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ลกัษณะตราสาร  ระดบัความเสี�ยง 
สกลุเงนิ บาทหรอืสกุลเงนิต่างประเทศตามที�ระบุ

ไวใ้นสญัญาที�กําหนดสทิธแิละหนา้ที�ของ
ผูอ้อกและผูถ้ือหุน้กูท้ ี�มีอนุพันธ์แฝง 
(Final Terms) ที�เกี�ยวขอ้ง  

 (พจิารณาจากเงื�อนไขการคุม้ครองเงนิตน้และอันดับความน่าเชื�อถอื) 
 
 

ตราสารนี=เป็นตราสารประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิ
และมกีารชาํระเงนิตน้และผลตอบแทนขึ=นกับปัจจัยอา้งองิ อาย ุ [•]   

อัตราดอกเบี=ย 
งวดการชาํระ
ดอกเบี=ย 
การไถถ่อนกอ่น
กําหนด 

เป็นไปตามสัญญาที�กําหนดสิทธิและ
หน ้าที�ของผู อ้อกและผู ถ้ือหุ น้กู ท้ ี� มี
อนุพันธแ์ฝง (Final Terms) ที�เก ี�ยวขอ้ง 

 
 ผลตอบแทนของตราสารรุน่อ ื�นในตลาด (YTM) 
 ไมม่ขีอ้มลู 
 ความเสี�ยงของผูอ้อกหุน้กูท้ ี�มอีนพุนัธแ์ฝง 
 1. ความเสี�ยงจาก Technology Disruption จากการใชบ้รกิารทาง 

Digital ระบบการเงินแบบไรต้ัวกลาง และคู่แข่งกลุ่ม Fintech ได ้
เขา้มาแขง่ขันเพื�อนําเสนอบรกิารทางการเงนิในรูปแบบใหมม่ากขึ=น 
จงึทําใหร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารของผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงมี
แนวโนม้ลดลง  
2. ความเสี�ยงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ�งผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธ์
แฝงไดนํ้ามาใชเ้ป็นระบบกลไกหลักในการขับเคลื�อนธุรกิจ จงึมี
ความเสี�ยงจากภยัคกุคามทางไซเบอรม์ากขึ=น  
3. ความเสี�ยงดา้นเครดติ จากการที�คู่สัญญาของผูอ้อกหุน้กูท้ ี�มี
อนุพันธ์แฝงไม่สามารถปฏิบัติตามที�ไดต้กลงและระบุไวใ้น
สัญญา การที�คู่คา้ของผูอ้อกหุน้กูท้ ี�มีอนุพันธ์แฝงถูกปรับลด
อันดับความเสี�ยง ซึ�งอาจสง่ผลตอ่รายไดแ้ละการดํารงเงนิกองทนุ  
4. ความเสี�ยงดา้นตลาด จากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าฐานะที�อยู่ใน 
งบแสดงฐานะทางการเงินที�เก ิดจากการเคลื�อนไหวของอัตรา
ดอกเบี=ย อัตราแลกเปลี�ยน ราคาตราสารทนุ และราคาสนิคา้โภคภัณฑ ์
ที� มีผลกระทบในทางลบต่ อรายได ้และเงินกองทุ นของ 
ผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง 
5. ความเสี�ยงดา้นการปฏิบัตกิาร จากความไม่เพียงพอหรอืความ
บกพร่องของกระบวนการควบคุมภายใน บุคลากร ระบบงานของ 
ผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธ์แฝงหรือเหตุการณ์ภายนอก รวมถงึความ
เสี�ยงดา้นกฎหมายแต่ไม่รวมถงึความเสี�ยงดา้นกลยุทธแ์ละความ
เสี�ยงดา้นชื�อเสยีง    
6. ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง จากการที�ผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง
ไม่สามารถชําระหนี=สนิหรือภาระผูกพันเมื�อถงึกําหนด ไม่สามารถ
เปลี�ยนสนิทรัพยเ์ป็นเงนิสดได ้ไม่สามารถจัดหาเงนิทนุไดเ้พยีงพอ 
หรอืสามารถจัดหาเงนิทุนไดด้ว้ยตน้ทนุที�สงูเกนิกว่าระดับที�ยอมรับ
ได ้ซึ�งอาจสง่ผลกระทบตอ่รายไดแ้ละเงนิกองทนุของผูอ้อกหุน้กูท้ี�มี
อนุพันธแ์ฝง                    .                                         
7. การบรหิารจัดการเงนิกองทุน ผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธ์แฝงได ้
บรหิารจัดการเงนิกองทนุตามหลัก Basel III ที�ธปท. กําหนดทั=ง
ในระดับธนาคารและระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยไดถ้ือ
ปฏบิัตติั =งแต ่1 มกราคม 2556 เป็นตน้มา ผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธ์
แฝงมีการปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานในการบริหาร 
ความเสี�ยง และดแูลความเพยีงพอของเงนิกองทนุใหเ้ป็นไปตาม

มลูคา่การเสนอขาย
รวม 

[•] 

หลักประกนั/ผูคํ้=า
ประกัน 

ไมม่ ี   

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ ไมม่ ี  
วัตถปุระสงคก์ารใช ้
เงนิ 

เพื�อบริหารสภาพคล่อง และบริหาร
จัดการความเสี�ยงดา้นเครดิต รวมถึง
ด า้น อั ต ราดอก เบี= ย  รวม ทั =ง ใช ใ้น 
การดําเนินงานทั�วไปของผูอ้อกหุน้กู ้
ที�มอีนุพันธแ์ฝง 

 

ปัจจัยอา้งองิ ดั ชนี  Hang Seng China Enterprises 
Index ซึ�งมีคุณสมบัตติามที�กําหนดไว ้
ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ
ว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาต
ใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูท้ี�มีอนุพันธ์
แฝง 

 

วันกําหนดคา่ปัจจัย
อา้งองิ 

เป็นไปตามสัญญาที�กําหนดสทิธิและ
หนา้ที�ของผู อ้อกและผู ถ้ือหุน้กูท้ ี�มี
อนุพันธแ์ฝง (Final Terms) ที�เก ี�ยวขอ้ง 

 

รปูแบบการไถถ่อน Cash  

Factsheet 
ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธรุกจิ: ธนาคารพาณชิย ์ธรุกจิหลักทรัพย ์และธรุกจิที�เกี�ยวเนื�องตามที�ไดรั้บอนุญาต 
ตาม พ.ร.บ.ธรุกจิสถาบันการเงนิ พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ.หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535 
สถานะการเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (listed) :  เป็น  ไมเ่ป็น 

เสนอขาย: หุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง ซึ�งอา้งองิกับหลักทรัพยไ์ทยหรอืหลักทรัพยต์า่งประเทศ ที�มลัีกษณะเป็นตราสารทนุ/ 
ดัชนหีลกัทรัพยท์ี�เกี�ยวขอ้งกับปัจจัยอา้งองิตามหลักทรัพยดั์งกลา่ว ซึ�งมคีณุสมบตัติามที�กําหนดไวใ้น 

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ (Equity Linked Note ประเภท Knock-In Option)  
ชนดิระบชุ ื�อผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่ปีระกนั ไมม่กีารแปลงสภาพและไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูท้ ี�มอีนุพันธแ์ฝง  

ระยะเวลาการเสนอขาย: ภายใน 1 ปี นับแตวั่นที�ไดรั้บอนุญาต และไมเ่กนิวันที� 7 กันยายน 2566   
 

 



แบบสรปุขอ้มลูสําคญัของตราสาร 
 

สว่นที� 1-หนา้ 2 

หลักเกณฑข์องธปท.และหลักเกณฑส์ากลมาโดยตลอด มกีาร
ทํา Stress Test ครอบคลุมความเสี�ยงที�มนัียสําคัญทั=งในภาวะ
ปกตแิละภาวะวกิฤต เพื�อประเมนิผลกระทบตอ่ความเพยีงพอของ
เงนิกองทุนและวางกลยุทธ์เพื�อรักษาระดับของเงนิกองทุนให ้
เพยีงพอสําหรับปัจจบัุนและอนาคต  
ทั =งนี= ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดของความเสี�ยงเพิ�มเตมิได ้
ในแบบ filing (แบบ 69-SP-1) สว่นที� 3 หัวขอ้ 3 ปัจจัยความเสี�ยง
ทั�วไป 

อนัดบัความนา่เชื�อถอืของผูอ้อกหุน้กูท้ ี�มอีนพุนัธแ์ฝง  อตัราสว่นทางการเงนิที�สาํคญัของผูอ้อกหุน้กูท้ ี�มอีนุพนัธแ์ฝง 
อันดับ AAA (tha)  แนวโนม้ คงที� (Stable)  

 

 
 
 

เมื�อวันที� 27 
กรกฎาคม พ.ศ. 
2565 

โดย บรษัิท ฟิทชเ์รทติ=ง (ประเทศไทย) จํากัด  

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

[•]  

ประเภทการเสนอ
ขาย 

ผู ล้ งทุนสถาบันและ/หรือผู ล้ งทุน 
รายใหญ่ (PP-II&HNW) 

 

ผูจั้ดจําหน่าย/ผูค้า้ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรอื
ผูท้ี�ไดรั้บแต่งตั =งโดยชอบใหทํ้าหนา้ที�
เป็นผูจ้ัดจําหน่ายหุน้กูท้ี�มอีนุพันธ์แฝง
แทน 

 

นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน)  
อัตราผลตอบแทน
สงูสดุ 

ขึ=นอยูกั่บความเคลื�อนไหวของราคาและความ
ผันผวนของปัจจัยอา้งอิงที�เก ี�ยวขอ้งและ
อัตราดอกเบี=ยตอ่อายตุราสาร 

 

อัตราผลตอบแทน
ตํ�าสดุ 

ขาดทนุรอ้ยละ 100 ขึ=นอยูก่บัความ
เคลื�อนไหวของราคาและ 
ความผันผวนของปัจจัยอา้งองิที�เกี�ยวขอ้ง
และอัตราดอกเบี=ยของตราสาร หากไมม่ ี
การคุม้ครองเงนิตน้ 

 ขอ้กําหนดในการดาํรงอตัราสว่นทางการเงนิ 

การคุม้ครองเงนิตน้ ไมม่ ี  ไมม่ขีอ้กําหนดในการดํารงอัตราสว่นทางการเงนิ 
 

สรปุฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลงั 2 ปีและงวด 6 เดอืนสิ>นสดุวนัที� 30 มถินุายน 2565 

  
ลาํดบัการไดร้บัชําระหนี> 
สทิธเิรยีกรอ้งของผูล้งทนุในการไดรั้บชาํระหนี=เมื�อผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงถกูพทัิกษ์ทรัพย ์ถกูศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย หรอืมี
การชาํระบัญชเีพื�อการเลกิบรษัิท 
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ลกัษณะพเิศษและความเสี�ยงสําคญัของตราสาร 
 ลกัษณะพเิศษของตราสาร 
หุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง ซึ�งอา้งองิดัชนี Hang Seng China Enterprises Index ซึ�งมคีณุสมบัตติามที�กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทนุวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง มลีกัษณะดงัตอ่ไปนี= 
ในวันครบกําหนดอายขุองหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง  
ในกรณีที�อนพุนัธแ์ฝงเป็นการขายสทิธใินการขายปจัจยัอา้งองิ (Short Put Option) 
1.        การจา่ยผลตอบแทน 

ผลตอบแทนรวม = ดอกเบี=ย + ผลตอบแทนจากอนุพันธแ์ฝง 
ดอกเบี=ย = อตัราดอกเบี=ยตั =งตน้  x   จํานวนวันในงวดผลตอบแทน  x จํานวนเงนิตน้  

                                                            Day Count Convention                              
 
ผลตอบแทนจากอนุพันธแ์ฝง 
เหตกุารณ์ Knock-In Event จะเกดิขึ=นเมื�อ ราคาปิดวันใดวันหนึ�งของปัจจัยอา้งองิอยูเ่ทา่กบัหรอืตํ�ากวา่ Knock-In Barrier 
 
• ถา้เกดิเหตกุารณ์ Knock-In Event และ ราคาปัจจัยอา้งองิตํ�ากวา่ Put Strike 
 
ผลตอบแทนจากอนุพันธแ์ฝง  

= เงนิตน้ × ��อัตราแลกเปลี�ยนตอนจบ

อัตราแลกเปลี�ยนเริ�มตน้
� × อัตราผลตอบแทนรว่ม Call x �ราคาอา้งองิ −  ราคาใชส้ทิธ ิPut

ราคาอา้งองิเริ�มตน้
 �� 

• ในกรณีอื�น  ๆ
จะใชม้ลูคา่ศนูยใ์นการคํานวณผลตอบจากอนุพันธแ์ฝง 
 

2.        การจา่ยคนืเงนิตน้ 
เงนิตน้จา่ยคนื = จํานวนเงนิตน้ × อัตราการคุม้ครองเงนิตน้ (กรณีที�มกีารคุม้ครองเงนิตน้)   
 

ตัวอยา่ง 
จําลองเหตกุารณ์กรณีขายสทิธใินการขายปัจจัยอา้งองิ (Short Put Option) 

 
เงนิตน้ [10,000,000 บาท] 
สกลุเงนิของตราสาร [บาท] 
วันที�ออกตราสาร [3 ตลุาคม 2565] 
วันครบกําหนดอาย ุ [3 ตลุาคม 2566] 
อัตราดอกเบี=ย [10.00% ตอ่ปี] 
Day Count Convention [365] 
อัตราคุม้ครองเงนิตน้ (%) [ไมม่]ี 
ปัจจัยอา้งองิ ดัชน ีHang Seng China Enterprises Index 
ราคาอา้งองิเริ�มตน้ (Initial Level) [6,500] 
ราคาใชส้ทิธ ิPut (Put Strike) 100% ของราคาอา้งองิเริ�มตน้ [6,500] 
Knock-In Barrier 85% ของราคาอา้งองิเริ�มตน้ [5,525] 
อัตราผลตอบแทนรว่ม Put (Put Participant Rate, %) 100% 
ราคาอา้งองิ ราคาปิดของดัชน ีHang Seng China Enterprises Index 

ณ วันกําหนดราคาอา้งองิ 
วันกําหนดราคาอา้งองิ [28 กันยายน 2566] 
วันครบรอบจา่ยผลตอบแทนของอนุพันธแ์ฝง [3 ตลุาคม 2566] 
อัตราแลกเปลี�ยนเริ�มตน้ (THB amount per 1 HKD) 4.50 

 
ราคา

อา้งองิ 
อตัรา

แลกเปลี�ย
นตอนจบ 

การจา่ยผลตอบแทน การจ่ายคนื
เงนิตน้ 

รวมผลกําไร/ขาดทนุจากการ
ลงทนุ ผลตอบแทนจากอนุพนัธ์

แฝง 
ดอกเบี=ย ผลตอบแทนรวม 

4,550  4.2 ผลตอบแทนจากอนุพันธ์
แฝง= 10,000,000 x 
(4.2/4.5) x 100% x 
((4,550-6,500)/6,500) 
= -2,800,000 บาท 

ดอกเบี=ย  
= 

10,000,000 
x 10% x 

(365/365)  
= 

1,000,000 
บาท 

ผลตอบแทนรวม  
= 1,000,000 +  
-2,800,000 
= -1,800,000 บาท 

เงนิตน้จ่ายคนื 
= 

10,000,000 
บาท 

(เงนิตน้จ่ายคนื + ผลตอบแทน
รวม) – เงนิตน้ = (10,000,000 
+ -1,800,000) – 10,000,000  
= -1,800,000 บาท 

5,850  4.2 กรณีเกดิเหตกุารณ ์
Knock-In Event 
ผลตอบแทนจากอนุพันธ์

กรณีเกดิ
เหตกุารณ ์Knock-
In Event 

กรณีเกดิเหตกุารณ ์Knock-
In Event 
(เงนิตน้จ่ายคนื + ผลตอบแทน
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แฝง= 10,000,000 x 
(4.2/4.5) x 100% x 
((5,850-6,500)/6,500) 
= -933,333.33 บาท 
 
กรณีอื�นๆ 
ผลตอบแทนจากอนุพันธ์
แฝง= 0 

ผลตอบแทนรวม  
= 1,000,000 +  
-933,333.33 
= 66,666.67 บาท 
 
กรณีอื�นๆ 
ผลตอบแทนรวม  
= 1,000,000 + 0  
= 1,000,000 

รวม) – เงนิตน้ = (10,000,000 
+ 66,666.67) – 10,000,000  
= 66,666.67 บาท 
 
กรณีอื�นๆ 
(เงนิตน้จ่ายคนื + ผลตอบแทน
รวม) – เงนิตน้ = (10,000,000 
+ 1,000,000) – 10,000,000  
= 1,000,000 บาท 

6,500  4.2 ผลตอบแทนจากอนุพันธ์
แฝง= 0 

ผลตอบแทนรวม  
= 1,000,000 + 0  
= 1,000,000 

(เงนิตน้จ่ายคนื + ผลตอบแทน
รวม) – เงนิตน้ = (10,000,000 
+ 1,000,000) – 10,000,000  
= 1,000,000 บาท 

8,450  4.2 ผลตอบแทนจากอนุพันธ์
แฝง= 0 

ผลตอบแทนรวม  
= 1,000,000 + 0  
= 1,000,000 

(เงนิตน้จ่ายคนื + ผลตอบแทน
รวม) – เงนิตน้ = (10,000,000 
+ 1,000,000) – 10,000,000  
= 1,000,000 บาท 

4,550  5.4 ผลตอบแทนจากอนุพันธ์
แฝง= 10,000,000 x 
(5.4/4.5) x 100% x 
((4,550-6,500)/6,500) 
= -3,600,000 บาท 

ผลตอบแทนรวม  
= 1,000,000 +  
-3,600,000 
= -2,600,000 บาท 

(เงนิตน้จ่ายคนื + ผลตอบแทน
รวม) – เงนิตน้ = (10,000,000 
+ -2,600,000) – 10,000,000  
= -2,600,000 บาท 

5,850 5.4 กรณีเกดิเหตกุารณ ์
Knock-In Event 
ผลตอบแทนจากอนุพันธ์
แฝง= 10,000,000 x 
(5.4/4.5) x 100% x 
((5,850-6,500)/6,500) 
= -1,200,000 บาท 
 
กรณีอื�นๆ 
ผลตอบแทนจากอนุพันธ์
แฝง= 0 

กรณีเกดิ
เหตกุารณ ์Knock-
In Event 
ผลตอบแทนรวม  
= 1,000,000 +  
-1,200,000 
= -200,000 บาท 
 
กรณีอื�นๆ 
ผลตอบแทนรวม  
= 1,000,000 + 0  
= 1,000,000 

กรณีเกดิเหตกุารณ ์Knock-
In Event 
(เงนิตน้จ่ายคนื + ผลตอบแทน
รวม) – เงนิตน้ = (10,000,000 
+ -200,000) – 10,000,000  
= -200,000 บาท 
 
กรณีอื�นๆ 
(เงนิตน้จ่ายคนื + ผลตอบแทน
รวม) – เงนิตน้ = (10,000,000 
+ 1,000,000) – 10,000,000  
= 1,000,000 บาท 

6,500  5.4 ผลตอบแทนจากอนุพันธ์
แฝง= 0 

ผลตอบแทนรวม  
= 1,000,000 + 0  
= 1,000,000 

(เงนิตน้จ่ายคนื + ผลตอบแทน
รวม) – เงนิตน้ = (10,000,000 
+ 1,000,000) – 10,000,000  
= 1,000,000 บาท 

8,450  5.4 ผลตอบแทนจากอนุพันธ์
แฝง= 0 

ผลตอบแทนรวม  
= 1,000,000 + 0  
= 1,000,000 

(เงนิตน้จ่ายคนื + ผลตอบแทน
รวม) – เงนิตน้ = (10,000,000 
+ 1,000,000) – 10,000,000  
= 1,000,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาใช ้
สทิธ ิ

ผลตอบแทนจาก
อนุพันธแ์ฝง 
 

Barrier 
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 การเป็นบคุคลภายใน : ไมเ่ป็น 
 ความเสี�ยงสาํคญัของตราสาร 
1. หุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงเป็นตราสารที�มสีภาพคลอ่งตํ�า และมตีลาดรองจํากัด ทําใหผู้ล้งทนุอาจซื=อขายไดไ้มส่ะดวก 
2. ผูล้งทุนมคีวามเสี�ยงที�จะสูญเงนิลงทุนทั =งหมดหรอืบางส่วน หากหุน้กูท้ ี�มอีนุพันธแ์ฝงไม่มกีารคุม้ครองเงนิตน้ หรอืคุม้ครอง 

เงินตน้ตํ�ากว่า 100% ของเงินลงทุน ทั =งนี= การลงทุนในหุน้กูท้ี�มีอนุพันธ์แฝงเป็นธุรกรรมที�ไม่ใช่ "เงินฝาก" และธุรกรรม 
การลงทนุในหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงดังกลา่วจะไมไ่ดรั้บความคุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงนิฝากแตอ่ยา่งใด 

3. หุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงเป็นตราสารที�มคีวามซับซอ้นมากกว่าหุน้กูห้รอืตราสารหนี=ทั�วไป เนื�องจากมสี่วนที�เป็นตราสารอนุพันธ ์
(derivatives) ซึ�งจะมีความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งหลายดา้น เช่น ความเสี�ยงของปัจจัยอา้งอิง ความเสี�ยงดา้นเครดิตของ 
ผูอ้อกตราสาร เป็นตน้ ซึ�งผูล้งทนุจะตอ้งศกึษาและทําความเขา้ใจรายละเอยีดอยา่งถี�ถว้นกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

4. Credit Rating ของผูอ้อกตราสารเป็นเพียงขอ้มูลประกอบการตัดสนิใจของผูล้งทุนเท่านั=น มใิช่ส ิ�งชี=นําการซื=อขายหุน้กูท้ี�มี
อนุพันธแ์ฝง และไมไ่ดเ้ป็นการรับประกันความสามารถในการชาํระหนี=ของผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง 

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

6. หุน้กูท้ี�มอีนุพันธ์แฝงที�มกีารจ่ายคนืเงนิตน้และผลตอบแทนอา้งองิกับหลักทรัพยไ์ทยหรือหลักทรัพยต์่างประเทศหรอืดัชนี
หลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นหุน้กูท้ี�มีอนุพันธ์แฝงที�มคีวามเสี�ยงแตกต่างกันตามขอ้กําหนดเพิ�มเติมของหุน้กูท้ี�ม ีอนุพันธ์แฝง 
ในแตล่ะชดุ ผลตอบแทนและวธิกีารไถ่ถอนหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงนั=น ขึ=นอยูก่ับขอ้ตกลงที�ทําขึ=นระหว่างผูถ้อืหุน้กูท้ ี�มอีนุพันธแ์ฝง
กับผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธ์แฝง ตามแต่ละประเภทของหุน้กูท้ี�มอีนุพันธ์แฝงตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นสัญญาที�กําหนดสทิธแิละ
หนา้ที�ของผูอ้อกและผูถ้ือหุน้กูท้ ี�มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที�เกี�ยวขอ้ง โดยการชําระคืนเงนิตน้ในรูปแบบของเงนิหรือ
หลักทรัพยอ์า้งองิหรอืทั =งสองรปูแบบ ในมลูคา่ที�มากหรอืนอ้ยกวา่มลูคา่รวมที�ตราไว ้ 

7. ในระหว่างอายุหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง สัญญาที�กําหนดสทิธแิละหนา้ที�ของผูอ้อกและผูถ้อืหุน้กูท้ ี�มอีนุพันธแ์ฝง (Final Terms)  
ที�เกี�ยวขอ้ง อาจมขีอ้กําหนดใหผู้อ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงสามารถทําการไถถ่อนหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงก่อนวันครบกําหนดอายุ
ดว้ยเหตุผลทางภาษี หรอืเหตอุื�นใด (callable) เชน่ เหตุไมช่อบดว้ยกฎหมาย (Illegality Event) เหตทุางภาษี (Tax Event) 
เป็นตน้ หรือมีขอ้กําหนดใหผู้ถ้ือหุน้กูท้ ี�มีอนุพันธ์แฝงสามารถขอไถ่ถอนหุน้กูท้ี�มอีนุพันธ์แฝงก่อนวันครบกําหนดอายุได ้
(puttable) โดยในกรณีที�มกีารไถถ่อนหุน้กูท้ี�มอีนุพันธ์แฝงก่อนวันครบกําหนดอาย ุผูถ้อืหุน้กูท้ ี�มอีนุพันธแ์ฝงมคีวามเสี�ยงที�จะ
ไม่ไดร้ับเงินตน้คืนทั=งจํานวนและ/หรืออาจไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามที�คาดหมายไว ้หรืออาจจะเสียโอกาสในการไดรั้บ
ผลตอบแทนที�คาดว่าจะไดรั้บจากผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง หากผูอ้อกหรอืผูถ้อืหุน้กูท้ ี�มอีนุพันธแ์ฝงใชส้ทิธไิถ่ถอนในชว่งที�
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. ไม่ไดห้มายความว่าแนะนําใหล้งทุน ประกันการชําระหนี= ผลตอบแทน เงนิตน้ หรอืรับรอง 
ความถกูตอ้งของขอ้มลู 
• ขอ้มูลสรุปนี=เป็นสว่นหนึ�งของหนังสอืชี=ชวน (แบบ 69-SP-1) ซึ�งเป็นเพยีงขอ้มลูสรุปเกี�ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความ
เสี�ยงของหลักทรัพยแ์ละบรษัิทที�ออกและเสนอขายหลักทรัพย ์ดังนั=น ผูล้งทนุตอ้งวเิคราะหค์วามเสี�ยงและศกึษาขอ้มลูจากหนังสอื 
ชี=ชวน (แบบ 69-SP-1) 

 2.ขอ้มลูแจง้เตอืนอื�น                                                                 . 
 • ประวัตกิารผดินัดชําระหนี= : ผูอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝงไมม่กีารผดินัดชําระหนี= ดอกเบี=ย หรอืเงนิตน้ของตราสารหนี=อื�นใด หรอื 

ผดินัดชําระหนี=เงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์บรษัิทเงนิทนุ บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถาบันการเงนิที�มกีฎหมายเฉพาะจัดตั =งขึ=น 
โดยดูประวัติยอ้นหลัง 3 ปีของผูอ้อกหุน้กูท้ี�มีอนุพันธ์แฝงจากบริษัทขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงินที�ตรวจสอบโดย 
ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต                                                                . 

 • ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทําหนา้ที�เป็นผูจ้ัดจําหน่ายหุน้กูท้ี�มอีนุพันธแ์ฝง และตัวแทน
คํานวณเงนิ 

 
 


