอด 

มกีำรท ำ Stress Test ครอบคลุมควำมเสีย่งทีม่นัียส ำคัญทัง้ในภำวะ
ปกตแิละภำวะวกิฤต ิเพื่อประเมนิผลกระทบต่อควำมเพียงพอของ

มลูคำ่กำรเสนอขำยรวม ไมเ่กนิ 30,000 ลำ้นบำท 
โดยรวมทัง้โครงกำร 

 

หลกัประกนั/ผูค้ ้ำประกนั ไมม่ ี  
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ ไมม่ ี  
วัตถปุระสงคก์ำรใชเ้งนิ เพื่อบริหำรสภำพคล่อง และ

บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงดำ้น
เครดติ รวมทัง้ดำ้นอตัรำดอกเบีย้ 
รวมถงึใชใ้นกำรด ำเนนิงำนทั่วไป
ของผูอ้อก 

 

ปัจจัยอำ้งองิ อตัรำดอกเบีย้  
วันก ำหนดคำ่ปัจจัย
อำ้งองิ 

เป็นไปตำมสญัญำทีก่ ำหนดสทิธิ
และหนำ้ทีข่องผูอ้อกและผูถ้อื 
หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง (Final 
Terms) ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

รปูแบบกำรไถถ่อน Cash   

 
 

อตัราสว่น 
ทางการเงนิ 

คา่เฉลีย่ 

อุตสาหกรร
ม (31 ม.ีค.

65) 

31 ม.ีค.

2565 
ปี 2564 ปี 2563 
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เงินกองทุน และวำงกลยุทธ์เพื่อรักษำระดับของเงินกองทุนให ้
เพยีงพอส ำหรับปัจจบุนัและอนำคต  
ทัง้นี ้ผูล้งทนุสำมำรถศกึษำรำยละเอยีดของควำมเสีย่งเพิม่เตมิไดใ้น
แบบ filing สว่นที ่3 หวัขอ้ (4) ปัจจัยควำมเสีย่งทัว่ไป                                                               

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 [•]  
 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีค่รบก ำหนดอำย ุ [•]  

ประเภทกำรเสนอขำย ผูล้งทนุสถำบนั/ผูล้งทนุรำยใหญ ่  
ผูจ้ัดจ ำหน่ำย/ผูค้ำ้ ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั 

(มหำชน) 
 

นำยทะเบยีนหุน้กู ้ ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 

 

อตัรำผลตอบแทนสงูสดุ ขึน้อยู่กับควำมเคลื่อนไหวของ
อตัรำดอกเบีย้ตอ่อำยตุรำสำร 

 

อตัรำผลตอบแทนต ่ำสดุ ไมต่ ่ำกวำ่อตัรำดอกเบีย้ของตรำ
สำร หำกมกีำรคุม้ครองเงนิตน้  

 

กำรคุม้ครองเงนิตน้ ม ี  

สรปุฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลงั 2 ปี และงวด 3 เดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565 

 
 
ผูล้งทนุสำมำรถศกึษำขอ้มลูงบกำรเงนิของผูอ้อกตรำสำรเพิม่เตมิ ไดจ้ำก website :  
https://krungthai.com/th/investor-relations/financial-information/financial-report 
 
 
 

ล าดบัการไดร้บัช าระหนี ้
สทิธเิรยีกรอ้งของผูล้งทนุในกำรไดรั้บช ำระหนีเ้มือ่ผูอ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงถกูพทิกัษ์ทรัพย ์ถกูศำลพพิำกษำใหล้ม้ละลำย หรอืมกีำร
ช ำระบญัชเีพือ่กำรเลกิบรษัิท 

อตัราสว่น 

ทางการเงนิ 

คา่เฉลีย่ 

อุตสาหกรรม 
(31 ม.ีค.65) 

31 

ม.ีค.
2565 

ปี 2564 ปี 2563 

LCR 1 192.49  195 196 188 

NSFR2  N/A 134 129 122 

Tier 1 ratio3 16.36 16.34 16.54 15.35 
1 Liquidity Coverage Ratio: อตัรำสว่นสนิทรัพยส์ภำพคลอ่งเพือ่รองรับสถำนกำรณ์ดำ้น
สภำพคลอ่งทีม่คีวำมรุนแรง – ยิง่สงูยิง่แสดงถงึควำมสำมำรถในกำรรองรับสถำนกำรณ์
ดำ้นสภำพคลอ่ง 
2 Net Stable Funding Ratio :แหล่งเงนิทีม่คีวำมมั่นคงต่อควำมตอ้งกำรแหล่งเงินที่มี
ควำมมั่นคง – ยิ่งสูงยิ่งแสดงถงึควำมมั่นคงของแหล่งเงนิทีใ่ชใ้นกำรประกอบกจิกำร  
3 เงนิกองทนุชัน้ที ่1– ยิง่สงูยิง่แสดงถงึควำมสำมำรถในกำรรองรับผลขำดทนุ    

https://krungthai.com/th/investor-relations/financial-information/financial-report
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ลกัษณะพเิศษและความเสีย่งส าคญัของตราสาร 

 ลกัษณะพเิศษของตราสาร 
 
หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงซึง่อำ้งองิกบัอตัรำดอกเบีย้ (Inverse Floater Note) มลีักษณะดังตอ่ไปนี ้
 
ในวันจำ่ยผลตอบแทน ผูล้งทนุจะไดรั้บผลตอบแทนในสกลุเงนิตน้ ตำมรำยละเอยีดดังตอ่ไปนี้ 

 

ดอกเบีย้ช ำระ = อตัรำดอกเบีย้  x 
จ ำนวนวันในงวดผลตอบแทน

Day Count Convention
 x มลูคำ่หนำ้ตั๋วตรำสำร        

                                                                                                                        
อตัราดอกเบีย้งวดที ่1 
อตัรำดอกเบีย้ = [Participation x Max[ดอกเบีย้ขัน้ต ำ่งวดที1่ , (Performance Threshold งวดที1่ – ([1] x อตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ ))]] 
 
อตัราดอกเบีย้งวดที ่2 – งวดสดุทา้ย 
อตัรำดอกเบีย้ = [Participation x Max[ดอกเบีย้ขัน้ต ำ่งวดที2่, (Performance Threshold งวดที2่ – ([1] x อตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ ))]] 
 
อตัรำดอกเบีย้ขัน้ต ่ำ1 = [•] 
 
อตัรำดอกเบีย้ขัน้ต ่ำ2 = [•] 
 
Performance Threshold งวดที1่ = [•] 
 
Performance Threshold งวดที2่ = [•] 
 
อตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ = [•] 
 
Participation = [•] 
 
ในวันครบก ำหนดอำยขุองหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง เงนิตน้จำ่ยคนื = มลูคำ่หนำ้ตัว๋ตรำสำร 
 
ตัวอยำ่ง 

        เงนิตน้ [10,000,000 บำท] วันทีอ่อกตรำสำร [2 มกรำคม 2565] 

มลูคำ่หนำ้ตัว๋ตรำสำร [10,000,000 บำท]  วันครบก ำหนดอำย ุ [2 มกรำคม 2567] 

อตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ [THB THOR 
Average 3 
Months] 

วันจำ่ยผลตอบแทน [ทกุวันที ่2 ของ เดอืน
มกรำคม, เมษำยน, กรกฎำคม
, และ ตลุำคม ของทกุปี] 

อตัรำดอกเบีย้ขัน้ต ่ำงวดที ่1 [2.75%] Day Count Convention [365] 

อตัรำดอกเบีย้ขัน้ต ่ำงวดที ่2 [0.50%] Participation 100% 

Performance Threshold งวดที ่1 [2.75% ตอ่ปี] Performance Threshold งวดที ่2 [3.25% ตอ่ปี] 
 

 

ตัวอยำ่งตำรำงแสดงผลก ำไร/ขำดทนุจำกควำมเคลือ่นไหวของอตัรำดอกเบีย้เฉลีย่ 

 

อตัรา

ดอกเบีย้

อา้งองิ 

อตัรา

ดอกเบีย้

งวดที1่ 

ดอกเบีย้งวด

ที1่ 

อตัราดอกเบีย้

งวดที2่ – งวด

สุดทา้ย 

ดอกเบีย้งวดที่

2 – งวดสุดทา้ย 
เงนิตน้ 

ดอกเบีย้ที่

ไดร้บัรวม

ตลอดอายุตรา

สาร 

เงนิตน้ทีไ่ดค้นื 
เมือ่หุน้กูท้ีม่ี

อนุพนัธแ์ฝง

ครบก าหนด 

ผลก าไร/

ขาดทุน สุทธ ิ

        =  +   ( +  - ) 
0.00% 2.750% 67,808.22  3.250% 569,863.01  10,000,000.00  637,671.23  10,000,000  637,671.23  

0.50% 2.750% 67,808.22  2.750% 482,191.78  10,000,000.00  550,000.00  10,000,000  550,000.00  

1.00% 2.750% 67,808.22  2.250% 394,520.55  10,000,000.00  462,328.77  10,000,000  462,328.77  
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1.50% 2.750% 67,808.22  1.750% 306,849.32  10,000,000.00  374,657.54  10,000,000  374,657.54  

2.00% 2.750% 67,808.22  1.250% 219,178.08  10,000,000.00  286,986.30  10,000,000  286,986.30  

2.50% 2.750% 67,808.22  0.750% 131,506.85  10,000,000.00  199,315.07  10,000,000  199,315.07  

3.00% 2.750% 67,808.22  0.500% 87,671.23  10,000,000.00  155,479.45  10,000,000  155,479.45  

3.50% 2.750% 67,808.22  0.500% 87,671.23  10,000,000.00  155,479.45  10,000,000  155,479.45  

4.00% 2.750% 67,808.22  0.500% 87,671.23  10,000,000.00  155,479.45  10,000,000  155,479.45  

4.50% 2.750% 67,808.22  0.500% 87,671.23  10,000,000.00  155,479.45  10,000,000  155,479.45  

5.00% 2.750% 67,808.22  0.500% 87,671.23  10,000,000.00  155,479.45  10,000,000  155,479.45  

5.50% 2.750% 67,808.22  0.500% 87,671.23  10,000,000.00  155,479.45  10,000,000  155,479.45  

6.00% 2.750% 67,808.22  0.500% 87,671.23  10,000,000.00  155,479.45  10,000,000  155,479.45  

6.50% 2.750% 67,808.22  0.500% 87,671.23  10,000,000.00  155,479.45  10,000,000  155,479.45  

7.00% 2.750% 67,808.22  0.500% 87,671.23  10,000,000.00  155,479.45  10,000,000  155,479.45  

 
จ ำลองผลค ำนวนอตัรำดอกเบีย้ 

 

จ ำลองผลค ำนวนก ำไร(ขำดทนุ) 

 

 

 

• กำรเป็นบคุคลภำยใน : ไมเ่ป็น 

• ควำมเสีย่งส ำคญัของตรำสำร 
1.  หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงเป็นตรำสำรทีม่สีภำพคลอ่งต ่ำ และมตีลำดรองจ ำกดั ท ำใหผู้ล้งทนุอำจซือ้ขำยไดไ้มส่ะดวก 
2.  ผูล้งทนุมคีวำมเสีย่งทีจ่ะสญูเงนิลงทนุทัง้หมดหรอืบำงสว่น หำกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงไมม่กีำรคุม้ครองเงนิตน้ หรอืคุม้ครองเงนิตน้ต ่ำ
กวำ่ 100% ของเงนิลงทนุ ทัง้นี ้กำรลงทนุในหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงนีเ้ป็นธรุกรรมทีไ่มใ่ช ่"เงนิฝำก" และธรุกรรมกำรลงทนุในหุน้กูท้ีม่ ี
อนุพันธแ์ฝงดังกลำ่วจะไมไ่ดรั้บควำมคุม้ครองจำกสถำบนัคุม้ครองเงนิฝำกแตอ่ยำ่งใด 
3.  หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงเป็นตรำสำรทีม่คีวำมซบัซอ้นมำกกวำ่หุน้กูห้รอืตรำสำรหนีท้ัว่ไป เนือ่งจำกมสีว่นทีเ่ป็นตรำสำรอนุพันธ ์
(derivatives) ซึง่จะมคีวำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งหลำยดำ้น เชน่ ควำมเสีย่งของปัจจัยอำ้งองิ ควำมเสีย่งดำ้นเครดติของผูอ้อกตรำสำร เป็นตน้ 
ซึง่ผูล้งทนุจะตอ้งศกึษำและท ำควำมเขำ้ใจรำยละเอยีดอยำ่งถีถ่ว้นกอ่นตดัสนิใจลงทนุ 
4.  Credit Rating ของผูอ้อกตรำสำรเป็นเพยีงขอ้มลูประกอบกำรตดัสนิใจของผูล้งทนุเทำ่นัน้ มใิชส่ ิง่ชีน้ ำกำรซือ้ขำยหุน้กูท้ีม่อีนุพันธ์
แฝง และไมไ่ดเ้ป็นกำรรับประกนัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผูอ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง 
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5.  ผูอ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงอำจจะเสนอขำยหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงหลำยชดุ ซึง่หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงแตล่ะชดุจะมอีำยแุตกตำ่งกนัและมี
ควำมเสีย่งไมเ่ทำ่กนั ซึง่โดยทั่วไปหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงทีม่อีำยมุำกกวำ่จะมคีวำมเสีย่งสงูกวำ่  
6.  หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงทีม่กีำรจำ่ยคนืเงนิตน้และผลตอบแทนอำ้งองิกบัดัชนอีำ้งองิอืน่ใดซึง่มคีณุสมบตัคิรบถว้นตำมทีก่ ำหนดไวใ้น
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหอ้อกและเสนอขำยหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงดังกลำ่วนี ้เป็นหุน้กู ้
ทีม่อีนุพันธแ์ฝงทีม่คีวำมเสีย่งแตกตำ่งกนัตำมขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิของรำคำหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงในแตล่ะชดุ ผลตอบแทนและวธิกีำรไถ่
ถอนหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงนัน้ ขึน้อยูก่บัขอ้ตกลงทีท่ ำขึน้ระหวำ่งผูถ้อืหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงกบัผูอ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง ตำมแตล่ะประเภท
ของหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงตำมเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นสญัญำทีก่ ำหนดสทิธแิละหนำ้ทีข่องผูอ้อกและผูถ้อืหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง (Final Terms) 
ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยในกรณีทีช่ ำระคนืเงนิตน้ในรปูแบบของเงนิหรอืหลกัทรัพยอ์ำ้งองิหรอืทัง้สองรปูแบบ ในมลูคำ่ทีม่ำกหรอืนอ้ยกวำ่มลูคำ่
รวมทีต่รำไว ้ทัง้นี ้หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงนีไ้มม่กีำรคุม้ครองเงนิตน้ แมผู้ถ้อืหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงถอืหุน้กูท้ีม่อีนุพันธ์แฝงจนถงึวันครบก ำหนด
อำย ุ
7.  ในระหวำ่งอำยหุุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง สญัญำทีก่ ำหนดสทิธแิละหนำ้ทีข่องผูอ้อกและผูถ้อืหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง (Final Terms) ที่
เกีย่วขอ้ง อำจมขีอ้ก ำหนดใหผู้อ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงสำมำรถท ำกำรไถถ่อนหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงกอ่นวันครบก ำหนดอำยดุว้ยเหตผุล
ทำงภำษี หรอืเหตอุืน่ใด (callable) เชน่ เหตไุมช่อบดว้ยกฎหมำย (Illegality Event) เหตทุำงภำษี (Tax Event) เป็นตน้ หรอืมขีอ้
ก ำหนดใหผู้ถ้อืหุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝงสำมำรถขอไถถ่อนหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงกอ่นวันครบก ำหนดอำยไุด ้(puttable) โดยในกรณีทีม่กีำรไถ่
ถอนหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงกอ่นวันครบก ำหนดอำย ุผูถ้อืหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงมคีวำมเสีย่งทีจ่ะไมไ่ดรั้บเงนิตน้คนืทัง้จ ำนวนและ/หรอือำจ
ไมไ่ดรั้บผลตอบแทนตำมทีค่ำดหมำยไว ้หรอือำจจะเสยีโอกำสในกำรไดรั้บผลตอบแทนทีค่ำดวำ่จะไดรั้บจำกผูอ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง 
หำกผูอ้อกหรอืผูถ้อืหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงใชส้ทิธไิถถ่อนในชว่งทีอ่ตัรำผลตอบแทนในตลำดลดต ำ่ลงกวำ่อตัรำผลตอบแทนของหุน้กูท้ีม่ ี
อนุพันธแ์ฝง เป็นตน้ 

 
ค าเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอืน่ 
1.ค ำเตอืน 
     •    กำรอนุมัติจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ไม่ไดห้มำยควำมว่ำแนะน ำใหล้งทุน ประกันกำรช ำระหนี้ ผลตอบแทน เงินตน้ หรือ 
           รับรองควำมถกูตอ้งของขอ้มลู 
     •    ขอ้มูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน (filing) ซึง่เป็นเพียงขอ้มูลสรุปเกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำม 
           เสีย่งของหลักทรัพยแ์ละบรษัิททีอ่อกและเสนอขำยหลักทรัพย ์ดังนัน้ ผูล้งทนุตอ้งวเิครำะหค์วำมเสีย่งและศกึษำ 
           ขอ้มลูจำกหนังสอืชีช้วน (filing) 
2.ขอ้มลูแจง้เตอืนอืน่ 
     •    ประวัตกิำรผดินัดช ำระหนี ้: ไมม่ ี
     •    ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์: ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) ท ำหนำ้ทีเ่ป็นผูจ้ัดจ ำหน่ำยหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง และตัวแทน     
           ค ำนวณเงนิ 

 


