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ลกัษณะตราสาร  ระดบัความเสี�ยง 
สกลุเงนิ บาทหรือสกุลเงินต่างประเทศ

ตามที�ระบไุวใ้นสัญญาที�กําหนด
สิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกและ 
ผู ้ถื อ หุ ้น กู ้ที� มี อ นุ พั น ธ์ แ ฝ ง  
(Final Terms) ที�เกี�ยวขอ้ง 

 (พจิารณาจากเงื�อนไขการคุม้ครองเงนิตน้และอันดับความน่าเชื�อถอื) 
 
 
 
 

ตราสารนี=เป็นตราสารประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิ
และมกีารชาํระเงนิตน้และผลตอบแทนขึ=นกับปัจจัยอา้งองิ 

อาย ุ [•]   
อัตราดอกเบี=ย เป็นไปตามสัญญาที�กําหนดสทิธิ

แ ล ะ ห น ้า ที� ข อ ง ผู ้อ อ ก แ ล ะ 
ผู ้ถื อ หุ ้น กู ้ที� มี อ นุ พั น ธ์ แ ฝ ง  
(Final Terms) ที�เกี�ยวขอ้ง 

 
  ผลตอบแทนของตราสารรุน่อื�นในตลาด (YTM) 
  ไมม่ขีอ้มลู 
งวดการชําระ
ดอกเบี=ย 

 ความเสี�ยงของผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนพุนัธแ์ฝง 

การไถถ่อนกอ่น
กําหนด 

 1. ความเสี�ยงจาก Technology Disruption จากการใชบ้รกิารทาง Digital 
ระบบการเงนิแบบไรตั้วกลาง และคูแ่ขง่กลุม่ Fintech ไดเ้ขา้มาแขง่ขัน
เพื�อนําเสนอบรกิารทางการเงนิในรูปแบบใหมม่ากขึ=น จงึทําใหร้ายได ้
จากการใหบ้รกิารของผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงมแีนวโนม้ลดลง  
2. ความเสี�ยงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ�งผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธ์
แฝงไดนํ้ามาใชเ้ป็นระบบกลไกหลกัในการขับเคลื�อนธรุกจิ จงึมคีวาม
เสี�ยงจากภัยคกุคามทางไซเบอรม์ากขึ=น  
3. ความเสี�ยงดา้นเครดิต จากการที�คู่สัญญาของผูอ้อกหุน้กูท้ี�ม ี
อนุพันธแ์ฝงไม่สามารถปฏบิัตติามที�ไดต้กลงและระบุไวใ้นสัญญา 
การที�คูค่า้ของผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงถกูปรับลดอนัดบัความเสี�ยง  
ซึ�งอาจส่งผลต่อรายไดแ้ละการดํารงเงินกองทุน                   .  
4. ความเสี�ยงดา้นตลาด จากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าฐานะที�อยู่ในงบ
แสดงฐานะทางการเงนิที�เกดิจากการเคลื�อนไหวของอตัราดอกเบี=ย อัตรา
แลกเปลี�ยน ราคาตราสารทนุ และราคาสนิคา้โภคภัณฑ ์ที�มผีลกระทบ
ในทางลบตอ่รายไดแ้ละเงนิกองทนุของผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง 
5. ความเสี�ยงดา้นการปฏิบัติการ จากความไม่เพียงพอหรือความ
บกพร่องของกระบวนการควบคมุภายใน บุคลากร ระบบงานของผูอ้อก 
หุน้กูท้ี�มอีนุพันธ์แฝงหรือเหตุการณ์ภายนอก รวมถงึความเสี�ยงดา้น  
กฎหมายแตไ่มร่วมถงึความเสี�ยงดา้นกลยทุธแ์ละความเสี�ยงดา้นชื�อเสยีง   
6. ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง จากการที�ผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงไม่
สามารถชําระหนี=สนิหรอืภาระผูกพันเมื�อถงึกําหนด ไม่สามารถเปลี�ยน
สนิทรัพยเ์ป็นเงนิสดได ้ไมส่ามารถจัดหาเงนิทนุไดเ้พยีงพอ หรอืสามารถ
จัดหาเงนิทนุไดด้ว้ยตน้ทนุที�สงูเกนิกว่าระดับที�ยอมรับได ้ซึ�งอาจสง่ผล
กระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของผูอ้อกหุน้กูท้ี�มีอนุพันธ์แฝง    
7. การบรหิารจัดการเงนิกองทนุ ผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงไดบ้รหิาร
จัดการเงนิกองทุนตามหลัก Basel III ที�ธปท. กําหนดทั=งในระดับ
ธนาคารและระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยไดถ้ือปฏิบัตตัิ =งแต่  
1 มกราคม 2556 เป็นตน้มา ผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงมกีารปฏบิัติ
ตามกระบวนการมาตรฐานในการบรหิารความเสี�ยง และดูแลความ
เพียงพอของเงนิกองทุนใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธปท.และ
หลักเกณฑ์สากลมาโดยตลอด มีการทํา Stress Test ครอบคลุม

มลูคา่การเสนอขาย
รวม 

[•]   

หลักประกนั/ 
ผูคํ้=าประกัน 

ไมม่ ี  

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ ไมม่ ี  
วัตถปุระสงคก์าร 
ใชเ้งนิ 

เพื�อบริหารสภาพคล่อง และ
บริหารจัดการความเสี�ยงดา้น
เครดติ รวมทั=งดา้นอัตราดอกเบี=ย 
รวมถงึใชใ้นการดําเนินงานทั�วไป
ของผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง 

 

ปัจจัยอา้งองิ อัตราแลกเปลี�ยน  
วันกําหนดคา่ปัจจัย
อา้งองิ 

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

 

รปูแบบการไถถ่อน 
 

Physical และ/หรอื Cash  
 
 

 

Factsheet 
ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) 

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

สถานะการเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (listed) :  เป็น  cไมเ่ป็น 
เสนอขาย: หุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง ซึ�งอา้งองิกับอัตราแลกเปลี�ยน (Dual Currency Note)  

ชนดิระบชุ ื�อผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่ปีระกนั ไมม่กีารแปลงสภาพและไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูท้ ี�มอีนุพันธแ์ฝง   
ระยะเวลาการเสนอขาย: ภายใน 1 ปี นับแตวั่นที�ไดรั้บอนุญาต และไมเ่กนิวันที� 7 กันยายน 2566 
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ความเสี�ยงที�มีนัยสําคัญทั=งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต เพื�อ
ประเมนิผลกระทบตอ่ความเพยีงพอของเงนิกองทนุและวางกลยุทธ์
เพื�อรักษาระดับของเงนิกองทนุใหเ้พยีงพอสําหรับปัจจบุนัและอนาคต  
ทั =งนี= ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดของความเสี�ยงเพิ�มเตมิไดใ้น
แบบ filing (แบบ 69-SP-1) สว่นที� 3 หวัขอ้ 3 ปัจจัยความเสี�ยงทั�วไป 

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

โดย บรษัิท ฟิทชเ์รทติ=ง  
(ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายละเอยีดสําคญัอื�น  
วันที�ออกตราสาร [•]  
วันที�ครบกําหนด
อาย ุ

[•]  

ประเภทการเสนอ
ขาย 

ผูล้งทนุสถาบันและ/หรอืผูล้งทนุ
รายใหญ ่(PP-II&HNW) 

 
 อตัราสว่นทางการเงนิที�สาํคญัของผูอ้อกหุน้กูท้ ี�มอีนุพนัธแ์ฝง 

ผูจั้ดจําหน่าย/ผูค้า้ ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน)
หรอืผูท้ี�ไดรั้บแตง่ตั =งโดยชอบให ้
ทําหนา้ที�เป็นผูจ้ัดจําหน่ายหุน้กูท้ี�
มอีนุพันธแ์ฝงแทน 

 

 

 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน)  
อัตราผลตอบแทน
สงูสดุ 

ขึ=นอยู่กับความเคลื�อนไหวของ
อัตราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวขอ้ง และ
อัตราดอกเบี=ยตอ่อายตุราสาร 

 

อัตราผลตอบแทน
ตํ�าสดุ 

ขาดทนุรอ้ยละ 100 ตอ่อายขุองตราสาร  

การคุม้ครองเงนิตน้ ม/ีไมม่ ี  

สรปุฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลงั 2 ปี และงวด 6 เดอืนสิ>นสดุวนัที� 30 มถินุายน 2565 

  
ลาํดบัการไดร้บัชําระหนี> 
สทิธเิรยีกรอ้งของผูล้งทนุในการไดรั้บชาํระหนี=เมื�อผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงถกูพทัิกษ์ทรัพย ์ถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอืมี
การชําระบัญชเีพื�อการเลกิบรษัิท 
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ลกัษณะพเิศษและความเสี�ยงสําคญัของตราสาร 

 ลกัษณะพเิศษของตราสาร 
หุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงซึ�งอา้งองิกับอัตราแลกเปลี�ยน (Dual-Currency Note) มลีกัษณะดงัตอ่ไปนี= ในวันครบกําหนดอายขุองหุน้กูท้ี�มี
อนุพันธแ์ฝง  
ในกรณีที�สกลุเงนิตน้เป็นสกลุเงนิเดยีวกบัสกลุเงนิทางเลอืก (Alternate Currency) 
I. ถา้ปัจจัยอา้งองิ ณ วันกําหนด คา่ปัจจัยอา้งองิ (Fixing Date) มากกวา่ราคาใชส้ทิธ ิ(Strike Price)  
1. การจา่ยคนืเงนิตน้ 

ผูล้งทนุจะไดรั้บคนืเงนิตน้ในสกลุเงนิตน้ ตามรายละเอยีดดังตอ่ไปนี= 
เงนิตน้จา่ยคนื = จํานวนเงนิตน้  

2. การจา่ยผลตอบแทน 
ผูล้งทนุจะไดรั้บผลตอบแทนในสกลุเงนิตน้ ตามรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี= 
ดอกเบี=ย = อตัราดอกเบี=ยตั =งตน้  x   จํานวนวันในงวดผลตอบแทน  x จํานวนเงนิตน้        
                                                  Day Count Convention                                                                          

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

กรณีที�มกีารสบัเปลี�ยนเงนิตน้เทา่นั=น 
1. การจา่ยคนืเงนิตน้ 

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

2. การจา่ยผลตอบแทน 
ผูล้งทนุจะไดรั้บผลตอบแทนในสกลุเงนิตน้ ตามรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี= 
ดอกเบี=ย = อตัราดอกเบี=ยตั =งตน้  x   จํานวนวันในงวดผลตอบแทน  x จํานวนเงนิตน้  

                                                           Day Count Convention                  
กรณีที�มกีารสบัเปลี�ยนทั =งเงนิตน้และดอกเบี=ย 

1. การจา่ยคนืเงนิตน้ 
ผูล้งทนุจะไดรั้บคนืเงนิตน้ในสกลุเงนิหลัก (Base Currency) ตามรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี= 

เงนิตน้จา่ยคนื = จํานวนเงนิแลกเปลี�ยน 
2. การจา่ยผลตอบแทน 

ผูล้งทนุจะไดรั้บผลตอบแทนในสกลุเงนิหลัก (Base Currency) ตามรายละเอยีดดังตอ่ไปนี= 
ดอกเบี=ย = อตัราดอกเบี=ยตั =งตน้  x   จํานวนวันในงวดผลตอบแทน  x จํานวนเงนิตน้ / Strike Price 

                                                            Day Count Convention                     
ในกรณีที�สกลุเงนิตน้เป็นสกลุเงนิเดยีวกบัสกลุเงนิหลกั (Base Currency) 
III. ถา้ปัจจัยอา้งองิ ณ วันกําหนด คา่ปัจจัยอา้งองิ (Fixing Date) นอ้ยกวา่ราคาใชส้ทิธ ิ(Strike Price)  
1. การจา่ยคนืเงนิตน้ 

ผูล้งทนุจะไดรั้บคนืเงนิตน้ในสกลุเงนิตน้ ตามรายละเอยีดดังตอ่ไปนี= 
เงนิตน้จา่ยคนื = จํานวนเงนิตน้  

2. การจา่ยผลตอบแทน 
ผูล้งทนุจะไดรั้บผลตอบแทนในสกลุเงนิตน้ ตามรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี= 
ดอกเบี=ย = อตัราดอกเบี=ยตั =งตน้  x   จํานวนวันในงวดผลตอบแทน  x จํานวนเงนิตน้  
                                                 Day Count Convention                              

IV. ถา้ปัจจัยอา้งองิ ณ วันกําหนดคา่ปัจจัยอา้งองิ (Fixing Date) เทา่กบัหรอืสงูกวา่ราคาใชส้ทิธ ิ(Strike Price)  
 
กรณีที�มกีารสบัเปลี�ยนเงนิตน้เทา่นั=น 

1. การจา่ยคนืเงนิตน้ 
ผูล้งทนุจะไดรั้บคนืเงนิตน้ในสกลุเงนิทางเลอืก (Alternate Currency) ตามรายละเอยีดดังตอ่ไปนี= 

เงนิตน้จา่ยคนื = จํานวนเงนิแลกเปลี�ยน 
2. การจา่ยผลตอบแทน 

ผูล้งทนุจะไดรั้บผลตอบแทนในสกลุเงนิตน้ ตามรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี= 
ดอกเบี=ย = อตัราดอกเบี=ยตั =งตน้  x   จํานวนวันในงวดผลตอบแทน  x จํานวนเงนิตน้  
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กรณีที�มกีารสบัเปลี�ยนทั =งเงนิตน้และดอกเบี=ย 
1. การจา่ยคนืเงนิตน้ 

ผูล้งทนุจะไดรั้บคนืเงนิตน้ในสกลุเงนิทางเลอืก (Alternate Currency) ตามรายละเอยีดดังตอ่ไปนี= 
เงนิตน้จา่ยคนื = จํานวนเงนิแลกเปลี�ยน 

2. การจา่ยผลตอบแทน 
ผูล้งทนุจะไดรั้บผลตอบแทนในสกลุเงนิทางเลอืก (Alternate Currency) ตามรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี= 
ดอกเบี=ย = อตัราดอกเบี=ยตั =งตน้  x   จํานวนวันในงวดผลตอบแทน  x จํานวนเงนิตน้ x Strike Price 

                                                           Day Count Convention                              
อยา่งไรก็ด ีหุน้กูท้ ี�มอีนุพันธแ์ฝงที�อา้งองิกบัอตัราแลกเปลี�ยนไมม่กีารคุม้ครองเงนิตน้ ดังนั=น ผูล้งทนุอาจจะไดเ้งนิตน้คนื นอ้ยกวา่ที�
ลงทนุซึ�งทําใหผู้ล้งทนุอาจขาดทนุได ้
 
ตัวอยา่ง 

จําลองเหตกุารณ์กรณีที� 1 – สกลุเงนิตน้เป็นสกลุเงนิเดยีวกับสกลุเงนิทางเลอืก (Alternate Currency) 
 

เงนิตน้ [30,000,000 บาท] ราคาใชส้ทิธ ิ 
(Strike Price) 

30.00 

สกลุเงนิของตราสาร / สกลุเงนิตน้1 [บาท] วันที�ออกตราสาร [2 มกราคม 2564] 
สกลุเงนิหลัก (Base Currency) [USD] วันครบกําหนดอาย ุ [2 มกราคม 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 ซ ึ�งแสดง
ในหน่วยจํานวน THB ตอ่ 1 
หน่วย USD 

 

กรณีที�มกีารสับเปลี�ยนเงนิตน้เทา่นั=น 
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/ขาดทุน 
บนเงนิตน้  

(3 - เงนิตน้) 
 
 
 
 
4 

ผลกําไร/ขาดทนุ สทุธ ิ 
(4 + 2) 

 
 
 
 
 
5 

[29.00] [30.00] USD [1,000,000] [902,465.75] บาท [29,000,000] บาท [-1,000,000] บาท [-97,534.25] บาท 

[29.50] [30.00] USD [1,000,000] [902,465.75] บาท [29,500,000] บาท [-500,000] บาท [402,465.75] บาท 

[30.00] [30.00] USD [1,000,000] [902,465.75] บาท [30,000,000] บาท [0] บาท [902,465.75] บาท 

[30.50] [30.00] [30,000,000] บาท [902,465.75] บาท [30,000,000] บาท [0] บาท [902,465.75] บาท 

[31.00] [30.00] [30,000,000] บาท [902,465.75] บาท [30,000,000] บาท [0] บาท [902,465.75] 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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กรณีที�มกีารสับเปลี�ยนทั =งเงนิตน้และดอกเบี=ย 

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�อหุน้กูท้ี�มอีนุพันธ์

แฝงครบกําหนด 
(เมื�อคดิเป็นเงนิสกลุ 
THB โดยใชอ้ตัรา

แลกเปลี�ยน 
[USD/THB] spot) 

 
 
3 

ดอกเบี=ยที�ไดค้นื 
เมื�อหุน้กูท้ี�มี

อนุพันธแ์ฝงครบ
กําหนด (เมื�อคดิ
เป็นเงนิสกลุ THB 

โดยใชอ้ตัรา
แลกเปลี�ยน 

[USD/THB] spot) 
 
4 

ผลกําไร/
ขาดทนุ 

บนเงนิตน้ 
(3- เงนิตน้) 

 
 
 
 
 
5 

ผลกําไร/ขาดทุน สทุธ ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

(4+ 5) 

[29.00] [30.00] USD [1,000,000] USD [30,082.19] [29,000,000] บาท 
 

[872,383.56] 
บาท 

[-1,000,000] 
บาท 

[-127,616.44] บาท 

[29.50] [30.00] USD [1,000,000] USD [30,082.19] [29,500,000] บาท 
 

[887,424.66] 
บาท 

[-500,000] 
บาท 

[387,424.66] บาท 

[30.00] [30.00] USD [1,000,000] USD [30,082.19] [30,000,000] บาท 
 

[902,465.75] 
บาท 

[0] บาท [902,465.75] บาท 

[30.50] [30.00] [30,000,000] บาท [902,465.75] บาท [30,000,000] บาท 
 

[902,465.75] 
บาท 

[0] บาท [902,465.75] บาท 

[31.00] [30.00] [30,000,000] บาท [902,465.75] บาท 
[30,000,000] บาท 

 
[902,465.75] 

บาท 
[0] บาท [902,465.75] บาท 

 

 
จําลองผลตอบแทนในกรณทีี�มกีารสบัเปลี�ยนเงนิตน้เทา่นั=น   จําลองผลตอบแทนในกรณีที�มกีารสบัเปลี�ยนทั =งเงนิตน้และดอกเบี=ย 

 

                                                        
 

จําลองเหตกุารณ์กรณีที� 2 – สกลุเงนิตน้เป็นสกลุเงนิเดยีวกับสกลุเงนิหลกั (Base Currency) 
 

เงนิตน้ [USD 1,000,000] ราคาใชส้ทิธ ิ(Strike Price) 30.00 
สกลุเงนิของตราสาร / สกลุเงนิตน้ [USD] วันที�ออกตราสาร [2 มกราคม 2564] 
สกลุเงนิหลัก (Base Currency) [USD] วันครบกําหนดอาย ุ [2 มกราคม 2565] 
สกลุเงนิทางเลอืก (Alternate Currency) [บาท] อัตราดอกเบี=ย [3.00% ตอ่ปี] 
เงนิแลกเปลี�ยน [30,000,000 บาท] Day Count Convention [360] 
สกลุเงนิแลกเปลี�ยน [บาท] ปัจจัยอา้งองิ อัตราแลกเปลี�ยน USD/THB Spot 

Fixing Rate ซึ�งแสดงในหน่วย
จํานวน THB ตอ่ 1 หน่วย USD 

 
 
 
 
 
 
 

 

902,465.75 902,465.75 
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กรณีที�มกีารสับเปลี�ยนเงนิตน้เทา่นั=น 

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�อคดิ

เป็นเงนิสกลุ USD โดย
ใชอ้ัตราแลกเปลี�ยน 
[USD/THB] spot) 

3 

ผลกําไร/ขาดทนุ 
บนเงนิตน้  

(3 - เงนิตน้) 
 

 
 
4 

ผลกําไร/ขาดทุน สทุธ ิ 
(4 + 2) 

 
 

 
 
5 

[29.00] [30.00] USD [1,000,000] USD [30,500] USD [1,000,000] USD [0] USD [30,500] 

[29.50] [30.00] USD [1,000,000] USD [30,500] USD [1,000,000] USD [0] USD [30,500] 

[30.00] [30.00] [30,000,000] บาท USD [30,500] USD [1,000,000] USD [0] USD [30,500] 

[30.50] [30.00] [30,000,000] บาท USD [30,500] USD [983,606.56] USD [-16,393.44] USD [14,106.56] 

[31.00] [30.00] [30,000,000] บาท USD [30,500] USD [967,741.94] USD [-32,258.06] USD [-1,758.06] 

 
กรณีที�มกีารสับเปลี�ยนทั =งเงนิตน้และดอกเบี=ย 

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

spot on 
Fixing Date 

 

ราคาใช ้
สทิธ ิ

(Strike 
Price) 

 

เงนิตน้ที�ไดค้นื 
เมื�อ 

หุน้กูท้ี�มอีนุพันธ์
แฝงครบกําหนด 

 
 

 
1 

ดอกเบี=ยที�
ไดรั้บ 

 
 
 
 

 
2 

เงนิตน้ที�ไดค้นื  
เมื�อหุน้กูท้ี�มอีนุพันธ์

แฝงครบกําหนด  
(เมื�อคดิเป็นเงนิสกลุ 
USD โดยใชอ้ตัรา

แลกเปลี�ยน 
[USD/THB] spot) 

3 

ดอกเบี=ยที�ไดค้นื เมื�อ 
หุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง
ครบกําหนด (เมื�อคดิ
เป็นเงนิสกลุ USD 

โดยใชอ้ตัรา
แลกเปลี�ยน 

[USD/THB] spot) 
4 

ผลกําไร/ขาดทนุ 
บนเงนิตน้  

(3- เงนิตน้) 
 
 
 

 
5 

ผลกําไร/ขาดทนุ สทุธ ิ 
 
 
 
 
 
 

(4+ 5) 

[29.00] [30.00] USD [1,000,000] 
USD 

[30,500] 
USD [1,000,000] 

 
USD [30,500] USD [0] USD [30,500] 

[29.50] [30.00] USD [1,000,000] 
USD 

[30,500] 
USD [1,000,000] 

 
USD [30,500] USD [0] USD [30,500] 

[30.00] [30.00] 
[30,000,000] 

บาท 
[915,000] 

บาท 
USD [1,000,000] 

 
USD [30,500] USD [0] USD [30,500] 

[30.50] [30.00] 
[30,000,000] 

บาท 
[915,000] 

บาท 
USD [983,606.56] 

 
USD [30,000] 

USD  
[-16,393.44] 

USD [13,606.56] 

[31.00] [30.00] 
[30,000,000] 

บาท 
[915,000] 

บาท 
USD [967,741.94] 

 
USD [29,516.13] 

USD  
[-32,258.06] 

USD  
[-2,741.93] 

 

จําลองผลตอบแทนในกรณทีี�มกีารสบัเปลี�ยนเงนิตน้เทา่นั=น       จําลองผลตอบแทนในกรณีที�มกีารสบัเปลี�ยนทั =งเงนิตน้และ
ดอกเบี=ย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 การเป็นบคุคลภายใน : ไมเ่ป็น 
 ความเสี�ยงสาํคญัของตราสาร 
1. หุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงเป็นตราสารที�มสีภาพคลอ่งตํ�า และมตีลาดรองจํากัด ทําใหผู้ล้งทนุอาจซื=อขายไดไ้มส่ะดวก 
2. ผูล้งทนุมคีวามเสี�ยงที�จะสญูเงนิลงทนุทั =งหมดหรอืบางสว่น หากหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงไมม่กีารคุม้ครองเงนิตน้ หรอืคุม้ครองเงนิ

ตน้ตํ�ากวา่ 100% ของเงนิลงทนุ ทั =งนี= การลงทนุในหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงเป็นธรุกรรมที�ไมใ่ช ่"เงนิฝาก" และธรุกรรมการลงทนุใน 
หุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงดังกลา่วจะไมไ่ดร้ับความคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝากแตอ่ยา่งใด 

30,500 
30,500 
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3. หุน้กูท้ี�มอีนุพันธ์แฝงเป็นตราสารที�มคีวามซับซอ้นมากกว่าหุน้กูห้รือตราสารหนี=ทั�วไป เนื�องจากมสี่วนที�เป็นตราสารอนุพันธ์ 
(derivatives) ซึ�งจะมคีวามเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งหลายดา้น เชน่ ความเสี�ยงของปัจจัยอา้งองิ ความเสี�ยงดา้นเครดติของผูอ้อกตราสาร 
เป็นตน้ ซึ�งผูล้งทนุจะตอ้งศกึษาและทําความเขา้ใจรายละเอยีดอยา่งถี�ถว้นกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

4. Credit Rating ของผูอ้อกตราสารเป็นเพียงขอ้มูลประกอบการตัดสนิใจของผูล้งทุนเท่านั=น มิใช่ส ิ�งชี=นําการซื=อขายหุน้กู ้
ที�มอีนุพันธแ์ฝง และไมไ่ดเ้ป็นการรับประกนัความสามารถในการชําระหนี=ของผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง 

5. ผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงอาจจะเสนอขายหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงหลายชดุ ซึ�งหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงแตล่ะชดุจะมอีายแุตกตา่งกนั
และมคีวามเสี�ยงไมเ่ทา่กนั ซึ�งโดยทั�วไปหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงที�มอีายมุากกวา่จะมคีวามเสี�ยงสงูกวา่  

6. หุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงที�มกีารจ่ายคนืเงนิตน้และผลตอบแทนอา้งองิกับอัตราแลกเปลี�ยน (Dual-Currency Note) เป็นหุน้กูท้ี�มี
อนุพันธแ์ฝงที�ใหด้อกเบี=ยในอัตราคงที�และอาจมกีารชําระคนืเงนิตน้เป็นสกลุเงนิบาทหรอืสกลุเงนิตราตา่งประเทศขึ=นอยูกั่บการ
เคลื�อนไหวของอัตราแลกเปลี�ยนอา้งองิตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นสัญญาที�กําหนดสทิธแิละหนา้ที�ของผูอ้อกและผูถ้อืหุน้กูท้ ี�มี
อนุพันธแ์ฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวขอ้ง โดยในกรณีที�ชาํระคนืเงนิตน้เป็นเงนิตราตา่งประเทศ ผูถ้อืหุน้กูท้ ี�มอีนุพันธแ์ฝงอาจตอ้ง
สญูเสยีเงนิลงทนุบางสว่น เนื�องจากเงนิตราตา่งประเทศจํานวนดังกลา่วอาจมมีลูคา่นอ้ยกวา่เงนิ  

7. ในระหว่างอายุหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง สัญญาที�กําหนดสทิธแิละหนา้ที�ของผูอ้อกและผูถ้อืหุน้กูท้ ี�มอีนุพันธแ์ฝง (Final Terms)  
ที�เกี�ยวขอ้ง อาจมขีอ้กําหนดใหผู้อ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงสามารถทําการไถ่ถอนหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงกอ่นวันครบกําหนดอายุ
ดว้ยเหตุผลทางภาษี หรอืเหตอุื�นใด (callable) เชน่ เหตุไมช่อบดว้ยกฎหมาย (Illegality Event) เหตทุางภาษี (Tax Event) 
เป็นตน้ หรือมีขอ้กําหนดใหผู้ถ้ ือหุน้กูท้ ี�มีอนุพันธ์แฝงสามารถขอไถ่ถอนหุน้กูท้ี�มอีนุพันธ์แฝงก่อนวันครบกําหนดอายุได ้
(puttable) โดยในกรณีที�มกีารไถถ่อนหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงก่อนวันครบกําหนดอาย ุ ผูถ้อืหุน้กูท้ ี�มอีนุพันธแ์ฝงมคีวามเสี�ยงที�จะ
ไม่ไดร้ับเงินตน้คืนทั=งจํานวนและ/หรืออาจไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามที�คาดหมายไว ้หรืออาจจะเสยีโอกาสในการไดรั้บ
ผลตอบแทนที�คาดว่าจะไดรั้บจากผูอ้อกหุน้กูท้ ี�มอีนุพันธแ์ฝง หากผูอ้อกหรอืผูถ้อืหุน้กูท้ ี�มอีนุพันธแ์ฝงใชส้ทิธไิถถ่อนในชว่งที�
อัตราผลตอบแทนในตลาดลดตํ�าลงกวา่อัตราผลตอบแทนของหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง เป็นตน้  

ทั =งนี= ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกับตราสารไดใ้นแบบ filing (แบบ 69-SP-1) ส่วนที� 3 หัวขอ้ 4 
ปัจจัยความเสี�ยงของหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง 
คาํเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอื�น 
1.คําเตอืน 
• การอนุมัตจิากสํานักงาน ก.ล.ต. ไมไ่ดห้มายความว่าแนะนําใหล้งทนุ ประกันการชําระหนี= ผลตอบแทน เงนิตน้ หรอืรับรองความ
ถกูตอ้งของขอ้มลู 
• ขอ้มูลสรุปนี=เป็นส่วนหนึ�งของหนังสอืชี=ชวน (แบบ 69-SP-1) ซึ�งเป็นเพียงขอ้มูลสรุปเกี�ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและ 
ความเสี�ยงของหลักทรัพยแ์ละบรษัิทที�ออกและเสนอขายหลักทรัพย ์ดังนั=น ผูล้งทนุตอ้งวเิคราะหค์วามเสี�ยงและศกึษาขอ้มลูจาก
หนังสอืชี=ชวน (แบบ 69-SP-1) 
2.ขอ้มลูแจง้เตอืนอื�น 
• ประวัตกิารผดินัดชาํระหนี= : ผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงไมม่กีารผดินัดชําระหนี= ดอกเบี=ย หรอืเงนิตน้ของตราสารหนี=อื�นใด หรอืผดิ
นัดชําระหนี=เงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์บรษัิทเงนิทนุ บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถาบันการเงนิที�มกีฎหมายเฉพาะจัดตั =งขึ=น 
โดยดูประวัตยิอ้นหลัง 3 ปีของผูอ้อกหุน้กูท้ี�มีอนุพันธ์แฝงจากบริษัทขอ้มูลเครดิตแห่งชาต ิและงบการเงินที�ตรวจสอบโดย 
ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต                                                                . 
• ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์: ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทําหนา้ที�เป็นผูจั้ดจําหน่ายหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง และตัวแทน
คํานวณเงนิ 

 


