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แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝงและร่างหนังสือชีช้วน 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

เสนอขาย 

หุ้นกู้ ท่ีมีอนุพันธ์แฝงชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีการแปลงสภาพและไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีมีอนุพันธ์แฝง ภายใต้
โครงการหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2565 โดยมีมลูคา่เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝง ณ เวลาใดๆ 
รวมกันทัง้สิน้ไม่เกิน 30,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลอ่ืนท่ีมีจ านวนเทียบเท่ากัน มีปัจจัยอ้างอิง ก าหนดไถ่ถอนและอัตราดอกเบีย้ตามท่ีระบุใน
สญัญาท่ีก าหนดสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ของหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงแตล่ะชดุ 

“โครงการหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ครัง้ที่ 1/2565” 
เสนอขายในวงจ ากัดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝง” หรือ “ธนาคาร”) มีความประสงค์ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ท่ีมีอนุพันธ์แฝง
ภายใต้โครงการหุ้ นกู้ ท่ีมีอนุพันธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2565 เป็นคราว ๆ ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันท่ี 

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุันธ์แฝงและร่างหนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบั โดยหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงแต่ละชุดท่ีออกและเสนอ
ขายภายใต้โครงการหุ้นกู้ ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2565 จะอยู่ภายใต้บงัคบัของสญัญาท่ีก าหนดสิทธิและ
หน้าท่ีของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีมีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ของหุ้นกู้ ท่ีมีอนุพันธ์แฝงแต่ละชุด ผู้ ออกหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุันธ์แฝงได้รับการจัดอันดบั 

ความน่าเช่ือถือ “AAA (tha)” แนวโน้ม “Stable” โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติง้ส์  (ประเทศไทย) จ ากัด เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดย 

ผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุันธ์แฝงจะจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือของผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุันธ์แฝงจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีส านกังาน 
ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบตลอดอายขุองหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝง 

นายทะเบียนหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝง ผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝง ตัวแทนค านวณเงิน 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
หรือผู้ ท่ีได้รับแตง่ตัง้โดยชอบให้ท าหน้าท่ีเป็นผู้

จดัจ าหน่ายหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงแทน 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ระยะเวลาเสนอขายหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝง ตัง้แตว่นัท่ี 9 กนัยายน 2565 ถงึวนัท่ี  7 กนัยายน 2566 

วนัท่ีย่ืนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงและร่างหนงัสือชีช้วน วนัท่ี  10 สิงหาคม 2565  

วนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงและร่างหนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบั วนัท่ี  9 กนัยายน 2565 

ค าเตือน:    ก่อนตดัสินใจลงทนุ ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝง รวมทัง้ความเหมาะสมใน 

การลงทุนและความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้ นกู้ ท่ีมีอนุพันธ์แฝงและร่างหนังสือชีช้วนนี ้มิได้เป็นการแสดงว่า 

คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แนะน าให้ลงทนุในหุ้นกู้ ท่ีมีอนุพนัธ์
แฝงท่ีเสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหุ้ นกู้ ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงท่ีเสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย 

หุ้นกู้ ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงและร่างหนังสือชีช้วนแต่อยา่งใด ทัง้นี ้การรับรองความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้ ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงและร่างหนังสือชีช้วนนี ้
เป็นความรับผิดชอบของผู้ เสนอขายหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝง 

หากแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงและร่างหนงัสือชีช้วนมีข้อความหรือรายการท่ีเป็นเท็จหรือขาดข้อความท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคญั ผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ี
มีอนพุนัธ์แฝงท่ีได้ซือ้หุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงไมเ่กินหนึ่งปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงและร่างหนงัสือชีช้วนนัน้มีผลใช้บงัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
จากบริษัทหรือเจ้าของหุ้ นกู้ ท่ีมีอนุพันธ์แฝงได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีได้รู้หรือควรได้รู้ว่า 

แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงและร่างหนงัสือชีช้วนเป็นเท็จหรือขาดข้อความท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมลู
การเสนอขายหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงและร่างหนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบั 

ทัง้นี ้มลูค่าไถ่ถอนรวมของหุ้ นกู้ ท่ีมีอนุพันธ์แฝงจะขึน้อยู่กับปัจจัยอ้างอิง ซึ่งอาจท าให้มลูค่าไถ่ถอนรวมของหุ้ นกู้ ท่ีมีอนุพันธ์แฝงต ่ากว่าเงินต้นท่ีผู้ลงทุนช าระให้กับผู้ออกหุ้ นกู้ ท่ีมี
อนพุนัธ์แฝง นอกจากนัน้ ผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงไมไ่ด้จดัให้มีการค า้ประกนัมลูค่าไถ่ถอนของหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงไมว่า่ทัง้หมดหรือบางส่วน 

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้ นกู้ ท่ีมีอนุพันธ์แฝงและ ร่างหนังสือชีช้วนได้ท่ีศูนย์สารสนเทศตลาดทุน 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขท่ี 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในเวลาท าการของส านักงาน  
หรือทาง http:// www.sec.or.th 

ค าเตือน: ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝง เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนการตัดสินใจลงทนุ

http://www.sec.or.th/
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ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลส าคัญของหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง (Factsheet) สว่นท่ี 1 หน้า 1 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป สว่นที ่2 หน้า 1 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง สว่นท่ี 3 หน้า 1 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง สว่นท่ี 4 หน้า 1 

ส่วนที่ 5 การรับรองความถกูต้องของข้อมูล สว่นท่ี 5 หน้า 1  

เอกสารแนบ 1 - งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัท่ี 30 มถินุายน 2565 

-       งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

- งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารส าหรับปีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

เอกสารแนบ 2  หลกัเกณฑ์ในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 
เอกสารแนบ 3  รายงานการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้ทีม่ีอนพุนัธ์แฝง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลสรุป 



ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)      
 

สว่นท่ี 2 ข้อมลูสรุป (Executive Summary) หน้า 1 

 

ส่วนที่ 2  
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ("ธนาคาร" หรือ "ผู้ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง") ก่อตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2509 จาก 

การควบกิจการระหว่างธนาคารมณฑล จ ากัด กบัธนาคารเกษตร จ ากดั ธนาคารได้เร่ิมเปิดท าการซือ้ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย ตั ง้แต่วันที่  2 สิงหาคม 2532 เป็นต้นมา โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บ ริษัทมหาชน จ ากัด  เมื่ อวันที่ 
24 มีนาคม 2537 ใช้ช่ือวา่ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)     

ธนาคารประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศไทย หากพิจารณาจากสินทรัพย์รวมตาม 

งบการเงินรวม ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลกัทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับ
อนุญาตภายใต้พระราชบญัญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เก่ียวข้อง โดยธนาคารด าเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์  
"กรุงไทย เคียงข้างไทย สูค่วามยัง่ยืน" โดยมุง่มัน่ดแูลและพฒันาศกัยภาพของบคุลากร เพื่อสนบัสนนุการเติบโตและความมัง่คัง่แก่ลกูค้า 
สร้างคุณภาพที่ดีขึน้แก่สงัคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยัง่ยืนแก่ผู้ ถือหุ้น   และมีเครือข่ายให้บริการครอบคลุม 

ทุกพืน้ที่  โดยมีสาขาในประเทศจ านวน 1,007 สาขา และสาขาต่างประเทศ จ านวน 8 สาขา ได้แก่ สาขาคุนหมิง สาขามุมไบ  
สาขาลอสแองเจลิส สาขาพนมเปญ สาขาย่อยจังหวดัเสียมเรียบ สาขาสิงคโปร์ สาขานครหลวงเวียงจันทน์ สาขาเคย์แมน รวมถึง 
ส านกังานผู้แทนยา่งกุ้งอีก 1 แหง่ (ธนาคารอยูร่ะหวา่งด าเนินการปิดสาขาตา่งประเทศบางแหง่)   

 ภาพรวมผลประกอบการส าหรับไตรมาส 2/2565   

   

ส าหรับการด าเนินงานประจ าไตรมาส 2/2565 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2564 ธนาคารและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิสว่นที่
เป็นของธนาคาร เทา่กบั 8,35   ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 39 มีสาเหตหุลกัจากรายได้รวมที่ขยายตวัร้อยละ .  ทัง้การเพิ่มขึน้ของรายได้
ดอกเบีย้สุทธิจากการเติบโตของสินเช่ือ และการขยายตัวของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ ประกอบกับการบริหารจัดการ
คา่ใช้จ่ายในภาพรวม สง่ผลให้ Cost to Income ratio เทา่กบัร้อยละ .  ซึง่โดยรวมอยูใ่นระดบัคงที่จากไตรมาส /    

ธนาคารและบริษัทยอ่ยตัง้ส ารองผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้จ านวน ,  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.0 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนที่มีการตัง้ส ารองไว้ในระดบัสงู โดยธนาคารยงัยึดหลกัการท าธุรกิจด้วยความระมดัระวงั เพื่อรองรับความไม่แน่นอน
จากสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจจะมีผลกระทบกบัคณุภาพของสินทรัพย์  ประกอบกบัการติดตามภาพรวมของเงินให้สินเช่ือและคณุภาพ
สินทรัพย์อย่างใกล้ชิด โดยมีอตัราส่วนสินเช่ือด้อยคณุภาพต่อสินเช่ือรวม (NPLs Ratio-Gross) ร้อยละ 3.32 ลดลงเทียบสิน้ปี 2564 ที่
เทา่กบัร้อยละ 3.50 และยงัคงรักษาระดบัของ Coverage ratio ในระดบัสงูที่ร้อยละ .  เทียบกบัร้อยละ 168.8 เมื่อสิน้ปี 2564 

ณ 30 มิถนุายน 2565 กลุม่ธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทนุชัน้ที่ 1 เท่ากบั 339,573 ล้านบาท (ร้อยละ 16.28 ของสินทรัพย์ถ่วง
น า้หนกัตามความเสีย่ง) โดยมีเงินกองทนุทัง้สิน้เทา่กบั 425,173 ล้านบาท (ร้อยละ 20.38 ของสินทรัพย์ถ่วงน า้หนกัตามความเสีย่ง) ซึ่ง
อยูใ่นระดบัท่ีแข็งแกร่งเมื่อเทียบกบัเกณฑ์ของ ธปท. ทัง้นี ้ในเดือนเมษายน 2565 ธนาคารได้ออกตราสารหนีด้้อยสทิธิ ท่ีสามารถนบัเป็น
เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 จ านวน 18,080 ล้านบาทซึ่งช่วยเพิ่มอตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ตอ่สนิทรัพย์เสีย่งให้แข็งแกร่งมากขึน้และรองรับการ
เติบโตในอนาคต  

ทัง้นี ้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี ภาคธุรกิจจะกลบัมาด าเนินกิจการได้มากขึน้ หลงัจากทยอยยกเลิกมาตรการ
เข้มงวดที่ใช้ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการเปิดรับนกัท่องเที่ยวต่างประเทศเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม การฟืน้ตวัของ
เศรษฐกิจในระยะต่อไป เป็นการฟืน้ตวัแบบไม่ทัว่ถึง ในรูปแบบ “The New K-shaped Economy”  ซึ่งเป็นภาพของเศรษฐกิจไทยเฟส
ใหม่หลงัโควิด-19 คลี่คลาย และยงัมีความท้าทายจากแรงกดดนัปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะความขดัแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่
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ยืดเยือ้และยงัมีความรุนแรง ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกยืนอยู่ระดบัสูงต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อในประเทศมี
แนวโน้มพุ่งสงูขึน้มาก ท าให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสง่สญัญาณในการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึน้ และยงัคงเน้นมาตรการ
ช่วยเหลือเฉพาะจุดเพื่อดแูลลกูหนีก้ลุม่เปราะบางอย่างต่อเนื่อง ธนาคารจึงให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจอยา่งระมดัระวงั บริหาร
จัดการคุณภาพสินทรัพย์อย่างใกล้ชิด รักษาระดับของ Coverage ratio ในระดับสูง รักษาระดับเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง เพื่อรองรับ
สถานการณ์ความไมแ่นน่อน พร้อมดแูลช่วยเหลอืลกูค้า และ เตรียมพร้อมในการขยายธุรกิจรองรับการแขง่ขันในอนาคต  

 

ภาพรวมผลประกอบการประจ าปี 2564    

  ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของธนาคาร เท่ากบั 21,588 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 29.0 จากช่วงเดียวกนัของ 
ปีก่อน จากสินเช่ือที่ เติบโตอย่างแข็งแกร่งถึงร้อยละ 12.6 จากสิน้ปีที่ผ่านมา เพิ่มระดับของ Coverage ratio ให้สูงขึน้ เป็น 

ร้อยละ 168.8 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 147.3 ณ สิน้ปี 2563 เพื่อรองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ มีการบริหารจัดการและควบคุม
คณุภาพสนิทรัพย์ได้ดีอยา่งตอ่เนื่อง  โดยมี NPLs Ratio-Gross อยูท่ี่ร้อยละ 3.50 ลดลงจากร้อยละ 3.81 ณ สิน้ปีที่ผา่นมา  โดยธนาคาร
ตัง้ส ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้จ านวน 32,524 ล้านบาท แม้ว่าจะลดลงร้อยละ 27.6 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน   

แตย่งัเป็นการตัง้ส ารองในระดบัท่ีสงู   

  ทัง้นี  ้ธนาคารและบริษัทย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักส ารองและภาษีเงินได้ เท่ากับ  63,055 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ 8.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในช่วงเดียวกันของปีก่อนธนาคารมีรายได้ดอกเบีย้พิเศษเงินให้สินเช่ือจากการ  

ขายทอดตลาดทรัพย์สินหลกัประกนัจ านอง หากไม่รวมรายได้ดอกเบีย้พิเศษ ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัส ารองและภาษีเงินได้
ลดลงร้อยละ 1.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการลดลงของแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ โดยมี NIM เท่ากับร้อยละ 2.49  
ทัง้นี ้ธนาคารบริหารจดัการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานลดลง ร้อยละ 1.4 สง่ผลให้ Cost to Income ratio เท่ากบัร้อยละ 45.5 เทียบเท่า
ในช่วงเดียวกนัของปีก่อนที่ไมร่วมรายได้ดอกเบีย้พิเศษ   

  กลุม่ธุรกิจทางการเงินมีอตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ที่ 1 และอตัราส่วนเงินกองทุนทัง้สิน้ต่อสินทรัพย์ถ่วงน า้หนกัตามความเสี่ยง 
เทา่กบัร้อยละ 16.86 และ ร้อยละ 20.12 ตามล าดบั อยูใ่นระดบัท่ีแข็งแกร่งเมื่อเทียบกบัเกณฑ์ของธปท.  
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รายละเอียดของหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่เสนอขายโดยสรุป 

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
Krung Thai Bank Public Company Limited 

ช่ือเฉพาะของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง  หุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงภายใต้โครงการหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1/2565 

หลกัประกนัหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ไมม่ี 
ตวัแทนค านวณเงิน ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)    
ประเภท หุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีการแปลง

สภาพและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง  
จ านวนและมลูคา่หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 
ที่เสนอขาย  

หุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงภายใต้โครงการหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1/2565 ณ เวลาใด ๆ รวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน 30,000 ล้านบาทหรือเงินสกุล
อื่นท่ีมีจ านวนเทียบเทา่กนั 

มลูคา่ที่ตราไว้  เป็นไปตามที่ระบุในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์
แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง 

ราคาเสนอขาย  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศใด ๆ ของส านกังาน ก.ล.ต.และ/หรือประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง  ทัง้นี ้ตามที่ระบใุนสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่
ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง  

ผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ทีม่ีอนพุนัธ์แฝง ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้โดยชอบให้ท าหน้าที่เป็นผู้จดั
จ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงแทน 

นายทะเบยีนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ปัจจยัอ้างองิ ปัจจยัอ้างอิงของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะเป็นตวัแปร สินค้าหรือดชันีอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือ

หลายอย่างประกอบกนั ดงัต่อไปนี ้หรือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศใด ๆ 
ของส านกังาน ก.ล.ต.ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะด าเนินการให้เป็นไป
ตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยที่เก่ียวข้องด้วย  
(ก) หลกัทรัพย์ไทย โดยในกรณีที่หลกัทรัพย์ไทยเป็นหุ้นและเป็นการออกและเสนอ

ขายหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงซึ่งมีการช าระหนีท้ัง้หมดหรือบางสว่นโดยการส่งมอบ
เป็นหุ้น หุ้นดงักลา่วต้องเป็นหุ้นท่ีเป็นองค์ประกอบของดชันีหลกัทรัพย์ SET 100 

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) โดยหุ้นในล าดบัที่ 
51 ถึง 100 แต่ละหุ้นดังกล่าวต้องมีมูลค่าตลาดเฉลี่ยแต่ละไตรมาสไม่ต ่ากว่า 
10,000 ล้านบาทรวมติดตอ่กนั 4 ไตรมาสลา่สดุ  

(ข) หลกัทรัพย์ต่างประเทศ โดยในกรณีที่หลกัทรัพย์ต่างประเทศเป็นหุ้นและเป็นการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงซึง่มีการช าระหนีท้ัง้หมดหรือบางสว่นโดย
การส่งมอบเป็นหุ้ น หุ้ นดังกล่าวต้องเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีมูลค่าตลาดเฉลี่ยแต่ละไตรมาสไม่ต ่ากว่า  10,000  
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ล้านบาท รวมติดต่อกัน 4 ไตรมาสล่าสุด และตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ดงักลา่วจะต้องเป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) 

(ค) อตัราดอกเบีย้ / ดชันีอตัราดอกเบีย้ 

(ง) อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

(จ) เครดิตอื่นใด เช่น อันดับความน่าเช่ือถือ หรือเหตุการณ์ที่ เก่ี ยวข้องกับ
ความสามารถในการช าระหนีต้ามที่ระบใุนข้อตกลง 

(ฉ) สนิค้าโภคภณัฑ์ เช่น สนิค้าเกษตร ทองค า น า้มนัดิบ เป็นต้น 

(ช) ดชันีอ้างอิงอื่นใดซึง่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ก าหนดดงันี ้ 
(1) มีองค์ประกอบของดชันีท่ีสามารถใช้เป็นปัจจยัอ้างอิงได้ตาม (ก) ถึง (ฉ) 
(2) มีการก าหนดวิธีการค านวณดัชนีไว้อย่างชัดเจน และมีการระบุถึง

แหล่งข้อมูลของปัจจัยอ้างอิงหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการ
ค านวณ รวมถึงมีการค านวณดชันีให้เป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสม
ขององค์ประกอบของดชันี ทัง้นี ้ปัจจยัอ้างอิงหรือปัจจยัดงักลา่วต้องมี
การเคลือ่นไหวตามภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระด้วย 

(3) เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเช่ือถือและท า
หน้าที่ได้อยา่งอิสระจากธนาคาร ทัง้นี ้หากปรากฏว่าสถาบนัดงักลา่ว
เป็นบริษัทในเครือของธนาคาร ธนาคารต้องจดัให้มีมาตรการป้องกัน
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งมีประสทิธิภาพด้วย 

(4) มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทกุวนัท าการผ่านสื่อที่
มีการเสนอข้อมลูอยา่งทนัเหตกุารณ์ 

ทัง้นี  ้ดัชนีอ้างอิงตามวรรคหนึ่ง รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงดัชนี  J.P. Morgan 

Mozaic XRP Index ดัชนี  DB Momentum Asset Allocator Target Volatility 

5.5%  Index ดัชนี  BNP Paribas Multi-Asset Diversified vol 8 EUR Future 

Index ดั ช นี  BNP Paribas Multi-Asset Diversified vol 8 USD FX Hedge 

Future Index แ ล ะ ดั ช นี  Goldman Sachs Momentum Builder Focus ER 

Index ซึ่ง เป็นดัชนีที่ มี คุณ สมบัติครบถ้วนตามที่ ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออก
และเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง กลา่วคือ 

(1.1) มีองค์ประกอบได้แก่ หลักทรัพย์ต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน อัตรา
ดอกเบีย้ และสนิค้าโภคภณัฑ์ในตลาด Futures 

(1.2) มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชัดเจนโดยสามารถเรียกดูได้จาก 
Index Rules ซึง่สามารถขอดเูพิ่มเติมได้จากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

(1.3) ดชันี J.P. Morgan Mozaic XRP Index ได้รับการพฒันาจาก J.P. Morgan  

ดั ช นี  DB Momentum Asset Allocator Target Volatility 5.5%  Index 

ได้รับการพัฒนาจาก Deutsche Bank  ดัชนี BNP Paribas Multi-Asset 

Diversified vol 8 EUR Future Index แ ล ะ ดั ช นี BNP Paribas Multi-
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Asset Diversified vol 8 USD FX Hedge Future Index ได้รับการพฒันา
จาก BNP Paribas ดัชนี  Goldman Sachs Momentum Builder Focus 

ER Index ได้รับการพฒันาจาก Goldman Sachs & Co. LLC ซึง่ทัง้สีแ่หง่
เป็นสถาบนัการเงินชัน้น าระดบัโลก 

(1.4) มีการแสดงดชันีเป็นประจ าทกุวนัผา่น Bloomberg  ดงันี ้
(1.4.1)  ส า ห รั บ ดั ช นี  J.P.Morgan Mozaic XRP Index - Ticker : 

JMAB390E แ ล ะ  JMAB392E (ส า ห รับ ก รณี ที่ มี  Synthetic 

Dividend Markdown 1%) 
(1.4.2) ส าหรับดัชนี DB Momentum Asset Allocator Target Volatility 

5.5% Index - Ticker : DBMUAU55 

(1.4.3) ส าหรับดัชนี  BNP Paribas Multi-Asset Diversified vol 8 EUR 

Future Index และดัชนี  BNP Paribas Multi-Asset Diversified 

vol 8 USD FX Hedge Future Index- Index Ticker : 

BNPIMD8F and BNPID8UF ตามล าดบั 

(1.4.4) ส าหรับดัชนี  Goldman Sachs Momentum Builder Focus ER 

Index - Ticker : GSMBFC5         
สกลุเงินของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง บาทหรือสกุลเงินต่างประเทศ ทัง้นี ้เป็นไปตามสัญญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของ 

ผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง 
การไถ่ถอนหุ้นกู้ทีม่ีอนพุนัธ์แฝง  เป็นไปตามสญัญาที่ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝง  

(Final Terms) ที่เก่ียวข้อง 
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก าหนด 

ไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง  
เป็นไปตามสญัญาที่ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝง  
(Final Terms) ที่เก่ียวข้อง 

ตลาดรองของหุ้นกู้ทีม่ีอนพุนัธ์แฝง ไมม่ี 
การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของ 
ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงจะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ ออกหุ้ นกู้  
ที่มีอนพุนัธ์แฝงจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
ตลอดอายขุองหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง โดย บริษัท ฟิทช์เรทติง้ จ ากดั (ประเทศไทย) (“FITCH”) 
เป็นผู้ จัดอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ ออกหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยผลการจัดอันดับ  

ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้ ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงได้รับการจัดอันดับ 

ความน่าเช่ือถือ “AAA (tha)” แนวโน้ม “Stable” ซึง่อนัดบัความน่าเช่ือถือนีม้ิได้จดัท าขึน้
เพื่อเป็นข้อแนะน าให้ผู้ลงทนุท าการซือ้ ขาย หรือถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เสนอขายและ
อาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติง้ส์ จ ากัด (ประเทศไทย)  
จะท าการทบทวนผลการจัดอันดับเครดิตเมื่อมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึน้
อันอาจมีผลกระทบตอ่การจดัอนัดบัเครดิตหรืออย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครัง้ หรือทบทวน
ผลการจัดอันดับเครดิตตามที่ บริษัท ฟิทช์เรทติง้ จ ากัด (ประเทศไทย) เห็นสมควร 
โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ ออกหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่อย่างใด ซึ่งผล 

การทบทวนการจัดอันดับเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จนถึงวันที่สิทธิเรียกร้องตาม 
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หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะสิน้สดุลง 
ข้อจ ากดัในการขาย/โอน เนื่องจากหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงของ

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2565 นี ้เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขาย 

ตอ่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ ดงันัน้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงและถือหู้น
กู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะต้องไม่เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไม่วา่ในทอดใด ๆ ให้แก่ บคุคลที่
ไม่ใช่ผู้ ลงทุนสถาบันหรือผู้ ลงทุนรายใหญ่ตามประเภทและลกัษณะที่นิยามไว้ในข้อ  4  
และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่  
กจ. 4/2560 เร่ือง การก าหนดบทนิยามผู้ ลงทุนสถาบัน ผู้ ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ 

ผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบบัลงวนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
ผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝง
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ ลงทุนสถาบันหรือผู้ ลงทุนรายใหญ่  เว้นแต ่

เป็นการโอนทางมรดก นอกจากนี  ้ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจก าหนดข้อจ ากัด 

การโอนอื่น ๆ เพิ่มเติมส าหรับหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายในแต่ละชุด  

ในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) 
ที่เก่ียวข้อง ดงันัน้ ผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับจดทะเบียนการโอน
หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงชดุที่เก่ียวข้องไม่วา่ในทอดใด ๆ อนัจะเป็นการขดักบัข้อจ ากดัการโอน
ดงักลา่วด้วย                                                                                                  

นอกจากนี ้เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในฐานะธนาคารพาณิชย์จะต้องปฏิบัติ
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงประกาศธนาคาร  

แห่งประเทศไทย ที่ สนส.15/2558 เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ 

ท าธุรกรรมเงินกู้ ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured products) ฉบับลงวันที่ 25 กันยายน 
พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนที่) (“ประกาศธนาคารแห่งประเทศ
ไทยที่  สนส.15/2558”) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่  สนส.14/2558 เร่ือง
หลัก เกณ ฑ์ การอนุญ าตให้ ธนาคารพาณิ ช ย์ท าธุ รก รรมอนุพัน ธ์ ด้ าน เครดิ ต  
(Credit Derivatives) ฉบบัลงวนัที่ 25 กนัยายน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือใช้แทนที่) (“ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่  สนส.14/2558”) และกฎหมาย
หรือกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบตัิต่าง ๆ เก่ียวกับการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ผู้ออก 

หุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงไม่ว่า
ในทอดใด ๆ ให้แก่บคุคลใดที่จะเป็นการฝ่าฝืนประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยใด ๆ ที่
เก่ียวข้อง 

วตัถปุระสงค์การใช้เงิน 

 

กฎหมายทีใ่ช้บงัคบั 

เพื่อบริหารสภาพคล่อง บริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านเครดิต บริหารความเสี่ยง 
ด้านอตัราดอกเบีย้ และใช้ในการด าเนินงานทัว่ไปของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 
กฎหมายไทย 
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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 

ผู้ ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลของผู้ ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีและ
รายงานประจ าปีล่าสุด (แบบ 56-1 One Report) งบการเงินประจ างวดการบญัชีลา่สดุ และงบการเงินรายไตรมาสลา่สดุที่ผู้ออกหุ้นกู้  
ที่มีอนุพนัธ์แฝงได้ยื่นต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ("ส านกังานก.ล.ต.") และตลาดหลกัทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรัพย์") ทัง้นี  ้ผู้ลงท ุนสามารถตรวจสอบข้อม ูลดังกล่าวได้ทาง website ของส านักงานก.ล.ต. 
(www.sec.or.th) ห รือ  website ข อ งต ล าด ห ลัก ท รัพ ย์  (www.set.or.th) ห รือ  website ข อ งผู้ อ อ ก หุ้ น กู้ ที่ มี อ นุ พั น ธ์ แ ฝ ง 
(https://krungthai.com) 

 

1. รายการทั่วไป 

ชื่อผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) หรือ Krung Thai Bank Public Company 

Limited  

(“ธนาคาร” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้ทีม่อีนพุนัธ์แฝง”) 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

เว็บไซต์ธนาคาร https://krungthai.com 

เลขทะเบียนบริษัท 0107537000882 

โทรศัพท์ 0-2255-2222 

โทรสาร 0-2255-9391-3 

ทุนจดทะเบียน (ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565) 72,005,040,437.50 บาท 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว (ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2565) 

72,005,040,437.50 บาท 

ผู้สอบบัญช ี บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์  0-2264-9090 

 โทรสาร  0-2264-0789 

ที่ปรึกษากฎหมาย  บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั  
191/50 – 53 อาคารซี.ที.ไอ ทาวเวอร์ ชัน้ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ 0-2096-8800 

โทรสาร 0-2261-3748-50 

ที่ปรึกษาทางการเงนิ -ไมม่ี- 
สถาบันการเงนิที่ตดิต่อประจ า -ไมม่ี- 
ภาระผูกพันในทรัพย์สนิ ผู้ลงทนุสามารถดรูายละเอียดข้อมูลของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงจากแบบ

แสดงรายการข้อมูลประจ าปีและรายงานประจ าปีล่าสุด (แบบ 56-1 One 

Report) ในส่วนของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้จากเว็บไซต์ของ

http://www.set.or.th/
https://krungthai.com/
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ส านกังาน ก.ล.ต. http://www.sec.or.th  

วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงมีวตัถุประสงค์ในการน าเงินที่ได้จากการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงในครัง้นีไ้ปใช้เพื่อบริหารสภาพคล่อง บริหาร
จดัการความเสี่ยงทางด้านเครดิต บริหารความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ และ
ใช้ในการด าเนินงานทัว่ไปของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 (โปรดศึกษารายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีและรายงานประจ าปีล่าสุด (แบบ 56-1 One Report) ของ 
ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง) 

 

3. ปัจจัยความเสี่ยงทั่วไป ณ 30 มิถุนายน 2565 

3.1) ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคารที่อาจเกดิใหม่ (emerging risk) 

 ความเสี่ยงจาก Technology Disruption 

 การแพร่ระบาดของ COVID-19 เร่งไปสู ่Digital Economy ท าให้ลกูค้ามีพฤติกรรมเปลีย่นไปใช้ช่องทาง Digital มากขึน้ 
ธนาคารจึงมีความเสีย่งด้าน Cyber Risk เพิ่มขึน้ อีกทัง้ Blockchain Technology น าไปสูร่ะบบการเงินแบบไร้ตวักลาง (Decentralized 

Finance) ท าให้เกิดนวตักรรมทางการเงินในรูปแบบใหม่ เช่น Digital Assets, Cryptocurrency, Smart Contract และ P2P Lending 
เป็นต้น ท าให้กลุม่ธุรกิจอื่นสามารถเข้ามาด าเนินธุรกิจ Banking เพื่อแขง่ขนักบัธนาคารได้ตรง โดยเฉพาะกลุม่ Fintech  จากนวตักรรม
ทางการเงินที่ถูกขับเคลื่อนโดย Technological Innovation ผลกระทบส่วนใหญ่เกิดขึน้กับธุรกิจ Traditional Banking ท าให้รายได้
ดอกเบีย้ รายได้ค่าธรรมเนียม หรือรายได้การให้บริการอื่นของธนาคารมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีคู่แข่งอื่นโดยเฉพาะกลุ่ม Fintech  
เข้ามาแข่งขนัเพื่อน าเสนอบริการทางการเงินในรูปแบบใหม่มากขึน้ เช่น บริการโอนเงินระหว่างประเทศ การให้สินเช่ือในรูปแบบ P2P 
และบริการรับช าระต่าง ๆ การระดมทุนหรือการลงทุนในรูปแบบ Digital Assets เป็นต้น รวมถึงการเกิดขึน้ของ Platform ภายใต้
หนว่ยงานทางการ เช่น National Digital Identity (NDID), Central Bank Digital Currency (CBDC) และ Virtual Banking เป็นต้น ซึ่ง
เป็น New Industrial Landscape ส าหรับธนาคารที่ต้องติดตามอยา่งใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนวตักรรมทางการเงินใหม ่ๆ 
ซึ่งเป็นทัง้ความท้าทายส าหรับ Traditional Banking และเป็นโอกาสส าหรับ Digital Banking ในการพฒันาต่อยอด รวมถึงแสวงหา
ธุรกิจในรูปแบบใหม ่

 ธนาคารได้ด าเนินแผนการต่าง ๆ เพื่อปกป้องธุรกิจหลกัของธนาคารและตอบสนองต่อความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึน้ในธุรกิจ
ธนาคาร เพื่อรับมือกบัความเสีย่งจาก Technology Disruption และ Cyber Risk อยา่งตอ่เนื่อง ตวัอยา่งเช่น 

 - ประกาศแผนยทุธศาสตร์ 2-Banking Models โดยแบ่งเป็น (1) Traditional Banking เพื่อปกป้องธุรกิจเดิมและลกูค้า
ของธนาคาร และ (2) Digital Organization เพื่อทดลองและแสวงหาธุรกิจในรูปแบบใหม่ ๆ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
เช่น Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Big Data และ Data Analytics เป็นต้น 

 - การจัดตัง้ Innovation Lab และบริษัท Infinitas by Krungthai จ ากัด เพื่อวิจัยและพัฒนาระบบหรือผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินในรูปแบบ Digital 

 - การจัดตัง้บริษัท Arise by Infinitas จ ากัด โดยร่วมลงทุนกับบริษัท Accenture Solutions จ ากัด เพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการบคุลากรและทรัพยากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Resources) 
 - ธนาคารพฒันา Application “เป๋าตงั” ให้เป็น Open Banking Platform เพื่อสนบัสนนุการให้บริการต่าง ๆ ในรูปแบบ 
Digital และรองรับการเช่ือมโยงกบั Partner โดยเฉพาะภาครัฐ 
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 - การเข้าร่วม Regulatory Sandbox ส าหรับ Platform หรือผลติภณัฑ์ตา่ง ๆ ที่ก าหนดจากหนว่ยงานทางการ 
 - การติดตามและหารือกับหน่วยงานก ากับ (Regulator) เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับแนวทางในการด าเนินธุรกิจ
เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกบักฎหมายและแนวทางการก ากบัดแูลของทางการ ซึง่รวมถึงการพิจารณา License หรือผลติภณัฑ์ใน
รูปแบบใหม ่หรือ Platform ที่เหมาะสมกบับริบทของธนาคาร  
 - การแสวงหาพันธมิตร (Partner) เพื่อร่วมมือกันเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีหรือ Business 

Model ใหม ่ๆ 

 - การจัดตัง้ศูนย์วิจัย “Krungthai Compass” เพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยรวมและแนวโน้มในแต่ละอุตสาหกรรม  
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการแขง่ขนัในภาวะ Technology Disruption และสนบัสนนุการขยายธุรกิจธนาคาร 
 - การน า  Robotic Process Automation (RPA) มาช่วยในการปฏิบัติ งาน เพื่ อให้การท างานมีความรวดเร็ว  
ลดข้อผิดพลาด และลดต้นทนุในการด าเนินงาน 

 - การปรับสาขาไปสู่รูปแบบ Digital Branch และเพิ่ม Digital Advisor เพื่ออ านวยความสะดวกให้ลกูค้าเปลี่ยนไปใช้
ช่องทาง Digital มากขึน้ 

 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Cyber risk) 

 ปัจจุบนัธนาคารได้มีการน าเทคโนโลยีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นกลไกหลกัในการขบัเคลือ่นธุรกิจ ดงันัน้
จึงเตรียมพร้อมกับความเสี่ยงจากภยัคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) มากขึน้ ธนาคารมีการรักษาความมัน่คงปลอดภยัต่อภัย
คกุคามทางไซเบอร์อยา่งเข้มงวดและรัดกุม และมีความพร้อมในการรับมือกบัภยัคกุคามทางไซเบอร์ โดยจดัให้มีการวางกรอบการก ากบั
ดแูล การบริหารจดัการความเสี่ยงทัง้ด้านการใช้บริการบุคคลภายนอก การปฏิบตัิงานของบุคลากร กระบวนการ และเคร่ืองมือ เพื่อ  

ลดผลกระทบตอ่ลกูค้า และช่ือเสยีงของธนาคาร 
 ธนาคารได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลการบริหารความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology 

Risk Management) การก ากบัดูแลการบริหารความเสี่ยงการใช้บริการบุคคลภายนอก (Third Party Risk Management) และจดัท า
การประเมินระดบัความเสีย่งตัง้ต้นด้านไซเบอร์ (Cyber Inherent Risk Assessment) และก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสีย่ง
ด้านไซเบอร์ ตลอดจนก าหนดให้มีมาตรการควบคมุด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยั (Maturity Level) โดยพิจารณาจากปัจจยัความ
เสีย่งพืน้ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ด้าน คือ 

1. เทคโนโลยีและการเช่ือมตอ่ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงตัง้ต้นด้านไซเบอร์จากช่องโหว่ของเทคโนโลยีใหมท่ี่ยงัไมเ่คยตรวจ
พบ เทคโนโลยีเก่าที่ล้าสมยั การเช่ือมต่อที่ไม่ปลอดภยั การทุจริตจากบุคคลภายนอก หรือการบริหารจดัการด้านการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัของอปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมลู และระบบงาน 

2. ช่องทางการให้บริการที่มีการเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายภายนอก เช่น Internet Banking, Mobile Banking หรือ 
Website ของธนาคาร เพื่อป้องกนัความเสีย่งด้านไซเบอร์ในทกุช่องทางการให้บริการ 

3. ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ เช่น ธุรกรรมการโอนเงินแบบ Real Time Online เป็นต้น รวมถึงการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีแก่องค์กรภาครัฐ 

4.  การจ้างบริษัทผู้ ให้บริการภายนอก เพื่อตอบสนองการด าเนินงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อควบคุมความ
เสีย่งจากการถกูโจมตีทางไซเบอร์ 

5. ประวตัิการถกูคุกคามทางไซเบอร์ หรือการโจมตีทางไซเบอร์ในอดีต เช่น Phishing, Malware, Social Engineering 

หรือ DDoS เป็นต้น 
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 ธนาคารมีกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจที่มุง่เน้น Electronic Banking แบบครบวงจร มีการน าเทคโนโลยีใหม่ที่มีความซบัซ้อน
และหลากหลายมาใช้ในการบริหารจดัการโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันาผลติภณัฑ์ และการให้บริการทาง
การเงินมากขึน้ มีการด าเนินธุรกิจที่ครอบคลมุในหลายประเทศ มีการใช้และให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกบับคุคลภายนอก
มากขึน้ 

 ธนาคารมีการก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสี่ยงด้านไซเบอร์และมาตรการควบคมุด้านการรักษาความมัน่คง 
ปลอดภยั และมีเคร่ืองมือที่ใช้ในการระบ ุประเมิน ติดตาม ลด ควบคมุ และรายงานความเสีย่งได้อยา่งรวดเร็วทนัเหตกุารณ์ แนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์และมาตรการควบคุมด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภัยที่พึงมีของแต่ละ Maturity Level คือ 
Baseline, Intermediate และ Advanced จะครอบคลมุการบริหารจดัการความเสีย่งด้านไซเบอร์ใน 6 ด้านหลกั ดงันี ้

1. ธรรมาภิบาล (Governance) เป็นแนวทางการก ากบัดแูลด้าน Cyber Resilience มีการก าหนดกลยทุธ์และนโยบาย
ด้าน Cyber Resilience การบริหารจดัการความเสีย่ง การตรวจสอบภายใน และการจดัสรรและพฒันาบคุลากรการก ากบัดแูล 
และบริหารจดัการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรที่สอดคล้องและมีมาตรฐานเดียวกนั 

2. การระบุความเสี่ยง (Identification) เป็นแนวทางการก าหนดขอบเขตและวิธีการในการประเมินความเสี่ยงด้านไซ
เบอร์การบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงการเพิ่ม ลด โยกย้าย และการตัง้ค่าอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ข้อมลู และระบบงานที่เก่ียวข้อง เพื่อให้สามารถบริหารจดัการควบคมุและลดความเสีย่งได้อย่างเหมาะสมและทนั
การณ์ 

3. การป้องกันความเสี่ยง (Protection) เป็นแนวทางการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงของโครงสร้างพืน้ฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมระบบเครือข่าย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ข้อมูล และระบบงานเช่น การตัง้ค่า
ระบบงาน การเข้าถึงระบบงานและการจดัการสิทธ์ิ การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลู การพฒันาระบบงานท่ีมีความ
มัน่คงปลอดภยั การบริหารจดัการ Patch เพื่อให้เกิดการควบคมุ หรือลดผลกระทบด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 

4. การตรวจจบัความเสีย่ง (Detection) เป็นแนวทางในการค้นหา ทดสอบ และบริหารจดัการช่องโหวท่างด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถตรวจจบั วิเคราะห์ ติดตาม และแจ้งเตือนเหตกุารณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานหรือผู้ รับผิดชอบ
รับทราบ และสามารถด าเนินการแก้ไขได้ทนัที 

5. การรับมือและฟืน้ฟคูวามเสยีหาย (Response and Recovery) เป็นแนวทางในการบริหารจดัการการรับมือเหตกุารณ์
ผิดปกติทางไซเบอร์ เช่น การจดัท าและทดสอบแผนฉกุเฉิน การสืบสวนและวิเคราะห์สาเหต ุการแก้ปัญหา และจดัท ารายงาน
เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายของธนาคาร 

 6. การบริหารจดัการความเสีย่งจากบคุคลภายนอก (Third Party Risk Management) เป็นแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงอนัเกิดจากการใช้บริการบคุคลภายนอก มีการประเมินความเสี่ยงการใช้บริการบคุคลภายนอกก่อนการท าสญัญาจ้าง
และประเมินความเสี่ยงเมื่อสิน้สดุการใช้บริการ การประเมินความเหมาะสมของการใช้บริการ มีการติดตามและประเมินผล
การปฏิบตัิงาน และการสอบทานผลการปฏิบตัิงาน เพื่อให้มัน่ใจวา่ผู้ ให้บริการภายนอกสามารถปฏิบตัิงานให้ธนาคารได้ตาม
เป้าหมายและเง่ือนไขที่ก าหนด โดยไมก่่อให้เกิดความเสีย่งด้านไซเบอร์จนสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานและการให้บริการ 

ธนาคารให้ความส าคญักับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลมุถึงระบบงาน (Application) ข้อมูล (Information) 
โครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Infrastructure) งานด้านปฏิบัติการ (Operation) รวมถึงบุคลากรและกระบวนการที่
จดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (People and Process) เพื่อน าไปสูแ่นวทางปฏิบตัิที่ดี (IT Best Practices) ในการป้องกนัความเสีย่ง
หรือความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึน้ตอ่ธนาคาร ภายใต้กรอบหลกัการของธนาคารแหง่ประเทศไทยที่ส าคญั 3 ประการ คือ 

1. การรักษาความปลอดภยัของระบบและข้อมลู (Confidentiality) 
2. ความถกูต้องเช่ือถือได้ของระบบงานและข้อมลู (Integrity) 
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3. ความพร้อมใช้ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้บริการ (Availability) 
นอกจากนี ้ธนาคารยังได้ประกาศนโยบายและกระบวนการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ และทบทวนมาตรฐาน  

การรักษาความปลอดภยัสารสนเทศ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตามมาตรฐานสากล
อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน มีการแต่งตัง้คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Steering Committee) ท าหน้าที่ก ากับ
ควบคมุดแูลความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร เพื่อพิจารณาให้ค าแนะน าไปสูก่ารปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดียิ่งขึน้ 
(Process Improvement) และพิจารณาความเสีย่งที่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่
ในระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของธนาคารเป็นส าคัญ ธนาคารมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล  

สว่นบุคคล (Personal Data Protection Act (PDPA) โดยธนาคารจดัให้มีมาตรการรักษาความปลอดภยัที่เหมาะสม ทัง้มาตรการเชิง
เทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ หรือ
เปลีย่นแปลงแก้ไขหรือเปิดเผยข้อมลูโดยมิชอบ และมีการทบทวนมาตรการในการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูเพื่อให้มีประสทิธิภาพ
ในการรักษาความมัน่คงและปลอดภยัอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ ธนาคารมีกระบวนการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมลูสว่น
บุคคล (Data Protection Impact Assessment : DPIA) ในกรณีอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของ
ข้อมลูสว่นบคุคล ตามแนวทางการปฏิบตัิเก่ียวกบัการจดัท าการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (Data Protection 

Impact Assessment: DPIA) ท่ีธนาคารประกาศใช้เป็นบรรทดัฐานในองค์กร 

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ (Climate Change)  

ธนาคารมีการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภมูิอากาศ หรือภยัธรรมชาติตา่ง ๆ สามารถพิจารณาได้ 
2 มิติ คือ ความเสี่ยงในการปฏิบตัิงานและด าเนินธุรกิจของธนาคาร และความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนิน
ธุรกิจและการช าระหนีข้องลกูค้า ดงันี ้

ธนาคารมีการประเมินผลกระทบทางธุรกิจทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินกรณีเกิดภยัพิบตัิที่สง่ผลให้ธุรกรรมงานหลกั
ของธนาคารไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้ตามปกติ โดยมีการก าหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 

Management Policy) ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปีเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมถึงได้จัดท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
ตลอดจนทบทวนและทดสอบเป็นประจ าตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้มัน่ใจวา่ธนาคารพร้อมรับมือกบัเหตกุารณ์ภยัพิบตัิต่าง  ๆ 
และสามารถด าเนินธุรกิจได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทัง้นี ้ธนาคารมีการติดตามข่าวสารเหตุการณ์ ภยัพิบตัิต่างๆ ที่เกิดขึน้เป็น
ประจ าอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้ธนาคารสามารถรับมือและจดัการภาวะวิกฤติได้อยา่งทนัทว่งที 

ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินธุรกิจและการช าระหนีข้องลูกค้า ธนาคารมีการติดตาม
สถานการณ์และประเมินความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศเป็นประจ า ในกรณีที่เกิดภยัธรรมชาติ ธนาคารจะประเมินผล
กระทบทัง้ในระดับภูมิภาค ระดับอุตสาหกรรม และรายลูกค้า โดยมีการแจ้งไปยังหน่วยงานที่ดูแลลูกค้ากลุ่มดังกล่าวให้ติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด มีการเฝ้าระวงัและรายงานผลกระทบรวมถึงมีการส ารวจความเสียหายที่เกิดขึน้ เพื่อพิจารณาให้มาตรการ
เยียวยาช่วยเหลือลกูค้า หรือปรับระดบัความเสี่ยงของลกูค้าหรืออุตสาหกรรมหรือภูมิภาค และให้มีการติดตามและเฝ้าระวงัจนกว่า
สถานการณ์จะคลีค่ลายตอ่ไป 

 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส (Pandemic Risk)  
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัว่โลก โดยแต่ละประเทศยงัคงเฝ้าระวงัและด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดการแพร่

ระบาดของ COVID-19 ให้อยู่ในระดบัที่ควบคุมได้ ถึงแม้ว่าจะเร่ิมมีการคลี่คลายมาตรการ แต่ยงัคงมีเชือ้ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่
เกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่อาจแพร่ระบาดได้ง่ายขึน้และมีผลกระทบตอ่สขุภาพรุนแรงขึน้ รวมถึงวคัซีนเดิมอาจไมส่ามารถป้องกนัสายพนัธุ์



ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)                     

 

สว่นท่ี 3 ข้อมลูผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง หน้า 6 

ใหม่ได้ สง่ผลกระทบต่อการจ้างงานและการบริโภค และอาจเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต ่าอย่างรุนแรงในที่สดุ ซึ่งมีผลกระทบต่อธนาคาร  

โดยมีความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารเพิ่มขึน้ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่มีความสามารถในการช าระหนีแ้ละฐานะทางการเงินที่  
ออ่นแอลง ธนาคารจึงต้องเพิ่มการกนัส ารอง (Provision) เพื่อรักษาระดบั Coverage Ratio ตามคณุภาพสินเช่ือในปัจจุบนัและอนาคต 
สง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและความสามารถในการท าก าไรของธนาคาร 

ธนาคารได้มีการด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวผ่านมาตรการและโครงการต่าง ๆ รวมถึงการปรับ
รูปแบบการด าเนินธุรกิจ โดยมีตวัอยา่งดงันี ้

1. ธนาคารได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือตา่ง ๆ ให้แก่ลกูค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ตามมาตรการและนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือลูกค้า  

ทัง้กลุ่มลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจเพื่อลดภาระของลูกค้าในด้านการเงินให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมถึงเป็น 

การชะลอผลกระทบจากคุณภาพสินเช่ือที่ลดลงด้วย เช่น การพักช าระคืนหนีท้ัง้เงินต้นและดอกเบีย้ การขยายระยะเวลา  

การช าระหนี ้เป็นต้น 

2. การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สง่ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคารในการปฏิบตัิงานภายในแต่ละ
หน่วยงานรวมถึงการให้บริการแก่ลกูค้า อาทิ จ านวนพนักงานที่เข้าปฏิบตัิงาน ณ อาคารส านักงานที่ลดลงตามมาตรการ  

เว้นระยะหา่งทางสงัคมของรัฐบาล การปิดสาขาในห้างชัว่คราวตามมาตรการ Lockdown ของรัฐบาล โดยธนาคารมีแนวทาง
ในการบริหารจดัการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจได้ ดงันี ้

1) เฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 รวมถึงสื่อสารประชาสมัพนัธ์ข้อมลู
เก่ียวกับโรคและสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึน้ในไทยและทั่วโลกอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางการสื่อสารต่ างๆ  
ของธนาคาร เพื่อให้พนกังานมีความรู้ความเข้าใจและทราบแนวทางการปฏิบตัิตนเพื่อป้องกนัการติดเชือ้   

2) ก าหนดให้มี ศนูย์ Hotline COVID -19 ภายในธนาคารโดยความรับผิดชอบของสายงานทรัพยากรบคุคลและ
บรรษัทภิบาล ในการรับแจ้งเหตุอนัควรต้องสงสยัที่อาจส่งผลต่อการแพร่กระจายของโรคและให้ค าปรึกษาแก่พนกังานธนาคาร
เก่ียวกบัแนวทางปฏิบตัิตนเพื่อป้องกนัการติดเชือ้รวมทัง้ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลอืเมื่อพนกังานติดเชือ้ไวรัส COVID -19   

3) แต่งตัง้คณะกรรมการเฝ้าระวังและก าหนดมาตรการในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์การ  

แพร่ระบาดของโรค COVID -19 (War Room) ซึง่ประกอบด้วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงานและผู้บริหารกลุม่งาน
ที่เก่ียวข้อง อาทิ สายงานบริหารความเสี่ยง สายงานปฏิบัติการ และสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์ภายในธนาคาร รวมถึงก าหนดนโยบาย แนวทางและมาตรการเพื่อรับมือการระบาดของ
โรค COVID -19 แบบบูรณาการในทุกมิติเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารจะสามารถตอบสนองและรับมือกับผลกระทบได้อย่าง
ทนัทว่งที  

4) ด าเนินการตามแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) โดยก าหนด
กลยุทธ์ให้ทุกหน่วยงานแบ่งพนกังานออกเป็น 3 ทีม ได้แก่ ทีม A ปฏิบตัิงาน ณ อาคารส านกังานหลกั ทีม B ปฏิบตัิงาน ณ 
ศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง และ ทีม C Work From Home เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดและให้
สามารถปฏิบตัิงานทดแทนกนัได้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- หน่วยงานที่ดแูลธุรกรรมหลกัของธนาคาร (Core Business Functions: CBFs) หรือมีศนูย์ปฏิบตัิงาน
ส ารอง (Alternate site) แบง่พนกังานออกเป็น ทีม A ทีม B และ ทีม C  

- หนว่ยงานอื่น ๆ แบง่พนกังานออกเป็น ทีม A และทีม C  

5) ในการปฏิบตัิงานให้หลีกเลี่ยงการพบปะและใกล้ชิดกนัระหว่างหน่วยงานและพนกังานโดยตรง โดยให้ใช้
เทคโนโลยี G-suite อาทิ Google Chat/ Google Meet/ Google Mail ในการติดต่องานหรือการประชุมร่วมกัน รวมถึง
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ประชาสมัพันธ์ให้ลูกค้าของธนาคารใช้บริการผ่านเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ (อาทิ ATM และ ADM) และบริการทางออนไลน์  
(อาทิ Krungthai Next และ Application เป๋าตงั) เพื่อลดความหนาแนน่ท่ีสาขา 

3.2) ความเสี่ยงด้านเครดติ (Credit Risk) (Model) 

ธนาคารให้ความส าคญัตอ่การบริหารความเสีย่งด้านเครดิตทัง้ในระดบัลกูค้าและระดบัพอร์ต  กลา่วคือธนาคารมีกระบวนการ
บริหารจดัการความเสีย่งที่เกิดจากความเสียหายอนัเนื่องมาจากคู่สญัญาไมส่ามารถปฏิบตัิตามที่ได้ตกลงและระบไุว้ในสญัญา รวมถึง
การท่ีคูค้่าของธนาคารถกูปรับลดอนัดบัความเสีย่ง ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่รายได้ และการด ารงเงินกองทนุของธนาคาร ซึง่ธนาคารให้
ความส าคญัต่อการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ทัง้ในระดบัลกูค้าและระดับพอร์ต โดยระบบการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของ
ธนาคาร ประกอบด้วยกระบวนการที่ส าคญั คือ การระบคุวามเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง และ  

การรายงานความเสีย่ง โดยมีการใช้เคร่ืองมือทางสถิติที่หลากหลายในการวิเคราะห์ระดบัความเสีย่งของลกูค้าและพอร์ตอยา่งสม ่าเสมอ
และวิเคราะห์ผลกระทบความเสีย่งด้านเครดิตตามมาตรฐานการบญัชี TFRS9 และวิเคราะห์ระดบัความเสี่ยงของลกูค้าและพอร์ตอยา่ง
สม ่าเสมอ รวมถึงใช้ในการก าหนดระดบัความเสี่ยงที่รับได้ของธนาคารเพื่อก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจสินเช่ือของธนาคารและเพื่อก าหนด  

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

ธนาคารมีการบริหารความเสีย่งด้านเครดิตอยา่งตอ่เนื่อง อาทิ การทบทวนอนัดบัความเสีย่งของลกูค้าให้สะท้อนถึงระดบัความ
เสีย่งที่เป็นปัจจบุนั   การติดตามคณุภาพสนิเช่ือที่อนมุตัิผา่น Loan Factory และการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานส าหรับเง่ือนไขสนิเช่ือตา่งๆ 
การก าหนด Standard Credit Term and Condition ส าหรับลกูค้าสนิเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ เกณฑ์ Underwriting Criteria และ Product 

Program ส าหรับลกูค้ารายยอ่ยและลกูค้าสนิเช่ือธุรกิจขนาดกลาง เป็นต้น รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและคูม่ือการบริหาร
ความเสีย่งด้านเครดติ ทัง้นี ้เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนัและการเติบโตทางธุรกิจควบคูก่บัการบริหารจดัการความเสีย่งโดยรวมให้อยู่
ในระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้ การบริหารความเสีย่งด้านเครดิตจ าแนกตามกลุม่ลกูค้ามีดงันี  ้

 สินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (Retail) 

ธนาคารได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาสินเช่ือ Underwriting Criteria และ Product Program ส าหรับ
สินเช่ือรายย่อย ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้มี  
การปรับปรุงหลกัเกณฑ์การพิจารณาสินเช่ือ ส าหรับกลุ่มสินเช่ือเพื่อที่อยู่ อาศัย (Mortgage Loan) สินเช่ือบุคคล (Personal Loan) 
สินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) เช่น สินเช่ือบุคคลภายใต้การก ากับให้วงเงินกู้  2 เท่า ส าหรับผู้ที่มีรายได้ต ่ากว่า 30,000 บาท โดย 

ไม่จ ากัดสถาบนัการเงินเป็นการชัว่คราว สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ส าหรับสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยัได้ปรับเพดานอตัราสว่นเงินให้
สนิเช่ือตอ่มลูคา่หลกัประกนั (LTV Ratio) ไมเ่กิน 100 ส าหรับสญัญาที่ 1, 2, 3 เป็นการชัว่คราว สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565   

 ธนาคารได้ปรับปรุงหลกัเกณฑ์ คณุสมบตัิผู้กู้  ระยะเวลาการกู้  ความสามารถในการช าระหนี ้เพื่อให้สอดคล้องกบัผลติภณัฑ์
ใหม่ๆ อีกทัง้ธนาคารได้มีการพฒันาปรับปรุงประสทิธิภาพเคร่ืองมือในการวดัระดบัความเสีย่งด้านสนิเช่ือ รวมถึงสร้างความสามารถใน
การแขง่ขนัเชิงธุรกิจอยา่งยัง่ยืนโดยให้การบริหารความเสีย่งเป็นสว่นหนึง่ของการด าเนินธุรกิจและสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของธนาคาร 
ทัง้นี ้ส าหรับสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยัยงัคงให้สินเช่ือภายใต้กลุม่บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น าของประเทศ ส าหรับสินเช่ือสว่นบคุคล
การให้สินเช่ือส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มลกูค้าจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่มีข้อตกลงกบัธนาคาร ส าหรับสิน เช่ือ
ธุรกิจขนาดเล็กได้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เป็นไปแนวทางเดียวกับยทุธศาสตร์ของธนาคาร เพื่อขยายการให้สินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก
อยา่งตอ่เนื่อง 

 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและสนิเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Model) 

 ธนาคารมีการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานสถานะของ Portfolio ในระดบัรายลกูค้า โดย 

การปรับปรุงและพฒันากระบวนการท างานเพื่อแจ้งเตือนสญัญาณความเสี่ยงลว่งหน้า ผ่านระบบงาน Early Warning System (EWS) 
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เพิ่มขึน้ ได้อย่างทนัท่วงที มีระบบแจ้งเตือนพนกังานดแูลลกูค้าเพื่อให้พนกังานปรับการบริหารจดัการให้เหมาะสมตามระดบัความเสีย่ง
ของลูกค้า โดยแยกเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าส าหรับลูกค้าสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง Size M (Early Warning System - EWS for  

SME-M) ส าหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง Size L (Early Warning System - EWS for SME-L) และส าหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่  
(Early Warning System - EWS for Wholesales) 
   1. กระบวนการแจ้งเตือนลว่งหน้าส าหรับลกูค้าสนิเช่ือธุรกิจขนาดกลาง Size M : ระบบ EWS for SME-M จะท าการ
สง่สญัญาณเพื่อแจ้งเตือนพฤติกรรมของลกูค้าที่ประมวลผลมาจากแบบจ าลองทางสถิติ ประกอบกบัการก าหนดขัน้ตอนการพิจารณา 
(Workflow) ในการท างานตามระดบัความเสี่ยงที่เกิดขึน้ และเช่ือมโยงความสมัพนัธ์กบัการทบทวนต่ออายุวงเงินสินเช่ือโดยอตัโนมตัิ
ผ่านระบบงาน Credit Review (CR) และการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพหนีผ้่านระบบงาน Turnaround System (TA) ท าให้ธนาคาร
สามารถดแูลลกูค้าสินเช่ือตัง้แต่แรกเร่ิมของการเบิกใช้เงินกู้กบัธนาคาร ไปจนถึงกระบวนการติดตามดแูลลกูค้าต่อเนื่องรายวนัจนครบ
ก าหนดระยะเวลาของการต่ออายวุงเงินสินเช่ือรายปีอย่างครบวงจร โดยระบบงานทัง้ 3 ระบบ (ระบบ EWS ระบบ CR และระบบ TA) 
ท างานควบคูแ่ละสมัพนัธ์กนัตลอดเวลาในรูปแบบ End-to-end Process 

   2. กระบวนการแจ้งเตือนลว่งหน้าส าหรับลกูค้าสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง Size L และลกูค้าสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ : 
ระบบ EWS จะท าการสง่สญัญาณเพื่อแจ้งเตือนพฤติกรรมของลกูค้าที่ประมวลผลมาจากแบบจ าลองทางสถิติ ประกอบกบัการก าหนด
ขัน้ตอนการพิจารณา (Workflow) ในการท างานตามระดับความเสี่ยงที่เกิดขึน้ เช่ือมโยงความสมัพนัธ์กับการทบทวนต่ออายุวงเงิน
สินเช่ือโดยอัตโนมัติผ่านระบบงาน Credit Review (CR) และมีการแจ้งเตือนเพื่อทบทวนการจัดอันดับความเสี่ยงในระบบ Credit 

Rating ผา่นระบบ EWS 

 ระบบงาน EWS ยงัมีฟังก์ชนัการแจ้งเตือนและติดตามความเสี่ยงของลูกค้าเป็นรายวนั อาทิ การแสดงประวตัิระดบัความ
เสีย่งย้อนหลงั 12 เดือนลา่สดุ การรายงานจ านวนวนัค้างช าระแต่ละช่วงอายจุ าแนกตามหนว่ยงานสนิเช่ือ เพื่อน ามาช่วยในการติดตาม
และควบคมุคณุภาพสินเช่ือ การติดตามความเสีย่งลกูค้ากลุม่โรงสแีละพืชไร่ การติดตามการปฏิบตัิตามเง่ือนไขจ าน าหุ้น การแจ้งเตือน
ต่ออายุและทบทวนสินเช่ือ รวมถึงการแจ้งเตือนทบทวนความเหมาะสมของอนัดบัความเสี่ยง (Credit Rating) เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่
สินเช่ือได้ติดตามทบทวนสินเช่ือ ซึ่งจะช่วยให้สินเช่ือได้ท าการทบทวนความเสี่ยงทุกด้านของลูกค้า ทัง้ด้านการเงิน สภาพคล่ อง  
การด าเนินธุรกิจ การติดตามทบทวนความสามารถในการช าระหนี ้งบการเงิน การใช้วงเงินและเง่ือนไขสินเช่ือ โดยธนาคารก าหนด
ความถ่ีในการทบทวนสนิเช่ือตามคณุภาพลกูหนี ้ 

 หากมีสญัญาณบ่งชีว้่ามีเหตกุารณ์หรือปัจจยัเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ ได้ก าหนดให้ท าการทบทวนก่อนระยะเวลาที่ก าหนด สง่ผลให้
กระบวนการติดตามลกูค้าในกลุม่ดงักลา่วมีการติดตามและบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk) ได้อย่างเหมาะสมและเป็นปัจจุบนั และ
ธนาคารยงัสามารถเพิ่มโอกาส (Opportunity) ในการแนะน าผลิตภณัฑ์สินเช่ือที่เหมาะสมให้กบัลกูค้าได้ และยงัช่วยให้กระบวนการ
ติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายสนิเช่ือสามารถท าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

 ส าหรับลกูค้าสนิเช่ือธุรกิจขนาดกลาง Size L และลกูค้าสนิเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารยงัได้จดัให้มีกระบวนการจดัอนัดบั
ความเสีย่ง (Credit Rating) เพื่อเป็นเคร่ืองมือประกอบการอนมุตัิและการบริหารความเสีย่งพอร์ตสนิเช่ือ รวมถึงใช้ในการก าหนด 

อตัราดอกเบีย้เงินกู้ให้เหมาะสมกบัระดบัความเสีย่งของลกูค้าแตล่ะราย และมีกระบวนการควบคมุและติดตามระดบัความเสีย่งของ
ลกูค้ารายใหญ่ในระดบักลุม่ลกูค้า (Single Lending Limit หรือ SLL) ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด ผา่นระบบงาน 
Credit Exposure Monitoring (CEM) ซึง่เป็นการตดิตามทัง้ในระดบัรายลกูค้า (Single Risk) รายกลุม่ลกูค้า (SLL Counterparty Risk) 
และรายอตุสาหกรรม (Industry Risk) มีการประมวลผลความเสีย่งด้านเครดิตที่ครอบคลมุปริมาณธุรกรรมทัง้ 4 ประเภท ได้แก่ สนิเช่ือ 
การลงทนุ ภาระผกูพนั และธุรกรรมที่มีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือ ซึง่รวมถงึธุรกรรมที่มกีบักลุม่ธุรกิจการเงินของธนาคารด้วย  
เพื่อสะท้อนปริมาณความเสีย่งด้านเครดติทัง้หมดของลกูค้าที่ธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคารก าลงัเผชิญอยู่ 
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 ธนาคารยงัคงตระหนักถึงการบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณอย่างเป็นระบบ โดยได้พฒันา 

ต่อยอดระบบงานฐานข้อมูลความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Data Mart) ซึ่งมีชุดข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศจากระบบงานฐานข้อมลูต่างๆ ท่ีใช้ในการพฒันาแบบจ าลองความเสี่ยงด้านเครดิต การประมวลผลการจดัระดบัความเสี่ยง
ของลกูค้าเพื่อการติดตามคณุภาพ/ความเสี่ยงของสินเช่ือและทบทวนสินเช่ือ อาทิ ข้อมูลการพิจารณาอนุมตัิสินเช่ือ ข้อมูลพฤติกรรม  

การช าระหนี ้และข้อมลูคณุภาพสนิเช่ือ เป็นต้น รวมถึงข้อมลูที่ใช้ในการทดสอบและติดตามประสทิธิภาพของแบบจ าลองและเคร่ืองมือ 

ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร เพื่อให้สามารถด าเนินการทดสอบและติดตามประสิทธิภาพของแบบจ าลอง  

ได้อยา่งตอ่เนื่องและเป็นไปตามระเบียบของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 ธนาคารยงัพัฒนารายงาน Industry Direction หรือการแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมตามระดับความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางใน 

การบริหารจัดการพอร์ตสินเช่ือรายอุตสาหกรรม รวมทัง้จัดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) เพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อ
พอร์ตสินเช่ือ และความเพียงพอของเงินกองทุนตลอดจนการติดตาม / รายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้าน
สินเช่ือให้เป็นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต และเป็นไปตามแนวนโยบายการก ากับดูแลความเสี่ยงด้านเครดิตของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทยและหนว่ยงานก ากบัตา่ง ๆ  

 ความเสี่ยงจากการกระจุกตวัของการให้สนิเชื่อ  
ธนาคารมีนโยบายดูแลความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการให้สินเช่ือ การลงทุน ภาระผูกพัน หรือธุรกรรมที่มีลกัษณะ 

คล้ายการให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละกลุ่มลูกหนี ้ตามหลกัเกณฑ์การก ากับลกูค้ารายใหญ่ที่ทางการก าหนด นอกจากนี ้ธนาคารมีการ
ก าหนดปริมาณการท าธุรกรรมสงูสุดส าหรับธุรกิจแต่ละประเภท (Sector Limit) และปริมาณการท าธุรกรรมสงูสุดในแต่ละประเทศ 
(Country Limit) เพื่อให้มีการกระจายความเสี่ยงและควบคุมไม่ให้เกิดการกระจุกตวัด้านเครดิตอย่างมีนยัส าคญั โดยมีการติดตาม  

ความเสีย่งอยา่งใกล้ชิดและมีการทบทวนเป็นประจ าทกุปี 

นอกจากนี ้ธนาคารดแูลความเสี่ยงของประเทศคูส่ญัญาโดยก าหนดวงเงินหรือเพดานสงูสดุ เพื่อควบคมุความเสีย่งในการท า
ธุรกรรมระหว่างธนาคารกับธนาคารต่างประเทศ และธุรกรรมการให้สินเช่ือ ลงทุน และภาระผูกพัน ส าหรับลกูค้าหรือคู่สญัญาที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ในประเทศต่างๆ และยังควบคุมความเสี่ยงโดยธนาคารก าหนดให้มีการรายงานการใช้วงเงินของหน่วยงานต่างๆ  
ทกุสิน้เดือน เพื่อดแูลให้อยู่ภายในกรอบวงเงินสงูสดุที่ก าหนดไว้ และธนาคารยงัมีกระบวนการประเมินความน่าเช่ือถือด้านเครดิตของ
ประเทศคูส่ญัญา โดยใช้อนัดบัความนา่เช่ือถือจากสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือภายนอกชัน้น าระดบัสากล 

 ความเสี่ยงด้านเครดติของคู่สญัญา  
 ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สญัญา หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอนัเนื่องมาจากคู่สญัญา ไม่ปฏิบัติตาม

ข้อตกลงที่ก าหนดไว้ในสญัญา เช่น ไม่มีการสง่มอบตราสารทางการเงิน หรือไม่ชดเชยความเสียหายตามที่ได้ตกลงไว้ เป็นต้น ส าหรับ
ธุรกรรมที่มีการซือ้ขายนอกตลาด (Over-the-counter) ได้แก่  ธุรกรรม Derivatives ธุรกรรมซื อ้ขายตราสารหนี  ้และธุรกรรม 
Repurchase Agreement (Repo) ซึ่งความเสี่ยงของคู่สญัญาก่อให้เกิดความเสี่ยงหลกัๆ คือ Pre-settlement Risk และ Settlement 

Risk รวมทัง้ความเสี่ยงจากการลดลงของคณุภาพเครดิตของคูส่ญัญา หรือความเสีย่งจากการถดถอยของคณุภาพเครดิตของคูส่ญัญา 
(Credit Valuation Adjustment Risk : CVA) 

ธนาคารได้ก าหนดวงเงินสินเช่ือเพื่อรองรับความเสี่ยงทัง้ Pre-settlement Risk และ Settlement Risk โดยพิจารณาถึงปัจจัย
ตา่งๆ เช่น ฐานะทางการเงินและ Credit Rating ของคู่สญัญา เป็นต้น รวมทัง้ควบคมุ และติดตามการท าธุรกรรมให้อยูภ่ายใต้วงเงินที่
ก าหนดเป็นรายวนั นอกจากนีย้งัได้จัดท า Sensitivity Analysis เพื่อทดสอบผลกระทบต่อคู่สญัญาหากเกิดภาวะวิกฤติ โดยรายงาน
คณะกรรมการก ากบัดแูลความเสีย่งเป็นรายเดือน รวมทัง้มีการพิจารณา CVA ในการท า ธุรกรรม Derivatives กบัคูส่ญัญา 
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ธนาคารควบคุมความเสี่ยงของคู่สัญญาที่ เกิดขึน้ โดยการลงนามในสัญญา International Swaps and Derivatives 

Association (ISDA) และ Credit Support Annex (CSA) กบัคูส่ญัญา ซึ่งมีการวางหลกัประกนัเป็นเงินสดเป็นรายวนั รายสปัดาห์ และ
รายเดือน จากมลูคา่ยตุิธรรมของ Derivatives มีการเปลีย่นแปลงเกินกวา่ Threshold ที่ก าหนดไว้ 

 ความเสี่ยงจากสนิทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงนิที่มีการด้อยค่าด้านเครดติ (non-performing)  
หาก non-performing เพิ่มขึน้  ธนาคารต้องมีผลขาดทนุด้านเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (Expected credit loss) เพิ่มขึน้  ซึง่จะ

สง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงาน สถานะทางการเงิน และความเพียงพอของเงินกองทนุของธนาคาร  อยา่งไรก็ตาม ธนาคารมีมาตรการ
ควบคมุ non-performing โดยการก าหนดให้หนว่ยงานอ านวยสนิเช่ือควบคมุจ านวน non-performing  มีกระบวนการจดัการกบัลกูหนี ้
ที่อาจมีปัญหาก่อนที่จะกลายเป็นหนี ้ non-performing  รวมถึงการปรับปรุงอ านาจในการอนมุตัิสนิเช่ือ และปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
เพื่อให้กระบวนการในการพิจารณามีประสทิธิภาพและควบคมุความเสีย่งได้ดีขึน้ นอกจากนี ้ เคร่ืองมือประเมินความเสีย่งลกูค้า 

ที่ธนาคารพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง ก็จะช่วยให้กระบวนการคดัลกูค้ามปีระสทิธิภาพมากขึน้ด้วย 

3.3) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) 

เป็นความเสีย่งที่ธนาคารอาจได้รับความเสียหายจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ของฐานะที่อยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงินที่เกิด
จากการเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภณัฑ์ ท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อรายได้
และเงินกองทนุของธนาคาร 

ธนาคารมีหน่วยงานของสายงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ท าธุรกรรม (Front Office) ท าหน้าที่ใน 

การควบคุมดูแลความเสี่ยง เพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามแนวทางการก ากับดูแลความเสี่ยงด้านตลาดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารได้จดัท านโยบายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร โดยมีการก าหนดกรอบเพดานหรือ 

ตวับ่งชีค้วามเสี่ยงสงูสดุที่ธนาคารยอมรับได้ เช่น ฐานะในบญัชีเพื่อการค้า ซึ่งติดตามจากมลูค่าหรือฐานะการลงทนุ ผลขาดทนุสงูสุ ด  
ตวัวดัความเสี่ยงทางสถิติ ได้แก่ Value at Risk (VaR) และตวัวดัค่าความอ่อนไหว (Sensitivity) ส่วนฐานะในบญัชีเพื่อการธนาคาร 
ธนาคารติดตามจากการเปลีย่นแปลงการลดลงของรายได้ดอกเบีย้สทุธิตอ่ปี (Net Interest Income Change) และการเปลีย่นแปลงของ
มลูค่าเศรษฐกิจ (Economic Value Change) โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิรองรับกรณีเกินเพดานความเสี่ยงแตล่ะระดบัที่ได้รับอนมุตัิไว้ 
รวมทัง้มีการประเมินมูลค่าตามราคาตลาด และการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) อย่างสม ่าเสมอ นอกจากนีย้งัมีการจัดท า
ระเบียบผลิตภณัฑ์ (Product Program) และ Product Assessment ส าหรับการท าธุรกรรมอนพุนัธ์ทางการเงินประเภทใหม่ พร้อมกับ
การพฒันารูปแบบรายงาน ระบบงาน และเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินและควบคุมความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับ  

การท าธุรกรรมที่มีความซบัซ้อนมากขึน้ 

ธนาคารควบคมุดแูลความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินโดยการติดตามจากตวับง่ชีค้วามเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และ
ก าหนดให้บริษัทฯ น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานร่วมกบัผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทต่อคณะกรรมการก ากบัดแูลความเสีย่ง
เป็นประจ า 

คร่ึงแรกของปี 2565 บญัชีเพื่อการค้ายงัคงอยูภ่ายใต้กรอบเพดาน หรือตวับง่ชีค้วามเสีย่งที่ได้รับอนมุตัิ 

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Interest Rate Risk in the Banking Book) 
 เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ของรายการสินทรัพย์ 
หนีส้ิน และรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงินทัง้หมดที่มีความอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบีย้ (Rate Sensitive Items) ซึ่งอาจส่งผล
กระทบตอ่รายได้ดอกเบีย้สทุธิ (Net Interest Income) มลูคา่ตลาดของรายการเพื่อค้า (Trading Account) รวมถึงรายได้และคา่ใช้จ่าย
อื่นท่ีสมัพนัธ์กบัอตัราดอกเบีย้ 
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 อยา่งไรก็ตามธนาคารได้มกีารตดิตามควบคมุความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ ซึง่มีการก าหนดกรอบ
เพดานความเสีย่งและดชันีชีว้ดัความเสีย่ง การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นรายไตรมาส การก าหนดให้น าเสนอข้อมลูภาวะอตัราดอกเบีย้ 
ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทนุ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศตอ่คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ และน าเสนอรายงาน
การบริหารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการก ากบัดแูลความเสีย่งเป็นรายเดือน รวมทัง้ได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิรองรับหากเกิดการเกิน
เพดานความเสีย่งแตล่ะระดบัท่ีได้รับอนมุตัิ 

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อการค้า (Interest Rate Risk in the Trading Book) 

 เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทนุได้รับผลกระทบในทางลบ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้มีผลต่อมลูค่า
ของตราสารหนีแ้ละอนุพันธ์ทางการเงินที่อ้างอิงอัตราดอกเบีย้ในบัญชีเพื่อการค้าโดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ในตลาด  
มีผลมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น นโยบายการปรับอตัราดอกเบีย้จากธนาคารแห่งประเทศไทย และนโยบายการปรับอตัราดอกเบีย้ของ
สหรัฐฯ เป็นต้น ทัง้นี ้ธนาคารมีการติดตามควบคมุความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ โดยการก าหนดกรอบเพดาน
ความเสี่ยงและดชันีชีว้ดัความเสี่ยง การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นรายเดือน การจดัท ารายงานการบริหารความเสี่ยงน าเสนอต่อผู้บริหาร
ระดับสูงเป็นรายวนั น าเสนอต่อคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยงเป็นรายเดือน รวมทัง้ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติรองรับหากเกิด  

การเกินเพดานความเสีย่งแตล่ะระดบัท่ีได้รับอนมุตัิ 

 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rate Risk) 
 เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทนุได้รับผลกระทบในทางลบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน เนื่องมาจากการท า
ธุรกรรมในสกลุเงินตา่งประเทศ หรือจากการมีสนิทรัพย์หรือหนีส้นิในสกุลเงินตา่งประเทศ เมื่อแปลงมลูคา่ที่เป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ
ของรายการตา่งๆ ในงบการเงินของธนาคารไปเป็นสกลุเงินบาทแล้ว ท าให้มลูคา่สนิทรัพย์ของธนาคารลดลง รวมถึงการลดลงของรายได้
หรือเกิดผลขาดทุนจากการซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ โดยความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน มีผล มาจากปัจจัยต่างๆ เช่น  
การเคลือ่นไหวของเงินลงทนุจากตา่งประเทศ สถานการณ์การสง่ออก เป็นต้น ทัง้นี ้ธนาคารกรุงไทยมีการติดตามควบคมุความเสีย่งด้าน
อตัราแลกเปลีย่นให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ โดยการก าหนดกรอบเพดานความเสีย่งและดชันีชีว้ดัความเสีย่ง การทดสอบภาวะวิกฤตเป็น
รายเดือน การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงน าเสนอต่อผู้บริหารระดบัสงูเป็นรายวนั คณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยงเป็น  

รายเดือน รวมทัง้ได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิรองรับหากเกิดการเกินเพดานความเสีย่งแตล่ะระดบัท่ีได้รับอนมุตัิ 

 ความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน (Equity Price Risk) 

 เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุน/ดัชนี  
ตลาดหลกัทรัพย์ ท าให้มลูคา่ของกลุม่หลกัทรัพย์การลงทนุเพื่อค้าของธนาคารลดลง โดยความผนัผวนของราคาตราสารทนุ มีผลมาจาก
ปัจจยัตา่งๆ สถานการณ์ รัสเซีย-ยเูครน ที่อาจกระทบกบัภาวะเศรษฐกิจ และการเคลือ่นไหวของตลาดตา่งประเทศ เป็นต้น 

 ทัง้นี ้ธนาคารมีการติดตามควบคมุความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดกรอบเพดาน
ความเสี่ยงและดชันีชีว้ดัความเสี่ยง การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นรายเดือน การจดัท ารายงานการบริหารความเสี่ยงน าเสนอต่อผู้บริหาร
ระดบัสงูเป็นรายวนั คณะกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยงเป็นรายเดือน รวมทัง้ได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิรองรับหากเกิดการเกินเพดาน
ความเสีย่งแตล่ะระดบัท่ีได้รับอนมุตัิ 

 ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภณัฑ์ (Commodity Price Risk) 
เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทนุได้รับผลกระทบในทางลบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภณัฑ์ 

โดยธนาคารยงัไมม่ีนโยบายถือครองฐานะดงักลา่ว จึงด าเนินการบริหารความเสีย่งในลกัษณะ Back-to-back   
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3.4) ความเสี่ยงด้านปฎิบตัิการ (Operational Risk) 

  ความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ คือ ความเสีย่งที่จะเกิดความเสยีหายตา่งๆ อนัเนื่องมาจากความไม่เพียงพอหรือความบกพร่องของ
กระบวนการควบคมุภายใน (Internal Control) บคุลากร (People) ระบบงานของธนาคาร (System) หรือเหตกุารณ์ภายนอก (External 

Event) รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย แต่ไม่รวมความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) และความเสี่ยงด้านช่ือเสียง (Reputational 

Risk) 
  ธนาคารดแูลและให้ความส าคญัต่อการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ โดยยึดหลกัการบริหารจดัการความเสี่ยง 3 Line of 

Defense ได้แก่  
  First Line of Defense คือ หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจในความเสี่ยงที่เกิดขึน้กับ
กระบวนการท างานและความเสี่ยงที่มีอยู่ของหน่วยงานตนเองดีที่สดุในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่ระบ ุประเมิน 
ควบคุมและติดตามความเสี่ยง พร้อมทัง้รายงานต่อผู้ บริหารหน่วยงาน และมีเจ้าหน้ าที่ประสานงานความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
(Operational Risk Officer : ORO) เพื่อท าหน้าที่ประสานกบัฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลความเสี่ยง
ด้านปฏิบตัิการทัง้ด้านการใช้เคร่ืองมือและการบริหารจดัการความเสีย่งให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารก าหนด  
    Second Line of Defense คือ หน่วยงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุก ากบัดแูลด้านต่างๆ ท าหน้าที่สนบัสนุน
เคร่ืองมือ แนวทาง และวิธีการให้ First Line of Defense ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง และท างานร่วมกับ First Line และ  
Third Line of Defense ในลกัษณะการเป็น Partner เพื่อให้การบริหารความเสีย่งบรรลตุาม Strategy ที่ก าหนด 

  Third Line of Defense คือ หนว่ยงานด้านการตรวจสอบ ท าหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบกระบวนการด าเนินธุรกิจและบริหาร
จดัการความเสีย่ง เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่คณะกรรมการชดุตา่งๆ ว่าการบริหารจดัการความเสีย่งและระบบการควบคมุภายในของ
ธนาคารเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

    ธนาคารก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน โดยจะเน้นการปรับปรุงกระบวนการเพื่อป้องกันความเสี่ยง 
(Risk Prevention) และการจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อธนาคารและลูกค้า โดยก าหนดให้
หนว่ยงานตา่งๆ มีการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ ซึง่ประกอบด้วยการระบ ุประเมิน ควบคมุ ติดตาม และรายงานความเสีย่งอยา่ง
เป็นระบบผา่นเคร่ืองมือที่ก าหนดไว้ อาทิ การจดัเก็บและรวบรวมข้อมลูความเสยีหายที่เกิดจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational 

Loss Incident) การประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self  Assessment : RCSA) และการก าหนดดชันีชีว้ดั
ความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ (Operational Key Risk Indicator : KRI)   
  ธ น าค า รมี ก า รก า ห น ด  Risk Appetite แ ล ะ  Risk Tolerance ข อ ง  Operational Loss Data ใน  Operational Risk 

Management Policy ซึ่งจะมีการ review เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร และรองรับความเสี่ยง  

ด้านปฏิบตัิการได้อยา่งเหมาะสม โดยในสว่นของการ Monitor และ Escalation นัน้ ได้ก าหนดกระบวนการไว้อย่างชดัเจน โดยจะมีการ 
Monitor ทัง้ Weekly และ Monthly นอกจากนีจ้ะมีการน าเสนอ Risk Dashboard ซึง่จะมีข้อมลูการวิเคราะห์ความเสีย่งของ Significant 

Incident ทัง้ในส่วนของรายละเอียดเหตุการณ์ Cause, Failed Control และ Additional Control (ถ้ามี) เพื่อปิด Gap ของ Incident  

ที่เกิดขึน้ รวมไปถึงติดตามประสิทธิผลของ Control ที่ได้ Implement ไปต่อคณะกรรมการจดัการ (MC) และคณะกรรมการก ากบัดแูล
ความเสีย่ง (ROC) เป็นรายเดือน ซึง่กระบวนการดงักลา่วมีการด าเนินการอยา่งตอ่เนื่องมาโดยตลอด   
  ธนาคารมีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิงานหากหน่วยงานในธนาคารประสงค์จะมีการใช้บริการจากผู้ ให้บริการ
ภายนอก (Outsourcing) โดยครอบคลมุการคดัเลือกผู้ ให้บริการที่เหมาะสม มีการประเมินและก าหนดแนวทางควบคมุความเสี่ยงอนั
อาจเกิดขึน้จากการใช้บริการในงานนัน้ๆ และมีแนวทางในการติดตาม ดูแล รวมถึงประเมินผลการใช้บริ การเป็นระยะตามความ
เหมาะสมของงานท่ีใช้บริการ  
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  นอกจากนี ้ธนาคารยงัก าหนดให้มีกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) และ
จดัท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ที่ครอบคลมุถึงเหตุฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตที่อาจส่งผล
กระทบต่อการปฏิบตัิงานของธนาคารและผู้ ให้บริการภายนอก (Outsourcing) ทัง้แผนระดบัธนาคาร (อาทิ แผนรองรับการแพร่ระบาด
ของโรคระบาดร้ายแรง และแผนรองรับอคัคีภยั) และแผนระดบัธุรกรรมงานหลกัของธนาคาร (อาทิ ธุรกรรมการบริหารเงิน และธุรกรรม
การบริหารจดัการเงินสด) โดยก าหนดให้มีการทดสอบและทบทวนแผนตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

  3.5) ความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
  ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง หมายถึงความเสีย่งที่เกิดจากการท่ีธนาคารไม่สามารถช าระหนีส้ินหรือภาระผกูพนัเมื่อถึงก าหนด 
เนื่องจากไม่สามารถเปลีย่นสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไมส่ามารถจดัหาเงินทนุได้เพียงพอ หรือสามารถจดัหาเงินทนุได้ด้วยต้นทนุท่ีสงู
เกินกวา่ระดบัท่ียอมรับได้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้และเงินกองทนุของธนาคาร 

คร่ึงแรกของปี 2565 ภาพรวมสภาพคลอ่งในตลาดเงินยงัคงมีสภาพคลอ่งสงู โดยธนาคารมีการด ารงสนิทรัพย์สภาพคลอ่งตาม
เกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย ได้แก่ Liquidity Coverage Ratio และ Net Stable Funding Ratio (NSFR) ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ที่
ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 

ทัง้นี ้ ธนาคารมีการก าหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ของธนาคาร 
สภาวะตลาด และเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งของสถาบนัการเงินของธนาคารแหง่ประเทศไทย ธนาคารมี
กระบวนการบริหารความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งที่ส าคญั ดงันี ้

1.การระบคุวามเสีย่ง 
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งจะมีการวิเคราะห์แหลง่ที่มาของความเสี่ยงจากโครงสร้างงบดลุเพื่อระบถุึงความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องของธนาคาร โดยพิจารณาจากลกัษณะของแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของสภาพคล่อง รวมทัง้ความสามารถใน  

การเปลีย่นสนิทรัพย์ตา่งๆ ให้เป็นเงินสด 

2.การวดัความเสีย่ง 
ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งสามารถวดัได้จากประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่าย รวมถงึภาระผกูพนันอกงบดลุ เพื่อดฐูานะ

สภาพคลอ่งในแตล่ะช่วงเวลาตา่งๆ (Liquidity Gap) หรือการวิเคราะห์อตัราสว่นทางการเงิน เพื่อทราบถึงแนวโน้มความเสีย่งด้านสภาพ
คลอ่ง นอกจากนีธ้นาคารได้ก าหนด Survival Period ที่ธนาคารสามารถบริหารสภาพคลอ่งได้อยา่งเพยีงพอในการด าเนินธุรกิจภายใต้
สถานการณ์วิกฤตที่ธนาคารเป็นผู้ก าหนด 

3.เพดานหรือตวับง่ชี ้(Trigger) ความเสีย่ง และการควบคมุความเสีย่ง 
ธนาคารควบคมุความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง โดยก าหนดหน้าทีค่วามรับผิดชอบของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องให้มกีารตดิตามดแูล

ฐานะสภาพคลอ่งและรายงานตอ่คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายอยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการก าหนดเพดานหรือตวับง่ชี ้ (Trigger) 
ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งทัง้สกลุเงินบาทและสกลุเงินตราตา่งประเทศที่มีนยัส าคญั โดยอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อใช้
ควบคมุความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

4.การตดิตาม และรายงานความเสีย่ง 
ธนาคารมีการติดตามและรายงานฐานะสภาพคลอ่งอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย ผู้บริหารระดบัสงู 

และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องที่รับผิดชอบในการบริหารและจดัการความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งได้รับทราบถึงฐานะและระดบัความเสีย่งที่มี
อยู ่เพื่อเตรียมจดัหาแหลง่เงินทนุให้เพียงพอกบัความต้องการหรือลดความเสีย่งที่จะขาดสภาพคลอ่ง 
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นอกจากนีแ้ล้ว ธนาคารมีการทดสอบภาวะวกิฤตความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งเป็นรายไตรมาส ตามกรอบนโยบายการทดสอบ
ภาวะวกิฤตของธนาคาร โดยใช้สถานการณ์ที่ธนาคารก าหนดขึน้เอง ซึ่งแบง่ออกได้ 3 กรณี ได้แก่ (1) ภาวะวกิฤตทีเ่กิดขึน้กบัธนาคารเอง 
(Institution-specific Crisis) (2) ภาวะวิกฤตทีเ่กิดขึน้กบัระบบสถาบนัการเงินและสง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งของธนาคาร (Market-

wide Crisis) และ (3) ภาวะวิกฤตที่เกิดจากผลรวมของทัง้สองปัจจยั (Combination of Both) โดยในแตล่ะสถานการณ์จ าลองจะสมมติ
ให้มีการเบิกถอนเงินฝากของลกูค้าแตล่ะประเภทในสดัสว่นท่ีตา่งกนั สภาพคลอ่งในตลาดสนิทรัพย์สภาพคลอ่งลดลง ความสามารถใน
การเข้าถงึแหลง่เงินทนุขนาดใหญ่ลดลง เป็นต้น นอกจากนีธ้นาคารมีการปรับข้อมลูให้สอดคล้องกบัพฤตกิรรมที่เกิดขึน้จริงทัง้ในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤต และธนาคารได้จดัท าแผนฉกุเฉินสภาพคลอ่งเพื่อรองรับภาวะวกิฤตโดยค านงึถงึผลการทดสอบภาวะวกิฤตในแต่
ละสถานการณ์จ าลอง ซึง่แผนฉกุเฉินสภาพคลอ่งได้ก าหนดตวับง่ชีเ้พื่อเตือนภยัส าหรับวิกฤตการณ์สภาพคลอ่งเพื่อให้ธนาคารสามารถ
ลดผลกระทบในเชิงลบจากปัญหาสภาพคลอ่งที่จะเกิดขึน้ได้อยา่งทนัทว่งทีด้วยคา่ใช้จา่ย/ต้นทนุท่ีสมเหตสุมผล 

 การบริหารจัดการเงนิกองทุน  
ธนาคารได้ด าเนินการบริหารจดัการเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ Basel III ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด ทัง้ในระดบัธนาคารและ
ระดบักลุม่ธุรกิจทางการเงิน โดยได้ถือปฏิบตัิตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา 

 การก ากบัดแูลเงินกองทนุตาม Basel III ประกอบด้วย 3 หลกัการ ดงันี ้
  หลกัการที่ 1 การด ารงเงินกองทุนขัน้ต ่า  ก าหนดให้ธนาคารต้องด ารงเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต ด้าน
ตลาด และด้านปฏิบตัิการ 
  หลกัการที่ 2 การก ากบัดแูลโดยทางการ  ก าหนดให้ธนาคารด ารงเงินกองทนุสงูกวา่เงินกองทนุขัน้ต ่าตามหลกัการที่ 1 

(Pillar I) เพื่อรองรับความเสี่ยงที่ไม่ครอบคลมุทัง้ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และก าหนดให้ธนาคารมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี
โดยธนาคารต้องมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) โดยค านึงถึงความเสี่ยงทกุด้านของตนเอง และมีการ
ทดสอบภาวะวิกฤตที่เหมาะสม 

  หลกัการที่ 3 การใช้กลไกตลาดในการก ากบัดูแล  ก าหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุน 
ระดบัความเสีย่งและระบบบริหารความเสีย่งของตนเอง เพื่อให้บคุคลภายนอกหรือผู้มีสว่นเก่ียวข้องในตลาดสามารถใช้ข้อมลูดงักลา่ว
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของธนาคาร ซึ่งจะเป็นกลไกตลาดที่ส าคญัในการผลกัดนัให้ธนาคารมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี 
นอกเหนือจากการควบคมุภายในของธนาคารและการก ากบัดแูลโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 ธนาคารมีการปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยง และการดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนตาม
หลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทยและหลกัปฏิบตัิสากลมาโดยตลอด มีการท า Stress Test ครอบคลมุความเสีย่งที่มีนยัส าคญัทัง้
ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต เพื่อประเมินผลกระทบตอ่ความเพียงพอของเงินกองทนุ รวมทัง้ศกึษาผลกระทบจากเกณฑ์ Basel lll เพื่อ
ใช้ในการวางแผนเงินกองทนุ (Capital Planning) รวมถึงการก าหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลของธนาคาร 
 ณ 30  มิถนุายน 2565 ธนาคารมีอตัราสว่นเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระดบักลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคารที่ ร้อยละ 
20.38 อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระดบัธนาคารที่ร้อยละ 20.13 และมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงหลงัการ 
Stress Test สงูกว่าเกณฑ์ขัน้ต ่าและเกณฑ์สว่นเพิ่มที่เก่ียวข้องที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไว้รวมไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 12.0 สะท้อน
ความแข็งแกร่งของฐานะเงินกองทนุของธนาคารท่ีจะสามารถรองรับการขยายธุรกิจ รวมถึงความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการเปลีย่นแปลง
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และกฎระเบียบตา่งๆ ของทางการ 
 ส าหรับการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารได้จัดส่งรายงานการด ารง
เงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่งของกลุม่ธุรกิจทางการเงินตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยเป็นรายไตรมาส และได้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด ารง
เงินกองทุนและข้อมลูความเสี่ยงด้านต่างๆ ของกลุม่ธุรกิจทางการเงินตามเวลาที่ก าหนดทางเว็บไซต์ของธนาคาร โดยธนาคารและกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทนุสงูกวา่เกณฑ์ขัน้ต ่าที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 
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 อย่างไรก็ดี ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนการค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงทัง้ทางด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ของ Basel 

Committee on Banking Supervision (BCBS) ที่อาจมีการบังคับใช้ในอนาคตส าหรับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  โดยได้มี 
การประเมินผลกระทบ (Comprehensive Impact Assessment : CIA) ทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพอยา่งตอ่เนื่องเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินธุรกิจของธนาคารในอนาคต 

 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation risk)  
 ความเสี่ยงด้านช่ือเสียง (Reputation Risk) เกิดจากการที่สาธารณชน ได้แก่ ลกูค้า คู่ค้า นกัลงทุน และผู้ก ากับดูแล รับรู้ถึง
ภาพลกัษณ์ในเชิงลบหรือขาดความเช่ือมัน่ในธนาคาร เนื่องจากการด าเนินธุรกิจของธนาคารเป็นการให้บริการประชาชนเป็นหลกั กอปร
กบัระบบการติดต่อสือ่สารในปัจจบุนัท่ีคนทัว่โลกสามารถติดตอ่สือ่สารและรับรู้ข้อมลูขา่วสารได้ในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ขณะเดียวกนัก็
อาจเป็นช่องทางในการแพร่กระจายข่าวลือ ค าวิจารณ์ของประชาชนที่มีต่อธนาคารได้เช่นกนั รวมถึงข้อมลูสถานะความแข็งแกร่งทาง
การเงินและความน่าเช่ือของธนาคาร ซึ่งสง่ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ ความเช่ือมัน่ต่อผู้มีสว่นได้เสียของธนาคาร และความยัง่ยืนของ
ธนาคาร รวมทัง้อาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้   และ/หรือเงินกองทนุของธนาคารทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

 ความเสีย่งด้านช่ือเสียงอาจเป็นผลจากความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการท่ีมีผลมาจากการปฏิบตัิงานไมเ่ป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์
ของทางการและหน่วยงานก ากบัดแูล การปฏิบตัิที่ไมส่อดคล้องกบัจรรยาบรรณ หรือความคาดหวงัของสงัคม หรือมาตรฐานการบริการ
ของธุรกิจ หรือไมเ่ป็นไปตามข้อตกลง หรือการบริการท่ีไมเ่ป็นมิตรกบัลกูค้า 

 ทัง้นี ้ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงด้านช่ือเสียงเพิ่มเติมจากการบริหารความเสีย่งที่ส าคญัด้านอื่นๆ พร้อมก าหนดแนวทาง
และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านช่ือเสียง โดยมีการทบทวนความเหมาะสมตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดหรือทุกครัง้ที่มี  
การเปลีย่นแปลงที่มีนยัส าคญั ส าหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านช่ือเสยีงนัน้  ธนาคารมีการก าหนดปัจจยัเสีย่ง ดชันีชีว้ดัความ
เสี่ยงด้านช่ือเสียง ตลอดจน Risk Appetite และ Risk Tolerance โดยมีการติดตามความเสี่ยงตามดชันีชีว้ดัที่ก าหนดและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการจดัการ (MC) และคณะกรรมการก ากบัดแูลความเสีย่ง (ROC) ตามล าดบัเป็นประจ าทกุเดือน 

 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  
 ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงาน และการน าไปปฏิบตัิไม่เหมาะสม
หรือไมส่อดคล้องกบัปัจจยัภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อนัสง่ผลกระทบตอ่รายได้ เงินกองทนุ หรือการด ารงอยูข่องกิจการ 
 ธนาคารด าเนินธุรกิจด้วยความระมดัระวงัและให้ความส าคญัอยา่งมากกบัแผนการด าเนินงานและการบริหารความเสีย่ง    โดยสรุปดงันี ้ 

1) ธนาคารมีมาตรการบริหารความเสีย่งด้านกลยทุธ์ที่เป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบของธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) 
และมีคณะกรรมการการก ากบัดแูลความเสี่ยงคอยควบคมุดแูล โดยมีการจดัท านโยบายและคูม่ือในการบริหารความเสีย่ง
ด้านกลยทุธ์ และทบทวนเป็นประจ าทกุปี 

2) กระบวนการจดัท าแผนกลยทุธ์ของธนาคารใช้หลกัการด าเนินการให้สอดคล้องและครอบคลมุตามแผนนโยบายที่วางไว้ โดยมี
การระบขุัน้ตอนและผู้ เก่ียวข้อง รวมทัง้กรอบระยะเวลาที่ชดัเจน คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของธนาคารและบริษัทใน
เครือมีสว่นร่วมระดมความคิดในการจดัท าแผนกลยทุธ์ธนาคาร โดยให้ความส าคญัเป็นอยา่งมากกบัการพิจารณาทบทวนและ
ก าหนดกรอบนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจของธนาคาร ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร รวมถึงมีกระบวนการน าแผนกลยทุธ์ธนาคารไปสูก่ารปฏิบตัิ และได้สื่อสารแผนกลยทุธ์ของธนาคารให้
ผู้บริหารทกุหนว่ยงานได้ทราบโดยทัว่กนั  ตลอดจน มีการติดตามดแูลให้มีการน าไปปฏิบตัิเพื่อให้บรรลเุป้าหมายขององค์กร   

3) แผนกลยทุธ์ของธนาคารมีความเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาวะแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก โดยมุง่เน้นการใช้ข้อมลูจริง
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัเป้าหมายธนาคารและคู่เทียบ มีการจดัท า SWOT Analysis และน ามาก าหนดเป็น กลยทุธ์
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ที่สง่เสริมจุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อน ช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจเชิงบวก และป้องกันอุปสรรคจากแรงกดดนัภายนอกเชิงลบ รวมกัน
เป็นกลยทุธ์ภาพรวมของธนาคารทัง้ระยะสัน้และระยะยาวที่สนองตอบตอ่วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และคา่นิยมหลกัของธนาคาร 

4) มีกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายเป็นระยะ และมีการรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อให้การผลกัดนักลยทุธ์ต่างๆ มีประสทิธิภาพ รวมถึงมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกบัสภาวการณ์ที่อาจเปลีย่นแปลงไป 

 ความเสี่ยงจากทรัพย์สินรอการขาย 

ความเสี่ยงหลกัของทรัพย์สินรอการขาย ได้แก่ ความเสี่ยงจากการด้อยค่าหรือมลูค่าที่ลดลงของทรัพย์สิน หรือเสื่อมราคา ซึ่ง
เกิดจากสภาพทรัพย์หรือสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ความเสื่อมโทรมทางกายภาพ การปรับลดของราคาอสงัหาริมทรัพย์
ตามภาวะตลาดปัจจบุนั ข้อกฎหมาย ผงัเมือง การคมนาคม และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สนิ เป็นต้น ที่มีผลกระทบตอ่ศกัยภาพในการ
ขาย อยา่งไรก็ดี ธนาคารได้มีการพิจารณาถึงแนวทางลดความเสี่ยง รวมทัง้มีการติดตามและควบคมุความเสีย่งให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับ
ได้ เช่น การพิจารณาซือ้ทรัพย์หรือรับโอนทรัพย์ช าระหนีใ้ห้สอดคล้องกบัศกัยภาพ คณุภาพ และประเภททรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์
ตามกรอบเวลาเพื่อให้สะท้อนราคาตลาด การบริหารจดัการทรัพย์ให้มีสภาพพร้อมขายอยูเ่สมอ การก าหนดกลยทุธ์การตลาดและราคา
ขายที่เหมาะสม เป็นต้น เพื่อเร่งขายทรัพย์สนิรอการขายของธนาคารโดยเร็ว 

 นอกเหนือจากความเสี่ยงจากการด้อยค่าหรือมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สินหรือการเสื่อมราคาที่กล่าวถึงในวรรคก่อนแล้ว 
ธนาคารยงัมีภาระในการกนัส ารองทรัพย์สนิรอการขายที่ถือครองเกินเกณฑ์อายทุี่ก าหนดให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การจดัชัน้และการกนั
ส ารองของสถาบนัการเงินตามประกาศที่เก่ียวข้องของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งในช่วงคร่ึงแรกของปี  ธนาคารมีสินทรัพย์รอ 

การขายสว่นหนึง่ครบก าหนดการกนัส ารองดงักลา่ว โดยธนาคารได้กนัส ารองสว่นนีต้ามเกณฑ์ดงักลา่วครบถ้วนแล้ว  

 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจไทยปี  ขยายตวัแตย่งัไม่กลบัไปเทา่กบัระดบัก่อนการเกิดโควิด-  ในปี  แม้วา่อปุสงค์ในประเทศจะ
ทยอยฟืน้ตวั หลงัภาครัฐผ่อนคลายมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดท าให้หลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเร่ิมกลบัมาด าเนินได้  อย่างไรก็ดี 
ปัจจยัเสีย่งภายนอก โดยเฉพาะสงครามรัสเซียและยเูครนที่ยืดเยือ้และยงัมีความรุนแรงผลกัดนัให้ราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ในตลาดโลกยืน
อยู่ระดบัสงูต่อเนื่อง สง่ผลให้อตัราเงินเฟ้อทัว่โลกเร่งตวัสงูขึน้ และท าให้ธนาคารกลางหลายประเทศ น าโดยสหรัฐฯ จ าเป็นต้องปรับขึน้
อตัราดอกเบีย้นโยบายเพื่อควบคมุการเพิ่มขึน้ของเงินเฟ้อ ซึ่งท าให้เกิดความผนัผวนมากขึน้ในตลาดเงินและตลาดทนุ และเป็นผลให้
เศรษฐกิจโลกในภาพรวมมีแนวโน้มเติบโตลดลง รวมถึง หลายประเทศอาจเข้าสูภ่าวะเศรษฐกิจถดถอยได้ นอกจากนัน้ เศรษฐกิจโลกยงั
มีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากมาตรการการควบคมุแพร่ระบาดของโควิด-  ในจีนที่เข้มงวด จนท าให้เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มเติบโตต ่ากว่า
เป้าหมายของทางการค่อนข้างมาก ส าหรับเศรษฐกิจไทย นอกจากการสง่ออกจะได้รับผลกระทบจากอปุสงค์คูค้่าที่มีแนวโน้มลดลงตาม
ทิศทางเศรษฐกิจโลกแล้ว อุปสงค์ในประเทศยงัได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึน้เช่นกัน และผลกัดันให้ดชันีราคา
ผู้บริโภคและต้นทุนการผลิตเพิ่มสงูขึน้มาก และเป็นปัจจัยส าคญัที่บัน่ทอนก าลงัซือ้ของครัวเรือนและผลประกอบการของภาคธุรกิจ  
ทัง้นี ้ธนาคารได้ติดตามความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด พร้อมทัง้ประเมินผลกระทบภายใต้การทดสอบภาวะวิกฤตที่ครอบคลมุ
สถานการณ์ตา่งๆ ที่เกิดขึน้ ซึง่ช่วยลดผลกระทบที่มีตอ่การด าเนินธุรกิจของธนาคารได้อยา่งทนัทว่งที   

 

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงและร่างหนงัสือชี้ชวนฉบบันีมี้การระบุถึงปัจจยัความเสีย่งหรือภาวะแวดล้อมอืน่ที่ส าคญั
บางประการซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของธนาคารและหลกัการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบนั อย่างไรก็ดี 
ธนาคารอาจไม่ทราบถึงความเสี่ยงบางประการ อีกทัง้ยงัมีความเสี่ยงอืน่ๆ ที่ในขณะนีธ้นาคารเชื่อว่ายงัไม่มีนยัส าคญั แต่อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผล
การด าเนินงานของธนาคาร และอาจกลายเป็นความเสี่ยงทีมี่นยัส าคญัต่อธนาคารได้ ดงันัน้ ธนาคารจึงไม่สามารถรบัรองได้ว่าจะสามารถระบุถึงปัจจยัความเสีย่งต่างๆ 
ได้อย่างครบถ้วน หรือป้องกนัความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจเกิดข้ึนและอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของธนาคารได้ทัง้หมด 

            ดงันัน้ ในการตดัสินใจลงทุนผู้ลงทุนจึงควรใช้ความระมดัระวงัและวิจารณญาณของตนเองในการศึกษาข้อมูลของธนาคารในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ทีมี่อนพุนัธ์แฝงและร่างหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้
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4. ปัจจัยความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 
4.1 หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่อ้างอิงกับหุ้นกู้ 
(i) รายละเอียดโดยสงัเขปของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัหุ้นกู้  

หุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่อ้างอิงกับหุ้นกู้  คือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่การช าระดอกเบีย้ และ/หรือ การช าระคืนเงินต้น และ/หรือ
จ านวนการสง่มอบเมื่อมีการไถ่ถอน และ/หรือ การใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนใด ๆ จะถกูค านวณโดยอ้างอิงกบั 
และ/หรือ จะขึน้อยูก่บัหุ้นกู้ อ้างอิง  

(ii) ปัจจยัความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัหุ้นกู้  

หุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับหุ้ นกู้ มีรูปแบบของความเสี่ยง ( risk profile) ที่แตกต่างจากหลักทรัพย์ประเภทหนีท้ี่ไม่มี
หลกัประกนัทัว่ไป ผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัหุ้นกู้ จะอ้างอิงอยู่กบัผลตอบแทนที่ผู้ลงทนุในหุ้นกู้ อ้างอิง
โดยตรงจะได้รับ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องมีทัง้ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิง ความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน 
รวมถึงความเสีย่งจากการเกิดเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ท่ีเก่ียวข้อง 

การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่อ้างอิงกับหุ้นกู้ ไม่สามารถเทียบเคียงได้กับการลงทุนโดยตรงในหุ้นกู้ ที่เป็นปัจจัยอ้างอิง  

ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงไม่มีนิติสมัพนัธ์โดยตรงใด ๆ กับผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิงและไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อผู้ออกหุ้นกู้ อ้าง อิง
ภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงนี ้ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง สทิธิในการได้รับดอกเบีย้หรือผลตอบแทนตามหุ้นกู้  เป็นต้น 

สว่นต่อไปนีจ้ะกล่าวถึงปัจจยัความเสี่ยงเพิ่มเติมซึ่งผู้ที่ประสงค์จะลงทุนควรค านึงถึงเมื่อจะลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่
อ้างอิงกบัหุ้นกู้  

(1) ข้อพิจารณาบางประการท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างองิกบัหุ้นกู้  

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะไมท่ าการตรวจสอบใด ๆ  เก่ียวเนื่องกบัหุ้นกู้ อ้างอิงนัน้ เช่น ข้อมลูที่เก่ียวกบัผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิง 
เป็นต้น แม้เป็นข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในสัญญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง  
(Final Terms) หรือในเอกสารที่ให้ข้อมูลเหล่านัน้ และเป็นข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาซือ้ขายของหุ้ นกู้  
ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัหุ้นกู้ ดงักลา่วอีกด้วย ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิงจะไม่มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดท าสญัญาที่
ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) หรือในการก าหนดเง่ือนไขของ 

หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

(2) ข้อก าหนดทีใ่ห้สทิธิผู้ออกหุ้นกู้ทีม่ีอนพุนัธ์แฝงไถ่ถอนหุ้นกู้ทีม่ีอนพุนัธ์แฝงก่อนก าหนดเมื่อเกิดเหตกุารณ์ตา่ง ๆ  

สญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่อ้างอิงกบัราคาหุ้นกู้  อาจมี
ข้อก าหนดให้สิทธิผู้ ออกหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงในการไถ่ถอนหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนก าหนด เมื่อเกิดเหตุการณ์  

ตา่ง ๆ เช่น Call Option Event, Additional Disruption Event หรือ Adjustment Event ซึง่การมีข้อก าหนดเช่นนีอ้าจ
สง่ผลกระทบต่อมลูค่าของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ในช่วงเวลาใด ๆ ท่ีผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงสามารถใช้สิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงก่อนก าหนด โดยมลูค่าของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ณ ขณะนัน้ มกัไม่เพิ่มสงูขึน้กว่าราคาที่หุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงสามารถไถ่ถอนได้ ณ ขณะนัน้ 

(3) ความเสีย่งจากการสญูเสยีดอกเบีย้และเงินต้น 
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สัญญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่ อ้างอิงกับหุ้ นกู้   
มกัก าหนดให้อตัราดอกเบีย้ที่ได้รับภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงดงักลา่ว เป็นไปตามอตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้ อ้างอิง 
ทัง้นี  ้หากเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น Call Option Event, Additional Disruption Event หรือ Adjustment Event  
ขึน้ สญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง (Final Terms) ที่อ้างอิงกับหุ้นกู้ อาจมี 
ข้อก าหนดให้มีการงดการจ่ายดอกเบีย้ภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง นอกจากนัน้ ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงมีความเสีย่ง
ที่จะไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นเต็มจ านวน และอาจเป็นศูนย์ด้วย เนื่องจาก เมื่อมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง 
จ านวนเงินที่ผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงจะได้รับเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น Call Option Event, Additional 

Disruption Event หรือ Adjustment Event เป็นต้น จะได้แก่มลูคา่ทางตลาดของหุ้นกู้ อ้างอิง หกัด้วยค่าใช้จ่ายใด ๆ 
ของผู้ ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงในการยกเลิก หรือเข้าท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ใหม่ ซึ่งค่าใช้จ่ายนีจ้ะ  

ถกูก าหนดโดยตวัแทนค านวณเงิน (Calculation Agent) โดยหากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีถกูก าหนดโดยตวัแทนค านวณ
เงิน (Calculation Agent) เป็นจ านวนที่สงูกวา่มลูคา่ทางตลาดของหุ้นกู้ อ้างอิง จ านวนเงินท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง
จะได้รับเมื่อมีการไถ่ถอนจะเป็นศนูย์ 

(4) ISDA Credit Derivatives Definitions 

โดยทัว่ไป สญัญาที่ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่อ้างอิงกบัหุ้นกู้จะ
ไม่มีข้อก าหนดให้ข้อก าหนดใน ISDA Credit Derivatives Definitions มีผลบงัคบัใช้ด้วยแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม 
ในบางกรณีคูส่ญัญาอาจตกลงให้มีการน าข้อก าหนดใน ISDA Credit Derivatives Definitions มีผลบงัคบัใช้ด้วยใน
สญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้ การลงทนุ
ในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัหุ้นกู้อาจไมส่ามารถเทียบเคียงได้กบัการลงทนุในหุ้ นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบั
อนัดบัความนา่เช่ือถือหรือเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบตอ่การช าระหนี ้หรือธุรกรรม Credit Default Swap ที่มีข้อก าหนด
ให้ข้อก าหนดใน ISDA Credit Derivatives Definitions มีผลบงัคบัใช้ด้วย 

(5) ความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัผู้ออกหุ้นกู้ อ้างองิและภาระผกูพนัของผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิง  

ผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับหุ้นกู้  อาจได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงอื่น ๆ 
เก่ียวเนื่องกบัผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิงในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายในการด าเนินธุรกิจของตน 
หรือ ธุรกิจและผลการด าเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิงไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย หรือ ทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้
อ้างอิงมีไมเ่พียงพอตอ่การช าระหนี ้การเกิดเหตกุาณ์ตา่ง ๆ เก่ียวเนื่องกบัผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิงอาจสง่ผลกระทบตอ่หุ้นกู้
ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัหุ้นกู้ ดงักลา่ว ดงันัน้ ก่อนตดัสินใจลงทนุในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัหุ้นกู้  ผู้ ลงทนุ
ควรพิจารณาฐานะทางการเงินและความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิง  

ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิง ผู้ลงทนุสามารถดไูด้จากการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่
จดัท าโดยสถาบนัจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน ถ้าการจดัอนัดบัความน่าเช่ือของหุ้นกู้
อ้างอิงต ่า แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้ อ้างอิงหรือผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิงสงู ดงันัน้ ผลตอบแทนท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัหุ้นกู้ดงักลา่วจะได้รับควรจะสงูด้วย 

เพื่อชดเชยความเสีย่งที่สงูของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงอ้างอิงกบัหุ้นกู้  การลงทนุในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัหุ้นกู้  
ผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงควรติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ ออกหุ้นกู้ อ้างอิง รวมถึงการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงการ 
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จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ จากเว็บไซต์ของส านกังานก.ล.ต. สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือสมาคมตลาดตรา
สารหนีไ้ทย 

นอกจากนัน้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิง ไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ อ้างอิง หรือการ
เกิดเหตกุารณ์ตา่ง ๆ กบัผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิง เช่น การผิดนดัช าระเงิน การผิดข้อสญัญา การท่ีผู้ออกหุ้นกู้ อ้างอิงต้องเข้า
สูก่ระบวนการฟืน้ฟกิูจการหรือล้มละลาย การเลกิกิจการ เป็นต้น อาจสง่ผลให้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไม่สามารถ
สง่มอบหุ้นกู้ อ้างอิงให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงได้ (ในกรณีที่มีการตกลงช าระหนีต้ามหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงด้วยการ
สง่มอบหุ้นกู้ อ้างอิง) หรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นกู้ อ้างอิงซึ่งอาจกระทบต่อมลูค่าและผลตอบแทนตามหุ้นกู้ที่มี
อนุพันธ์แฝงได้ โดยในกรณีดังกล่าวตัวแทนค านวณเงิน (Calculation Agent) อาจท าการเปลี่ยนแปลงสญัญาที่
ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบไุว้ใน
สญัญาที่ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ซึ่งการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว
อาจสง่ผลตอ่มลูคา่และผลตอบแทนตามหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

(6) ความเสีย่งเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงหุ้นกู้ อ้างองิเป็นหุ้นกู้ อ้างอิงทดแทน (Substitute Reference Obligation) 

ในกรณีที่มีการระบุไว้ในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง (Final Terms) ให้ 

ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงสามารถเปลี่ยนแปลงหุ้ นกู้ อ้างอิงเป็นหุ้ นกู้ อ้างอิงทดแทน (Substitute Reference 

Obligation) ได้ ในกรณีดงักลา่ว ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงสามารถท าการเปลี่ยนแปลงหุ้นกู้ อ้างอิงเป็นหุ้นกู้ อ้างอิง
ทดแทนได้ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง  
(Final Terms) ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่มลูคา่และผลตอบแทนตามหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง นอกจากนี ้ตวัแทนค านวณเงิน 
(Calculation Agent) อาจท าการเปลีย่นแปลงข้อก าหนดในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้
ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ซึ่งการเปลีย่นแปลงดงักลา่วอาจสง่ผลตอ่มลูคา่และผลตอบแทนตามหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงได้เช่นกนั 

(7) ความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาดซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ราคาของหุ้นกู้ อ้างอิง 

หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัหุ้ นกู้อาจได้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ กลา่วคือโดยทัว่ไป
แล้ว หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดสงูขึน้ จะส่งผลให้ราคาของหุ้นกู้ อ้างอิงลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาของหุ้นกู้ ที่มี
อนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับราคาหุ้ นกู้ ดังกล่าวลดลงด้วยเช่นกัน ในทางกลับกัน หากอัต ราดอกเบีย้ในตลาดลดลง  
จะสง่ผลให้ราคาของหุ้นกู้ อ้างอิงสงูขึน้ ซึ่งอาจสง่ผลให้ราคาของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัราคาหุ้นกู้ดงักลา่ว
สงูขึน้ด้วยเช่นกนั 

(8) ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งของหุ้นกู้ อ้างองิ 

ผู้ ถือหุ้นกู้ อ้างอิงอาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ อ้างอิงในตลาดรองก่อนครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อ้างอิงได้ทนัทีในราคาที่
ต้องการ เนื่องจากการซือ้ขายเปลีย่นมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มากหรืออาจไม่มี สง่ผลให้ผู้ ถือหุ้นกู้ อ้างอิง
สามารถซือ้ขายหุ้นกู้ อ้างอิงได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลกัทรัพย์ หรือนิติบคุคลอื่นใด ท่ีมีใบอนญุาตค้าหลกัทรัพย์
อนัเป็นตราสารแห่งหนีเ้ท่านัน้ การขาดสภาพคลอ่งของหุ้นกู้ อ้างอิงนีอ้าจสง่ผลกระทบต่อราคาของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงที่อ้างอิงกบัหุ้นกู้ดงักลา่วได้เช่นกนั 

(9) ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงท าหน้าที่เป็นผู้ออก ตวัแทน ผู้จัดการ ผู้สนบัสนนุหรือผู้ รับประกันการจัดจ าหน่าย
ปัจจยัอ้างอิงที่เป็นหลกัทรัพย์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยผ่านบริษัทในเครือ ผลประโยชน์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่
เก่ียวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดงักล่าวอาจขดัแย้งกับผลประโยชน์ของผู้ ถื อหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงได้ หากผู้ออกหุ้นกู้  
ที่มีอนพุนัธ์แฝงและบริษัทในเครือของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

(1) ท าการซือ้ขาย ดูแลสภาพคล่อง (market making activities) และ/หรือ อาจมีฐานะซือ้ (long positions) 
หรือฐานะขาย (short positions) ในปัจจัยอ้างอิงที่เก่ียวข้อง ในบัญชีซือ้ขายเพื่อตนเอง (proprietary 

accounts) หรือบญัชีอื่นซึง่อยูภ่ายใต้การจดัการของตน  
(2) ในอนาคตเป็นผู้ รับประกนัการจดัจ าหนา่ยส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มอีนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัปัจจยัอ้างองิ

ตวัเดียวกบัปัจจยัอ้างอิงส าหรับหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงตามเอกสารฉบบันี ้ 
(3) เข้าท าธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งธุรกรรมใดธุรกรรมหนึง่หรือหลายธุรกรรมเพื่อป้องกนัความเสีย่งจากปัจจยั

อ้างอิงหรือที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เก่ียวข้อง 
 ทัง้นี ้เนื่องจากการกระท าดงักลา่วของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง และ/หรือบริษัทในเครืออาจมีผลกระทบต่อราคา

ตลาด สภาพคลอ่งหรือมลูค่าของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง และอาจถือวา่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัผู้ ถือหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงที่เก่ียวข้องแม้ว่าผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะมิได้มีความมุ่งหมายให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ดงักลา่วก็ตาม นอกจากนัน้ บริษัทในเครือบางแหง่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงอาจมีหรือเข้าถึงข้อมลูที่เก่ียวกบัหุ้น
กู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ปัจจยัอ้างอิงและตราสารท่ีมีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงปัจจยัอ้างอิงดงักลา่วเป็นครัง้คราว ไมว่่าในฐานะ  

ผู้ รับประกนัการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่ปรึกษาหรือในฐานะอื่นใด โดยบริษัทในเครือเหล่านัน้จะไม่มีข้อผกูพนัต้อง
เปิดเผย และจะไมเ่ปิดเผยข้อมลูใด ๆ ดงักลา่วตอ่ผู้ซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

(10) ความเสีย่งเก่ียวกบัผลตอบแทนของการลงทนุแทนที่ (Reinvestment Risk) ในกรณีที่มกีารช าระคนืเงินต้นก่อน
ก าหนด (Early Redemption)  

ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้อนพุนัธ์ก่อนก าหนด ถ้าผู้ลงทนุจะท าการลงทนุใหม่ ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทนุใหม่
อาจน้อยกวา่ผลตอบแทนที่พงึจะได้รับจากการลงทนุเดิมถ้าไมไ่ด้มีการช าระคืนเงินต้นก่อนก าหนด 

(11) การอ้างอิงราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

อนุพนัธ์บางประเภท รวมถึงดชันีบางตวั อาจมีการอ้างอิงราคาของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Futures or Forward 

Contract) แทนสญัญาซือ้ขายที่มีการส่งมอบทนัที โดยสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอาจมีปัจจัยและองค์ประกอบของ 

การค านวนราคาที่ตา่งจากการก าหนดราคาซือ้ขายที่มีการสง่มอบทนัที ท าให้อาจมีกรณีที่ราคาซือ้ขายสองประเภทนี ้
มีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ต่างกนัได้ ซึ่งอาจมีผลให้ผู้ลงทนุได้รับผลตอบแทนที่ตา่งจากความคาดหมายในกรณีที่  
ผู้ลงทนุพิจารณาจากราคาซือ้ขายที่มีการสง่มอบทนัที แตก่ารลงทนุค านวณผลตอบแทนจากสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

 

4.2 หุ้นกู้ที่ มีอนุพันธ์แฝงที่ อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือดัชนีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ  

(i) รายละเอียดโดยสังเขปของหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือดัชนีอั ตรา
แลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ  
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หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศหรือดชันีอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ คือหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงที่การช าระดอกเบีย้ และ/หรือการช าระคืนเงินต้นในเวลาที่ครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง หรือก่อนหน้าที่
จะครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง จะถูกค านวณโดยอ้างอิงกับ และ/หรือ จะขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตา่งประเทศหรือดชันีอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ  

(ii) ปัจจัยความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือดชันีอัตรา
แลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศหรือดชันีอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศอาจมีผลกระทบตอ่มลูคา่
ของหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือดัชนีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
ทัง้นี ้อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือดชันีอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจได้รับผลกระทบจากปัจจยัทาง
การเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การด าเนินการโดยรัฐบาลเพื่อตรึงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
หรือท าให้อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศแข็งขึน้หรือออ่นตวัลง โดยไมไ่ด้ค านงึถึงปัจจยัทางตลาดอื่น ๆ  โดยในอดีตที่ผา่น
มา รัฐบาลในหลายประเทศมกัเข้าแทรกแซงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศของตนเป็นครัง้คราว เช่น 
โดยการควบคมุปริมาณของจ านวนสกลุเงินตราตา่งประเทศนัน้ ๆ ในตลาด เป็นต้น ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือดชันีอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในบางกรณีอาจสญูเสียเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงทัง้หมดได้ หากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เก่ียวข้องกบัหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงแปรผนัไปในทิศทางที่คาด
ไมถ่ึง 

นอกจากนี ้ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่หุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิง เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศของ
ประเทศก าลังพัฒนา (emerging market currency) สกุลเงินของประเทศก าลังพัฒนา (emerging market currency) 
ดังกล่าวอาจมีความผันผวนมากกว่าสกุลเงินตราต่างประเทศของประเทศที่พัฒนาแล้ว (developed market currency) 
เนื่องจากสกลุเงินตราตา่งประเทศของประเทศก าลงัพฒันา (emerging market currency) มีความเป็นไปได้สงูที่อาจจะได้รับ
ความเสี่ยงจากวิกฤติด้านอตัราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินนัน้ ๆ ในอนาคต และอาจส่งผลให้ตวัแทนค านวณเงิน (calculation 

agent) ต้องท าการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดในสัญญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง  
(Final Terms) ของหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือดชันีอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตา่งประเทศนัน้ 

หากมีการออกเอกสารต่าง ๆ เช่น ตราสาร ใบส าคญัแสดงสิทธิ (warrant) หลกัทรัพย์ หรือสิทธิในการซือ้ (option) เป็นต้น ซึ่ง
เก่ียวเนื่องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือดัชนีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศใด ๆ อาจส่งผลกระทบ  

ต่อมูลค่าของหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและดัชนีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตา่งประเทศได้ด้วยเช่นกนั 

นอกจากนัน้ สัญญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่อ้างอิงกับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือ ดชันีอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ อาจมีข้อก าหนดเก่ียวกบัเหตกุารณ์ที่ไม่
ปกติที่เก่ียวกบัอตัราแลกเปลีย่นอ้างอิง (FX Disruption Event) และ เหตกุารณ์ที่มีผลกระทบต่อดชันีอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ (Index Adjustment Event) และผลของการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนีอ้าจมี
ผลกระทบในทางลบตอ่มลูค่าของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง และ/หรือท าให้การใช้สทิธิใด ๆ ที่เก่ียวกบัหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง และ/หรือ 
การช าระหนีส้ าหรับหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงเหล่านัน้ล่าช้าออกไป ผู้ที่ประสงค์จะลงทุนควรพิจารณาสญัญาที่ก าหนดสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้เข้าใจวา่ข้อก าหนดในเร่ือง เหตกุารณ์ที่ไมป่กติ
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ที่เก่ียวกับอตัราแลกเปลี่ยนอ้างอิง (FX Disruption Event) และ เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อดัชนีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตา่งประเทศ (Index Adjustment Event) ดงักลา่วมีผลบงัคบักบัหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ตนพิจารณาจะซือ้หรือไมแ่ละอยา่งไร 

 

4.3   หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภณัฑ์หรือดัชนีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ หรือกองทุนสินค้าโภคภณัฑ์ 

 (ii) รายละเอียดโดยสงัเขปเก่ียวกบัหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัสนิค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ หรือกองทนุ
สนิค้าโภคภณัฑ์ 

หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัสนิค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์หรือกองทนุสนิค้าโภคภณัฑ์ คือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงซึ่งการช าระดอกเบีย้ และ/หรือการช าระคืนเงินต้น และ/หรือจ านวนการสง่มอบเมื่อมีการไถ่ถอนและ/หรือการใช้สิทธิไถ่
ถอนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนใด ๆ จะค านวณโดยอ้างอิงกบั และ/หรือจะขึน้อยู่กบัระดบัราคาหรือปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
ราคาสนิค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ที่ก าหนดในบางช่วงระยะเวลาหรือ ณ วนัใดวนัหนึง่ 

โดยทัว่ไป สินค้าโภคภณัฑ์ แบ่งออกเป็น  กลุม่ ได้แก่ (ก) สนิค้าพลงังาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง น า้มนัดิบ น า้มนัเบนซิน 
น า้มนัที่ใช้ท าความร้อน และก๊าซธรรมชาติ (ข) สินค้าเกษตร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง ข้าวโพด ถัว่เหลือง ข้าวสาลี  น า้ตาล 
โกโก้ ฝ้ายและกาแฟ (ค) สินค้าปศุสตัว์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ววัและสุกร และ (ง) สินค้าโลหะ ซึ่งสามารถแบ่งย่อย
ออกเป็นแร่โลหะ ตวัอย่างเช่น อลมูิเนียม ทองแดง นิกเกิล ตะกัว่และสงักะสี และโลหะมีค่า เช่น ทองค าและเงิน ส าหรับดชันี
ราคาสนิค้าโภคภณัฑ์แตล่ะอยา่งจะมีองค์ประกอบและวิธีการค านวณเฉพาะตวั 

(ii) ปัจจยัความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัสนิค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์หรือกองทนุ
สนิค้าโภคภณัฑ์ 

หุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์หรือดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีรูปแบบของความเสี่ยง (risk profile) ที่
แตกต่างจากหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงประเภทหนีท้ี่ไม่มีหลกัประกนัทัว่ไป ผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัสินค้า
โภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์นัน้จะอ้างอิงอยูก่บัผลประกอบการของสนิค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์
ที่เก่ียวข้อง การลงทนุในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัสนิค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ไม่สามารถเทียบเคียง
ได้กบัการลงทนุโดยตรงในสนิค้าโภคภณัฑ์หรือองค์ประกอบของดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ที่เป็นปัจจยัอ้างอิงที่เก่ียวข้อง 

ในส่วนนีจ้ะกลา่วถึงปัจจยัความเสี่ยงเพิ่มเติมซึ่งผู้ที่ประสงค์จะลงทนุควรค านึงถึงเมื่อพิจารณาที่จะลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงที่อ้างอิงกบัสนิค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสนิค้าสนิค้าโภคภณัฑ์ 

(1) ความเสีย่งที่เก่ียวกบัหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัสนิค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์หรือกองทนุสนิค้า
โภคภณัฑ์ทกุประเภท 

(ก) มลูค่าตลาดของหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัสินค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์อาจได้รับ
อิทธิพลจากปัจจยัหลายอยา่งที่ไมส่ามารถคาดคะเนได้ 

โดยทั่วไปแล้วมูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง หรือมูลค่าขององค์ประกอบของดัชนีราคาสินค้า 

โภคภณัฑ์ หรือมลูค่าขององค์ประกอบของกองทนุสินค้าโภคภณัฑ์ที่เป็นปัจจยัอ้างอิงของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงที่อ้างอิงกบัสนิค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์หรือกองทนุสนิค้าโภคภณัฑ์ จะมีผลกระทบ
ต่อมูลค่าตลาดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภณัฑ์หรือดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์หรือ
กองทนุสินค้าโภคภณัฑ์เหลา่นัน้มากกว่าปัจจยัอื่นใด สว่นปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจมีอิทธิพลต่อมลูค่าตลาดของ
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หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัสินค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์หรือกองทนุสินค้าโภคภณัฑ์ 
อาจรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะเพียงปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้ 

 ระยะเวลาที่ยงัคงเหลอือยูก่่อนหน้าการไถ่ถอน และการใช้สทิธิไถ่ถอนก่อนก าหนด  
 เหตุการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง กฎระเบียบ ภูมิศาสตร์ ชีววิทยาหรือกฏหมายซึ่งมี

ผลกระทบต่อราคาตลาดของสินค้าโภคภณัฑ์ที่เก่ียวข้องซึง่เป็นปัจจยัอ้างอิง หรือระดบัของดชันีราคา
สนิค้าโภคภณัฑ์ หรือราคาตลาดขององค์ประกอบในดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ 

 สภาพแวดล้อมทางด้านอตัราดอกเบีย้โดยทัว่ไป และ 

 ความนา่เช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 
ปัจจยัเหลา่นีม้ีความเก่ียวข้องกนัอยา่งซบัซ้อน และผลกระทบที่ปัจจยัอยา่งหนึง่มีตอ่มลูคา่ตลาดของหุ้นกู้ที่
มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์หรือดัชนีราคาสินค้าสินค้าโภคภัณฑ์ อาจลดทอนหรือเพิ่ม
ผลกระทบของปัจจยัอีกอยา่งหนึง่ได้ 

(ข) ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงอย่างไม่สามารถคาดคะเนได้ ซึ่งการเปลี่ ยนแปลงดงักล่าวจะมี
ผลกระทบตอ่มลูคา่ของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

ราคาตลาดของสนิค้าโภคภณัฑ์ขึน้ลงได้อยา่งรวดเร็วโดยราคาตลาดของสนิค้าโภคภณัฑ์อาจเปลีย่นแปลงไป
โดยขึน้อยูก่บัปัจจยัตา่ง ๆ ซึง่รวมถึงการเปลีย่นแปลงในความสมัพนัธ์ระหวา่งอปุทานและอปุสงค์ (ไมว่า่จะ
เป็นการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้จริงหรือไม่ หรือเป็นการเปลีย่นแปลงซึ่งเป็นที่คาดหมาย) การเกษตร การค้า 
การควบคมุทางด้านการคลงั การเงินและการปริวรรตเงินตรา เหตกุารณ์และนโยบายทางด้านการเมืองและ
เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ โรคภยั โรคระบาด พฒันาการทางด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบีย้ไม่ว่าโดยการกระท าของรัฐบาลหรือความเคลื่อนไหวในตลาด และนโยบายทางด้าน
การเงินและนโยบายอื่น ๆ ของรัฐบาล ตลอดจนการกระท าและการละเว้นไมก่ระท าการของรัฐ การซือ้ขาย
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงการซือ้ขายสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็น
องค์ประกอบของดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ในลกัษณะที่เป็นการเก็งก าไร ปัจจยัเหลา่นีอ้าจสง่ผลกระทบตอ่
มลูคา่ของสนิค้าโภคภณัฑ์ที่เก่ียวข้องซึง่เป็นปัจจยัอ้างอิงของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง และอาจสง่ผลกระทบต่อ
มูลค่าของหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์หรือดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในลกัษณะที่
แตกตา่งกนัไป 

(ค) อปุทานและอปุสงค์ของสินค้าโภคภณัฑ์ มีแนวโน้มที่จะกระจุกตวั ดงันัน้ จึงมีความเป็นไปได้ที่ราคาสินค้า
โภคภณัฑ์จะมีความผนัผวน 

ราคาของสินค้าโภคภณัฑ์ ซึง่รวมถึงสนิค้าโภคภณัฑ์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีราคาสินค้าโภคภณัฑ์อาจ
ผนัผวนได้ในวงกว้าง เนื่องจากความผิดปกติของอุปทานและอุปสงค์ในภูมิภาคหรืออุตสาหกรรมที่เป็น
ผู้ผลิตหรือผู้บริโภครายใหญ่เนื่องจากสินค้าโภคภณัฑ์บางอย่างถกูใช้ในอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่ง
เป็นหลกั ความผนัผวนของระดบักิจกรรม (หรือความมีอยูข่องทรัพยากรทดแทน) ในอตุสาหกรรมนัน้ อาจมี
ผลกระทบตอ่อปุสงค์ของตลาดโลกส าหรับสนิค้าโภคภณัฑ์อยา่งใดอยา่งหนึ่ง นอกจากนี ้การเติบโตในการ
ผลิตภาคอตุสาหกรรมและผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศในช่วงที่ผ่านมา ได้ท าให้ประเทศจีนและประเทศ
ก าลงัพัฒนาอื่น ๆ กลายเป็นกลุ่มผู้ ใช้สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่มาก และท าให้สินค้าโภคภัณฑ์
บางอย่างต้องพึ่งพาตลาดเหล่านัน้ในระดบัที่สูงขึน้ นอกจากนี ้พฒันาการทางการเมือง เศรษฐกิจและ
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พฒันาการด้านอื่น ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศเหล่านี ้อาจสง่ผลกระทบต่อมลูค่าของสินค้าโภคภณัฑ์ที่
เก่ียวข้อง หรือสินค้าโภคภณัฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ หรือของกองทุน
สนิค้าโภคภณัฑ์ และจึงอาจสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่ของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัสนิค้าโภคภณัฑ์หรือ
ดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์หรือกองทุนสินค้าโภคภณัฑ์ ซึ่งมีปัจจัยอ้างอิงเป็นสินค้าโภคภณัฑ์ที่เก่ียวข้อง
หรือดชันีราคาโภคภณัฑ์ดงักลา่ว 

นอกจากนี ้เนื่องจากสินค้าโภคภัณฑ์ที่เก่ียวข้องบางอย่างซึ่งเป็นองค์ประกอบของดัชนีราคาสินค้าโภค
ภัณฑ์อาจมีการผลิตอยู่ในกลุ่มประเทศที่จ ากัด และอาจถูกควบคุมโดยผู้ ผลิตซึ่งมีอยู่น้อยราย ดังนัน้ 
เหตกุารณ์ที่เก่ียวข้องกบัการเมือง เศรษฐกิจและอปุทานในประเทศดงักลา่วหรือที่เกิดขึน้กบัผู้ผลติดงักลา่ว 
อาจสง่ผลกระทบกบัราคาของสนิค้าโภคภณัฑ์เหลา่นัน้ และอาจสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่ของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงที่อ้างอิงกบัสนิค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์หรือกองทนุสนิค้าโภคภณัฑ์ 

(ง) การพักการซือ้ขายหรือภาวะวิกฤตการณ์ในการซือ้ขายสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่
เก่ียวข้องอาจมีผลกระทบในทางลบตอ่มลูคา่ของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัสินค้าโภคภณัฑ์หรือดชันี
ราคาสนิค้าโภคภณัฑ์หรือกองทนุสนิค้าโภคภณัฑ์ 

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อาจมีการบิดเบือนหรือเกิดวิกฤตการณ์อื่น ๆ ขึน้เป็นการชั่วคราวเนื่องจากปัจจัย 

ตา่ง ๆ ซึง่รวมถึงการขาดสภาพคลอ่งในตลาด การเข้ามาของนกัเก็งก าไร กฎระเบียบและการแทรกแซงของ
รัฐบาล นอกจากนี ้ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อ้างอิงกบัสนิค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์
ของสหรัฐอเมริกาและตลาดของต่างประเทศบางแหง่มีกฎระเบียบที่จ ากดัจ านวนของการขึน้ลงของราคาที่
อาจเกิดขึน้ได้ส าหรับสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าบางอย่างในระหว่างหนึ่งวนัท าการซึ่งโดยทัว่ไปจะเรียกการ
จ ากดัเช่นนีว้่า “อตัราการผนัผวนของราคาสงูสดุประจ าวนั” (Daily Price Fluctuation Limits) และจะเรียก
ราคาสูงสุดหรือต ่าสุดของสัญญาในวันใดวันหนึ่งอันเนื่องมาจากการจ ากัดเช่นนีว้่า “ราคาที่ก าหนด”  
(Limit Price) เมื่อสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ใดมี
ราคาถึงราคาที่ก าหนดแล้ว ก็จะไม่สามารถท าการซือ้ขายที่ราคาสงูหรือต ่ากว่าราคาที่ก าหนดนัน้ได้ หรือ
อาจมีการพกัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าดงักลา่วเป็นการชัว่คราว  ทัง้นี ้เมื่อสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า
มีราคาเท่ากับราคาที่ก าหนด (Limit Price) อาจมีผลเป็นการห้ามการซือ้ขายสญัญานัน้ ๆ หรือเป็นการ
บงัคบัล้างฐานะสญัญาในเวลาหรือที่ราคาที่มีแนวโน้มจะสร้างความเสียหายกบัผู้ ถือครองสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าอยู่ได้ กรณีเหล่านีอ้าจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของสินค้าโภคภณัฑ์ที่เก่ียวข้อง หรือค่า
ดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์หรือมลูค่าหน่วยลงทนุกองทนุสินค้าโภคภณัฑ์ ซึ่งเป็นปัจจยัอ้างอิงของหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัสินค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์หรือกองทนุสนิค้าโภคภณัฑ์ และจึง
อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัสินค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสินค้าโภค
ภณัฑ์หรือกองทนุสนิค้าโภคภณัฑ์ได้ 

(จ) ดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาจรวมสัญญาที่ไม่ได้ซือ้ขายในตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่อยู่ภายใต้ 

การก ากบัดแูล 

โดยทัว่ไป ดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์จะถกูค านวณจากมลูค่าของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อ้างอิงกบัราคา
สนิค้าโภคภณัฑ์ที่มีการซือ้ขายในตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าซึ่งอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลเทา่นัน้ อยา่งไร 
ก็ตาม ดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาจถูกค านวณจากมูลค่าของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้านอกตลาด  
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(over-the-counter contracts) เช่น สญัญาแลกเปลี่ยน (swaps) หรือสัญญาซือ้ขายประเภท forward 

(forward contracts) ท่ีการก ากบัดแูลมีความเข้มงวดน้อยกวา่ หรือในบางกรณี ไม่มีการก ากับดแูล  ดงันัน้ 
การซือ้ขายสญัญาดงักลา่ว และวิธีการในการรายงานราคาและปริมาณของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้านอก
ตลาด (over-the-counter contracts) ท่ีเก่ียวข้องนัน้อาจไม่อยู่ภายใต้บงัคบัแห่งบทบญัญัติของกฎหมาย
ต่าง ๆ หรือไม่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายต่าง ๆ อาทิ พ.ร.บ. สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 
(ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ U.S. Commodity Exchange Act of 1936 หรือกฎหมายและกฎระเบียบที่
เก่ียวข้องอื่น ๆ ซึง่ใช้บงัคบักบัการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูล 
นอกจากนี ้ระบบซือ้ขายทางอิเล็กทรอนิกส์หลายระบบมีเพียงข้อมลูการซือ้ขายที่เพิ่งเกิดขึน้เท่านัน้ และไม่
มีข้อมลูการซือ้ขายในอดีตที่ส าคญั ดงันัน้ การซือ้ขายสญัญาบนระบบเหลา่นัน้ และการค านวณดชันีราคา
สินค้าจากสญัญาซือ้ขายล่วงหน้านอกตลาดเหล่านัน้ อาจท าให้เกิดความเสี่ยงบางอย่างซึ่งจะไม่พบใน
กรณีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่ซือ้ขายอยูใ่นตลาดที่จดัตัง้ขึน้อยา่งเป็นทางการ ซึง่ความเสีย่งดงักลา่วรวมถึง
ความเสีย่งที่เก่ียวกบัสภาพคลอ่งและราคาของสญัญาที่เก่ียวข้อง 

(ฉ) มลูค่าในอดีตของสินค้าโภคภณัฑ์หรือ ดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์หรือกองทนุสินค้าโภคภณัฑ์ไมค่วรถือเป็น
ตวับง่ชีผ้ลประกอบการในอนาคต 

มลูค่าในอดีตของสินค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์หรือกองทุนสินค้าโภคภณัฑ์ที่เป็นปัจจัย
อ้างอิงของหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์หรือดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาจมี
ความสมัพนัธ์เพียงเล็กน้อยกับมูลค่าที่แท้จริงของสินค้าโภคภณัฑ์หรือ ดชันีราคาโภคภณัฑ์ หรือกองทุน
สินค้าโภคภณัฑ์ดงักลา่วเนื่องจากมลูค่าสินค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์หรือกองทนุสินค้า
โภคภณัฑ์ที่เก่ียวข้องมกัมีความผนัผวนสงู  

(ช) ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะไม่มีสิทธิในสินค้าโภคภณัฑ์หรือองค์ประกอบในดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์หรือ
องค์ประกอบในกองทนุสนิค้าโภคภณัฑ์ใด ๆ ที่เป็นปัจจยัอ้างอิงของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงจะไม่มีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ที่ลงทุนในสินค้าโภคภณัฑ์หรือองค์ประกอบของดชันี
ราคาสนิค้าโภคภณัฑ์หรือองค์ประกอบในกองทนุสินค้าโภคภณัฑ์ซึ่งเป็นปัจจยัอ้างอิงของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงโดยตรง เนื่องจากผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงจะได้รับการช าระเงินตามหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงเป็นเงินสด 
และไมม่ีสทิธิได้รับการสง่มอบสนิค้าโภคภณัฑ์ที่เก่ียวข้องใด ๆ  

(ซ) ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไมม่ีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ 

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไมส่ามารถที่จะควบคมุหรือคาดคะเนการกระท าของผู้ก าหนดคา่ดชันีราคาสนิค้า
โภคภัณฑ์ (Sponsor) ซึ่งรวมถึงความผิดพลาด หรือการยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับวิธีการ หรือ
นโยบายที่เก่ียวข้องกับการค านวณดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ โดยทัว่ไป ผู้ก าหนดค่าดชันีราคาสินค้าโภค
ภัณฑ์ (Sponsor) ไม่จ าเป็นต้องท าการค านวณดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ส ารองใด ๆ (successor 

indices) ถ้าผู้ก าหนดค่าดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ (Sponsor) หยุดหรือพกัการค านวณดชันีราคาสินค้า
โภคภณัฑ์ที่เป็นปัจจยัอ้างอิงของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง การก าหนดมลูคา่ตลาดของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงซึง่มี
ปัจจยัอ้างอิงเป็นดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ดงักลา่ว หรือจ านวนการช าระเมื่อมีการไถ่ถอนอาจจะกระท าได้
ยาก ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงอาจก าหนดดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ส ารอง (successor indices) 
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ซึ่งการก าหนดดังกล่าวเป็นดุลยพินิจของผู้ ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่เพียงผู้ เดียว หากผู้ ออกหุ้นกู้ ที่มี
อนุพันธ์แฝงพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้ เดียวแล้วเห็นว่าไม่มีดชันีราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ส ารองที่เทียบเคียงได้กับดชันีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผู้ก าหนดค่าดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Sponsor) 
หยดุหรือพกัการค านวณไป จ านวนเงินที่ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะได้รับเมื่อมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงซึ่งมีปัจจยัอ้างอิงเป็นดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ดงักลา่วจะถกูก าหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝง
โดยอยู่ในดลุยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงแตเ่พียงผู้ เดียว ตามที่ระบไุว้ในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) 

(ฌ) นโยบายของผู้ ก าหนดค่าดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Sponsor) และการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อ
องค์ประกอบและการก าหนดค่าของดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์หรือองค์ประกอบในดัชนีราคาสินค้า  

โภคภัณฑ์ อาจมีผลกระทบต่อจ านวนที่ต้องช าระตามหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์  

หรือดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์และมลูคา่ตลาดของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงดังกลา่ว 

นโยบายของผู้ก าหนดคา่ดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ ในสว่นที่เก่ียวกบั ( ) การค านวณระดบัของดชันีราคา
สินค้าโภคภณัฑ์ ( ) การเพิ่มเติม การตดัออกหรือการแทนที่องค์ประกอบของดชันีราคาโภคภณัฑ์ และ  
( ) การเปลีย่นแปลงองค์ประกอบของดชันีราคาสินค้าจะมีผลกระทบตอ่คา่ของดัชนีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์  
จ านวนเงินที่ต้องช าระตามหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์นัน้ ๆ เมื่อมีการ  

ไถ่ถอน และมูลค่าตลาดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์นัน้ ๆ ก่อนการ  

ไถ่ถอน ทัง้นี ้หากมีการเพิ่มเติมสญัญาซือ้ขายสินค้าลว่งหน้าที่จะใช้เป็นองค์ประกอบในการค านวณดชันี
ราคาสินค้าโภคภณัฑ์จากสญัญาซือ้ขายสินค้าล่วงหน้าซึ่งปัจจุบนัถูกรวมอยู่ในองค์ประกอบที่ใช้ในการ
ค านวณดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์แล้ว อาจมีผลกระทบตอ่คา่ดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ที่เก่ียวข้อง อยา่งไร
ก็ตาม ปัจจยัในการค านวณค่าถ่วงน า้หนกั (weighting factors) ที่ใช้ส าหรับสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแต่ละ
รายการที่จะใช้เป็นองค์ประกอบในการค านวณดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึน้อยู่
กบัการเปลี่ยนแปลงสถิติการผลิตสินค้าและปริมาณสินค้า นอกจากนี ้ผู้ก าหนดค่าดชันีราคาสินค้าโภค
ภณัฑ์อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการในการก าหนดองค์ประกอบและค่าถ่วงน า้หนกัดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์
ส าหรับการค านวณค่าดัชนีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ เพื่อที่จะท าให้มัน่ใจได้ว่าดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่
เก่ียวข้องเป็นการวดัผลประกอบการของตลาดที่เหมาะสม 

(ญ) ในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตการณ์ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Market Disruption Event) หรือ
ภาวะวิกฤตการณ์ดงักลา่วยงัคงมีอยู่ในวนัก าหนดราคา (valuation date) การก าหนดราคาของสินค้า
โภคภณัฑ์ที่เก่ียวข้องหรือค่าดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์อาจลา่ช้าหรือถกูเลื่อนออกไปและเป็นผลให้การไถ่ถอน
หุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์หรือดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาจล่าช้าหรือถูกเลื่อน
ออกไปเช่นกนั 

การก าหนดมูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์ที่เก่ียวข้องหรือค่าดชันีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในวนัก าหนดราคา 
(valuation date) อาจลา่ช้าหรือถกูเลือ่นออกไปได้ถ้าผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงเห็นวา่ภาวะวิกฤตการณ์ใน
ตลาดสนิค้าโภคภณัฑ์ (Commodity Market Disruption Event) ท่ีเก่ียวกบัสนิค้าโภคภณัฑ์ที่เก่ียวข้องหรือ
ดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ที่เก่ียวข้องได้เกิดขึน้หรือยงัคงมีอยู่ในวนัก าหนดราคาของสินค้าโภคภณัฑ์หรือ
ค่าดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ (valuation date) ด้วยเหตุนี ้วนัช าระราคา (settlement date) หรือวนัครบ
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ก าหนดไถ่ถอน แล้วแต่กรณี ของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัสินค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสินค้าโภค
ภณัฑ์ดงักลา่วอาจลา่ช้าหรือถกูเลือ่นออกไปได้เช่นกนั  

ในกรณีที่ภาวะวิกฤตการณ์ในตลาดสินค้า (Commodity Market Disruption Event) เกิดขึน้ในวนัก าหนด
ราคา (valuation date) และยงัคงด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนด ผู้ออกหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงจะท าการประเมินมลูคา่ของสนิค้าโภคภณัฑ์ที่เก่ียวข้องหรือคา่ดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ในวนั
ก าหนดราคาของสินค้าโภคภณัฑ์หรือคา่ดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ (valuation date) ดงักลา่ว หรือท าการ
ปรับเปลี่ยนอื่นใดเก่ียวกับดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ เป็นปัจจัยอ้างอิงของหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง  
โดยใช้วิธีการท่ีเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงจะก าหนด ซึง่การกระท าดงักลา่ว
อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงแต่เพียงผู้ เดียวตามที่ระบุไว้ในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) 

(ฎ) แหล่งที่มาของข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลที่เก่ียวข้องกับดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์อาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อราคาตลาดของหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์หรือดัชนีราคาสินค้า  

โภคภณัฑ์ 

โดยทัว่ไป องค์ประกอบของดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ประจ าปีจะถูกก าหนดใหม่โดยอิงกับข้อมูลราคา 
สภาพคลอ่ง และการผลิตในอดีตซึ่งอาจมีความผิดพลาดในด้านแหลง่ที่มาของข้อมลูหรือความผิดพลาด
อื่นๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อค่าถ่วงน า้หนกัขององค์ประกอบในดชันีราคาโภคภัณฑ์ ทัง้นี ้ความคลาด
เคลื่อนใด ๆ ที่จ าเป็นต้องแก้ไขจะไมม่ีผลย้อนหลงั แต่จะสะท้อนอยูใ่นการค านวณค่าถ่วงน า้หนกัของดชันี
ราคาสินค้าโภคภณัฑ์ส าหรับปีถัดไป นอกจากนี ้ผู้ก าหนดค่าดชันีราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาจจะไม่ได้พบ
ความคลาดเคลือ่นครบทกุรายการ โดยทัว่ไป ผู้ก าหนดคา่ดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ยงัเป็นผู้ก าหนดคา่ถ่วง
น า้หนักรายปี (annual weightings) ของดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ด้วย ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการก ากบัดแูล (supervisory committee) ซึง่สามารถใช้ดลุยพินิจในการปฏิบตัิหน้าที่ก ากบัดแูล
ที่เก่ียวข้องกบัดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ได้ อีกทัง้ผู้ก าหนดค่าดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์จะไม่มีหน้าที่ต้อง
พิจารณาถึงความต้องการของคู่สญัญาใด ๆ ในธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์เมื่อจะท า
การก าหนดคา่ถ่วงน า้หนกัใหมห่รือท าการเปลีย่นแปลงอื่นใดเก่ียวกบัดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ 

(2) ความเสี่ยงเพิ่มเติมที่ เก่ียวข้องกับหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์หรือดัชนีราคาสินค้า  

โภคภณัฑ์ซึง่มีปัจจยัอ้างอิงเป็นอลมูิเนียม ทองแดง ตะกัว่ นิกเกิล ดีบกุหรือสงักะส ี

หุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์หรือดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งมีปัจจัยอ้างอิงเป็นอลูมิเนียม 
ทองแดง ตะกั่ว นิกเกิล ดีบุกหรือสงักะสีอาจมีความเสี่ยงบางอย่างซึ่งเป็นความเสี่ยงเฉพาะ ด้วยเหตุที่อลมูิเนียม 
ทองแดง ตะกัว่ นิกเกิล ดีบกุหรือสงักะสีเป็นโลหะอตุสาหกรรม ดงันัน้ นอกเหนือไปจากปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่สินค้า
โภคภณัฑ์โดยทัว่ไปตามที่กลา่วถึงข้างต้นแล้ว หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัราคาของอลมูิเนียม ทองแดง ตะกั่ว 
นิกเกิล ดีบุกหรือสงักะสีอาจจะอยู่ภายใต้ปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับโลหะอุตสาหกรรมดังกล่าวโดยเฉพาะด้วย  
อนัอาจจะก่อให้เกิดความผนัผวนของราคาได้ ตวัอยา่งของปัจจยัเหลา่นีไ้ด้แก่ 

 การเปลี่ยนแปลงของระดบักิจกรรมในภาคอตุสาหกรรมที่ใช้โลหะอตุสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อลมูิเนียม 
ทองแดง ตะกัว่ นิกเกิล ดีบกุหรือสงักะส ีรวมถึงการมีอยูข่องวสัดทุดแทน เช่น วสัดทุดแทนจากการสงัเคราะห์ 
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 วิกฤตการณ์ในหว่งโซอ่ปุทาน (supply chain)  เร่ิมตัง้แตก่ารท าเหมืองแร่ไปจนถึงการเก็บรักษา การถลงุแร่หรือ
การท าแร่ให้บริสทุธ์ิ 

 การปรับปรุงสนิค้าคงคลงั 
 การเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ ในต้นทนุการผลติ ซึง่รวมถึงคา่เก็บรักษา คา่แรงงานและคา่พลงังาน 

 ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ซึง่รวมถึงกฎระเบียบทางด้านสิง่แวดล้อม 

 การเปลีย่นแปลงในอปุสงค์ของภาคอตุสาหกรรม ภาครัฐ และผู้บริโภค ทัง้การบริโภคภายในประเทศของแตล่ะ
ประเทศ และระหวา่งประเทศ 

ปัจจยัเหลา่นีม้ีความเก่ียวข้องกนัอยา่งซบัซ้อน และผลกระทบที่ปัจจยัอยา่งหนึ่งมีตอ่มลูคา่ตลาดของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์หรือดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งมีราคาของอลูมิเนียม ทองแดง ตะกั่ว นิกเกิล  
ดีบกุหรือสงักะสเีป็นปัจจยัอ้างอิง อาจลดทอนหรือเพิ่มผลกระทบของปัจจยัอีกอยา่งหนึง่ได้ 

(3) ความเสี่ยงเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกบัหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัสินค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ซึง่มี
ปัจจยัอ้างอิงเป็นน า้มนัดิบ น า้มนัท่ีใช้ท าความร้อน ก๊าซธรรมชาติ หรือน า้มนัเบนซินไร้สารตะกัว่ 

น า้มนัดิบ น า้มนัที่ใช้ท าความร้อน ก๊าซธรรมชาติหรือน า้มนัเบนซินไร้สารตะกั่วเป็นสินค้าโภคภณัฑ์ที่เก่ียวข้องกับ
พลงังาน ดงันัน้ นอกเหนือไปจากปัจจยัที่มผีลกระทบโดยทัว่ไปตามที่กลา่วถึงข้างต้น หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบั
สินค้าโภคภณัฑ์หรือดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งมีปัจจัยอ้างอิงเป็นราคาน า้มนัดิบ น า้มนัที่ใช้ท าความร้อน ก๊าซ
ธรรมชาติ หรือน า้มนัเบนซินไร้สารตะกัว่อาจจะอยู่ภายใต้ปัจจยัอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัพลงังานดงักลา่วโดยเฉพาะด้วย 
อนัอาจจะก่อให้เกิดความผนัผวนของราคาได้ ตวัอยา่งของปัจจยัเหลา่นีไ้ด้แก่ 

 การเปลีย่นแปลงของระดบักิจกรรมในภาคอตุสาหกรรมและการค้าซึง่มีความต้องการพลงังานสงู 

 วิกฤตการณ์ในหว่งโซอ่ปุทาน (supply chain) หรือในการผลติหรือการจดัหาแหลง่พลงังานอื่น ๆ 

 การเปลีย่นแปลงราคาของพลงังานทดแทน 

 การปรับปรุงสนิค้าคงคลงั 
 การเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ ในต้นทนุการผลติและต้นทนุการขนสง่ 
 ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ซึง่รวมถึงกฎระเบียบทางด้านสิง่แวดล้อม 

 การเปลี่ยนแปลงในอปุสงค์ของภาคอตุสาหกรรม ภาครัฐและผู้บริโภค ทัง้การบริโภคในประเทศแต่ละประเทศ
และระหวา่งประเทศ 

ปัจจยัเหลา่นีม้ีความเก่ียวข้องกนัอยา่งซบัซ้อน และผลกระทบที่ปัจจยัอยา่งหนึ่งมีตอ่มลูคา่ตลาดของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงที่อ้างอิงกบัสนิค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ซึ่งมีราคาของน า้มนัดิบ น า้มนัที่ใช้ท าความร้อน ก๊าซ
ธรรมชาติ หรือน า้มนัเบนซินไร้สารตะกัว่เป็นปัจจยัอ้างอิง อาจลดทอนหรือเพิ่มผลกระทบของปัจจยัอีกอยา่งหนึง่ได้ 

(4) ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัสินค้าโภคภณัฑ์หรือดชันีราคาสินค้าโภคภณัฑ์หรือ
กองทุนสินค้าโภคภณัฑ์ซึ่งมีปัจจัยอ้างอิงเป็นทองค า เงิน แพลตินมัหรือพลัลาเดียม ทองค า เงิน แพลตินมัและพลั
ลาเดียมเป็นโลหะมีคา่ ดงันัน้ นอกเหนือไปจากปัจจยัที่มีผลกระทบโดยทัว่ไปตามที่กลา่วถึงข้างต้น หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์หรือดัชนีราคาสินค้าโภคภณัฑ์ซึ่งมีปัจจัยอ้างอิงเป็นราคาทองค า  เงิน แพลตินัม
หรือพลัลาเดียมอาจจะอยู่ภายใต้ปัจจยัอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัโลหะมีคา่ดงักล่าวโดยเฉพาะ อนัอาจจะก่อให้เกิดความ
ผนัผวนของราคาได้ ตวัอยา่งของปัจจยัเหลา่นีไ้ด้แก่ 
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 วิกฤตการณ์ในห่วงโซ่อปุทาน (supply chain) เร่ิมตัง้แต่การท าเหมืองแร่ไปจนถึงการเก็บรักษา การถลงุแร่หรือ
การท าแร่ให้บริสทุธ์ิ 

 การปรับปรุงสนิค้าคงคลงั 
 การเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ ในต้นทนุการผลติ ซึง่รวมถึงคา่เก็บรักษา คา่แรงงานและคา่พลงังาน 

 ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ซึง่รวมถึงกฎระเบียบทางด้านสิง่แวดล้อม 

 การเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์ของภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและผู้บริโภค ทัง้การบริโภคภายในประเทศแต่ละ
ประเทศและระหวา่งประเทศ  

 อตัราคา่เช่าของโลหะมีคา่ 

 อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

 ระดบัการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ 

ปัจจัยเหล่านีม้ีความเก่ียวข้องกันอย่างซับซ้อน และผลกระทบที่ปัจจัยอย่างหนึ่งมีต่อมูลค่าตลาดของหุ้ นกู้ ที่มี  
อนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์หรือดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งมีราคาของทองค า เงิน แพลตินัมหรือ 

พลัลาเดียมเป็นปัจจยัอ้างอิง อาจลดทอนหรือเพิ่มผลกระทบของปัจจยัอีกอยา่งหนึง่ได้ 

 

4.4 หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกบัหุ้นหรือดัชนีราคาหุ้นหรือกองทุนหุ้น 

(i) รายละเอียดโดยสงัเขปของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างองิกบัหุ้นหรือดชันีราคาหุ้นหรือกองทนุหุ้น 

หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัหุ้นหรือดชันีราคาหุ้นหรือกองทนุหุ้น คือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่การช าระดอกเบีย้ และ/หรือการ
ช าระคืนเงินต้น และ/หรือจ านวนการสง่มอบเมื่อมีการไถ่ถอน และ/หรือการใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงใด ๆ จะ
ถกูค านวณโดยอ้างอิงกบั และ/หรือจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการของหุ้นหรือดชันีราคาหุ้นหรือมลูคา่หนว่ยลงทนุกองทนุหุ้น ใน
บางช่วงระยะเวลาหรือบางวนั 

(ii) ปัจจยัความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัหุ้นหรือดชันีราคาหุ้นหรือกองทนุหุ้น 

หุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับหุ้ นมีรูปแบบของความเสี่ยง ( risk profile) ที่แตกต่างจากหลักทรัพย์ประเภทหนีท้ี่ไม่มี
หลกัประกันทัว่ไป ผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่อ้างอิงกับหุ้นหรือดชันีราคาหุ้นหรือกองทุนหุ้น จะอ้างอิงอยู่กับผล
ประกอบการของหุ้นหรือดชันีราคาหุ้นซึง่เป็นปัจจยัอ้างอิงของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัหุ้นหรือดชันีราคาหุ้นหรือกองทนุ
หุ้น ดงักลา่ว การลงทนุในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัหุ้นหรือดชันีราคาหุ้นหรือกองทนุหุ้น ไม่สามารถเทียบเคียงได้กบัการ
ลงทนุโดยตรงในหุ้นหรือดชันีราคาหุ้นท่ีเป็นปัจจยัอ้างอิง  

สว่นต่อไปนีจ้ะกลา่วถึงปัจจยัความเสี่ยงเพิ่มเติมซึ่งผู้ที่ประสงค์จะลงทุนควรค านึงถึงเมื่อจะลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่
อ้างอิงกบัหุ้นหรือดชันีราคาหุ้นหรือกองทนุหุ้น 

(1) ข้อพิจารณาบางประการท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัหุ้นหรือดชันีราคาหุ้นหรือกองทนุหุ้น 

 ในกรณีของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัหุ้นหรือดชันีราคาหุ้นหรือกองทนุหุ้น ผู้ออกหุ้นหรือผู้ก าหนดคา่ดชันีราคา
หุ้นหรือผู้บริหารกองทนุหุ้น จะไมม่ีสว่นเก่ียวข้องในการจดัท าสญัญาที่ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้
ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) หรือในการก าหนดเง่ือนไขของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เก่ียวข้อง นอกจากนี ้ผู้ออกหุ้นกู้
ที่มีอนพุนัธ์แฝง หรือผู้ก าหนดค่าดชันีราคาหุ้นจะไม่ท าการตรวจสอบหรือสอบถามใด ๆ เก่ียวกบัหุ้นหรือดชันีอ้างอิง
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หรือกองทุนหุ้น นัน้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก่ียวกับผู้ออกหุ้นดงักล่าว ผู้ก าหนดค่าดชันีราคาหุ้นหรือข้อมูลที่เก่ียวกับ
ข้อตกลงทางกฎหมายเก่ียวกบัการออกและ/หรือการเสนอหุ้น หรือการก าหนดคา่ดชันีราคาหุ้นดงักลา่วซึง่อาจปรากฎ
อยู่ในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) หรือในเอกสารที่ให้
ข้อมูลที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแจกจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง ดงันัน้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงจึงไม่
สามารถรับรองได้ว่าเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึน้ก่อนวันที่ออกหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เก่ียวข้อง (ซึ่งรวมถึง
เหตกุารณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อความถกูต้องหรือความสมบรูณ์ของข้อมลูซึง่เป็นท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณชนตามที่ระบุ
ในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms)) อนัจะมีผลกระทบต่อ
ราคาซือ้ขายของหุ้นหรือดชันีหรือกองทนุที่เก่ียวข้อง จะได้รับการเปิดเผยเป็นการทัว่ไป การเปิดเผยเหตกุารณ์ใด ๆ 
ดงักลา่วในภายหลงั หรือการเปิดเผยหรือการไม่เปิดเผยเหตกุารณ์ในอนาคตที่มีนยัส าคญัเก่ียวกบัผู้ออกหุ้นอ้างอิง  
ผู้ก าหนดค่าดชันีราคาหุ้น หรือบริษัทบริหารกองทนุหุ้น ดงักลา่ว หรือข้อตกลงทางกฎหมายที่เก่ียวกบัการออกและ/
หรือการเสนอหุ้ น หรือการก าหนดค่าดัชนีราคาหุ้นดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อราคาซือ้ขายของหุ้น และอาจมี
ผลกระทบตอ่ราคาซือ้ขายของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัหุ้นดงักลา่ว  

เว้นแต่ตามที่ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง  
(Final Terms) ซึ่งเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่จะมีการช าระหนีด้้วยการส่งมอบเป็นหุ้นหรือหน่วยลงทุนของ
กองทนุ (ตามที่นิยามไว้ใน Final Terms)ในระหวา่งอายขุองหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ก่อนที่จะมีการสง่มอบหุ้นหรือหนว่ย
ลงทนุของกองทนุ ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัหุ้นหรือดชันีราคาหุ้นจะไมม่ีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนหรือสทิธิ
ที่จะได้รับเงินปันผลหรือการจดัสรรหรือสทิธิอื่นใดในสว่นของหุ้นหรือดชันีราคาหุ้นหรือกองทนุหุ้น ที่เป็นปัจจยัอ้างอิง
ของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงดงักลา่ว 

ในกรณีที่หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงเป็นหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่มีการสง่มอบเป็นหลกัทรัพย์หรือปัจจยัอ้างอิงอื่น ผู้ออกหุ้นกู้ที่
มีอนพุนัธ์แฝงอาจพิจารณาวา่มีเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบตอ่การช าระหนี ้(Settlement Disruption Event) เกิดขึน้และ
ยงัคงมีอยูห่รือไม่ หากมีเหตกุารณ์ดงักลา่วผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงอาจใช้สิทธิในการช าระผลตอบแทนตามหุ้นกู้ที่
มีอนพุนัธ์แฝงดงักลา่วเป็นเงินในจ านวน Settlement Amount แทนการสง่มอบปัจจยัอ้างอิงที่เก่ียวข้อง ซึง่การใช้สทิธิ
ดงักลา่วอาจมีผลกระทบในทางลบต่อมลูคา่ของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัหุ้นหรือดชันีราคาหุ้นหรือกองทนุหุ้น 
ที่เก่ียวข้อง 

(2) ความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัหุ้นอ้างอิงและบริษัทซึง่เป็นผู้ออกหุ้นอ้างอิง 

การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงอาจมีความเสี่ยงอนัเนื่องมากจากการที่บริษัทซึ่งเ ป็นผู้ออกหุ้นอ้างอิงด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายในการด าเนินธุรกิจของตนซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อราคาของหุ้นอ้างอิงได้  นอกจากนี ้
ยงัมีปัจจยัอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอ่ราคาของหุ้นอ้างอิง ซึง่อาจแบง่ได้ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การท่ีบริษัทผู้ออกหุ้นอ้างอิงให้สทิธิพิเศษตา่ง ๆ แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เช่น 

 การจดัสรรหุ้นใหมใ่ห้ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทผู้ออกหุ้นอ้างอิง 

 การจ่ายหุ้นปันผล 

 การจ่ายเงินปันผล 

 การแบง่แยกหรือรวมหุ้น 
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ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ดงักล่าวเกิดขึน้ ตวัแทนค านวณเงิน (Calculation Agent) อาจท าการเปลี่ยนแปลง
สญัญาที่ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ได้ ทัง้นี ้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่ ระบุไว้ในสัญญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง  
(Final Terms) ซึง่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วอาจสง่ผลตอ่มลูคา่และผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงได้ 

(ข) การท่ีหุ้นอ้างอิงถกูระงบัหรือหยดุการซือ้ขาย 

การท่ีตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศขึน้เคร่ืองหมาย Halt (H) หรือ Suspension (SP) บนหุ้นอ้างอิง ซึง่สง่ผลให้
หุ้นอ้างอิงถูกระงบั หรือหยุดการซือ้ขายนัน้ อาจสง่ผลให้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไม่สามารถสง่มอบหุ้น
อ้างอิงให้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ (ในกรณีที่มีการตกลงช าระหนีต้ามหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงด้วย  

การสง่มอบหุ้นอ้างอิง) หรืออาจมีผลกระทบตอ่ราคาหุ้นอ้างอิงซึง่อาจกระทบตอ่มลูคา่และผลตอบแทนตาม
หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงได้ 

(ค) การที่บริษัทซึ่งเป็นผู้ ออกหุ้ นอ้างอิงมีการควบรวมกิจการ หรือมีการเพิกถอนหุ้นอ้างอิงจากการเป็นหุ้ น  

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

ในกรณีที่บริษัทซึ่งเป็นผู้ออกหุ้นอ้างอิงมีการควบรวมกิจการ หรือมีการเพิกถอนหุ้นอ้างอิงจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตัวแทนค านวณเงิน (Calculation Agent) อาจท าการ
เปลี่ยนแปลงสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ได้ 
ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบไุว้ในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝง (Final Terms) ซึง่การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วอาจสง่ผลต่อมลูค่าและผลตอบแทนตามหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงได้ 

(ง) กรณีที่มีการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ในหุ้นอ้างอิง (Tender Offer) 

กรณีที่มีการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ในหุ้นอ้างอิง อาจสง่ผลต่อราคาหุ้นอ้างอิงได้ ซึง่อาจ
สง่ผลกระทบตอ่มลูคา่และผลตอบแทนตามหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

(จ) กรณีที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทซึ่งเป็นผู้ออกหุ้นอ้างอิงมีมติให้เลิกบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง หรือแต่งตัง้ 

ผู้ช าระบญัชี หรือศาลมีค าสัง่ถึงที่สดุให้เลกิบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง หรือให้พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด 

กรณีที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทซึง่เป็นผู้ออกหุ้นอ้างอิงมีมติให้เลกิบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง หรือแตง่ตัง้ 
ผู้ช าระบญัชี หรือศาลมีค าสัง่ถึงที่สดุให้เลิกบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง หรือให้พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด อาจสง่ผล
กระทบต่อราคาของหุ้นอ้างอิง ซึ่งอาจสง่ผลต่อมลูค่าและผลตอบแทนตามหุ้ นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงได้ โดยใน
กรณีดงักลา่วตวัแทนค านวณเงิน (Calculation Agent) อาจท าการเปลี่ยนแปลงสญัญาที่ก าหนดสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ได้ ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน
สญัญาที่ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ซึง่การเปลีย่นแปลง
ดงักลา่วอาจสง่ผลตอ่มลูคา่และผลตอบแทนตามหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงได้ 

(ฉ) กรณีที่บริษัทท่ีออกหุ้นอ้างอิงท าการเพิ่มทนุหรือลดทนุ 

 การเพิ่มทนุหรือลดทนุของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงซึ่งรวมถึงการออกหุ้นเพิ่มทุน อาจสง่ผลกระทบต่อราคา
ของหุ้นอ้างอิง ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าและผลตอบแทนตามหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงได้ โดยในกรณีดังกล่าว
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ตวัแทนค านวณเงิน (Calculation Agent) อาจท าการเปลี่ยนแปลงสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของ 

ผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ได้ ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสญัญาที่
ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ซึง่การเปลีย่นแปลงดงักลา่ว
อาจสง่ผลตอ่มลูคา่และผลตอบแทนตามหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงได้ 

(ช)  เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ในข้อ (ก) - (ฉ) อาจมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นอ้างอิง หรือดชันีอ้างอิง หรือกองทนุหุ้น 
ได้ในกรณีที่หุ้ น้างอิงหรือดชันีอ้างอิงที่มีความเก่ียวข้องกบัหุ้นท่ีได้รับ ผลกระทบตาม (ก) – (ฉ) ดงักลา่ว จึง
อาจสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่และผลตอบแทนตามหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงได้  

(3) ความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัดชันีราคาหุ้น 

โดยทัว่ไป ดชันีราคาหุ้นเพิ่มความหลากหลายในการลงทนุมากกว่าหุ้น อย่างไรก็ตาม ดชันีราคาหุ้นก็อาจเพิ่มความ
เสี่ยงในแง่ของมูลค่าของดัชนีในระหว่างอายุของหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับดัชนีราคาหุ้ น โดยอาจได้รับ
ผลกระทบจากปัจจยัตา่ง ๆ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงปัจจยั ดงัตอ่ไปนี ้

 อตัราดอกเบีย้ในตลาด 

 ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

 ความผนัผวนของราคาหุ้น 

 ความผนัผวนของราคาสนิค้า 

 อตัราเงินเฟ้อ 

 ระยะเวลาคงเหลอืก่อนถึงวนัครบก าหนดไถ่ถอน 

 สภาวะเศรษฐกิจ การเงิน กฎหมาย การเมือง อาชญากรรม ทหาร หรือเหตุการณ์อื่นใด ในประเทศ
หนึง่ ๆ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ตลาดทนุโดยทัว่ไป ที่ดชันีราคาหุ้นท่ีเก่ียวข้องมีการซือ้ขาย 

ดงันัน้ ผู้ลงทนุในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัดชันีราคาหุ้น ควรมีความเข้าใจในความเสีย่งของดชันีราคาหุ้น และ
ควรตดัสินใจลงทุน เมื่อได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้วถึงความเหมาะสมของการลงทุนนัน้ โดยอาจท าการปรึกษา
ผู้ เช่ียวชาญ หากจ าเป็น  

 

4.5 หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกบัอัตราดอกเบีย้หรือดัชนีอตัราดอกเบีย้ 

(i) รายละเอียดโดยสงัเขปของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้หรือดชันีอตัราดอกเบีย้ 

หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้หรือดชันีอตัราดอกเบีย้คือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่การช าระดอกเบีย้ และ/หรือ  
การช าระคืนเงินต้นในเวลาที่ครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง หรือก่อนหน้าที่จะครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 
จะถกูค านวณโดยอ้างอิงกบั และ/หรือ จะขึน้อยูก่บัอตัราดอกเบีย้อ้างอิง 

(ii) ปัจจยัความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้หรือดชันีอตัราดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบีย้หรือดชันีอตัราดอกเบีย้ในตลาดมีความผนัผวนซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่ของหุ้ นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบั
อตัราดอกเบีย้ได้ ทัง้นี ้ในกรณีการลงทนุในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้คงที่ (fixed interest rate) ความเสีย่ง
ที่อาจมีขึน้ ได้แก่ การที่อตัราดอกเบีย้ในตลาดมีการปรับขึน้หรือลดลง ในขณะที่การลงทนุในหุ้นกู้ที่ มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบั
อ้างอิงอตัราดอกเบีย้ลอยตวั (floating interest rate) ความเสี่ยงที่อาจมีขึน้ได้แก่ การที่ไม่สามารถคาดคะเนผลตอบแทนได้
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อย่างแน่ชัดในขณะที่ลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้ลอยตวัดงักลา่ว หากสญัญาที่ก าหนดสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง (Final Terms) ก าหนดให้การช าระดอกเบีย้ของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงแบ่งเป็น
หลายงวด ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงอาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากการที่ต้องน าผลตอบแทนนัน้ไปลงทนุใหม่ ซึ่งอาจให้อตัรา
ผลตอบแทนน้อยกวา่ หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดขณะนัน้ลดลงกวา่อตัราดอกเบีย้อ้างอิง (reinvestment risk) 

นอกจากนัน้ การท่ีผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงสามารถออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้คงที่หรืออตัราดอกเบีย้
ลอยตวัได้นัน้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงอาจมีการเข้าท าธุรกรรมป้องกนัความเสีย่ง ซึง่สง่ผลกระทบต่ออตัราดอกเบีย้ในตลาด
และตลาดรองของหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่อ้างอิงกับอตัราดอกเบีย้ลอยตวัหรือตลาดรองของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับ
อตัราดอกเบีย้คงที่ แล้วแตก่รณี 

 

4.6 หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกบัอันดับความน่าเชื่อถอืหรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการช าระหนี ้

(i) รายละเอียดโดยสงัเขปของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัอนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบต่อการช าระ
หนี ้

หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัอนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบต่อการช าระหนี ้คือ หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่
การช าระดอกเบีย้ และ/หรือ การช าระคืนเงินต้น ในเวลาที่ครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือก่อนหน้าที่จะครบ
ก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง จะถูกค านวณโดยอ้างอิงกับ และ/หรือ จะขึน้อยู่กับการเกิดเหตุการณ์ที่ มีผลกระทบต่อ 

การช าระหนี ้(Credit Event) ของผู้ ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) รายหนึ่งหรือหลายราย และ/หรือ ภาระผูกพัน
บางอยา่งของผู้ออกสนิทรัพย์อ้างอิงรายหนึง่หรือหลายราย 

(ii) ปัจจยัความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัอนัดับความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบต่อการ
ช าระหนี ้

หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่อ้างอิงกับอนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการช าระหนีม้ีรูปแบบของความเสี่ยง 
(risk profile) ท่ีแตกต่างจากหลกัทรัพย์ประเภทหนีท้ี่ไม่มีหลกัประกนัทัว่ไป ผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่อ้างอิงกับ
อนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบต่อการช าระหนีม้ีปัจจยัอ้างอิงเป็นความเสีย่งด้านเครดิต (credit risk) ของ 
ผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) รายหนึ่งหรือหลายราย และ/หรือ ภาระผกูพนับางอย่างของผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง
รายหนึ่งหรือหลายราย การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่อ้างอิงกับอนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อ  

การช าระหนีไ้ม่สามารถเทียบเคียงได้กับการลงทุนโดยตรงในหุ้ นหรือตราสารหนีท้ี่ออกโดยผู้ ออกสินทรัพย์อ้างอิง  
(Reference Entity)  

ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงควรตระหนกัวา่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไมไ่ด้มีหน้าที่ตรวจสอบ หรือไมไ่ด้มีความรับผิดชอบใด ๆ ตอ่
การตรวจสอบธุรกิจ ฐานะการเงิน อนาคต ความน่าเช่ือถือ สถานะ และ/หรือ กิจการของผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference 

Entity) รายใด รวมถึงประเภทของภาระผกูพนัของผู้ออกสนิทรัพย์อ้างอิง (Obligation Category) หรือลกัษณะของภาระผกูพนั
อ้างอิง (Obligation Characteristics) สินทรัพย์ที่ใช้อ้างอิง (Reference Obligation) และสนิทรัพย์ที่สง่มอบได้ (Deliverable 

Obligation) ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงควรประเมินและตรวจสอบในเร่ืองดงักลา่วด้วยตนเอง ผู้ลงทนุในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงที่อ้างอิงกบัอนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบต่อการช าระหนีไ้ม่อาจเช่ือถือตามความเห็นหรือค าแนะน า
ของผู้ ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงในส่วนของข้อมูลใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับบุคคลอื่น นอกจากข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงเอง  
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ปัจจยัความเสีย่งอื่น ๆ เพิ่มเติมซึง่ผู้ที่ประสงค์จะลงทนุควรค านงึถึงเมื่อจะลงทนุในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัอนัดบัความ
นา่เช่ือถือหรือเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบตอ่การช าระหนี ้

(1) การไถ่ถอนหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนครบก าหนดไถ่ถอนในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการช าระหนี ้  
(Credit Event) 

ในกรณีที่หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่อ้างอิงกับอนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการช าระหนีม้ีข้อ
ก าหนดให้สทิธิผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุันธ์แฝงไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงก่อนครบก าหนดไถ่ถอนในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์
ที่มีผลกระทบต่อการช าระหนี ้(Credit Event) ขึน้กับผู้ ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) และ/หรือภาระ
ผกูพนัของผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Obligation) ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงอาจไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงดงักลา่ว
ทัง้หมดหรือบางสว่นก่อนหน้าวนัครบก าหนดไถ่ถอน ผู้ที่ประสงค์จะลงทนุในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงพงึเข้าใจวา่อาจไม่มี
เกณฑ์บ่งชีห้รือข้อสรุปที่แน่นอนว่าเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการช าระหนี ้(Credit Event) ได้เกิดขึน้กับผู้ ออก
สินทรัพย์อ้างอิงและ/หรือภาระผูกพนัของผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Obligation) หรือไม่ในทุกกรณี และอาจจะมีข้อ
พิพาทเกิดขึ น้ ได้ว่าเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์หนึ่ งนัน้ ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการช าระหนี ้  
(Credit Event) ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง  
(Final Terms) หรือไม่ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาวินิจฉัยโดย  Credit Derivatives Determinations Committee  

(ถ้าเก่ียวข้อง) หรือการวินิจฉยัโดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงเก่ียวกบัการเกิดเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบตอ่การช าระหนี ้ 
(Credit Event) ในกรณีที่ไม่ปรากฎความผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง จะเป็นที่สุดและผูกพันทุกบุคคล (ซึ่งรวมถึงแต่  
ไม่จ ากัดเพียงผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง) ถึงแม้ว่าบุคคลดังกล่าว หรือสถาบันการเงิน หรือหน่วยงานจัดอันดับ  

ความนา่เช่ือถือหรือนกัวิเคราะห์อื่น ๆ จะไมเ่ห็นพ้องด้วยก็ตามทัง้นีเ้ว้นแต่ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสญัญาที่ก าหนด
สทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) 

(2) ความเสีย่งตอ่การไมไ่ด้รับช าระดอกเบีย้ 

หุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับอันดับความน่าเช่ือถือหรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการช าระหนีบ้างรุ่น อาจมี
ข้อก าหนดไม่ช าระดอกเบีย้ในบางกรณี เช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี ้(Credit Event) ขึน้กับ 

ผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) และ/หรือภาระผูกพนัของผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Obligation) เป็นต้น 
ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อก าหนดในสญัญาที่ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) 

(3) ความเสีย่งตอ่การสญูเสยีเงินต้น 

ผู้ลงทนุจะมีความเสี่ยงต่อการสญูเสยีเงินต้นถ้ามีเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบต่อการช าระหนี ้(Credit Event) เกิดขึน้กบั 

ผู้ออกสนิทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) และ/หรือ ภาระผกูพนัของผู้ออกสนิทรัพย์อ้างอิง (Obligation) และมีการ
บรรลเุง่ือนไขของการเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว (ถ้ามี) ทัง้นีเ้นื่องจากราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือหรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการช าระหนี  ้(Credit Event Redemption Amount) เมื่อเกิด
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการช าระหนี ้(Credit Event) มีความเป็นไปได้ที่จะต ่ากว่าจ านวนเงินต้นตามหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงและอาจจะเทา่กบัศนูย์ในบางกรณี นอกจากนี ้มลูค่าตลาดของกองสินทรัพย์ที่สง่มอบได้ (Deliverable 

Obligation Portfolio) ในสว่นของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่มีการสง่มอบเป็นหลกัทรัพย์หรือปัจจยัอ้างอิงอื่นแตล่ะหนว่ย
ก็มีความเป็นไปได้ที่จะต ่ากวา่จ านวนเงินต้นตามหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงและอาจจะเทา่กบัศนูย์ได้ในบางกรณี 
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ทัง้นี ้ราคาไถ่ถอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการช าระหนี ้(Credit Event Redemption Amount) หรือ
จ านวนของสินทรัพย์ที่ส่งมอบได้ (Deliverable Obligation) ซึ่งส่งมอบให้กับผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง จะสะท้อน
มูลค่าตลาดของภาระผูกพันของผู้ ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference Obligation) ภายหลงัจากที่มีเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบตอ่การช าระหนีเ้กิดขึน้ หกัออกด้วยคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ  เช่น คา่ใช้จ่ายในการยกเลกิธุรกรรมป้องกนัความเสีย่ง 
เป็นต้น โดยคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะสะท้อนถึงต้นทนุของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงในการยกเลิก การล้างฐานะ ฯลฯ ที่
ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงเข้าท าโดยหรือในนามของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงส าหรับหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิง
กบัอนัดบัความนา่เช่ือถือหรือเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบตอ่การช าระหนี ้ทัง้นี ้ตวัแทนค านวณเงิน (Calculation Agent) 
จะมีดลุยพินิจอนัเด็ดขาดแตเ่พียงผู้ เดียวในการค านวณคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ  ดังกลา่วข้างต้น อยา่งไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงไมม่ีหน้าที่ต้องเข้าท าธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งของตนเองส าหรับหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือหรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการช าระหนี ้และไม่จ าเป็นต้องป้องกันความเสี่ยงของตนเองใน
ลกัษณะที่จะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการยกเลิกสัญญา (unwind costs) ที่ต ่าที่สุด ผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงพึง
ตระหนกัว่า ถ้าค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีจ านวนสงูกว่าผลคณูของจ านวนเงินต้นตามหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงกบัราคาสดุท้าย
ภายหลังเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี  ้(Final Price) หรือมูลค่าตลาดของกองทรัพย์สินที่ส่งมอบได้ 
(Deliverable Obligation Portfolio) (แล้วแต่กรณี) ณ วนัไถ่ถอน ราคาไถ่ถอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อ  

การช าระหนี ้(Credit Event Redemption Amount) จะเทา่กบัศนูย์ 

(4) ค านิยาม Credit Derivatives Definitions และ Credit Derivatives Determinations Committees 

(ก) ค านิยาม Credit Derivatives Definitions 

สัญญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) อาจมีการ
ก าหนดให้มีการอ้างอิงถึงค านิยามและบทบญัญัติของ  ISDA Credit Derivatives Definitions ซึ่งมี
ผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  กนัยายน พ.ศ.  เป็นต้นไป ( “Credit Derivatives Definitions”) หรือไมก็่ได้ 
นอกจากนี  ้ข้อก าหนดในสัญญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง  
(Final Terms) อาจมีความแตกต่างจากค านิยามใน Credit Derivatives Definitions ดงันัน้ การลงทุนใน
หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่อ้างอิงกับอนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการช าระหนีจ้ึงไม่
สามารถเทียบเคียงได้กับการลงทุนในตราสารประเภท credit default swap ที่น าเอาค านิยามตาม  

Credit Derivatives Definitions มาใช้บงัคบัISDA ได้ ท าก า รตี พิ ม พ์  เผย แพ ร่และป รับป รุง  Credit 

Derivatives Definitions มาโดยตลอด เพื่อให้การท าธุรกรรมที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับอันดับความ
น่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบต่อการช าระหนีม้ีมาตรฐานและคาดว่าจะยงัคงมีการเปลี่ยนแปลง 
Credit Derivatives Definitions ต่ อ ไป  ทั ง้นี  ้อ าจมี ก รณี ที่ ค วาม เห็ นของผู้ ค้ า ในตลาด  (market 

participants) ในการตีความบทบัญญัติใน Credit Derivatives Definitions ที่น ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
สญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) แตกตา่งกนัออกไป 
ด้วยเหตุที่ตลาดมีพฒันาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการตีความที่แตกต่างกันนีอ้าจส่งผลกระทบในทางลบต่อ  

หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัอนัดบัความนา่เช่ือถือหรือเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบตอ่การช าระหนี  ้

ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่สามารถรับรองได้ว่าการเปลี่ยนแปลง  Credit Derivatives Definitions 

ดงักลา่ว จะเป็นที่คาดคะเนได้หรือจะเอือ้ประโยชน์ต่อผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงหรือผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝง อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงบทบญัญัติใน Credit Derivaitives Definitions ที่อาจมี
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ขึน้ในอนาคต โดยทัว่ไปจะไมม่ีผลตอ่หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัอนัดบัความนา่เช่ือถือหรือเหตกุารณ์ที่
มีผลกระทบตอ่การช าระหนีท้ี่ได้ออกไปแล้ว 

(ข) Credit Derivatives Determinations Committees 

 Credit Derivatives Determinations Committees มีหน้าที่ท าการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัที่มี
อนุพันธ์แฝงทางการเงินด้านเครดิต และเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส โดยการพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบต่อการช าระหนี ้(Credit Event) เกิดขึน้หรือไม่นัน้ อาจขึน้อยู่กับการพิจารณาวินิจฉัยของ  
Credit Derivatives Determinations Committee นอกจากนี ้ในบางกรณีการตดัสินใจของผู้ออกหุ้นกู้ที่มี
อนุพันธ์แฝงหรือตัวแทนค านวณเงิน (Calculation Agent) อาจถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามมติของ  

Credit Derivatives Determination Committee ที่ออกมาในภายหลงัได้ ถ้าผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงส่ง 
Credit Event Notice ถึงผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงดงักลา่วพึงตระหนกัวา่ค าบอก
กลา่วนัน้อาจถกูแทนที่โดยมติของ Credit Derivatives Determinations Committee ได้กลา่วอีกนยัหนึ่งก็
คือในการพิจารณาวินิจฉยัใด ๆ ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงหรือตวัแทนค านวณเงิน ผู้ออกหุ้นกู้ที่มี
อนุพันธ์แฝงอาจค านึงถึง (และในบางกรณีจะผูกพันตาม) ค าตัดสินของ  ISDA Credit Derivatives 

Determinations Committee 

(5) ความเสีย่งด้านเครดิตทางอ้อม (Synthetic Exposure) 

ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่อ้างอิงกับอนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการช าระหนีไ้ม่ได้มีสิทธิ
เรียกร้องต่อผู้ ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) และในกรณีที่เกิดความสูญเสียใด ๆ ผู้ ลงทุนในหุ้ นกู้ ที่มี
อนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงอันดับความน่าเช่ือถือหรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการช าระหนี จ้ะไม่มีสิทธิไล่เบีย้ต่อ 

ผู้ออกสนิทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) โดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไมจ่ าเป็นที่จะต้องเป็นเจ้าของหรือถือครอง
ภาระผูกพนั (Obligation) ใด ๆ หรือสินทรัพย์ที่ใช้อ้างอิง (Reference Obligation) และผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไม่
สามารถอนมุานเอาจากเอกสารฉบบันีห้รือสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง 
(Final Terms) วา่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงถือครองภาระผกูพนั (Obligation) หรือสนิทรัพย์ที่ใช้อ้างอิง (Reference 

Obligation) ใด ๆ ดังกล่าวหรือมีความเสี่ยงด้านเครดิต (credit exposure)โดยตรงต่อผู้ ออกสินทรัพย์อ้างอิง 
(Reference Entity) รายใดได้เว้นแตก่ าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นในสญัญาที่ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้
ที่มีอนุพนัธ์แฝง (Final Terms) ทัง้นี ้จ านวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงพึงช าระภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่
อ้างอิงกบัอนัดบัความนา่เช่ือถือหรือเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบตอ่การช าระหนีจ้ะไม่มีความเก่ียวข้องไมว่่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมกับการถือครองหรือไม่ได้ถือครองภาระผูกพนัของผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Obligation) หรือสินทรัพย์ที่ใช้
อ้างอิง (Reference Obligation) ใด ๆ   

(6) การเกิด Succession Event  

เมื่อเกิด  Succession Event ขึน้  จะถือว่าผู้ ออกสินทรัพย์อ้างอิงที่มาแทนที่ผู้ ออกสินทรัพย์อ้างอิงรายเดิม 
(Successor Reference Entity) คือผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) ซึ่งเข้าแทนที่ (หรือเข้าเพิ่มเติมกับ) 
ผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) ที่ก าหนดไว้แต่เดิมในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและ 

ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) (แล้วแต่กรณี) (เว้นแต่ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms))  
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(7) การไถ่ถอนภายหลงัจากวนัครบก าหนดไถ่ถอน 

วนัไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการช าระหนี ้(Credit Event Redemption 

Date) วนัส่งมอบสินทรัพย์ครัง้สุดท้าย (Final Delivery Date) หรือวนัช าระหนีโ้ดยการส่งมอบเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ปัจจัยอ้างอิงอื่น (Physical Settlement Date) อาจจะเกิดขึน้ภายหลงัจากวนัครบก าหนดไถ่ถอนก็ได้ ในบางกรณี 
นอกจากนัน้ ถ้ามีเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบตอ่การช าระหนีห้รือเหตกุารณ์ที่จะน าไปสูเ่หตกุารณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี ้
(Potential Credit Event) เกิดขึน้ก่อนหรือในวนัครบก าหนดไถ่ถอนแตย่งัไมไ่ด้มีการสง่ค าบอกกลา่ววา่มีเหตกุารณ์ที่
มีผลกระทบตอ่การช าระหนีเ้กิดขึน้ (Credit Event Notice) ในวนัครบก าหนดไถ่ถอน หรือก่อนหน้านัน้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงอาจเลือกที่จะขยายวนัไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่ อ้างอิงกบัอนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ที่มี
ผลกระทบต่อการช าระหนีด้ังกล่าวโดยการส่งค าบอกกล่าวการขยายเวลา (Extension Notice) โดยในระหว่าง
ระยะเวลาที่ขยายออกไป (Extension Period) ผู้ ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจส่งค าบอกกล่าวว่ามีเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบต่อการช าระหนี ้(Credit Event Notice) เกิดขึน้ซึง่สง่ผลให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมีอนพุนัธ์แฝงอาจได้รับเงินต้นคืนน้อย
กวา่จ านวนที่ลงทนุไปได้ 

(8) การไมค่ า้ประกนัการปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของผู้ออกสนิทรัพย์อ้างอิง 

หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัอนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบต่อการช าระหนี ้เป็นภาระผกูพนั
โดยตรงที่ไมด้่อยสทิธิและไม่มีหลกัประกนัของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึ่งอ้างอิงกบัความเสีย่งทางด้านเครดิตของ
ผู้ ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) และภาระผูกพันของผู้ ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Obligation) (ซึ่งรวมถึง
สินทรัพย์ที่ใช้อ้างอิง (Reference Obligation)) ตามที่ระบุอยู่ในสัญญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและ 

ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง (Final Terms) ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง และ/หรือ ตวัแทน (Agent) หรือบริษัทใน
เครือของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงหรือตวัแทนดงักลา่วไม่ได้ค า้ประกนัการปฏิบตัิตามภาระผกูพนั หรืออยู่เบือ้งหลงั
การปฏิบตัิตามภาระผูกพนัของผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) และไม่ได้มีภาระผกูพนัต้องชดใช้ความ
สญูเสยีอนัเนื่องมาจากเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบตอ่การช าระหนีด้งักลา่ว 

(9) ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงและ/หรือตวัแทน (Agent) และ/หรือบริษัทในเครือของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงและ/หรือ
ตวัแทนดงักลา่วไมม่ีหน้าที่ต้องให้ข้อมลูบางประเภทท่ีอาจกระทบตอ่มลูคา่ของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง  

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงและ/หรือตวัแทน (Agent) หรือบริษัทในเครือของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงหรือตวัแทน
ดงักล่าว อาจมีข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) บริษัทในเครือของผู้ออกสินทรัพย์
อ้างอิง สินทรัพย์ที่ใช้อ้างอิง (Reference Obligation) หรือผู้ค า้ประกนัรายใด ๆ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบกบัมูลค่า
ของหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับอันดับความน่าเช่ือถือหรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการช าระหนีอ้ย่างมี
นยัส าคญัโดยข้อมลูดงักลา่วอาจเป็นที่เปิดเผยตอ่สาธารณชนหรือเป็นที่ทราบแก่ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงหรือบคุคล
อื่นใดหรือไมก็่ได้ โดยในกรณีดงักลา่วผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงและ/หรือตวัแทน หรือบริษัทในเครือของผู้ออกหุ้นกู้ที่
มีอนุพันธ์แฝงหรือตัวแทนดังกล่าวไม่มีหน้าที่ในอันที่จะต้องเปิดเผยซึ่งความสัมพันธ์หรือข้อมูลใด ๆ ดังกล่าว  
(ไมว่า่ข้อมลูดงักลา่วจะเป็นความลบัหรือไม)่ ให้ผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงทราบ 

(10) การไมใ่ห้ค ารับรอง 

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงและ/หรือตวัแทน (Agent) และ/หรือบริษัทในเครือของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงและ/หรือ
ตวัแทนดังกล่าว ไม่ได้ให้ค ารับรอง ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เก่ียวกับผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference 
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Entity) ห รือสินท รัพ ย์ที่ ใ ช้ อ้ างอิ ง  (Reference Obligation) ใด  ๆ  ห รือคุณ ภาพทางด้านความน่า เช่ื อ ถือ  
(credit quality) ของผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) หรือสินทรัพย์ที่ใช้อ้างอิง (Reference Obligation) 
หรือเก่ียวกับข้อมูลที่อยู่ในเอกสารใด ๆ ซึ่งแจกจ่ายโดยผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) หรือ เผยแพร่ 
กบัตลาดหลกัทรัพย์หรือหนว่ยงานของรัฐแหง่ใดโดยผู้ออกสนิทรัพย์อ้างอิง (Reference Entity) 

 

4.7 หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่อ้างอิงกับหุ้นกู้หรือดชันีราคาหุ้นกู้หรือกองทุนหุ้นกู้ 

(i) รายละเอียดโดยสงัเขปของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัอหัุ้นกู้หรือดชันีราคาหุ้น  

หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัหุ้นกู้หรือดชันีราคาหุ้น คือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่การช าระดอกเบีย้ และ/หรือการช าระคืนเงินต้น
ในเวลาที่ครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง หรือก่อนหน้าที่จะครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง จะถกูค านวณโดย
อ้างอิงกบั และ/หรือ จะขึน้อยูก่บัหุ้นกู้หรือดชันีราคาหุ้น  

(ii) ความเสีย่งเก่ียวกบัการช าระหนีต้ามหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัหุ้นกู้ ด้วยการสง่มอบหุ้นกู้ อ้างอิง (ในกรณีที่มีการตกลง
ช าระหนีต้ามหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงด้วยการสง่มอบหุ้นกู้ อ้างอิง)  

การช าระหนีต้ามหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงด้วยการส่งมอบหุ้นกู้ อ้างอิงในกรณีที่มีการตกลงช าระหนีต้ามหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงด้วย
การสง่มอบหุ้นกู้ อ้างอิงโดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงนัน้ ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขหลายประการ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง การปฏิบตัิ
ตามหน้าที่ของผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง เช่นการสง่ค าสัง่ให้ท าการสง่มอบหุ้นกู้ อ้างอิง ทัง้นี ้ตามข้อก าหนดที่ระบไุว้ในสญัญาที่
ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) หากผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ปฏิบัติตาม
หน้าที่หรือไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ที่ก าหนดไว้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงมีสทิธิที่จะไม่สง่มอบหุ้นกู้ อ้างอิงให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ที่
มีอนพุนัธ์แฝง หรือในกรณีที่การสง่มอบหุ้นกู้ อ้างอิงให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงเป็นอนัพ้นวิสยัหรือไมส่ามารถกระท าได้ หรือ
มีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นพ้นวิสยัหรือไมส่ามารถกระท าได้ ซึง่รวมถึงกรณีที่หุ้นกู้ อ้างอิงมีข้อจ ากดัการโอน ผู้ออกหุ้นกู้ที่มี
อนุพันธ์แฝงมีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้ เดียวในการ ( ) ส่งมอบหุ้นกู้ อ้างอิงบางส่ว น หรือ ( ) ช าระหนีต้ามหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงด้วยเงินแทนการสง่มอบหุ้นกู้ อ้างอิง ซึ่งการใช้สิทธิดงักลา่วของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงอาจมีผลกระทบในทาง
ลบตอ่มลูคา่ของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี ้การสง่มอบหุ้นกู้ อ้างอิง (ในกรณีที่มีการตกลงช าระหนีต้ามหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงด้วยการสง่มอบหุ้นกู้ อ้างอิง) ยงัต้อง
เป็นไปตามวิธีการโอนหุ้นกู้ที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้ต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ อ้างอิงนัน้ ๆ ด้วย 
ซึ่งการโอนหุ้นกู้ อ้างอิงที่มิได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์กับการโอนหุ้นกู้ อ้างอิงที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ก็มี
วิธีการท่ีแตกต่างกนั ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจึงต้องเข้าใจวิธีการโอนหุ้นกู้ อ้างอิงที่เก่ียวข้องหากมีการสง่มอบหุ้นกู้ อ้าง อิงด้วย 
(ในกรณีที่มีการตกลงช าระหนีต้ามหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงด้วยการสง่มอบหุ้นกู้ อ้างอิง) 

(iii) หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัหุ้นกู้ที่ออกในประเทศก าลงัพฒันา (emerging market jurisdictions)  

กรณีหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงอ้างอิงกบัหุ้นกู้ที่ออกในประเทศก าลงัพฒันา (emerging market jurisdictions) หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง
ดงักลา่วจะมีความเสี่ยงเก่ียวเนื่องกับประเทศก าลงัพฒันานัน้ ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ความเสี่ยงด้านการผนัผวนทาง
เศรษฐกิจ การแทรกแซงโดยรัฐบาล การขาดระบบกฎหมายที่พัฒนาแล้วของประเทศนัน้ ๆ นอกจากนี ้โดยทั่วไปแล้ว  
การหาข้อมลูเก่ียวกบัประเทศก าลงัพฒันา (emerging market jurisdictions) มกัท าได้ยาก เนื่องจากการเปิดเผยข้อมลูมีจ ากดั 
และยังอาจสืบเนื่องจากการที่ระบบบัญชี การรายงานด้านการเงินยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ด้วยเหตุดังกล่าว  
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หุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ อ้างอิงกับราคาหุ้ นกู้ ที่ออกในประเทศก าลังพัฒนา (emerging market jurisdictions) อาจได้รับ
ผลกระทบในทางลบจากปัจจยัทางการเมือง เศรษฐกิจ การเงิน และสงัคมได้  

(iv) ท าการซือ้ขาย ดูแลสภาพคล่อง (market making activities) และ/หรือ อาจมีฐานะซือ้ (long positions) หรือฐานะขาย 
(short positions) ในปัจจัยอ้างอิงที่เก่ียวข้อง ในบัญชีซือ้ขายเพื่อตนเอง (proprietary accounts) หรือบัญชีอื่นซึ่งอยู่
ภายใต้การจดัการของตน  

(v) ในอนาคตเป็นผู้ รับประกันการจัดจ าหน่ายส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่อ้างอิงกบัปัจจยัอ้างอิงตวัเดียวกับ
ปัจจยัอ้างอิงส าหรับหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงตามเอกสารฉบบันี ้ 

(vi) เข้าท าธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งธุรกรรมใดธุรกรรมหนึง่หรือหลายธุรกรรมเพื่อป้องกนัความเสีย่งจากปัจจยัอ้างอิงหรือที่มี
อนพุนัธ์แฝงที่เก่ียวข้อง 

 ทัง้นี ้เนื่องจากการกระท าดงักลา่วของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง และ/หรือบริษัทในเครืออาจมีผลกระทบต่อราคาตลาด สภาพ
คลอ่งหรือมลูคา่ของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง และอาจถือวา่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เก่ียวข้อง
แม้วา่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะมไิด้มีความมุง่หมายให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วก็ตาม นอกจากนัน้ บริษัท
ในเครือบางแหง่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงอาจมีหรือเข้าถึงข้อมลูที่เก่ียวกบัหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ปัจจยัอ้างอิงและตราสารท่ี
มีอนพุนัธ์แฝงที่อ้างอิงปัจจยัอ้างอิงดงักลา่วเป็นครัง้คราว ไมว่า่ในฐานะผู้ รับประกนัการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่ปรึกษาหรือใน
ฐานะอื่นใด โดยบริษัทในเครือเหล่านัน้จะไม่มีข้อผูกพนัต้องเปิดเผย และจะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ดงักล่าวต่อผู้ซือ้หุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง 

 

 4.8  หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่อ้างอิงกับดัชนี J.P. Morgan Mozaic XRP  

เนื่องจากดัชนี J.P. Morgan Mozaic XRP เป็นดัชนีที่เกิดจากการค านวนจากหลักทรัพย์ต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน  
อตัราดอกเบีย้ และราคาสินค้าโภคภณัฑ์ในตลาด Futures ดงันัน้ ผู้ลงทนุจะต้องเผชิญกบัความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบีย้ และราคาสินค้าโภคภณัฑ์ในตลาด Futures ตามสดัสว่นที่ผู้ก าหนดค่าดชันี
เป็นผู้ก าหนด ดังนัน้ ผู้ ลงทุนควรศึกษาและท าความเข้าใจความเสี่ยงเก่ียวกับหลักทรัพย์ต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน  
อตัราดอกเบีย้ และสนิค้าโภคภณัฑ์ในตลาด Futures เพิ่มเติมจากสว่นท่ี 3 ของหนงัสอืชีช้วนนีด้้วย 

ดชันี J.P. Morgan Mozaic XRP มีหลกัการในการลงทนุของดชันีที่อนญุาตให้สามารถลงทนุได้ทัง้ในรูปแบบการ Long, Short 

หรือทัง้ Long และ Short สญัญา Futures บนหลกัทรัพย์เดียวกนัท่ีวนัสง่มอบตา่งกนั ผลตอบแทนที่ได้รับจากดชันีอาจตา่งจาก
ความคาดหมายของผู้ลงทนุ ภายใต้หลกัการการลงทุนของดชันีนีอ้าจมีบางกรณีที่อาจมีการท า Leverage ในการลงทนุเมื่อ
เป็นไปตามข้อก าหนดของดชันีโดยมุ่งหวงัเพื่อเพิ่มผลตอบแทนของผู้ลงทนุ แต่ในกรณีที่ราคาตลาดไม่เป็นไปตามที่คาดหวงั
อาจสง่ผลให้ดชันีลดลงมากกวา่ในกรณีที่ไมม่ีการท า Leverage  

ดชันี J.P. Morgan Mozaic XRP ถูกออกแบบมาเพื่อกระจายการลงทุนในหลกัทรัพย์หลายประเภทซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูล
ย้อนหลงัมีความสมัพนัธ์ (Correlation) ต ่าหรือตดิลบ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสีย่งในการลงทนุและช่วยสร้างผลตอบแทน
ที่สม ่าเสมอ ซึง่ในกรณีที่ Correlation เปลีย่นไปอาจสง่ผลให้การลงทนุมีความเสีย่งที่สงูขึน้และผลตอบแทนอาจไมส่ม ่าเสมอ 

ดชันี J.P. Morgan Mozaic XRP มีข้อก าหนดในการควบคมุความผนัผวนของการลงทนุ (Volatility Control) ที่ระดบัประเภท
หลักทรัพย์และระดับดัชนี ซึ่งจะท าให้เกิดการลดการลงทุนลงในเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง โดยมีเป้าหมายเพื่อลด  
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ความเสี่ยงของการลงทุนในเวลาที่มีความผันผวนสูงและสร้างผลตอบแทนที่สม ่าเสมอ ในกรณีที่ความผันผวนของราคา
หลกัทรัพย์ประเภทใดสงูเกินกวา่ที่ก าหนดไว้ ดชันีจะลดการลงทนุในหลกัทรัพย์นัน้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การกระจายน า้หนกั
การลงทนุของดชันีรวม และในกรณีที่ความผนัผวนของดชันีสงูเกินกวา่ที่ก าหนดไว้จะมีการลดการลงทนุในทกุหลกัทรัพย์ที่เป็น
องค์ประกอบของดชันีซึง่อาจท าให้ในบางกรณีผลตอบแทนออกมาต ่ากวา่ความคาดหมายของผู้ลงทนุได้ 

นอกจากนี ้ดชันี J.P. Morgan Moziac XRP ถกูพฒันาโดย สถาบนัจากตา่งประเทศและมีการกระจายสนิทรัพย์ในการค านวณ
เป็นสนิทรัพย์ตา่งประเทศ ดงันัน้ ผู้ลงทนุจะเผชิญกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นด้วย 

ความเสีย่งทัง้หมดที่ได้กลา่วมาอาจสง่ผลให้ระดบัของดชันีลดลง ซึง่จะสง่ผลให้ผู้ลงทนุได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในหุ้นกู้
ที่มีอนพุนัธ์แฝงลดลง หรือ อาจขาดทนุจากการลงทนุในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง หากหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงรุ่นนัน้ๆ ไมม่ีการคุ้มครอง
เงินต้น 

 

4.9  หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่อ้างอิงกับดัชนี DB Momentum Asset Allocator Target Volatility 5.5% 

เนื่องจากดัชนี DB Momentum Asset Allocator Target Volatility 5.5% เป็นดัชนีที่ เกิดจากการค านวนจากหลักทรัพย์
ตา่งประเทศ อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ และราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ในตลาด Futures ดงันัน้ ผู้ลงทนุจะต้องเผชิญกบัความ
ผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ต่างประเทศ อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบีย้ และราคาสินค้าโภคภณัฑ์ในตลาด Futures ตาม
สดัสว่นท่ีผู้ก าหนดคา่ดชันีเป็นผู้ก าหนด ดงันัน้ ผู้ลงทนุควรศกึษาและท าความเข้าใจความเสีย่งเก่ียวกบัหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ และสนิค้าโภคภณัฑ์ในตลาด Futures เพิ่มเติมจากสว่นท่ี 3 ของหนงัสอืชีช้วนนีด้้วย 

ดัชนี DB Momentum Asset Allocator Target Volatility 5.5% ถูกออกแบบมาเพื่อกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลาย
ประเภทโดยมีการก าหนดการลงทุนจากการดูผลตอบแทนย้อนหลงัตามทฤษฎีการลงทุนแบบ Momentum ในกรณีที่มูลค่า
หลกัทรัพย์ไม่เป็นไปตามที่ทฤษฎี Momentum คาดการณ์ อาจส่งผลให้ระดับของดัชนีลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ ลงทุนได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทนุในหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงลดลง หรือ อาจขาดทุนจากการลงทนุในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง หากหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงรุ่นนัน้ๆ ไมม่ีการคุ้มครองเงินต้น 

ดัชนี DB Momentum Asset Allocator Target Volatility 5.5% มีข้อก าหนดในการควบคุมความผันผวนของการลงทุน 
(Volatility Control) ที่ระดบัประเภทหลกัทรัพย์และระดบัดชันี ซึ่งจะท าให้เกิดการลดการลงทุนลงในเวลาที่ตลาดมีความผนั
ผวนสงู โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสีย่งของการลงทนุในเวลาทีม่ีความผนัผวนสงูและสร้างผลตอบแทนที่สม ่าเสมอ ในกรณีที่
ความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ประเภทใดสงูเกินกวา่ที่ก าหนดไว้ ดชันีจะลดการลงทนุในหลกัทรัพย์นัน้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบ
ตอ่การกระจายน า้หนกัการลงทนุของดชันีรวม และในกรณีที่ความผนัผวนของดชันีสงูเกินกวา่ที่ก าหนดไว้จะมีการลดการลงทนุ
ในทกุหลกัทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีซึง่อาจท าให้ในบางกรณีผลตอบแทนออกมาต ่ากวา่ความคาดหมายของผู้ลงทนุได้ 

นอกจากนี ้ดชันี DB Momentum Asset Allocator Target Volatility 5.5% ถกูพฒันาโดย สถาบนัจากต่างประเทศและมีการ
กระจายสนิทรัพย์ในการค านวณเป็นสนิทรัพย์ตา่งประเทศ ดงันัน้ ผู้ลงทนุจะเผชิญกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นด้วย 

ความเสีย่งทัง้หมดที่ได้กลา่วมาอาจสง่ผลให้ระดบัของดชันีลดลง ซึง่จะสง่ผลให้ผู้ลงทนุได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในหุ้นกู้
ที่มีอนพุนัธ์แฝงลดลง หรือ อาจขาดทนุจากการลงทนุในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง หากหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงรุ่นนัน้ๆ ไมม่ีการคุ้มครอง
เงินต้น 
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4.10  ข้อพิจารณาบางประการที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่อ้างอิงกับดัชนีอื่นๆ 

ในกรณีของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงมีปัจจยัอ้างอิงกบัดชันี ไมว่า่จะเป็น ดชันีหลกัทรัพย์ไทย ดชันีหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ดชันีอตัรา
ดอกเบีย้ ดชันีอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดชันีเครดิต ดชันีสินค้าโภคภณัฑ์ หรือดชันีผสมที่เกิดจากปัจจัยอ้างอิง
มากกว่าหนึ่ง ผู้ ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงจะด าเนินการคัดเลือกดัชนีที่จัดท าโดยผู้ ก าหนดค่าดัชนี ที่เป็นสถาบันที่มีความ
นา่เช่ือถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
วา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง โดยผู้ก าหนดคา่ดชันี จะไมม่ีสว่นเก่ียวข้องใน
การจัดท าสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง (Final Terms) หรือในการก าหนดเง่ือนไข
ของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เก่ียวข้อง  

แตอ่ยา่งไรก็ดี ผู้ลงทนุอาจเผชิญกบัเหตกุารณ์ที่ผู้ก าหนดคา่ดชันียตุิการเผยแพร่ดชันีระหวา่งอายขุองหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงได้ ซึ่ง
ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะมีการก าหนดวิธีการ รวมถึงสิทธิและหน้าที่ตา่งๆ ไว้ในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก
และผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) 

 

4.11 หุ้นกู้ ที่ มีอนุพันธ์แฝงมีปัจจัยอ้างอิงเป็นดัชนี BNP Paribas Multi-Asset Diversified vol 8 EUR Future และ 
BNP Paribas Multi-Asset Diversified vol 8 USD FX Hedge Future  

เนื่องจากดชันี BNP Paribas Multi-Asset Diversified vol 8 EUR Future และ BNP Paribas Multi-Asset Diversified vol 8 

USD FX Hedge Future เป็นดชันีท่ีเกิดจากการค านวนจากหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบีย้ และราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ในตลาด Futures ดังนัน้ ผู้ ลงทุนจะต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศ อัตรา
แลกเปลี่ยน อตัราดอกเบีย้ และราคาสินค้าโภคภณัฑ์ในตลาด Futures ตามสดัสว่นที่ผู้ก าหนดค่าดชันีเป็นผู้ก าหนด ดงันัน้ ผู้
ลงทนุควรศกึษาและท าความเข้าใจความเสีย่งเก่ียวกบัหลกัทรัพย์ต่างประเทศ อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ และสินค้าโภค
ภณัฑ์ในตลาด Futures เพิ่มเติมจากสว่นท่ี 3 ของหนงัสอืชีช้วนนีด้้วย 

ดัชนี BNP Paribas Multi-Asset Diversified vol 8 EUR Future และ BNP Paribas Multi-Asset Diversified vol 8 USD FX 

Hedge Future ถูกออกแบบมาเพื่อกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลายประเภทโดยมีการก าหนดการลงทุนจากการดู
ผลตอบแทนย้อนหลงัตามทฤษฎีการลงทนุแบบ Modern Portfolio Theory สามารถลงทุนได้ทัง้ในรูปแบบการ Long, Short 

หรือทัง้ Long และ Short สญัญา Futures บนหลกัทรัพย์เดียวกันที่วนัส่งมอบต่างกัน ในกรณีที่มูลค่าหลกัทรัพย์ไม่เป็นไป
ตามที่ทฤษฎี Modern Portfolio Theory คาดการณ์ อาจสง่ผลให้ระดบัของดชันีลดลง ซึ่งจะสง่ผลให้ผู้ลงทนุได้รับผลตอบแทน
จากการลงทนุในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงลดลง หรือ อาจขาดทนุจากการลงทนุในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง หากหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงรุ่น
นัน้ๆ ไมม่ีการคุ้มครองเงินต้น 

ภายใต้หลกัการการลงทนุของดชันีนีอ้าจมีบางกรณีที่อาจมีการท า Leverage ในการลงทนุเมื่อเป็นไปตามข้อก าหนดของดชันี
โดยมุง่หวงัเพื่อเพิ่มผลตอบแทนของผู้ลงทนุ แตใ่นกรณีที่ราคาตลาดไมเ่ป็นไปตามที่คาดหวงัอาจสง่ผลให้ดชันีลดลงมากกวา่ใน
กรณีที่ไมม่ีการท า Leverage 

ดัชนี BNP Paribas Multi-Asset Diversified vol 8 EUR Future และ BNP Paribas Multi-Asset Diversified vol 8 USD FX 

Hedge Future มีข้อก าหนดในการควบคมุความผนัผวนของการลงทนุ (Volatility Control) ซึง่จะท าให้เกิดการลดการลงทนุลง
ในเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงของการลงทุนในเวลาทีมีความผันผวนสูงและสร้าง



ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)                     

 

สว่นท่ี 3 ข้อมลูผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง หน้า 42 

ผลตอบแทนท่ีสม ่าเสมอ ในกรณีที่ความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ประเภทใดสงูเกินกวา่ที่ก าหนดไว้ ดชันีจะลดการลงทนุใน
หลกัทรัพย์นัน้ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อการกระจายน า้หนกัการลงทนุของดชันีรวม และในกรณีที่ความผนัผวนของดชันีสงูเกิน
กวา่ที่ก าหนดไว้จะมีการลดการลงทนุในทกุหลกัทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีซึง่อาจท าให้ในบางกรณีผลตอบแทนออกมา
ต ่ากวา่ความคาดหมายของผู้ลงทนุได้ 

นอกจากนี ้ดชันี BNP Paribas Multi-Asset Diversified vol 8 EUR Future และ BNP Paribas Multi-Asset Diversified vol 

8 USD FX Hedge Future ถูกพฒันาโดย สถาบันจากต่างประเทศและมีการกระจายสินทรัพย์ในการค านวณเป็นสินทรัพย์
ตา่งประเทศ ดงันัน้ ผู้ลงทนุจะเผชิญกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นด้วย 

ความเสีย่งทัง้หมดที่ได้กลา่วมาอาจสง่ผลให้ระดบัของดชันีลดลง ซึง่จะสง่ผลให้ผู้ลงทนุได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในหุ้นกู้
ที่มีอนพุนัธ์แฝงลดลง หรือ อาจขาดทนุจากการลงทนุในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง หากหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงรุ่นนัน้ๆ ไมม่ีการคุ้มครอง
เงินต้น 

 

4.12 หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีปัจจัยอ้างอิงเป็นดัชนี Goldman Sachs Momentum Builder Focus ER  

เนื่องจากดชันี Goldman Sachs Momentum Builder Focus ER เป็นดชันีที่เกิดจากการค านวนจากหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบีย้ และราคาสินค้าโภคภณัฑ์ในตลาด Futures ดงันัน้ ผู้ลงทนุจะต้องเผชิญกบัความผนัผวนของ
ราคาหลกัทรัพย์ต่างประเทศ อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบีย้ และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาด Futures ตามสดัส่วนที่ผู้
ก าหนดค่าดชันีเป็นผู้ก าหนด ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรศึกษาและท าความเข้าใจความเสี่ยงเก่ียวกับหลกัทรัพย์ต่างประเทศ อตัรา
แลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ และสนิค้าโภคภณัฑ์ในตลาด Futures เพิ่มเติมจากสว่นท่ี 3 ของหนงัสอืชีช้วนนีด้้วย 

ดชันี Goldman Sachs Momentum Builder Focus ER ถกูออกแบบมาเพื่อกระจายการลงทนุในหลกัทรัพย์หลายประเภทโดย
มีการก าหนดการลงทนุจากการดผูลตอบแทนย้อนหลงัตามทฤษฎีการลงทนุแบบ  Modern Portfolio Theory ในกรณีที่มลูค่า
หลกัทรัพย์ไม่เป็นไปตามที่ทฤษฎี Modern Portfolio Theory คาดการณ์ อาจส่งผลให้ระดับของดัชนีลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้
ลงทนุได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงลดลง หรือ อาจขาดทนุจากการลงทนุในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง หาก
หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงรุ่นนัน้ๆ ไมม่ีการคุ้มครองเงินต้น 

ดัชนี Goldman Sachs Momentum Builder Focus ER มีข้อก าหนดในการควบคุมความผันผวนของการลงทุน (Volatility 

Control) ที่ระดบัประเภทหลกัทรัพย์และระดบัดชันี ซึ่งจะท าให้เกิดการลดการลงทนุลงในเวลาที่ตลาดมีความผนัผวนสงู โดยมี
เป้าหมายเพื่อลดความเสีย่งของการลงทนุในเวลาทีมีความผนัผวนสงูและสร้างผลตอบแทนที่สม ่าเสมอ ในกรณีที่ความผนัผวน
ของราคาหลกัทรัพย์ประเภทใดสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ ดัชนีจะลดการลงทุนในหลกัทรัพย์นัน้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
กระจายน า้หนกัการลงทนุของดชันีรวม และในกรณีที่ความผนัผวนของดชันีสงูเกินกว่าที่ก าหนดไว้จะมีการลดการลงทนุในทุก
หลกัทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีซึง่อาจท าให้ในบางกรณีผลตอบแทนออกมาต ่ากวา่ความคาดหมายของผู้ลงทนุได้ 

นอกจากนี ้ดชันี Goldman Sachs Momentum Builder Focus ER ถกูพฒันาโดย สถาบนัจากตา่งประเทศและมีการกระจาย
สนิทรัพย์ในการค านวณเป็นสนิทรัพย์ตา่งประเทศ ดงันัน้ ผู้ ลงทนุจะเผชิญกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นด้วย 

ความเสีย่งทัง้หมดที่ได้กลา่วมาอาจสง่ผลให้ระดบัของดชันีลดลง ซึง่จะสง่ผลให้ผู้ลงทนุได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในหุ้นกู้
ที่มีอนพุนัธ์แฝงลดลง หรือ อาจขาดทนุจากการลงทนุในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง หากหุ้นกู้ที่มีอนพุันธ์แฝงรุ่นนัน้ๆ ไมม่ีการคุ้มครอง
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เงินต้น   

 

5 ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร 
รายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี  เมษายน   (วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น) มีรายละเอยีด ดงันี ้  

รายชื่อ 
จ านวนหุ้น 

สามัญ บุริมสิทธิ รวม ร้อยละ 
1. กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 7,696,248,833 0 7,696,248,833 55.05 

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 787,980,031 2,060 787,982,091 5.64 

3. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย จ ากดั 460,613,600 0 460,613,600 3.29 

4. STATE STREET EUROPE LIMITED 367,499,309 0 367,499,309 2.63 

5. กองทนุรวม วายภุกัษ์หนึง่ โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 307,925,658 2,726,095 310,651,753 2.22 

6. กองทนุรวม วายภุกัษ์หนึง่ โดย บลจ.กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 307,925,657 2,726,095 310,651,752 2.22 

7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากดั 

203,348,271 0 203,348,271 1.45 

8. ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากดั 137,776,000 0 137,776,000 0.99 

9. ธนาคารออมสนิ 111,879,722 0 111,879,722 0.80 

10. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 107,309,677 0 107,309,677 0.77 

11. ผู้ ถือหุ้นอื่น 3,487,554,492 45,750 3,487,600,242 24.94 

รวม 13,976,061,250 5,500,000 13,981,561,250 100.00 

หมายเหตุ   :  ข้อมลูจาก บจ. ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) นายทะเบียนหุ้นของธนาคาร 

กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน  

ณ วนัที่ 21 เมษายน 2565 ธนาคารมีกองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ จ านวน 7,696,248,833 

หุ้ น หรือเท่ากับร้อยละ 55.05 ของหุ้ นสามัญและหุ้ นบุริมสิทธิจดทะเบียนที่ช าระแล้ว (หรือคิดเป็นร้อยละ 55.07 ของหุ้ นสามัญ 

จดทะเบียนที่ช าระแล้ว) กองทนุเพื่อการฟืน้ฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (“กองทุนฯ”) มีวตัถุประสงค์เพื่อฟืน้ฟูและพฒันาระบบ
สถาบนัการเงินให้มีความมัน่คงและเสถียรภาพ โดยมีคณะกรรมการจัดการกองทุนเป็นผู้ วางนโยบายและควบคุมดูแลกองทุน ทัง้นี ้ 
กองทนุฯ มีฐานะทัง้เป็นสว่นหนึ่งและเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายจดัการกองทุนท าหน้าที่ในการ
บริหารภายใต้กรอบของคณะกรรมการจดัการกองทนุ 

 

รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565  ประกอบด้วย 

1) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ  
2) นายไกรฤทธ์ิ อชุกุานนท์ชยั รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน

กรรมการก ากบัดแูลความเสีย่ง 
3) นายวิชยั อศัรัสกร กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
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4) นายธนัวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน กรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ และ
กรรมการก ากบัดแูลความเสีย่ง 

5) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม และกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์ 

6) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

7) พลเอก เทียนชยั รับพร กรรมการ ประธานกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 

8) นายปณุณิศร์ ศกนุตนาค กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการก ากบัดแูลความเสีย่ง 
9) นางนิธิมา เทพวนงักรู กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

10) นายลวรณ แสงสนิท กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

11) ดร.กลุยา ตนัติเตมิท กรรมการ กรรมการก ากบัดแูลความเสีย่ง และกรรมการบรรษัท 

ภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

12)  นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการก ากบัดแูล
ความเสีย่ง 

     นางสาวสนิีนาฏ ด าริห์อนนัต์ ผู้ช่วยเลขานกุาร 
 

 

 

รายละเอียดการเปลีย่นแปลงกรรมการ  
1) ดร.กลุยา ตนัติเตมิท ด ารงต าแหนง่กรรมการธนาคาร วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 แทน

นางแพตริเซยี มงคลวนิช ทีล่าออกจากต าแหนง่กรรมการธนาคาร 
ตัง้แตว่นัท่ี 23 กนัยายน 2564   

 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนธนาคาร 
ในปี 2565 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนธนาคารเป็นดังนี  ้“นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่โดยล าพัง  

ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัท 

 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการธนาคารได้มีการแต่งตัง้เลขานุการบริษัทตัง้แต่ปี 2551 มาเป็นล าดบั จนถึงปัจจุบนั ได้แต่งตัง้ นายพงษ์สิทธ์ิ  
ชยัฉตัรพรสขุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานก ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย ท าหน้าที่เป็น เลขานุการบริษัท มีผล
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ตัง้แตว่นัที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของธนาคาร โดยคณุสมบตัิและหน้าที่ของเลขานกุารบริษัทมีรายละเอียด ดงันี ้

 หน้าที่ความรับผิดชอบส าหรับต าแหน่งเลขานุการบริษัท 

1)  ดแูลกิจกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการธนาคาร เพื่อปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง 
2)  จดัประชมุผู้ ถือหุ้น และการประชมุคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของธนาคาร และติดตามให้มีการ

ปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้อง และสม า่เสมอ 

3)  จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงันี ้
-  ทะเบียนกรรมการ 
-  หนงัสอืนดัประชมุกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษัท 

-  หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

4)  เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
5)  ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคาร และที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

6)  ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการเก่ียวกบัข้อกฎหมาย ระเบยีบ และข้อบงัคบัตา่งๆ ของธนาคาร 
7)  ดแูลเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) 
8)  เป็นท่ีปรึกษาและประสานงานกบัเลขานกุารของคณะกรรมการชดุตา่งๆ 

9)  ติดตอ่และสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้นและขา่วสารของธนาคาร 
 10) ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

 

รายช่ือและต าแหนง่ของผู้บริหารระดบัสงู ณ วนัท่ี 30 มถินุายน 2565  

 ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง สายงาน 

1 นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จดัการใหญ่   

2 นางประราล ี รัตน์ประสาทพร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน Digital Solutions 

3 นายวีระพงศ์ ศภุเศรษฐ์ศกัดิ ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง 

4 นายสรุธนัว์ คงทน รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 

        รักษาการผู้บริหารสายงาน  
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 

5 นายรวินทร์ บญุญานสุาสน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทนุ 

  6 นายเอกชยั เตชะวิริยะกลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารความเสีย่ง 

7 นางสาวศรัณยา เวชากลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารการเงิน 

8  นายสนัต ิ ปริวิสทุธ์ิ  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานปฏิบตัิการ 

9 นายศภุวฒัน์ วฒัน์ธนปต ิ  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานทรัพยากรบคุคลและ
บรรษัทภิบาล 
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10 นายธวชัชยั ชีวานนท์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจดัการทางการเงิน
เพื่อธุรกิจ 

11 นายพงษ์สทิธ์ิ ชยัฉตัรพรสขุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานก ากบักฎเกณฑ์และ
กฎหมาย 

12 นายกิตติพฒัน์  เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส  
ผู้บริหารสายงาน 

สายงานธุรกิจภาครัฐ 

13 นายชาญชยั สนิศภุรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส  
ผู้บริหารสายงาน 

สายงานบริหารคณุภาพสนิเช่ือ
และกระบวนการธุรกิจเครือขา่ย
รายยอ่ย 

  
14 นายปานะพนัธ์ หาญกิจจะกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส  

ผู้บริหารสายงาน 

สายงานตรวจสอบภายใน 

15 นายเฉลมิ ประดิษฐอาชีพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส  
ผู้บริหารสายงาน 

สายงานเครือขา่ยธุรกิจขนาดเลก็
และรายยอ่ย 

16 นางสวุรรณา อนนัทานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส  
ผู้บริหารสายงาน 

สายงานปรับโครงสร้างหนีแ้ละ
บริหารทรัพย์สนิ 

17 นายกฤษณ์ ฉมาภิสษิฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส  
ผู้บริหารสายงาน 

สายงานสือ่สารและภาพลกัษณ์
องค์กร 

18 นายรุ่งเรือง สขุเกิดกิจพิบลูย์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จดัการใหญ่  
รักษาการผู้บริหารสายงาน 

สายงานกลยทุธ์และผลติภณัฑ์รายยอ่ย 

สายงานกลยทุธ์และผลติภณัฑ์
รายยอ่ย  

รายละเอียดการเปลีย่นแปลงผู้บริหารระดบัสงู ในปี 2565 ( 1 มกราคม 2565 – 30 มิถนุายน 2565 ) 

1 นายพิชิต จงสฤษดิ์หวงั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บริหารสายงาน สายงานกลยทุธ์และผลติภณัฑ์ 

รายยอ่ย ลาออกจากธนาคาร ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2565  
    
 

2     นายรุ่งเรือง             สขุเกิดกิจพิบลูย์     ด ารงต าแหนง่ ที่ปรึกษากรรมการผู้จดัการใหญ่ รักษาการผู้บริหารสายงาน 

สายงานกลยทุธ์และผลติภณัฑ์รายยอ่ย แทน นายพิชิต จงสฤษดิห์วงั ที่ลาออกจาก 

ธนาคาร ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2565  
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6 ฐานะทางการเงนิ การด าเนินงาน และข้อมูลที่ส าคัญของธุรกิจ 

         ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูงบการเงิน ข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของธนาคารได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารท่ี 
Krungthai.com 

 ธนาคารได้แสดงรายละเอียดงบการเงินโดยสรุป ดงันี ้

• งบการเงินโดยสรุปประจ าปี 2564 

ส าหรับการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของปี 2564 ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ตามแบบ 56-1 

One report ประจ าปี 2564 และงบการเงินรายไตรมาสส าหรับรอบระยะเวลาที่ตอ่เนื่องจากงวดการบญัชีประจ าปี 2564 ซึ่งธนาคารได้
ยื่นต่อส านกังาน ก.ล.ต. แล้ว ตามนยัแห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ได้ที่เว็บไซต์ของส านกังาน 
ก .ล .ต . (https: / /www.sec.or. th)  เว็ บ ไซ ต์ ข อ งต ล า ด ห ลั ก ท รัพ ย์  (https:/ /www.set.or. th)  แ ล ะ เว็ บ ไซ ต์ ข อ ง ธน าค า ร 
(https://krungthai.com) 

• งบการเงินโดยสรุปส าหรับไตรมาสที่ /   
ธนาคารแสดงงบแสดงฐานะการเงินส าหรับไตรมาสที่ /  เปรียบเทียบกบั ปี 2564 และแสดงงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

และงบกระแสเงินสด ส าหรับไตรมาสที่ /  เปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ /  โดยได้แสดงทัง้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคาร  
 
 



ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)                     

 

สว่นท่ี 3 ข้อมลูผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง หน้า 48 

 

งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: พันบาท) 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์
เงินสด 55,511,137            63,543,939            55,492,331            63,515,240            

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ       542,875,449          469,216,499          542,667,858          468,832,143          

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน 13,931,019            18,038,574            13,931,019            18,306,692            

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 90,816,852            52,659,994            90,816,852            52,659,994            

เงินลงทุนสุทธิ 252,511,687          342,041,937          252,587,345          342,121,904          

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 8,851,251              21,974,786            11,042,216            11,042,216            

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ            2,480,587,150       2,476,219,848       2,402,873,722       2,401,462,429       

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 40,701,916            39,226,941            40,691,661            39,183,154            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 31,109,356            31,518,477            28,230,344            28,639,090            

สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ 4,088,411              4,271,626              3,291,054              3,486,000              

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 11,635,984            10,846,341            10,483,572            9,264,125              

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 5,035,768              4,788,684              2,526,553              2,254,205              

รายได้ค้างรับ 2,427,228              2,290,835              2,261,942              1,998,823              

สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ 24,963,095            20,105,960            24,664,639            20,156,182            

รวมสินทรัพย์ 3,565,046,303       3,556,744,441       3,481,561,108       3,462,922,197       

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก 2,603,599,662       2,614,747,357       2,606,993,976       2,619,065,923       

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 259,141,948          296,344,379          251,160,956          292,398,188          

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 4,968,776              4,210,129              4,968,776              4,210,129              

หน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
   ผ่านก าไรหรือขาดทุน 2,699,065              -                              2,699,065              -                              

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ 89,459,391            50,549,723            89,459,391            50,549,723            

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 155,544,961          133,817,209          114,425,055          91,391,660            

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 4,106,652              4,276,620              3,250,707              3,448,570              

ประมาณการหน้ีสิน 18,188,204            20,364,076            16,521,960            18,837,191            

หน้ีสินอ่ืน 57,402,124            58,323,508            51,586,524            51,286,436            

รวมหน้ีสิน 3,195,110,783       3,182,633,001       3,141,066,410       3,131,187,820       

ส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 355,387,128          360,052,892          340,494,698          331,734,377          

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 14,548,392            14,058,548            -                              -                              

รวมส่วนของเจ้าของ 369,935,520          374,111,440          340,494,698          331,734,377          

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 3,565,046,303       3,556,744,441       3,481,561,108       3,462,922,197       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท) 2Q2565 2Q2564 2Q2565 2Q2564

ก าไรหรือขาดทุน
รายได้ดอกเบ้ีย 27,259,798      26,348,976      23,536,746      22,775,355

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 5,441,399         5,432,575         5,120,127         5,084,841         

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ 21,818,399      20,916,401      18,416,619      17,690,514      

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 6,727,492         6,857,741 5,051,187         5,131,786

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 1,816,621         1,965,549 1,271,522         1,396,341

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,910,871         4,892,192         3,779,665         3,735,445         

ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 772,692            771,857            771,904            771,560            

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 30,591              323,576            30,591              766,944            

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 200,026            336,719            -                    -                         

รายได้เงินปันผล 145,224            163,352            2,664,568         2,267,009         

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 1,586,469         1,446,724         774,662            763,126            

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 29,464,272      28,850,821      26,438,009      25,994,598      

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน 5,623,853 6,578,823 4,162,053 5,279,321

ค่าตอบแทนกรรมการ 115,371 118,912 30,320 23,912

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 2,340,824 2,138,655 1,272,730 1,178,915

ค่าภาษีอากร 970,876            968,681            833,864            837,685

ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย 598,702            251,528            645,858            269,884

อ่ืน ๆ 2,867,280 2,178,265 3,798,762 3,314,786

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 12,516,906      12,234,864      10,743,587      10,904,503      

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 5,668,781         8,096,502         4,636,470         6,932,670         

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 11,278,585      8,519,455         11,057,952      8,157,425         

ภาษีเงินได้ 1,996,202         1,656,542         1,454,741         1,317,835         

ก าไรสุทธิ 9,282,383         6,862,913         9,603,211         6,839,590         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท) 2Q2565 2Q2564 2Q2565 2Q2564

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ี
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (1,825,308)       (8,245)               (1,830,186)       (6,674)               

ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ 8,312                30,526              8,312                30,526              

ก าไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด (653,583)          36,340              (653,583)          36,340              

ก าไร (ขาดทุน) จากต้นทุนการป้องกันความเส่ียงรอตัดบัญชี (117,667)          23,986              (117,667)          23,986              

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม (ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย) 

ส าหรับรายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (7,016,198)       1,196,339         -                         -                         

ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
ส าหรับรายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 519,312            (10,416)             520,288            (10,731)             

รายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (235,954)          98,642              (235,954)          98,642              

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 1,085,573         (1,377,380)       1,085,573         (1,463,021)       

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม (ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย) 

ส าหรับรายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (218,174)          53,128              -                         -                         

ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
ส าหรับรายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (169,923)          255,748            (169,923)          272,876            

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิ (8,623,610)       298,668            (1,393,140)       (1,018,056)       

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 658,773            7,161,581         8,210,071         5,821,534         

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 8,358,393 6,011,036 9,603,211         6,839,590         

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 923,990 851,877

9,282,383         6,862,913         

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (265,217)          6,309,704 8,210,071         5,821,534         

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 923,990 851,877

658,773            7,161,581         

ก าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 0.60                  0.43                  0.69                  0.49                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 
 



ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)                     
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งบกระแสเงินสด
(หน่วย: พันบาท) 2Q2565 2Q2564 2Q2565 2Q2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 23,249,310              16,445,485              20,637,899              13,781,517              

รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 2,806,201                2,594,288                1,956,737                1,723,511                

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 11,139,202              16,154,421              9,052,920                13,813,110              

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (587,724)                  (635,664)                  -                                -                                

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 451                           (41)                            40                             (51)                            

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (103,888)                  (640,237)                  (103,888)                  (484,133)                  

(ก าไร) ขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงจากเคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 1,295,760                1,718,487                1,295,643                1,720,237                

(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย 833,917                    553,084                    886,183                    557,511                    

(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน -                                -                                -                                (599,473)                  

(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อ่ืน 98,745                      189,480                    92,176                      189,480                    

ส่วนเกิน (ส่วนต่ า) มูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี 235,240                    236,316                    235,240                    235,218                    

(ก าไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 712,873                    443,367                    712,873                    443,367                    

ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 54,013                      1,263,357                (120,056)                  1,155,541                

รายได้ค้างรับอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (124,578)                  (91,382)                    (251,305)                  (355,437)                  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,768,160)               (1,481,623)               (2,146,305)               (2,266,769)               

37,841,362              36,749,338              32,248,157              29,913,629              

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ (42,904,052)             (40,885,397)             (36,355,277)             (34,496,436)             

รายได้เงินปันผล (245,948)                  (290,317)                  (3,141,742)               (2,778,365)               

เงินสดรับดอกเบ้ีย 53,400,329              51,309,037              46,221,197              44,183,279              

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (10,938,998)             (10,876,418)             (10,272,344)             (10,153,958)             

เงินสดรับเงินปันผล 782,331                    755,851                    3,142,510                2,749,720                

เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ 14,499                      542                           -                                542                           

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (3,418,373)               (2,616,976)               (2,484,753)               (1,169,379)               

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน 34,531,150              34,145,660              29,357,748              28,249,032              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบกระแสเงินสด
(หน่วย: พันบาท) 2Q2565 2Q2564 2Q2565 2Q2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (73,499,620)             (2,126,054)               (73,676,121)             (2,148,865)               

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 3,296,889                (10,077,746)             3,565,124                (9,667,758)               

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์    3,829,497                (129,284)                  3,829,497                (129,284)                  

เงินให้สินเช่ือ (12,216,274)             (155,576,931)           (7,188,632)               (153,795,847)           

ทรัพย์สินรอการขาย 1,014,967                1,131,350                907,784                    1,054,553                

สินทรัพย์อ่ืน (7,852,440)               (16,263,209)             (7,569,508)               (15,994,808)             

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เงินรับฝาก (12,525,444)             29,895,456              (13,449,696)             29,064,659              

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (38,564,182)             (7,386,284)               (42,598,984)             (4,656,375)               

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 687,438                    (144,246)                  687,438                    (144,246)                  

หน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 2,714,392                -                                2,714,392                -                                

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ (3,156,647)               2,890,554                (3,156,647)               2,890,554                

หน้ีสินอ่ืน 693,383                    5,931,746                2,135,705                7,788,838                

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (101,046,891)           (117,708,988)           (104,441,900)           (117,489,547)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซ้ือตราสารหน้ีและตราสารทุนท่ีวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (63,058,206)             (37,844,890)             (62,661,206)             (38,090,439)             

เงินสดรับจากการจ าหน่ายตราสารหน้ีและตราสารทุนท่ีวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 145,930,082            106,761,653            145,930,082            106,761,643            

เงินสดจ่ายในการซ้ือตราสารหน้ีท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย (261,662)                  (1,091,855)               (261,662)                  (692,474)                  

เงินสดรับจากการจ าหน่ายตราสารหน้ีท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 1,021,409                1,403,206                620,338                    565,400                    

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม -                                -                                -                                297,198                    

เงินสดจ่ายในการซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2,732,756)               (1,562,585)               (2,863,253)               (1,491,024)               

เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (820,636)                  (532,338)                  (143,166)                  (351,708)                  

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,318                        77                             212                           77                             

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 80,079,549              67,133,268              80,621,345              66,998,673              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 30,811,370              47,694,307              27,145,370              42,456,332              

เงินสดจ่ายช าระคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม (9,552,702)               (3,830,000)               (4,552,702)               (30,000)                    

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (1,165,512)               (1,197,406)               (943,671)                  (973,115)                  

เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ (5,841,993)               (3,843,417)               (5,841,993)               (3,843,417)               

เงินสดจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ (3,149)                       (2,362)                       (3,149)                       (2,362)                       

เงินสดจ่ายปันผลให้ส่วนได้เสียไม่มีอ านาจควบคุม (1,307,265)               (1,150,410)               -                                -                                

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 12,940,749              37,670,712              15,803,855              37,607,438              

ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ (6,209)                       81,127                      (6,209)                       81,127                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (8,032,802)               (12,823,881)             (8,022,909)               (12,802,309)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 63,543,939              68,161,357              63,515,240              68,115,583              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 55,511,137              55,337,476              55,492,331              55,313,274              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบการเงนิโดยสรุป ปี 2564 - 2563 

 
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: พันบาท) 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์
เงินสด 63,543,939            68,161,357            63,515,240            68,115,583            

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ       469,216,499          516,791,903          468,832,143          516,320,956          

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน 18,038,574            13,723,789            18,306,692            14,188,472            

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 52,659,994            74,506,773            52,659,994            74,506,773            

เงินลงทุนสุทธิ 342,041,937          316,987,630          342,121,904          316,894,505          

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 21,974,786            29,400,185            11,042,216            11,203,675            

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับสุทธิ            2,476,219,848       2,200,513,321       2,401,462,429       2,127,089,495       

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 39,226,941            32,659,270            39,183,154            32,569,053            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 31,518,477            24,762,212            28,639,090            21,899,006            

สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ 4,271,626              4,474,111              3,486,000              3,571,005              

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 10,846,341            6,005,144              9,264,125              3,893,939              

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 4,788,684              5,880,565              2,254,205              3,560,552              

รายได้ค้างรับ 2,290,835              2,598,857              1,998,823              2,070,343              

สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ 20,105,960            31,315,152            20,156,182            31,103,526            

รวมสินทรัพย์ 3,556,744,441       3,327,780,269       3,462,922,197       3,226,986,883       

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก 2,614,747,357       2,463,225,282       2,619,065,923       2,466,780,410       

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 296,344,379          274,566,462          292,398,188          268,424,903          

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 4,210,129              4,731,953              4,210,129              4,731,953              

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ 50,549,723            65,471,404            50,549,723            65,471,404            

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 133,817,209          86,564,198            91,391,660            44,292,498            

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 4,276,620              4,503,684              3,448,570              3,528,830              

ประมาณการหน้ีสิน 20,364,076            20,286,873            18,837,191            18,740,381            

หน้ีสินอ่ืน 58,323,508            53,366,819            51,286,436            46,041,249            

รวมหน้ีสิน 3,182,633,001       2,972,716,675       3,131,187,820       2,918,011,628       

ส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 360,052,892          343,465,752          331,734,377          308,975,255          

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 14,058,548            11,597,842            -                              -                              

รวมส่วนของเจ้าของ 374,111,440          355,063,594          331,734,377          308,975,255          

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 3,556,744,441       3,327,780,269       3,462,922,197       3,226,986,883       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท) Y2564 Y2563 Y2564 Y2563

ก าไรหรือขาดทุน
รายได้ดอกเบ้ีย 104,831,989    112,836,857    90,667,094      97,894,144

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 21,460,180      24,494,134      20,103,427      22,995,811      

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ 83,371,809      88,342,723      70,563,667      74,898,333      

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 28,309,731      27,690,138 21,550,648      21,557,134

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 8,288,103         7,162,213 5,799,231         5,183,896

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 20,021,628      20,527,925      15,751,417      16,373,238      

ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 3,467,485         3,134,376         3,464,448         3,197,183         

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 710,835            950,926            1,098,143         941,257            

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 1,046,430         2,060,328         -                    -                         

รายได้เงินปันผล 379,054            375,896            2,941,351         2,348,887         

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 6,788,500         6,855,249         3,528,494         3,705,785         

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 115,785,741    122,247,423    97,347,520      101,464,683    

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน 27,310,946 28,466,296 21,851,404 22,993,299

ค่าตอบแทนกรรมการ 323,702 298,069 46,725 68,198

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 9,016,846 8,895,416 5,065,814 5,306,832

ค่าภาษีอากร 3,914,775         3,797,471         3,347,799         3,297,985

ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย 2,084,358         1,538,442         2,066,281         1,541,377

อ่ืน ๆ 10,079,880 10,469,150 14,071,252 13,753,189

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 52,730,507      53,464,844      46,449,275      46,960,880      

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 32,523,779      44,902,881      27,066,079      38,427,695      

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 30,531,455      23,879,698      23,832,166      16,076,108      

ภาษีเงินได้ 5,975,429         4,440,733         4,395,019         2,784,097         

ก าไรสุทธิ 24,556,026      19,438,965      19,437,147      13,292,011      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท) Y2564 Y2563 Y2564 Y2563

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ี
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (2,258,487)       894,894            (2,259,644)       905,210            

ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ 145,190            43,703              145,190            43,703              

ก าไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด (3,267)               169,661            (3,267)               169,661            

ก าไร (ขาดทุน) จากต้นทุนการป้องกันความเส่ียงรอตัดบัญชี (134,961)          90,153              (134,961)          90,153              

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม (ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย) 

ส าหรับรายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (9,138,508)       (1,555,420)       -                         -                         

ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
ส าหรับรายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 479,343            (239,549)          479,574            (241,612)          

รายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 7,295,301         -                         7,295,301         -                         

ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 3,123,831         (1,994,260)       3,123,831         (1,820,302)       

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 854,822            (806,171)          756,946            (763,033)          

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม (ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย) 

ส าหรับรายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 1,232,537         (1,204,144)       -                         -                         

ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
ส าหรับรายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (2,254,791)       525,144            (2,235,215)       516,517            

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิ (658,990)          (4,075,989)       7,167,755         (1,099,703)       

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 23,897,036      15,362,976      26,604,902      12,192,308      

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 21,588,290 16,731,585 19,437,147      13,292,011      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 2,967,736 2,707,380

24,556,026      19,438,965      

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 20,927,359      12,641,748 26,604,902      12,192,308      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 2,969,677 2,721,228

23,897,036      15,362,976      

ก าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 1.54                  1.20                  1.39                  0.95                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบกระแสเงินสด
(หน่วย: พันบาท) Y2564 Y2563 Y2564 Y2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 30,531,455              23,879,698              23,832,166              16,076,108              

รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 5,354,721                5,026,305                3,609,124                3,358,426                

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 32,523,779              44,902,881              27,066,079              38,427,695              

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (1,046,430)               (2,060,328)               -                                -                                

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 2,224                        5,830                        (187)                          386                           

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (710,835)                  (950,926)                  (511,674)                  (950,926)                  

(ก าไร) ขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงจากเคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 3,695,955                (1,642,048)               3,698,991                (1,704,855)               

(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย 2,084,358                1,538,442                2,066,281                1,541,377                

(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน -                                -                                (586,469)                  9,669                        

(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ (17,828)                    -                                (17,828)                    -                                

(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อ่ืน 224,354                    423,858                    215,704                    423,858                    

ส่วนเกิน (ส่วนต่ า) มูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี 455,086                    405,064                    452,404                    400,015                    

(ก าไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 657,745                    (2,294,508)               657,745                    (2,294,508)               

ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 2,392,578                1,305,238                2,193,056                1,131,291                

รายได้ค้างรับอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 25,086                      (748,321)                  (211,417)                  (513,822)                  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,784,770                (698,785)                  221,007                    145,172                    

77,957,018              69,092,400              62,684,982              56,049,886              

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ (83,371,809)             (88,342,723)             (70,563,667)             (74,898,333)             

รายได้เงินปันผล (379,054)                  (375,896)                  (2,941,351)               (2,348,887)               

เงินสดรับดอกเบ้ีย 100,753,313            96,554,129              86,633,845              87,803,944              

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (21,222,817)             (27,674,972)             (19,810,503)             (26,166,611)             

เงินสดรับเงินปันผล 948,070                    658,286                    2,941,938                2,348,436                

เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ 149,134                    160,204                    6,382                        -                                

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (5,042,300)               (6,125,782)               (3,443,439)               (4,805,033)               

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน 69,791,555              43,945,646              55,508,187              37,983,402              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบกระแสเงินสด
(หน่วย: พันบาท) Y2564 Y2563 Y2564 Y2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 48,009,107              (179,596,485)           47,922,301              (179,621,960)           

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (4,443,497)               39,244,132              (4,249,968)               38,842,255              

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์    18,364,637              (12,358,244)             18,364,637              (12,358,201)             

เงินให้สินเช่ือ (305,946,088)           (268,493,752)           (299,200,429)           (270,687,453)           

ทรัพย์สินรอการขาย 3,413,169                6,292,961                3,280,448                6,250,115                

สินทรัพย์อ่ืน 566,041                    (8,934,734)               495,339                    (8,873,887)               

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เงินรับฝาก 151,522,075            307,360,296            152,285,513            308,320,467            

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 21,858,948              58,642,059              24,054,316              60,083,053              

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (521,824)                  (12,301)                    (521,824)                  (12,301)                    

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ (15,059,908)             13,730,719              (15,059,908)             13,730,719              

หน้ีสินอ่ืน (1,278,369)               4,410,562                1,002,580                4,611,189                

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (13,724,154)             4,230,859                (16,118,808)             (1,732,602)               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซ้ือตราสารหน้ีและตราสารทุนท่ีวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (161,396,728)           (185,120,810)           (161,730,728)           (184,969,210)           

เงินสดรับจากการจ าหน่ายตราสารหน้ีและตราสารทุนท่ีวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 139,432,525            211,772,115            139,432,567            211,057,548            

เงินสดจ่ายในการซ้ือตราสารหน้ีท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย (2,264,851)               (2,155,981)               (746,654)                  (512,171)                  

เงินสดรับจากการจ าหน่ายตราสารหน้ีท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 2,402,709                1,487,444                1,047,327                633,970                    

เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม (2,571)                       (635)                          (2,571)                       (383,331)                  

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม -                                -                                551,338                    -                                

เงินสดจ่ายในการซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (4,974,184)               (2,963,389)               (4,958,044)               (2,734,296)               

เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,273,952)               (2,893,044)               (625,943)                  (1,854,403)               

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 643                           10,386                      467                           6,793                        

เงินสดจ่ายซ้ือหุ้นจากส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -                                (169,746)                  -                                -                                

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (28,076,409)             19,966,340              (27,032,241)             21,244,900              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 53,309,324              3,970,745                44,278,434              470,745                    

เงินสดจ่ายช าระคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม (9,037,075)               (14,540,345)             (117,875)                  (7,793,645)               

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (2,385,105)               (2,264,173)               (1,909,264)               (1,950,339)               

เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ (3,843,417)               (10,523,974)             (3,843,417)               (10,523,974)             

เงินสดจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ (2,362)                       (4,991)                       (2,362)                       (4,991)                       

เงินสดจ่ายปันผลให้ส่วนได้เสียไม่มีอ านาจควบคุม (1,150,410)               (1,150,528)               -                                -                                

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพ่ิมข้ึน 147,000                    -                                -                                -                                

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 37,037,955              (24,513,266)             38,405,516              (19,802,204)             

ก าไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ 145,190                    43,703                      145,190                    43,703                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (4,617,418)               (272,364)                  (4,600,343)               (246,203)                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 68,161,357              68,433,721              68,115,583              68,361,786              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี 63,543,939              68,161,357              63,515,240              68,115,583              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงินของธนาคารและบริษัทย่อยส าหรับงวดปีสิน้สุดวันที่  30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 และ  
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ด้านความสามารถในการท าก าไร ประสทิธิภาพการด าเนินงาน วิเคราะห์นโยบายทางการเงิน และคณุภาพสนิทรัพย์ 

 งบการเงนิรวม 

 31 มี.ค. 65 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)    

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ROE) 9.35 6.14 4.91 

อตัราดอกเบีย้รับ (Earning Asset Yield) 3.14 3.13 3.72 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ  1.66 1.18 1.31 

อตัราสว่นผลตอบแทนสทุธิตอ่สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สทุธิ (NIM) 2.51 2.49 2.91 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)    

อตัรารายได้ดอกเบีย้สทุธิตอ่สนิทรัพย์  2.45 2.42 2.79 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ROA) 0.94 0.63 0.53 

อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยจากการด าเนนิงานตอ่รายได้จากการด าเนินงานสทุธิ  
(Cost to income ratio)  

42.48 45.54 43.73 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)    

อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินกู้ยืม  95.33 95.50 91.40 

อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินรับฝาก (Loan to Deposit Ratio) 101.20 100.54 94.79 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 8.64 8.51 8.37 

อตัราสว่นเงินฝากตอ่หนีส้นิรวม  81.49 82.16 82.86 

อตัราการจ่ายเงินปันผล  - 30.07 28.93 

อัตราส่วนคุณภาพของสนิทรัพย์ (Asset Quality Ratio)    

อตัราสว่นคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่สนิเช่ือรวม  6.59 6.54 6.40 

อตัราสว่นคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่สนิเช่ือด้อยคณุภาพ (Coverage ratio) 

(ร้อยละ) 
174.3 168.8 147.3 

อตัราสว่นหนีส้ญูตอ่สนิเช่ือรวม (Credit  cost) 0.86 1.31 2.03 

อตัราสว่นเงินให้สนิเช่ือด้อยคณุภาพตอ่สนิเช่ือรวม (Gross NPL Ratio) 3.32 3.50 3.81 

อตัราสว่นดอกเบีย้ค้างรับตอ่สนิเช่ือรวม  0.78 0.78 0.69 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราสว่นแหลง่เงินท่ีมคีวามมัน่คงและความต้องการแหลง่เงินท่ีมี 
ความมัน่คง (NSFR)(1) (ร้อยละ) 

129 130 125 

อตัราสว่นสนิทรัพย์สภาพคลอ่งเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคลอ่งที่ 
มีความรุนแรง (LCR) (1)  (ร้อยละ) 

189 196 188 

อัตราส่วนเงนิกองทุนต่อสนิทรัพย์ถ่วงน า้หนักตามความเสี่ยง    

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (Tier 1 ratio) 16.28 16.86 15.79 

อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ (CAR ratio) 20.38 20.12 19.11 

หมายเหต ุสตูรการค านวณอตัราสว่นตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

1) ค านวณโดยใช้คา่เฉล่ียของไตรมาสลา่สดุ 
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ภาพรวมผลประกอบการประจ าไตรมาส 2/2565 

ภาพรวมผลการด าเนินงานและก าไรสุทธิ 

หนว่ย : ล้านบาท 

 2/2565 2/2564 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้สทุธิ 21,818 20,916 4.3 

รายได้คา่ธรรมเนยีมและบริการสทุธิ 4,911 4,892 0.4 

รายได้จากการด าเนินงานอื่น 2,735 3,043 (10.1) 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 29,464 28,851 2.1 

รวมคา่ใช้จา่ยจากการด าเนินงานอื่นๆ 12,517 12,235 2.3 

ก าไรจากการด าเนินงาน(1) 16,947 16,616 2.0 

ผลขาดทนุด้านเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 5,669 8,097 (30.0) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 11,278 8,519 32.4 

ภาษีเงินได้ 1,996 1,656 20.5 

ก าไรสทุธิ 9,282 6,863 35.3 

ก าไรสทุธิ (สว่นท่ีเป็นของธนาคาร) 8,358 6,011 39.1 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ – ROA (ร้อยละ) (2) 0.94 0.71  

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น – ROE  
(ร้อยละ) (2) 

9.35 7.04  

(1) ก าไรจากการด าเนินงานก่อนผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้และภาษีเงินได้ 

(2) ROA และ ROE ค านวณจากก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของธนาคาร ตอ่สินทรัพย์เฉลี่ย และสว่นของเจ้าของ (สว่นของบริษัทใหญ่) เฉลี่ย 

ผลประกอบการไตรมาส 2/2   เทียบกับไตรมาส 2/2  ธนาคารและบริษัทย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานเท่ากับ 
16,  ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ .  มีสาเหตหุลกัจากรายได้รวมจากการด าเนินงานท่ีขยายตวัร้อยละ .  จากการเพิ่มขึน้ของรายได้
ดอกเบีย้สทุธิโดยมากจากการเติบโตของสินเช่ือ โดยธนาคารมุ่งเน้นสินเช่ือที่มีคณุภาพทัง้สินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่และสินเช่ือรายย่อย 
และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ ประกอบกบัการบริหารจดัการค่าใช้จ่ายในองค์รวม ทัง้นี ้ธนาคารและบริษัทย่อยตัง้ส ารองผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ลดลงร้อยละ .  จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีการตัง้ส ารองไว้ในระดบัสูง โดยยังยึดหลกั
ระมดัระวงั และรักษาระดบัของ Coverage ratio ในระดบัสงูเพื่อรองรับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ สง่ผลให้ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของ
ธนาคาร เทา่กบั ,  ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ .  จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
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รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 

หนว่ย : ล้านบาท 

 1/2565 2/2564 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้ 27,259 26,349 3.5 

  - รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  750  800  (6.2) 
  - เงินลงทนุและธุรกรรมเพื่อค้า  51             72  (30.1) 
  - เงินลงทนุในตราสารหนี ้  1,079           856  26.1 

   - เงินให้สนิเช่ือ 25,324     24,582  3.0 

  - การให้เช่าซือ้และสญัญาเชา่การเงิน  26             25  7.3 

  - อื่นๆ  29             14  112.8 

หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 5,441 5,433 0.2 

  - เงินรับฝาก  2,318        2,618  (11.5) 
  - รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  344           404  (14.8) 
  - เงินน าสง่ธนาคารแหง่ประเทศไทยและสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก  1,623        1,515  7.1 

  - ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยมื  1,124          879  27.8 

  - อื่นๆ  32  17 90.7 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 21,818 20,916 4.3 

อัตราดอกเบีย้รับจากสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ) (1) 3.14 3.22  

อัตราต้นทุนทางการเงนิ (ร้อยละ) (1) 0.72 0.76  

รายได้ดอกเบีย้สุทธิต่อสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิรายได้ (ร้อยละ) – NIM (1) 2.51 2.55  

(1) สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ; หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ รวมหนีส้ินทางการเงิน
ที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ  

 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิไตรมาส 2/2565 เทียบกับไตรมาส /  ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบีย้สุทธิ เท่ากับ 
21,818 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.3 จากการขยายตวัของรายได้ดอกเบีย้ของเงินให้สินเช่ือโดยมากจากการเติบโตของสินเช่ือ โดย
ธนาคารมุง่เน้นสนิเช่ือที่มีคณุภาพทัง้สนิเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่และสนิเช่ือรายยอ่ย ประกอบกบัการบริหารต้นทนุทางการเงินอยา่งตอ่เนื่อง 
ทัง้นี ้อตัราผลตอบแทนสทุธิตอ่สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) อยูท่ี่ร้อยละ .   
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ตารางการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ 

 30 มิ.ย. 65  31 มี.ค. 65  31 ธ.ค. 64  30 ก.ย. 64  30 มิ.ย. 64  31 มี.ค. 64 

อตัราดอกเบีย้นโยบายของ 
ธปท. (%) 

0.500% 0.500% 0.500% 0.500% 0.500% 0.500% 

อตัราดอกเบีย้เงินฝาก (1)       

   -  ออมทรัพย์ 0.250% 0.250% 0.250% 0.250% 0.250% 0.250% 

   -  เงินฝากประจ า  เดือน 0.320% 0.320% 0.320% 0.320% 0.320% 0.320% 

   -  เงินฝากประจ า  เดือน 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 

   -  เงินฝากประจ า  เดือน 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 

อตัราดอกเบีย้เงินให้สนิเช่ือ       

   -  MLR 5.250% 5.250% 5.250% 5.250% 5.250% 5.250% 

   -  MOR 5.820% 5.820% 5.820% 5.820% 5.820% 5.820% 

   -  MRR 6.220% 6.220% 6.220% 6.220% 6.220% 6.220% 

(1) อตัราดอกเบีย้เงินฝากมาตรฐานส าหรับบคุคลธรรมดา 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

หนว่ย : ล้านบาท 

 2/2565 2/2564 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ 

รายได้คา่ธรรมเนยีมและบริการ 6,728    6,858  (1.9) 
หัก คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ 1,817  1,966  (7.6) 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,911 4,892  0.4 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิส าหรับไตรมาส 2/2565  ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการสุทธิ เท่ากับ 4,911 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ .  จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยค่าธรรมเนียม Bancassurance 

ยงัคงขยายตวั  
 

รายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ  
หนว่ย : ล้านบาท 

 2/2565 2/2564 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ 

ก าไร (ขาดทนุ) จากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทนุ 

773   772  0.1 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 31    323  (90.5) 
สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี 200    337  (40.6) 
รายได้จากเงินปันผล 145     164  (11.1) 
รายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ 1,586 1,447  9.7 

รวมรายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ 2,735 3,043 (10.1) 
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รายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ ส าหรับไตรมาส 2/2565 เทียบกบัไตรมาส /  ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้จาก
การด าเนินงานอื่น ๆ เทา่กบั 2,735 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.1 สว่นใหญ่เป็นผลจากก าไรสทุธิจากเงินลงทนุและสว่นแบง่ก าไรจากเงิน
ลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี ถึงแม้รายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ ขยายตวั  

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ  
หนว่ย : ล้านบาท 

 2/2565 2/2564 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ 

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัพนกังาน 5,624  6,579  (14.5) 
คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ี และอปุกรณ์ 2,341  2,139  9.5 

คา่ภาษีอากร 971  969  0.2 

ขาดทนุจากการด้อยคา่ทรัพย์สนิรอการขาย 599  251  138.0 

อื่นๆ ( ) 2,982 2,297 29.8 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินการอื่นๆ 12,517 12,235 2.3 
อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยตอ่รายได้ (ร้อยละ) 42.48 42.41  

(1) รวมคา่ตอบแทนกรรมการ 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ ไตรมาส 2/2565 เทียบกบัไตรมาส 2/2564  ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายจากการ
ด าเนินงานอื่น ๆ เท่ากบั 12,517 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.3 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สว่นใหญ่เพิ่มขึน้จาก ค่าใช้จ่ายอื่นส่วน
หนึ่งเกิดจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการแก่ลกูค้าและค่าใช้จ่ายทางการตลาด ทัง้นี  ้
ธนาคารบริหารจดัการค่าใช้จ่ายโดยองค์รวม จึงสง่ผลให้ Cost to Income ratio เท่ากับร้อยละ .  ซึ่งโดยรวมอยู่ในระดบัคงที่จาก 

ไตรมาส 2/2564   

 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

หนว่ย : ล้านบาท 

 2/2565 2/2564 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ 

ผลขาดทนุด้านเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้( ) 5,669 8,097 (30.0) 
(1) ผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ส าหรับรายการระหวา่งตลาดเงิน เงินลงทนุในตราสารหนี ้เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้(รวมขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลง

เง่ือนไขใหม)่ และภาระผกูพนัที่จะให้สนิเช่ือและสญัญาค า้ประกนัทางการเงิน 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ไตรมาส 2/2565 เทียบกบัไตรมาส 2/2564 ธนาคารและบริษัทยอ่ยตัง้ส ารองผล
ขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ จ านวน 5,669 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.0 เพื่อรักษาระดบัของ Coverage ratio ที่ระดบัสงูเพื่อ
รองรับความไมแ่นน่อนของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า 
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ฐานะทางการเงนิของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

สินทรัพย์ทางการเงนิฯ และเงนิลงทุนสุทธิ 

 ณ 30 มิถุนายน 2565 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และ 

เงินลงทุนสุทธิรวม เท่ากับ 266,443 ล้านบาท ประกอบด้วย หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 64 ตราสารหนีภ้าคเอกชนและ
ต่างประเทศ ร้อยละ 29 และ ตราสารทุนในความต้องการของตลาด ร้อยละ 7 ในขณะที่ มีสินทรัพย์ทางการเงินฯ และเงินลงทุนสุทธิจ านวน 
360,081 ล้านบาท ณ 31 ธนัวาคม 2564 

การจดัประเภทของสนิทรัพย์ทางการเงินฯ และเงินลงทนุสทุธิ    
    หนว่ย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 30 มิ.ย. 65 31 ธ.ค. 64 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน 

13,931 18,039 (22.8) 

เงนิลงทุนสุทธิ 252,512 342,042 (26.2) 
- เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจ าหนา่ย 845 1,599 (47.2) 
- เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 

234,111 322,190 (27.3) 

- เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดให้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม
ผา่นก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

17,556 18,253 (3.8) 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน และเงนิลงทุนสุทธิรวม 

266,443 360,081 (26.0) 

 

เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้

เงินให้สนิเช่ือจ าแนกตามประเภทธุรกิจ 

 



ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)                     

 

สว่นท่ี 3 ข้อมลูผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง หน้า 64 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีข้องธนาคารและบริษัทย่อย (หลงัหกัรายได้รอตดับัญชี) เท่ากับ 2,634,91  ล้านบาท เพ่ิมขึน้  
ร้อยละ .  จากสิน้ปี 2564 โดยสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่และสินเช่ือรายย่อยขยายตวัได้ดี สุทธิกับสินเช่ือภาครัฐท่ีลดลง ทัง้นี ้
หากไมร่วมสินเช่ือภาครัฐ สินเช่ือเติบโต ร้อยละ .  จากสิน้ปี   
 

    หนว่ย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 30 มิ.ย. 65 31 ธ.ค. 64 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ 

เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้ 2,635,307 2,629,259 0.2 

หัก รายได้รอตดับญัชี 390 296 31.8 

บวก ดอกเบีย้ค้างรับ 20,639 20,579 0.3 

หัก คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 
 174,969 173,322 0.9 

เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 2,480,587 2,476,220  0.2 

เงินให้สนิเช่ือของธนาคารตามประเภทของผู้กู้  (งบการเงินรวม)  
     หนว่ย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 30 มิ.ย. 65 31 ธ.ค. 64 เพิ่ม/(ลด) 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ ร้อยละ 

สนิเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ 736,600 27.9 708,654 27.0 3.9 

สนิเช่ือรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 508,128 19.3 553,041 21.0 (8.1) 
สนิเช่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  326,589 12.4 327,724 12.5 (0.3) 
สนิเช่ือรายยอ่ย 1,063,608 40.4 1,039,448 39.5 2.3 

- สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 452,664 17.2 445,012 16.9 1.7 

- สนิเช่ือสว่นบคุคล 546,287 20.8 531,035 20.2 2.9 

- สนิเช่ือบตัรเครดิต 61,176 2.3 59,953 2.3 2.0 

- สนิเช่ือ Leasing 3,481 0.1 3,448 0.1 1.0 

สนิเช่ืออื่นๆ 382 0.0 392 0.0 (2.8) 
รวมสินเชื่อ (ตามงบการเงนิ) 2,635,307 100.0 2,629,259 100.0 0.2 
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คุณภาพสนิทรัพย์  

การจดัชัน้สนิเช่ือและคา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 

หนว่ย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 30 มิ.ย. 65 31 ธ.ค. 64 

1. Gross NPL (1) 104,434 106,809 

2. Gross NPL Ratio  ร้อยละ 3.32 ร้อยละ 3.50 

คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (รวม) (2) 182,022 180,311 

3. Coverage Ratio (3) ร้อยละ 174.3 ร้อยละ 168.8 

(1) Gross NPLs เฉพาะต้นเงินหกัรายได้รอตดับญัชี รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

(2) คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (รวม) = คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ส าหรับรายการระหวา่งตลาดเงิน เงินให้สินเช่ือแก่
ลกูหนี ้และภาระผกูพนัที่จะให้สินเช่ือและสญัญาค า้ประกันทางการเงิน 

(3) Coverage Ratio = คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ส าหรับรายการระหวา่งตลาดเงิน เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้และภาระผกูพนัที่จะให้สนิเช่ือและ
สญัญาค า้ประกนัทางการเงิน / Gross NPLs 

 
 

  หนว่ย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 31 มี.ค. 65 31 ธ.ค. 64 

เงนิให้สินเชื่อ
และดอกเบีย้
ค้างรับ (1) 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่ 

คาดว่าจะเกิดขึน้ (2) 

เงนิให้สินเชื่อ
และดอกเบีย้
ค้างรับ (1) 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่ 

คาดว่าจะเกิดขึน้ (2) 

จ าแนกตามประเภทการจัดชัน้     

- สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีไมม่ีการเพิ่มขึน้อยา่งมี
นยัส าคญัของความเสีย่งด้านเครดิต  (Performing) 

2,323,916  45,515   2,306,478   44,722  

- สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเสีย่งด้านเครดติ  (Under - performing) 

219,209  50,390   228,443   48,923  

- สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยคา่ด้านเครดิต  
(Non - performing) 

109,247  76,806   111,422   77,334  

- สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีใช้วิธีอยา่งง่ายในการค านวณ
ผลขาดทนุด้านเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ตลอดอาย ุ 
(Lifetime ECL - simplified approach) (3) 

3,184  2,258   3,199   2,343  

รวม 2,655,556  174,969  2,649,542   173,322  

(1) เงินให้สินเช่ือหกัรายได้รอตดับญัชี รวมดอกเบีย้ค้างรับ และรายได้ดอกเบีย้ที่ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 

(2) คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ส าหรับเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้(รวมขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม)่ ตามงบการเงิน 

(3) Lifetime ECL – simplified approach เป็นรายการของบริษัทยอ่ยซึ่งรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ตลอดอายขุองลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ 
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ธนาคารและบริษัทยอ่ยมี Gross NPLs ณ 30 มิถนุายน 2565 เท่ากบั 104,434 ล้านบาท โดยมีอตัราสว่นสนิเช่ือด้อยคณุภาพ
ต่อสินเช่ือรวม (NPLs Ratio-Gross) ร้อยละ 3.32 ลดลงเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2564 ที่เท่ากบั ร้อยละ 3.50 เป็นผลจากการติดตาม
ภาพรวมของพอร์ตเงินให้สินเช่ืออย่างใกล้ชิด และบริหารจดัการคุณภาพสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ธนาคารได้พิจารณาตัง้ผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้เพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับของ Coverage Ratio ในระดบัสูงเพื่อรองรับความไม่แน่นอนของภาวะ
เศรษฐกิจในระยะข้างหน้า โดยมี Coverage Ratio เทา่กบั ร้อยละ 174.3 เทียบกบั ร้อยละ 168.8 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เพื่อรองรับ
ความไมแ่นน่อนของภาวะเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า 

เงนิรับฝาก 

เงินรับฝากจ าแนกตามประเภท 

 
ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีเงินรับฝาก เทา่กบั 2,603,600 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.4 จาก ณ 31 ธนัวาคม 2564 โดยลดลงจาก

เงินฝากป ระจ าและ เงินฝากกระแสรายวัน โดยมี สัดส่ วน เงินฝากจ่ ายคื น เมื่ อ ท วงถามและ เงินฝากออมท รัพ ย์ต่ อ  

เงินฝากรวม (CASA) เทา่กบั ร้อยละ 85 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีสดัสว่นเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้(หลงัหกัรายได้รอตดับญัชี) ต่อเงินรับฝาก ที่เท่ากับร้อยละ 101.20 
ใกล้เคียงกบัร้อยละ 100.54 ณ 31 ธนัวาคม 2564 
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แหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทุน  
หนว่ย : ล้านบาท 

 30 มิ.ย. 65 31 ธ.ค. 64 เพิ่ม/(ลด) 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ ร้อยละ 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (สนิทรัพย์) 542,875 15.2 469,216 13.2 15.7 

สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทนุ 

13,931 0.4 18,039 0.5 (22.8) 

เงินลงทนุสทุธิ และเงินลงทนุในบริษัทร่วมสทุธิ 261,363 7.3 364,017 10.2 (28.2) 
เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้(หกัรายได้รอตดับญัชี) 2,634,917 73.9 2,628,963 73.9 0.2 

หัก คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 
 174,969 4.9 173,322 4.8 0.9 

สนิทรัพย์อื่นๆ 286,929 8.1 249,831  7.0 14.8 

สินทรัพย์ 3,565,046 100.0 3,556,744  100.0 0.2 
เงินรับฝาก 2,603,600 73.0 2,614,747 73.5 (0.4) 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (หนีส้นิ) 259,142 7.3 296,344 8.3 (12.6) 
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 155,545 4.4 133,817 3.8 16.2 

หนีส้นิอื่นๆ 176,824 4.9 137,725  3.9 28.4 

รวมสว่นของเจ้าของ 369,935 10.4 374,111  10.5 (1.1) 
- สว่นของบริษัทใหญ่ 355,387 10.0 360,052  10.1 (1.3) 
- สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 14,548 0.4 14,059 0.4 3.5 

หนีส้นิและส่วนของเจ้าของ 3,565,046 100.0 3,556,744 100.0 0.2 
อัตราส่วนเงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้(หลังหกัรายได้รอตัด

บัญชี) ต่อเงนิรับฝาก (ร้อยละ) 
101.20  100.54   

แหลง่เงินทนุท่ีส าคญัของธนาคารและบริษัทย่อย ณ 30 มิถนุายน 2565 ประกอบด้วยเงินรับฝากร้อยละ 73.0 และแหลง่เงินทุน
อื่น ๆ อาทิ สว่นของเจ้าของ การกู้ ยืมระหว่างธนาคาร และตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ ยืม โดยตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืมเพิ่มขึน้จาก  

สิน้ปี 2564 เนื่องจากธนาคารออกตราสารด้อยสทิธิ ท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี  จ านวน ,  ล้านบาท ทัง้นี ้ธนาคารใช้เงินทนุ
ร้อยละ 73.9 ในการให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้(หลงัหกัรายได้รอตดับญัชี) ใช้เงินทนุร้อยละ 15.2 ในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 
และใช้เงินทนุร้อยละ 7.3 ในเงินลงทนุสทุธิและเงินลงทนุในบริษัทร่วมสทุธิ 
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ส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของรวม (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) ณ 30 มถินุายน 2565 เทา่กบั 355,387 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.3 

เมื่อเทยีบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
มูลค่าหุ้นทางบัญชี (ส่วนที่ เป็นของธนาคาร) เท่ากับ .  บาทต่อหุ้ น  ลดลง จาก  25.75 บาทต่อหุ้ น ณ วันที่  

31 ธนัวาคม 2564  

เงนิกองทุนตามกฎหมาย  

เงินกองทนุตามกฎหมาย (กลุม่ธรุกิจทางการเงิน)  

หนว่ย : ล้านบาท 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ( ) 

30 มิ.ย. 65 (3) 31 ธ.ค. 64  อัตราขัน้
ต ่าที่

ก าหนด
โดยธปท. 
 (ร้อยละ) 

(2)
 

 

 

จ านวน 

อัตรา 
เงนิกองทุน 

ต่อสนิทรัพย์เสี่ยง 
(ร้อยละ) 

 

 

จ านวน 

อัตรา 
เงนิกองทุน 

ต่อสนิทรัพย์เสี่ยง 
(ร้อยละ) 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 

ที่เป็นสว่นของเจ้าของ 
319,516 15.31 328,180 15.89 >8.000 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 339,573 16.28 348,252 16.86 >9.500 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 85,600  67,296   

รวมเงินกองทนุ 425,173 20.38 415,548 20.12 >12.000 

สนิทรัพย์ถ่วงน า้หนกัตามความเสีย่ง 2,086,388  2,065,350   

( ) งบการเงินภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากับดแูลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จดัท าภายใต้หลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินนีจ้ะไม่รวมถึง
บริษัทที่ ประกอบธุรกิจประกนัภยัหรือประกนัชีวิต และบริษัทที่ถือหุ้นน้อยกวา่ร้อยละ  

( ) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด ารงอตัราส่วนเงินกองทนุส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขาดทนุในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) 
โดยให้ทยอยด ารงอตัราสว่นเงินกองทนุส่วนเพ่ิมจากอตัราสว่นเงินกองทนุขัน้ต ่าอีกมากกวา่ . % ในแตล่ะปี ตัง้แต่วนัที่  มกราคม  เป็นต้นไป จนครบ
ซึง่มากกวา่ . % ในวนัที่  มกราคม  นอกจากนี ้ตามประกาศ ธปท. ที่สนส. /  และ /  ระบวุา่ธนาคารเป็น  ในธนาคารพาณิชย์ที่มีนยัต่อ
ความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ และก าหนดให้ต้องมีอตัราส่วนเงินกองทนุขัน้ต ่าเพิ่มเติม เพื่อเป็นเงินกองทนุสว่นเพ่ิมเพื่อรองรับความเสียหายส าหรับธนาคาร
พาณิชย์ที่มีนัยความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนาคารทยอยด ารงอตัราส่วนเงินกองทนุส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหาย
ส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ที่ร้อยละ .  ของสินทรัพย์เสี่ยงทัง้สิน้ ตัง้แต่วนัที่  มกราคม พ.ศ.   และด ารงเพิ่มเป็น
ร้อยละ  ของสินทรัพย์เสี่ยงทัง้สิน้ ตัง้แตว่นัที่  มกราคม พ.ศ.  เป็นต้นไป 

( ) ข้อมลูเงินกองทนุและอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี่ยง เป็นข้อมลูเบือ้งต้นที่จดัท าตามเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ ธปท. 
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เงินกองทนุตามกฎหมาย (งบเฉพาะธนาคาร)   

หนว่ย : ล้านบาท 

งบเฉพาะธนาคาร 

30 มิ.ย. 65 (2) 31 ธ.ค. 64 อัตราขัน้ต ่า
ที่ก าหนด
โดยธปท. 
 (ร้อยละ) (1) 

 

 

จ านวน 

อัตราเงนิกองทุน 

ต่อสนิทรัพย์เสี่ยง 
(ร้อยละ) 

 

 

จ านวน 

อัตราเงนิกองทุน 

ต่อสนิทรัพย์เสี่ยง 
(ร้อยละ) 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ 309,640 15.07 309,038 15.60 >8.000 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 328,287 15.98 327,685 16.54 >9.500 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 85,272  66,310   

รวมเงินกองทนุ 413,559 20.13 393,995 19.88 >12.000 

สนิทรัพย์ถ่วงน า้หนกัตามความเสีย่ง 2,054,741  1,981,545   

(1) ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด ารงอตัราสว่นเงินกองทนุส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขาดทนุในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) 
โดยให้ทยอยด ารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพ่ิม ซึ่งมากกว่า 2.50% ในวนัที่ 1 มกราคม 2562 นอกจากนี ้ตามประกาศ ธปท. ที่สนส.16/2560 และ 17/2560 
ระบุว่าธนาคารเป็น 1 ในธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ และก าหนดให้ต้องมีอัตราส่วนเงินกองทุนขัน้ต ่าเพิ่มเติม เพื่อเป็น
เงินกองทนุส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนยัความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนาคารทยอย
ด ารงอตัราส่วนเงินกองทนุส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี่ยง
ทัง้สิน้ ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

 

(2) ข้อมลูเงินกองทนุและอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี่ยง เป็นข้อมลูเบือ้งต้นที่จดัท าตามเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ ธปท. 
 

 ณ 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนชัน้ที่  1 ที่ เป็นส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 319,516 ล้านบาท  
(ร้อยละ 15.31 ของสินทรัพย์ถ่วงน า้หนักตามความเสี่ยง) และมีเงินกองทุนชัน้ที่  1 เท่ากับ 339,573 ล้านบาท (ร้อยละ 16.28 

ของสินทรัพย์ถ่วงน า้หนกัตามความเสี่ยง) โดยมีเงินกองทนุทัง้สิน้เท่ากบั 425,173 ล้านบาท (ร้อยละ 20.38 ของสินทรัพย์ถ่วงน า้หนกั
ตามความเสีย่ง) 
 ณ 30 มิถุนายน 2565 ธนาคาร (งบเฉพาะธนาคาร) มีเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 309,640 ล้านบาท 
เงินกองทุนชัน้ที่ 1 เท่ากบั 328,287 ล้านบาท และมีเงินกองทุนทัง้สิน้เท่ากับ 413,559 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.07 ร้อยละ 15.98 
และร้อยละ 20.13 ของสนิทรัพย์ถ่วงน า้หนกัตามความเสีย่ง ตามล าดบั  
 ทัง้นี ้ในเดือนเมษายน 2565 ธนาคารได้ออกตราสารหนีด้้อยสิทธิ ที่สามารถนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ที่ 2 จ านวน 18,080 ล้าน
บาทซึง่ช่วยเพิ่มอตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ตอ่สนิทรัพย์เสีย่งให้แข็งแกร่งมากขึน้และรองรับการเติบโตในอนาคต  
 ธนาคารมีอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์ถ่วงน า้หนกัตามความเสีย่งในระดบัท่ีแข็งแกร่งเมื่อเทียบกบัเกณฑ์ของ ธปท. อีกทัง้
ธนาคารได้ประเมินความเพียงพอของอัตราส่วนเงินกองทุนฯ ในอนาคตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของทางการ  
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ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานปี 2564 

ผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

ภาพรวมผลการด าเนินงานและก าไรสุทธิ 

       หนว่ย : ล้านบาท 

 ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม/(ลด) 
     ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้สทุธิ  83,372    88,343 (5.6) 
รายได้คา่ธรรมเนยีมและบริการสทุธิ  20,022    20,528 (2.5) 
รายได้จากการด าเนินงานอื่น  12,392   13,377  (7.4) 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน  115,786    122,248  (5.3) 
รวมคา่ใช้จา่ยจากการด าเนินงานอื่นๆ 52,731   53,465  (1.4) 
ก าไรจากการด าเนินงาน(1) 63,055 68,783 (8.3) 
ผลขาดทนุด้านเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 32,524  44,903  (27.6) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 30,531   23,880  27.9 

ภาษีเงินได้ 5,975   4,441  34.6 

ก าไรสทุธิ 24,556   19,439  26.3 

ก าไรสทุธิ (สว่นท่ีเป็นของธนาคาร) 21,588   16,732  29.0 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ – ROA (ร้อยละ) (2) 0.63 0.53  

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น – ROE (ร้อยละ) (2) 6.14 4.91  

(1) ก าไรจากการด าเนินงานก่อนผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้และภาษีเงินได้ 

(2) ROA และ ROE ค านวณจากก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของธนาคาร ตอ่สินทรัพย์เฉลี่ย และสว่นของเจ้าของ (สว่นของบริษัทใหญ่) เฉลี่ย 

 

ผลประกอบการปี 2  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานเท่ากับ  
63,  ล้านบาท ลดลงร้อยละ .  แม้ว่าสินเช่ือจะขยายตวัได้ดีถึงร้อยละ .  จากสิน้ปีที่ผา่นมา เนื่องจากในช่วงเดียวกนัของปีก่อน
ธนาคารมีรายได้ดอกเบีย้พิเศษเงินให้สนิเช่ือจากการขายทอดตลาดทรัพย์สนิหลกัประกนัจ านอง หากไม่รวมรายได้ดอกเบีย้พิเศษ ก าไร
จากการด าเนินงานก่อนหกัส ารองและภาษีเงินได้ลดลงร้อยละ .  จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนเป็นผลจากการลดลงของแนวโน้มอตัรา
ดอกเบีย้ ทัง้นี ้ธนาคารและบริษัทยอ่ยตัง้ส ารองผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ลดลงร้อยละ .  จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
สง่ผลให้ก าไรสทุธิ (สว่นท่ีเป็นของธนาคาร) เทา่กบั ,  ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ .  
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รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 

  หนว่ย : ล้านบาท 

 ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้  104,832  112,837 (7.1) 
  - รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  2,954  3,594  (17.8) 
  - เงินลงทนุและธุรกรรมเพื่อค้า  345  435 (20.7) 
  - เงินลงทนุในตราสารหนี ้  3,437  4,251 (19.1) 
   - เงินให้สนิเช่ือ  97,932  104,307  (6.1) 
  - การให้เช่าซือ้และสญัญาเชา่การเงิน  104  184 (43.5) 
  - อื่นๆ  60  66 (9.1) 
หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้  21,460  24,494 (12.4) 
  - เงินรับฝาก  10,302  13,765 (25.2) 
  - รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  1,607  1,860 (13.6) 
  - เงินน าสง่ธนาคารแหง่ประเทศไทยและสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก  6,145  5,687 8.1 

  - ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยมื  3,327  3,080 8.0 

  - อื่นๆ  79  102 (22.5) 
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 83,372 88,343 (5.6) 
อตัราดอกเบีย้รับจากสนิทรัพย์ทีก่่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ) (1) 3.13 3.72(2)  

อตัราต้นทนุทางการเงิน (ร้อยละ) (1) 0.73 0.93  

รายได้ดอกเบีย้สทุธิตอ่สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ) – NIM (1) 2.49 2.91(2)  

(1) สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ; หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ รวมหนีส้ิน
ทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ  

(2) หากไม่รวมรายได้ดอกเบีย้พิเศษจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลกัประกันจ านอง ส าหรับปี 2563 อตัราดอกเบีย้รับจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
รายได้ เทา่กบัร้อยละ 3.56 และ NIM อยูท่ี่ร้อยละ 2.76  

 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิปี 2  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบีย้สุทธิ เท่ากับ  
83,  ล้านบาท ลดลงร้อยละ .  เป็นผลจากรายได้ดอกเบีย้พิเศษเงินให้สนิเช่ือจากการขายทอดตลาดทรัพย์สนิหลกัประกนัจ านองใน
ปี  ประกอบกับแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ที่ปรับลดลง ถึงแม้ธนาคารมีอตัราการเติบโตของสินเช่ือที่ร้อยละ .  จากสิน้ปี   
ประกอบกบัการบริหารต้นทนุทางการเงินเพื่อลดผลกระทบดงักลา่ว ทัง้นี ้อตัราผลตอบแทนสทุธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) 

เท่ากบัร้อยละ .  ลดลงจากร้อยละ .  ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน (NIM ร้อยละ .  ลดลงจากปี  ที่ไมร่วมรายการพิเศษ ซึ่ง
เทา่กบัร้อยละ . ) 
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ตารางการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ 

 31 มี.ค. 65  31 ธ.ค. 64  30 ก.ย. 64  30 มิ.ย. 64  31 มี.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

อตัราดอกเบีย้นโยบายของ ธปท. 
(%) 

0.500% 0.500% 0.500% 0.500% 0.500% 0.500% 

อตัราดอกเบีย้เงินฝาก(%) (1)       

   -  ออมทรัพย์ 0.250% 0.250% 0.250% 0.250% 0.250% 0.250% 

   -  เงินฝากประจ า  เดือน 0.320% 0.320% 0.320% 0.320% 0.320% 0.375% 

   -  เงินฝากประจ า  เดือน 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 0.500% 

   -  เงินฝากประจ า  เดือน 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 0.500% 

อตัราดอกเบีย้เงินให้สนิเช่ือ(%)       

   -  MLR 5.250% 5.250% 5.250% 5.250% 5.250% 5.250% 

   -  MOR 5.820% 5.820% 5.820% 5.820% 5.820% 5.820% 

   -  MRR 6.220% 6.220% 6.220% 6.220% 6.220% 6.220% 

(1) อตัราดอกเบีย้เงินฝากมาตรฐานส าหรับบคุคลธรรมดา 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

  หนว่ย : ล้านบาท 

 ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ 

รายได้คา่ธรรมเนยีมและบริการ 28,310 27,690 2.2 

หกั คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ 8,288 7,162 15.7 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 20,022 20,528 (2.5) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิปี  2564  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้
คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ เท่ากบั  20,022 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.5 ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจประกอบกบัการปรับตวัของลกูค้า
โดยใช้บริการผา่นช่องทางดิจิทลั ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมการรับรอง รับอาวลั และการค า้ประกนัและคา่ธรรมเนียมการจดัการขยายตวัดี 

รายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ  
  หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ 

ก าไร (ขาดทนุ) จากเคร่ืองมือทางการเงินที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 3,467 3,134 10.6 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 711 951 (25.2) 
สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 1,046 2,060 (49.2) 
รายได้จากเงินปันผล 379 376 0.8 

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืนๆ 6,789 6,856 (1.0) 
รวมรายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ 12,392 13,377 (7.4) 

รายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ ในปี 2564 เทา่กบั 12,392 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
เกิดจากสว่นแบง่ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยีที่ลดลงจากธุรกิจประกนัและก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 
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ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ  
  หนว่ย : ล้านบาท 

 ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม/(ลด) 
    ร้อยละ 

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัพนกังาน 27,311    28,466 (4.1) 
คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ี และอปุกรณ์ 9,017  8,896  1.4 

คา่ภาษีอากร 3,915  3,798  3.1 

ขาดทนุจากการด้อยคา่ทรัพย์สนิรอการขาย 2,084  1,538  35.5 

อื่นๆ ( ) 10,404  10,767  (3.4) 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินการอื่นๆ 52,731   53,465  (1.4) 
อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยตอ่รายได้ (ร้อยละ) 45.54 43.73(2)  

(1) รวมคา่ตอบแทนกรรมการ 
(2) หากไมร่วมรายได้ดอกเบีย้จากการขายทอดตลาดฯ อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยตอ่รายได้ ส าหรับปี  2563 เทา่กบัร้อยละ 45.50  
 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ ปี 2564 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายจากการ
ด าเนินงานอื่นๆ เท่ากับ  52,731 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.4 จากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวภายใต้แรง
กดดนัด้านอตัราดอกเบีย้  โดยมี Cost to Income ratio เท่ากับร้อยละ 45.54 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 43.73 ในปี 2563 (Cost to Income 

ratio อยูใ่นระดบัเดียวกบัปี 2563 ที่ไมร่วมรายการพิเศษซึง่เทา่กบั ร้อยละ 45.50) 
 

 

ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึน้  
  หนว่ย : ล้านบาท 

 ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม/(ลด) 
    ร้อยละ 

ผลขาดทนุด้านเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้(1) 32,524  44,903  (27.6) 
(1) ผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ส าหรับรายการระหวา่งตลาดเงิน เงินลงทนุในตราสารหนี ้เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 

(รวมขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่) และภาระผกูพนัที่จะให้สินเช่ือและสญัญาค า้ประกนัทางการเงิน 

 

ส าหรับปี 2564  ธนาคารและบริษัทย่อยได้ทยอยตัง้ส ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง  จ านวน 
32,524 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.6 จากปี 2563 โดยพิจารณาถึงปัจจยัแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และ
ภาวะเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า สง่ผลให้ Coverage Ratio สงูขึน้เป็นร้อยละ 168.8 เทียบกบัร้อยละ 147.3  ณ 31 ธันวาคม 2563 โดย 
NPL Ratio ปรับตวัดีขึน้ 
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ฐานะทางการเงนิของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

สินทรัพย์ทางการเงนิฯ และเงนิลงทุนสุทธิ 

 ณ  ธันวาคม  ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และเงิน
ลงทนุสทุธิรวม เท่ากบั ,  ล้านบาท ประกอบด้วย หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ  ตราสารหนีภ้าคเอกชนและต่างประเทศ 
ร้อยละ  และตราสารทุนในความต้องการของตลาด ร้อยละ   ทัง้นี ้สินทรัพย์ทางการเงินฯ และเงินลงทุนสทุธิจ านวน เพิ่มขึน้ ร้อยละ .  
จาก ณ  ธนัวาคม  

การจดัประเภทของสนิทรัพย์ทางการเงินฯ และเงินลงทนุสทุธิ    
  หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน 

18,039 13,724 31.4 

เงนิลงทุนสุทธิ 342,042 316,988 7.9 

- เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจ าหน่าย 1,599 1,740 (8.1) 
- เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

322,190 300,505 7.2 

- เงินลงทนุในตราสารทนุที่ก าหนดให้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 

18,253 14,743 23.8 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน และเงนิลงทุนสุทธิรวม 

360,081 330,712 8.9 
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เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้

เงินให้สนิเช่ือจ าแนกตามประเภทธุรกิจ 

 

 
 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีข้องธนาคารและบริษัทย่อย (หลงัหกัรายได้รอตดับญัชี) เท่ากับ 2,628,963 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 
12.6 จากสิน้ปี 2563 จากลกูค้าทกุกลุม่โดยเฉพาะลกูค้าภาครัฐ  

  
หนว่ย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ 

เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้ 2,629,259  2,335,241  12.6 

หัก รายได้รอตดับญัชี 296  399  (25.7) 
บวก ดอกเบีย้ค้างรับ 20,579  16,199  27.0 

หัก คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 
 173,322  150,528  15.1 

เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 2,476,220   2,200,513  12.5 
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เงินให้สนิเช่ือของธนาคารตามประเภทของผู้กู้  (งบการเงินรวม)  
    หนว่ย : พนัล้านบาท 

งบการเงนิรวม 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63(1) เพิ่ม/(ลด) 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ ร้อยละ 

สนิเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ 708,654 27.0 655,583 28.1 8.1 

สนิเช่ือรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 553,041 21.0  367,293  15.7 50.6 

สนิเช่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  327,724 12.5  320,204 13.7 2.3 

สนิเช่ือรายยอ่ย 1,039,448 39.5  991,804  42.5 4.8 

- สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 445,012 16.9  430,281  18.4 3.4 

- สนิเช่ือสว่นบคุคล 531,035 20.2  496,443  21.3 7.0 

- สนิเช่ือบตัรเครดิต 59,953 2.3  59,990  2.6 (0.1) 
- สนิเช่ือ Leasing(2)

 3,448 0.1  5,090  0.2 (32.3) 
สนิเช่ืออื่นๆ 392 0.0  357  0.0 9.91 

รวมสินเชื่อ (ตามงบการเงนิ) 2,629,259 100.0  2,335,241 100.0 12.6 

(1) ธนาคารปรับนิยามสินเช่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มโดยอ้างอิงรายได้ตอ่ปีเป็นหลกั ซึง่ได้ปรับข้อมลูย้อนหลงัเพื่อการเปรียบเทียบ  
(2) ในเดือนพฤษภาคม 2564 ธนาคารได้ขายหุ้นบจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง ร้อยละ 75.05 ให้แก่บมจ.บตัรกรุงไทย สง่ผลให้ บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง เป็นบริษัท

ยอ่ยของบมจ.บตัรกรุงไทย ทัง้นี ้ตามเกณฑ์การจดัท างบการเงินรวม ไมมี่ผลกระทบจากธุรกรรมดงักลา่ว 
 

คุณภาพสนิทรัพย์  

การจดัชัน้สนิเช่ือและคา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

1. Gross NPL (1) 106,809 107,138 

2. Gross NPL Ratio  ร้อยละ 3.50 ร้อยละ 3.81 

คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (รวม) (2) 180,311 157,854 

3. Coverage Ratio (3) ร้อยละ 168.8 ร้อยละ 147.3 

(1) Gross NPLs เฉพาะต้นเงินหกัรายได้รอตดับญัชี รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

(2) คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (รวม) = คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ส าหรับรายการระหวา่งตลาดเงิน เงินให้สินเช่ือ
แก่ลกูหนี ้และภาระผกูพนัที่จะให้สินเช่ือและสญัญาค า้ประกนัทางการเงิน 

(3) Coverage Ratio = คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ส าหรับรายการระหวา่งตลาดเงิน เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ และภาระผกูพนัที่จะให้
สินเช่ือและสญัญาค า้ประกนัทางการเงิน / Gross NPLs 
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 หนว่ย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

เงนิให้
สินเชื่อและ
ดอกเบีย้ 

ค้างรับ (1) 

ค่าเผ่ือผล
ขาดทุนด้าน
เครดิตที่ 
คาดว่าจะ
เกิดขึน้ (2) 

เงนิให้สินเชื่อ
และดอกเบีย้ 

ค้างรับ (1) 

ค่าเผ่ือผล
ขาดทุนด้าน
เครดิตที่ 
คาดว่าจะ
เกิดขึน้ (2) 

จ าแนกตามประเภทการจัดชัน้     

- สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีไมม่ีการเพิ่มขึน้อยา่งมี
นยัส าคญัของความเสีย่งด้านเครดิต  (Performing) 

 2,306,478   44,722  2,013,375 32,093 

- สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเสีย่งด้านเครดติ  (Under - performing) 

 228,443   48,923  223,501 41,627 

- สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยคา่ด้านเครดิต (Non 

- performing) 
 111,422   77,334  109,407 74,204 

- สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีใช้วิธีอยา่งง่ายในการค านวณ
ผลขาดทนุด้านเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ตลอดอาย ุ
(Lifetime ECL - simplified approach) (3) 

 3,199   2,343  4,758 2,604 

รวม  2,649,542   173,322  2,351,041 150,528 

(1) เงินให้สินเช่ือหกัรายได้รอตดับญัชี รวมดอกเบีย้ค้างรับ และรายได้ดอกเบีย้ที่ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 

(2) คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ส าหรับเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้(รวมขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่) ตามงบการเงิน 

(3) Lifetime ECL – simplified approach เป็นรายการของบริษัทยอ่ยซึ่งรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ตลอดอายขุองลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ 

 

ธนาคารและบริษัทย่อยมี Gross NPLs ณ  ธนัวาคม  เทา่กบั ,  ล้านบาท โดยมีอตัราสว่นสนิเช่ือด้อยคณุภาพ
ต่อสินเช่ือรวม (NPLs Ratio-Gross) ร้อยละ .  ลดลงเทียบกบั ณ  ธันวาคม  ที่เท่ากบัร้อยละ .  คุณภาพสินทรัพย์อยู่ใน
ระดบัที่ควบคุมได้ดี เป็นผลมาจากการให้ความส าคญักับการบริหารคุณภาพสินทรัพย์อย่างใกล้ชิด ทัง้นี ้ธนาคารได้พิจารณาตัง้ผล
ขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้เพิ่มเติมเพื่อรักษาระดบัของ Coverage Ratio ที่เหมาะสมเพื่อรองรับความไม่แน่นอนของภาวะ
เศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ประกอบกบัการติดตามคณุภาพสนิทรัพย์อยา่งใกล้ชิด โดยมี Coverage Ratio เทา่กบั ร้อยละ .  เพิ่มขึน้
เมื่อเทียบกบั ร้อยละ .   ณ วนัท่ี  ธนัวาคม  
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เงนิรับฝาก 

 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินรับฝาก เท่ากบั 2,614,747 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.2 จาก ณ 31 ธันวาคม 2563 โดยเพิ่มขึน้
จากเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากจ่ายคืนเมื่อทวงถาม โดยมีสดัสว่นเงินฝากจ่ายคืนเมื่อทวงถามและเงินฝากออมทรัพย์ตอ่เงินฝากรวม 
(CASA) เท่ากับร้อยละ 84 ทัง้นี ้สดัส่วนเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี  ้(หลงัหักรายได้รอตัดบัญชี) ต่อเงินรับฝากที่เท่ากับร้อยละ 100.54 

เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบั ร้อยละ 94.79 ณ 31 ธนัวาคม 2563  
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แหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทุน  
หนว่ย : ล้านบาท 

 31 ธ.ค. 64 30 ก.ย. 64 เพิ่ม/(ลด) 31 ธ.ค. 63 เพิ่ม/(ลด) 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ ร้อยละ จ านวน ร้อยละ ร้อยละ 

รายการระหวา่งธนาคารและ
ตลาดเงินสทุธิ (สนิทรัพย์) 

469,216 13.2 484,588 13.9 (3.2) 516,792  15.5  (9.2) 
 

สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดั
มลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทนุ 

18,039 0.5  38,175  1.1 (52.7) 13,724  0.4  31.4 

เงินลงทนุสทุธิ และเงินลงทนุ
ในบริษัทร่วมสทุธิ 

364,017 10.2 294,426 8.4 23.6 346,388  10.4  5.1 

เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้(หกั
รายได้รอตดับญัชี) 

2,628,963 73.9 2,559,985  73.2 2.7 2,334,842  70.2  12.6 

หัก คา่เผ่ือผลขาดทนุด้าน
เครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ 

 

173,322 4.8 167,201 4.8 3.7 150,528 4.5  15.1 

สนิทรัพย์อื่นๆ 249,831  7.0 287,188 8.2 (13.0) 266,562  8.0  (6.3) 
สินทรัพย์ 3,556,744  100.0 3,497,161 100.0 1.7 3,327,780  100.0  6.9 

เงินรับฝาก 2,614,747 73.5 2,582,228  73.8 1.3 2,463,225  74.0  6.2 

รายการระหวา่งธนาคารและ
ตลาดเงินสทุธิ (หนีส้นิ) 

296,344 8.3 248,699  7.1 19.2 274,566  8.2  7.9 

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 133,817 3.8 133,069  3.8 0.6 86,564  2.6  54.6 

หนีส้นิอื่นๆ 137,725  3.9 165,827 4.8 (16.9) 148,361  4.5  (7.1) 
รวมสว่นของเจ้าของ 374,111  10.5 367,338 10.5 1.8 355,064  10.7  5.4 

- สว่นของบริษัทใหญ่ 360,052  10.1 354,048 10.1 1.7 343,466  10.3  4.8 

- สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจ
ควบคมุ 

14,059 0.4 13,290  0.4 5.8 11,598  0.4  21.2 

หนีส้นิและส่วนของเจ้าของ 3,556,744 100.0 3,497,161 100.0 1.7 3,327,780  100.0  6.9 

อัตราส่วนเงนิให้สินเชื่อแก่
ลูกหนี ้(หลังหกัรายได้
รอตัดบัญชี) ต่อเงนิรับ
ฝาก (ร้อยละ) 

100.54  99.14   94.79   

แหลง่เงินทนุท่ีส าคญัของธนาคารและบริษัทย่อย ณ  ธันวาคม  ประกอบด้วยเงินรับฝากร้อยละ .  และแหลง่เงินทุน
อื่น ๆ อาทิ สว่นของเจ้าของ การกู้ยืมระหวา่งธนาคาร และตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม โดยตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืมเพิ่มขึน้จากสิน้
ปี  เนื่องจากธนาคารออกตราสารด้อยสิทธิ ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชัน้ที่   จ านวน  ล้านเหรียญสหรัฐให้แก่ผู้ ลงทุนใน
ตา่งประเทศ ทัง้นี ้ธนาคารใช้เงินทนุร้อยละ .  ในการให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้(หลงัหกัรายได้รอตดับญัชี) ใช้เงินทนุร้อยละ .  ในรายการ
ระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ และใช้เงินทนุร้อยละ .  ในเงินลงทนุสทุธิและเงินลงทนุในบริษัทร่วมสทุธิ 
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ส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของรวม (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) 31 ธนัวาคม 2564 เทา่กบั 360,052 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.8  

เมื่อเทยีบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
มูลค่าหุ้นทางบัญชี (ส่วนที่ เป็นของธนาคาร) เท่ากับ  25.75  บาทต่อหุ้ น เพิ่มขึน้จาก 24.57  บาทต่อหุ้ น ณ วันที่  

31 ธนัวาคม 2563  

เงนิกองทุนตามกฎหมาย   

เงินกองทนุตามกฎหมาย (กลุม่ธรุกิจทางการเงิน)  

หนว่ย : ล้านบาท 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ( ) 

31 ธ.ค. 64 (3) 31 ธ.ค. 63  อัตรา 
ขัน้ต ่าที่
ก าหนด
โดยธปท. 
 (ร้อยละ) (2) 

 

 

จ านวน 

อัตรา 
เงนิกองทุน 

ต่อสนิทรัพย์เสี่ยง 
(ร้อยละ) 

 

 

จ านวน 

อัตรา 
เงนิกองทุน 

ต่อสนิทรัพย์เสี่ยง 
(ร้อยละ) 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 

ที่เป็นสว่นของเจ้าของ 
328,180 15.89 314,467 15.73 >8.000 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 348,252 16.86 315,755 15.79 >9.500 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 67,296  66,349   

รวมเงินกองทนุ 415,548 20.12 382,104 19.11 >12.000 

สนิทรัพย์ถ่วงน า้หนกัตามความเสีย่ง 2,065,350  1,999,516   

(1) งบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  จัดท าภายใต้หลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินนีจ้ะไม่
รวมถึงบริษัทที่ ประกอบธุรกิจประกนัภยัหรือประกนัชีวิต และบริษัทที่ถือหุ้นน้อยกวา่ร้อยละ 50 

(2) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation 

Buffer) โดยให้ทยอยด ารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ่มจากอตัราสว่นเงินกองทนุขัน้ต ่าอีกมากกว่า 0.625% ในแตล่ะปี ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้น
ไป จนครบซึง่มากกวา่ 2.50% ในวนัที่ 1 มกราคม 2562 นอกจากนี ้ตามประกาศ ธปท. ที่สนส. 16/2560 และ 17/2560 ระบุวา่ธนาคารเป็น 1 ใน 5 ธนาคาร
พาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ และก าหนดให้ต้องมีอตัราส่วนเงินกองทุนขัน้ต ่าเพิ่มเติม เพ่ือเป็นเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความ
เสียหายส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนยัความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนาคารทยอยด ารงอตัราสว่นเงินกองทนุส่วนเพ่ิม
เพ่ือรองรับความเสียหายส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ที่ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทัง้สิน้ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2562 และด ารงเพิ่มเป็นร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี่ยงทัง้สิน้ ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

(3) ข้อมลูเงินกองทนุและอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี่ยง เป็นข้อมลูเบือ้งต้นที่จดัท าตามเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ ธปท. 
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เงินกองทนุตามกฎหมาย (งบเฉพาะธนาคาร)   

หนว่ย : ล้านบาท 

งบเฉพาะธนาคาร( ) 

31 ธ.ค. 64(2) 31 ธ.ค. 63  อัตราขัน้ต ่า
ที่ก าหนด
โดยธปท. 
 (ร้อยละ) (1) 

 

 

จ านวน 

อัตรา 
เงนิกองทุน 

ต่อสนิทรัพย์เสี่ยง 
(ร้อยละ) 

 

 

จ านวน 

อัตรา 
เงนิกองทุน 

ต่อสนิทรัพย์เสี่ยง 
(ร้อยละ) 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 

ที่เป็นสว่นของเจ้าของ 
309,037 15.60 293,683 15.35 >8.000 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 327,685 16.54 293,683 15.35 >9.500 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 66,310  65,332   

รวมเงินกองทนุ 393,995 19.88 359,015 18.76 >12.000 

สนิทรัพย์ถ่วงน า้หนกัตามความเสีย่ง 1,981,545  1,913,769   

(1) ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด ารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ่ม เพ่ือรองรับผลขาดทนุในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) 
โดยให้ทยอยด ารงอตัราส่วนเงินกองทนุส่วนเพ่ิม ซึ่งมากกวา่ 2.50% ในวนัที่ 1 มกราคม 2562 นอกจากนี ้ตามประกาศ ธปท. ที่สนส.16/2560 และ 17/2560 
ระบุว่าธนาคารเป็น 1 ใน 6 ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (ธปท. ได้เพ่ิมบมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาตเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มี
ความส าคัญต่อระบบภายในประเทศ เม่ือเดือนสิงหาคม 2564) และก าหนดให้ต้องมีอตัราส่วนเงินกองทุนขัน้ต ่าเพ่ิมเติม เพื่อเป็นเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อ
รองรับความเสียหายส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ  (Higher loss absorbency) โดยให้ธนาคารทยอยด ารงอัตราส่วน
เงินกองทนุส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนยัต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี่ยงทัง้สิน้ ตัง้แต่วนัที่  
1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

 

(2) ข้อมลูเงินกองทนุและอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี่ยง เป็นข้อมลูเบือ้งต้นที่จดัท าตามเกณฑ์และวิธีการตามประกาศธปท. 
 

 ณ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนชัน้ที่  1 ที่ เป็นส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 328,180 ล้านบาท  
(ร้อยละ 15.89 ของสินทรัพย์ถ่วงน า้หนักตามความเสี่ยง) และมีเงินกองทุนชัน้ที่  1 เท่ากับ 348,252 ล้านบาท (ร้อยละ 16.86 

ของสินทรัพย์ถ่วงน า้หนกัตามความเสี่ยง) โดยมีเงินกองทนุทัง้สิน้เท่ากบั 415,548 ล้านบาท (ร้อยละ 20.12 ของสินทรัพย์ถ่วงน า้หนกั
ตามความเสีย่ง) 
 ณ  ธันวาคม  ธนาคาร (งบเฉพาะธนาคาร) มีเงินกองทุนชัน้ที่  ที่เป็นส่วนของเจ้าของ เท่ากับ ,  ล้านบาท 
เงินกองทุนชัน้ที่  เท่ากบั ,  ล้านบาท และมีเงินกองทุนทัง้สิน้เท่ากับ ,  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ .  ร้อยละ .  
และร้อยละ .  ของสนิทรัพย์ถ่วงน า้หนกัตามความเสีย่ง ตามล าดบั  
 ทัง้นี  ้ในเดือนมีนาคม  ธนาคารได้ออกตราสารหนี ด้้อยสิทธิ ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชัน้ที่   ต่อผู้ ลงทุน 

ในต่างประเทศ จ านวน  ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งช่วยเพิ่มอตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่  ต่อสินทรัพย์เสี่ยงให้แข็งแกร่งมากขึน้และรองรับ
การเติบโตในอนาคต  
 ธนาคารมีอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์ถ่วงน า้หนกัตามความเสีย่งในระดบัท่ีแข็งแกร่งเมื่อเทียบกบัเกณฑ์ของ ธปท. อีกทัง้
ธนาคารได้ประเมินความเพียงพอของอตัราสว่นเงินกองทนุฯ ในอนาคตอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของทางการ 
 



ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)                     

 

สว่นท่ี 3 ข้อมลูผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง หน้า 82 

 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานอย่างมีนับส าคัญในอนาคต (forwards 

looking) 

เศรษฐกิจไทยในปี 2566 ยังต้องเฝ้าระวังหลายปัจจัยเสี่ยงทัง้ภายนอกและภายใน  ในเดือน มิถุนายน  ธนาคาร
แหง่ประเทศไทย ประเมินวา่เศรษฐกิจไทยจะเติบโตที่ร้อยละ 4.2 โดยคาดวา่เศรษฐกิจไทยจะได้รับแรงสนบัสนนุหลกัจากการเพิ่มขึน้ของ
รายรับจากนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติหลงัการเปิดประเทศ โดยคาดวา่ จ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติปี  จะอยู่ในระดบัประมาณคร่ึงหนึ่ง
ของจ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงก่อนเกิดโควิด-  ในปี  อย่างไรก็ดี สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยงัเผชิญปัจจัยเสี่ยงหลาย
ด้านที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจไทยให้เติบโตต ่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะความขดัแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยงัมีความไม่
แน่นอนสงู และอาจทวีความรุนแรงขึน้ได้ตลอดเวลา มาตรการการควบคมุแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจีนที่คาดว่าทางการจีนจะยงัคง
ด าเนินมาตรการที่เข้มงวดต่อเนื่อง และอาจยกระดับขึน้มาหากมีการเพิ่มขึน้ของจ านวนผู้ติดเชือ้ รวมทัง้ นโยบายการเงินโลกที่จะ
เข้มงวดมากขึน้จากแนวโน้มการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ  รวมทัง้ธนาคารกลางในหลายประเทศ  
ที่จะท าให้ตลาดเงินและตลาดทุนจะมีความผนัผวนต่อเนื่อง นอกเหนือจากความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เศรษฐกิจไทยยงัได้รับแรง
กดดนัจากปัจจยัภายใน ทัง้จากการฟืน้ตวัที่ไมเ่ท่าเทียมกนัในแต่ละภาคธุรกิจที่อาจท าให้เกิดความเหลื่อมล า้ทางเศรษฐกิจสงูขึน้ ราคา
สนิค้าและบริการที่คาดวา่จะทรงตวัในระดบัสงูและจะกระทบกบัก าลงัซือ้ของผู้บริโภค ต้นทนุทางการเงินท่ีเพิ่มขึน้จากนโยบายการเงินที่
เข้มงวดมากขึน้ หนีค้รัวเรือนที่คาดว่าจะอยูในระดับสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ รวมไปถึงความเสี่ยงจากการระบาดของ  COVID-19  
สายพนัธุ์ใหมท่ี่อาจอบุตัิขึน้ได้ ปัจจยัเหลา่นีล้้วนเป็นแรงกดดนัตอ่การเติบโตของอปุสงค์ในประเทศ รวมทัง้เศรษฐกิจไทยในภาพรวม 
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ภาคผนวก 

มาตรการความช่วยเหลือของธนาคารจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  

มาตรการช่วยเหลือในปี 2563 

มาตรการความช่วยเหลือของธนาคาร  

  ธนาคารตระหนกัถึงการมีสว่นร่วมในการพยงุเศรษฐกิจ จึงได้มีมาตรการช่วยเหลอืให้แก่ลกูค้าของธนาคาร (ปรับปรุงลา่สดุเมื่อ 
27 เมษายน 2563) โดยสรุปดงันี ้ 

- สนิเช่ือรายยอ่ย ทัง้สนิเช่ือบคุคลภายใต้ก ากบั (อาทิ สนิเช่ือ Smart Money สนิเช่ืออเนกประสงค์ 5 Plus) และสนิเช่ือเพื่อที่
อยูอ่าศยั (อาทิ สนิเช่ือ Home Easy Cash) (วงเงิน ไมเ่กิน 3 ล้านบาท) ธนาคารพกัช าระหนีท้ัง้เงินต้นและดอกเบีย้นาน 4 
เดือน พร้อมลดอตัราดอกเบีย้ลง 0.25% ตอ่ปี จากสญัญากู้ เดิมนาน 4 เดือน   
นอกจากนี ้สนิเช่ือบคุคลและสนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง ธนาคารพกัช าระหนีเ้งินต้น (ช าระเฉพาะ
ดอกเบีย้) นาน 6 เดือน พร้อมลดอตัราดอกเบีย้ลง 0.25% ตอ่ปี จากสญัญากู้ เดิมนาน 6 เดือน 

- สนิเช่ือธุรกิจ (วงเงินไมเ่กิน 100 ล้านบาท) ธนาคารพกัช าระหนีท้ัง้เงินต้นและดอกเบีย้นาน 6 เดือนแบบอตัโนมตัิ 
- สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางขึน้ไป ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง ธนาคารพกัช าระหนีเ้งินต้นวงเงินสินเช่ือระยะยาว (Term 

loan) สงูสดุ 12 เดือน ขยายระยะเวลาช าระหนีส้ าหรับตัว๋สญัญาใช้เงิน (P/N) และสนิเช่ือเพื่อการค้าต่างประเทศ (Trade 

finance) สงูสดุ 6 เดือน 

- สนบัสนนุสนิเช่ือใหม ่(Soft loan) เพื่อเสริมสภาพคลอ่งให้แก่ลกูค้าธุรกิจ (วงเงินไมเ่กิน 500 ล้านบาท) โดยมีวงเงินกู้สงูสดุ
ไม่เกิน 20% ของยอดหนีค้งค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลากู้ สงูสดุ 5 ปี ที่อตัราดอกเบีย้ 2 ปีแรก 2.0% ต่อปี โดย
พกัช าระหนีเ้งินต้นสงูสดุ 12 เดือน ไม่ต้องช าระดอกเบีย้ 6 เดือนแรก และการเข้าร่วมมาตรการสนบัสนนุสินเช่ือใหม่ของ
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

- การปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินให้สินเช่ืออตัรา MLR  MOR  และ MRR ลงอย่างต่อเนื่องจากสิน้ปีที่ผ่านมาถึงไตรมาสที่ 
2/2563 (ลา่สดุปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินให้สนิเช่ือ มีผลเมื่อวนัท่ี  22 พฤษภาคม 2563) รวม -0.65% ถึง -1.05%  

โดยมาตรการต่าง ๆ นีจ้ะช่วยบรรเทาภาระหนี ้รวมถึงเพิ่มสภาพคลอ่งในปัจจุบนั ประกอบกบัการเข้าดแูลลกูค้าอย่างใกล้ชิด
เพื่อพิจารณาถึงโครงสร้างทางการเงินของธุรกิจ ควบคู่กับการพิจารณาปรับโครงสร้างหนีใ้นเชิงป้องกัน  (pre-emptive) เพื่อ
ช่วยเหลอืลกูค้าเพิ่มเติม  

มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 ของ ธปท. 

ธปท. ได้ออกมาตรการช่วยเหลอืลกูค้ารายยอ่ยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที ่2 สรุปสาระส าคญัดงันี ้
1. การลดเพดานดอกเบีย้ คา่บริการตา่ง ๆ และเบีย้ปรับ (ดอกเบีย้) ส าหรับบตัรเครดิตและสนิเช่ือสว่นบคุคลภายใต้การ

ก ากบั (มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหาคม 2563) มีรายละเอียดดงันี ้

ประเภท เพดานเดิม (ร้อยละต่อปี) เพดานใหม่ (ร้อยละต่อปี) 
1. บตัรเครดิต 18 16 

2. สนิเช่ือสว่นบคุคลภายใต้การก ากบั   

- วงเงินหมนุเวียน  28 25 

- ผอ่นช าระเป็นงวด 28 25 

- จ าน าทะเบียนรถ 28 24 
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2. การขยายวงเงินบตัรเครดิตและสนิเช่ือบคุคลภายใต้การก ากบั (มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหาคม 2563) 
ส าหรับลกูค้าที่มีความจ าเป็นต้องใช้วงเงินเพิ่มเติม และมีพฤติกรรมการช าระหนีท้ี่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต ่ากวา่ 30,000 บาท ขยายวงเงินจากเดิม 1.5 เทา่ เป็น 2 เทา่ของรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน เป็นการชัว่คราว ถึงวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2564 

3. มาตรการเพิ่มเติมการให้ความช่วยเหลอืลกูหนีร้ายยอ่ยขัน้ต ่าระยะที่ 2 (มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2563) 
ขยายขอบเขตและระยะเวลาการให้ความช่วยเหลอืแก่ลกูหนีร้ายยอ่ยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และไมเ่ป็น NPLs 

ณ วนัที่ 1 มีนาคม 2563 โดยต้องจัดให้มีทางเลือกความช่วยเหลือขัน้ต ่าให้ลกูค้าที่ได้รับผลกระทบได้เลือกตามประเภท
สนิเช่ือ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประเภท มาตรการให้ความช่วยเหลอืลกูหนีข้ัน้ต ่า 
1. บตัรเครดิต เปลีย่นเป็นสนิเช่ือที่มีระยะเวลา 48 งวด หรือ 

ขยายระยะเวลาตามความสามารถในการช าระหนีข้องลกูหนี ้โดยคิดอตัรา
ดอกเบีย้ไมเ่กิน ร้อยละ 12 ตอ่ปี 

2. สินเช่ือบุคคลภายใต้การก ากับ ที่มี
ลักษณะวงเงินหมุนเวียน เช่น บัตรกด
เงินสด 

1. ลดอตัราผอ่นช าระขัน้ต ่า ตามความสามารถในการช าระหนี ้หรือ 

2. เปลี่ยนเป็นสินเช่ือที่มีระยะเวลา 48 งวด หรือ ขยายระยะเวลาตาม
ความสามารถในการช าระหนี ้โดยคิดดอกเบีย้ไมเ่กิน ร้อยละ 22 ตอ่ปี 

3. สินเช่ือส่วนบุคคลที่ผ่อนช าระเป็นงวด 
และสนิเช่ือจ าน าทะเบียนรถ 

ลดคา่งวดอยา่งน้อย ร้อยละ 30 ของคา่งวดเดิม โดยคิดอตัราดอกเบีย้ไมเ่กิน
ร้อยละ 22 ตอ่ปี 

4. สนิเช่ือเช่าซือ้  1. พกัช าระคา่งวด (เงินต้นและดอกเบีย้) 3 เดือน หรือ 

2. ลดคา่งวดโดยการขยายระยะเวลาการช าระหนี ้
5. สินเช่ือเพื่ อที่ อยู่อาศัย หรือสินเช่ือ

เพื่อท่ีอยูอ่าศยัเป็นหลกัประกนั 

1. พกัช าระคา่งวด (เงินต้นและดอกเบีย้) 3 เดือน หรือ 

2. พกัช าระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบีย้ตามความเหมาะสม 
หรือ 

3. ลดคา่งวดโดยขยายระยะเวลาการช าระหนี ้

 ทัง้นี ้ลกูค้าที่ต้องการความช่วยเหลอืสามารถแจ้งความประสงค์ผา่นช่องทางตา่ง ๆ ของธนาคาร เช่น แอปพลเิคชัน่ เว็บไซต์ 
Call center หรือสง่ข้อความ SMS  

แนวทางช่วยเหลอืลกูหนี ้SME ภายหลังสิน้สุดมาตรการชะลอการช าระหนีต้ามพระราชก าหนด 

ธปท. ได้มีประกาศเพิ่มเติม ในวนัท่ี 16 ตลุาคม 2563 โดยพิจารณาถึงการท่ีสถาบนัการเงินได้ให้ความช่วยเหลอืแก่ลกูค้า SME 
ตามพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ ประกอบวิสาหกิจที่ได้ รับผลกระทบจากการระบาดของโรค  

ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยการพกัช าระหนี ้ซึง่จะครบก าหนดในวนัท่ี 22 ต.ค. 2563 ซึง่สถานการณ์การแพร่ระบาดยงั
มีความไมแ่นน่อนสงู ธปท. จึงได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การให้ความช่วยเหลอืลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง ดงันี  ้

1. พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนีแ้ก่ลกูค้าตามความสามารถในการช าระหนี ้โดยหากสถาบนัการเงินอยูร่ะหว่างพิจารณา
ปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ให้สถาบนัการเงินคงการจดัชัน้ลกูหนี ้SME ตามการจดัชัน้ลกูหนีก้่อนเข้าร่วมมาตรการ จนถึงวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2563 
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2. กรณีสถาบนัการเงินยงัไมส่ามารถประเมินกระแสเงินสดของลกูค้า SME ได้อย่างชดัเจน สถาบนัการเงินสามารถให้ความ
ช่วยเหลอืโดยการพกัช าระหนีเ้งินต้นและ/หรือดอกเบีย้ตามความสามารถในการช าระหนีข้องลกูค้าแตล่ะราย โดยไมเ่กิน 6 
เดือน นบัจากสิน้ปี 2563 

ทัง้นี ้ระยะเวลาของการคงการจดัชัน้ของลกูหนีแ้ละการพกัช าระหนีไ้มถื่อเป็นเหตแุหง่การผิดเง่ือนไขการช าระตามสญัญา  
นอกจากนี ้ในวันที่ 16 ตุลาคม ดังกล่าว ธปท. ได้ประกาศขยายระยะเวลาให้สถาบันการเงินยื่นค าขอกู้ ยืม เงินต่อ ธปท.  

(soft loan) ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมขยายคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ได้รับสินเช่ือ soft loan ให้ครอบคลุมถึง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

มาตรการ ธปท. เพิ่มเติม 

จากการพิจารณาถึงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งยงัไม่คลี่คลายลง และยงัมีความไม่แน่นอนสงู ในวนัที่ 18 มิถุนายน 

2563 ธปท. ขอให้ธนาคารพาณิชย์ งดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานในปี 2563 รวมถึงการงดซือ้หุ้นคืน และให้
ธนาคารพาณิชย์จัดท าแผนบริหารจัดการเงินระดับเงินกองทุนส าหรับระยะ  1-3 ปีข้างหน้า เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์รักษาระดับ
เงินกองทนุให้เข้มแข็งและรองรับการด าเนินธุรกิจได้อยา่งตอ่เนื่อง 

นอกจากนี ้ธปท. ได้มี “โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมัน่คง” โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อช่วยเหลอืลกูหนีธุ้รกิจที่มีเจ้าหนี ้
สถาบนัการเงินหลายรายให้มีกลไกในการจดัการหนีก้บัสถาบนัการเงินทกุแหง่ได้อยา่งบรูณาการ และเหมาะสมกบัศกัยภาพของลกูหนี ้
รวมถึงมีแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนีส้ าหรับลกูหนีร้ายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี ้(Debt consolidation) เพื่อช่วยปรับโครงสร้างหนี ้
ส าหรับลกูหนีร้ายย่อยที่ยงัคงมีศกัยภาพในการช าระหนี ้โดยเป็นการรวมสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยัและสินเช่ือรายย่อยประเภทอื่น อาทิ 
บตัรเครดิต สินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ สินเช่ือเช่าซือ้ โดยใช้ประโยชน์จากหลกัประกันในส่วนของสินเช่ือเพื่อที่อาศัยที่มี
เหลอือยู ่

 

ในวนัที่ 29 ตุลาคม 2563 ธปท. ได้มีประกาศ เร่ืองการคิดดอกเบีย้ผิดนดัช าระหนี ้และการตดัช าระหนีเ้พื่อลดการเกิดหนีด้้อย
คณุภาพ ลดภาระหนีข้องประชาชน และสนบัสนนุการเจรจาปรับโคงสร้างหนี ้โดยมีแนวปฏิบตัิที่ส าคญั 3 เร่ือง ดงันี ้

แนวปฏิบัต ิ ผู้ให้บริการทางการเงนิ วันเร่ิมมีผลบังคับใช้ 

1. การคิดดอกเบีย้ผิดนัดช าระหนี ้บนฐานของ
เงินต้นที่ผิดนัดจริง โดยไม่รวมส่วนของเงิน
ต้นของค่างวดในอนาคตที่ยังไม่ถึงก าหนด
ช าระ 

- สถาบนัการเงิน และบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

- สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 

- บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเช่ือสว่นบคุคลภายใต้การ
ก ากบัที่มิใชส่ถาบนัการเงิน 

1 เมษายน 2564 

2. การก าหนดอัตราดอกเบีย้ผิดนัดช าระหนี ้
โดยใช้อตัราดอกเบีย้ตามสญัญาบวกไม่เกิน
ร้อยละ 3 ตอ่ปี 

- บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการ
ประกอบอาชีพภายใต้การก ากบัที่มิใชส่ถาบนัการเงิน 

- บริษัทบริหารสินทรัพย์ 

1 กรกฎาคม 2564 

3. การก าหนดล าดับการตัดช าระหนี ้โดยให้
น าไปจ่ายค่าธรรมเนียมดอกเบีย้ และเงินต้น
ของยอดหนีท้ี่ค้างช าระนานที่สดุก่อน 

ผู้ ให้บริการทางการเงินทกุแหง่ 1 กรกฎาคม 2564 

 

ทัง้นี ้สามารถพิจารณายกเว้นหรือผอ่นปรนดอกเบีย้ผิดนดัช าระหนี ้ส าหรับการผิดนดัช าระหนีท้ี่เกิดก่อนวนัที่ 1 เมษายน 2564  
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นอกจากนี ้ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ธปท. ได้ปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบ
วิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 (soft loan) ให้มีความยืดหยุน่โดยปรับนิยามค าวา่ “กลุม่ธุรกิจ” โดยแยก
พิจารณาความสมัพนัธ์ของบคุคลธรรมดาออกจากนิติบคุคล พร้อมทัง้นบัความสมัพนัธ์ให้เหลือเพียงล าดบัเดียวเพื่อให้ผู้ประกอบการ 
SME เข้าถึง Soft loan ได้ง่ายขึน้ อีกทัง้ก าหนดให้ผู้ประกอบการ SME ยื่นขอกู้  soft loan ได้ไม่เกิน 2 ครัง้ จากเดิมที่ก าหนดให้กู้ ได้
เพียงครัง้เดียว 

นอกจากนี  ้ในวันที่  12 มกราคม 2564 ธปท. ได้พิจารณาถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ใน 

ประเทศไทยที่ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดในวงกว้างและกระจายไปในหลายพืน้ที่ ส่งผลกระทบต่อลกูหนีท้ัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ดงันัน้ ธปท. จึงขอให้สถาบนัการเงิน สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบนัการเงิน (ผู้ให้บริการทางการเงิน) เร่ง
ช่วยเหลอืลกูหนีต้ามแนวทางเพิ่มเติม เพื่อให้ลกูหนีท้ี่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดงักลา่วได้รับความช่วยเหลอือยา่งตอ่เนื่อง ดงันี ้

1. การขยายระยะเวลาแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลอืของลกูหนีร้ายยอ่ย ได้จนถึงวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 จากเดิมที่
ให้ลกูหนีแ้จ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ทัง้นี ้ในกรณีที่
ผู้ ให้สินเช่ือมีการให้สินเช่ือแก่พนกังานหรือลกูจ้างของกิจการ ลกูหนีส้ามารถสมคัรขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเอง หรือ
นายจ้างหรือเจ้าของกิจการสมคัรขอรับความช่วยเหลอืแทนลกูหนีไ้ด้ เช่น ในกรณีสินเช่ือสวสัดิการ หรือสนิเช่ือรายยอ่ยอื่น ๆ 
โดยต้องได้รับความยินยอมจากลกูหนีท้ี่เป็นพนกังานหรือลกูจ้างเพื่อให้การขอรับความช่วยเหลือของลกูหนีเ้ป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพและทนัเหตกุารณ์ 

 การขยายระยะเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ลกูหนีร้ายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มีรายละเอียด
ดงันี ้
 

ประเภท มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนีขั้น้ต ่า 
1. บตัรเครดิต เปลี่ยนเป็นสินเช่ือที่มีระยะเวลา 48 งวด หรือ 

ขยายระยะเวลาตามความสามารถในการช าระหนีข้องลกูหนี ้โดยคิดอตัราดอกเบีย้ไม่
เกิน ร้อยละ 12 ตอ่ปี 

2. สินเชื่อบุคคลภายใต้การก ากับ ที่มีลักษณะ
วงเงินหมนุเวียน เชน่ บตัรกดเงินสด 

1. ลดอตัราผ่อนช าระขัน้ต ่า ตามความสามารถในการช าระหนี ้หรือ 

2. เปลี่ยนเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลา 48 งวด หรือ ขยายระยะเวลาตามความสามารถ
ในการช าระหนี ้โดยคิดดอกเบีย้ไมเ่กิน ร้อยละ 22 ตอ่ปี 

3. สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนช าระเป็นงวด และ
สินเช่ือจ าน าทะเบียนรถ 

ลดค่างวดอย่างน้อย ร้อยละ 30 ของค่างวดเดิม โดยคิดอตัราดอกเบีย้ไม่เกินร้อยละ 22 
ตอ่ปี 

4. สินเช่ือเชา่ซือ้  1. พกัช าระคา่งวด (เงินต้นและดอกเบีย้) 3 เดือน หรือ 

2. ลดคา่งวดโดยการขยายระยะเวลาการช าระหนี ้

5. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศยัเป็นหลกัประกนั 

1. พกัช าระคา่งวด (เงินต้นและดอกเบีย้) 3 เดือน หรือ 

2. พกัช าระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบีย้ตามความเหมาะสม หรือ 

3. ลดคา่งวด โดยขยายระยะเวลาการช าระหนี ้

 

2. กรณีลูกหนี ้SMEs สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ยังคงสามารถให้ความช่วยเหลือลูกหนี ้SMEs ที่มี
คณุสมบตัิได้รับการชะลอการช าระหนีต้ามพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 โดยพิจารณาชะลอการช าระหนีเ้งินต้นและ/หรือดอกเบีย้ตอ่ไปตามความสามารถ
ของลกูหนีแ้ตล่ะราย และก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสม แตไ่มเ่กินสิน้เดือนมิถนุายน 2564 
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3. แนวทางการให้ความช่วยเหลือลกูหนีท้กุประเภท (ลกูหนีร้ายย่อย ลกูหนี ้SMEs และลกูหนีธุ้รกิจขนาดใหญ่ที่มีศกัยภาพ) 
ตามความเหมาะสมกับประเภทสินเช่ือและค านึงถึงความเสี่ยงของลูกหนี ้จ าแนกตามลักษณะธุ รกิจและพืน้ที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ ซึง่มีแนวทางตา่ง ๆ ดงันี ้
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหนี ้เช่น ลดค่างวด ขยายระยะเวลาช าระหนี ้ต่ออายุวงเงินหรือคงวงเงิน เปลี่ยนประเภทหนีจ้าก

สินเช่ือระยะสัน้เป็นสินเช่ือระยะยาว ปลอดช าระเงินต้นและ/หรือดอกเบีย้ชัว่คราว ลดอตัราดอกเบีย้ให้ต ่ากว่าอตัรา
ตลาด การตดัต้นก่อนดอกเบีย้ได้ตามความเหมาะสม เป็นต้น 

3.2 ให้เงินทนุหมนุเวียนและเสริมสภาพคลอ่งเพิ่มเติม 

3.3 พิจารณาชะลอการช าระหนีส้ าหรับลกูหนี ้SMEs ที่มีวงเงินสนิเช่ือไมเ่กิน 100 ล้านบาท ภายใต้ พ.ร.ก. soft loan 

3.4 ผอ่นปรนเง่ือนไขอื่นตามความเหมาะสม 
 

แนวปฎิบัติทางบัญชี เร่ืองมาตรการผ่อนปรนชั่ วคราวส าหรับกิจการส าหรับกิจการที่ ให้ความช่วยเหลือลูกหนีท้ี่   ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ธปท. ได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่ เข้าช่วยเหลือลูกค้าในเชิงป้องกัน  
(pre-emptive) ส าหรับลกูหนีท้ี่ยงัไม่ด้อยคณุภาพ (non-NPL) ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 โดยสามารถจดัชัน้ลกูหนีเ้ป็นชัน้ที่ไม่มีการ
เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัของความเสีย่งด้านเครดิต (stage 1) ได้ทนัทีหากวิเคราะห์แล้ววา่ลกูหนีส้ามารถปฏิบตัิตามสญัญาปรับปรุง
โครงสร้างหนีไ้ด้โดยไม่ถือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนีท้ี่มีปัญหา (Troubled Debt Restructuring : TDR) และส าหรับลกูหนีด้้อย
คณุภาพ สามารถจดัชัน้สินเช่ือดงักลา่วเป็นชัน้ performing ได้หากลกูหนีส้ามารถช าระเงินตามสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหนีใ้หมไ่ด้
ติดตอ่กนัเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการช าระเงินส าหรับการปรับโครงสร้างหนีต้ัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 

ส าหรับการกันเงินส ารอง ให้ค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (Expected credit loss) จากสินเช่ือคงค้าง
เฉพาะสว่นของวงเงินท่ีเบิกใช้แล้วได้   
มาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมในปี 2564 

 ในวนัท่ี 23 มีนาคม 2564 ธนาคารแหง่ประเทศไทย ร่วมกบักระทรวงการคลงั และภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องได้พิจารณาถงึเศรษฐกิจ
ไทยที่เผชิญความท้าทายจากการระบาดของ  COVID-19 นับตัง้แต่ปี 2563 โดยการฟื้นตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ยังไม่เท่าเทียมกัน 
โดยเฉพาะกลุม่ SMEs ที่มีข้อจ ากดัในการเข้าถึงแหลง่ทุน และภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนกัที่ต้องใช้เวลานานในการฟืน้ตวั  การให้
ความช่วยเหลือเยียวยาระยะสัน้ของภาครัฐแก่ลกูหนีใ้นปัจจุบนั ยงัไม่เพียงพอรองรับสถานการณ์ที่ยาวนานกว่าที่คาดไว้ ธปท. และ
กระทรวงการคลงั จึงเสนอ 2 มาตรการใหม่ ได้แก่ 1) มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (สินเชื่อฟ้ืนฟู) วงเงิน 

250,000 ล้านบาท มุ่งเน้นให้สถาบนัการเงินสง่ผ่านสภาพคลอ่งดงักลา่วแก่ผู้ประกอบธุรกิจ  SMEs ที่ได้รับผลกระทบแต่ยงัมีศกัยภาพ 
และ 2) มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์ชาระหนี ้และให้สิทธิลูกหนีซื้อ้คืน (โครงการพักทรัพย์ พักหนี)้ วงเงิน 100,000 

ล้านบาท มุง่เน้นในการช่วยเหลอืผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ต้องใช้เวลานานในการฟืน้ตวั แตย่งัมีศกัยภาพและมีทรัพย์สิน
เป็นหลกัประกนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

มาตรการ มาตรการสนับสนุนการให้สินเช่ือ  
แก่ผู้ประกอบธุรกิจ 

(สินเช่ือฟ้ืนฟู) 

มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกัน
เพื่อชาระหนี ้โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจ มีสิทธิซือ้ทรัพย์

นัน้คืนในภายหลัง 
(โครงการพักทรัพย์ พักหนี)้ 

วงเงนิสินเช่ือรวม  250,000 ล้านบาท  100,000 ล้านบาท  
ระยะเวลามาตรการ  การเบิกกู้ เงินจาก ธปท. ภายใน 2 ปี และอายสุินเช่ือ 5 ปี  
วัตถุประสงค์  เพ่ิมสภาพคลอ่งในการด าเนินกิจการ รวมถึงเพื่อฟืน้ฟธูุรกิจ  ลดภาระทางการเงินให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ยังต้องการเวลา

ฟืน้ตวั  
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กลุ่มเป้าหมาย  1.ลู ก ห นี ้ เดิ ม  :  ว ง เ งิ น เดิ ม ไ ม่ เ กิ น  500 ล้ า น บ า ท  
ณ 28 ก.พ. 64 และไมเ่ป็น NPL ณ 31 ธ.ค. 62  

2. ลกูหนีใ้หม ่: ไม่เคยเป็นลกูหนี ้สง. หรือ ไมมี่วงเงินกบั สง. ณ 

28 ก.พ. 64  

ลกูหนีธุ้รกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่มีทรัพย์สิน
เป็นหลักประกันอยู่กับ สง. ก่อน  28 ก.พ. 64 และไม่เป็น 

NPL ณ 31 ธ.ค. 62  

เงื่อนไขมาตรการ  การให้สินเช่ือ  
1. วงเงินตอ่ราย  

1.1. ลกูหนีเ้ดิม : วงเงินไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินสินเช่ือ 
ณ 31 ธ.ค. 62 หรือ 28 ก.พ. 64 แล้วแต่ยอดใดจะ
สงูกวา่ (ไมเ่กิน 150 ล้านบาท)  

1.2. ลกูหนีใ้หม ่: วงเงินตอ่รายลกูหนีไ้มเ่กิน 20 ล้านบาท  
2. อัตราดอกเบีย้ : อัตราดอกเบีย้เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี 

ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ ธปท. สนบัสนนุสภาพคลอ่ง โดย 2 

ปีแรก ให้คิดอัตราดอกเบี ย้ไม่เกินร้อยละ  2 ต่อปี และ
ภาครัฐชดเชยดอกเบีย้ให้ในชว่ง 6 เดือนแรก 

การค า้ประกันสินเช่ือ 

1. ระยะเวลาค า้ประกนั 10 ปี  
2. อตัราชดเชย ไมเ่กินร้อยละ 40 ของพอร์ตสินเช่ือ  
3. ค่าธรรมเนียม เฉลี่ยร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยภาครัฐชดเชย

รวม ร้อยละ  3.5 ผ่ านกล ไกการค า้ป ระกันของรัฐที่
ด าเนินการโดย บสย. 

สง. และลูกหนี ต้้องสมัครใจทั ง้  2 ฝ่ าย  ในการตี โอน
ทรัพย์สินหลกัประกันเพ่ือชาระหนี ้ซึ่งมีเง่ือนไขตามสญัญา
มาตรฐาน โดย  
- ลกูหนีมี้สิทธิในการซือ้ทรัพย์สินหลกัประกนัคืนภายใน 5 

ปี เป็นล าดบัแรก  
 ทัง้นี ้ราคาซือ้ทรัพย์คืนต้องไม่เกินกว่าราคาตีโอน

ทรัพย์ บวกด้วย  carrying cost ร้อยละ  1 ต่อปี  ของ
ราคาตีโอนทรัพย์ โดย สง. อาจเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยในการ
ดแูลรักษาทรัพย์เพ่ิมเติมได้ตามที่จา่ยไปจริงและสมควร
แก่เหต ุ 

- ลูกหนีมี้สิทธิในการเช่าทรัพย์สินหลักประกันได้ เป็น
ล าดบัแรก โดย สง. จะน าค่าเช่าไปหกัออกจากราคาซือ้
ทรัพย์คืน และไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
ทรัพย์เพิ่มเติม หากลูกหนีผู้้ เช่าเป็นผู้ ดูแลทรัพย์สิน
ดงักลา่ว  

 

การสนับสนุนโดยรัฐ ธปท. : สนับสนุนสภาพคล่องอัตราดอกเบีย้ 0.01% ในการ
ปลอ่ยสินเช่ือของสถาบนัการเงิน 

ภาครัฐ : 
1. กระทรวงการคลงั สนบัสนนุการค า้ประกนัสินเช่ือ 

2. กระทรวงการคลงั กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์ 
ลดคา่ธรรมเนียมการโอนสินทรัพย์ เหลือ  0.01% และยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการจ านอง และการจดทะเบียนสัญญา
หลกัประกนัทางธุรกิจ 

ธปท. : สนบัสนนุสภาพคล่องอตัราดอกเบีย้ 0.01% ในการ
ปลอ่ยสินเช่ือของสถาบนัการเงิน 

ภาครัฐ :  
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทยและกระทรวง
พาณิชย์ ลดหรือยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมการโอน
ทรัพย์สิน และการซือ้คืนทรัพย์สินโดยเจ้าของเดิม 

 

 

 ทัง้นี ้สถาบนัการเงินสามารถยื่นค าขอกู้ เงินจาก ธปท. ตามมาตรการสนบัสนนุการให้สินเช่ือฟืน้ฟแูละโครงการพกัทรัพย์พกัหนี ้
ได้ตัง้แตว่นัท่ี 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 

ลา่สดุ ในวนัที่ 16 กรกฎาคม 2564 ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลอืลกูค้า SMEs และรายยอ่ยจากผลกระทบจากการระบาดของ 
COVID-19 ระลอกใหมต่ามแนวทางของธปท. ส าหรับลกูหนีท้ัง้ที่เป็นนายจ้างและลกูจ้างในสถานประกอบการทัง้ในพืน้ท่ีควบคมุฯ และ
นอกพืน้ท่ีควบคมุฯ ท่ีต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ โดยการพกัช าระเงินต้นและดอกเบีย้เป็นระยะเวลา 2 เดือนโดยเร่ิมตัง้แต่
งวดการช าระหนีเ้ดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยหลกัเกณฑ์การพิจารณาเป็นไปตามที่ธนาคารก าหนด ซึง่ลกูค้าสามารถแจ้งความ
ประสงค์เพื่อรับความช่วยเหลอืตัง้แตว่นัท่ี 19 กรกฎาคม ถึง 15 สงิหาคม 2564 
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ทัง้นี ้รายละเอียดมาตรการช่วยเหลอืลกูค้าของธนาคารทัง้ 7 มาตรการมีดงันี ้
 มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย 3 มาตรการ (เร่ิมวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564) ดงันี ้

1. สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อ Home for Cash สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน (Home Easy Cash) วงเงินกู้ แบบมีก าหนด
ระยะเวลา (Term Loan) พกัช าระเงินต้นและช าระดอกเบีย้บางสว่น สงูสดุ 12 เดือน หรือ ขยายระยะเวลาโดยลดอตัราผอ่น
ช าระ สงูสดุ 12 เดือน หรือ พกัช าระเงินต้น โดยช าระเฉพาะดอกเบีย้ สงูสดุ 3 เดือน 

2. สินเชื่อส่วนบุคคล วงเงนิกู้แบบมีก าหนดระยะเวลา (Term Loan) ลดการผอ่นช าระคา่งวดลง 30% นานสงูสดุ 6 เดือน 

3. สินเชื่อวงเงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ได้แก่ สินเช่ือกรุงไทยธนวฏั สินเช่ือกรุงไทยธนวฏั 5 Plus ปรับเป็น
วงเงินกู้แบบมีก าหนดระยะเวลา (Term Loan) ได้นาน 48 งวด หรือตามความสามารถในการช าระหนี ้  

 มาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจ  มาตรการ ดงันี ้ 
1. สินเชื่อฟ้ืนฟู ส าหรับผู้ประกอบการ  อตัราดอกเบีย้พิเศษ 2 ปีแรกไม่เกินร้อยละ 2.0 ต่อปี (อตัราดอกเบีย้เฉลี่ย 5 ปี ไม่

เกิน ร้อยละ 5.0 ต่อปี) ผ่อนช าระสงูสดุไม่เกิน 10 ปี ได้รับยกเว้นดอกเบีย้ 6 เดือนแรก รวมทัง้ได้รับค า้ประกนัสินเช่ือจาก
บรรษัทสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) นานสงูสดุ 10 ปี 

2. มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME 

 สนิเช่ือธุรกิจ วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ประเภท Term Loan : พกัช าระเงินต้น โดยช าระเฉพาะดอกเบีย้ สงูสดุ 6 เดือน 
หรือขยายระยะเวลาช าระหนีสู้งสดุ 24 เดือน ส าหรับสินเช่ือประเภท P/N และ Trade Finance ขยายเวลาช าระหนี ้
สงูสดุ 6 เดือน 

 สินเช่ือธุรกิจ วงเงิน 20 - 500 ล้านบาท ประเภท Term Loan : พักช าระเงินต้น โดยช าระเฉพาะดอกเบีย้ สงูสดุ 12 
เดือน ส าหรับสนิเช่ือประเภท P/N และ Trade Finance ขยายเวลาช าระหนีส้งูสดุ 6 เดือน 

3. มาตรการพักทรัพย์พักหนี  ้เพื่อช่วยเหลือลกูค้าธุรกิจที่มีศกัยภาพและมีสินทรัพย์เป็นหลกัประกนัสามารถลดภาระทาง
การเงินชัว่คราว ในช่วงที่รอให้ธุรกิจฟืน้ตวั ด้วยวิธีการโอนทรัพย์ช าระหนีแ้ละให้สิทธิซือ้ทรัพย์คืนในอนาคต ในราคารับ
โอนบวกต้นทนุการถือครองทรัพย์ (Carrying cost) 1% ต่อปี บวกค่าใช้จ่ายในการดแูลทรัพย์ที่ธนาคารจ่ายตามจริง หกั
คา่เช่าทรัพย์หลงัตีโอนที่ลกูค้าช าระมาแล้ว  

4. โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่ นคง  ส าหรับลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเช่ือรวมทุกสถาบันการเงิน  
50 - 500 ล้านบาท โดยพิจารณาตามความสามารถและศกัยภาพของลกูค้า เช่น ปรับลดการผอ่นช าระ ยืดระยะเวลาผอ่น
ช าระหนี ้ตลอดจนการเสริมสภาพคลอ่งให้กบัลกูค้าที่มีแผนธุรกิจชดัเจนภายใต้หลกัเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร 

 ในวนัที่  สิงหาคม  ธปท. ได้มีมาตรการเพิ่มเติมพื่อสง่เสริมการช่วยเหลือลกูหนีท้ี่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้
อยา่งยัง่ยืน ดงันี ้

1. การรักษาสภาพคลอ่งและเติมเงินใหมใ่ห้กบัลกูหนี ้SMEs และรายยอ่ย 

1.1 ปรับปรุงหลกัเกณฑ์สินเช่ือฟืน้ฟูส าหรับลกูหนี ้SMEs (ตามนิยามของสถาบนัการเงิน) โดยขยายวงเงินสินเช่ือแก่กลุ่มที่
วงเงินสนิเช่ือเดิมน้อย หรือไมเ่คยมีวงเงินมาก่อน เป็นดงันี ้
- ลกูหนีเ้ดิม : วงเงินตอ่รายไมเ่กินร้อยละ  ของวงเงินสนิเช่ือ ณ  ธ.ค.  หรือ  ก.พ.  แล้วแตย่อดใดจะสงูกว่า 

(ไมเ่กิน  ล้านบาท)หรือสงูสดุไมเ่กิน 50 ล้านบาท ส าหรับลกูหนีท้ี่ ร้อยละ 30 ของวงเงินเดิมไมถ่ึง 50 ล้านบาท 

- ลกูหนีใ้หม ่: วงเงินตอ่รายลกูหนีไ้มเ่กิน 50 ล้านบาท 

อีกทัง้ เพิ่มการค า้ประกนัให้กบัลกูหนีก้ลุม่เสีย่ง 

1.2 ผอ่นปรนหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัสนิเช่ือลกูหนีร้ายยอ่ย ในสว่นของบตัรเครดิต สนิเช่ือสว่นบคุคลภายใต้การก ากบั และสนิเช่ือ
สว่นบคุคลดิจิทลั ดงันี ้
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- บตัรเครดิต และสินเช่ือส่วนบุคคล : คงอัตราการผ่อนช าระขัน้ต ่าบัตรเครดิตที่ร้อยละ 5 และ ขยายเพดานวงเงิน
ส าหรับบตัรเครดิตและสนิเช่ือสว่นบคุคลส าหรับผู้ที่มีรายได้เฉลีย่ตอ่เดือนต ่ากวา่ 30,000 บาท 

- สนิเช่ือสว่นบคุคลดิจิทลั : ขยายเพดานวงเงินและระยะเวลาช าระหนี ้
2. ปรับปรุงหลกัเกณฑ์สง่เสริมให้สถาบนัการเงินช่วยเหลอืลกูหนีผ้า่นการปรับปรุงโครงสร้างหนีแ้บบระยะยาว ดงันี  ้

2.1 สถาบันการเงินสามารคงการจัดชัน้ส าหรับลูกหนีร้ายย่อย และ SMEs (ตามนิยามของสถาบันการเงิน) ที่ เข้าสู่
กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนีแ้ล้ว ได้จนถึง  มีนาคม  เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาปรับปรุง
โครงสร้างหนีอ้ยา่งเหมาะสม 

2.2 การใช้หลกัเกณฑ์การจัดชัน้และการกันเงินส ารองอย่างยืดหยุ่นไปจนถึงสิน้ปี  เพื่อลดภาระต้นทุนส าหรับสถาบนั
การเงินท่ีให้ความช่วยเหลอืลกูหนีอ้ย่างยัง่ยืน ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนีโ้ดยวิธีที่นอกเหนือไปจากการขยายเวลาการ
ช าระหนีเ้พียงอยา่งเดียว 

 การขยายระยะเวลาปรับลดอตัราเงินน าสง่เข้ากองทนุ FIDF เหลอืร้อยละ .  จากร้อยละ .  ตอ่ปี ท่ีจะสิน้สดุสิน้ปี  นี ้
ออกไปจนถึงสิน้ปี  เพื่อให้สถาบนัการเงินสามารถสง่ผา่นต้นทนุท่ีลดลงไปในการบรรเทาผลกระทบตอ่ภาคธุรกิจและประชาชนได้
อยา่งตอ่เนื่อง 
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7. อันดับความน่าเชื่อถอืของธนาคาร 
อนัดบัความนา่เช่ือถือที่ธนาคารได้รับจาก S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service และ Fitch Ratings มีดงันี ้

(5) เม่ือวนัที่  มีนาคม   S&P Global Ratings ได้มี Press release ระบถุึงความกงัวลในประเด็นด้านโครงสร้าง (Structural issue) ของประเทศไทย 
รวมถึง Systematic risk ที่เพ่ิมขึน้ซึง่ส่งผลตอ่ธนาคารในประเทศไทย จงึได้ปรับลดอนัดบัความน่าเชื่อถือของธนาคารและ และธนาคารพาณิชย์อ่ืนอีก  
แหง่ ลง  notch พร้อมทัง้ปรับ Outlook จาก Negative เป็น Stable 

 

 

 

■ S&P Global Ratings ม.ิย. 2565(5) ธ.ค. 2564(3) ธ.ค. 2563(1) 

■ ระยะยาว/ระยะสัน้ BBB- / A-2 BBB / A-2 BBB / A-2 

■ แนวโน้ม Stable  Negative Watch Negative 

■ Stand-Alone Credit Profile (SACP) bb+ bb+ bb+ 

■ Moody’s Investors Service 
ม.ิย. 2565 ธ.ค. 2564 ธ.ค. 2563 

■ ระยะยาว/ระยะสัน้ Baa1 / P-2 Baa1 / P-2 Baa1 / P-2 

■ แนวโน้ม Stable  Stable  Stable 

■ Baseline Credit Assessment (BCA) baa3 baa3 baa3 

■ ตราสารหนีด้้อยสิทธิ ท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุ
ชัน้ท่ี  สกลุเงินเหรียญสหรัฐ(2) 

Ba3 Ba3 -- 

■ Fitch Ratings 

ม.ิย. 2565 ธ.ค. 2564(4) ธ.ค. 2563 

อนัดบัความน่าเช่ือถือสากลสกลุเงินตา่งประเทศ 
   

■ ระยะยาว/ระยะสัน้ BBB+ / F1 BBB+ / F1 BBB / F2 

■ แนวโน้ม Stable Stable Stable 

■ Viability Rating bbb- bbb- bbb- 

อนัดบัความน่าเช่ือถือในประเทศ 

   

■ ระยะยาว/ระยะสัน้ AAA(tha) / F1+ (tha)  AAA(tha) / F1+ (tha)  AA+(tha) / F1+ (tha)  

■ แนวโน้ม Stable Stable Stable 

■ หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ สกลุเงินบาท AAA(tha) AAA(tha) AA+(tha) 
■ หุ้นกู้ ด้อยสิทธิสกลุเงินบาท AA(tha) AA(tha) AA-(tha) 

( ) เม่ือวนัที่ 24 สิงหาคม 2563 S&P Global Ratings ระบอุนัดบัความน่าเชื่อของธนาคาร และตราสารเป็น CreditWatch with negative implications 

( ) เม่ือ  มีนาคม   ธนาคารได้เสนอขายตราสารหนีด้้อยสทิธิ ที่สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่  ตอ่ผู้ลงทนุตา่งประเทศ  
( ) เม่ือ  ตลุาคม  S&P Global Ratings ปรับ Watch Negative ออกจากอนัดบัความน่าเชื่อถือของธนาคาร โดยมีแนวโน้มเป็น Negative  

(4) เม่ือวนัที่ 1 ธันวาคม 2564 Fitch Ratings ปรับเพ่ิมอนัดบัความน่าเชื่อถือขึน้ ดงันี ้ อนัดบัความน่าเชื่อถือสากลสกลุเงินตา่งประเทศ : ระยะยาว/ระยะสัน้
(จากเดิม BBB / F2) และ อนัดบัความน่าเช่ือถือในประเทศ : ระยะยาว (จากเดิม AA+ (tha))  หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิสกลุเงินบาท (จากเดิม AA+(tha)) และ 
หุ้นกู้ ด้อยสิทธิสกลุเงินบาท (จากเดิม AA-(tha)) 
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8. ยอดหนีค้งค้างในการออกตั๋วเงนิ หุ้นกู้  และตราสารด้อยสทิธิ ครัง้ก่อน  
 

ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ผู้ออกตราสารเงนิกองทุนไม่มียอดคงค้างของรายการตั๋วแลกเงนิ 

 

ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ผู้ออกตราสารเงนิกองทุนมียอดคงค้างหุ้นกู้  และ/หรือ ตราสารด้อยสิทธิ ดังนี ้

วนัท่ีออก 

ตราสาร 
ตราสาร อนัดบัความ

นา่เช่ือถือ 

จ านวนทีเ่หลอือยู ่
 

อาย ุ 
(ปี) 

วนัครบก าหนดไถ่ถอน 

23 พฤศจิกายน 
2560 

ตราสารด้อยสทิธิเพื่อนบัเป็น
เงินกองทนุชัน้ที่  ครัง้ที่ /   

AA (tha)  
(ฟิทช์ เรทติง้ส์ 
(ประเทศไทย)) 

20,000 ล้านบาท 10 

(Call option  
ปีที่ 5) 

23 พฤศจิกายน 
2570 

1 มิถนุายน 
2561 

หุ้นกู้สกลุเงินเหรียญสหรัฐ ครัง้ที่ 
1/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2566 

AAA(tha)  
(ฟิทช์ เรทติง้ส์ 
(ประเทศไทย)) 

USD 230 ล้าน 5  มิถนุายน 2566 

12 กรกฎาคม 
2562 

ตราสารด้อยสทิธิเพื่อนบัเป็น
เงินกองทนุชัน้ที่ 2 ครัง้ที่ 1/2562 
ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2572  

AA (tha)  
(ฟิทช์ เรทติง้ส์ 
(ประเทศไทย)) 

24,000 ล้านบาท 10 

(Call option  
ปีที่ 5) 

12 กรกฎาคม 2572 

25 มีนาคม 
2564 

Additional Tier 1 Subordinated 

Notes (ภายใต้โครงการ Euro 

Medium Term Note) (บงัคบัใช้
ตามกฎหมายองักฤษ โดยจด
ทะเบียนที่ตลาดหลกัทรัพย์
หลกัทรัพย์สงิคโปร์ (Singapore 

Exchange หรือ SGX) 

Ba3 (Moody's) USD 600 ล้าน ไมม่ีก าหนดอาย ุ
(Call option  

ปีที่ 5) 

ไมม่ีวนัครบก าหนด
ไถ่ถอน 

ปี 2564 หุ้นกู้อนพุนัธ์อ้างองิกบัดชันี 
iSTOXX Global Transformation 

Select 30 NR Decrement 4.5% 

Index (IXGTRSND) ภายใต้
โครงการหุ้นกู้ทีม่ีอนพุนัธ์แฝงของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 1/2563 

AAA(tha)  

(ฟิทช์ เรทติง้ส์ 
(ประเทศไทย))  

1,825  
ล้านบาท 

5 ปี 14 กนัยายน 2569 

ปี 2564  หุ้นกู้อนพุนัธ์อ้างองิกบัอตัรา
แลกเปลีย่น USDTHB (FX Note) 
ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงของธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1/2563 

AAA(tha)  

(ฟิทช์ เรทติง้ส์ 
(ประเทศไทย)) 

USD 748 ล้าน 1 - 7 ปี 31 มีนาคม ปี 2565 
- 2571 

ปี 2564 หุ้นกู้อนพุนัธ์อ้างองิกบัดชันี AAA(tha)  741 ล้านบาท  ปี 16 มิถนุายน 2569,  



ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)                     

 

สว่นท่ี 3 ข้อมลูผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง หน้า 93 

วนัท่ีออก 

ตราสาร 
ตราสาร อนัดบัความ

นา่เช่ือถือ 

จ านวนทีเ่หลอือยู ่
 

อาย ุ 
(ปี) 

วนัครบก าหนดไถ่ถอน 

Solactive Luxury Dynamic 

Factors Index (SOLUX10F 

Index) ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2563 

(ฟิทช์ เรทติง้ส์ 
(ประเทศไทย)) 

 9 กรกฎาคม 2569 

มกราคม 2565 หุ้นกู้อนพุนัธ์อ้างองิกบัดชันี 
Solactive Global Artificial 

Intelligence ESG EUR Index 

5% AR (SOAIESG5 Index) 

ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงของธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 

AAA(tha)  

(ฟิทช์ เรทติง้ส์ 
(ประเทศไทย)) 

1,340 ล้านบาท 5 ปี 27 มกราคม 2570 

มกราคม 2565 หุ้นกู้อนพุนัธ์อ้างองิกบัอตัรา
แลกเปลีย่น ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่
มีอนพุนัธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 

AAA(tha)  

(ฟิทช์ เรทติง้ส์ 
(ประเทศไทย)) 

240 ล้านบาท 36 วนั, 53 วนั 25 กมุภาพนัธ์ 
2565, 14 มีนาคม 

2565 

12 เมษายน 
2565 

ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนบัเป็น
เงินกองทนุประเภทที่ 2 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที ่1/2565 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2575  

AA(tha)  

(ฟิทช์ เรทติง้ส์ 
(ประเทศไทย)) 

18,080 ล้านบาท 10 

(Call option  
ปีที่ 5) 

12 กรกฎาคม 
2572 

 

9. ข้อพพิาททางกฎหมาย  

ณ วนัที่ 3  มิถนุายน 2565 ธนาคารไม่มีคดีที่ธนาคารถกูฟ้องเป็นจ าเลย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคาร
หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคญั คดีที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของธนาคารหรือบริษัทย่อยที่มีทุนทรัพย์สงูกว่าร้อยละ 5 ของ 
สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปีบญัชีลา่สดุ คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจของธนาคารหรือบริษัทยอ่ยตามที่ส านกังาน ก.ล.ต.ก าหนด 

 

10. ข้อมูลส าคัญอื่นๆ 

ประวตัิการผิดนดัช าระหนีเ้งินต้นหรือดอกเบีย้ของตราสารหนี ้หรือผิดนดัช าระหนีเ้งินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ 
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ย้อนหลงั 3 ปี  

- ไมม่ี - 

ประวตัิการผิดเง่ือนไขในการปฏิบตัิตามข้อก าหนดสทิธิย้อนหลงั 3 ปี  
- ไมม่ี – 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
KRUNGTHAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
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ส่วนที่ 4 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ("ธนาคาร" หรือ "ผู้ออกหุ้นกู้ที่ มีอนุพันธ์แฝง") ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดมีช่ือเป็น
ภาษาอังกฤษว่า Krung Thai Bank Public Company Limited ส านักงานตัง้อยู่ที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศพัท์ 02-255-2222 มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝง ภายใต้โครงการหุ้นกู้ ที่มี
อนพุนัธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2565 และเป็นไปตามสญัญาที่ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่
มีอนุพนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมในการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงแต่ละชุด ทัง้นี ้ 
หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงมีลกัษณะส าคญัตามที่ระบไุว้ดงันี ้

1. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขาย 

1.1 ลกัษณะส าคญัของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เสนอขาย 

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง : ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
KrungThai Bank Public Company Limited 

โครงการหุ้นกู้ทีม่ีอนพุนัธ์
แฝงของธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 
1/2565  

: โครงการหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2565 ซึ่งมีมลูคา่เงิน
ต้นคงค้างของหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง ณ เวลาใด ๆ รวมกันทัง้สิน้ไม่เกิน 30,000 ล้านบาทหรือเงิน
สกุลอื่นที่มีจ านวนเทียบเท่ากัน  ตามที่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ("ส านักงาน ก.ล.ต.") 

ประเภทของหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง 

: หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั ไม่มีการแปลงสภาพ 
และไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสญัญาที่
ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง 

ปัจจยัอ้างองิ : ปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงจะเป็นตวัแปร สินค้าหรือดชันีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอยา่งประกอบกนั ดงัต่อไปนี ้หรือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศใด ๆ ของ
ส านกังาน ก.ล.ต.ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะด าเนินการให้เป็นไปตาม
ประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยที่เก่ียวข้องด้วย 

  (ก) หลกัทรัพย์ไทย โดยในกรณีที่หลกัทรัพย์ไทยเป็นหุ้นและเป็นการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงซึ่งมีการช าระหนีท้ัง้หมดหรือบางส่วนโดยการส่งมอบเป็นหุ้น 
หุ้นดงักลา่วต้องเป็นหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดชันีหลกัทรัพย์ SET 100 ของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”)  โดยหุ้นในล าดบัท่ี 51 ถึง 100 แต่
ละหุ้นดงักล่าวต้องมีมูลค่าตลาดเฉลี่ยแต่ละไตรมาสไม่ต ่ากว่า 10,000 ล้านบาท
รวมติดตอ่กนั 4 ไตรมาสลา่สดุ  

(ข) หลกัทรัพย์ต่างประเทศ โดยในกรณีที่หลกัทรัพย์ต่างประเทศเป็นหุ้นและเป็นการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงซึ่งมีการช าระหนีท้ัง้หมดหรือบางส่วนโดยการส่ง
มอบเป็นหุ้ น หุ้ นดังกล่าวต้องเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศที่มีมูลค่าตลาดเฉลี่ยแต่ละไตรมาสไม่ต ่ากว่า  10,000 ล้านบาทรวม
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ติดต่อกัน 4 ไตรมาสล่าสุด และตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวจะต้องเป็น
สมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) 

(ค) อตัราดอกเบีย้ / ดชันีอตัราดอกเบีย้ 

(ง) อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

(จ) เครดิตอื่นใด เช่น อนัดบัความนา่เช่ือถือ หรือเหตกุารณ์ที่เก่ียวข้องกบัความสามารถ
ในการช าระหนีต้ามที่ระบใุนข้อตกลง 

(ฉ) สนิค้าโภคภณัฑ์ เช่น สนิค้าเกษตร ทองค า น า้มนัดิบ เป็นต้น 

  (ช) ดชันีอ้างอิงอื่นใดซึง่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ก าหนดดงันี ้ 
(1) มีองค์ประกอบของดชันีที่สามารถใช้เป็นปัจจยัอ้างอิงได้ตาม (ก) ถึง (ฉ) 
(2) มีการก าหนดวิธีการค านวณดัชนีไว้อย่างชัดเจน และมีการระบุถึง

แหล่งข้อมูลของปัจจยัอ้างอิงหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ 
รวมถึงมีการค านวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทัง้นี ้ปัจจัยอ้างอิงหรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการ
เคลือ่นไหวตามภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระด้วย 

(3) เป็นดชันีที่ได้รับการพฒันาโดยสถาบนัท่ีมีความนา่เช่ือถือและท าหน้าที่ได้
อยา่งอิสระจากธนาคาร ทัง้นี ้หากปรากฏวา่สถาบนัดงักลา่วเป็นบริษัทใน
เครือของธนาคาร ธนาคารต้องจดัให้มีมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อยา่งมีประสทิธิภาพด้วย 

(4) มีการแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อที่มี
การเสนอข้อมลูอยา่งทนัเหตกุารณ์ 

ทัง้นี ้ดชันีอ้างอิงตามวรรคหนึ่ง รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงดชันี J.P.Morgan Mozaic 

XRP Index ดัชนี  DB Momentum Asset Allocator Target Volatility 5.5%  Index 

ดัชนี  BNP Paribas Multi-Asset Diversified vol 8 EUR Future Index ดัชนี  BNP 

Paribas Multi-Asset Diversified vol 8 USD FX Hedge Future Index และดัชนี  
Goldman Sachs Momentum Builder Focus ER Index ซึ่งเป็นดชันีที่มีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยการขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง กลา่วคือ 

(1.1) มีองค์ประกอบได้แก่ หลกัทรัพย์ต่างประเทศ อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบีย้ 
และสนิค้าโภคภณัฑ์ในตลาด Futures 

(1.2) มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชดัเจนโดยสามารถเรียกดไูด้จาก Index 

Rules  

ซึง่สามารถขอดเูพิ่มเติมได้จากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

(1.3) ดัชนี J.P.Morgan Mozaic XRP Index ได้รับการพัฒนาจาก J.P. Morgan  

ดัชนี DB Momentum Asset Allocator Target Volatility 5.5% Index ได้รับ
ก า ร พัฒ น า จ า ก  Deutsche Bank  ดั ช นี  BNP Paribas Multi-Asset 
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Diversified vol 8 EUR Future Index และดัชนี  BNP Paribas Multi-Asset 

Diversified vol 8 USD FX Hedge Future Index ได้รับการพฒันาจาก BNP 

Paribas ดชันี Goldman Sachs Momentum Builder Focus ER Index ได้รับ
การพฒันาจาก Goldman Sachs & Co. LLC ซึง่ทัง้สีแ่หง่เป็นสถาบนัการเงิน
ชัน้น าระดบัโลก 

(1.4) มีการแสดงดชันีเป็นประจ าทกุวนัผา่น Bloomberg  ดงันี ้
(1.4.1) ส าหรับดชันี J.P.Morgan Mozaic XRP Index - Ticker : JMAB390E 

และ JMAB392E (ส าหรับกรณีที่มี Synthetic Dividend Markdown 

1%) 
(1.4.2) ส าหรับดชันี DB Momentum Asset Allocator Target Volatility 5.5% 

Index - Ticker : DBMUAU55 

 (1.4.3)  ส าห รับดัชนี  BNP Paribas Multi-Asset Diversified vol 8 EUR 

Future Index และดัชนี  BNP Paribas Multi-Asset Diversified vol 

8 USD FX Hedge Future Index - Index Ticker : BNPIMD8F and 

BNPID8UF ตามล าดบั 

(1.4.4) ส าหรับดชันี Goldman Sachs Momentum Builder Focus ER Index 

- Ticker : GSMBFC5         
แหลง่การเรียกดขู้อมลูปัจจยั
อ้างองิ 

:      เป็นไปตามที่ระบใุนสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง  
(Final Terms) ที่เก่ียวข้อง 

มลูคา่ที่ตราไว้ : เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศใด ๆ ของส านกังาน ก.ล.ต.และ/หรือประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้เป็นไปตามที่ระบใุนสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่
ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง 

ราคาทีจ่ะเสนอขาย : ราคาที่จะเสนอขายตอ่หน่วยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศใด  ๆ  ของส านกังาน 
ก.ล.ต.และ/หรือประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ตามที่ระบุในสญัญาที่
ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง 

สกลุเงินของหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง 

: บาทหรือสกุลเงินต่างประเทศ ทัง้นี ้ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง 

สกลุเงินตราที่ได้รับช าระ
ดอกเบีย้ (ถ้ามี) 

: บาทหรือสกุลเงินต่างประเทศ ทัง้นี ้ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง 

โครงสร้างธุรกรรมของหุ้นกู้
ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

: เป็นไปตามที่ระบใุนสรุปข้อมลูส าคญัของตราสาร (Factsheet) และสญัญาที่ก าหนดสทิธิและ
หน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง  
(SP1) โครงสร้างธุรกรรมที่ได้รับอนมุตัิให้เสนอขายตัง้แตว่นัท่ี 9 กนัยายน 2565 ได้แก่ 
1. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึ่งอ้างอิงกบัอนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบตอ่

การช าระหนี ้(Credit Linked Note) 
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2. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น (Dual Currency Note) 

3. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ (FX Note) 

4. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัหลกัทรัพย์ไทยหรือหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ที่มีลกัษณะ
เป็นตราสารทนุ เช่น หุ้น หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารทนุ หนว่ยลงทนุใน 
ETF ที่ลงทุนในตราสารทุน/ดชันีหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับปัจจัยอ้างอิงตามหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว ซึง่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย
การขออนญุาตและการอนญุาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง/หน่วยลงทุน
ใน ETF ที่ลงทุนนอกเหนือจากตราสารทุน ที่อ้างอิงดัชนีราคาหลกัทรัพย์ที่ส านกังาน
เห็นชอบ หรือราคากลุม่หลกัทรัพย์หรือกลุม่ตราสารทางการเงินอื่นที่ส านกังานเห็นชอบ 
หรือราคาทองค าแท่ง หรือดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัน า้มนัดิบ 
หรือดชันีกลุม่สินค้าโภคภณัฑ์ หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE/หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุใน
ตราสารหนี ้หรือทรัพย์สนิทางเลอืก หรือตลาดเงิน หรือทองค า หรือดชันี หรือกองทนุรวม
ผสม (Equity Linked Note ประเภท Rebate Option) 

5. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัหลกัทรัพย์ไทยหรือหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ที่มีลกัษณะ
เป็นตราสารทนุ เช่น หุ้น หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารทนุ หนว่ยลงทนุใน 
ETF ที่ลงทุนในตราสารทุน/ดชันีหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับปัจจัยอ้างอิงตามหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว ซึง่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย
การขออนญุาตและการอนญุาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง/หน่วยลงทุน
ใน ETF ที่ลงทุนนอกเหนือจากตราสารทุน ที่อ้างอิงดัชนีราคาหลกัทรัพย์ที่ส านกังาน
เห็นชอบ หรือราคากลุม่หลกัทรัพย์หรือกลุม่ตราสารทางการเงินอื่นที่ส านกังานเห็นชอบ 
หรือราคาทองค าแท่ง หรือดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัน า้มนัดิบ 
หรือดชันีกลุม่สินค้าโภคภณัฑ์ หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE/หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุใน
ตราสารหนี ้หรือทรัพย์สนิทางเลอืก หรือตลาดเงิน หรือทองค า หรือดชันี หรือกองทนุรวม
ผสม (Equity Linked Note ประเภท Vanilla Option) ส าหรับ Cash Settlement 

6. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัหลกัทรัพย์ไทยหรือหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ที่มีลกัษณะ
เป็นตราสารทนุ เช่น หุ้น หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารทนุ หนว่ยลงทนุใน 
ETF ที่ลงทุนในตราสารทุน/ดชันีหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับปัจจัยอ้างอิงตามหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว ซึง่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย
การขออนญุาตและการอนญุาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง/หน่วยลงทุน
ใน ETF ที่ลงทุนนอกเหนือจากตราสารทุน ที่อ้างอิงดัชนีราคาหลกัทรัพย์ที่ส านกังาน
เห็นชอบ หรือราคากลุม่หลกัทรัพย์หรือกลุม่ตราสารทางการเงินอื่นที่ส านกังานเห็นชอบ 
หรือราคาทองค าแท่ง หรือดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัน า้มนัดิบ 
หรือดชันีกลุม่สินค้าโภคภณัฑ์ หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE/หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุใน
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ตราสารหนี ้หรือทรัพย์สนิทางเลอืก หรือตลาดเงิน หรือทองค า หรือดชันี หรือกองทนุรวม
ผสม (Equity Linked Note ประเภท Vanilla Option) ส าหรับ Physical และ/หรือ Cash 

Settlement 

7. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัหลกัทรัพย์ไทยหรือหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ที่มีลกัษณะ
เป็นตราสารทนุ เช่น หุ้น หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารทนุ หนว่ยลงทนุใน 
ETF ที่ลงทุนในตราสารทุน/ดชันีหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับปัจจัยอ้างอิงตามหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว ซึง่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย
การขออนญุาตและการอนญุาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง/หน่วยลงทุน
ใน ETF ที่ลงทุนนอกเหนือจากตราสารทุน ที่อ้างอิงดัชนีราคาหลกัทรัพย์ที่ส านกังาน
เห็นชอบ หรือราคากลุม่หลกัทรัพย์หรือกลุม่ตราสารทางการเงินอื่นที่ส านกังานเห็นชอบ 
หรือราคาทองค าแท่ง หรือดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัน า้มนัดิบ 
หรือดชันีกลุม่สินค้าโภคภณัฑ์ หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE/หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุใน
ตราสารหนี ้หรือทรัพย์สนิทางเลอืก หรือตลาดเงิน หรือทองค า หรือดชันี หรือกองทนุรวม
ผสม (Equity Linked Note ประเภท Knock-In Option) 

8. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัหลกัทรัพย์ไทยหรือหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ที่มีลกัษณะ
เป็นตราสารทนุ เช่น หุ้น หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารทนุ หนว่ยลงทนุใน 
ETF ที่ลงทุนในตราสารทุน/ดชันีหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับปัจจัยอ้างอิงตามหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว ซึง่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย
การขออนญุาตและการอนญุาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง/หน่วยลงทุน
ใน ETF ที่ลงทุนนอกเหนือจากตราสารทุน ที่อ้างอิงดัชนีราคาหลกัทรัพย์ที่ส านกังาน
เห็นชอบ หรือราคากลุม่หลกัทรัพย์หรือกลุม่ตราสารทางการเงินอื่นที่ส านกังานเห็นชอบ 
หรือราคาทองค าแท่ง หรือดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัน า้มนัดิบ 
หรือดชันีกลุม่สินค้าโภคภณัฑ์ หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE/หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุใน
ตราสารหนี ้หรือทรัพย์สนิทางเลอืก หรือตลาดเงิน หรือทองค า หรือดชันี หรือกองทนุรวม
ผสม และอ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ (Equity Linked Note ประเภท 
Long Call Option) 

9. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัหลกัทรัพย์ไทยหรือหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ที่มีลกัษณะ
เป็นตราสารทนุ เช่น หุ้น หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารทนุ หนว่ยลงทนุใน 
ETF ที่ลงทุนในตราสารทุน/ดชันีหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับปัจจัยอ้างอิงตามหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว ซึง่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย
การขออนญุาตและการอนญุาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝง/หน่วยลงทุน
ใน ETF ที่ลงทุนนอกเหนือจากตราสารทุน ที่อ้างอิงดัชนีราคาหลกัทรัพย์ที่ส านกังาน
เห็นชอบ หรือราคากลุม่หลกัทรัพย์หรือกลุม่ตราสารทางการเงินอื่นที่ส านกังานเห็นชอบ 
หรือราคาทองค าแท่ง หรือดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัน า้มนัดิบ 
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หรือดชันีกลุม่สินค้าโภคภณัฑ์ หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE/หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุใน
ตราสารหนี ้หรือทรัพย์สนิทางเลอืก หรือตลาดเงิน หรือทองค า หรือดชันี หรือกองทนุรวม
ผสม และอ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ (Equity Linked Note ประเภท 
Long Put Option) 

10. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัหลกัทรัพย์ไทยหรือหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ที่มีลกัษณะ
เป็นตราสารทนุ เช่น หุ้น หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารทนุ หนว่ยลงทนุใน 
ETF ที่ลงทุนในตราสารทุน/ดชันีหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับปัจจัยอ้างอิงตามหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว ซึง่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย
การขออนญุาตและการอนญุาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง/หน่วยลงทุน
ใน ETF ที่ลงทุนนอกเหนือจากตราสารทุน ที่อ้างอิงดัชนีราคาหลกัทรัพย์ที่ส านกังาน
เห็นชอบ หรือราคากลุม่หลกัทรัพย์หรือกลุม่ตราสารทางการเงินอื่นที่ส านกังานเห็นชอบ 
หรือราคาทองค าแท่ง หรือดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัน า้มนัดิบ 
หรือดชันีกลุม่สินค้าโภคภณัฑ์ หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE/หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุใน
ตราสารหนี ้หรือทรัพย์สนิทางเลอืก หรือตลาดเงิน หรือทองค า หรือดชันี หรือกองทนุรวม
ผสม และอ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ (Equity Linked Note ประเภท 
Short Call Option) 

11. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัหลกัทรัพย์ไทยหรือหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ที่มีลกัษณะ
เป็นตราสารทนุ เช่น หุ้น หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารทนุ หนว่ยลงทนุใน 
ETF ที่ลงทุนในตราสารทุน/ดชันีหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับปัจจัยอ้างอิงตามหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว ซึง่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย
การขออนญุาตและการอนญุาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝง/หน่วยลงทุน
ใน ETF ที่ลงทุนนอกเหนือจากตราสารทุน ที่อ้างอิงดัชนีราคาหลกัทรัพย์ที่ส านกังาน
เห็นชอบ หรือราคากลุม่หลกัทรัพย์หรือกลุม่ตราสารทางการเงินอื่นที่ส านกังานเห็นชอบ 
หรือราคาทองค าแท่ง หรือดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัน า้มนัดิบ 
หรือดชันีกลุม่สินค้าโภคภณัฑ์ หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE/หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุใน
ตราสารหนี ้หรือทรัพย์สนิทางเลอืก หรือตลาดเงิน หรือทองค า หรือดชันี หรือกองทนุรวม
ผสม และอ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ (Equity Linked Note ประเภท 
Short Put Option) 

12. หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง ซึ่งอ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้/ดชันีอตัราดอกเบีย้ ประเภท Floating 

Rate Note 

13. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัดชันีอ้างอิงอื่นใดซึง่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ก าหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยการขออนุญาตและการอนญุาตให้
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง (Index Linked Note ประเภท Vanilla Option) 
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โดยมีปัจจัยอ้างอิงดังต่อไปนี  ้ดัชนี J.P.Morgan Mozaic XRP Index หรือดัชนี  DB 

Momentum Asset Allocator Target Volatility 5.5% Index ห รือดัชนี  BNP Paribas 

Multi-Asset Diversified vol 8 EUR Future Index หรือดชันี BNP Paribas Multi-Asset 

Diversified vol 8 USD FX Hedge Future Index ห รื อ ดั ช นี  Goldman Sachs 

Momentum Builder Focus ER Index ซึ่งมีส่วนประกอบของปัจจัยอ้างอิงดังต่อไปนี ้
มากกว่า 1 ประเภทขึน้ไป คือ หลกัทรัพย์ต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบีย้ หรืออัตรา
แลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ หรือราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ในตลาด Futures 

14. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้ ประเภท Inverse Floater Note 

15. หุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งอ้างอิงกับ 1.หลกัทรัพย์ไทยหรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศ ที่มี
ลกัษณะเป็นตราสารทนุ เช่น หุ้น หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารทนุ หนว่ย
ลงทุนใน ETF ที่ลงทุนในตราสารทุน เป็นต้น 2.ดัชนีหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับปัจจัย
อ้างอิงตาม 1. ซึ่งมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง  3.
หน่วยลงทุนใน ETF ที่ลงทุนนอกเหนือจากตราสารทนุ ที่อ้างอิงดชันีราคาหลกัทรัพย์ที่
ส านกังานเห็นชอบ หรือราคากลุม่หลกัทรัพย์หรือกลุม่ตราสารทางการเงินอื่นที่ส านกังาน
เห็นชอบ หรือราคาทองค าแท่ง หรือดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบั
น า้มนัดิบ หรือดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจาก
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE  4. หน่วยลงทนุในกองทุน
รวมที่ลงทนุในตราสารหนี ้หรือทรัพย์สินทางเลือก หรือตลาดเงิน หรือทองค า หรือดชันี 
หรือกองทนุรวมผสม  (Equity Linked Note ประเภท Capped Airbag) 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ทีม่ีอนพุนัธ์
แฝง 

: เป็นไปตามสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝง (Final 

Terms) ที่เก่ียวข้อง 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ทีม่ีอนพุนัธ์
แฝงก่อนวนัครบก าหนดไถ่
ถอนโดยผู้ออก 

หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

: เป็นไปตามสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝง (Final 

Terms) ที่เก่ียวข้อง 

ผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ทีม่ี
อนพุนัธ์แฝง 

: ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้โดยชอบให้ท าหน้าที่เป็นผู้จดัจ าหน่าย
หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงแทน 

ตวัแทนค านวณเงิน : ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบยีนหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง 

: ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
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มลูคา่และประเภทของ
หลกัประกนัหรือการค า้
ประกนั 

: ไมม่ี 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝง 

: ไมม่ี 

อนัดบัความนา่เช่ือถือของ
หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

: ไม่มี เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือ
หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง 

การจดัอนัดบัความ
นา่เช่ือถือของ 
ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

 ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงจากสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายขุอง
หุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง โดย บริษัท ฟิทช์เรทติง้ จ ากัด (ประเทศไทย) (“FITCH”) ได้รับการ
แต่งตัง้ให้จัดอนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง โดยผลการจดัอนัดบัที่
เผยแพร่เมื่อวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ “AAA(tha)” แนวโน้ม “Stable” ดงัรายละเอียดในเอกสารแนบ 3 ซึ่งอนัดบั
ความน่าเช่ือถือนีม้ิได้จัดท าขึน้เพื่อเป็นข้อแนะน าให้ผู้ลงทนุท าการซือ้ ขาย หรือถือหุ้นกู้ที่ มี
อนุพันธ์แฝงที่ เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง โดย FITCH จะ
ท าการทบทวนผลการจัดอนัดบัเครดิตเมื่อมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึน้อนัอาจมี
ผลกระทบต่อการจดัอนัดบัเครดิตหรืออย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครัง้ หรือทบทวนผลการจดั
อนัดบัเครดิตตามที่ FITCH เห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ ที่มี
อนุพันธ์แฝง แต่อย่างใด ซึ่งผลการทบทวนการจัดอันดบัเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
จนถึงวนัท่ีสทิธิเรียกร้องตามหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะสิน้สดุลง 

การจดทะเบียนหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง 

: ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงได้รับยกเว้นการยื่นค าขอขึน้ทะเบียนตราสารหนีต้่อสมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทย  

ตลาด รอ ง ของหุ้ น กู้ ที่ มี
อนพุนัธ์แฝง 

: ไมม่ี 

มลูคา่เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้
ที่มีอนพุนัธ์แฝง ณ เวลาใด ๆ 
ที่เสนอขายภายใต้โครงการ
หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงในครัง้นี ้

: ไมเ่กิน 30,000 ล้านบาทหรือเงินสกลุอื่นท่ีมีจ านวนเทียบเทา่กนั  

 

วตัถปุระสงค์ในการเสนอ
ขายหุ้นกู้ทีม่ีอนพุนัธ์แฝง 

: ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงมีวตัถปุระสงค์ที่จะน าเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2565 
ไปใช้เพื่อบริหารสภาพคลอ่ง บริหารจดัการความเสี่ยงทางด้านเครดิต บริหารความเสีย่งด้าน
อตัราดอกเบีย้ และใช้ในการด าเนินงานทัว่ไปของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 
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1.2 สทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง  

สญัญาที่เก่ียวข้องกบัหุ้นกู้ที่
มีอนพุนัธ์แฝง 

: หุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายแต่ละครัง้ จะอยู่ภายใต้สญัญาที่ก าหนดสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง โดยผู้ ออกหุ้นกู้ ที่มี
อนพุนัธ์แฝงจะจดัสง่สญัญาดงักลา่วให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต. ภายหลงัการเสนอขาย และจะจดั
ให้มีการเก็บรักษาส าเนาสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝง (Final Terms) ส าหรับการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงแต่ละชุดไว้ ณ ส านกังานใหญ่ของผู้
ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงขอตรวจสอบส าเนาเอกสารต่าง ๆ 
ดงักลา่วที่เก่ียวข้องกบัหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ตนถืออยูไ่ด้ในวนัและเวลาท าการของผู้ออกหุ้นกู้ที่
มีอนพุนัธ์แฝง 

ทัง้นี ้นอกเหนือจากสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงตามที่ระบุในข้อ 
1.2 นีแ้ล้ว ยงัมีสิทธิและหน้าที่อื่น ๆ ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงตามที่ระบไุว้ใน
สัญญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่
เก่ียวข้อง โดยหากข้อก าหนดในข้อ 1.2 นีข้ดัหรือแย้งกับข้อก าหนดที่ระบุในสญัญาที่ก าหนด
สิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง ให้
ข้อก าหนดในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝง (Final 

Terms) ที่เก่ียวข้องมีผลบงัคบัใช้ 

ใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง สมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝง และผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้ที่
มีอนพุนัธ์แฝง 
 

: 1. นายทะเบียนหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องออกและส่งมอบใบหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงแต่ละรายที่มิได้ฝากใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไว้กบันาย
ทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรและไม่ได้ฝากไว้กบัศูนย์
รับฝากหลกัทรัพย์ โดยการส่งใบหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรือวิธีการอื่นใดที่ก าหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ภายใน 15 (สิบห้า) วนัท า
การนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง โดยในสว่นของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงที่ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงจะต้อง
ลงช่ือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงแทนในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง ภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง     

2. นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงมีหน้าที่ที่จะต้องจดัท าและเก็บรักษาสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไว้จนกวา่หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงทัง้หมดจะได้รับการไถ่ถอน 

3. ผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

(ก) ในกรณีทัว่ไป สทิธิในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะตกได้แก่บคุคลที่ปรากฏช่ือเป็น
เจ้าของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจ านวนดงักลา่วอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่
มีอนพุนัธ์แฝงในวนัแรกของการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง
เพื่อพกัการโอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
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แฝงซึง่สามารถใช้ยนักบัผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงได้ตามข้อก าหนดวา่ด้วย
การโอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงเกิดขึน้แล้วในวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงข้างต้น ซึง่สทิธิในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะตกได้แก่ผู้ รับโอนหุ้นกู้
ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

(ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงกรณีที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้น
กู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงแทน สิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะตกได้แก่บคุคลที่นาย
ทะเบียนหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ ทรงสิทธิในหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงจ านวนดังกล่าวที่
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงไว้ในช่ือของศูนย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ในวันท าการก่อนวนัที่จะมีสิทธิตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 
หรือในวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง หรือ
วนัอื่นใดตามที่ก าหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการ
คดัค้านโดยชอบด้วยกฎหมาย 

4. ถ้าผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ประสงค์จะ
ขอรับใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ให้ผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงรายดงักลา่วแจ้งต่อ
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เมื่อได้รับแจ้งจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ที่
มีอนพุนัธ์แฝงจะต้องออกใบหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์
แฝงรายดงักลา่ว และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงนัน้เป็นผู้ ถือหุ้น
กู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงตามจ านวนที่ได้รับแจ้งจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ภายใน  (สี่สิบ
ห้า) วนันบัจากวนัที่ได้รับแจ้งช่ือและจ านวนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงของผู้ทรงสิทธิในหุ้น
กู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงดงักลา่วจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เมื่อได้รับการออกใบหุ้นกู้
ที่มีอนุพนัธ์แฝงและลงทะเบียนดงักล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงจะ
แก้ไขจ านวนรวมของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงไว้ในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์โดยหกัจ านวนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่
ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงออก สว่นจ านวน
รวมของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ก าหนดในใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงหรือใบรับเพื่อใช้แทน
ใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ออกให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ หากนายทะเบียนหุ้นกู้
ที่มีอนุพนัธ์แฝงไม่ได้ท าการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจ านวนลดลง
ตามจ านวนของหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่ได้แยกไปออกใบหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงและ
ลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงดงักลา่ว  

การโอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง   : 1. การโอนหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มิได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงันี ้

(ก) แบบการโอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงระหวา่งผู้ โอนและผู้ รับโอน 
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การโอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะสมบรูณ์เมื่อผู้ โอนหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงซึ่ง
เป็นผู้ที่สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงระบช่ืุอเป็นเจ้าของหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงจ านวนที่จะท าการโอน หรือผู้ รับโอนคนสดุท้ายโดยมีการสลกั
หลงัแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏช่ือดงักล่าว (แล้วแต่
กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงให้แก่ผู้ รับโอนโดยลงลายมือช่ือ
สลกัหลงัแสดงการโอนให้ไว้ด้วย 

(ข) ผลของการโอนหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงระหว่างผู้ รับโอนกับผู้ ออกหุ้นกู้ ที่มี
อนพุนัธ์แฝง 

การโอนหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงจะมีผลใช้บังคับต่อผู้ ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์
แฝงได้ก็ต่อเมื่อผู้ รับโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงอยู่ระหว่างลงทะเบียนการ
โอนหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง โดย
นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงได้รับค าขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มี
อนุพนัธ์แฝงพร้อมทัง้ใบหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่ผู้ รับโอนหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์
แฝงได้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้านหลงัของใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง
นัน้ครบถ้วนแล้ว 

(ค) ผลของการโอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงระหวา่งผู้ รับโอนกบับคุคลภายนอก   

การโอนหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงจะมีผลใช้บังคับกับบุคคลภายนอกได้ก็
ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงเรียบร้อยแล้ว 

(ง) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องกระท า ณ 
ส านักงานของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในวันและเวลาท าการ
ของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง และจะต้องท าตามแบบและวิธีการ
ที่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงก าหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องสง่
มอบใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ลงลายมือช่ือครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 
(ก) ข้างต้น พร้อมทัง้หลกัฐานอื่น ๆ ที่ยืนยนัถึงความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงก าหนด ซึง่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง
จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มี
อนุพันธ์แฝงให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันท าการ หลงัจากวันที่นาย
ทะเบียนหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงได้รับค าขอลงทะเบียนการโอนหุ้ นกู้ ที่มี
อนพุนัธ์แฝงพร้อมทัง้ใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงและหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้อง
ส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม หากการโอนหุ้ นกู้ ที่มี
อนุพันธ์แฝงรายใดขัดต่อกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์การโอนหุ้ นกู้ ที่มี
อนพุนัธ์แฝงที่ก าหนดไว้ในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและ
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ผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) นายทะเบียนหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์
แฝงมีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือการ
รับรองการโอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงรายนัน้ ๆ และให้นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงแจ้งให้แก่ผู้ยื่นค าขอลงทะเบียนการโอนทราบถึงการปฏิเสธ
ดังกล่าวภายใน 3 (สาม) วันท าการนับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้ นกู้ ที่มี
อนุพันธ์แฝงได้รับค าขอลงทะเบียนการโอน พร้อมทัง้ส่งคืนใบหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงให้แก่ผู้ขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

2. ส าหรับการโอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ
หนว่ยงานที่เก่ียวข้องอื่น ๆ รวมทัง้ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง 

3. นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะด าเนินการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงเพื่อพกัการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วนั (กรณีหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงระยะยาว) หรือ 10 (สิบ) วนั (กรณีหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงระยะสัน้) ก่อนวนั
ครบก าหนดช าระเงิน/สง่มอบ และ/หรือวนัประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  หรือวนัอื่น (แล้วแตก่รณี) 
หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 
และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (แล้วแต่กรณี) หรือระยะเวลาอื่นใดเพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติ  ใด ๆ ที่เก่ียวข้อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเพียงประกาศที่ออกโดยสมาคมตราสารหนีไ้ทย) เพื่อก าหนดสทิธิของผู้ ถือหุ้นกู้
ที่มีอนุพันธ์แฝงในการได้รับสิทธิประโยชน์   ต่าง ๆ ข้างต้นในฐานะผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มี
อนุพันธ์แฝง โดยการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะเร่ิมตัง้แต่วนัปิด
สมุดทะเบี ยนผู้ ถื อหุ้ นกู้ ที่ มี อนุพัน ธ์ แฝงวันแรก ซึ่ งวันปิดสมุดทะเบี ยน 

ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงวนัแรกดงักลา่วให้เรียกวา่ "วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้นกู้ 
ที่มีอนุพันธ์แฝง" ถ้าวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือที่มีอนพุนัธ์แฝงไม่ตรงกบัวนัท าการให้
เลือ่นไปเป็นวนัท าการถดัไป ซึง่ในกรณีดงักลา่ว ระยะเวลาปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้
ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะมีระยะเวลาน้อยกวา่ 14 (สบิสี)่ วนั หรือ 10 (สบิ) วนั (แล้วแตก่รณี) 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงไม่สามารถร้องขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ลงทะเบียนการ
โอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงได้ระหว่างระยะเวลาของการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง   

นายทะเบียนหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงและผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงขอสงวนสิทธ์ิในการ
แก้ไขเปลีย่นแปลงระยะเวลาการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงโดยไม่ต้อง
ได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่อย่างใด โดยนาย
ทะเบียนหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงจะแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงให้ผู้ ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มี
อนุพนัธ์แฝงทราบก่อนการแก้ไข และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะเป็นไปตาม
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หลักเกณฑ์ที่ทางสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง
ประกาศก าหนด  

4. ข้อจ ากดัการโอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

เนื่องจากหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝง ครัง้ที่ 1/2565 นี ้เป็นหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เสนอขายต่อผู้ลงทนุสถาบนั และ/
หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ดงันัน้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงและผู้ ถือหู้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงจะต้องไมเ่สนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไมว่า่ในทอดใด ๆ ให้แก่บคุคลท่ีไมใ่ช่ผู้
ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ตามประเภทและลกัษณะที่นิยามไว้ในข้อ 4 และ
ข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 
4/2560 เร่ือง การก าหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้
ลงทนุรายใหญ่ ฉบบัลงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิม่เตมิ) 
ผู้ ออกหุ้ นกู้ ท่ีมีอนุพันธ์แฝงขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ท่ีมี
อนพุนัธ์แฝงไมว่า่ในทอดใด ๆ ให้แก่บคุคลอื่นท่ีไมใ่ช่ผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุราย
ใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก นอกจากนี ้ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจ
ก าหนดข้อจ ากดัการโอนอื่น ๆ เพิ่มเติมส าหรับหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ออกและเสนอ
ขายในแต่ละชุดในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มี
อนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง ดงันัน้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงชุดที่เก่ียวข้องไม่ว่าในทอด
ใด ๆ อนัจะเป็นการขดักบัข้อจ ากดัการโอนดงักลา่วด้วย 

นอกจากนี ้เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงในฐานะธนาคารพาณิชย์จะต้อง
ปฏิบตัิตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 15/2558 เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้
ธนาคารพาณิชย์ท าธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนพุนัธ์แฝง (Structured products) ฉบบั
ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่)            
("ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่สนส. 15/2558") ประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ที่ สนส. 14/2558 เร่ือง หลกัเกณฑ์การอนญุาตให้ธนาคารพาณิชย์ท า
ธุรกรรมอนุพนัธ์ด้านเครดิต (Credit Derivatives) ฉบบัลงวนัที่ 25 กันยายน พ.ศ. 
2558 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ("ประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยที่สนส. 14/2558") และกฎหมายหรือกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบตัิ
ต่าง ๆ เก่ียวกบัการควบคมุการแลกเปลี่ยนเงิน ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่
บคุคลใดที่จะเป็นการฝ่าฝืนประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยใด ๆ ที่เก่ียวข้อง 

การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ : ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงจะจดัให้มีการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงโดยสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดอายุ
ของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึ่งอนัดบัความน่าเช่ือถือนีม้ิได้จดัท าขึน้เพื่อเป็นข้อแนะน าให้ผู้ลงทนุ
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ท าการซือ้ ขาย หรือถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลีย่นแปลง
ได้จนถึงวนัที่สทิธิเรียกร้องตามหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะสิน้สดุลง 

อตัราดอกเบีย้ : หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ผู้ออกหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะออกและเสนอขายแต่ละครัง้จะเป็นหุ้นกู้  
ที่มีอนพุนัธ์แฝงลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

1. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงประเภทที่มีอตัราดอกเบีย้คงที่ โดยผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะ
ได้รับดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ตามที่ระบุไว้ในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่
ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง โดยหุ้นกู้ ที่มี
อนุพนัธ์แฝงจะมีการช าระดอกเบีย้เพียงงวดเดียว หรือหลายงวดตามที่ระบไุว้ใน
สญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final 

Terms) ที่เก่ียวข้อง 

2. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงประเภทท่ีมีอตัราดอกเบีย้ลอยตวั โดยผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง
จะได้รับดอกเบีย้ในอัตราดอกเบีย้ในลักษณะลอยตัวตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่
ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝง (Final Terms) ที่
เก่ียวข้อง โดยจะมีการช าระดอกเบีย้เพียงงวดเดียว หรือหลายงวดตามที่ระบไุว้ใน
สญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final 

Terms) ที่เก่ียวข้อง 

3. หุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงประเภทที่ไม่มีดอกเบีย้ ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงจะไม่ได้รับ
ดอกเบีย้ภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

4. ในกรณีที่ผลการค านวณดอกเบีย้หุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงต่อหน่วยที่ได้มีจ านวน
ทศนิยมมากกวา่ 6 (หก) ต าแหนง่ ให้ปัดทศนิยมให้เหลอืเพียง 6 (หก) ต าแหนง่โดย
ให้ปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 6 (หก) ขึน้  ถ้าต าแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 5 (ห้า) กรณีที่ดอกเบีย้ที่ค านวณได้มีทศนิยมไม่รู้จบให้ก าหนดส่วนใน 6 

(หก) ทศนิยมและท าการปัดทศนิยมต าแหนง่ที่ 6 (หก) ตามหลกัการข้างต้น  

วิธีการช าระหนีต้ามหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง 

: 1. หลกัเกณฑ์ทัว่ไป 

ภายใต้ข้อก าหนดในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะท าการช าระ
เงิน และ/หรือสง่มอบทรัพย์สินใด ๆ ในวนัตามที่ก าหนดในสญัญาที่ก าหนดสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้
ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงแต่ละรายที่มีช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝง 

2. วิธีการช าระเงิน 
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ผู้ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงจะช าระเงินตามหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงผ่านนายทะเบียน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งมีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มี
อนพุนัธ์แฝง โดยเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝง ลง
วนัที่ตรงกบัวนัท าการที่ต้องช าระเงินตามที่ระบใุนสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่
ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง โดยจัดสง่ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ใน
ต่างประเทศ) หรือโดยการโอนเงินเข้าบญัชีของผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงตามที่ได้มี
การแจ้งเป็นหนงัสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงทราบลว่งหน้าแล้วไมน้่อย
กว่า 15 (สิบห้า) วนัท าการก่อนวนัถึงก าหนดช าระเงิน หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่ตก
ลงกันระหว่างผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง ทัง้นี ้การช าระเงินที่จะท าการ
ช าระในวนัตามที่ระบใุนสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่
มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไมต้่องน าใบหุ้น
กู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงมาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ทีม่ีอนพุนัธ์แฝง  

3. วิธีการสง่มอบทรัพย์สนิ  

ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงจะท าการส่งมอบทรัพย์สินใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มี
อนพุนัธ์แฝงโดยวิธีการตามที่ตกลงกนัระหว่างผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 
หรือตามที่ระบุในสัญญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มี
อนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงไมต้่องน าใบ
หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงมาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ทีม่ีอนพุนัธ์แฝง  

4. กรณีของหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์
แฝงแทน ผู้ ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงจะช าระเงิน และ/หรือส่งมอบทรัพย์สินใด ๆ 
ผ่านนายทะเบียนหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มี
หนงัสอืแจ้งมายงัผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงจ านวนต่าง ๆ  ที่ลงทะเบียนในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงไว้ในช่ือของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยวิธีการ
ตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือตามที่ระบุใน
สญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final 

Terms) ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไมต้่องน าใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง
มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง  

5. เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงได้ท าการช าระหนีใ้ห้แก่บคุคลที่มีช่ือปรากฏในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงแล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ได้ออก
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไปแล้วเป็นอนัยกเลกิ 

6. หากวนัครบก าหนดช าระหนีต้ามหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์
แฝงไมต่รงกบัวนัท าการ ให้เลือ่นวนัช าระหนีไ้ปเป็นวนัท าการถดัไป โดยผู้ ออกหุ้นกู้
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ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไม่มีการช าระเงินเพิ่มเติมใด ๆ จากการเลื่อนการช าระหนี ้
ดงักลา่ว  

เหตผิุดนดัและผลของการ 
ผิดนดั 

: 1. กรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนีถื้อเป็นเหตผิุดนดัภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

(ก) หากผู้ ออกหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงผิดนัดไม่ช าระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือ
ดอกเบีย้หรือเงินจ านวนอื่นใด หรือไม่สง่มอบทรัพย์สินที่ตกลงจะสง่มอบ
ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสญัญาที่ก าหนดสิทธิ
และหน้าที ่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่
เก่ียวข้อง และการผิดนดัไม่ช าระหนีด้งักลา่วยงัคงมีอยู่อย่างตอ่เนื่องเป็น
ระยะเวลา 15  (สิบห้า) วนัท าการนบัจากวนัถึงก าหนดช าระนัน้ เว้นแต่
การผิดนัดดังกล่าวมีสาเหตุจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากเหตุการณ์
ภายนอกแทรกแซง ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวผู้ ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงไม่
สามารถควบคมุได้ 

(ข) มีการเร่ิมด าเนินการเพื่อขอฟืน้ฟูกิจการของผู้ ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝง
หรือเพื่อขอให้ผู้ ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงล้มละลายภายใต้กฎหมายที่
เก่ียวข้อง หรือได้มีค าสัง่หรือมติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลกิกิจการ
ของผู้ออกหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝง หรือผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงตกเป็นผู้มี
หนีส้นิล้นพ้นตวัตามที่กฎหมายก าหนด หรือมีการยดึ/อายดัทรัพย์สินของ
ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงตามค าพิพากษา หรือค าสั่งโดยชอบด้วย
กฎหมาย    

2. ในกรณีที่เกิดเหตผิุดนดักรณีใดกรณีหนึง่ตามข้อ (ก)-(ข) และยงัคงอยู ่หากผู้ ถือหุ้น
กู้  
ที่มีอนพุนัธ์แฝงรายหนึ่งหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่ยงัมิได้ท าการไถ่ถอนทัง้หมด มีหนงัสือแจ้ง
การผิดนัดไปยังผู้ ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยระบุถึงเหตุผิดนัดซึ่งท าให้มีการ
เร่งรัดช าระหนีหุ้้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงให้ถึงก าหนดช าระโดยพลนัและผู้ออกหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง
มีมติเห็นชอบให้หนีต้ามหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงทัง้หมดถึงก าหนดช าระโดยพลนั ผู้
ออกหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงจะช าระหนีต้ามหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงให้ผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มี
อนุพนัธ์แฝงภายในระยะเวลา 7 วนัท าการถดัจากวนัที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง
ได้รับหนังสือแจ้งดงักล่าว เป็นจ านวนเทียบเท่ากับมูลค่าทางตลาดของหุ้นกู้ที่มี
อนุพันธ์แฝงที่เก่ียวข้องหักด้วยค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เก่ียวเนื่องจากการที่หุ้ นกู้ ที่มี
อนุพันธ์แฝงถึงก าหนดช าระโดยพลนัตามที่ค านวณโดยตัวแทนค านวณเงิน ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงค่าใช้จ่ายอนัเนื่องมาจากการที่ผู้ออกหุ้ นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง
ต้อง (หรืออาจต้อง) ท าการยกเลกิธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งใด ๆ เก่ียวเนื่องกบัหุ้น
กู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยผู้ ออกหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงยินยอมเสียดอกเบีย้ในอัตรา
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ดอกเบีย้ผิดนดันบัแต่วนัที่หนีต้ามหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงครบก าหนดช าระจนกวา่จะ
ช าระหนีค้รบถ้วน   

การประชมุผู้ถือหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง 

: 1. ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงมีสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงได้  ไม่ว่าใน
เวลาใด ๆ แต่ผู้ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงจะต้องเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์
แฝงโดยเร็ว ซึ่งจะต้องไมเ่กิน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัที่ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง
รายหนึ่งหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) 

ของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ยงัมิได้ไถ่ถอนทัง้หมดมีค าขอเป็นหนงัสือให้ผู้ออกหุ้นกู้ ที่
มีอนพุนัธ์แฝงเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝง หรือนบัแต่วนัที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงทราบวา่เกิดกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้  

(ก) หากเกิดเหตผิุดนดักรณีใดกรณีหนึ่งตามที่ก าหนดข้างต้น ภายใต้หวัข้อ
เหตุผิดนัดและผลของการผิดน ัด และในขณะนัน้ย ังมิไ ด้มีการส่ง
หน ังสือแจ้งใด ๆ มายงัผู้ ออกหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงตามรายละเอียด
ภายใต้หวัข้อดงักลา่ว หรือ 

(ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาที่ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้
ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มี อนุพัน ธ์แฝง  (Final Terms) ที่ เ ก่ียว ข้องใน
สาระส าคญั  

2. การประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (ซึ่งรวมถึงกรณีการลงมติเป็นลายลกัษณ์
อกัษรแทนการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง) จะเป็นการประชุม (หรือลงมตเิป็น
ลายลกัษณ์อกัษร) ร่วมกันของผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงทัง้หมดทุกชุดที่ยงัคงค้าง
ช าระอยู่ ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง ครัง้ที่ 1/2565  (โดยการนบั
องค์ประชุมและมติของที่ประชุมจะค านวณจากผลรวมของหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง
ทัง้หมดดงักล่าว) แต่ทัง้นี ้ในกรณท่ี (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงเห็นว่า ในกรณี
เป็นการประชมุซึ่งต้องพิจารณาหลายวาระ หากมีเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ที่จะต้องประชมุ
เพื่อลงมตินัน้ เป็นเร่ืองที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงชุดใด ๆ 
โดยเฉพาะเจาะจงเท่านัน้ ซึ่งในกรณีดงักล่าวให้นบัองค์ประชุมและคะแนนเสียง
เฉพาะจากผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงชดุที่เก่ียวข้องนัน้ ๆ เท่านัน้ หรือ (ข) ในกรณีที่
เร่ืองที่จะพิจารณาทัง้หมดอาจมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงชุดใด ๆ 
โดยเฉพาะ ก็ให้เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงชุดที่มีส่วนได้เสียดงักล่าว
เทา่นัน้ 

3. มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่เรียกประชุมและด าเนินการ
ประชมุโดยชอบมีผลใช้บงัคบัและผกูพนัผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงทกุรายไมว่า่จะได้
เข้าร่วมประชมุหรือไมก็่ตาม สว่นหลกัเกณฑ์ในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง
นัน้จะเป็นไปตามเอกสารแนบ 2  
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4. ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นและสมควร
ทัง้หมดที่เก่ียวข้องโดยตรงกบัการเรียกและการจดัการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์
แฝง นอกจากค่าใช้จ่ายที่ก่อโดยผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงเป็นการส่วนตวั ถ้าผู้ ถือ
หุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงไม่ช าระค่าใช้จ่ายดงักล่าว ผู้ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงมีสิทธิ
เรียกให้ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงช าระคา่ใช้จ่ายดงักลา่วได้  

5. ในการลงมติใด ๆ เก่ียวกับการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงนี ้ผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มี
อนพุนัธ์แฝงอาจท าความตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรแทนการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ที่
มีอนุพันธ์แฝงเพื่อลงมติใด ๆ ดังกล่าวได้ แต่ทัง้นี  ้จะต้องปรากฏว่าผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มี
อนพุนัธ์แฝงซึง่มีจ านวนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 (สาม
ในสี)่ ของจ านวนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ยงัไมไ่ด้ไถ่ถอน มมีติเห็นชอบและลงลายมือ
ช่ือไว้เป็นหลกัฐานในมติดงักล่าว ในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบบัก็ได้  

และส่งมอบให้ผู้ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงเป็นผู้ เก็บรักษาไว้ ทัง้นี  ้มติดงักลา่วมี
ผลใช้บงัคบัและผกูพนัผู้ออกหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงทุก
รายนบัแตว่นัท่ีได้สง่มอบหนงัสอืดงักลา่วให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง   

6. ในกรณีที่มีผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงเพียงหนึ่งรายให้ถือว่ามติที่ท าเป็นลายลกัษณ์
อักษรและลงนามโดยผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าว เป็นมติ โดยชอบของที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงโดยมิต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝง 

การแก้ไขเปลีย่นแปลง
ข้อก าหนดในสญัญาที่
ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของ 
ผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง (Final Terms) 
ที่เก่ียวข้อง 

: 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมข้อก าหนดในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้องในสว่นท่ีมี
สาระส าคญัจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงและที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบ 2  

2. ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงและ/หรือ เพิ่มเติมข้อก าหนดใน
สญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final 

Terms) ที่เก่ียวข้อง โดยไม่ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงก่อน 
หาก 

(ก) การแก้ไขเปลีย่นแปลงดงักลา่วไม่กระทบต่อสิทธิอนัเป็นสาระส าคญัของผู้
ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงหรือเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีอนพุนัธ์แฝงอย่าง
ชดัเจน หรือ 

(ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดงักล่าวเป็นไปเพื่อให้เป็นไปตามค าแนะน าหรือ
ค าสัง่ของหนว่ยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง (ซึ่งรวมถึงแตไ่ม่
จ ากดัเพียง ธนาคารแหง่ประเทศไทยและส านกังาน ก.ล.ต.) หรือ 

(ค) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง (Final Terms) โดยตวัแทนค านวณ
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เงิน เนื่องจากการเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ก าหนดใน
สญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง 
(Final Terms) เช่น Change in Law เป็นต้น 

3. ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะจดัสง่สญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้
ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ที่มี
อนพุนัธ์แฝง และส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วนั นบัแต่วนัที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง 
(Final Terms) และจะจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงเมื่อได้รับการร้องขอ 

การขอออกใบหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงฉบบัใหม ่

: หากใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงฉบบัเก่าสญูหาย ฉีกขาดหรือช ารุดด้วยประการใด ๆ หรือในกรณี
ที่ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงต้องการให้แยกใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง หรือรวมใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝง หรือให้ออกใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงในช่ือของตน ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุันธ์แฝงที่ปรากฏช่ือใน
สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงมีสิทธิยื่นค าขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง
ออกใบหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับใหม่ โดยจะต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตาม
สมควรตามที่นายทะเบียนหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงก าหนด ในการนี ้นายทะเบียนหุ้ นกู้ ที่มี
อนุพันธ์แฝงจะต้องออกใบหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง
ภายใน 15 (สบิห้า) วนั นบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงได้รับค าขอให้ออกใบหุ้น
กู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงฉบบัใหม ่และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงก าหนด 
และนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะต้องลงบนัทึกในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์
แฝงวา่มีการยกเลกิใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงฉบบัเก่าด้วย 

ค าบอกกลา่ว : 1. ค าบอกกลา่วถึงผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

ค าบอกกล่าวถึงผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการสง่โดยวิธีที่เทียบเคียงกนั) หรือทางไปรษณีย์อากาศ 
(หากส่งไปยงัที่อยู่ในต่างประเทศ) ไปยงัที่อยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงตามที่
ระบุในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือตามที่อยู่ของผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มี
อนพุนัธ์แฝงที่ระบโุดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ส าหรับหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ฝากไว้
กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์) และจะถือว่าเป็นการสง่โดยชอบแล้วในวนัที่ได้สง่ทาง
ไปรษณีย์ หรือในวนัที่ 7 (เจ็ด) นบัจากวนัที่ส่ง (หากส่งจากประเทศอื่นนอกจาก
ประเทศของผู้ รับ) 

2. ค าบอกกลา่วถึงผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

2.1 ค าบอกกลา่วถึงนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะถือว่าได้สง่โดยชอบ 
หากได้ส่งไปยังที่อยู่หรือหมายเลขโทรสารของนายทะเบียนหุ้ นกู้ ที่มี
อนพุนัธ์แฝง 
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2.2 ค าบอกกลา่วถึงผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะถือวา่ได้สง่โดยชอบ หากได้
สง่ไปยงัที่อยู่และเบอร์โทรศพัท์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงตามที่ระบุ
ข้างลา่งนี ้

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  

โทรศพัท์ 02-255-2222 

ภาษีอากร : ผู้ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงไม่ต้องรับผิดชอบต่อภาษี อากร หรือค่าธรรมเนียมของรัฐไม่ว่า
ประเภทใด ท่ีก าหนดเรียกเก็บ หรือหกั ณ ที่จ่าย หรือประเมินโดยผู้มีอ านาจกระท าการใน
นามของประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ที่เ ก่ียวข้องหรือหน่วยย่อยทางการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ใด ๆ ของหรือในหนว่ยงานยอ่ยดงักลา่วนัน้ ซึง่มีอ านาจเรียกเก็บภาษีที่เก่ียวกบัการ
ช าระเงิน  หรือการสง่มอบทรัพย์สินที่ตกลงจะสง่มอบ ภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง เว้นแตจ่ะ
เป็นภาษี อากร หรือคา่ธรรมเนียมรัฐที่ก าหนดให้เรียกเก็บกบัผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

อายหุุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง : เป็นไปตามสญัญาที่ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝง  
(Final Terms) ที่เก่ียวข้อง 

วนัครบก าหนดอาย ุ : เป็นไปตามสญัญาที่ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝง  
(Final Terms) ที่เก่ียวข้อง 

กฎหมายทีใ่ช้บงัคบั : สญัญาที่ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms)  

จะอยูภ่ายใต้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 

ค าจ ากดัความ   

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”  หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

“โครงการหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 
ครัง้ที่ 1/2565” 

 หมายถึง โครงการหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2565 ซึ่ง
เป็นโครงการที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงอาจออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงแต่ละชุดเป็นคราว ๆ ไป 
โดยมีมลูค่าเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ณ เวลาใด ๆ จะต้องไม่เกิน 30,000 ล้านบาท
หรือเงินสกลุอื่นที่มีจ านวนเทียบเทา่กนั ภายใต้สญัญาที่ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้
ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ตามที่ได้ รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 

“นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง” 

 หมายถึง ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

“ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง”  หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงแต่ละจ านวนตามที่ระบใุนสญัญาที่ก าหนดสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) 

“ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง”  หมายถึง ธนาคารกรุงไทย จ ากดั )มหาชน(  
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“วนัท าการ”  หมายถึง วนัที่ธนาคารพาณิชย์โดยทัว่ไปเปิดท าการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมิใช่วนัเสาร์หรือ
วันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคาร
พาณิชย์ 

“สมดุทะเบยีนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง” 

 หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหลง่ข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง เช่น ช่ือและที่อยูข่องผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง การ
โอน การจ าน า การอายดั การออกใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงใหมไ่ว้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ หรือประกาศ
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ีเก่ียวข้อง 

“ส านกังาน ก.ล.ต.”  หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

“สทิธิในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง”  หมายถึง สทิธิทัง้ปวงในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงอนัรวมถึง (แตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ) สทิธิในการได้รับ
ช าระเงินและดอกเบีย้ (ถ้ามี) หรือทรัพย์สนิท่ีตกลงจะสง่มอบ  (ตามแตก่รณี) ภายใต้หุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง และสทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงและลงคะแนนโดยวิธีการสง่หนงัสอืลงมติ 

“สญัญาที่ก าหนดสทิธิและ
หน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่
มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms)” 

 หมายถึง สญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final 

Terms) ซึง่อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 

“สถาบนัจดัอนัดบัความ
นา่เช่ือถือ” 

 หมายถึง สถาบนัจดัอนัดนัดบัความนา่เช่ือถือที่ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์”  หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือบคุคลหรือนิติบคุคลอื่น ที่
ด าเนินกิจการรับฝากหลกัทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึง่เข้ารับท าหน้าที่แทน 

“หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง”  หมายถึง หุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงชุดใด ๆ  แต่ละชุดซึ่งออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงภายใต้
โครงการหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ครัง้ที่ 1/2565 เป็นสกุลเงินบาทหรือเงินตราตา่งประเทศ โดยมี
รายละเอียดของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงแต่ละชดุดงักลา่วตามที่ระบใุนสญัญาที่ก าหนดสทิธิและ
หน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง  

“อตัราดอกเบีย้ผดินดั”  หมายถึง อตัราดอกเบีย้ผิดนดัของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาที่
ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง  

 

2. ข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขาย  

2.1 หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ครัง้ที่ 1/2565 เป็นหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เสนอขาย
ตอ่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ ดงันัน้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงและผู้ ถือหู้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะต้องไมเ่สนอขาย
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หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไมว่่าในทอดใด ๆ ให้แก่บคุคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ตามประเภทและลกัษณะที่นิยาม
ไว้ในข้อ 4 และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เร่ือง การก าหนดบทนิยาม 

ผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทนุรายใหญ่ ฉบบัลงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) 
ผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอ่ืนท่ี
ไม่ใช่ผู้ ลงทุนสถาบันหรือผู้ ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก นอกจากนี ้ผู้ ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจก าหนด
ข้อจ ากดัการโอนอื่น ๆ เพิ่มเติมส าหรับหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ออกและเสนอขายในแต่ละชุดในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่
ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ท่ีเก่ียวข้อง ดังนัน้ ผู้ ออกหุ้ นกู้ ท่ีมีอนุพันธ์แฝงขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ 

ไมรั่บจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงชดุที่เก่ียวข้องไมว่า่ในทอดใด ๆ อนัจะเป็นการขดักบัข้อจ ากดัการโอนดงักลา่วด้วย 

เพื่อประโยชน์ตามข้อ 2 และข้อ 3 นี ้

"ผู้ลงทนุสถาบนั" หมายถึง ผู้ลงทนุตามประเภทตอ่ไปนี ้

(1) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(2) ธนาคารพาณิชย์ 

(3) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(4) บริษัทเงินทนุ 

(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(6) บริษัทหลกัทรัพย์ 

(7) บริษัทประกนัวินาศภยั 

(8) บริษัทประกนัชีวิต 

(9) กองทนุรวม 

(10) กองทนุสว่นบคุคลซึง่บริษัทหลกัทรัพย์รับจดัการเงินทนุของผู้ลงทนุรายใหญ่พเิศษ ผู้ลงทนุรายใหญ่ หรือผู้ลงทนุตาม 
(1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (25) 

(11) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

(12) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

(13) กองทนุประกนัสงัคม 

(14) กองทนุการออมแหง่ชาติ 

(15) กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

(16) ผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

(17) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 

(18) สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 
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(19) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(20) นิติบคุคลประเภทบรรษัท 

(21) นิติบคุคลซึง่มีผู้ลงทนุตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละเจ็ดสบิห้าของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

(22) ผู้ลงทนุตา่งประเทศซึง่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ลงทนุตาม (1) ถึง (21) 

(23) ผู้ จัดการกองทุน หรือผู้ จัดการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบับคุลากรในธุรกิจตลาดทนุ 

(24) ผู้ลงทนุอื่นใดตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

"ผู้ลงทนุรายใหญ่" หมายถึง 

1) ผู้ลงทนุซึง่เป็นบคุคลธรรมดาซึง่เมื่อนบัรวมกบัคูส่มรสแล้วมีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้

(ก) มีสินทรัพย์สุทธิตัง้แต่ 50,000,000 (ห้าสิบล้าน) บาทขึน้ไป ทัง้นี  ้สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ซึง่ใช้เป็นท่ีพกัอาศยัประจ าของบคุคลนัน้ 

(ข) มีรายได้ตอ่ปีตัง้แต ่4,000,000 (สีล้่าน) บาทขึน้ไป 

(ค) มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตัง้แต ่10,000,000 (สิบล้าน) บาทขึน้ไป หรือ
ในกรณีที่นบัรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วตัง้แต ่20,000,000 (ยี่สบิล้าน) บาทขึน้ไป 

2) ผู้ลงทนุซึง่เป็นนิติบคุคลที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้

(ก) มีสว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินปีลา่สดุที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วตัง้แต่ 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) 
บาทขึน้ไป 

(ข) มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตัง้แต ่20,000,000 (ยี่สบิล้าน) บาทขึน้ไป หรือ
ในกรณีที่นบัรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าวตัง้แต่ 40,000,000 (สี่สิบล้าน) บาทขึน้ไป 
ทัง้นี ้ให้พิจารณาตามงบการเงินปีลา่สดุที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว 

2.2 เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงในฐานะธนาคารพาณิชย์จะต้องปฏิบตัิตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึง่รวมถึงแต่
ไม่จ ากดัเพียงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 15/2558 เร่ือง หลกัเกณฑ์การอนญุาตให้ธนาคารพาณิชย์ท าธุรกรรม
เงินกู้ ยืมที่มีอนุพนัธ์แฝง (Structured products) ฉบบัลงวนัที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้
แทนที่) ("ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่  สนส. 15/2558") ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 14/2558 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การอนญุาตให้ธนาคารพาณิชย์ท าธุรกรรมอนพุนัธ์ด้านเครดิต (Credit Derivatives) ฉบบัลงวนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 
2558 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิหรือใช้แทนที่) ("ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 14/2558") และกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์และระเบียบปฎิบตัิตา่ง ๆ เก่ียวกบัการควบคมุการแลกเปลี่ยนเงิน ผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรั่บ
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จดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บคุคลใดที่จะเป็นการฝ่าฝืนกบัประกาศธนาคารแห่งประเทศ
ไทยใด ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

3. การจองซือ้ การจัดจ าหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง  

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงและผู้จดัจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซือ้ 
การจดัจ าหนา่ย และวิธีการจดัสรรหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงตามที่ระบไุว้ในเอกสารฉบบันีต้ามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา 
อปุสรรค หรือข้อจ ากดัในการด าเนินการ ทัง้นี ้เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทนุอย่างเป็นธรรมและเพื่อให้การเสนอขาย 

หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงครัง้นีป้ระสบความส าเร็จสงูสดุ 

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

3.1.1 การเสนอขายหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายในวงจ ากดัแก่ผู้ลงทนุสถาบนัและผู้ลงทนุรายใหญ่ ตามประเภท
และลกัษณะที่นิยามไว้ในข้อ 4 และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ .4/2560  
เร่ือง การก าหนดบทนิยามผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทนุรายใหญ่ ฉบบัลงวนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ พ .ศ . 2560 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นการออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ครัง้ที่ 1/2565 ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง ฉบบัลงวนัที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝง
ตามมลูคา่ที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบเป็นคราว ๆ ไป  

3.1.2 การเสนอขายและการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน หรือส านักงานก.ล.ต.ประกาศก าหนด ที่เก่ียวกับการจ าหน่ายตราสารหนีข้องบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ ซึ่งรวมถึง
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน 
ระบบงาน และการให้บริการของผู้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ ประกอบธุรกิจสัญญาซือ้ขายล่วงห น้าและประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ 

3.2 ผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  

โทรศพัท์ 02-255-2222 

3.3 เง่ือนไขและคา่ตอบแทนในการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง เป็นผู้จดัจ าหนา่ยเอง จึงไมม่ีคา่ตอบแทนในการจดัจ าหนา่ย 

3.4 วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วน 

ผู้ลงทนุสถาบนัและ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ ที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงสามารถติดต่อขอรับหนงัสอืชีช้วนซึง่อาจอยู่
ในรูปแบบ CD และใบจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงได้ที่ผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในข้อ 3.2 ระหวา่งวนั
และเวลาท าการของผู้จดัจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง นบัตัง้แตว่นัที่หนงัสอืชีช้วนมีผลบงัคบัใช้จนถึงวนัท่ีสิน้สดุการเสนอขาย 
หรือขอคัดส าเนาหนังสือชีช้วน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชีช้วนที่ยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียด
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เก่ียวกับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงและหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่จะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง ครัง้ที่ 1/2565 ได้ 
ก่อนท าการจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ได้ที่ศนูย์สารสนเทศตลาดทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในเวลาท าการของส านกังาน ก.ล.ต. หรือดาวน์โหลด  (Download) จากเว็บไซต์ของ
ส านกังาน ก.ล.ต. ทาง http://www.sec.or.th 

3.5 การจดัสรรและวิธีการจดัสรรหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

ผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะจดัสรรหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ครัง้ที่ 1/2565 ให้แก่ลกูค้า
หรือผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงซึง่เป็นผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ เทา่นัน้  

การเสนอขาย จดัจ าหนา่ย และจดัสรรหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ประกาศก าหนด ที่เก่ียวกบัการจ าหน่ายตราสารหนีข้องบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ซึ่งรวมถึงหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และ  

การให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซื อ้ขายลว่งหน้า และประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์  รวมทัง้ แนวทาง (Guideline) การปฏิบติั 

ในรายละเอียดของข้อก าหนดตามประกาศดงักลา่วข้างต้น 

การจดัสรรหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มอีนพุนัธ์แฝง โดยผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงมี
สิทธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงดงักล่าวให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 

รายใดในจ านวนมากน้อยเทา่ใดก็ได้หรืออาจปฏิเสธการจองซือ้และไมจ่ดัสรรหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงให้แก่ผู้จองซือ้รายใด ๆ ไมว่า่
ทัง้หมดหรือบางสว่นได้ ตามแตท่ี่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะเห็นสมควร 

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีฐานะเป็นธนาคารพาณิชย์ซึ่งจ าต้องปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่   
สนส. 15/2558 และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องของธนาคารแหง่ประเทศไทย ดงันัน้ การเสนอขาย จดัจ าหนา่ย และจดัสรรหุ้นกู้
ที่มีอนพุนัธ์แฝงจึงจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 15/2558 รวมทัง้กฎเกณฑ์ของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทยที่เก่ียวข้องนัน้ด้วย 

3.6 วนั วิธีการจองและการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

ผู้จดัจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะด าเนินการก าหนดรายละเอียด ขัน้ตอน วิธีการจองซือ้ รวมทัง้เง่ือนไขในการจดัสรรหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงและจะเปิดเผยให้ผู้ลงทนุท่ีได้รับการเชิญจากผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงได้ทราบก่อนท่ีจะท าการจองซือ้ ซึง่
ตามปกติผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงมีขัน้ตอนในการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงดงัตอ่ไปนี  ้

3.6.1 ผู้ลงทนุสถาบนั 

ผู้ลงทุนสถาบนัที่ต้องการจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงให้ถกูต้อง
ครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือ หากผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงเป็นนิติบคุคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนาม
ของนิติบคุคลนัน้พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซือ้ ดงันี  ้

(1) ผู้ จองซือ้หุ้ นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบส าเนา
หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) เดือนก่อนวนัจองซือ้) พร้อมลงนามรับรอง
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ส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล
ดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

(2) ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบ
ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือหนังสือส าคญัการจัดตัง้บริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ
หนงัสือรับรองฉบบัล่าสดุ (ที่ออกให้ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) เดือนก่อนวนัจองซือ้) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาหนงัสอืเดินทาง
ของผู้มีอ านาจลงนามซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

(3) ส าเนาสมดุเงินฝากประเภทบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัที่เปิดในนามผู้จองซือ้ (ใช้เฉพาะกรณีผู้จองซือ้ที่เลอืก
รับใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงและประสงค์จะรับดอกเบีย้และเงินต้นโดยการโอนเข้าบญัชี) 

3.6.2 ผู้ลงทนุรายใหญ่ 

ผู้ลงทนุรายใหญ่ที่ต้องการจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มใบจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงให้ถกูต้อง
ครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือ หากผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงเป็นนิติบคุคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนาม
ของนิติบคุคลนัน้พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซือ้ ดงันี ้

(1) ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง หรือในกรณีที่ไมม่ีบตัรประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนาบตัรประจ าตวัที่ทางราชการออกให้ทีม่ี
เลขประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตวัประชาชนพร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
และ (ในกรณีที่ผู้ จดัจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงร้องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test  ซึ่งลงนามรับทราบผลการ
ประเมินโดยผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง  

(2) ผู้ จองซือ้หุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสญัชาติไทย จะต้องแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนา
หนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายพุร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และ (ในกรณีที่ผู้ จดัจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง
ร้องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test  ซึง่ลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง  

(3) ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวง
พาณิชย์ฉบบัลา่สดุ (ที่ออกให้ไมเ่กิน 1 (หนึ่ง) เดือนก่อนวนัจองซือ้) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจ
ลงนามของนิติบคุคล และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนา
ใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง และ (ในกรณีที่ผู้ จดัจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงร้องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test  ซึ่ง
ลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง   

(4) ผู้จองซือ้หุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบส าเนาหนงัสือแสดงความเป็น 

นิติบคุคลหรือหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และหนงัสือรับรองฉบบัลา่สดุ (ที่ออกให้
ไมเ่กิน 1 (หนึง่) เดือนก่อนวนัจองซือ้) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ 
และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามซึง่ลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  และ (ในกรณีที่ผู้ จัดจ าหน่ายหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงร้องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test  ซึ่ง 
ลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง  
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(5) ส าเนาสมดุเงินฝากประเภทบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัที่เปิดในนามผู้จองซือ้ (ใช้เฉพาะกรณีผู้จองซือ้ที่เลอืก
รับใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงและประสงค์จะรับดอกเบีย้และเงินต้นโดยการโอนเข้าบญัชี)  

3.6.3 ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงสามารถจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงได้ที่ส านกังานของผู้ จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงในวนัและ
เวลาท าการของผู้ จดัจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงตามที่ระบุในข้อ 3.2 และผู้ จัดจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงจะแจ้งผลการ
จดัสรรกลบัมาภายในวนัที่มีการออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ทัง้นี ้ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงต้องจดัสง่เอกสารตามที่ก าหนด
ข้างต้นและจะต้องช าระเงินคา่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ตามราคาขายของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ได้ระบไุว้ในสญัญา
ที่ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) โดยสามารถช าระคา่จองซือ้ได้หลายวิธี ดงันี ้

3.6.3.1 ผู้ลงทนุสถาบนั  

(1) ช าระเป็นเงินสด ไมเ่กินเวลา 12.00 น. ของวนัท่ีออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Issue Date)  

(2) ช าระโดยการโอนเงินผา่นระบบ BAHTNET โดยจะต้องช าระภายในเวลา 12.00 น. ของวนัท่ีออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 
(Issue Date) โดยเข้าบญัชีตามที่ผู้จดัจ าหนา่ยแจ้งให้ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงทราบ 

(3) ช าระโดยการหกับญัชีธนาคาร จะต้องช าระภายในเวลา 12.00 น. ของวนัที่ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง (Issue Date) 

โดยเข้าบญัชีตามที่ผู้จดัจ าหนา่ยแจ้งให้ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงทราบ 

(4) ช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกวา่ เช็คธนาคาร) หรือดร๊าฟท์ โดยจะต้องลงวนัที่สัง่จ่ายเช็คไมเ่กินวนัท าการ
ก่อนหน้าวนัที่ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Issue Date)  และน าสง่เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกวา่ เช็คธนาคาร) หรือ 

ดร๊าฟท์ถึงผู้จดัจ าหน่ายลว่งหน้าไมเ่กิน 12.00 น. ของวนัท าการก่อนหน้าวนัท่ีออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Issue Date) 
แต่ละรุ่น และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีเดียวกนักบัของสถานที่จองซือ้เท่านัน้ และขีดคร่อม โดยสัง่
จ่ายบญัชีตามที่ผู้จดัจ าหนา่ยแจ้งให้ผู้จองซือ้ทราบ 

(5) หากเป็นการรับช าระท่ีนอกเหนือจากที่ระบขุ้างต้น จะต้องเป็นวิธีการท่ีได้รับการอนมุตัิจากผู้บริหารของผู้จดัจ าหน่าย
หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

3.6.3.2 ผู้ลงทนุรายใหญ่ 

(1) ช าระเป็นเงินสด ไมเ่กินเวลา 15.00 น. ของวนัท าการก่อนหน้าวนัท่ีออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Issue Date)  

(2) ช าระโดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET โดยจะต้องช าระภายในเวลา 15.00 น. ของวนัท าการก่อนหน้าวนัที่ออก
หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Issue Date) โดยเข้าบญัชีตามที่ผู้จดัจ าหนา่ยแจ้งให้ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงทราบ 

(3) ช าระโดยการหกับญัชีธนาคาร จะต้องช าระภายในเวลา 15.00 น. ของวนัท าการก่อนหน้าวนัที่ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝง (Issue Date) โดยเข้าบญัชีตามที่ผู้จดัจ าหนา่ยแจ้งให้ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงทราบ 

(4) ช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกวา่ เช็คธนาคาร) หรือดร๊าฟท์ โดยจะต้องลงวนัที่สัง่จ่ายเช็คไมเ่กินวนัท าการ
ก่อนหน้าวนัที่ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง (Issue Date) และน าส่งเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า เช็คธนาคาร) หรือ 
ดร๊าฟท์ถึงผู้จดัจ าหน่ายลว่งหน้าไมเ่กิน 12.00 น. ของวนัท าการก่อนหน้าวนัท่ีออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Issue Date) 
แต่ละรุ่น และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีเดียวกนักบัของสถานที่จองซือ้เท่านัน้ และขีดคร่อม โดยสัง่
จ่ายบญัชีตามที่ผู้จดัจ าหนา่ยแจ้งให้ผู้จองซือ้ทราบ 
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(5) หากเป็นการรับช าระท่ีนอกเหนือจากที่ระบขุ้างต้น จะต้องเป็นวิธีการท่ีได้รับการอนมุตัิจากผู้บริหารของผู้จดัจ าหน่าย
หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

3.6.4 ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และได้ด าเนินการครบถ้วนตามขัน้ตอนแล้ว จะขอยกเลกิการจองซือ้
และขอเงินคืนไมไ่ด้ (เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 3.7 ยอ่หน้าที่ 2) แตอ่ยา่งไรก็ตาม ผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงมีสทิธิยกเลิก
การจองซือ้ของผู้จองซือ้ที่ด าเนินการไมค่รบถ้วนดงัที่ได้กลา่วไว้ข้างต้น 

3.6.5 การด าเนินการจองซือ้จะต้องปฏิบตัิตามรูปแบบหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ผู้จดัจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจดัเตรียมไว้ในแต่
ละสถานท่ี 

3.6.6 ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงและผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงขอสงวนสิทธ์ิในการปิดรับการจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงก่อน
ครบก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย หากมีผู้จองซือ้หุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว และ/หรือ ในกรณีที่ 
ผู้จองซือ้ช าระค่าจองซือ้เป็นเช็ค แต่ผู้จดัจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ข้างต้น ซึ่งในกรณีดงักลา่วนี ้ผู้จองซือ้ยินยอมรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด  ๆ ที่เกิดขึน้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์
แฝง (ถ้ามี) 

3.7 การยกเลกิการจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

ผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงมีสิทธิยกเลิกการจองซือ้หุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงของผู้จองซือ้หุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ด าเนินการ
หรือช าระค่าจองซือ้ไม่ครบถ้วนหรือไมถ่กูต้องตามข้อ 3.6 ผู้จดัจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงขอสงวนสทิธ์ิในการรับจองซือ้หุ้นกู้
ที่มีอนุพนัธ์แฝงเกินกว่าจ านวนหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่เสนอขายเพื่อส ารองไว้กรณีที่ไม่สามารถเรียกช าระเงินค่าจองซือ้จาก  

ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงในล าดบัที่จะได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ทีม่ีอนพุนัธ์แฝง หรือในกรณีที่ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อยู่
ในล าดบัที่จะได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไม่สามารถปฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้ และการช าระเงินค่าจองซือ้ตามที่ระบไุว้
ในข้อ 3.6 ทัง้นี ้ผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงอาจตดัสิทธิในการได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงของผู้จองซือ้หุ้นกู้ทีม่ี
อนพุนัธ์แฝงรายนัน้ ๆ และจะจดัสรรหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงในสว่นที่ตดัออกให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงรายอื่น จนกวา่จะ
ครบตามจ านวนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เสนอขาย 

ในกรณีที่ผู้จดัจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงเห็นว่ามีเหตทุี่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงต้องระงบัหรือหยดุการเสนอขายหุ้นกู้ที่มี
อนุพนัธ์แฝง หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงได้ ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่ มี
อนพุนัธ์แฝงมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซือ้ภายในวนัท าการถดัไปนบัจากวนัที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงแจ้งระงบัหรือหยดุการ
เสนอขายหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขายให้แก่ผู้ จองซือ้หุ้ นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
ดงักลา่วได้ ทัง้นี ้หากเหตกุารณ์ดงักลา่วเกิดขึน้ในวนัจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงวนัสดุท้าย ให้ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่
ประสงค์จะยกเลกิการจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงต้องด าเนินการยกเลกิการจองซือ้ภายในวนัเดียวกนันัน้ (ก าหนดเวลายกเลิก
การจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง) 
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3.8 การจดัสรรในกรณีที่มีผู้จองซือ้เกินกวา่จ านวนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เสนอขาย 

ในกรณีที่มีผู้จองซือ้เกินกวา่จ านวนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เสนอขาย ให้อยูใ่นดลุพินิจของผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่จะ
ด าเนินการจดัสรรหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงตามที่เห็นสมควร ทัง้นี ้ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการ
จดัสรรน้อยกวา่จ านวนที่จองซือ้จะได้รับคา่จองซือ้คืนตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 3.9 

3.9 วิธีการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

3.9.1 วิธีการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงในกรณีที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง หรือได้รับจดัสรรหุ้นกู้ที่มีอนพุนั ธ์
แฝงน้อยกวา่จ านวนที่จองซือ้ 

ในกรณีที่ผู้ จองซือ้มิได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงไม่ครบจ านวนที่จองซือ้  
ผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะท าการคืนเงินคา่จองซือ้ (ในกรณีที่มิได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง) หรือเงินสว่นตา่ง 

ค่าจองซือ้ (ในกรณีที่ได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไม่ครบจ านวนที่จองซือ้) ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงโดยไมม่ี
ดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีของผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงตามที่ระบไุว้ในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงหรือโดยการจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย 

ผู้จองซือ้ตามช่ือที่ระบใุนใบจองซือ้และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบใุนใบจองซือ้ภายใน 10 (สิบ) วนัท าการนบั
จากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงให้แก่ผู้จ องซือ้ได้ภาย
ระยะเวลา 10 (สิบ) วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะได้รับดอกเบีย้ในอตัรา
ร้อยละ 7.5 (เจ็ดจดุห้า) ตอ่ปีโดยค านวณจากจ านวนเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงทีย่งัไมไ่ด้รับการจดัสรร นบัจากวนัท่ีพ้น
ก าหนดเวลา 10 (สิบ) วนัท าการดงักลา่ว จนถึง (แต่ไม่รวม) วนัที่ผู้จองซือ้ได้รับคืนเงินดงักลา่วแล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณี  

ใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้โดยถูกต้อง แล้ว ให้ถือว่า 

ผู้จองซือ้ได้รับคืนเงินคา่จองซือ้แล้วโดยชอบและผู้จองซือ้ไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

3.9.2 วิธีคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงระงบัหรือหยดุการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนั ธ์แฝง
หรือไมส่ามารถสง่มอบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เสนอขายได้ 

ผู้จดัจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะสง่คืนเงินค่าจองซือ้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงระงบัหรือหยดุการเสนอขายหุ้นกู้  
ที่มีอนพุนัธ์แฝงหรือไม่สามารถสง่มอบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เสนอขายได้โดยไม่มีดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่  
ผู้ จองซือ้หุ้ นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงโดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้ จองซือ้ตามที่ระบุในใบจองซือ้และส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซือ้ภายใน 10 (สิบ) วันท าการนับจากวันสิน้สุดก าหนดเวลายกเลิกการจองซือ้หุ้ นกู้  
ที่มีอนพุนัธ์แฝงโดยสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซือ้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์
แฝงให้แก่ผู้จองซือ้ได้ภายในระยะเวลา 10 (สิบ) วนัท าการนบัแตว่นัสิน้สดุก าหนดเวลายกเลิกการจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง
ดงักลา่ว ผู้จองซือ้ดงักลา่วมีสทิธิได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจดุห้า) ตอ่ปีโดยค านวณจากจ านวนเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้
ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ยงัไม่ได้ช าระคืนให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงนัน้นบัจากวนัที่พ้นก าหนดระยะเวลา 10 (สิบ) วนัท าการ
ดงักลา่วจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัที่ได้มีการช าระคืน ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการสง่เช็คคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุันธ์
แฝงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับคืนเงิน 

คา่จองซือ้แล้วโดยชอบและผู้จองซือ้ไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป  
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3.10 วิธีการสง่มอบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงโดยนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะจดัท าและสง่มอบใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงให้แก่ผู้จองซือ้ตาม
จ านวนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ได้รับการจดัสรรภายใน 15 (สบิห้า) วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง โดย
การจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและที่อยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ปรากฏอยู่ในใบจองซือ้ หรือด าเนินการน า
หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝากภายใน 7 (เจ็ด) วนั
ท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ส าหรับผู้จองซือ้ที่ได้แจ้งความประสงค์ให้ด าเนินการดงักลา่วไว้ในใบ
จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

3.11 ภาระภาษีของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงและผลตอบแทนอื่น  

ผู้ลงทนุควรปรึกษาที่ปรึกษาทางภาษีอากรของตนเองถึงภาระภาษีที่เก่ียวข้องในการลงทนุในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงของตน ทัง้นี ้
ผู้ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงจะไม่รับผิดชอบต่อภาษี อากร หรือค่าธรรมเนียมของรัฐไม่ว่าประเภทใด ที่ก าหนดเรียกเก็บ หรือ  

หกั ณ ท่ีจ่าย หรือประเมินโดยผู้มีอ านาจกระท าการในนามของประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือหน่วยยอ่ยทาง
การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใด ๆ ของหรือในหนว่ยงานยอ่ยดงักลา่วนัน้ ซึง่มีอ านาจเรียกเก็บภาษีที่เก่ียวกบัการช าระเงิน หรือการสง่
มอบทรัพย์สินที่ตกลงจะส่งมอบ ภายใต้หุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง เว้นแต่จะเป็นภาษี อากร หรือค่าธรรมเนียมรัฐที่ก าหนดให้  

เรียกเก็บกบัผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 
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ส่วนที่ 4 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ("ธนาคาร" หรือ "ผู้ออกหุ้นกู้ที่ มีอนุพันธ์แฝง") ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดมีช่ือเป็น
ภาษาอังกฤษว่า Krung Thai Bank Public Company Limited ส านักงานตัง้อยู่ที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศพัท์ 02-255-2222 มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝง ภายใต้โครงการหุ้นกู้ ที่มี
อนพุนัธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2565 และเป็นไปตามสญัญาที่ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่
มีอนุพนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมในการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงแต่ละชุด ทัง้นี ้ 
หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงมีลกัษณะส าคญัตามที่ระบไุว้ดงันี ้

1. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขาย 

1.1 ลกัษณะส าคญัของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เสนอขาย 

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง : ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
KrungThai Bank Public Company Limited 

โครงการหุ้นกู้ทีม่ีอนพุนัธ์
แฝงของธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 
1/2565  

: โครงการหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2565 ซึง่มีมลูคา่เงิน
ต้นคงค้างของหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง ณ เวลาใด ๆ รวมกันทัง้สิน้ไม่เกิน 30,000 ล้านบาทหรือเงิน
สกุลอื่นที่มีจ านวนเทียบเท่ากัน  ตามที่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ("ส านักงาน ก.ล.ต.") 

ประเภทของหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง 

: หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั ไม่มีการแปลงสภาพ 
และไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสญัญาที่
ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง 

ปัจจยัอ้างองิ : ปัจจัยอ้างอิงของหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงจะเป็นตวัแปร สินค้าหรือดชันีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอยา่งประกอบกนั ดงัต่อไปนี ้หรือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศใด ๆ ของ
ส านกังาน ก.ล.ต.ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะด าเนินการให้เป็นไปตาม
ประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยที่เก่ียวข้องด้วย 

  (ก) หลกัทรัพย์ไทย โดยในกรณีที่หลกัทรัพย์ไทยเป็นหุ้นและเป็นการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงซึ่งมีการช าระหนีท้ัง้หมดหรือบางส่วนโดยการส่งมอบเป็นหุ้น 
หุ้นดงักลา่วต้องเป็นหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดชันีหลกัทรัพย์ SET 100 ของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”)  โดยหุ้นในล าดบัท่ี 51 ถึง 100 แต่
ละหุ้นดงักล่าวต้องมีมูลค่าตลาดเฉลี่ยแต่ละไตรมาสไม่ต ่ากว่า 10,000 ล้านบาท
รวมติดตอ่กนั 4 ไตรมาสลา่สดุ  

(ข) หลกัทรัพย์ต่างประเทศ โดยในกรณีที่หลกัทรัพย์ต่างประเทศเป็นหุ้นและเป็นการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงซึ่งมีการช าระหนีท้ัง้หมดหรือบางส่วนโดยการส่ง
มอบเป็นหุ้ น หุ้ นดังกล่าวต้องเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศที่มีมูลค่าตลาดเฉลี่ยแต่ละไตรมาสไม่ต ่ากว่า  10,000 ล้านบาทรวม
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ติดต่อกัน 4 ไตรมาสล่าสุด และตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวจะต้องเป็น
สมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) 

(ค) อตัราดอกเบีย้ / ดชันีอตัราดอกเบีย้ 

(ง) อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

(จ) เครดิตอื่นใด เช่น อนัดบัความนา่เช่ือถือ หรือเหตกุารณ์ที่เก่ียวข้องกบัความสามารถ
ในการช าระหนีต้ามที่ระบใุนข้อตกลง 

(ฉ) สนิค้าโภคภณัฑ์ เช่น สนิค้าเกษตร ทองค า น า้มนัดิบ เป็นต้น 

  (ช) ดชันีอ้างอิงอื่นใดซึง่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ก าหนดดงันี ้ 
(1) มีองค์ประกอบของดชันีที่สามารถใช้เป็นปัจจยัอ้างอิงได้ตาม (ก) ถึง (ฉ) 
(2) มีการก าหนดวิธีการค านวณดัชนีไว้อย่างชัดเจน และมีการระบุถึง

แหล่งข้อมูลของปัจจยัอ้างอิงหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ 
รวมถึงมีการค านวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทัง้นี ้ปัจจัยอ้างอิงหรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการ
เคลือ่นไหวตามภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระด้วย 

(3) เป็นดชันีที่ได้รับการพฒันาโดยสถาบนัท่ีมีความนา่เช่ือถือและท าหน้าที่ได้
อยา่งอิสระจากธนาคาร ทัง้นี ้หากปรากฏวา่สถาบนัดงักลา่วเป็นบริษัทใน
เครือของธนาคาร ธนาคารต้องจดัให้มีมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อยา่งมีประสทิธิภาพด้วย 

(4) มีการแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อที่มี
การเสนอข้อมลูอยา่งทนัเหตกุารณ์ 

ทัง้นี ้ดชันีอ้างอิงตามวรรคหนึ่ง รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงดชันี J.P.Morgan Mozaic 

XRP Index ดัชนี DB Momentum Asset Allocator Target Volatility 5.5% Index 
ดัชนี BNP Paribas Multi-Asset Diversified vol 8 EUR Future Index ดัชนี BNP 

Paribas Multi-Asset Diversified vol 8 USD FX Hedge Future Index ดั ช นี  
Goldman Sachs Momentum Builder Focus ER Index ดั ช นี  UBS Inflation 

Basket Volatility Target Portfolio Index และดัชนี  Citi Diversified Risk Premia 

Index ซึง่เป็นดชันีที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ทีม่ี
อนพุนัธ์แฝง กลา่วคือ 

(1.1) มีองค์ประกอบได้แก่ หลกัทรัพย์ต่างประเทศ อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบีย้ 
และสนิค้าโภคภณัฑ์ในตลาด Futures 

(1.2) มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชดัเจนโดยสามารถเรียกดไูด้จาก Index 

Rules  

ซึง่สามารถขอดเูพิ่มเติมได้จากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 
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(1.3) ดัชนี J.P.Morgan Mozaic XRP Index ได้รับการพัฒนาจาก J.P. Morgan  

ดัชนี DB Momentum Asset Allocator Target Volatility 5.5% Index ได้รับ
ก า ร พัฒ น า จ า ก  Deutsche Bank  ดั ช นี  BNP Paribas Multi- Asset 

Diversified vol 8 EUR Future Index และดัชนี  BNP Paribas Multi-Asset 

Diversified vol 8 USD FX Hedge Future Index ได้รับการพฒันาจาก BNP 

Paribas ดชันี Goldman Sachs Momentum Builder Focus ER Index ได้รับ
การพัฒนาจาก Goldman Sachs & Co. LLC ดัชนี UBS Inflation Basket 

Volatility Target Portfolio Index ไ ด้ รับการพัฒนาจาก  UBS Investment 

Banking Company และดชันี Citi Diversified Risk Premia Index ได้รับการ
พัฒนาจาก  Citigroup Global Markets Limited ซึ่งทัง้หกแห่งเป็นสถาบัน
การเงินชัน้น าระดบัโลก 

(1.4) มีการแสดงดชันีเป็นประจ าทกุวนัผา่น Bloomberg  ดงันี ้
(1.4.1) ส าหรับดชันี J.P.Morgan Mozaic XRP Index - Ticker : JMAB390E 

และ JMAB392E (ส าหรับกรณีที่มี Synthetic Dividend Markdown 

1%) 
(1.4.2) ส าหรับดชันี DB Momentum Asset Allocator Target Volatility 5.5% 

Index - Ticker : DBMUAU55 

 (1.4.3)  ส าห รับดัชนี  BNP Paribas Multi-Asset Diversified vol 8 EUR 

Future Index และดัชนี BNP Paribas Multi-Asset Diversified vol 

8 USD FX Hedge Future Index - Index Ticker : BNPIMD8F and 

BNPID8UF ตามล าดบั 

(1.4.4) ส าหรับดชันี Goldman Sachs Momentum Builder Focus ER Index 

- Ticker : GSMBFC5         
(1.4.5) ส าหรับดชันี UBS Inflation Basket Volatility Target Portfolio Index 

– Ticker: XUBSINF5 

( 1. 4. 6)  ส า ห รั บ ดั ช นี  Citi Diversified Risk Premia Index –  Ticker:  
CIMARP23 

แหลง่การเรียกดขู้อมลูปัจจยั
อ้างองิ 

:      เป็นไปตามที่ระบใุนสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง  
(Final Terms) ที่เก่ียวข้อง 

มลูคา่ที่ตราไว้ : เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศใด ๆ ของส านกังาน ก.ล.ต.และ/หรือประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้เป็นไปตามที่ระบใุนสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่
ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง 

ราคาทีจ่ะเสนอขาย : ราคาที่จะเสนอขายตอ่หน่วยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศใด ๆ ของส านกังาน 
ก.ล.ต.และ/หรือประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ตามที่ระบุในสญัญาที่
ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง 
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สกลุเงินของหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง 

: บาทหรือสกุลเงินต่างประเทศ ทัง้นี ้ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง 

สกลุเงินตราที่ได้รับช าระ
ดอกเบีย้ (ถ้ามี) 

: บาทหรือสกุลเงินต่างประเทศ ทัง้นี ้ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง 

โครงสร้างธุรกรรมของหุ้นกู้
ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

: เป็นไปตามที่ระบใุนสรุปข้อมลูส าคญัของตราสาร (Factsheet) และสญัญาที่ก าหนดสทิธิและ
หน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง  
(SP1) โครงสร้างธุรกรรมที่ได้รับอนมุตัิให้เสนอขายตัง้แตว่นัท่ี 9 กนัยายน 2565 ได้แก่ 
1. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึ่งอ้างอิงกบัอนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบตอ่

การช าระหนี ้(Credit Linked Note) 
2. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น (Dual Currency Note) 
3. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ (FX Note) 
4. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัหลกัทรัพย์ไทยหรือหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ที่มีลกัษณะ

เป็นตราสารทนุ เช่น หุ้น หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารทนุ หนว่ยลงทนุใน 
ETF ที่ลงทุนในตราสารทุน/ดชันีหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับปัจจัยอ้างอิงตามหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว ซึง่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย
การขออนญุาตและการอนญุาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง/หน่วยลงทุน
ใน ETF ที่ลงทุนนอกเหนือจากตราสารทุน ที่อ้างอิงดัชนีราคาหลกัทรัพย์ที่ส านกังาน
เห็นชอบ หรือราคากลุม่หลกัทรัพย์หรือกลุม่ตราสารทางการเงินอื่นที่ส านกังานเห็นชอบ 
หรือราคาทองค าแท่ง หรือดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัน า้มนัดิบ 
หรือดชันีกลุม่สินค้าโภคภณัฑ์ หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE/หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุใน
ตราสารหนี ้หรือทรัพย์สนิทางเลอืก หรือตลาดเงิน หรือทองค า หรือดชันี หรือกองทนุรวม
ผสม (Equity Linked Note ประเภท Rebate Option) 

5. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัหลกัทรัพย์ไทยหรือหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ที่มีลกัษณะ
เป็นตราสารทนุ เช่น หุ้น หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารทนุ หนว่ยลงทนุใน 
ETF ที่ลงทุนในตราสารทุน/ดชันีหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับปัจจัยอ้างอิงตามหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว ซึง่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย
การขออนญุาตและการอนญุาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง/หน่วยลงทุน
ใน ETF ที่ลงทุนนอกเหนือจากตราสารทุน ที่อ้างอิงดัชนีราคาหลกัทรัพย์ที่ส านกังาน
เห็นชอบ หรือราคากลุม่หลกัทรัพย์หรือกลุม่ตราสารทางการเงินอื่นที่ส านกังานเห็นชอบ 
หรือราคาทองค าแท่ง หรือดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัน า้มนัดิบ 
หรือดชันีกลุม่สินค้าโภคภณัฑ์ หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE/หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุใน
ตราสารหนี ้หรือทรัพย์สนิทางเลอืก หรือตลาดเงิน หรือทองค า หรือดชันี หรือกองทนุรวม
ผสม (Equity Linked Note ประเภท Vanilla Option) ส าหรับ Cash Settlement 
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6. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัหลกัทรัพย์ไทยหรือหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ที่มีลกัษณะ
เป็นตราสารทนุ เช่น หุ้น หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารทนุ หนว่ยลงทนุใน 
ETF ที่ลงทุนในตราสารทุน/ดชันีหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับปัจจัยอ้างอิงตามหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว ซึง่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย
การขออนญุาตและการอนญุาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง/หน่วยลงทุน
ใน ETF ที่ลงทุนนอกเหนือจากตราสารทุน ที่อ้างอิงดัชนีราคาหลกัทรัพย์ที่ส านกังาน
เห็นชอบ หรือราคากลุม่หลกัทรัพย์หรือกลุม่ตราสารทางการเงินอื่นที่ส านกังานเห็นชอบ 
หรือราคาทองค าแท่ง หรือดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัน า้มนัดิบ 
หรือดชันีกลุม่สินค้าโภคภณัฑ์ หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE/หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุใน
ตราสารหนี ้หรือทรัพย์สนิทางเลอืก หรือตลาดเงิน หรือทองค า หรือดชันี หรือกองทนุรวม
ผสม (Equity Linked Note ประเภท Vanilla Option) ส าหรับ Physical และ/หรือ Cash 

Settlement 

7. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัหลกัทรัพย์ไทยหรือหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ที่มีลกัษณะ
เป็นตราสารทนุ เช่น หุ้น หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารทนุ หนว่ยลงทนุใน 
ETF ที่ลงทุนในตราสารทุน/ดชันีหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับปัจจัยอ้างอิงตามหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว ซึง่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย
การขออนญุาตและการอนญุาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง/หน่วยลงทุน
ใน ETF ที่ลงทุนนอกเหนือจากตราสารทุน ที่อ้างอิงดัชนีราคาหลกัทรัพย์ที่ส านกังาน
เห็นชอบ หรือราคากลุม่หลกัทรัพย์หรือกลุม่ตราสารทางการเงินอื่นที่ส านกังานเห็นชอบ 
หรือราคาทองค าแท่ง หรือดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัน า้มนัดิบ 
หรือดชันีกลุม่สินค้าโภคภณัฑ์ หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE/หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุใน
ตราสารหนี ้หรือทรัพย์สนิทางเลอืก หรือตลาดเงิน หรือทองค า หรือดชันี หรือกองทนุรวม
ผสม (Equity Linked Note ประเภท Knock-In Option) 

8. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัหลกัทรัพย์ไทยหรือหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ที่มีลกัษณะ
เป็นตราสารทนุ เช่น หุ้น หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารทนุ หนว่ยลงทนุใน 
ETF ที่ลงทุนในตราสารทุน/ดชันีหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับปัจจัยอ้างอิงตามหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว ซึง่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย
การขออนญุาตและการอนญุาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง/หน่วยลงทุน
ใน ETF ที่ลงทุนนอกเหนือจากตราสารทุน ที่อ้างอิงดัชนีราคาหลกัทรัพย์ที่ส านกังาน
เห็นชอบ หรือราคากลุม่หลกัทรัพย์หรือกลุม่ตราสารทางการเงินอื่นที่ส านกังานเห็นชอบ 
หรือราคาทองค าแท่ง หรือดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัน า้มนัดิบ 
หรือดชันีกลุม่สินค้าโภคภณัฑ์ หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE/หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุใน
ตราสารหนี ้หรือทรัพย์สนิทางเลอืก หรือตลาดเงิน หรือทองค า หรือดชันี หรือกองทนุรวม
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ผสม และอ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ (Equity Linked Note ประเภท 
Long Call Option) 

9. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัหลกัทรัพย์ไทยหรือหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ที่มีลกัษณะ
เป็นตราสารทนุ เช่น หุ้น หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารทนุ หนว่ยลงทนุใน 
ETF ที่ลงทุนในตราสารทุน/ดชันีหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับปัจจัยอ้างอิงตามหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว ซึง่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย
การขออนญุาตและการอนญุาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝง/หน่วยลงทุน
ใน ETF ที่ลงทุนนอกเหนือจากตราสารทุน ที่อ้างอิงดัชนีราคาหลกัทรัพย์ที่ส านกังาน
เห็นชอบ หรือราคากลุม่หลกัทรัพย์หรือกลุม่ตราสารทางการเงินอื่นที่ส านกังานเห็นชอบ 
หรือราคาทองค าแท่ง หรือดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัน า้มนัดิบ 
หรือดชันีกลุม่สินค้าโภคภณัฑ์ หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE/หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุใน
ตราสารหนี ้หรือทรัพย์สนิทางเลอืก หรือตลาดเงิน หรือทองค า หรือดชันี หรือกองทนุรวม
ผสม และอ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ (Equity Linked Note ประเภท 
Long Put Option) 

10. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัหลกัทรัพย์ไทยหรือหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ที่มีลกัษณะ
เป็นตราสารทนุ เช่น หุ้น หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารทนุ หนว่ยลงทนุใน 
ETF ที่ลงทุนในตราสารทุน/ดชันีหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับปัจจัยอ้างอิงตามหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว ซึง่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย
การขออนญุาตและการอนญุาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝง/หน่วยลงทุน
ใน ETF ที่ลงทุนนอกเหนือจากตราสารทุน ที่อ้างอิงดัชนีราคาหลกัทรัพย์ที่ส านกังาน
เห็นชอบ หรือราคากลุม่หลกัทรัพย์หรือกลุม่ตราสารทางการเงินอื่นที่ส านกังานเห็นชอบ 
หรือราคาทองค าแท่ง หรือดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัน า้มันดิบ 
หรือดชันีกลุม่สินค้าโภคภณัฑ์ หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE/หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุใน
ตราสารหนี ้หรือทรัพย์สนิทางเลอืก หรือตลาดเงิน หรือทองค า หรือดชันี หรือกองทนุรวม
ผสม และอ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ (Equity Linked Note ประเภท 
Short Call Option) 

11. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัหลกัทรัพย์ไทยหรือหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ที่มีลกัษณะ
เป็นตราสารทนุ เช่น หุ้น หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารทนุ หนว่ยลงทนุใน 
ETF ที่ลงทุนในตราสารทุน/ดชันีหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับปัจจัยอ้างอิงตามหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว ซึง่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย
การขออนญุาตและการอนญุาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง/หน่วยลงทุน
ใน ETF ที่ลงทุนนอกเหนือจากตราสารทุน ที่อ้างอิงดัชนีราคาหลกัทรัพย์ที่ส านกังาน
เห็นชอบ หรือราคากลุม่หลกัทรัพย์หรือกลุม่ตราสารทางการเงินอื่นที่ส านกังานเห็นชอบ 
หรือราคาทองค าแท่ง หรือดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัน า้มนัดิบ 
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หรือดชันีกลุม่สินค้าโภคภณัฑ์ หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE/หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุใน
ตราสารหนี ้หรือทรัพย์สนิทางเลอืก หรือตลาดเงิน หรือทองค า หรือดชันี หรือกองทนุรวม
ผสม และอ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ (Equity Linked Note ประเภท 
Short Put Option) 

12. หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง ซึ่งอ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้/ดชันีอตัราดอกเบีย้ ประเภท Floating 

Rate Note 

13. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัดชันีอ้างอิงอื่นใดซึง่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ก าหนด
ไว้ใน 

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออก
และเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Index Linked Note ประเภท Vanilla Option) โดยมี
ปัจจยัอ้างอิงดงัตอ่ไปนี ้ดชันี J.P.Morgan Mozaic XRP Index หรือดชันี DB Momentum 

Asset Allocator Target Volatility 5.5 % Index หรือดัชนี  BNP Paribas Multi-Asset 

Diversified vol 8 EUR Future Index หรือดัชนีBNP Paribas Multi-Asset Diversified 

vol 8 USD FX Hedge Future Index หรือดัชนี Goldman Sachs Momentum Builder 

Focus ER Index ซึง่มีสว่นประกอบของปัจจยัอ้างอิงดงัตอ่ไปนีม้ากกวา่  ประเภทขึน้ไป 
คือ หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ หรืออตัราดอกเบีย้ หรืออตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 
หรือราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ในตลาด Futures  

14. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้ ประเภท Inverse Floater Note 

15. หุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งอ้างอิงกับ .หลกัทรัพย์ไทยหรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศ ที่มี
ลกัษณะเป็นตราสารทนุ เช่น หุ้น หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารทนุ หนว่ย
ลงทุนใน ETF ที่ลงทุนในตราสารทุน เป็นต้น .ดัชนีหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับปัจจัย
อ้างอิงตาม . ซึ่งมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง  .
หน่วยลงทุนใน ETF ที่ลงทุนนอกเหนือจากตราสารทนุ ที่อ้างอิงดชันีราคาหลกัทรัพย์ที่
ส านกังานเห็นชอบ หรือราคากลุม่หลกัทรัพย์หรือกลุม่ตราสารทางการเงินอื่นที่ส านกังาน
เห็นชอบ หรือราคาทองค าแท่ง หรือดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบั
น า้มนัดิบ หรือดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจาก
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE  .หน่วยลงทุนในกองทนุ
รวมที่ลงทนุในตราสารหนี ้หรือทรัพย์สินทางเลือก หรือตลาดเงิน หรือทองค า หรือดชันี 
หรือกองทนุรวมผสม (Equity Linked Note ประเภท Capped Airbag) 

(SP2) โครงสร้างธุรกรรมที่ได้รับอนมุตัิให้เสนอขายตัง้แตว่นัท่ี  กนัยายน  ได้แก่ 
1. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัดชันีอ้างอิงอื่นใดซึง่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ก าหนด

ไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนญุาตให้
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง (Index Linked Note ประเภท Vanilla Option) 
โดยมีปัจจัยอ้างอิงดังต่อไปนี ้ดัชนี UBS Inflation Basket Volatility Target Portfolio 
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Index หรือดชันี Citi Diversified Risk Premia Index ซึง่มีสว่นประกอบของปัจจยัอ้างองิ
ดงัต่อไปนีม้ากกวา่  ประเภทขึน้ไป คือ หลกัทรัพย์ต่างประเทศ หรืออตัราดอกเบีย้ หรือ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาด Futures 
(Index Linked Note ประเภท Vanilla Option) 

2. หุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งอ้างอิงกับ .หลกัทรัพย์ไทยหรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศ ที่มี
ลกัษณะเป็นตราสารทนุ เช่น หุ้น หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารทนุ หนว่ย
ลงทุนใน ETF ที่ลงทุนในตราสารทุน เป็นต้น .ดัชนีหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับปัจจัย
อ้างอิงตาม . ซึ่งมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง  .
หน่วยลงทุนใน ETF ที่ลงทุนนอกเหนือจากตราสารทุน ที่อ้างอิงดชันีราคาหลกัทรัพย์ที่
ส านกังานเห็นชอบ หรือราคากลุม่หลกัทรัพย์หรือกลุม่ตราสารทางการเงินอื่นที่ส านกังาน
เห็นชอบ หรือราคาทองค าแท่ง หรือดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบั
น า้มนัดิบ หรือดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจาก
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE  .หน่วยลงทุนในกองทนุ
รวมที่ลงทนุในตราสารหนี ้หรือทรัพย์สินทางเลือก หรือตลาดเงิน หรือทองค า หรือดชันี 
หรือกองทนุรวมผสม (Equity Linked Note ประเภท Reverse Capped Airbag) 

(SP2) โครงสร้างธุรกรรมที่ได้รับอนมุตัิให้เสนอขายตัง้แตว่นัท่ี  พฤศจิกายน  ได้แก่ 
1. หุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งอ้างอิงกับ .หลกัทรัพย์ไทยหรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศ ที่มี

ลกัษณะเป็นตราสารทนุ เช่น หุ้น หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารทนุ หนว่ย
ลงทุนใน ETF ที่ลงทุนในตราสารทุน เป็นต้น .ดัชนีหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับปัจจัย
อ้างอิงตาม . ซึ่งมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง  .
หน่วยลงทุนใน ETF ที่ลงทุนนอกเหนือจากตราสารทุน ที่อ้างอิงดชันีราคาหลกัทรัพย์ที่
ส านกังานเห็นชอบ หรือราคากลุม่หลกัทรัพย์หรือกลุม่ตราสารทางการเงินอื่นที่ส านกังาน
เห็นชอบ หรือราคาทองค าแท่ง หรือดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบั
น า้มนัดิบ หรือดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจาก
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE  .หน่วยลงทุนในกองทนุ
รวมที่ลงทนุในตราสารหนี ้หรือทรัพย์สินทางเลือก หรือตลาดเงิน หรือทองค า หรือดชันี 
หรือกองทนุรวมผสม (Equity Linked Note ประเภท Twin-Win) 

2. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้ ประเภท Callable Note  
3. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้ ประเภท Puttable Note 

4. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้ ประเภท Step Note 

5. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้ ประเภท Switchable Note 

 

(SP2) โครงสร้างธุรกรรมที่ได้รับอนมุตัิให้เสนอขายตัง้แตว่นัท่ี  พฤศจิกายน  ได้แก่ 
1. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้ ประเภท Callable Bonus Note  
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(SP2) โครงสร้างธุรกรรมที่ได้รับอนมุตัิให้เสนอขายตัง้แตว่นัท่ี 23 มกราคม 2566 ได้แก่ 
1. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึง่อ้างอิงกบั .หลกัทรัพย์ไทยหรือหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ที่มี

ลกัษณะเป็นตราสารทนุ เช่น หุ้น หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารทนุ 
หนว่ยลงทนุใน ETF ที่ลงทนุในตราสารทนุ เป็นต้น .ดชันีหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องกบั
ปัจจยัอ้างองิตาม . ซึง่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ทีม่ีอนพุนัธ์
แฝง .หนว่ยลงทนุใน ETF ที่ลงทนุนอกเหนือจากตราสารทนุ ที่อ้างองิดชันีราคา
หลกัทรัพย์ที่ส านกังานเห็นชอบ หรือราคากลุม่หลกัทรัพย์หรือกลุม่ตราสารทางการเงิน
อื่นท่ีส านกังานเห็นชอบ หรือราคาทองค าแทง่ หรือดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็น
หรือเก่ียวข้องกบัน า้มนัดิบ หรือดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ที่
ได้รับการยอมรับจากตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE  .
หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารหนี ้หรือทรัพย์สนิทางเลอืก หรือตลาดเงิน 
หรือทองค า หรือดชันี หรือกองทนุรวมผสม (Equity Linked Note ประเภท Knock-Out) 

 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ทีม่ีอนพุนัธ์
แฝง 

: เป็นไปตามสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝง (Final 

Terms) ที่เก่ียวข้อง 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ทีม่ีอนพุนัธ์
แฝงก่อนวนัครบก าหนดไถ่
ถอนโดยผู้ออก 

หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

: เป็นไปตามสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝง (Final 

Terms) ที่เก่ียวข้อง 

ผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ทีม่ี
อนพุนัธ์แฝง 

: ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้โดยชอบให้ท าหน้าที่เป็นผู้จดัจ าหน่าย
หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงแทน 

ตวัแทนค านวณเงิน : ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบยีนหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง 

: ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

มลูคา่และประเภทของ
หลกัประกนัหรือการค า้
ประกนั 

: ไมม่ี 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝง 

: ไมม่ี 

อนัดบัความนา่เช่ือถือของ
หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

: ไม่มี เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือ
หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง 
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การจดัอนัดบัความ
นา่เช่ือถือของ 
ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

 ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงจากสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายขุอง
หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง โดย บริษัท ฟิทช์เรทติง้ จ ากัด (ประเทศไทย) (“FITCH”) ได้รับการ
แต่งตัง้ให้จัดอนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง โดยผลการจดัอนัดบัที่
เผยแพร่เมื่อวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ “AAA(tha)” แนวโน้ม “Stable” ดงัรายละเอียดในเอกสารแนบ 3 ซึ่งอนัดบั
ความน่าเช่ือถือนีม้ิได้จัดท าขึน้เพื่อเป็นข้อแนะน าให้ผู้ลงทนุท าการซือ้ ขาย หรือถือหุ้นกู้ที่ มี
อนุพันธ์แฝงที่ เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง โดย FITCH จะ
ท าการทบทวนผลการจัดอนัดบัเครดิตเมื่อมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึน้อนัอาจมี
ผลกระทบต่อการจดัอนัดบัเครดิตหรืออย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครัง้ หรือทบทวนผลการจดั
อนัดบัเครดิตตามที่ FITCH เห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มี
อนุพันธ์แฝง แต่อย่างใด ซึ่งผลการทบทวนการจัดอันดบัเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
จนถึงวนัท่ีสทิธิเรียกร้องตามหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะสิน้สดุลง 

การจดทะเบียนหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง 

: ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงได้รับยกเว้นการยื่นค าขอขึน้ทะเบียนตราสารหนีต้่อสมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทย  

ตลาด รอ ง ของหุ้ น กู้ ที่ มี
อนพุนัธ์แฝง 

: ไมม่ี 

มลูคา่เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้
ที่มีอนพุนัธ์แฝง ณ เวลาใด ๆ 
ที่เสนอขายภายใต้โครงการ
หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงในครัง้นี ้

: ไมเ่กิน 30,000 ล้านบาทหรือเงินสกลุอื่นท่ีมีจ านวนเทียบเทา่กนั  

 

วตัถปุระสงค์ในการเสนอ
ขายหุ้นกู้ทีม่ีอนพุนัธ์แฝง 

: ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงมีวตัถปุระสงค์ที่จะน าเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2565 
ไปใช้เพื่อบริหารสภาพคลอ่ง บริหารจดัการความเสี่ยงทางด้านเครดิต บริหารความเสีย่งด้าน
อตัราดอกเบีย้ และใช้ในการด าเนินงานทัว่ไปของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

  

1.2 ความเสีย่งที่อาจมีผลตอ่ความผนัผวนหรือผลตอบแทนของปัจจยัอ้างอิง หรือการช าระคืนเงินต้นของหุ้นกู้  

นอกเหนือจากความเสีย่งของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงและปัจจยัความเสีย่งของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ปรากฎอยูใ่นสว่นท่ี 3 
ของหนงัสอืชีช้วนนีแ้ล้ว ยงัมคีวามเสีย่งกรณีที่หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงมีปัจจยัอ้างองิเป็นดชันี ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) กรณีหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงมีปัจจยัอ้างองิเป็นดชันี UBS Inflation Basket Volatility Target Portfolio 

เนื่องจากดัชนี UBS Inflation Basket Volatility Target Portfolio เป็นดัชนีที่เกิดจากการค านวณจากหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบีย้ และราคาสินค้าโภคภณัฑ์ในตลาด Futures ดงันัน้ ผู้ลงทนุจะต้องเผชิญกบัความผนัผวนของ
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ราคาหลกัทรัพย์ต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบีย้ และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาด Futures ตามสดัส่วนที่ผู้
ก าหนดค่าดัชนีเป็นผู้ ก าหนด ดังนัน้ผู้ ลงทุนควรศึกษาและท าความเข้าใจความเสี่ยงเก่ียวกับหลกัทรัพย์ต่างประเทศ อัตรา
แลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ และสนิค้าโภคภณัฑ์ในตลาด Futures เพิ่มเติมจากสว่นท่ี 3 ของหนงัสอืชีช้วนนีด้้วย 

 ดัชนี UBS Inflation Basket Volatility Target Portfolio มีหลกัการในการลงทุนของดชันีที่อนุญาตให้สามารถลงทุนได้ทัง้ใน
รูปแบบการ Long, Short หรือทัง้ Long และ Short สญัญา Futures บนหลกัทรัพย์เดียวกนัที่วนัส่งมอบต่างกนั ผลตอบแทนที่
ได้รับจากดชันีอาจต่างจากความคาดหมายของผู้ลงทุน ภายใต้หลกัการการลงทุนของดชันีนีอ้าจมีบางกรณีที่อาจมีการท า 
Leverage ในการลงทนุเมื่อเป็นไปตามข้อก าหนดของดชันีโดยมุง่หวงัเพื่อเพิ่มผลตอบแทนของผู้ลงทนุ แต่ในกรณีที่ราคาตลาด
ไมเ่ป็นไปตามที่คาดหวงัอาจสง่ผลให้ดชันีลดลงมากกวา่ในกรณีที่ไมม่ีการท า Leverage  

ดชันี UBS Inflation Basket Volatility Target Portfolio ถกูออกแบบมาเพื่อกระจายการลงทนุในหลกัทรัพย์หลายประเภทซึง่เมื่อ
พิจารณาข้อมลูย้อนหลงัมีความสมัพนัธ์ (Correlation) ต ่าหรือติดลบ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนและช่วย
สร้างผลตอบแทนที่สม ่าเสมอ ซึ่งในกรณีที่ Correlation เปลี่ยนไปอาจสง่ผลให้การลงทนุมีความเสี่ยงที่สงูขึน้และผลตอบแทน
อาจไมส่ม ่าเสมอ 

ดัชนี UBS Inflation Basket Volatility Target Portfolio มีข้อก าหนดในการควบคุมความผันผวนของการลงทุน (Volatility 

Control) ที่ระดบัประเภทหลกัทรัพย์และระดบัดชันี ซึ่งจะท าให้เกิดการลดการลงทนุลงในเวลาที่ตลาดมีความผนัผวนสงู โดยมี
เป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงของการลงทนุในเวลาทีมีความผนัผวนสงูและสร้างผลตอบแทนท่ีสม ่าเสมอ ในกรณีที่ความผนัผวน
ของราคาหลกัทรัพย์ประเภทใดสงูเกินกวา่ที่ก าหนดไว้ ดชันีจะลดการลงทนุในหลกัทรัพย์นัน้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การกระจาย
น า้หนกัการลงทนุของดชันีรวม และในกรณีที่ความผนัผวนของดชันีสงูเกินกวา่ที่ก าหนดไว้จะมีการลดการลงทนุในทกุหลกัทรัพย์
ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีซึง่อาจท าให้ในบางกรณีผลตอบแทนออกมาต ่ากวา่ความคาดหมายของผู้ลงทนุได้ 

นอกจากนี ้ดชันี UBS Inflation Basket Volatility Target Portfolio ถูกพฒันาโดย สถาบนัจากต่างประเทศและมีการกระจาย
สนิทรัพย์ในการค านวณเป็นสนิทรัพย์ตา่งประเทศ ดงันัน้ ผู้ลงทนุจะเผชิญกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นด้วย 

ความเสีย่งทัง้หมดที่ได้กลา่วมาอาจสง่ผลให้ระดบัของดชันีลดลง ซึง่จะสง่ผลให้ผู้ลงทนุได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในหุ้นกู้ที่
มีอนพุนัธ์แฝงลดลง หรือ อาจขาดทนุจากการลงทนุในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง หากหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงรุ่นนัน้ๆ ไมม่ีการคุ้มครองเงิน
ต้น 

 

(2) กรณีหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงมีปัจจยัอ้างองิเป็นดชันี Citi Diversified Risk Premia 

เนื่องจากดชันี Citi Diversified Risk Premia เป็นดชันีที่เกิดจากการค านวณจากหลกัทรัพย์ต่างประเทศ อตัราแลกเปลี่ยน อตัรา
ดอกเบีย้ และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาด Futures ดังนัน้ ผู้ ลงทุนจะต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ต่างประเทศ อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบีย้ และราคาสินค้าโภคภณัฑ์ในตลาด Futures ตามสดัสว่นที่ผู้ก าหนดคา่ดชันีเป็นผู้
ก าหนด ดงันัน้ผู้ลงทนุควรศกึษาและท าความเข้าใจความเสี่ยงเก่ียวกบัหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบีย้ 
และสนิค้าโภคภณัฑ์ในตลาด Futures เพิ่มเติมจากสว่นท่ี 3 ของหนงัสอืชีช้วนนีด้้วย 

 ดชันี Citi Diversified Risk Premia มีหลกัการในการลงทนุของดชันีท่ีอนญุาตใิห้สามารถลงทนุได้ทัง้ในรูปแบบการ Long, Short 

หรือทัง้ Long และ Short สญัญา Futures บนหลกัทรัพย์เดียวกนัที่วนัสง่มอบต่างกนั ผลตอบแทนที่ได้รับจากดชันีอาจตา่งจาก
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ความคาดหมายของผู้ลงทุน ภายใต้หลกัการการลงทุนของดชันีนีอ้าจมีบางกรณีที่อาจมีการท า Leverage ในการลงทุนเมื่อ
เป็นไปตามข้อก าหนดของดชันีโดยมุง่หวงัเพื่อเพิ่มผลตอบแทนของผู้ลงทนุ แต่ในกรณีที่ราคาตลาดไมเ่ป็นไปตามที่คาดหวงัอาจ
สง่ผลให้ดชันีลดลงมากกวา่ในกรณีที่ไมม่ีการท า Leverage  

ดัชนี Citi Diversified Risk Premia ถูกออกแบบมาเพื่อกระจายการลงทุนในหลกัทรัพย์หลายประเภทซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูล
ย้อนหลงัมีความสมัพนัธ์ (Correlation) ต ่าหรือติดลบ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสีย่งในการลงทนุและช่วยสร้างผลตอบแทนที่
สม ่าเสมอ ซึง่ในกรณีที่ Correlation เปลีย่นไปอาจสง่ผลให้การลงทนุมีความเสีย่งที่สงูขึน้และผลตอบแทนอาจไมส่ม ่าเสมอ 

ดชันี Citi Diversified Risk Premia มีข้อก าหนดในการควบคมุความผนัผวนของการลงทนุ (Volatility Control) ที่ระดบัประเภท
หลกัทรัพย์และระดบัดชันี ซึง่จะท าให้เกิดการลดการลงทนุลงในเวลาที่ตลาดมีความผนัผวนสงู โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสีย่ง
ของการลงทนุในเวลาทีมีความผนัผวนสงูและสร้างผลตอบแทนที่สม ่าเสมอ ในกรณีที่ความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ประเภท
ใดสงูเกินกว่าที่ก าหนดไว้ ดชันีจะลดการลงทนุในหลกัทรัพย์นัน้ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อการกระจายน า้หนกัการลงทนุของดชันี
รวม และในกรณีที่ความผนัผวนของดชันีสงูเกินกว่าที่ก าหนดไว้จะมีการลดการลงทุนในทกุหลกัทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของ
ดชันีซึง่อาจท าให้ในบางกรณีผลตอบแทนออกมาต ่ากวา่ความคาดหมายของผู้ลงทนุได้ 

นอกจากนี ้ดชันี Citi Diversified Risk Premia ถกูพฒันาโดย สถาบนัจากตา่งประเทศและมีการกระจายสนิทรัพย์ในการค านวณ
เป็นสนิทรัพย์ตา่งประเทศ ดงันัน้ ผู้ลงทนุจะเผชิญกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นด้วย 

ความเสีย่งทัง้หมดที่ได้กลา่วมาอาจสง่ผลให้ระดบัของดชันีลดลง ซึง่จะสง่ผลให้ผู้ลงทนุได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในหุ้นกู้ที่
มีอนพุนัธ์แฝงลดลง หรือ อาจขาดทนุจากการลงทนุในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง หากหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงรุ่นนัน้ๆ ไมม่ีการคุ้มครองเงิน
ต้น 

 

1.3 สทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง  

สญัญาที่เก่ียวข้องกบัหุ้นกู้ที่
มีอนพุนัธ์แฝง 

: หุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกและเสนอขายแต่ละครัง้ จะอยู่ภายใต้สญัญาที่ก าหนดสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง โดยผู้ออกหุ้นกู้ ที่มี
อนพุนัธ์แฝงจะจดัสง่สญัญาดงักลา่วให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต. ภายหลงัการเสนอขาย และจะจดั
ให้มีการเก็บรักษาส าเนาสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝง (Final Terms) ส าหรับการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงแต่ละชุดไว้ ณ ส านกังานใหญ่ของผู้
ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงขอตรวจสอบส าเนาเอกสารต่าง ๆ 
ดงักลา่วที่เก่ียวข้องกบัหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ตนถืออยูไ่ด้ในวนัและเวลาท าการของผู้ออกหุ้นกู้ที่
มีอนพุนัธ์แฝง 

ทัง้นี ้นอกเหนือจากสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงตามที่ระบุในข้อ 
1.2 นีแ้ล้ว ยงัมีสิทธิและหน้าที่อื่น ๆ ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงตามที่ระบไุว้ใน
สัญญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่
เก่ียวข้อง โดยหากข้อก าหนดในข้อ 1.2 นีข้ดัหรือแย้งกับข้อก าหนดที่ระบุในสญัญาที่ก าหนด
สิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เกี่ยวข้อง ให้
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ข้อก าหนดในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝง (Final 

Terms) ที่เก่ียวข้องมีผลบงัคบัใช้ 

ใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง สมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝง และผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้ที่
มีอนพุนัธ์แฝง 
 

: 1. นายทะเบียนหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องออกและส่งมอบใบหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงแต่ละรายที่มิได้ฝากใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไว้กบันาย
ทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรและไม่ได้ฝากไว้กบัศูนย์
รับฝากหลกัทรัพย์ โดยการส่งใบหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรือวิธีการอื่นใดที่ก าหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง ภายใน 15 (สิบห้า) วนัท า
การนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง โดยในสว่นของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงที่ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงจะต้อง
ลงช่ือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงแทนในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง ภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง     

2. นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงมีหน้าที่ที่จะต้องจดัท าและเก็บรักษาสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไว้จนกวา่หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงทัง้หมดจะได้รับการไถ่ถอน 

3. ผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

(ก) ในกรณีทัว่ไป สทิธิในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะตกได้แก่บคุคลที่ปรากฏช่ือเป็น
เจ้าของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจ านวนดงักลา่วอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่
มีอนพุนัธ์แฝงในวนัแรกของการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง
เพื่อพกัการโอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงซึง่สามารถใช้ยนักบัผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงได้ตามข้อก าหนดวา่ด้วย
การโอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงเกิดขึน้แล้วในวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงข้างต้น ซึง่สทิธิในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะตกได้แก่ผู้ รับโอนหุ้นกู้
ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

(ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงกรณีที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้น
กู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงแทน สิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะตกได้แก่บคุคลที่นาย
ทะเบียนหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ ทรงสิทธิในหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงจ านวนดังกล่าวที่
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงไว้ในช่ือของศูนย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ในวันท าการก่อนวนัที่จะมีสิทธิตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 
หรือในวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง หรือ
วนัอื่นใดตามที่ก าหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการ
คดัค้านโดยชอบด้วยกฎหมาย 

4. ถ้าผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ประสงค์จะ
ขอรับใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ให้ผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงรายดงักลา่วแจ้งต่อ
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ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เมื่อได้รับแจ้งจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ที่
มีอนพุนัธ์แฝงจะต้องออกใบหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์
แฝงรายดงักลา่ว และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงนัน้เป็นผู้ ถือหุ้น
กู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงตามจ านวนที่ได้รับแจ้งจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ภายใน  (สี่สิบ
ห้า) วนันบัจากวนัที่ได้รับแจ้งช่ือและจ านวนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงของผู้ทรงสิทธิในหุ้น
กู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงดงักลา่วจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เมื่อได้รับการออกใบหุ้นกู้
ที่มีอนุพนัธ์แฝงและลงทะเบียนดงักล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงจะ
แก้ไขจ านวนรวมของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงไว้ในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์โดยหกัจ านวนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่
ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงออก สว่นจ านวน
รวมของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ก าหนดในใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงหรือใบรับเพื่อใช้แทน
ใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ออกให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ หากนายทะเบียนหุ้นกู้
ที่มีอนุพนัธ์แฝงไม่ได้ท าการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจ านวนลดลง
ตามจ านวนของหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่ได้แยกไปออกใบหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงและ
ลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงดงักลา่ว  

การโอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง   : 1. การโอนหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มิได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงันี ้

(ก) แบบการโอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงระหวา่งผู้ โอนและผู้ รับโอน 

การโอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะสมบรูณ์เมื่อผู้ โอนหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงซึ่ง
เป็นผู้ที่สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงระบช่ืุอเป็นเจ้าของหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงจ านวนที่จะท าการโอน หรือผู้ รับโอนคนสดุท้ายโดยมีการสลกั
หลงัแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏช่ือดงักล่าว (แล้วแต่
กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงให้แก่ผู้ รับโอนโดยลงลายมือช่ือ
สลกัหลงัแสดงการโอนให้ไว้ด้วย 

(ข) ผลของการโอนหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงระหว่างผู้ รับโอนกับผู้ ออกหุ้นกู้ ที่มี
อนพุนัธ์แฝง 

การโอนหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงจะมีผลใช้บังคับต่อผู้ ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์
แฝงได้ก็ต่อเมื่อผู้ รับโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงอยู่ระหว่างลงทะเบียนการ
โอนหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง โดย
นายทะเบียนหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงได้รับค าขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มี
อนุพนัธ์แฝงพร้อมทัง้ใบหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่ผู้ รับโอนหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์
แฝงได้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้านหลงัของใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง
นัน้ครบถ้วนแล้ว 

(ค) ผลของการโอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงระหว่างผู้ รับโอนกบับคุคลภายนอก   
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การโอนหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงจะมีผลใช้บังคับกับบุคคลภายนอกได้ก็
ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงเรียบร้อยแล้ว 

(ง) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องกระท า ณ 
ส านักงานของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในวันและเวลาท าการ
ของนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง และจะต้องท าตามแบบและวิธีการ
ที่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงก าหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องสง่
มอบใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ลงลายมือช่ือครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 
(ก) ข้างต้น พร้อมทัง้หลกัฐานอื่น ๆ ที่ยืนยนัถึงความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงตามที่นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงก าหนด ซึง่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง
จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มี
อนุพันธ์แฝงให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันท าการ หลงัจากวันที่นาย
ทะเบียนหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงได้รับค าขอลงทะเบียนการโอนหุ้ นกู้ ที่มี
อนพุนัธ์แฝงพร้อมทัง้ใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงและหลกัฐานอื่น ๆ ที่จะต้อง
ส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม หากการโอนหุ้ นกู้ ที่มี
อนุพันธ์แฝงรายใดขัดต่อกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์การโอนหุ้ นกู้ ที่มี
อนพุนัธ์แฝงที่ก าหนดไว้ในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและ
ผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) นายทะเบียนหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์
แฝงมีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือการ
รับรองการโอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงรายนัน้ ๆ และให้นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงแจ้งให้แก่ผู้ยื่นค าขอลงทะเบียนการโอนทราบถึงการปฏิเสธ
ดังกล่าวภายใน 3 (สาม) วันท าการนับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้ นกู้ ที่มี
อนุพันธ์แฝงได้รับค าขอลงทะเบียนการโอน พร้อมทัง้ส่งคืนใบหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงให้แก่ผู้ขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

2. ส าหรับการโอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ
หนว่ยงานที่เก่ียวข้องอื่น ๆ รวมทัง้ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง 

3. นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะด าเนินการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงเพื่อพกัการโอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วนั (กรณีหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงระยะยาว) หรือ 10 (สิบ) วนั (กรณีหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงระยะสัน้) ก่อนวนั
ครบก าหนดช าระเงิน/สง่มอบ และ/หรือวนัประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  หรือวนัอื่น (แล้วแตก่รณี) 
หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 
และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (แล้วแต่กรณี) หรือระยะเวลาอื่นใดเพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติ  ใด ๆ ที่เก่ียวข้อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
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จ ากดัเพียงประกาศที่ออกโดยสมาคมตราสารหนีไ้ทย) เพื่อก าหนดสทิธิของผู้ ถือหุ้นกู้
ที่มีอนุพันธ์แฝงในการได้รับสิทธิประโยชน์   ต่าง ๆ ข้างต้นในฐานะผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มี
อนุพนัธ์แฝง โดยการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงจะเร่ิมตัง้แต่วันปิด
สมุดทะเบี ยนผู้ ถื อหุ้ นกู้ ที่ มี อนุพัน ธ์ แฝงวันแรก ซึ่ งวันปิดสมุดทะเบี ยน 

ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงวนัแรกดงักลา่วให้เรียกวา่ "วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้นกู้ 
ที่มีอนุพันธ์แฝง" ถ้าวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือที่มีอนพุนัธ์แฝงไม่ตรงกบัวนัท าการให้
เลือ่นไปเป็นวนัท าการถดัไป ซึง่ในกรณีดงักลา่ว ระยะเวลาปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้
ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะมีระยะเวลาน้อยกวา่ 14 (สบิสี)่ วนั หรือ 10 (สบิ) วนั (แล้วแตก่รณี) 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไม่สามารถร้องขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ลงทะเบียนการ
โอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงได้ระหว่างระยะเวลาของการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง   

นายทะเบียนหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงและผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงขอสงวนสิทธ์ิในการ
แก้ไขเปลีย่นแปลงระยะเวลาการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงโดยไม่ต้อง
ได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่อย่างใด โดยนาย
ทะเบียนหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงจะแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงให้ผู้ ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มี
อนุพนัธ์แฝงทราบก่อนการแก้ไข และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ทางสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง
ประกาศก าหนด  

4. ข้อจ ากดัการโอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

เนื่องจากหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝง ครัง้ที่ 1/2565 นี ้เป็นหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เสนอขายต่อผู้ลงทนุสถาบนั และ/
หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ดงันัน้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงและผู้ ถือหู้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงจะต้องไมเ่สนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไมว่า่ในทอดใด ๆ ให้แก่บคุคลท่ีไมใ่ช่ผู้
ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ตามประเภทและลกัษณะที่นิยามไว้ในข้อ 4 และ
ข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 
4/2560 เร่ือง การก าหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้
ลงทนุรายใหญ่ ฉบบัลงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิม่เตมิ) 
ผู้ ออกหุ้ นกู้ ท่ีมีอนุพันธ์แฝงขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ท่ีมี
อนพุนัธ์แฝงไมว่า่ในทอดใด ๆ ให้แก่บคุคลอื่นท่ีไมใ่ช่ผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุราย
ใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก นอกจากนี ้ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจ
ก าหนดข้อจ ากดัการโอนอื่น ๆ เพิ่มเติมส าหรับหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ออกและเสนอ
ขายในแต่ละชุดในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มี
อนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง ดงันัน้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงขอสงวน
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สิทธ์ิท่ีจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงชุดท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าในทอด
ใด ๆ อนัจะเป็นการขดักบัข้อจ ากดัการโอนดงักลา่วด้วย 

นอกจากนี ้เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงในฐานะธนาคารพาณิชย์จะต้อง
ปฏิบตัิตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 15/2558 เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้
ธนาคารพาณิชย์ท าธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนพุนัธ์แฝง (Structured products) ฉบบั
ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่)            
("ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่สนส. 15/2558") ประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ที่ สนส. 14/2558 เร่ือง หลกัเกณฑ์การอนญุาตให้ธนาคารพาณิชย์ท า
ธุรกรรมอนุพนัธ์ด้านเครดิต (Credit Derivatives) ฉบบัลงวนัที่ 25 กันยายน พ.ศ. 
2558 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ("ประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยที่สนส. 14/2558") และกฎหมายหรือกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบตัิ
ต่าง ๆ เก่ียวกบัการควบคมุการแลกเปลี่ยนเงิน ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่
บคุคลใดที่จะเป็นการฝ่าฝืนประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยใด ๆ ที่เก่ียวข้อง 

การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ : ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงจะจดัให้มีการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงโดยสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดอายุ
ของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ซึ่งอนัดบัความน่าเช่ือถือนีม้ิได้จดัท าขึน้เพื่อเป็นข้อแนะน าให้ผู้ลงทนุ
ท าการซือ้ ขาย หรือถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลีย่นแปลง
ได้จนถึงวนัที่สทิธิเรียกร้องตามหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะสิน้สดุลง 

อตัราดอกเบีย้ : หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ผู้ออกหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะออกและเสนอขายแต่ละครัง้จะเป็นหุ้นกู้  
ที่มีอนพุนัธ์แฝงลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

1. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงประเภทที่มีอตัราดอกเบีย้คงที่ โดยผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะ
ได้รับดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ตามที่ระบุไว้ในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่
ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง โดยหุ้นกู้ ที่มี
อนุพนัธ์แฝงจะมีการช าระดอกเบีย้เพียงงวดเดียว หรือหลายงวดตามที่ระบไุว้ใน
สญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final 

Terms) ที่เก่ียวข้อง 

2. หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงประเภทท่ีมีอตัราดอกเบีย้ลอยตวั โดยผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง
จะได้รับดอกเบีย้ในอัตราดอกเบีย้ในลักษณะลอยตัวตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่
ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่
เก่ียวข้อง โดยจะมีการช าระดอกเบีย้เพียงงวดเดียว หรือหลายงวดตามที่ระบไุว้ใน
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สญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final 

Terms) ที่เก่ียวข้อง 

3. หุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงประเภทที่ไม่มีดอกเบีย้ ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงจะไม่ได้รับ
ดอกเบีย้ภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

4. ในกรณีที่ผลการค านวณดอกเบีย้หุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงต่อหน่วยที่ได้มีจ านวน
ทศนิยมมากกวา่ 6 (หก) ต าแหนง่ ให้ปัดทศนิยมให้เหลอืเพียง 6 (หก) ต าแหนง่โดย
ให้ปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 6 (หก) ขึน้  ถ้าต าแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 5 (ห้า) กรณีที่ดอกเบีย้ที่ค านวณได้มีทศนิยมไม่รู้จบให้ก าหนดส่วนใน 6 

(หก) ทศนิยมและท าการปัดทศนิยมต าแหนง่ที่ 6 (หก) ตามหลกัการข้างต้น  

วิธีการช าระหนีต้ามหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง 

: 1. หลกัเกณฑ์ทัว่ไป 

ภายใต้ข้อก าหนดในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะท าการช าระ
เงิน และ/หรือสง่มอบทรัพย์สินใด ๆ ในวนัตามที่ก าหนดในสญัญาที่ก าหนดสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้
ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงแต่ละรายที่มีช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝง 

2. วิธีการช าระเงิน 

ผู้ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงจะช าระเงินตามหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงผ่านนายทะเบียน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งมีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มี
อนพุนัธ์แฝง โดยเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝง ลง
วนัที่ตรงกบัวนัท าการที่ต้องช าระเงินตามที่ระบใุนสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่
ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง โดยจดัสง่ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ใน
ต่างประเทศ) หรือโดยการโอนเงินเข้าบญัชีของผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงตามที่ได้มี
การแจ้งเป็นหนงัสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงทราบลว่งหน้าแล้วไมน้่อย
กว่า 15 (สิบห้า) วนัท าการก่อนวนัถึงก าหนดช าระเงิน หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่ตก
ลงกันระหว่างผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง ทัง้นี ้การช าระเงินที่จะท าการ
ช าระในวนัตามที่ระบใุนสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่
มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไม่ต้องน าใบหุ้น
กู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงมาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ทีม่ีอนพุนัธ์แฝง  

3. วิธีการสง่มอบทรัพย์สนิ  

ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงจะท าการส่งมอบทรัพย์สินใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มี
อนพุนัธ์แฝงโดยวิธีการตามที่ตกลงกนัระหว่างผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 
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หรือตามที่ระบุในสัญญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มี
อนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงไมต้่องน าใบ
หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงมาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ทีม่ีอนพุนัธ์แฝง  

4. กรณีของหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์
แฝงแทน ผู้ ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงจะช าระเงิน และ/หรือส่งมอบทรัพย์สินใด ๆ 
ผ่านนายทะเบียนหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มี
หนงัสอืแจ้งมายงัผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงจ านวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงไว้ในช่ือของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยวิธีการ
ตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือตามที่ระบุใน
สญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final 

Terms) ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไมต้่องน าใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง
มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง  

5. เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงได้ท าการช าระหนีใ้ห้แก่บคุคลที่มีช่ือปรากฏในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงแล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ได้ออก
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไปแล้วเป็นอนัยกเลกิ 

6. หากวนัครบก าหนดช าระหนีต้ามหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์
แฝงไมต่รงกบัวนัท าการ ให้เลือ่นวนัช าระหนีไ้ปเป็นวนัท าการถดัไป โดยผู้ออกหุ้นกู้
ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไม่มีการช าระเงินเพิ่มเติมใด ๆ จากการเลื่อนการช าระหนี ้
ดงักลา่ว  

เหตผิุดนดัและผลของการ 
ผิดนดั 

: 1. กรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนีถื้อเป็นเหตผิุดนดัภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

(ก) หากผู้ ออกหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงผิดนัดไม่ช าระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือ
ดอกเบีย้หรือเงินจ านวนอื่นใด หรือไม่สง่มอบทรัพย์สินที่ตกลงจะสง่มอบ
ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสญัญาที่ก าหนดสิทธิ
และหน้าที ่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่
เก่ียวข้อง และการผิดนดัไม่ช าระหนีด้งักลา่วยงัคงมีอยู่อย่างตอ่เนื่องเป็น
ระยะเวลา 15  (สิบห้า) วนัท าการนบัจากวนัถึงก าหนดช าระนัน้ เว้นแต่
การผิดนัดดังกล่าวมีสาเหตุจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากเหตุการณ์
ภายนอกแทรกแซง ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวผู้ ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงไม่
สามารถควบคมุได้ 

(ข) มีการเร่ิมด าเนินการเพื่อขอฟืน้ฟูกิจการของผู้ ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝง
หรือเพื่อขอให้ผู้ ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงล้มละลายภายใต้กฎหมายที่
เก่ียวข้อง หรือได้มีค าสัง่หรือมติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลกิกิจการ
ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง หรือผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงตกเป็นผู้มี
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หนีส้นิล้นพ้นตวัตามที่กฎหมายก าหนด หรือมีการยดึ/อายดัทรัพย์สินของ
ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงตามค าพิพากษา หรือค าสั่งโดยชอบด้วย
กฎหมาย    

2. ในกรณีที่เกิดเหตผิุดนดักรณีใดกรณีหนึง่ตามข้อ (ก)-(ข) และยงัคงอยู ่หากผู้ ถือหุ้น
กู้  
ที่มีอนพุนัธ์แฝงรายหนึ่งหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ยงัมิได้ท าการไถ่ถอนทัง้หมด มีหนงัสือแจ้ง
การผิดนัดไปยังผู้ ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยระบุถึงเหตุผิดนัดซึ่งท าให้มีการ
เร่งรัดช าระหนีหุ้้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงให้ถึงก าหนดช าระโดยพลนัและผู้ออกหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง
มีมติเห็นชอบให้หนีต้ามหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงทัง้หมดถึงก าหนดช าระโดยพลนั ผู้
ออกหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงจะช าระหนีต้ามหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงให้ผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มี
อนุพนัธ์แฝงภายในระยะเวลา 7 วนัท าการถดัจากวนัที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง
ได้รับหนังสือแจ้งดงักล่าว เป็นจ านวนเทียบเท่ากับมูลค่าทางตลาดของหุ้นกู้ที่มี
อนุพันธ์แฝงที่เก่ียวข้องหักด้วยค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เก่ียวเนื่องจากการที่หุ้ นกู้ ที่มี
อนุพันธ์แฝงถึงก าหนดช าระโดยพลนัตามที่ค านวณโดยตัวแทนค านวณเงิน ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงค่าใช้จ่ายอนัเนื่องมาจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง
ต้อง (หรืออาจต้อง) ท าการยกเลกิธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งใด ๆ เก่ียวเนื่องกบัหุ้น
กู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยผู้ ออกหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงยินยอมเสียดอกเบีย้ในอัตรา
ดอกเบีย้ผิดนดันบัแต่วนัที่หนีต้ามหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงครบก าหนดช าระจนกวา่จะ
ช าระหนีค้รบถ้วน   

การประชมุผู้ถือหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง 

: 1. ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงมีสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงได้  ไม่ว่าใน
เวลาใด ๆ แต่ผู้ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงจะต้องเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์
แฝงโดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัที่ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง
รายหนึ่งหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) 
ของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ยงัมิได้ไถ่ถอนทัง้หมดมีค าขอเป็นหนงัสือให้ผู้ออกหุ้นกู้ ที่
มีอนพุนัธ์แฝงเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝง หรือนบัแต่วนัที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงทราบวา่เกิดกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้  

(ก) หากเกิดเหตผิุดนดักรณีใดกรณีหนึ่งตามที่ก าหนดข้างต้น ภายใต้หวัข้อ
เหตุผิดนัดและผลของการผิดน ัด และในขณะนัน้ย ังมิไ ด้มีการส่ง
หน ังสือแจ้งใด ๆ มายงัผู้ ออกหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงตามรายละเอียด
ภายใต้หวัข้อดงักลา่ว หรือ 

(ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาที่ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้
ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มี อนุพัน ธ์แฝง (Final Terms)  ที่ เ ก่ียว ข้องใน
สาระส าคญั  
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2. การประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (ซึ่งรวมถึงกรณีการลงมติเป็นลายลกัษณ์
อกัษรแทนการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง) จะเป็นการประชุม (หรือลงมตเิป็น
ลายลกัษณ์อกัษร) ร่วมกันของผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงทัง้หมดทุกชุดที่ยงัคงค้าง
ช าระอยู่ ที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง ครัง้ที่ 1/2565  (โดยการนบั
องค์ประชุมและมติของที่ประชุมจะค านวณจากผลรวมของหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง
ทัง้หมดดงักล่าว) แต่ทัง้นี ้ในกรณท่ี (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงเห็นว่า ในกรณี
เป็นการประชมุซึ่งต้องพิจารณาหลายวาระ หากมีเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ที่จะต้องประชมุ
เพื่อลงมตินัน้ เป็นเร่ืองที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงชุดใด ๆ 
โดยเฉพาะเจาะจงเท่านัน้ ซึ่งในกรณีดงักล่าวให้นบัองค์ประชุมและคะแนนเสียง
เฉพาะจากผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงชดุที่เก่ียวข้องนัน้ ๆ เท่านัน้ หรือ (ข) ในกรณีที่
เร่ืองที่จะพิจารณาทัง้หมดอาจมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงชุดใด ๆ 
โดยเฉพาะ ก็ให้เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงชุดที่มีส่วนได้เสียดงักล่าว
เทา่นัน้ 

3. มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่เรียกประชุมและด าเนินการ
ประชมุโดยชอบมีผลใช้บงัคบัและผกูพนัผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงทกุรายไมว่า่จะได้
เข้าร่วมประชมุหรือไมก็่ตาม สว่นหลกัเกณฑ์ในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง
นัน้จะเป็นไปตามเอกสารแนบ 2  

4. ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นและสมควร
ทัง้หมดที่เก่ียวข้องโดยตรงกบัการเรียกและการจดัการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์
แฝง นอกจากค่าใช้จ่ายที่ก่อโดยผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงเป็นการส่วนตวั ถ้าผู้ ถือ
หุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงไม่ช าระค่าใช้จ่ายดงักล่าว ผู้ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงมีสิทธิ
เรียกให้ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงช าระคา่ใช้จ่ายดงักลา่วได้  

5. ในการลงมติใด ๆ เก่ียวกับการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงนี ้ผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มี
อนพุนัธ์แฝงอาจท าความตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรแทนการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ที่
มีอนุพนัธ์แฝงเพื่อลงมติใด ๆ ดงักล่าวได้ แต่ทัง้นี ้จะต้องปรากฏว่าผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มี
อนพุนัธ์แฝงซึง่มีจ านวนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 (สาม
ในสี)่ ของจ านวนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ยงัไมไ่ด้ไถ่ถอน มีมติเห็นชอบและลงลายมือ
ช่ือไว้เป็นหลกัฐานในมติดงักล่าว ในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบบัก็ได้  
และส่งมอบให้ผู้ ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงเป็นผู้ เก็บรักษาไว้ ทัง้นี ้มติดงักลา่วมี
ผลใช้บงัคบัและผกูพนัผู้ออกหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงทุก
รายนบัแตว่นัท่ีได้สง่มอบหนงัสอืดงักลา่วให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง   

6. ในกรณีที่มีผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงเพียงหนึ่งรายให้ถือว่ามติที่ท าเป็นลายลกัษณ์
อักษรและลงนามโดยผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าว เป็นมติ โดยชอบของที่
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ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงโดยมิต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝง 

การแก้ไขเปลีย่นแปลง
ข้อก าหนดในสญัญาที่
ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของ 
ผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง (Final Terms) 
ที่เก่ียวข้อง 

: 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมข้อก าหนดในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้องในสว่นท่ีมี
สาระส าคญัจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงและที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบ 2  

2. ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงและ/หรือ เพิ่มเติมข้อก าหนดใน
สญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final 

Terms) ที่เก่ียวข้อง โดยไม่ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงก่อน 
หาก 

(ก) การแก้ไขเปลีย่นแปลงดงักลา่วไม่กระทบต่อสิทธิอนัเป็นสาระส าคญัของผู้
ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงหรือเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีอนพุนัธ์แฝงอย่าง
ชดัเจน หรือ 

(ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดงักล่าวเป็นไปเพื่อให้เป็นไปตามค าแนะน าหรือ
ค าสัง่ของหนว่ยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง (ซึ่งรวมถึงแตไ่ม่
จ ากดัเพียง ธนาคารแหง่ประเทศไทยและส านกังาน ก.ล.ต.) หรือ 

(ค) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง (Final Terms) โดยตวัแทนค านวณ
เงิน เนื่องจากการเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ก าหนดใน
สญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง 
(Final Terms) เช่น Change in Law เป็นต้น 

3. ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะจดัสง่สญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้
ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นายทะเบียนหุ้ นกู้ ที่มี
อนพุนัธ์แฝง และส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วนั นบัแต่วนัที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง 
(Final Terms) และจะจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงเมื่อได้รับการร้องขอ 

การขอออกใบหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงฉบบัใหม ่

: หากใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงฉบบัเก่าสญูหาย ฉีกขาดหรือช ารุดด้วยประการใด ๆ หรือในกรณี
ที่ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงต้องการให้แยกใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง หรือรวมใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝง หรือให้ออกใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงในช่ือของตน ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุันธ์แฝงที่ปรากฏช่ือใน
สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงมีสิทธิยื่นค าขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง
ออกใบหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับใหม่ โดยจะต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตาม
สมควรตามที่นายทะเบียนหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงก าหนด ในการนี ้นายทะเบียนหุ้ นกู้ ที่มี
อนุพันธ์แฝงจะต้องออกใบหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงฉบับใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง
ภายใน 15 (สบิห้า) วนั นบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงได้รับค าขอให้ออกใบหุ้น
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กู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงฉบบัใหม ่และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงก าหนด 
และนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะต้องลงบนัทึกในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์
แฝงวา่มีการยกเลกิใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงฉบบัเก่าด้วย 

ค าบอกกลา่ว : 1. ค าบอกกลา่วถึงผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

ค าบอกกล่าวถึงผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการสง่โดยวิธีที่เทียบเคียงกนั) หรือทางไปรษณีย์อากาศ 
(หากส่งไปยงัที่อยู่ในต่างประเทศ) ไปยงัที่อยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงตามที่
ระบุในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือตามที่อยู่ของผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มี
อนพุนัธ์แฝงที่ระบโุดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ส าหรับหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ฝากไว้
กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์) และจะถือว่าเป็นการสง่โดยชอบแล้วในวนัที่ได้สง่ทาง
ไปรษณีย์ หรือในวนัที่ 7 (เจ็ด) นบัจากวนัที่ส่ง (หากส่งจากประเทศอื่นนอกจาก
ประเทศของผู้ รับ) 

2. ค าบอกกลา่วถึงผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

2.1 ค าบอกกลา่วถึงนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะถือว่าได้สง่โดยชอบ 
หากได้ส่งไปยังที่อยู่หรือหมายเลขโทรสารของนายทะเบียนหุ้ นกู้ ที่มี
อนพุนัธ์แฝง 

2.2 ค าบอกกลา่วถึงผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะถือวา่ได้สง่โดยชอบ หากได้
สง่ไปยงัที่อยู่และเบอร์โทรศพัท์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงตามที่ระบุ
ข้างลา่งนี ้

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  

โทรศพัท์ 02-255-2222 

ภาษีอากร : ผู้ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงไม่ต้องรับผิดชอบต่อภาษี อากร หรือค่าธรรมเนียมของรัฐไม่ว่า
ประเภทใด ท่ีก าหนดเรียกเก็บ หรือหกั ณ ที่จ่าย หรือประเมินโดยผู้มีอ านาจกระท าการใน
นามของประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ที่เ ก่ียวข้องหรือหน่วยย่อยทางการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ใด ๆ ของหรือในหนว่ยงานยอ่ยดงักลา่วนัน้ ซึง่มีอ านาจเรียกเก็บภาษีที่เก่ียวกบัการ
ช าระเงิน  หรือการสง่มอบทรัพย์สินที่ตกลงจะสง่มอบ ภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง เว้นแตจ่ะ
เป็นภาษี อากร หรือคา่ธรรมเนียมรัฐที่ก าหนดให้เรียกเก็บกบัผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

อายหุุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง : เป็นไปตามสญัญาที่ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝง  
(Final Terms) ที่เก่ียวข้อง 

วนัครบก าหนดอาย ุ : เป็นไปตามสญัญาที่ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝง  
(Final Terms) ที่เก่ียวข้อง 
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กฎหมายทีใ่ช้บงัคบั : สญัญาที่ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms)  
จะอยูภ่ายใต้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 

ค าจ ากดัความ   

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”  หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

“โครงการหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 
ครัง้ที่ 1/2565” 

 หมายถึง โครงการหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2565 ซึ่ง
เป็นโครงการที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงอาจออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงแต่ละชุดเป็นคราว ๆ ไป 
โดยมีมลูค่าเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ณ เวลาใด ๆ จะต้องไม่เกิน 30,000 ล้านบาท
หรือเงินสกลุอื่นที่มีจ านวนเทียบเทา่กนั ภายใต้สญัญาที่ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้
ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ตามที่ได้ รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 

“นายทะเบียนหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง” 

 หมายถึง ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

“ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง”  หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงแต่ละจ านวนตามที่ระบใุนสญัญาที่ก าหนดสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) 

“ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง”  หมายถึง ธนาคารกรุงไทย จ ากดั )มหาชน(  

 

“วนัท าการ”  หมายถึง วนัที่ธนาคารพาณิชย์โดยทัว่ไปเปิดท าการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมิใช่วนัเสาร์หรือ
วันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคาร
พาณิชย์ 

“สมดุทะเบยีนผู้ ถือหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง” 

 หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหลง่ข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง เช่น ช่ือและที่อยูข่องผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง การ
โอน การจ าน า การอายดั การออกใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงใหมไ่ว้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ หรือประกาศ
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ีเก่ียวข้อง 

“ส านกังาน ก.ล.ต.”  หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

“สทิธิในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง”  หมายถึง สทิธิทัง้ปวงในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงอนัรวมถึง (แตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ) สทิธิในการได้รับ
ช าระเงินและดอกเบีย้ (ถ้ามี) หรือทรัพย์สนิท่ีตกลงจะสง่มอบ  (ตามแตก่รณี) ภายใต้หุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง และสทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงและลงคะแนนโดยวิธีการสง่หนงัสอืลงมติ 



ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
 

สว่นท่ี 4 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นกู้ทีม่ีอนพุนัธ์แฝง หน้า 25 

“สญัญาที่ก าหนดสทิธิและ
หน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่
มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms)” 

 หมายถึง สญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final 

Terms) ซึง่อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 

“สถาบนัจดัอนัดบัความ
นา่เช่ือถือ” 

 หมายถึง สถาบนัจดัอนัดนัดบัความนา่เช่ือถือที่ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์”  หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือบคุคลหรือนิติบคุคลอื่น ที่
ด าเนินกิจการรับฝากหลกัทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึง่เข้ารับท าหน้าที่แทน 

“หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง”  หมายถึง หุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงชุดใด ๆ  แต่ละชุดซึ่งออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงภายใต้
โครงการหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ครัง้ที่ 1/2565 เป็นสกุลเงินบาทหรือเงินตราตา่งประเทศ โดยมี
รายละเอียดของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงแต่ละชดุดงักลา่วตามที่ระบใุนสญัญาที่ก าหนดสทิธิและ
หน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง  

“อตัราดอกเบีย้ผดินดั”  หมายถึง อตัราดอกเบีย้ผิดนดัของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาที่
ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) ที่เก่ียวข้อง  

 

2. ข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขาย  

2.1 หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ครัง้ที่ 1/2565 เป็นหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เสนอขาย
ตอ่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ ดงันัน้ ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงและผู้ ถือหู้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะต้องไมเ่สนอขาย
หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไมว่่าในทอดใด ๆ ให้แก่บคุคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ตามประเภทและลกัษณะที่นิยาม
ไว้ในข้อ 4 และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เร่ือง การก าหนดบทนิยาม 

ผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทนุรายใหญ่ ฉบบัลงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) 
ผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอ่ืนท่ี
ไม่ใช่ผู้ ลงทุนสถาบันหรือผู้ ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก นอกจากนี ้ผู้ ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจก าหนด
ข้อจ ากดัการโอนอื่น ๆ เพิ่มเติมส าหรับหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ออกและเสนอขายในแต่ละชุดในสญัญาที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่
ของผู้ ออกและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) ท่ีเก่ียวข้อง ดังนัน้ ผู้ ออกหุ้ นกู้ ท่ีมีอนุพันธ์แฝงขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ 

ไมรั่บจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงชดุที่เก่ียวข้องไมว่า่ในทอดใด ๆ อนัจะเป็นการขดักบัข้อจ ากดัการโอนดงักลา่วด้วย 

เพื่อประโยชน์ตามข้อ 2 และข้อ 3 นี ้

"ผู้ลงทนุสถาบนั" หมายถึง ผู้ลงทนุตามประเภทตอ่ไปนี ้

(1) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(2) ธนาคารพาณิชย์ 

(3) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(4) บริษัทเงินทนุ 



ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
 

สว่นท่ี 4 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นกู้ทีม่ีอนพุนัธ์แฝง หน้า 26 

(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(6) บริษัทหลกัทรัพย์ 

(7) บริษัทประกนัวินาศภยั 

(8) บริษัทประกนัชีวิต 

(9) กองทนุรวม 

(10) กองทนุสว่นบคุคลซึง่บริษัทหลกัทรัพย์รับจดัการเงินทนุของผู้ลงทนุรายใหญ่พเิศษ ผู้ลงทนุรายใหญ่ หรือผู้ลงทนุตาม 
(1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (25) 

(11) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

(12) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

(13) กองทนุประกนัสงัคม 

(14) กองทนุการออมแหง่ชาติ 

(15) กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

(16) ผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

(17) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 

(18) สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

(19) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(20) นิติบคุคลประเภทบรรษัท 

(21) นิติบคุคลซึง่มีผู้ลงทนุตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละเจ็ดสบิห้าของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

(22) ผู้ลงทนุตา่งประเทศซึง่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ลงทนุตาม (1) ถึง (21) 

(23) ผู้ จัดการกองทุน หรือผู้ จัดการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบับคุลากรในธุรกิจตลาดทนุ 

(24) ผู้ลงทนุอื่นใดตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

"ผู้ลงทนุรายใหญ่" หมายถึง 

1) ผู้ลงทนุซึง่เป็นบคุคลธรรมดาซึง่เมื่อนบัรวมกบัคูส่มรสแล้วมีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้

(ก) มีสินทรัพย์สุทธิตัง้แต่ 50,000,000 (ห้าสิบล้าน) บาทขึน้ไป ทัง้นี  ้สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ซึง่ใช้เป็นท่ีพกัอาศยัประจ าของบคุคลนัน้ 

(ข) มีรายได้ตอ่ปีตัง้แต ่4,000,000 (สีล้่าน) บาทขึน้ไป 

(ค) มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตัง้แต่ 10,000,000 (สิบล้าน) บาทขึน้ไป หรือ
ในกรณีที่นบัรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วตัง้แต ่20,000,000 (ยี่สบิล้าน) บาทขึน้ไป 
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2) ผู้ลงทนุซึง่เป็นนิติบคุคลที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้

(ก) มีสว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินปีลา่สดุที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วตัง้แต่ 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) 
บาทขึน้ไป 

(ข) มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตัง้แต ่20,000,000 (ยี่สบิล้าน) บาทขึน้ไป หรือ
ในกรณีที่นบัรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าวตัง้แต่ 40,000,000 (สี่สิบล้าน) บาทขึน้ไป 
ทัง้นี ้ให้พิจารณาตามงบการเงินปีลา่สดุที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว 

2.2 เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงในฐานะธนาคารพาณิชย์จะต้องปฏิบตัิตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึง่รวมถึงแต่
ไม่จ ากดัเพียงประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย ที่ สนส. 15/2558 เร่ือง หลกัเกณฑ์การอนญุาตให้ธนาคารพาณิชย์ท าธุรกรรม
เงินกู้ ยืมที่มีอนุพนัธ์แฝง (Structured products) ฉบบัลงวนัที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้
แทนที่) ("ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่  สนส. 15/2558") ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 14/2558 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การอนญุาตให้ธนาคารพาณิชย์ท าธุรกรรมอนพุนัธ์ด้านเครดิต (Credit Derivatives) ฉบบัลงวนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 
2558 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิหรือใช้แทนที่) ("ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 14/2558") และกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์และระเบียบปฎิบตัิตา่ง ๆ เก่ียวกบัการควบคมุการแลกเปลี่ยนเงิน ผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรั่บ
จดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บคุคลใดที่จะเป็นการฝ่าฝืนกบัประกาศธนาคารแห่งประเทศ
ไทยใด ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

3. การจองซือ้ การจัดจ าหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง  

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงและผู้จดัจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซือ้ 
การจดัจ าหนา่ย และวิธีการจดัสรรหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงตามที่ระบไุว้ในเอกสารฉบบันีต้ามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา 
อปุสรรค หรือข้อจ ากดัในการด าเนินการ ทัง้นี ้เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทนุอย่างเป็นธรรมและเพื่อให้การเสนอขาย 

หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงครัง้นีป้ระสบความส าเร็จสงูสดุ 

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

3.1.1 การเสนอขายหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายในวงจ ากดัแก่ผู้ลงทนุสถาบนัและผู้ลงทนุรายใหญ่ ตามประเภท
และลกัษณะที่นิยามไว้ในข้อ 4 และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ .4/2560  
เร่ือง การก าหนดบทนิยามผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทนุรายใหญ่ ฉบบัลงวนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ พ .ศ . 2560 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นการออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง ครัง้ที่ 1/2565 ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2559 เร่ือง การขออนญุาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝง ฉบบัลงวนัที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง
ตามมลูคา่ที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบเป็นคราว ๆ ไป  

3.1.2 การเสนอขายและการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน หรือส านักงานก.ล.ต.ประกาศก าหนด ที่เก่ียวกับการจ าหน่ายตราสารหนีข้องบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ ซึ่งรวมถึง
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน 
ระบบงาน และการให้บริการของผู้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ ประกอบธุรกิจสัญญาซือ้ขายล่วงห น้าและประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ 
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3.2 ผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  

โทรศพัท์ 02-255-2222 

3.3 เง่ือนไขและคา่ตอบแทนในการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง เป็นผู้จดัจ าหนา่ยเอง จึงไมม่ีคา่ตอบแทนในการจดัจ าหนา่ย 

3.4 วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วน 

ผู้ลงทนุสถาบนัและ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ ที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงสามารถติดต่อขอรับหนงัสอืชีช้วนซึง่อาจอยู่
ในรูปแบบ CD และใบจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงได้ที่ผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในข้อ 3.2 ระหวา่งวนั
และเวลาท าการของผู้จดัจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง นบัตัง้แตว่นัที่หนงัสอืชีช้วนมีผลบงัคบัใช้จนถึงวนัท่ีสิน้สดุการเสนอขาย 
หรือขอคัดส าเนาหนังสือชีช้วน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชีช้วนที่ยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียด
เก่ียวกับผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงและหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่จะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง ครัง้ที่ 1/2565 ได้ 
ก่อนท าการจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ได้ที่ศนูย์สารสนเทศตลาดทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในเวลาท าการของส านกังาน ก.ล.ต. หรือดาวน์โหลด (Download) จากเว็บไซต์ของ
ส านกังาน ก.ล.ต. ทาง http://www.sec.or.th 

3.5 การจดัสรรและวิธีการจดัสรรหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

ผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะจดัสรรหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ครัง้ที่ 1/2565 ให้แก่ลกูค้า
หรือผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงซึง่เป็นผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ เทา่นัน้  

การเสนอขาย จดัจ าหนา่ย และจดัสรรหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ประกาศก าหนด ที่เก่ียวกบัการจ าหน่ายตราสารหนีข้องบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ซึ่งรวมถึงหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และ  

การให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์  รวมทัง้ แนวทาง (Guideline) การปฏิบติั 

ในรายละเอียดของข้อก าหนดตามประกาศดงักลา่วข้างต้น 

การจดัสรรหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มอีนพุนัธ์แฝง โดยผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงมี
สิทธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงดงักล่าวให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 

รายใดในจ านวนมากน้อยเทา่ใดก็ได้หรืออาจปฏิเสธการจองซือ้และไมจ่ดัสรรหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงให้แก่ผู้จองซือ้รายใด ๆ ไมว่า่
ทัง้หมดหรือบางสว่นได้ ตามแตท่ี่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะเห็นสมควร 

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีฐานะเป็นธนาคารพาณิชย์ซึ่งจ าต้องปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่   
สนส. 15/2558 และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องของธนาคารแหง่ประเทศไทย ดงันัน้ การเสนอขาย จดัจ าหนา่ย และจดัสรรหุ้นกู้
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ที่มีอนพุนัธ์แฝงจึงจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 15/2558 รวมทัง้กฎเกณฑ์ของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทยที่เก่ียวข้องนัน้ด้วย 

3.6 วนั วิธีการจองและการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

ผู้จดัจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะด าเนินการก าหนดรายละเอียด ขัน้ตอน วิธีการจองซือ้ รวมทัง้เง่ือนไขในการจดัสรรหุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงและจะเปิดเผยให้ผู้ลงทนุท่ีได้รับการเชิญจากผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงได้ทราบก่อนท่ีจะท าการจองซือ้ ซึง่
ตามปกติผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงมีขัน้ตอนในการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงดงัตอ่ไปนี ้

3.6.1 ผู้ลงทนุสถาบนั 

ผู้ลงทุนสถาบนัที่ต้องการจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงให้ถกูต้อง
ครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือ หากผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงเป็นนิติบคุคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนาม
ของนิติบคุคลนัน้พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซือ้ ดงันี ้

(1) ผู้ จองซือ้หุ้ นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบส าเนา
หนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบบัล่าสดุ (ที่ออกให้ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) เดือนก่อนวนัจองซือ้) พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล
ดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

(2) ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบ
ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือหนังสือส าคญัการจัดตัง้บริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ
หนงัสือรับรองฉบบัล่าสดุ (ที่ออกให้ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) เดือนก่อนวนัจองซือ้) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาหนงัสอืเดินทาง
ของผู้มีอ านาจลงนามซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

(3) ส าเนาสมดุเงินฝากประเภทบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัที่เปิดในนามผู้จองซือ้ (ใช้เฉพาะกรณีผู้จองซือ้ที่เลอืก
รับใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงและประสงค์จะรับดอกเบีย้และเงินต้นโดยการโอนเข้าบญัชี) 

3.6.2 ผู้ลงทนุรายใหญ่ 

ผู้ลงทนุรายใหญ่ที่ต้องการจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มใบจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงให้ถกูต้อง
ครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือ หากผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงเป็นนิติบคุคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนาม
ของนิติบคุคลนัน้พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซือ้ ดงันี ้

(1) ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง หรือในกรณีที่ไมม่ีบตัรประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนาบตัรประจ าตวัที่ทางราชการออกให้ทีม่ี
เลขประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตวัประชาชนพร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
และ (ในกรณีที่ผู้ จดัจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงร้องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test  ซึ่งลงนามรับทราบผลการ
ประเมินโดยผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง  
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(2) ผู้ จองซือ้หุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสญัชาติไทย จะต้องแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนา
หนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายพุร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และ (ในกรณีที่ผู้ จดัจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง
ร้องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test  ซึง่ลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง  

(3) ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวง
พาณิชย์ฉบบัลา่สดุ (ที่ออกให้ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) เดือนก่อนวนัจองซือ้) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจ
ลงนามของนิติบคุคล และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนา
ใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง และ (ในกรณีที่ผู้ จดัจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงร้องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test  ซึ่ง
ลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง   

(4) ผู้จองซือ้หุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบส าเนาหนงัสือแสดงความเป็น 

นิติบคุคลหรือหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และหนงัสือรับรองฉบบัลา่สดุ (ที่ออกให้
ไมเ่กิน 1 (หนึง่) เดือนก่อนวนัจองซือ้) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ 
และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามซึง่ลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง และ (ในกรณีที่ผู้ จัดจ าหน่ายหุ้ นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝงร้องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test  ซึ่ง 
ลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง  

(5) ส าเนาสมดุเงินฝากประเภทบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัที่เปิดในนามผู้จองซือ้ (ใช้เฉพาะกรณีผู้จองซือ้ที่เลอืก
รับใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงและประสงค์จะรับดอกเบีย้และเงินต้นโดยการโอนเข้าบญัชี)  

3.6.3 ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงสามารถจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงได้ที่ส านกังานของผู้ จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงในวนัและ
เวลาท าการของผู้ จัดจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงตามที่ระบุในข้อ 3.2 และผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงจะแจ้งผลการ
จดัสรรกลบัมาภายในวนัที่มีการออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ทัง้นี ้ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงต้องจดัสง่เอกสารตามที่ก าหนด
ข้างต้นและจะต้องช าระเงินคา่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ตามราคาขายของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ได้ระบไุว้ในสญัญา
ที่ก าหนดสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Final Terms) โดยสามารถช าระคา่จองซือ้ได้หลายวิธี ดงันี ้

3.6.3.1 ผู้ลงทนุสถาบนั  

(1) ช าระเป็นเงินสด ไมเ่กินเวลา 12.00 น. ของวนัท่ีออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Issue Date)  

(2) ช าระโดยการโอนเงินผา่นระบบ BAHTNET โดยจะต้องช าระภายในเวลา 12.00 น. ของวนัท่ีออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 
(Issue Date) โดยเข้าบญัชีตามที่ผู้จดัจ าหนา่ยแจ้งให้ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงทราบ 

(3) ช าระโดยการหกับญัชีธนาคาร จะต้องช าระภายในเวลา 12.00 น. ของวนัที่ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง (Issue Date) 
โดยเข้าบญัชีตามที่ผู้จดัจ าหนา่ยแจ้งให้ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงทราบ 

(4) ช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกวา่ เช็คธนาคาร) หรือดร๊าฟท์ โดยจะต้องลงวนัที่สัง่จ่ายเช็คไมเ่กินวนัท าการ
ก่อนหน้าวนัที่ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Issue Date)  และน าสง่เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า เช็คธนาคาร) หรือ 

ดร๊าฟท์ถึงผู้จดัจ าหนา่ยลว่งหน้าไมเ่กิน 12.00 น. ของวนัท าการก่อนหน้าวนัที่ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Issue Date) 
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แต่ละรุ่น และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีเดียวกนักบัของสถานที่จองซือ้เท่านัน้ และขีดคร่อม โดยสัง่
จ่ายบญัชีตามที่ผู้จดัจ าหนา่ยแจ้งให้ผู้จองซือ้ทราบ 

(5) หากเป็นการรับช าระท่ีนอกเหนือจากที่ระบขุ้างต้น จะต้องเป็นวิธีการท่ีได้รับการอนมุตัิจากผู้บริหารของผู้จดัจ าหน่าย
หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

3.6.3.2 ผู้ลงทนุรายใหญ่ 

(1) ช าระเป็นเงินสด ไมเ่กินเวลา 15.00 น. ของวนัท าการก่อนหน้าวนัท่ีออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Issue Date)  

(2) ช าระโดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET โดยจะต้องช าระภายในเวลา 15.00 น. ของวนัท าการก่อนหน้าวนัที่ออก
หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Issue Date) โดยเข้าบญัชีตามที่ผู้จดัจ าหนา่ยแจ้งให้ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงทราบ 

(3) ช าระโดยการหกับญัชีธนาคาร จะต้องช าระภายในเวลา 15.00 น. ของวนัท าการก่อนหน้าวนัที่ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝง (Issue Date) โดยเข้าบญัชีตามที่ผู้จดัจ าหนา่ยแจ้งให้ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงทราบ 

(4) ช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกวา่ เช็คธนาคาร) หรือดร๊าฟท์ โดยจะต้องลงวนัที่สัง่จ่ายเช็คไมเ่กินวนัท าการ
ก่อนหน้าวนัที่ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Issue Date) และน าส่งเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า เช็คธนาคาร) หรือ 
ดร๊าฟท์ถึงผู้จดัจ าหนา่ยลว่งหน้าไมเ่กิน 12.00 น. ของวนัท าการก่อนหน้าวนัที่ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (Issue Date) 
แต่ละรุ่น และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีเดียวกนักบัของสถานที่จองซือ้เท่านัน้ และขีดคร่อม โดยสัง่
จ่ายบญัชีตามที่ผู้จดัจ าหนา่ยแจ้งให้ผู้จองซือ้ทราบ 

(5) หากเป็นการรับช าระท่ีนอกเหนือจากที่ระบขุ้างต้น จะต้องเป็นวิธีการท่ีได้รับการอนมุตัิจากผู้บริหารของผู้จดัจ าหน่าย
หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

3.6.4 ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และได้ด าเนินการครบถ้วนตามขัน้ตอนแล้ว จะขอยกเลกิการจองซือ้
และขอเงินคืนไมไ่ด้ (เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 3.7 ยอ่หน้าที่ 2) แตอ่ยา่งไรก็ตาม ผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงมีสทิธิยกเลิก
การจองซือ้ของผู้จองซือ้ที่ด าเนินการไมค่รบถ้วนดงัที่ได้กลา่วไว้ข้างต้น 

3.6.5 การด าเนินการจองซือ้จะต้องปฏิบตัิตามรูปแบบหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ผู้จดัจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจดัเตรียมไว้ในแต่
ละสถานท่ี 

3.6.6 ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงและผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงขอสงวนสิทธ์ิในการปิดรับการจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงก่อน
ครบก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย หากมีผู้จองซือ้หุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว และ/หรือ ในกรณีที่ 
ผู้จองซือ้ช าระค่าจองซือ้เป็นเช็ค แต่ผู้จดัจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ข้างต้น ซึ่งในกรณีดงักลา่วนี ้ผู้จองซือ้ยินยอมรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์
แฝง (ถ้ามี) 

3.7 การยกเลกิการจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

ผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงมีสิทธิยกเลิกการจองซือ้หุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงของผู้จองซือ้หุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ด าเนินการ
หรือช าระค่าจองซือ้ไม่ครบถ้วนหรือไมถ่กูต้องตามข้อ 3.6 ผู้จดัจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงขอสงวนสิทธ์ิในการรับจองซือ้หุ้นกู้



ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
 

สว่นท่ี 4 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นกู้ทีม่ีอนพุนัธ์แฝง หน้า 32 

ที่มีอนุพนัธ์แฝงเกินกว่าจ านวนหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่เสนอขายเพื่อส ารองไว้กรณีที่ไม่สามารถเรียกช าระเงินค่าจองซือ้จาก  

ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงในล าดบัที่จะได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง หรือในกรณีที่ผู้จองซือ้หุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่อยู่
ในล าดบัที่จะได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไม่สามารถปฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้ และการช าระเงินค่าจองซือ้ตามที่ระบไุว้
ในข้อ 3.6 ทัง้นี ้ผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงอาจตดัสิทธิในการได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงของผู้จองซือ้หุ้นกู้ทีม่ี
อนพุนัธ์แฝงรายนัน้ ๆ และจะจดัสรรหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงในสว่นที่ตดัออกให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงรายอื่น จนกวา่จะ
ครบตามจ านวนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เสนอขาย 

ในกรณีที่ผู้จดัจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงเห็นว่ามีเหตทุี่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงต้องระงบัหรือหยดุการเสนอขายหุ้นกู้ที่มี
อนุพนัธ์แฝง หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์แฝงได้ ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มี
อนพุนัธ์แฝงมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซือ้ภายในวนัท าการถดัไปนบัจากวนัที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงแจ้งระงบัหรือหยดุการ
เสนอขายหุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เสนอขายให้แก่ผู้ จองซือ้หุ้ นกู้ที่ มีอนุพันธ์แฝง
ดงักลา่วได้ ทัง้นี ้หากเหตกุารณ์ดงักลา่วเกิดขึน้ในวนัจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงวนัสดุท้าย ให้ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนั ธ์แฝงที่
ประสงค์จะยกเลกิการจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงต้องด าเนินการยกเลกิการจองซือ้ภายในวนัเดียวกนันัน้ (ก าหนดเวลายกเลิก
การจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง) 

3.8 การจดัสรรในกรณีที่มีผู้จองซือ้เกินกวา่จ านวนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เสนอขาย 

ในกรณีที่มีผู้จองซือ้เกินกวา่จ านวนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เสนอขาย ให้อยูใ่นดลุพินิจของผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่จะ
ด าเนินการจดัสรรหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงตามที่เห็นสมควร ทัง้นี ้ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการ
จดัสรรน้อยกวา่จ านวนที่จองซือ้จะได้รับคา่จองซือ้คืนตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 3.9 

3.9 วิธีการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

3.9.1 วิธีการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงในกรณีที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง หรือได้รับจดัสรรหุ้นกู้ที่มีอนพุนั ธ์
แฝงน้อยกวา่จ านวนที่จองซือ้ 

ในกรณีที่ผู้ จองซือ้มิได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงไม่ครบจ านวนที่จองซือ้  
ผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะท าการคืนเงินคา่จองซือ้ (ในกรณีที่มิได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง) หรือเงินสว่นตา่ง 
ค่าจองซือ้ (ในกรณีที่ได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงไม่ครบจ านวนที่จองซือ้) ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงโดยไมม่ี
ดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีของผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงตามที่ระบไุว้ในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงหรือโดยการจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย 

ผู้จองซือ้ตามช่ือที่ระบใุนใบจองซือ้และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบใุนใบจองซือ้ภายใน 10 (สิบ) วนัท าการนบั
จากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงให้แก่ผู้จองซือ้ได้ภาย
ระยะเวลา 10 (สิบ) วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะได้รับดอกเบีย้ในอตัรา
ร้อยละ 7.5 (เจ็ดจดุห้า) ตอ่ปีโดยค านวณจากจ านวนเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงทีย่งัไมไ่ด้รับการจดัสรร นบัจากวนัท่ีพ้น
ก าหนดเวลา 10 (สิบ) วนัท าการดงักลา่ว จนถึง (แต่ไม่รวม) วนัที่ผู้จองซือ้ได้รับคืนเงินดงักลา่วแล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณี  

ใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่า  

ผู้จองซือ้ได้รับคืนเงินคา่จองซือ้แล้วโดยชอบและผู้จองซือ้ไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป 



ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
 

สว่นท่ี 4 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นกู้ทีม่ีอนพุนัธ์แฝง หน้า 33 

3.9.2 วิธีคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงระงบัหรือหยดุการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง
หรือไมส่ามารถสง่มอบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เสนอขายได้ 

ผู้จดัจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะสง่คืนเงินค่าจองซือ้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงระงบัหรือหยดุการเสนอขายหุ้นกู้  
ที่มีอนพุนัธ์แฝงหรือไม่สามารถสง่มอบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่เสนอขายได้โดยไม่มีดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่  
ผู้ จองซือ้หุ้ นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงโดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้ จองซือ้ตามที่ระบุในใบจองซือ้และส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซือ้ภายใน 10 (สิบ) วันท าการนับจากวันสิน้สุดก าหนดเวลายกเลิกการจองซือ้หุ้ นกู้  
ที่มีอนพุนัธ์แฝงโดยสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซือ้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์
แฝงให้แก่ผู้จองซือ้ได้ภายในระยะเวลา 10 (สิบ) วนัท าการนบัแตว่นัสิน้สดุก าหนดเวลายกเลิกการจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง
ดงักลา่ว ผู้จองซือ้ดงักลา่วมีสทิธิได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจดุห้า) ตอ่ปีโดยค านวณจากจ านวนเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้
ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ยงัไม่ได้ช าระคืนให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงนัน้นบัจากวนัที่พ้นก าหนดระยะเวลา 10 (สิบ) วนัท าการ
ดงักลา่วจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัที่ได้มีการช าระคืน ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการสง่เช็คคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์
แฝงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับคืนเงิน  

คา่จองซือ้แล้วโดยชอบและผู้จองซือ้ไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป  

 

3.10 วิธีการสง่มอบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงโดยนายทะเบียนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงจะจดัท าและสง่มอบใบหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงให้แก่ผู้จองซือ้ตาม
จ านวนหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ได้รับการจดัสรรภายใน 15 (สบิห้า) วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง โดย
การจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและที่อยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้ ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ปรากฏอยู่ในใบจองซือ้ หรือด าเนินการน า
หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝากภายใน 7 (เจ็ด) วนั
ท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง ส าหรับผู้จองซือ้ที่ได้แจ้งความประสงค์ให้ด าเนินการดงักลา่วไว้ในใบ
จองซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 

3.11 ภาระภาษีของหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงและผลตอบแทนอื่น  

ผู้ลงทนุควรปรึกษาที่ปรึกษาทางภาษีอากรของตนเองถึงภาระภาษีที่เก่ียวข้องในการลงทนุในหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝงของตน ทัง้นี ้
ผู้ออกหุ้นกู้ ที่มีอนุพนัธ์แฝงจะไม่รับผิดชอบต่อภาษี อากร หรือค่าธรรมเนียมของรัฐไม่ว่าประเภทใด ที่ก าหนดเรียกเก็บ หรือ 

หกั ณ ท่ีจ่าย หรือประเมินโดยผู้มีอ านาจกระท าการในนามของประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือหน่วยยอ่ยทาง
การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใด ๆ ของหรือในหนว่ยงานยอ่ยดงักลา่วนัน้ ซึง่มีอ านาจเรียกเก็บภาษีที่เก่ียวกบัการช าระเงิน หรือการสง่
มอบทรัพย์สินที่ตกลงจะส่งมอบ ภายใต้หุ้นกู้ ที่มีอนุพันธ์แฝง เว้นแต่จะเป็นภาษี อากร หรือค่าธรรมเนียมรัฐที่ก าหนดให้  

เรียกเก็บกบัผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง 


