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                                                             สว่นที ่ 1 - หนำ้ 1 

  
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะตราสาร  ระดบัความเสีย่ง 
สกลุเงนิ บำท   (พจิำรณำจำกเงือ่นไขกำรคุม้ครองเงนิตน้และอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอื) 

 
ตรำสำรนีเ้ป็นตรำสำรประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิ

และมกีำรช ำระเงนิตน้และผลตอบแทนขึน้กบัปัจจัยอำ้งองิ 

อำย ุ [•]  

อตัรำดอกเบีย้ เป็นไปตำมสัญญำที่ก ำหนดสิทธิและ
หนำ้ที่ของผู อ้อกและผู ถ้ือหุ น้กูท้ี่มี
อนุพันธแ์ฝง (Final Terms) ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  

 

งวดกำรช ำระ
ดอกเบีย้ 

 ผลตอบแทนของตราสารรุน่อ ืน่ในตลาด (YTM) 
 ไมม่ขีอ้มลู 
 ความเสีย่งของผูอ้อกหุน้กูท้ ีม่อีนพุนัธแ์ฝง 

กำรไถถ่อนกอ่น
ก ำหนด 

 1. ควำมเสี่ยงจำก Technology Disruption จำกกำรใชบ้รกิำรทำง 
Digital ระบบกำรเงนิแบบไรต้ัวกลำง และคู่แข่งกลุ่ม Fintech ไดเ้ขำ้
มำแข่งขันเพื่อน ำเสนอบริกำรทำงกำรเงินในรูปแบบใหม่มำกขึน้  
จงึท ำใหร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรของผูอ้อกหุน้กูท้ี่มอีนุพันธ์แฝงมี
แนวโนม้ลดลง  
2. ควำมเสีย่งดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ ซึง่ผูอ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธ์
แฝงไดน้ ำมำใชเ้ป็นระบบกลไกหลักในกำรขับเคลือ่นธุรกจิ จงึมคีวำม
เสีย่งจำกภยัคกุคำมทำงไซเบอรม์ำกขึน้   
3. ควำมเสีย่งดำ้นเครดติ จำกกำรทีคู่่สัญญำของผูอ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธ์
แฝงไม่สำมำรถปฏิบั ติตำมที่ ได ต้กลงและระบุ ไว ใ้นสัญญำ  
กำรทีคู่่คำ้ของผูอ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงถูกปรับลดอันดับควำมเสีย่ง 
ซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่รำยไดแ้ละกำรด ำรงเงนิกองทนุ  
4. ควำมเสีย่งดำ้นตลำด จำกกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ฐำนะทีอ่ยูใ่นงบ
แสดงฐำนะทำงกำรเงนิทีเ่กดิจำกกำรเคลือ่นไหวของอัตรำดอกเบีย้
อัตรำแลกเปลี่ยน รำคำตรำสำรทุน และรำคำสนิคำ้โภคภัณฑ ์ทีม่ี
ผ ล ก ร ะทบ ในทำ งลบต่ อ ร ำ ย ได ้แล ะ เ งิ น กอ งทุ น ขอ ง 
ผูอ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง 
5. ควำมเสีย่งดำ้นกำรปฏบิัตกิำร จำกควำมไม่เพยีงพอหรอืควำมบกพร่อง 
ของกระบวนกำรควบคุมภำยใน บุคลำกร ระบบงำนของผูอ้อกหุน้กู ้
ทีม่อีนุพันธแ์ฝงหรอืเหตุกำรณ์ภำยนอก รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นกฎหมำย  
แตไ่มร่วมควำมเสีย่งดำ้นกลยทุธแ์ละควำมเสีย่งดำ้นชือ่เสยีง    
6. ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคลอ่ง จำกกำรทีผู่อ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง
ไม่สำมำรถช ำ ระหนี้ ส ินหรือภำระผู ก พั นเมื่ อถึงก ำหนด  
ไมส่ำมำรถเปลีย่นสนิทรัพยเ์ป็นเงนิสดได ้ไมส่ำมำรถจัดหำเงนิทุน
ไดเ้พียงพอ หรือสำมำรถจัดหำเงนิทุนไดด้ว้ยตน้ทุนที่สูงเกนิกว่ำ
ระดับที่ยอมรับได ้ซึง่อำจส่งผลกระทบต่อรำยไดแ้ละเงนิกองทุน
ของผูอ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง   
7. กำรบรหิำรจัดกำรเงนิกองทุน ผูอ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงไดบ้รหิำร
จัดกำรเงินกองทุนตำมหลัก Basel III ที่ธปท. ก ำหนดทัง้ในระดับ
ธนำคำรและระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน โดยไดถ้ือปฏิบัติตั ้งแต่  
1 มกรำคม 2556 เป็นตน้มำ ผูอ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงมกีำรปฏบิัติ
ตำมกระบวนกำรมำตรฐำนในกำรบริหำรควำมเสี่ยง และดูแลควำม
เพียงพอของเงินกองทุนใหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของธปท. และ

มลูคำ่กำรเสนอขำย
รวม 

ไมเ่กนิ 30,000 ลำ้นบำท โดยรวมทัง้
โครงกำร 

หลกัประกนั/ 
ผูค้ ้ำประกนั 

ไมม่ ี   

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ ไมม่ ี  
วัตถปุระสงคก์ำรใช ้

เงนิ 
เพื่อบริหำรสภำพคล่อง และบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงดำ้นเครดติ รวมถึง
ดำ้นอัตรำดอกเบี้ย รวมทั ้งใชใ้นกำร
ด ำเนินงำนทั่วไปของผูอ้อกหุน้กูท้ี่มี
อนุพันธแ์ฝง 

 

ปัจจัยอำ้งองิ อตัรำดอกเบีย้  
วันก ำหนดคำ่ปัจจยั
อำ้งองิ 

เป็นไปตำมสัญญำที่ก ำหนดสทิธแิละ
หนำ้ที่ของผูอ้อกและผูถ้ือหุ น้กูท้ี่มี
อนุพันธแ์ฝง (Final Terms) ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

รปูแบบกำรไถถ่อน Cash  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Factsheet 
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ลักษณะกำรประกอบธรุกจิ: ธนำคำรพำณชิย ์ธรุกจิหลักทรัพย ์และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งตำมทีไ่ดรั้บอนุญำตตำม 
พ.ร.บ.ธรุกจิสถำบนักำรเงนิ พ.ศ. 2551 และพ.ร.บ.หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

สถำนะกำรเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (listed) :  เป็น  ไมเ่ป็น 
เสนอขำย: หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง ซึง่อำ้งองิกบัอตัรำดอกเบีย้ (Callable Bonus Note)  

ชนดิระบชุือ่ผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่ปีระกนั ไมม่กีำรแปลงสภำพและไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง   
ระยะเวลำกำรเสนอขำย: นับแตว่ันทีไ่ดรั้บอนุญำต และไมเ่กนิวันที ่7 กนัยำยน 2566  
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                                                             สว่นที ่ 1 - หนำ้ 2 

หลักเกณฑส์ำกลมำโดยตลอด มกีำรท ำ Stress Test ครอบคลุมควำม
เสี่ยงที่มีนัยส ำคัญทั ้งในภำวะปกติและภำวะวิกฤติ เพื่อประเมิน 
ผลกระทบต่อควำมเพียงพอของเงินกองทุน และวำงกลยุทธ์เพื่อ 
รักษำระดับของเงนิกองทนุใหเ้พยีงพอส ำหรับปัจจบุนัและอนำคต  
ทัง้นี้ ผูล้งทุนสำมำรถศกึษำรำยละเอยีดของควำมเสีย่งเพิม่เตมิไดใ้น
แบบ filing  (แบบ 69-SP-1)  สว่นที ่3 หัวขอ้ 3 ปัจจัยควำมเสีย่งทั่วไป                                                               

อนัดบัความนา่เชือ่ถอืของผูอ้อกหุน้กูท้ ีม่อีนพุนัธแ์ฝง  ขอ้ก าหนดในการด ารงอตัราสว่นทางการเงนิ 
อนัดับ AAA(tha) แนวโนม้ คงที ่(Stable)  ไมม่ขีอ้ก ำหนดในกำรด ำรงอตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 
เมือ่วันที ่27 
กรกฎำคม พ.ศ. 
2565 

โดย บรษัิท ฟิทชเ์รทติง้ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

  

รายละเอยีดส าคญัอืน่  อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคญัของผู ้ออกหุ ้นกู ้ท ี่ม ี
อนพุนัธแ์ฝง 

วันทีอ่อกตรำสำร [•]  
อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 

(รอ้ยละ) 

คำ่เฉลีย่
อตุสำหกรรม 
(ลำ่สดุ) 

30 

กนัยำยน 
2565 

ปี 2564 ปี 2563 

อตัรำสว่นสนิทรัพยส์ภำพ

คลอ่งเพือ่รองรับ
สถำนกำรณ์ดำ้นสภำพคลอ่ง

ทีม่คีวำมรุนแรง (LCR) 
(รอ้ยละ)(1) 

N/A 191 196 188 

อตัรำสว่นแหลง่เงนิทีม่ี

ควำมมั่นคงตอ่ควำมตอ้งกำร
แหลง่เงนิทีม่คีวำมมั่นคง 

(NSFR) (รอ้ยละ)(2) 

N/A 127 130 125 

อตัรำสว่นเงนิกองทนุชัน้ที ่1  

(Tier 1 ratio)(3) 
N/A 16.57 16.86 15.79 

 
 

วันทีค่รบก ำหนดอำย ุ [•]  

ประเภทกำรเสนอ
ขำย 

ผูล้งทนุสถำบนัและ/หรอืผูล้งทนุ 

รำยใหญ ่(PP-II&HNW) 
 

ผูจ้ัดจ ำหน่ำย/ผูค้ำ้ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) หรือ 
ผูท้ี่ไดรั้บแต่งตัง้โดยชอบใหท้ ำหนำ้ที่
เป็นผูจ้ัดจ ำหน่ำยหุน้กูท้ี่มอีนุพันธ์แฝง
แทน 

 

นำยทะเบยีนหุน้กู ้ ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน)  
อตัรำผลตอบแทน
สงูสดุ 

อตัรำดอกเบีย้ของตรำสำร 
ผูอ้อกตรำสำรไม่ใชส้ทิธิไ์ถ่ถอนก่อน
ก ำหนด 

 

อตัรำผลตอบแทน
ต ่ำสดุ 

อตัรำดอกเบีย้ของตรำสำร 
ผูอ้อกตรำสำรใชส้ ิทธิ์ไถ่ถอนก่อน
ก ำหนด ในวันแรกทีส่ำมำรถท ำได ้

 

กำรคุม้ครองเงนิตน้ ม ี  

สรปุฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลงั 2 ปี และงวด 9 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2565 

    
ล าดบัการไดร้บัช าระหนี ้
สทิธเิรยีกรอ้งของผูล้งทนุในกำรไดรั้บช ำระหนีเ้มือ่ผูอ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงถกูพทิกัษ์ทรัพย ์ถกูศำลพพิำกษำใหล้ม้ละลำย หรอืมี
กำรช ำระบญัชเีพือ่กำรเลกิบรษัิท 
 

 
 
 
 

 
 



แบบสรปุขอ้มลูส ำคัญของตรำสำร 

 

                                                             สว่นที ่ 1 - หนำ้ 3 

ลกัษณะพเิศษและความเสีย่งส าคญัของตราสาร 
 ลกัษณะพเิศษของตราสาร 
 
 
หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงซึง่อำ้งองิกบัอตัรำดอกเบีย้ (Callable Bonus Note) มลีักษณะดังตอ่ไปนี ้
 
ในวันจำ่ยผลตอบแทน ผูล้งทนุจะไดรั้บผลตอบแทนในสกลุเงนิตน้ ตำมรำยละเอยีดดังตอ่ไปนี้ 

 

ดอกเบีย้ช ำระ = อตัรำดอกเบีย้  x 
จ ำนวนวันในงวดผลตอบแทน

Day Count Convention
 x มลูคำ่หนำ้ตั๋วตรำสำร        

                                                                                                                        
อตัราดอกเบีย้ 
อตัรำดอกเบีย้ = (Participation x ดอกเบีย้พืน้ฐำน) + (Leverage x ดอกเบีย้พเิศษ) 
 
ดอกเบีย้พเิศษ = Max[0, (อตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ – Strike)] 
 
อตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ = [•] 
 
Participation = [•] 
 

Interest 
Period 

วันเริม่นับ
ดอกเบีย้ 

วันสิน้สดุกำร
นับดอกเบีย้ 

Participation ดอกเบีย้พืน้ฐำน  
[คงที ่/ ลอยตัว] 

มดีอกเบีย้พเิศษ
หรอืไม ่

Leverage Strike 

[1] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 

[2] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 

[3] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 

[4] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] 

*นับจ ำนวนวันตัง้แตว่ันเริม่ตน้นับดอกเบีย้จนถงึวันกอ่นหนำ้วันสิน้สดุ 
 
การไถถ่อนหุน้กูท้ ีม่อีนพุนัธแ์ฝง 
 
ในวันครบก ำหนดอำยขุองหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง ผูล้งทนุจะไดรั้บเงนิตน้จำ่ยคนื 
 
เงนิตน้จำ่ยคนื (วันครบก ำหนดอำยขุองหุน้กู)้ = มลูคำ่หนำ้ตั๋วตรำสำร 
 
นอกเหนอืจำกในวันครบก ำหนดอำยขุองหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง ผูอ้อกตรำสำรมสีทิธิท์ีจ่ะไถถ่อนหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงกอ่นหนำ้วันครบ
ก ำหนดอำยไุด ้โดยผูอ้อกตรำสำรจะแจง้ผูล้งทนุภำยในวันแจง้ไถถ่อนกอ่นก ำหนด และในวันช ำระเงนิตน้กอ่นก ำหนดผูล้งทนุจะได ้
รับเงนิตน้จำ่ยคนื 
 
เงนิตน้จำ่ยคนื (ไถถ่อนหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงกอ่นหนำ้วันครบก ำหนดอำย)ุ = มลูคำ่หนำ้ตัว๋ตรำสำร x Early Redemption Rate 
 

Callable Period วันแจง้ไถถ่อนกอ่น
ก ำหนด 

วันช ำระเงนิตน้กอ่น
ก ำหนด 

Early Redemption 
Rate 

[1] [•] [•] [•] 

[2] [•] [•] [•] 

[3] [•] [•] [•] 

[4] [•] [•] [•] 

 
เมือ่ใดก็ตำมผูล้งทนุไดรั้บเงนิตน้จำ่ยคนื ผูอ้อกตรำสำรจะไมม่ภีำระผกูพันคงคำ้งใดๆตอ่ผูล้งทนุหลังจำกนัน้ และกำรจำ่ยดอกเบีย้ 
ทัง้หมดจะจบลง 
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ตัวอยำ่งที ่1 

เงนิตน้ [10,000,000 บำท] วันทีอ่อกตรำสำร [7 มนีำคม 2566] 

มลูคำ่หนำ้ตัว๋ตรำสำร [10,000,000 บำท]  วันครบก ำหนดอำย ุ 7 มนีำคม 2571 

Day Count Convention [365] วันจำ่ยผลตอบแทน [ทกุวันที ่7 ของ เดอืนมนีำคม, 
มถินุำยน, กนัยำยน และ ธันวำคม 
ของทกุปี] 

อตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ [3 Months THB-THOR 
OIS Compounding 
with Observation 
Period Shift] 

วันทีม่กีำรค ำนวณดอกเบีย้
พเิศษ 

[7 มนีำคม 2566 – 7 มนีำคม 
2567] 

 

*3 Months THB-THOR OIS Compounding with Observation Period Shift ของงวดสิน้สดุ วันที ่17 ก.พ. คอื 1.27161%  
ซึง่ด ำเนนิกำรและประกำศโดยธนำคำรแหง่ประเทศไทยบนหนำ้เว็บไซดข์องธนำคำรแหง่ประเทศไทย ที ่https://www.bot.or.th/App/THORCalculator/en 

 

Interest 
Period 

วันเริม่นับดอกเบีย้ วันสิน้สดุกำรนับดอกเบีย้ Participation ดอกเบีย้
พืน้ฐำน 

มดีอกเบีย้
พเิศษหรอืไม ่

Leverage Strike 

[1] [7 มนีำคม 2566] [7 มนีำคม 2567] [100%] [1.65%] [ม]ี [100%] [3.00%] 

[2] [7 มนีำคม 2567] [7 มนีำคม 2568] [100%] [2.30%] [ไมม่]ี [0%] [3.00%] 

[3] [7 มนีำคม 2568] [9 มนีำคม 2569] [100%] [3.00%] [ไมม่]ี [0%] [3.00%] 

[4] [9 มนีำคม 2569] [8 มนีำคม 2570] [100%] [3.70%] [ไมม่]ี [0%] [3.00%] 

[5] [8 มนีำคม 2570] [7 มนีำคม 2571] [100%] [4.40%] [ไมม่]ี [0%] [3.00%] 

 

Callable Period วันแจง้ไถถ่อนกอ่นก ำหนด วันช ำระเงนิตน้กอ่นก ำหนด Early Redemption Rate 

[1] [29 กมุภำพันธ ์2567] [7 มนีำคม 2567] [100%] 

[2] [30 พฤษภำคม 2567] [7 มถินุำยน 2567] [100%] 

[3] [2 กันยำยน 2567] [9 กันยำยน 2567] [100%] 

[4] [29 พฤศจกิำยน 2567] [9 ธันวำคม 2567] [100%] 

[5] [28 กมุภำพันธ ์2568] [7 มนีำคม 2568] [100%] 

[6] [30 พฤษภำคม 2568] [9 มถินุำยน 2568] [100%] 

[7] [1 กันยำยน 2568] [8 กันยำยน 2568] [100%] 

[8] [28 พฤศจกิำยน 2568] [8 ธันวำคม 2568] [100%] 

[9] [27 กมุภำพันธ ์2569] [9 มนีำคม 2569] [100%] 

[10] [28 พฤษภำคม 2569] [8 มถินุำยน 2569] [100%] 

[11] [31 สงิหำคม 2569] [7 กันยำยน 2569] [100%] 

[12] [30 พฤศจกิำยน 2569] [8 ธันวำคม 2569] [100%] 

[13] [1 มนีำคม 2570] [8 มนีำคม 2570] [100%] 

[14] [28 พฤษภำคม 2570] [7 มถินุำยน 2570] [100%] 

[15] [31 สงิหำคม 2570] [7 กันยำยน 2570] [100%] 

[16] [29 พฤศจกิำยน 2570] [7 ธันวำคม 2570] [100%] 

 

ตัวอยำ่งตำรำงแสดงผลตอบแทนของผูล้งทนุในกรณีทีม่กีำรไถถ่อนลว่งหนำ้ 

วันเริม่นับ
ดอกเบีย้ 

วันสิน้สดุ
กำรนับ
ดอกเบีย้ 

ดอกเบีย้
พืน้ฐำน  

THOR 
ดอกเบีย้
พเิศษ 

อัตรำ
ดอกเบีย้ 

ดอกเบีย้ทีผู่ ้
ลงทนุไดร้ับ 

ดอกเบีย้ที่
ไดร้ับรวม

ตลอดอำยตุรำ
สำร 

ผูอ้อก
ตรำสำร
มสีทิธิ์
ไถถ่อน
กอ่น
ก ำหนด 

ผูอ้อก
ตรำ
สำรใช ้

สทิธิ ์

เงนิตน้จ่ำยคนื 

7 ม.ีค. 66 7 ม.ิย. 66 1.65% 3.75% 0.75% 2.40%  60,493.15     60,493.15  ไมม่ ี - - 

7 ม.ิย. 66 7 ก.ย. 66 1.65% 3.25% 0.25% 1.90%  47,890.41   108,383.56  ไมม่ ี - - 

7 ก.ย. 66 7 ธ.ค. 66 1.65% 2.75% 0.00% 1.65%  41,136.99   149,520.55  ไมม่ ี - - 

7 ธ.ค. 66 7 ม.ีค. 67 1.65% 4.00% 1.00% 2.65%  66,068.49   215,589.04  ม ี ไมใ่ช ้ - 

7 ม.ีค. 67 7 ม.ิย. 67 2.30% 4.50% ไมม่กีำรจ่ำย 2.30%  57,972.60   273,561.64  ม ี ไมใ่ช ้ - 

https://www.bot.or.th/App/THORCalculator/en
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7 ม.ิย. 67 9 ก.ย. 67 2.30% 5.00% ไมม่กีำรจ่ำย 2.30%  59,232.88   332,794.52  ม ี ไมใ่ช ้ - 

9 ก.ย. 67 9 ธ.ค. 67 2.30% 5.50% ไมม่กีำรจ่ำย 2.30%  57,342.47   390,136.99  ม ี ไมใ่ช ้ - 

9 ธ.ค. 67 7 ม.ีค. 68 2.30% 6.00% ไมม่กีำรจ่ำย 2.30%  55,452.05   445,589.04  ม ี ใช ้ 10,000,000.00 

7 ม.ีค. 68 9 ม.ิย. 68 3.00% 6.50% ไมม่กีำรจ่ำย 3.00% - - ม ี ไมใ่ช ้ - 

9 ม.ิย. 68 8 ก.ย. 68 3.00% 7.00% ไมม่กีำรจ่ำย 3.00% - - ม ี ไมใ่ช ้ - 

8 ก.ย. 68 8 ธ.ค. 68 3.00% 6.75% ไมม่กีำรจ่ำย 3.00% - - ม ี ไมใ่ช ้ - 

8 ธ.ค. 68 9 ม.ีค. 69 3.00% 6.25% ไมม่กีำรจ่ำย 3.00% - - ม ี ไมใ่ช ้ - 

9 ม.ีค. 69 8 ม.ิย. 69 3.70% 5.75% ไมม่กีำรจ่ำย 3.70% - - ม ี ไมใ่ช ้ - 

8 ม.ิย. 69 7 ก.ย. 69 3.70% 5.25% ไมม่กีำรจ่ำย 3.70% - - ม ี ไมใ่ช ้ - 

7 ก.ย. 69 8 ธ.ค. 69 3.70% 4.75% ไมม่กีำรจ่ำย 3.70% - - ม ี ไมใ่ช ้ - 

8 ธ.ค. 69 8 ม.ีค. 70 3.70% 4.25% ไมม่กีำรจ่ำย 3.70% - - ม ี ไมใ่ช ้ - 

8 ม.ีค. 70 7 ม.ิย. 70 4.40% 3.75% ไมม่กีำรจ่ำย 4.40% - - ม ี ไมใ่ช ้ - 

7 ม.ิย. 70 7 ก.ย. 70 4.40% 3.25% ไมม่กีำรจ่ำย 4.40% - - ม ี ไมใ่ช ้ - 

7 ก.ย. 70 7 ธ.ค. 70 4.40% 2.75% ไมม่กีำรจ่ำย 4.40% - - ม ี ไมใ่ช ้ - 

7 ธ.ค. 70 7 ม.ีค. 71 4.40% 2.25% ไมม่กีำรจ่ำย 4.40% - - ไมม่ ี - - 
 

 
ผลตอบแทนรวม = 10,000,000 +  445,589.04 – 10,000,000 =  445,589.04 

จ ำลองผลค ำนวนผลตอบแทนรวม 

 

 
 การเป็นบคุคลภายใน : ไมเ่ป็น 
 ความเสีย่งส าคญัของตราสาร 
1. หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงเป็นตรำสำรทีม่สีภำพคลอ่งต ่ำ และมตีลำดรองจ ำกดั ท ำใหผู้ล้งทนุอำจซือ้ขำยไดไ้มส่ะดวก 
2. ผูล้งทนุมคีวำมเสีย่งทีจ่ะสญูเงนิลงทนุทัง้หมดหรอืบำงสว่น หำกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงไมม่กีำรคุม้ครองเงนิตน้ หรอืคุม้ครองเงนิตน้
ต ่ำกว่ำ 100% ของเงนิลงทุน ทัง้นี้ กำรลงทุนในหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงเป็นธุรกรรมทีไ่ม่ใช ่"เงนิฝำก" และธุรกรรมกำรลงทุนใน 
หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงดังกลำ่วจะไมไ่ดรั้บควำมคุม้ครองจำกสถำบนัคุม้ครองเงนิฝำกแตอ่ยำ่งใด 

3. หุน้กูท้ี่มอีนุพันธ์แฝงเป็นตรำสำรที่มคีวำมซับซอ้นมำกกว่ำหุน้กูห้รือตรำสำรหนี้ทั่วไป เนื่องจำกมสี่วนที่เป็นตรำสำรอนุพันธ์ 
(derivatives) ซึง่จะมคีวำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งหลำยดำ้น เชน่ ควำมเสีย่งของปัจจัยอำ้งองิ ควำมเสีย่งดำ้นเครดติของผูอ้อกตรำสำร 
เป็นตน้ ซึง่ผูล้งทนุจะตอ้งศกึษำและท ำควำมเขำ้ใจรำยละเอยีดอยำ่งถีถ่ว้นกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

4. Credit Rating ของผูอ้อกตรำสำรเป็นเพียงขอ้มูลประกอบกำรตัดสินใจของผูล้งทุนเท่ำนั้น มิใช่ส ิ่งชี้น ำกำรซื้อขำยหุน้กู ้
ทีม่อีนุพันธแ์ฝง และไมไ่ดเ้ป็นกำรรับประกนัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผูอ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง 

5. ผูอ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงอำจจะเสนอขำยหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงหลำยชดุ ซึง่หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงแต่ละชดุจะมอีำยุแตกต่ำงกัน
และมคีวำมเสีย่งไมเ่ทำ่กนั ซึง่โดยทั่วไปหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงทีม่อีำยมุำกกวำ่จะมคีวำมเสีย่งสงูกวำ่  

6. หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงทีม่กีำรจ่ำยผลตอบแทนอำ้งองิกับอัตรำดอกเบีย้/ดัชนีอัตรำดอกเบีย้ เป็นหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงทีใ่หอ้ัตรำ
ดอกเบีย้ในอัตรำลอยตัว ขึน้อยู่กับกำรเคลือ่นไหวของอัตรำดอกเบีย้อำ้งองิ/ดัชนีอัตรำดอกเบีย้อำ้งองิตำมเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้น
สญัญำทีก่ ำหนดสทิธแิละหนำ้ทีข่องผูอ้อกและผูถ้อืหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง (Final Terms) ทีเ่กีย่วขอ้ง 

7. ในระหว่ำงอำยุหุน้กูท้ี่มอีนุพันธแ์ฝง สัญญำที่ก ำหนดสทิธแิละหนำ้ที่ของผูอ้อกและผูถ้อืหุน้กูท้ีม่อีนุพันธ์แฝง (Final Terms)  
ทีเ่กีย่วขอ้ง อำจมขีอ้ก ำหนดใหผู้อ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงสำมำรถท ำกำรไถถ่อนหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงกอ่นวันครบก ำหนดอำยดุว้ย
เหตผุลทำงภำษี หรอืเหตอุืน่ใด (callable) เชน่ เหตไุมช่อบดว้ยกฎหมำย (Illegality Event) เหตทุำงภำษี (Tax Event) เป็นตน้ 
หรือมีขอ้ก ำหนดใหผู้ถ้ือหุน้กูท้ี่มีอนุพันธ์แฝงสำมำรถขอไถ่ถอนหุน้กูท้ี่มอีนุพันธ์แฝงก่อนวันครบก ำหนดอำยุได ้(puttable)  
โดยในกรณีทีม่กีำรไถถ่อนหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงกอ่นวันครบก ำหนดอำย ุผูถ้อืหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงมคีวำมเสีย่งทีจ่ะไมไ่ดรั้บเงนิตน้
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คนืทัง้จ ำนวนและ/หรอือำจไม่ไดรั้บผลตอบแทนตำมทีค่ำดหมำยไว ้หรอือำจจะเสยีโอกำสในกำรไดรั้บผลตอบแทนทีค่ำดว่ำ 
จะไดรั้บจำกผูอ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง หำกผูอ้อกหรอืผูถ้อืหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงใชส้ทิธไิถ่ถอนในชว่งทีอ่ัตรำผลตอบแทนใน
ตลำดลดต ่ำลงกวำ่อตัรำผลตอบแทนของหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง เป็นตน้  

ทัง้นี ้ผูล้งทนุสำมำรถศกึษำรำยละเอยีดควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัตรำสำรไดใ้นแบบ filing (แบบ 69-SP-1) สว่นที ่3 หัวขอ้ 4 ปัจจัย
ควำมเสีย่งของหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง 
ค าเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอืน่ 
1.ค ำเตอืน 
• กำรอนุมัตจิำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ไม่ไดห้มำยควำมว่ำแนะน ำใหล้งทุน ประกันกำรช ำระหนี้ ผลตอบแทน เงนิตน้ หรอืรับรองควำม
ถกูตอ้งของขอ้มลู 
• ขอ้มลูสรปุนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของหนังสอืชีช้วน (แบบ 69-SP-1) ซึง่เป็นเพยีงขอ้มลูสรปุเกีย่วกบักำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสีย่ง
ของหลักทรัพยแ์ละบรษัิททีอ่อกและเสนอขำยหลักทรัพย ์ดังนัน้ ผูล้งทุนตอ้งวเิครำะหค์วำมเสีย่งและศกึษำขอ้มลูจำกหนังสอืชีช้วน 
(แบบ 69-SP-1) 
2.ขอ้มลูแจง้เตอืนอืน่                                                                  . 
• ประวัตกิำรผดินัดช ำระหนี้ : ผูอ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงไมม่กีำรผดินัดช ำระหนี้ ดอกเบีย้ หรอืเงนิตน้ของตรำสำรหนี้อืน่ใด หรอืผดินัดช ำระ
หนีเ้งนิกูย้มืจำกธนำคำรพำณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถำบนักำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ โดยดปูระวัติ
ยอ้นหลัง 3 ปีของผูอ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงจำกบรษัิทขอ้มลูเครดติแหง่ชำต ิและงบกำรเงนิทีต่รวจสอบโดยผูส้อบบัญชรัีบอนุญำต                                                                 
• ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์: ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) ท ำหนำ้ทีเ่ป็นผูจ้ัดจ ำหน่ำยหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง และตวัแทน
ค ำนวณเงนิ 

 
 

 


