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Factsheet 
ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธรุกจิ: ธนาคารพาณชิย ์ธรุกจิหลักทรัพย ์และธรุกจิที�เกี�ยวเนื�องตามที�ไดรั้บอนุญาตตาม  
พ.ร.บ.ธรุกจิสถาบันการเงนิ พ.ศ. 2551 และพ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

สถานะการเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (listed) :  เป็น � ไมเ่ป็น 
เสนอขาย: หุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง ซึ�งอา้งองิกับอัตราดอกเบีAย (Inverse Floater Note) 

ชนดิระบชุ ื�อผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่ปีระกนั ไมม่กีารแปลงสภาพและไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูท้ ี�มอีนุพันธแ์ฝง   
ระยะเวลาการเสนอขาย: ภายใน 1 ปี นับแตวั่นที�ไดรั้บอนุญาต และไมเ่กนิวันที� 7 กันยายน 2566 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

ลกัษณะตราสาร  ระดบัความเสี'ยง 
สกลุเงนิ บาทหรือสกุล เงินต่างประเทศ

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

 (พจิารณาจากเงื�อนไขการคุม้ครองเงนิตน้และอันดับความนา่เชื�อถอื)  

 
ตราสารนีAเป็นตราสารประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิ

และมกีารชาํระเงนิตน้และผลตอบแทนขึAนกับปัจจัยอา้งองิ 
อาย ุ [•]   
อัตราดอกเบีAย เป็นไปตามสัญญาที�กําหนดสทิธิ

และหนา้ที�ของผูอ้อกและผูถ้อืหุน้กู ้
ที�มีอ นุ พันธ์แฝง (Final Terms)  
ที�เกี�ยวขอ้ง 

 
  ผลตอบแทนของตราสารรุน่อ ื'นในตลาด (YTM) 
งวดการชาํระดอกเบีAย  ไมม่ขีอ้มลู 

 ความเสี'ยงของผูอ้อกหุน้กูท้ ี'มอีนพุนัธแ์ฝง 
 1. ความเสี�ยงจาก Technology Disruption จากการใชบ้ริการทาง 

Digital ระบบการเงนิแบบไรต้ัวกลาง และคูแ่ขง่กลุ่ม Fintech ไดเ้ขา้มา
แข่งขันเพื�อนําเสนอบรกิารทางการเงนิในรูปแบบใหมม่ากขึAน จงึทําให ้
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารของผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงมแีนวโนม้ลดลง  
2. ความเสี�ยงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ�งผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง
ไดนํ้ามาใชเ้ป็นระบบกลไกหลักในการขับเคลื�อนธุรกจิ จงึมคีวามเสี�ยง
จากภยัคกุคามทางไซเบอรม์ากขึAน   
3. ความเสี�ยงดา้นเครดติ จากการที�คู่สัญญาของผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธ์
แฝ งไม่ สามารถปฏิบั ต ิตามที� ได ้ตกลงและระบุ ไว ้ในสั ญ ญ า  
การที�คูค่า้ของผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธ์แฝงถูกปรับลดอันดับความเสี�ยง 
ซึ�งอาจสง่ผลกระทบตอ่รายไดแ้ละการดํารงเงนิกองทนุ  
4. ความเสี�ยงดา้นตลาด จากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าฐานะที�อยู่ในงบแสดง
ฐานะทางการเงินที�เกดิจากการเคลื�อนไหวของอัตราดอกเบีAย อัตราแลก  
เปลี�ยน ราคาตราสารทนุ และราคาสนิคา้โภคภัณฑ ์ที�มผีลกระทบในทางลบ
ตอ่รายไดแ้ละเงนิกองทนุของผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง 
5. ความเสี�ยงดา้นการปฏบิัตกิาร จากความไม่เพียงพอหรอืความบกพร่อง 
ของกระบวนการควบคุมภายใน บุคลากร ระบบงานของผู อ้อกหุน้กู ้
ที�มอีนุพันธ์แฝงหรือเหตุการณ์ภายนอก รวมถึงความเสี�ยงดา้นกฎหมาย  
แตไ่มร่วมความเสี�ยงดา้นกลยทุธแ์ละความเสี�ยงดา้นชื�อเสยีง    
6. ความเสี�ยงดา้นสภาพคลอ่ง จากการที�ผูอ้อกหุน้กูท้ ี�มอีนุพันธแ์ฝงไม่
สามารถชําระหนีAสนิหรอืภาระผูกพันเมื�อถึงกําหนด ไม่สามารถเปลี�ยน
สนิทรัพยเ์ป็นเงนิสดได ้ไมส่ามารถจัดหาเงนิทนุไดเ้พยีงพอ หรอืสามารถ
จัดหาเงนิทุนไดด้ว้ยตน้ทุนที�สูงเกินกว่าระดับที�ยอมรับได ้ซึ�งอาจส่ง 
ผลกระทบตอ่รายไดแ้ละเงนิกองทนุของผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง   
7. การบรหิารจัดการเงนิกองทุน ผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธ์แฝงไดบ้รหิาร
จัดการเงนิกองทนุตามหลัก Basel III ที�ธปท. กําหนดทัAงในระดับธนาคาร
และระดับกลุม่ธุรกจิทางการเงนิ โดยไดถ้อืปฏบิัตตัิ Aงแต ่1 มกราคม 2556 
เป็นตน้มา ผูอ้อกหุน้กูท้ี�มีอนุพันธ์แฝงมีการปฏิบัติตามกระบวนการ
มาตรฐานในการบรหิารความเสี�ยง และดแูลความเพยีงพอของเงนิกองทนุ
ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑข์องธปท. และหลักเกณฑ์สากลมาโดยตลอด  
มกีารทํา Stress Test ครอบคลมุความเสี�ยงที�มนัียสําคัญทัAงในภาวะปกติ
และภาวะวกิฤต ิเพื�อประเมนิผลกระทบต่อความเพยีงพอของเงนิกองทุน 

การไถถ่อนกอ่น
กาํหนด 

ม/ีไม่ม ีทั AงนีAเป็นไปตามที�ระบุไวใ้น
สัญญาที�กําหนดสิทธิและหนา้ที�
ของผูอ้อกและผูถ้อืหุน้กูท้ ี�มอีนุพันธ์
แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวขอ้ง 

 

มลูคา่การเสนอขาย
รวม 

[•]   

หลกัประกนั/ 
ผูคํ้ :าประกนั 

ไมม่ ี  

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ ไมม่ ี  
วตัถปุระสงคก์ารใช้
เงนิ 

เพื�อบรหิารสภาพคลอ่ง และบรหิาร
จัดการความ เสี�ย งด า้น เครดิต 
รวมทัAงดา้นอัตราดอกเบีAย รวมถึง
ใชใ้นการดําเนินงานทั�วไปของ 
ผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง 

 

ปจัจยัอา้งองิ อัตราดอกเบีAย  
วนักาํหนดคา่ปจัจยั
อา้งองิ 

เป็นไปตามสัญญาที�กําหนดสทิธิ
และหนา้ที�ของผูอ้อกและผูถ้อืหุน้กู ้
ที�มอีนุพันธแ์ฝง (Final Terms) ที�
เกี�ยวขอ้ง 

 

รูปแบบการไถถ่อน Cash   
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และวางกลยุทธ์เพื�อรักษาระดับของเงินกองทุนใหเ้พียงพอสําหรับ
ปัจจบุนัและอนาคต  
ทั AงนีA ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดของความเสี�ยงเพิ�มเตมิไดใ้น
แบบ filing  (แบบ 69-SP-1)  สว่นที� 3 หัวขอ้ 3 ปัจจัยความเสี�ยงทั�วไป 

อนัดบัความนา่เชื'อถอืของผูอ้อกหุน้กูท้ ี'มอีนพุนัธแ์ฝง  ขอ้กําหนดในการดาํรงอตัราสว่นทางการเงนิ 
อันดับ AAA(tha)  แนวโนม้ คงที� (Stable)  ไมม่ขีอ้กําหนดในการดํารงอัตราสว่นทางการเงนิ 
เมื�อวันที� 27 
กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

โดย บรษัิท ฟิทชเ์รทติAง  
(ประเทศไทย) จํากดั 

  

รายละเอยีดสําคญัอื'น  อตัราส่วนทางการเง ินที'สําคญั ของผู ้ออกหุ้นกู ้ที'ม ี
อนุพนัธแ์ฝง 

วันที�ออกตราสาร [•]  

 

วันที�ครบกําหนดอาย ุ [•]  
ประเภทการเสนอขาย ผูล้งทนุสถาบันและ/หรอืผูล้งทนุ

รายใหญ ่(PP-II&HNW)  
 

ผูจั้ดจําหน่าย/ผูค้า้ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือผูท้ี�ไดรั้บแต่งตั Aงโดยชอบให ้
ทําหนา้ที�เป็นผูจ้ัดจําหน่ายหุน้กูท้ี�มี
อนุพันธแ์ฝงแทน 

 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน)  
อัตราผลตอบแทน
สงูสดุ 

ขึAนอยู่กับความเคลื�อนไหวของ
อัตราดอกเบีAยตอ่อายตุราสาร 

 

อัตราผลตอบแทน
ตํ�าสดุ 

ไม่ตํ�ากว่าอัตราดอกเบีAยของตราสาร 
หากมกีารคุม้ครองเงนิตน้ / ขาดทุน
ร ้อ ยล ะ 100  ขึA น อ ยู่ กั บ ค วาม
เคลื�อนไหวของราคาและความผัน
ผวนของปัจจัยอา้งองิที�เกี�ยวขอ้งและ
อัตราดอกเบีAยของตราสาร หากไม่มี
การคุม้ครองเงนิตน้ 

 

การคุม้ครองเงนิตน้ ม ี  
สรปุฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลงั 2 ปี และงวด 6 เดอืนสิ:นสดุวนัที' 30 มถินุายน 2565 

    
ลาํดบัการไดร้บัชําระหนี: 
สทิธเิรยีกรอ้งของผูล้งทนุในการไดรั้บชาํระหนีAเมื�อผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงถกูพทัิกษ์ทรัพย ์ถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอืมี
การชาํระบัญชเีพื�อการเลกิบรษัิท 
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ลกัษณะพเิศษและความเสี'ยงสําคญัของตราสาร 

 ลกัษณะพเิศษของตราสาร 
 
หุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงซึ�งอา้งองิกับอัตราดอกเบีAย (Inverse Floater Note) มลัีกษณะดังตอ่ไปนีA 
 
ในวันจา่ยผลตอบแทน ผูล้งทนุจะไดรั้บผลตอบแทนในสกลุเงนิตน้ ตามรายละเอยีดดังตอ่ไปนีA 

 

ดอกเบีAยชาํระ = อตัราดอกเบีAย  x 
จํานวนวันในงวดผลตอบแทน

��� ����	 ���
��	���
 x มลูคา่หนา้ตัqวตราสาร        

                                                                                                                        
อตัราดอกเบี:ย ชว่งที'1 
อัตราดอกเบีAย = Participation x (Performance Threshold 1 – ([•] x อัตราดอกเบีAยอา้งองิ )) 
 
Performance Threshold 1 = [•] 
อัตราดอกเบีAยขั Aนตํ�า 1 = [•] 
อัตราดอกเบีAยสงูสดุ 1 = [•] 
 
อตัราดอกเบี:ย ชว่งที'2 
อัตราดอกเบีAย = Participation x (Performance Threshold 2 – ([•] x อัตราดอกเบีAยอา้งองิ )) 
 
Performance Threshold 2 = [•] 
อัตราดอกเบีAยขั Aนตํ�า 2 = [•] 
อัตราดอกเบีAยสงูสดุ 2 = [•] 
 
*ถา้อัตราดอกเบีAยตํ�ากวา่อัตราดอกเบีAยขั Aนตํ�า จะใชอ้ัตราดอกเบีAยขั Aนตํ�าในการคํานวณดอกเบีAยชาํระ 
**ถา้อตัราดอกเบีAยสงูกวา่อตัราดอกเบีAยสงูสดุ จะใชอ้ตัราดอกเบีAยสงูสดุในการคํานวณดอกเบีAยชาํระ 
 
อัตราทวคีณู = [•] 
 
อัตราดอกเบีAยอา้งองิ = [•] 
 
Participation = [•] 
 
ในวันครบกําหนดอายขุองหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง เงนิตน้จ่ายคนื = มลูคา่หนา้ตัqวตราสาร 

ตัวอยา่ง 
เงนิตน้ [10,000,000 บาท] วันที�ออกตราสาร [1 มกราคม 2566] 
มลูคา่หนา้ตัqวตราสาร [10,000,000 บาท]  วันครบกําหนดอาย ุ [1 เมษายน 2568] 
อัตราดอกเบีAยอา้งองิ [THB THOR Average 3 

Months] 
วันจา่ยผลตอบแทน [ทกุวันที� 1 ของ เดอืน

มกราคม, เมษายน, 
กรกฎาคม, และ ตลุาคม 
ของทกุปี] 

Participation 100% Day Count Convention [365] 
Start Date ชว่งที� 1 [1 มกราคม 2566] Start Date ชว่งที� 2 [1 เมษายน 2566] 
End Date ชว่งที� 1 [1 เมษายน 2566] End Date ชว่งที� 2 [1 เมษายน 2568] 
Performance Threshold 1 [2.50%] ตอ่ปี Performance Threshold 2 [5.55%] ตอ่ปี 
อัตราดอกเบีAยขั Aนตํ�า 1 [2.50%] ตอ่ปี อัตราดอกเบีAยขั Aนตํ�า 2 [0.50%] ตอ่ปี 
อัตราดอกเบีAยสงูสดุ 1 ไมม่ ี อัตราดอกเบีAยสงูสดุ 2 [2.05%] ตอ่ปี 
สทิธใินการไถถ่อนกอ่นกําหนด ไมม่ ี อัตราทวคีณู [2] 
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ตัวอยา่งตารางแสดงผลกําไร/ขาดทนุจากความเคลื�อนไหวของอตัราดอกเบีAยเฉลี�ย 

อตัรา
ดอกเบีAย
อา้งองิ 

อตัรา
ดอกเบีAย
ชว่งที�1 

ดอกเบีAยชว่งที�
1 

อตัรา
ดอกเบีAยชว่ง

ที�2 
ดอกเบีAยชว่งที�2 เงนิตน้ 

ดอกเบีAยที�ไดรั้บ
รวมตลอดอายุ 

ตราสาร 

เงนิตน้ที�ไดค้นื 
เมื�อหุน้กูท้ี�มี

อนุพันธแ์ฝงครบ
กําหนด 

ผลกําไร/
ขาดทนุ สทุธ ิ

   1  2 3 4 = 1 + 2 5 (5 + 4 - 3) 

0.00% 2.50% 61,643.84   2.05%  410,561.64  10,000,000  472,205.48  10,000,000  472,205.48  

0.50% 2.50% 61,643.84   2.05%  410,561.64  10,000,000  472,205.48  10,000,000  472,205.48  

1.00% 2.50% 61,643.84   2.05%  410,561.64  10,000,000  472,205.48  10,000,000  472,205.48  

1.50% 2.50% 61,643.84   2.05%  410,561.64  10,000,000  472,205.48  10,000,000  472,205.48  

2.00% 2.50% 61,643.84   1.55%  310,424.66  10,000,000  372,068.50  10,000,000  372,068.50  

2.50% 2.50% 61,643.84   0.55%  110,150.68  10,000,000  171,794.52  10,000,000  171,794.52  

3.00% 2.50% 61,643.84   0.50%  100,136.99  10,000,000  161,780.83  10,000,000  161,780.83  

3.50% 2.50% 61,643.84   0.50%  100,136.99  10,000,000  161,780.83  10,000,000  161,780.83  

4.00% 2.50% 61,643.84   0.50%  100,136.99  10,000,000  161,780.83  10,000,000  161,780.83  

4.50% 2.50% 61,643.84   0.50%  100,136.99  10,000,000  161,780.83  10,000,000  161,780.83  

5.00% 2.50% 61,643.84   0.50%  100,136.99  10,000,000  161,780.83  10,000,000  161,780.83  

5.50% 2.50% 61,643.84   0.50%  100,136.99  10,000,000  161,780.83  10,000,000  161,780.83  

6.00% 2.50% 61,643.84   0.50%  100,136.99  10,000,000  161,780.83  10,000,000  161,780.83  

6.50% 2.50% 61,643.84   0.50%  100,136.99  10,000,000  161,780.83  10,000,000  161,780.83  

7.00% 2.50% 61,643.84   0.50%  100,136.99  10,000,000  161,780.83  10,000,000  161,780.83  

 

จําลองผลคํานวนอัตราดอกเบีAย 

 

 
จําลองผลคํานวนกําไร(ขาดทนุ) 

 

 

อตั
รา
ดอ
กเ
บี
�ย

อตัราดอกเบี �ยอ้างอิง

อตัราดอกเบี �ย

P
n

L 
(T

H
B

)

อตัราดอกเบี �ยอ้างอิง

PnL (THB)



แบบสรปุขอ้มลูสําคัญของตราสาร 
 

                                                                สว่นที� 1-หนา้ 5 

• การเป็นบคุคลภายใน : ไมเ่ป็น 

• ความเสี�ยงสําคัญของตราสาร 
1.  หุน้กูท้ ี�มอีนุพันธแ์ฝงเป็นตราสารที�มสีภาพคลอ่งตํ�า และมตีลาดรองจํากัด ทําใหผู้ล้งทนุอาจซืAอขายไดไ้มส่ะดวก 
2.  ผูล้งทนุมคีวามเสี�ยงที�จะสญูเงนิลงทนุทัAงหมดหรอืบางสว่น หากหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงไมม่กีารคุม้ครองเงนิตน้ หรอืคุม้ครองเงนิตน้
ตํ�ากว่า 100% ของเงนิลงทนุ ทั AงนีA การลงทนุในหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงนีAเป็นธุรกรรมที�ไมใ่ช ่"เงนิฝาก" และธรุกรรมการลงทนุในหุน้กู ้
ที�มอีนุพันธแ์ฝงดังกลา่วจะไมไ่ดรั้บความคุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงนิฝากแตอ่ยา่งใด 
3.  หุน้กูท้ ี�มีอนุพันธแ์ฝงเป็นตราสารที�มคีวามซับซอ้นมากกว่าหุน้กูห้รือตราสารหนีAทั�วไป เนื�องจากมสี่วนที�เป็นตราสารอนุพันธ ์
(derivatives) ซึ�งจะมคีวามเสี�ยงที�เก ี�ยวขอ้งหลายดา้น เชน่ ความเสี�ยงของปัจจัยอา้งองิ ความเสี�ยงดา้นเครดติของผูอ้อกตราสาร  
เป็นตน้ ซึ�งผูล้งทนุจะตอ้งศกึษาและทําความเขา้ใจรายละเอยีดอยา่งถี�ถว้นกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 
4.  Credit Rating ของผูอ้อกตราสารเป็นเพยีงขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจของผูล้งทนุเทา่นัAน มใิชส่ ิ�งชีAนําการซืAอขายหุน้กูท้ี�มอีนุพันธ์
แฝง และไมไ่ดเ้ป็นการรับประกนัความสามารถในการชําระหนีAของผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง 
5.  ผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงอาจจะเสนอขายหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงหลายชดุ ซึ�งหุน้กูท้ ี�มอีนุพันธแ์ฝงแตล่ะชดุจะมอีายุแตกต่างกัน
และมคีวามเสี�ยงไมเ่ทา่กนั ซึ�งโดยทั�วไปหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงที�มอีายมุากกวา่จะมคีวามเสี�ยงสงูกวา่  
6.  หุน้กูท้ ี�มอีนุพันธแ์ฝงที�มกีารจา่ยผลตอบแทนอา้งองิกบัอตัราดอกเบีAย (Inverse Floater Note) เป็นหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงที�ใหอ้ัตรา
ดอกเบีAยในอัตราลอยตัว ขึAนอยูก่ับการเคลื�อนไหวของอัตราดอกเบีAยอา้งองิตามเงื�อนไขที�ระบไุวใ้นสัญญาที�กําหนดสทิธแิละหนา้ที�
ของผูอ้อกและผูถ้อืหุน้กูท้ ี�มอีนุพันธแ์ฝง (Final Terms) ที�เก ี�ยวขอ้ง  
7.  ในระหว่างอายุหุน้กูท้ ี�มอีนุพันธแ์ฝง สัญญาที�กําหนดสทิธแิละหนา้ที�ของผูอ้อกและผูถ้ือหุน้กูท้ ี�มอีนุพันธ์แฝง (Final Terms)  
ที�เกี�ยวขอ้ง อาจมขีอ้กําหนดใหผู้อ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงสามารถทําการไถ่ถอนหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงก่อนวันครบกําหนดอายุดว้ย
เหตุผลทางภาษี หรอืเหตุอื�นใด (callable) เชน่ เหตุไม่ชอบดว้ยกฎหมาย (Illegality Event) เหตุทางภาษี (Tax Event) เป็นตน้ 
หรอืมขีอ้กําหนดใหผู้ถ้อืหุน้กูท้ ี�มอีนุพันธแ์ฝงสามารถขอไถ่ถอนหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงก่อนวันครบกําหนดอายไุด ้(puttable) โดยใน
กรณีที�มกีารไถ่ถอนหุน้กูท้ี�มีอนุพันธ์แฝงก่อนวันครบกําหนดอายุ ผูถ้ ือหุน้กูท้ี�มอีนุพันธ์แฝงมีความเสี�ยงที�จะไม่ไดรั้บเงนิตน้คืน 
ทั Aงจํานวนและ/หรอือาจไมไ่ดรั้บผลตอบแทนตามที�คาดหมายไว ้หรอือาจจะเสยีโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนที�คาดวา่จะไดรั้บจาก 
ผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง หากผูอ้อกหรอืผูถ้อืหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงใชส้ทิธไิถ่ถอนในชว่งที�อัตราผลตอบแทนในตลาดลดตํ�าลงกว่า
อัตราผลตอบแทนของหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง เป็นตน้ 
ทั AงนีA ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกับตราสารไดใ้นแบบ filing (แบบ 69-SP-1) สว่นที� 3 หัวขอ้ 4 ปัจจัย
ความเสี�ยงของหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง 
 
คาํเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอื'น 
1.คําเตอืน 
• การอนุมัตจิากสํานักงาน ก.ล.ต. ไมไ่ดห้มายความว่าแนะนําใหล้งทนุ ประกันการชําระหนีA ผลตอบแทน เงนิตน้ หรอืรับรองความ
ถกูตอ้งของขอ้มลู 
• ขอ้มลูสรุปนีAเป็นสว่นหนึ�งของหนังสอืชีAชวน (แบบ 69-SP-1) ซึ�งเป็นเพยีงขอ้มลูสรปุเกี�ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี�ยง
ของหลักทรัพยแ์ละบรษัิทที�ออกและเสนอขายหลักทรัพย ์ดังนัAน ผูล้งทนุตอ้งวเิคราะหค์วามเสี�ยงและศกึษาขอ้มลูจากหนังสอืชีAชวน 
(แบบ 69-SP-1) 
2.ขอ้มลูแจง้เตอืนอื�น                                                                  . 
• ประวัตกิารผดินัดชําระหนีA : ผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงไม่มกีารผดินัดชําระหนีA ดอกเบีAย หรอืเงนิตน้ของตราสารหนีAอื�นใด หรอืผดินัด
ชาํระหนีAเงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์บรษัิทเงนิทนุ บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถาบันการเงนิที�มกีฎหมายเฉพาะจัดตั AงขึAน โดยดูประวัติ
ยอ้นหลัง 3 ปีของผูอ้อกหุน้กูท้ ี�มีอนุพันธ์แฝงจากบรษัิทขอ้มูลเครดติแห่งชาต ิและงบการเงนิที�ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรีับอนุญาต                  
• ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทําหนา้ที�เป็นผูจั้ดจําหน่ายหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง และตัวแทน
คํานวณเงนิ 

 


