สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารหนี (Factsheet)
ข้อมูล ณ วันที 17 กันยายน 2563
ข้อมูลสรุ ปนีเป็ นส่วนหนึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝงและหนังสือชีชวน ซึงเป็ นเพียงข้อมูลสรุ ป
เกียวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสียงของหุน้ กูท้ มีี อนุพนั ธ์แฝงและของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ดังนัน
ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีชวนฉบับเต็ม ซึงสามารถขอได้จาก
ผู้จัดจําหน่ายหุน้ กู้ทมีี อนุพันธ์แฝงและธนาคาร หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์แฝง
และร่างหนังสือชีชวนทีธนาคารยืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ที website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Factsheet)
หุ้นกูท้ มีี อนุพันธ์แฝงชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มกี ารแปลงสภาพและไม่มผี ู้แทนผู้ถือหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝง
ซึงอ้างอิงกับดัชนี Solactive Luxury Dynamic Factors Index (SOLUX10F Index) – Tranche A
ออกโดยธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ภายใต้โครงการหุ้นกูท้ มีี อนุพนั ธ์แฝงของธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2563
ข้อมูลทีสําคัญของตราสาร
ประเภทตราสาร

หุ้ น กู้ ที มี อ นุ พั น ธ์ แ ฝงชนิ ด ระบุ ชื อผู้ ถื อ อายุตราสาร
ประเภทไม่ ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีป ระกัน ไม่มีการ
แปลงสภาพและไม่ มี ผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ที มี
อนุพ ัน ธ์แ ฝงที มีก ารจ่ า ยคืน เงิน ต้น และ
วันทีออกตราสาร
ผลตอบแทนอ้างอิงกับ
ดั ช นี Solactive Luxury Dynamic Factors
Index

สกุลเงิน

 บาท หรือ
 สกุลเงินตราต่างประเทศ
ทังนี ตามทีระบุไว้ในสัญญาทีกําหนดสิทธิ
และหน้าทีของผูอ้ อกและผูถ้ ือหุน้ กูท้ มีี
อนุพนั ธ์แฝง (Final Terms) ทีเกียวข้อง
การจัดอันดับความน่าเชือถือ  ไม่มี  ผูค้ าประกั
ํ
น/ผูร้ บั อาวัล…..….
 ตราสาร…….................................
 ผู้ อ อกหุ้ น กู้ ที มี อ นุ พั น ธ์ แ ฝงภายใต้
โครงการหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝง ครังที 1/2563
ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ได้รบั
การจัด อัน ดับ ความน่ า เชื อถื อ โดยบริษั ท
ฟิ ทช์เรทติ ง (ประเทศไทย) จํากัด ที ระดับ
“AA+(tha)” แนวโน้ ม “Stable” เมื อวั น ที
เมษายน
ทั งนี ผู ้อ อกหุ ้น กู ้ที มี
อนุพัน ธ์แฝงจะจัด ให้มีการจัดอันดับความ
น่า เชื อถื อ ของผู้อ อกหุ้น กู้ที มี อ นุพัน ธ์แ ฝง
อย่ า งต่ อ เนื องตลอดอายุข องหุ ้น กู ้ที มี
1

วันทีครบกําหนดอายุ

ระยะเวลาการเสนอขาย
จํานวนหน่วยทีเสนอขาย

มูลค่าทีตราไว้ต่อหน่วย

ตามที ระบุ ไ ว้ใ นสั ญ ญาที กํา หนด
สิท ธิ แ ละหน้า ที ของผู้อ อกและผู้ถื อ
หุ้นกูท้ ีมีอนุพันธ์แฝง (Final Terms)
ทีเกียวข้อง
ตามที ระบุ ไ ว้ใ นสั ญ ญาที กํา หนด
สิท ธิ แ ละหน้าที ของผู้ออกและผู้ถื อ
หุ้นกูท้ ีมีอนุพันธ์แฝง (Final Terms)
ทีเกียวข้อง
ตามที ระบุ ไ ว้ใ นสั ญ ญาที กํา หนด
สิท ธิ แ ละหน้าที ของผู้ออกและผู้ถื อ
หุ้นกูท้ ีมีอนุพันธ์แฝง (Final Terms)
ทีเกียวข้อง
ภายใน 1 ปี นับ แต่ว ัน ที แบบ 69DEBT-SP-1 ฉบับนีมีผลใช้บงั คับ
ตามที ระบุ ไ ว้ใ นสั ญ ญาที กํา หนด
สิท ธิ แ ละหน้าที ของผู้ออกและผู้ถื อ
หุ้นกูท้ ีมีอนุพันธ์แฝง (Final Terms)
ทีเกียวข้อง
ไม่ตากว่
ํ าหน่วยละ ล้านบาทหรือ
เ ท ี ย บ เ ท ่ า ห รื อ เ ป็ น ไ ป ต า ม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศใด ๆ
ของสํา นั ก งาน ก.ล.ต.และ/หรื อ
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที
เกียวข้อง ทังนี เป็ นไปตามทีระบุใน
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อนุพนั ธ์แฝงในแต่ละรุ่นหุน้ กูท้ มีี อนุพนั ธ์แฝง
ทีออกภายใต้โครงการ
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สัญญาทีกําหนดสิทธิและหน้าทีของ
ผูอ้ อกและผูถ้ ือหุน้ กูท้ ีมีอนุพันธ์แฝง
(Final Terms) ทีเกียวข้อง

ประเภทการเสนอขาย

 PO  PP(II)
 PP(HNW)  PP (II&HNW)

มูลค่าการเสนอขายรวม

หุ้น กู้ที มี อ นุ พัน ธ์แ ฝงที ออกภายใต้
โครงการหุ้น กู้ที มี อ นุ พัน ธ์แ ฝงของ
ธนาคารกรุ ง ไทย จํา กั ด (มหาชน)
ครังที 1/2563 ณ เวลาใด ๆ ไม่ เกิน
30,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลอืนทีมี
จํานวนเทียบเท่ากัน

ปั จจัยอ้างอิง

1.หลักทรัพย์ไทยหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ ข้อจํากัดในการขาย/โอน
ที มี ล ัก ษ ณ ะ เป็ น ต ราส า รทุ น เช่ น หุ้น (ถ้ามี)
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วย ETF เป็ น
ต้น
2.ดัชนีหลักทรัพย์ทเกี
ี ยวข้องกับปั จจัยอ้า งอิง
ตาม 1. ซึงมีคุณสมบัติ ต ามที กําหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน เรือง การ
ขออนุญ าตและการอนุ ญ าตให้อ อกและ
เสนอขายหุน้ กูท้ มีี อนุพนั ธ์แฝง

หุน้ กูท้ ีมีอนุพันธ์แฝงทีออกและเสนอ
ขายภายใต้โครงการหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์
แฝงของธนาคารกรุ ง ไทย จํา กั ด
(มหาชน) ครังที 1/2563 เป็ นหุ้นกู้ที
มีอนุพนั ธ์แฝงทีเสนอขายต่อผูล้ งทุน
สถาบั น และผู้ ล งทุ น รายใหญ่ ที มี
ลักษณะตามทีกําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การกําหนด
บทนิ ย ามผู้ล งทุ น สถาบั น ผู้ล งทุ น
รายใหญ่พิเศษ และผูล้ งทุนรายใหญ่
ดัง นั น ผู้อ อกหุ้ น กู้ที มี อ นุ พัน ธ์แ ฝง
และผูถ้ ือหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝงจะต้อง
ไม่เสนอขายหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์แฝงไม่
ว่ า ทอดใด ๆ ให้แ ก่ บุ ค คลที ไม่ ใ ช่ ผู้
ลงทุน สถาบัน หรือผู ้ลงทุน รายใหญ่
ผูอ้ อกหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์แฝงขอสงวน
สิท ธิ ที จะไม่ รบั จดทะเบีย นการโอน
หุ้น กู้ที มี อ นุ พั น ธ์แ ฝงไม่ ว่ า ในทอด
ใดๆ ให้แก่ บุค คลอืนทีไม่ ใช่ผู้ลงทุ น
สถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่ เว้นแต่
เป็ นการโอนทางมรดก
ไม่มี

ร่าง

วันกําหนดค่าปั จจัยอ้างอิง

ตามทีระบุไว้ในสัญ ญาที กําหนดสิท ธิแ ละ การคําประกัน/หลักประกัน
หน้าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมี อนุพัน ธ์
แฝง (Final Terms) ทีเกียวข้อง

การไถ่ถอนหุ้นกู้ทมีี อนุพันธ์
แฝง

 Physical  Cash

การคุ้มครองเงินต้น
ณ วันครบกําหนดอายุ
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มี/ไม่มี
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 Physical และ/หรือ Cash
 อืนๆ............
ราคาเสนอขาย
ไม่ ต ํา ก ว่ า ห น่ ว ย ล ะ ล้า น บ า ท ห รื อ
เที ย บเท่ า หรื อ เป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ที
กํา หนดในประกาศใด ๆ ของสํา นั ก งาน
ก.ล.ต.และ/หรือ ประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยทีเกียวข้อง ทังนี เป็ นไปตามที
ระบุในสัญญาทีกําหนดสิทธิและหน้าทีของ
ผูอ้ อกและผู ้ถือหุน้ กูท้ ีมีอนุพันธ์แฝง (Final
Terms) ทีเกียวข้อง
สิทธิในการไถ่ถอนก่อน
ตามทีระบุไว้ในสัญ ญาที กําหนดสิทธิ และ
กําหนด
หน้า ทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกูท้ ีมี อนุพัน ธ์
แฝง (Final Terms) ทีเกียวข้อง
อัตราดอกเบีย
เป็ นไปตามทีระบุไว้ในสัญญาทีกําหนดสิทธิ
และหน้ า ที ของผู้ อ อกและผู้ ถื อ หุ้ น กู้ ที มี
อนุพนั ธ์แฝง (Final Terms) ทีเกียวข้อง
งวดการจ่ายผลตอบแทน
ชําระครังเดียวในวันครบกําหนดอายุหุน้ กูท้ ี
มีอนุพนั ธ์แฝง
วันจ่ายดอกเบียงวดแรก
อัตราผลตอบแทนสูงสุด/
ตําสุด

ไม่ มี เนื องจากเป็ น การจ่ า ยดอกเบี ยครัง
เดียวเมือครบกําหนดอายุ
- อัต ราผลตอบแทนสูงสุด ขึนอยู่ กั บ ความ
เคลือนไหวของของราคาและความผันผวน
ของปั จจั ย อ้ า งอิ ง ที เกี ยวข้อ งและอั ต รา
ดอกเบี ยต่อ อายุต ราสาร ตามที ระบุ ไว้ใ น
สัญ ญาทีกําหนดสิทธิและหน้าทีของผูอ้ อก
แล ะ ผู้ ถื อ หุ้ น กู้ ที มี อ นุ พั น ธ์ แ ฝ ง (Final
Terms) ทีเกียวข้อง
- อัตราผลตอบแทนตําสุดขาดทุนร้อยละ 0
ต่ออายุตราสาร
ร่าง
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การเป็ นบุคคลภายใน

 เป็ น  ไม่เป็ น

ข้อกําหนดในการดํารง
ไม่มี
อัตราส่วนทางการเงิน (ถ้ามี)

นายทะเบียนหุน้ กู้ทมีี
อนุพนั ธ์แฝง

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ผู้จัดจําหน่ายหุน้ กู้ทมีี
อนุพนั ธ์แฝง

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุน้ กูท้ มีี อนุพนั ธ์
แฝง

ไม่มี
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ลักษณะและเงือนไขในการจ่ายเงินต้น / ผลตอบแทน
หุน้ กูท้ มีี อนุพันธ์แฝง ซึงอ้างอิงกับ1.หลักทรัพย์ไทยหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทีมีลักษณะเป็ นตราสารทุน เช่น หุน้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วย ETF
เป็ นต้น 2.ดัชนีหลักทรัพย์ทีเกียวข้องกับปั จจัยอ้า งอิงตาม 1. ซึงมีคุณสมบัติตามทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดทุน เรือง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ีมีอนุพันธ์แฝง มีลกั ษณะดังต่อไปนี
ในวันครบกําหนดอายุของหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝง
ในกรณีทอนุ
ี พันธ์แฝงเป็ นการซือสิทธิในการซือปั จจัยอ้างอิง (Long Call Option)
1. การจ่ายผลตอบแทน
ผูล้ งทุนจะได้รบั ผลตอบแทนในสกุลเงินทีกําหนด ตามรายละเอียดดังต่อไปนี
ผลตอบแทนรวม = ผลตอบแทนจากอนุพนั ธ์แฝง
*ผลตอบแทนจากอนุพนั ธ์แฝง = เงินต้น x (อัตราแลกเปลียนตอนจบ / อัตราแลกเปลียนตอนเริมต้น) x อัตราผลตอบแทนร่วม x [(ราคาปัจจัย
อ้างอิง / ราคาใช้สิทธิ) – 1]
*ถ้าผลตอบแทนจากอนุพนั ธ์แฝงมีมลู ค่าตํากว่าศูนย์ จะใช้มลู ค่าศูนย์ในการคํานวณผลตอบแทนรวม
2. การจ่ายคืนเงินต้น
ผูล้ งทุนจะได้รบั คืนเงินต้นตามรายละเอียดดังต่อไปนี
เงินต้นจ่ายคืน = จํานวนเงินต้น × อัตราการคุม้ ครองเงินต้น (กรณีทีมีการคุม้ ครองเงินต้น)
ร่าง

ตัวอย่าง

เงินต้น
สกุลเงินของตราสาร1
วันทีออกตราสาร
วันครบกําหนดอายุ
อัตราดอกเบีย
Day Count Convention
อัตราคุม้ ครองเงินต้น (%)
ปั จจัยอ้างอิง
ราคาใช้สิทธิ (Strike Price)

จําลองเหตุการณ์กรณีซอสิ
ื ทธิในการซือปั จจัยอ้างอิง (Long Call Option)
[11,400,000 บาท]
[บาท]
[1 มิถนุ ายน 2562]
[1 มิถนุ ายน 2567]
[0.00% ต่อปี ]
[365]
100.00%
SOLUX10F Index
300.00

1

สกุลเงินของตราสารทีใช้ในเอกสารฉบับนีใช้เพือแสดงถึงตัวอย่างกลไกการคํานวณการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนของ หุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝง ซึงอ้างอิงกับ1.หลักทรัพย์ไทย หลักทรัพย์ต่างประเทศที มี
ลัก ษณะเป็ น ตราสารทุน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วย ETF เป็ นต้น 2.ดัชนีหลักทรัพย์ทีเกียวข้องกับปั จจัยอ้า งอิ ง ตาม 1. ซึ งมีคุณ สมบัติ ต ามที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝง เท่านัน สกุลเงินของตราสารทีผูล้ งทุนซือจริงจะเปลียนไปตามสกุลเงินลงทุนของผูล้ งทุน
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สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารหนี (Factsheet)
ราคาอ้างอิง
อัตราผลตอบแทนร่วม (Participant Rate, %)
สกุลเงินของผลตอบแทนจากอนุพนั ธ์แฝง
อัตราแลกเปลียนตอนเริมต้น (THB amount per 1 EUR)
ราคา
อ้างอิง

ข้อมูล ณ วันที 17 กันยายน 2563
ค่าเฉลียของระดับ SOLUX10F Index ทุกๆรอบปี ตลอดอายุหุน้ กู้
70%
EUR
38.00

อัตราแลกเปลียน
ตอนจบ

ผลตอบแทนจากอนุพนั ธ์แฝง

35.00

ผลตอบแทนจากอนุพนั ธ์แฝง =
11,400,000 x (35.00 / 38.00) x 70% x
[(270 / 300) - 1] = -735,000 บาท
ปรับเป็ นศูนย์เนืองจากมีมลู ค่าตํากว่าศูนย์

(เงินต้นจ่ายคืน + ผลตอบแทนจากอนุพนั ธ์
แฝง ) – เงินต้น = (11,400,000 + 0) –
11,400,000 = 0 บาท

35.00

ผลตอบแทนจากอนุพนั ธ์แฝง =
11,400,000 x (35.00 / 38.00) x 70% x
[(300 / 300) - 1] = 0 บาท

(เงินต้นจ่ายคืน + ผลตอบแทนจากอนุพนั ธ์
แฝง ) – เงินต้น = (11,400,000 + 0) –
11,400,000 = 0 บาท

35.00

ผลตอบแทนจากอนุพนั ธ์แฝง =
11,400,000 x (35.00 / 38.00) x 70% x
[(330 / 300) - 1] = 735,000 บาท

35.00

ผลตอบแทนจากอนุพนั ธ์แฝง =
11,400,000 x (35.00 / 38.00) x 70% x
[(360 / 300) - 1] = 1,470,000 บาท

390

35.00

ผลตอบแทนจากอนุพนั ธ์แฝง =
11,400,000 x (35.00 / 38.00) x 70% x
[(390 / 300) - 1] = 2,205,000 บาท

(เงินต้นจ่ายคืน + ผลตอบแทนจากอนุพนั ธ์
เงินต้นจ่ายคืน =
แฝง ) – เงินต้น = (11,400,000 +
11,400,000 x 100%
735,000) – 11,400,000 = 735,000 บาท
= 11,400,000 บาท
(เงินต้นจ่ายคืน + ผลตอบแทนจากอนุพนั ธ์
แฝง ) – เงินต้น = (11,400,000 +
1,470,000) – 11,400,000 = 1,470,000
บาท
(เงินต้นจ่ายคืน + ผลตอบแทนจากอนุพนั ธ์
แฝง ) – เงินต้น = (11,400,000 +
2,205,000) – 11,400,000 = 2,205,000
บาท

ราคา
อ้างอิง

อัตราแลกเปลียน
ตอนจบ

ผลตอบแทนจากอนุพนั ธ์แฝง

40.00

ผลตอบแทนจากอนุพนั ธ์แฝง =
11,400,000 x (40.00 / 38.00) x 70% x
[(270 / 300) - 1] = -840,000 บาท
ปรับเป็ นศูนย์เนืองจากมีมลู ค่าตํากว่าศูนย์

40.00

ผลตอบแทนจากอนุพนั ธ์แฝง =
11,400,000 x (40.00 / 38.00) x 70% x
[(300 / 300) - 1] = 0 บาท

270

300

330

360

270

300

การจ่ายคืนเงินต้น

ร่าง

การจ่ายคืนเงินต้น
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เงินต้นจ่ายคืน =
11,400,000 x 100%
= 11,400,000 บาท

รวมผลกําไร/ขาดทุนจากการลงทุน

รวมผลกําไร/ขาดทุนจากการลงทุน
(เงินต้นจ่ายคืน + ผลตอบแทนจาก
อนุพนั ธ์แฝง ) – เงินต้น = ( ,400,000
+ 0) – 11,400,000 = 0 บาท
(เงินต้นจ่ายคืน + ผลตอบแทนจาก
อนุพนั ธ์แฝง ) – เงินต้น = ( ,400,000
+ 0) – 11,400,000 = 0 บาท

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารหนี (Factsheet)
330

360

390
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(เงินต้นจ่ายคืน + ผลตอบแทนจาก
อนุพนั ธ์แฝง ) – เงินต้น = (11,400,000
+ 840,000) – 11,400,000 = 840,000
บาท

40.00

ผลตอบแทนจากอนุพนั ธ์แฝง =
11,400,000 x (40.00 / 38.00) x 70% x
[(330 / 300) - 1] = 840,000 บาท

40.00

ผลตอบแทนจากอนุพนั ธ์แฝง =
11,400,000 x (40.00 / 38.00) x 70% x
[(360 / 300) - 1] = 1,680,000 บาท

(เงินต้นจ่ายคืน + ผลตอบแทนจาก
อนุพนั ธ์แฝง ) – เงินต้น = (11,400,000
+ 1,680,000) – 11,400,000 =
1,680,000 บาท

40.00

ผลตอบแทนจากอนุพนั ธ์แฝง =
11,400,000 x (40.00 / 38.00) x 70% x
[(390 / 300) - 1] = 2,520,000 บาท

(เงินต้นจ่ายคืน + ผลตอบแทนจาก
อนุพนั ธ์แฝง ) – เงินต้น = (11,400,000
+ 2,520,000) – 11,400,000 =
2,520,000 บาท

ร่าง

ลําดับการได้รับชําระหนีกรณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ
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คําเตือนทีสําคัญ
 หุน้ กูท้ มีี อนุพนั ธ์แฝงเป็ นตราสารทีมีความซับซ้อนมากกว่าหุน้ กูท้ วไป
ั เนืองจากเป็ นตราสารทีประกอบด้วยตราสารหนีและอนุพนั ธ์ (derivatives) โดย
การลงทุนในหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝงจะมีความเสียงทีเกียวข้องหลายด้าน เช่น ความเสียงของปั จจัยอ้างอิง ความเสียงด้านเครดิตของผูอ้ อกตราสาร เป็ น
ต้น ผูล้ งทุนมีความเสียงทีจะสูญเงินลงทุนทังหมดหรือบางส่วน เนืองจากหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝงไม่ได้มีการคุม้ ครองเงินต้น นอกจากนัน หุน้ กูท้ มีี อนุพนั ธ์
แฝงยังเป็ นตราสารทีมีสภาพคล่องตํา และมีตลาดรองทีมีขอบเขตจํากัด ดังนัน ผูล้ งทุนจะต้องศึกษาและทําความเข้าใจรายละเอียดอย่างถีถ้วนก่อน
ตัดสินใจลงทุน
นอกจากนี ผูอ้ อกหุน้ กูท้ ีมีอนุพันธ์แฝงอาจจะเสนอขายหุน้ กูท้ ีมีอนุพันธ์แฝงหลายชุด ซึงหุน้ กู้ทีมีอนุพนั ธ์แฝงแต่ละชุดจะมีอายุแตกต่างกันและมี
ความเสียงไม่เท่ากัน ซึงโดยทัวไปหุน้ กูท้ มีี อนุพนั ธ์แฝงทีมีอายุมากกว่าจะมีความเสียงสูงกว่า ทังนี การลงทุนในหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝงนีเป็ นธุรกรรมทีไม่ใช่
"เงินฝาก" และธุรกรรมการลงทุนในหุน้ กูท้ มีี อนุพนั ธ์แฝงดังกล่าวจะไม่ได้รบั ความคุม้ ครองจากสถาบันคุม้ ครองเงินฝากแต่อย่างใด
ลักษณะพิเศษและความเสียงทีสําคัญของตราสาร
หุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝงทีมีการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนอ้างอิงกับ 1.หลักทรัพย์ไทยหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทีมีลัก ษณะเป็ นตราสารทุน เช่น หุน้
หน่วยลงทุน ของกองทุน รวม หน่ว ย ETF เป็ นต้น 2.ดัชนีหลักทรัพย์ทีเกียวข้องกับปั จจัยอ้า งอิง ตาม 1. ซึงมีคุณ สมบัติต ามที กําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝง (Equity Linked Note) เป็ นหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์
แฝงทีมีความเสียงดังต่อไปนี
 หุน้ กูท้ มีี อนุพนั ธ์แฝงทีมีการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนอ้างอิงกับหลักทรัพย์ไทยหรือหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ ดัชนีหลักทรัพย์ดงั กล่าวนี เป็ นหุน้ กูท้ มีี
อนุพนั ธ์แฝงทีมีความเสียงแตกต่างกันตามข้อกําหนดเพิมเติมของราคาหุน้ กูท้ มีี อนุพนั ธ์แฝงในแต่ละชุด ผลตอบแทนและวิธีการไถ่ถอนหุน้ กูท้ มีี อนุพนั ธ์
แฝงนัน ขึนอยู่กับข้อตกลงทีทําขึ นระหว่างผู้ถือหุ้นกูท้ ีมีอนุพันธ์แฝงกับผูอ้ อกหุ้นกูท้ ีมีอนุพันธ์แฝง ตามแต่ละประเภทของหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์แฝงตาม
เงือนไขทีระบุไว้ในสัญญาทีกําหนดสิทธิและหน้าทีของผูอ้ อกและผูถ้ ือหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝง (Final Terms) ทีเกียวข้อง โดยในกรณีทีชําระคืนเงินต้นคืนใน
รูปแบบของเงินหรือหลักทรัพย์อา้ งอิงหรือทังสองรูปแบบ ในมูลค่าทีมากหรือน้อยกว่ามูลค่ารวมทีตราไว้ ทังนี หุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝงนีไม่มีการคุม้ ครอง
เงินต้น แม้ผถู้ ือหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝงถือหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝงจนถึงวันครบกําหนดอายุ
ร่าง

 นอกจากนัน ในระหว่างอายุหนุ้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝง สัญญาทีกําหนดสิทธิและหน้าทีของผูอ้ อกและผูถ้ ือหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝง (Final Terms) ทีเกียวข้อง
อาจมีขอ้ กําหนดให้ผูอ้ อกหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝงสามารถทําการไถ่ถอนหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝงก่อนวันครบกําหนดอายุดว้ ยเหตุผลทางภาษี หรือเหตุอืนใด
(callable) เช่น เหตุไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Illegality Event) เหตุทางภาษี (Tax Event) เป็ นต้น หรือมีขอ้ กําหนดให้ผถู้ ือหุ้นกูท้ มีี อนุพนั ธ์แฝงสามารถขอ
ไถ่ถอนหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝงก่อนวันครบกําหนดอายุได้ (puttable) โดยในกรณีทีมีการไถ่ถอนหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝงก่อนวันครบกําหนดอายุ ผูถ้ ือหุน้ กูท้ ีมี
อนุพันธ์แฝงมีความเสียงทีจะไม่ได้รบั เงินต้นคืนทังจํานวนและ/หรืออาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามทีคาดหมายไว้ หรืออาจจะเสียโอกาสในการได้รบั
ผลตอบแทนทีคาดว่าจะได้รบั จากผูอ้ อกหุน้ กูท้ มีี อนุพนั ธ์แฝง หากผูอ้ อกหรือผูถ้ ือหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝงใช้สิทธิไถ่ถอนในช่วงทีอัตราผลตอบแทนในตลาด
ลดตําลงกว่าอัตราผลตอบแทนของหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝง เป็ นต้น
ความเสียงทัวไป
ความเสียงเกียวกับผู้ออกหุ้นกู้
1. ความเสียงด้านเครดิต (Credit Risk) คือ ความเสียงทีเกิดจากความเสียหายอันเนืองมาจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขทีได้ตก
ลงและระบุไว้ในสัญญา รวมถึงการทีคู่คา้ ของธนาคารถูกปรับลดอันดับความเสียง ซึงอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ และการดํารงเงินกองทุนของธนาคาร ซึง
ธนาคารให้ความสําคัญต่อการบริหารความเสียงด้านเครดิต ทังในระดับลูกค้าและระดับพอร์ตโฟลิโอ โดยระบบการบริหารความเสียงด้านเครดิตของธนาคาร
ประกอบด้วยกระบวนการทีสําคัญ คือ การระบุความเสียง การประเมินความเสียง การติดตามและควบคุมความเสียง และการรายงานความเสียง
2. ความเสียงด้านตลาด (Market Risk) คือ ความเสียงทีธนาคารอาจได้รบั ความเสียหายจากการเปลียนแปลงมูลค่าของฐานะทังทีอยู่ในและ
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นอกงบแสดงฐานะทางการเงินทีเกิดจากการเคลือนไหวของอัตราดอกเบีย อัตราแลกเปลียน ราคาตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ทีมีผลกระทบในทาง
ลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
3. ความเสียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) คือ ความเสียงที จะเกิดความเสียหายต่างๆ อันเนืองมาจากความไม่เพียงพอหรือความ
บกพร่องของกระบวนการควบคุมภายใน บุคลากร ระบบงานของธนาคาร หรือเหตุการณ์ภายนอก รวมถึงความเสียงด้านกฎหมาย แต่ไม่รวมความเสียงด้าน
กลยุทธ์ (Strategic Risk) และความเสียงด้านชือเสียง (Reputational Risk) ซึงธนาคารดูแลและให้ความสําคัญต่อการบริหารความเสียงด้านปฏิบตั ิการ โดย
ยึดหลักการบริหารจัดการความเสียง ขัน
4. ความเสียงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสียงทีเกิดจากการทีธนาคารไม่สามารถชําระหนีสินหรือภาระผูกพันเมือถึงกําหนด เนืองจากไม่
สามารถเปลียนสินทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้ดว้ ยต้นทุนทีสูงเกินกว่าระดับทียอมรับได้ ซึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
5. การบริหารจัดการเงินกองทุน ธนาคารได้ดาํ เนินการบริหารจัดการเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
ทังในระดับธนาคารและระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยได้ถื อปฏิบัติ ตังแต่ วันที 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นมา ธนาคารมีการปฏิบัติตามกระบวนการ
มาตรฐานในการบริหารความเสียง และการดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและหลักปฏิบตั ิสากลมาโดยตลอด
มีการทํา Stress Test ครอบคลุมความเสียงทีมีนัยสําคัญทังในภาวะปกติและภาวะวิกฤต เพือประเมินผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินกองทุน และวาง
กลยุทธ์เพือรักษาระดับเงินกองทุนให้เพียงพอสําหรับปัจจุบนั และอนาคต
6. ความเสียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นสิงทีธนาคารให้ความสําคัญอย่างยิง โดยธนาคารได้มีมาตรการป้องกัน และพัฒนาระบบการ
รักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนือง เพือเป็ นการเพิมขีดความสามารถในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์โดยผูไ้ ม่ประสงค์ดี ที
พยายามเข้าถึงข้อมูลทีสําคัญ หรือเป็ นความลับ หรือสร้างความเสียหายอืนๆ ให้กบั ธนาคาร
ธนาคารจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ การรักษาความลับ ความถูกต้อง
และความพร้อมใช้งานของข้อมูลและระบบงาน โดยมีขนตอนในการรั
ั
กษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีประกอบด้วยการป้องกัน ตรวจจับ และ
บริหารจัดการในการรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ รวมถึงมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นประจําทุกเดือน
7. ความเสียงอืนๆ ทีเกียวข้อง เช่น ความเสียงด้านชือเสียง (Reputation Risk) ความเสียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสียงจาก
ทรัพย์สินรอการขาย ความเสียงจากภาวะเศรษฐกิจ และความเสียงจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID -19
รายละเอียดปรากฏตามส่วนที 3. ข้อมูลผูอ้ อกหุน้ กู้ ( ) ปัจจัยความเสียงทัวไปของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนีและร่างหนังสือชี
ชวน
ความเสียงของตราสาร
ร่าง

1.

ความเสียงด้านราคา (Price Risk)

ราคาตลาดของหุ้นกูท้ ีมีอนุพันธ์แฝงจะได้รบั ผลกระทบจากปั จจัยต่าง ๆ ซึงรวมถึงแต่ ไม่จาํ กัดเพียงอัตราดอกเบียในตลาด ความผัน ผวนของอัตรา
แลกเปลียนในกรณีหนุ้ กูท้ มีี อนุพนั ธ์แฝงมีองค์ประกอบเกียวข้องกับอัตราแลกเปลียน ความผันผวนของราคาปัจจัยอ้างอิง สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ
การเงิน การกํากับดูแล การเมือง การก่อการร้าย การทหารและอืน ๆ ในประเทศใดประเทศหนึงหรือหลายประเทศทีเกียวข้องกับปั จจัยอ้างอิง เป็ นต้น
ผูท้ ีประสงค์จะลงทุนในหุน้ กูท้ ีมีอนุพันธ์แฝงจึงควรมีความเข้าใจเกียวกับความเสียงของหุน้ กูท้ ีมีอนุพันธ์แฝงและควรตัดสินใจลงทุนภายหลังจากทีได้
พิจารณาข้อมูลทีเกียวข้องกับหุน้ กูท้ มีี อนุพนั ธ์แฝงอย่างรอบคอบแล้ว
2.

ความเสียงด้านเครดิต (Credit Risk)

ผูถ้ ือหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝงมีความเสียงทีผูอ้ อกหุน้ กูท้ มีี อนุพนั ธ์แฝงจะไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นหรือผลตอบแทนตามเงือนไขทีระบุไว้ในสัญญาทีกําหนด
สิทธิและหน้าทีของผูอ้ อกและผูถ้ ือหุน้ กูท้ มีี อนุพนั ธ์แฝง (Final Terms) ทีเกียวข้อง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ในการประเมินความเสียงด้านเครดิตของผูอ้ อกหุน้
กูท้ ีมีอนุพันธ์แฝง ผู้ลงทุนสามารถดูอันดับความน่าเชือถื อของผูอ้ อกหุน้ กูท้ ีมีอนุพันธ์แฝงทีจัดทําโดยสถาบันจัด อันดับความน่าเชือถือประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดําเนินงานของผู้ออกหุน้ กูท้ ีมีอนุพันธ์แฝง และติดตามข่าวสารของ
ผูอ้ อกหุ้นกูท้ ีมีอนุพันธ์แฝงเสียก่อน อนึง ผู้ลงทุนสามารถดูอันดับความน่าเชือถื อของผูอ้ อกหุน้ กู้ทีมีอนุพันธ์แฝงทีจัดทําโดยสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชือถือประกอบการตัดสินใจลงทุนได้
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3.
การขาดสภาพคล่องของหุน้ กูท้ มีี อนุพนั ธ์แฝง (Liquidity Risk)

ข้อมูล ณ วันที 17 กันยายน 2563

หุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝงนีอาจไม่สามารถโอนเปลียนมือหรือโอนเปลียนมือได้โดยจํากัดให้แก่ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือ ผูล้ งทุนสถาบันเท่านัน เว้นแต่เป็ นการโอน
ทางมรดก ทังนี ตามรายละเอียดทีกําหนดไว้ในสัญญาทีกําหนดสิทธิและหน้าทีของผูอ้ อกและผูถ้ ือหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝง (Final Terms) นอกจากนี ผูอ้ อก
หุน้ กูท้ มีี อนุพนั ธ์แฝงจะไม่ดาํ เนินการจดทะเบียนหุน้ กูท้ มีี อนุพนั ธ์แฝงไว้กบั ตลาดรองใดๆ เพือการซือขายหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝง ดังนัน ผูถ้ ือหุน้ กูท้ มีี อนุพนั ธ์
แฝงอาจมีความเสียงด้านสภาพคล่องอันเนืองมาจากข้อห้ามหรือข้อจํากัดการโอนและการไม่มีตลาดรองสําหรับการซือขายหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝง
4.

ความเสียงอืน ๆ

ผูถ้ ื อหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์แฝงอาจมีค วามเสียงอืน ๆ จากการลงทุน ในหุน้ กู้ทีมีอนุพันธ์แฝง เช่น ภัย ธรรมชาติ การเปลี ยนแปลงทางการเมือง ตลอดจน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อปั จจัยอ้างอิง เป็ นต้น ผูท้ ีสนใจจะลงทุนในหุน้ กูท้ ีมีอนุพันธ์แฝงจึงควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนก่อนการ
ลงทุนเพือให้มนใจว่
ั าสามารถยอมรับความเสียงทังหมดทีอาจเกิดขึนได้

ร่าง

9

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารหนี (Factsheet)

ข้อมูล ณ วันที 17 กันยายน 2563
ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ผูอ้ อกหุน้ กูท้ ีมีอนุพันธ์แฝงประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจทีเกียวเนืองตามทีได้รบั อนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบัน การเงิน พ.ศ.
(รวมทังทีมีก ารแก้ไขเพิมเติม) และพระราชบัญ ญั ติห ลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ พ.ศ.
(รวมทังทีมีก ารแก้ไข
เพิมเติม) ทังนี ณ วันที มีนาคม
ผูอ้ อกหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝง มีสาขาในประเทศ (รวมสํานักงานใหญ่) จํานวน , สาขา และสาขาต่างประเทศ
จํานวน สาขา ได้แก่ สาขาคุนหมิง สาขามุมไบ สาขาลอสแองเจลิ ส สาขาพนมเปญ สาขาย่อยจังหวัดเสียมเรียบ สาขาสิงคโปร์ สาขานครหลวง
เวียงจันทน์ สาขาเคย์แมน รวมถึง สํานักงานผูแ้ ทนย่างกุง้ อีก แห่ง
วัตถุประสงค์ในการเสนอขาย
ผูอ้ อกหุน้ กูท้ มีี อนุพนั ธ์แฝงมีวตั ถุประสงค์ทจะนํ
ี าเงินทีได้จากการเสนอขายหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝงภายใต้โครงการหุน้ กูท้ มีี อนุพนั ธ์แฝงของธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) ครังที /
ไปใช้เพือบริหารสภาพคล่อง บริหารจัดการความเสียงทางด้านเครดิต บริหารความเสียงด้านอัตราดอกเบีย และใช้ในการ
ดําเนินงานทัวไปของผูอ้ อกหุน้ กูท้ มีี อนุพนั ธ์แฝง

ร่าง
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สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง ปี และตังแต่ไตรมาส ถึงไตรมาสล่าสุดหรือเท่าทีมีผลการ
ดําเนินงานจริง
(หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นอัตราส่วนร้อยละ)
งบการเงินรวม
งวด เดือนสินสุด
ปี
ปี
วันที มีนาคม
2563
สินทรัพย์รวม
3,163,060
3,012,216
2,739,203
หนีสินรวม
2,824,450
2,663,890
2,425,062
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
338,610
348,326
314,141
เงินให้สินเชือ (หักรายได้รอตัดบัญชี)
2,131,887
2,089,873
2,024,205
เงินรับฝาก
2,352,523
2,155,865
2,039,602
รายได้ดอกเบียสุทธิ
22,961
88,316
83,689
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ
4,951
23,237
23,662
กําไรสุทธิ
7,292
32,138
31,089
กําไรสุทธิ (ส่วนทีเป็ นของธนาคาร)
6,467
29,284
28,491
อัตราส่วนเงินให้สินเชือต่อเงินรับฝาก (LDR) (ร้อยละ)
90.62
96.94
99.25
อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยจากการดําเนินงานต่อรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ
43.49
49.72(1)
45.29
(cost to income ratio) (ร้อยละ)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดรายได้สทุ ธิ (NIM) (ร้อยละ)
3.14
3.22(2)
3.13
เงินให้สินเชือด้อยคุณภาพ (gross NPLs) ต่อเงินให้สินเชือ (ร้อยละ)
4.36
4.33
4.53
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที (Tier 1 ratio) (ร้อยละ) *
15.03
15.24
14.47
อัตราส่วนเงินกองทุนทังสิน (CAR ratio) (ร้อยละ) *
18.71
19.01
18.22
( ) หากไม่รวมรายการพิเศษ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ปี
เท่ากับร้อยละ .
(2) หากไม่รวมรายได้ดอกเบียจากการได้รบั เงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจํานองจํานวน , ล้านบาท NIM อยู่ที
ร้อยละ . สําหรับปี
* ข้อมูลเงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง ณ วันที มีนาคม
และ ธันวาคม
เป็ นข้อมูลเบืองต้นทีจัดทํา
ตามเกณฑ์และวิธีการตามประกาศธปท.
ร่าง

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริหาร สําหรับปี 2563 สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 (ฉบับตรวจสอบ)
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สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารหนี (Factsheet)

ข้อมูล ณ วันที 17 กันยายน 2563
ประวัติการผิดนัดชําระหนี

 ไม่มี
 มี
ถ้ามี โปรดอธิบาย ................................................................................................................................................................................................

ข้อมูลผู้ตดิ ต่อ
. ผูล้ งทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิมเติมและรับหนังสือชีชวนได้ที
ทีอยู่ :
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานตังอยู่ที ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ :
- หรือ - หรือ - (ทีม Markets Solutions and Innovation)
Website : www.krungthai.com
Email :
. หากผูล้ งทุนมีขอ้ ร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที
ทีอยู่ :
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานตังอยู่ที ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ :
0-2111-1111 (KTB Call Center) หรือ - (จันทร์ – ศุกร์ เวลา . น. - . น.)
Website : https://complaint.krungthai.com/complaint/Customer/Default.aspx
Email :
complaint.center@krungthai.com
ร่าง

12

