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ข้อมูลสรุปนีเป็นส่วนหนึงของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุน้กูท้ีมีอนุพนัธแ์ฝงและหนังสอืชีชวน ซึงเป็นเพียงข้อมูลสรุป
เกยีวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสียงของหุน้กูท้มีีอนุพนัธแ์ฝงและของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ดังนนั  

ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีชวนฉบับเต็ม ซึงสามารถขอได้จาก 
ผู้จัดจาํหน่ายหุน้กู้ทมีอีนุพันธแ์ฝงและธนาคาร หรอือาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ทีมอีนุพันธแ์ฝง

และร่างหนังสอืชีชวนทธีนาคารยนืต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ได้ท ีwebsite ของสาํนักงาน ก.ล.ต.  

สรุปข้อมลูสาํคัญของตราสาร (Factsheet) 

หุ้นกูท้มีีอนุพันธแ์ฝงชนดิระบชุือผู้ถือ ประเภทไมด่อ้ยสทิธิ ไม่มีประกัน ไมม่กีารแปลงสภาพและไม่มผีู้แทนผู้ถือหุน้กูท้ีมีอนุพนัธแ์ฝง 

ซึงอ้างอิงกับดัชนี Solactive Luxury Dynamic Factors Index  (SOLUX10F Index) – Tranche A 

ออกโดยธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  
ภายใต้โครงการหุ้นกูท้มีีอนุพนัธแ์ฝงของธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ครังท ี1/2563 

ข้อมูลทสีําคัญของตราสาร 

ประเภทตราสาร หุ้น กู้ ที มีอนุพัน ธ์แฝงชนิดระบุ ชื อผู้ถื อ 

ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีการ

แปลงสภาพและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทีมี

อนุพ ันธ์แฝงทีมีการจ่ายคืนเงินตน้และ

ผลตอบแทนอา้งอิงกบั 

ดั ช นี  Solactive Luxury Dynamic Factors  

Index   

อายุตราสาร ตามทีระบุไว้ในสัญญ าทีกําหนด

สิทธิและหน้าทีของผู้ออกและผู้ถือ

หุ้นกูท้ีมีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) 

ทเีกียวขอ้ง 

วันทอีอกตราสาร ตามทีระบุไว้ในสัญญ าทีกําหนด

สิทธิและหน้าทีของผู ้ออกและผู้ถือ

หุ้นกูท้ีมีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) 

ทเีกียวขอ้ง 

สกุลเงนิ  บาท หรือ 

 สกลุเงินตราต่างประเทศ 

ทงัน ีตามทีระบุไวใ้นสญัญาทกีาํหนดสิทธิ

และหนา้ทีของผูอ้อกและผูถื้อหุน้กูท้มีี

อนพุนัธแ์ฝง (Final Terms) ทเีกียวขอ้ง 

วันทคีรบกาํหนดอายุ  ตามทีระบุไว้ในสัญญ าทีกําหนด

สิทธิและหน้าทีของผู ้ออกและผู้ถือ

หุ้นกูท้ีมีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) 

ทเีกียวขอ้ง 

การจัดอนัดับความน่าเชือถือ  ไม่มี  ผูค้าํประกัน/ผูร้บัอาวัล…..….  

 ตราสาร…….................................   

 ผู้ออกหุ้นกู้ที มีอนุพันธ์แฝงภายใต้

โครงการหุน้กูท้ีมีอนพุนัธแ์ฝง ครงัท ี1/2563 

ของธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ไดร้บั

การจัดอันดับความน่าเชือถือโดยบริษัท 

ฟิทช์เรทติง (ประเทศไทย) จํากัด ทีระดับ 

“AA+(tha)” แนวโน้ม  “Stable” เมือวันท ี        

 เมษ ายน  ทัง นี  ผู ้ออกหุ ้นกู ้ทีมี

อนุพันธ์แฝงจะจัดให้มีการจัดอันดับความ

น่าเชือถือของผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์แฝง

อย่างต่อ เ นืองต ลอดอายุข องหุ ้นกู ้ที มี

ระยะเวลาการเสนอขาย ภายใน 1 ปี นับแต่ว ันทีแบบ 69-

DEBT-SP-1 ฉบบันีมีผลใชบ้งัคบั 

จาํนวนหน่วยทเีสนอขาย ตามทีระบุไว้ในสัญญ าทีกําหนด

สิทธิและหน้าทีของผู ้ออกและผู้ถือ

หุ้นกูท้ีมีอนุพันธ์แฝง (Final Terms) 

ทเีกียวขอ้ง 

มูลค่าทตีราไวต้่อหน่วย ไม่ตาํกว่าหน่วยละ  ลา้นบาทหรือ

เ ท ีย บ เ ท ่า  ห ร ือ เ ป ็ น ไ ป ต า ม

หลกัเกณฑท์ีกาํหนดในประกาศใด ๆ 

ของสํานักงาน  ก .ล.ต .และ/ห รือ

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที

เกียวขอ้ง ทังนี เป็นไปตามทีระบุใน
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อนพุนัธแ์ฝงในแต่ละรุ่นหุน้กูท้มีีอนพุนัธแ์ฝง

ทอีอกภายใตโ้ครงการ 

สญัญาทกีาํหนดสิทธิและหนา้ทีของ

ผูอ้อกและผูถ้ือหุน้กูท้ีมีอนุพันธ์แฝง 

(Final Terms) ทเีกียวขอ้ง 

ประเภทการเสนอขาย  PO       PP(II)    

 PP(HNW)   PP (II&HNW) 

มูลค่าการเสนอขายรวม หุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์แฝงทีออกภายใต้

โครงการหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์แฝงของ

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ครังที 1/2563 ณ เวลาใด ๆ ไม่เกิน 

30,000 ลา้นบาทหรอืเงินสกุลอืนทีมี

จาํนวนเทียบเท่ากนั 

ปัจจัยอ้างอิง 1.หลักทรัพยไ์ทยหรือหลักทรพัยต์่างประเทศ 

ที ม ีล ัก ษ ณ ะ เป็ น ต ร า ส า ร ทุน  เช่น หุ้น 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วย ETF เป็น

ตน้  

2.ดชันีหลกัทรพัยท์เีกียวขอ้งกบัปัจจยัอา้งอิง

ตาม 1. ซึงมีคุณสมบัติตามทีกาํหนดไวใ้น

ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน เรือง การ

ขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและ

เสนอขายหุน้กูท้มีีอนพุนัธแ์ฝง   

ข้อจาํกัดในการขาย/โอน  

(ถ้ามี) 

หุน้กูที้มีอนุพันธแ์ฝงทอีอกและเสนอ

ขายภายใตโ้ครงการหุน้กูท้ีมีอนพุนัธ์

แฝงของธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) ครงัที 1/2563 เป็นหุ้นกู้ที

มีอนุพนัธแ์ฝงทีเสนอขายต่อผูล้งทุน

สถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ทีมี

ลกัษณะตามทีกาํหนดไวใ้นประกาศ

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ย การกาํหนด

บทนิยามผู ้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุน

รายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ 

ดังนัน ผู้ออกหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์แฝง

และผูถื้อหุน้กูท้ีมีอนุพนัธแ์ฝงจะตอ้ง

ไม่เสนอขายหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์แฝงไม่

ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลทีไม่ใช่ผู้

ลงทุนสถาบันหรือผู ้ลงทุนรายใหญ่ 

ผูอ้อกหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์แฝงขอสงวน

สิทธิทีจะไม่รบัจดทะเบียนการโอน

หุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าในทอด

ใดๆ ให้แก่บุคคลอืนทีไม่ใช่ผู้ลงทุน

สถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ เวน้แต่

เป็นการโอนทางมรดก  

วันกาํหนดค่าปัจจัยอ้างอิง ตามทีระบุไว้ในสัญญาทีกาํหนดสิทธิและ

หน้าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์

แฝง (Final Terms) ทเีกียวขอ้ง 

 

การคาํประกัน/หลกัประกัน ไม่มี 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ทมีอีนุพันธ์

แฝง 

 Physical    Cash    การคุ้มครองเงนิต้น  

ณ วันครบกาํหนดอาย ุ

มี/ไม่มี 
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 Physical และ/หรอื Cash  

 อนืๆ............  

ราคาเสนอขาย ไม ่ต ํา ก ว ่า ห น ่ว ย ล ะ   ล ้า น บ า ท ห รือ

เทียบเท่า หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที

กําหนดในประกาศใด ๆ ของสํานักงาน 

ก.ล.ต.และ/หรือประกาศธนาคารแห่ง

ประเทศไทยทีเกียวขอ้ง ทงันี เป็นไปตามที

ระบุในสญัญาทีกาํหนดสิทธิและหนา้ทีของ

ผูอ้อกและผู ้ถือหุน้กูท้ีมีอนุพันธ์แฝง (Final 

Terms) ทเีกียวขอ้ง 

การเป็นบคุคลภายใน  เป็น  ไม่เป็น 

สิทธิในการไถ่ถอนกอ่น

กาํหนด 

ตามทีระบุไว้ในสัญญาทีกาํหนดสิทธิและ

หน้าทีของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกูท้ีมีอนุพันธ์

แฝง (Final Terms) ทเีกียวขอ้ง 

ข้อกาํหนดในการดาํรง

อัตราสว่นทางการเงนิ (ถ้าม)ี 

ไม่มี 

อัตราดอกเบีย เป็นไปตามทีระบุไวใ้นสญัญาทีกาํหนดสิทธิ

และหน้าทีของผู้ออกและผู้ ถือหุ้นกู้ทีมี

อนพุนัธแ์ฝง (Final Terms) ทเีกียวขอ้ง 

  

งวดการจ่ายผลตอบแทน ชาํระครงัเดียวในวนัครบกาํหนดอายุหุน้กูท้ี

มีอนพุนัธแ์ฝง  

นายทะเบียนหุน้กู้ทมีี

อนุพนัธแ์ฝง 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

วันจ่ายดอกเบียงวดแรก ไม่มี เนืองจากเป็นการจ่ายดอกเบียครัง

เดยีวเมอืครบกาํหนดอายุ 

ผู้จัดจาํหน่ายหุน้กู้ทมีี

อนุพนัธแ์ฝง 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

อัตราผลตอบแทนสูงสดุ/

ตาํสุด 

- อัตราผลตอบแทนสูงสุดขึนอยู่กับความ

เคลือนไหวของของราคาและความผนัผวน

ของปัจจัยอ้างอิงที เกียวข้องและอัตรา

ดอกเบียต่ออายุตราสาร ตามทีระบุไว้ใน

สญัญาทีกาํหนดสิทธิและหนา้ทีของผูอ้อก

แ ล ะ ผู้ ถื อ หุ้ น กู้ ที มี อ นุ พั น ธ์แ ฝ ง  (Final 

Terms) ทเีกียวขอ้ง  

- อัตราผลตอบแทนตาํสดุขาดทุนรอ้ยละ 0 

ต่ออายตุราสาร  

ผู้แทนผู้ถือหุน้กูท้มีีอนุพนัธ์

แฝง 

ไม่มี 
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ลักษณะและเงอืนไขในการจ่ายเงนิตน้ / ผลตอบแทน 

หุน้กูท้มีอีนุพันธแ์ฝง ซงึอา้งองิกบั1.หลกัทรพัยไ์ทยหรือหลกัทรพัยต์่างประเทศ ทีมีลักษณะเป็นตราสารทุน เช่น หุน้ หน่วยลงทุนของกองทนุรวม หน่วย ETF 

เป็นตน้ 2.ดชันีหลกัทรพัยท์ีเกียวขอ้งกับปัจจยัอ้างอิงตาม 1. ซึงมีคุณสมบตัิตามทีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการตลาดทุน เรือง การขออนุญาต

และการอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูท้ีมีอนุพันธแ์ฝง   มลีกัษณะดงัต่อไปนี 

 

ในวนัครบกาํหนดอายขุองหุน้กูท้ีมีอนพุนัธแ์ฝง  

 

ในกรณีทอีนุพันธแ์ฝงเป็นการซือสิทธิในการซือปัจจัยอ้างอิง (Long Call Option) 

 

1. การจ่ายผลตอบแทน 

ผูล้งทนุจะไดร้บัผลตอบแทนในสกลุเงินทกีาํหนด ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี 

ผลตอบแทนรวม = ผลตอบแทนจากอนพุนัธแ์ฝง 

  

*ผลตอบแทนจากอนพุนัธแ์ฝง = เงินตน้ x (อตัราแลกเปลียนตอนจบ / อตัราแลกเปลียนตอนเรมิตน้) x อตัราผลตอบแทนรว่ม x [(ราคาปัจจยั

อา้งองิ / ราคาใชสิ้ทธิ) – 1] 

 

*ถ้าผลตอบแทนจากอนุพนัธแ์ฝงมีมลูค่าตาํกว่าศูนย ์จะใช้มลูค่าศูนยใ์นการคาํนวณผลตอบแทนรวม 

 

2. การจ่ายคืนเงนิต้น 

ผูล้งทนุจะไดร้บัคืนเงินตน้ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี 

เงินตน้จ่ายคืน = จาํนวนเงินตน้ × อตัราการคุม้ครองเงินตน้ (กรณีทีมีการคุม้ครองเงินตน้)  

 

ตวัอยา่ง 

จาํลองเหตกุารณก์รณีซอืสิทธิในการซือปัจจัยอ้างองิ (Long Call Option) 

 

เงินตน้ [11,400,000 บาท] 

สกลุเงินของตราสาร1 [บาท] 

วนัทอีอกตราสาร [1 มิถนุายน 2562] 

วนัครบกาํหนดอาย ุ [1 มิถนุายน 2567] 

อตัราดอกเบีย [0.00% ต่อปี] 

Day Count Convention [365] 

อตัราคุม้ครองเงินตน้ (%) 100.00% 

ปัจจยัอา้งองิ SOLUX10F Index 

ราคาใชสิ้ทธิ (Strike Price) 300.00 

 
1

 สกลุเงินของตราสารทใีชใ้นเอกสารฉบบันีใชเ้พือแสดงถึงตวัอย่างกลไกการคาํนวณการจ่ายคืนเงินตน้และผลตอบแทนของ หุน้กูที้มอีนพุนัธแ์ฝง ซงึอา้งอิงกบั1.หลกัทรพัยไ์ทย หลกัทรพัยต์่างประเทศทีมี

ลักษณะเป็นตราสารทุน เช่น หน่วยลงทุนของกองทนุรวม หน่วย ETF เป็นตน้ 2.ดชันีหลกัทรพัยที์เกียวขอ้งกับปัจจัยอ้างอิงตาม 1. ซึงมีคุณสมบัติตามทีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการตลาดทุน 

เรือง การขออนญุาตและการอนญุาตใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูที้มีอนพุนัธแ์ฝง เท่านนั สกลุเงินของตราสารทีผูล้งทนุซอืจริงจะเปลียนไปตามสกลุเงินลงทนุของผูล้งทนุ 
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ราคาอา้งองิ ค่าเฉลียของระดบั SOLUX10F Index ทกุๆรอบปี ตลอดอายหุุน้กู ้

อตัราผลตอบแทนรว่ม (Participant Rate, %) 70% 

สกลุเงินของผลตอบแทนจากอนพุนัธแ์ฝง EUR 

อตัราแลกเปลียนตอนเรมิตน้ (THB amount per 1 EUR) 38.00 

 

ราคา

อา้งองิ 

อตัราแลกเปลียน

ตอนจบ  
ผลตอบแทนจากอนุพนัธแ์ฝง การจา่ยคืนเงินตน้ รวมผลกาํไร/ขาดทนุจากการลงทุน 

270 35.00 

ผลตอบแทนจากอนุพนัธแ์ฝง =  

11,400,000 x (35.00 / 38.00) x 70% x 

[(270 / 300) - 1] = -735,000 บาท  

ปรบัเป็นศนูยเ์นอืงจากมมีลูค่าตาํกวา่ศนูย ์

เงินตน้จ่ายคืน = 

11,400,000 x 100% 

= 11,400,000 บาท 

(เงินตน้จา่ยคืน + ผลตอบแทนจากอนพุนัธ์

แฝง ) – เงินตน้ = (11,400,000 + 0) – 

11,400,000 = 0 บาท 

300 35.00 

ผลตอบแทนจากอนุพนัธแ์ฝง =  

11,400,000 x (35.00 / 38.00) x 70% x 

[(300 / 300) - 1] = 0 บาท  

(เงินตน้จา่ยคืน + ผลตอบแทนจากอนพุนัธ์

แฝง ) – เงินตน้ = (11,400,000 + 0) – 

11,400,000 = 0 บาท 

330 35.00 

ผลตอบแทนจากอนุพนัธแ์ฝง =  

11,400,000 x (35.00 / 38.00) x 70% x 

[(330 / 300) - 1] = 735,000 บาท  

(เงินตน้จา่ยคืน + ผลตอบแทนจากอนพุนัธ์

แฝง ) – เงินตน้ = (11,400,000 + 

735,000) – 11,400,000 = 735,000 บาท 

360 35.00 

ผลตอบแทนจากอนุพนัธแ์ฝง =  

11,400,000 x (35.00 / 38.00) x 70% x 

[(360 / 300) - 1] = 1,470,000 บาท  

(เงินตน้จา่ยคืน + ผลตอบแทนจากอนุพนัธ์

แฝง ) – เงินตน้ = (11,400,000 + 

1,470,000) – 11,400,000 = 1,470,000 

บาท 

390 35.00 

ผลตอบแทนจากอนุพนัธแ์ฝง =  

11,400,000 x (35.00 / 38.00) x 70% x 

[(390 / 300) - 1] = 2,205,000 บาท  

(เงินตน้จา่ยคืน + ผลตอบแทนจากอนุพนัธ์

แฝง ) – เงินตน้ = (11,400,000 + 

2,205,000) – 11,400,000 = 2,205,000 

บาท 

 

 

ราคา

อา้งองิ 

อตัราแลกเปลียน

ตอนจบ  
ผลตอบแทนจากอนุพนัธแ์ฝง การจา่ยคืนเงินตน้ รวมผลกาํไร/ขาดทนุจากการลงทุน 

270 40.00 

ผลตอบแทนจากอนุพนัธแ์ฝง =  

11,400,000 x (40.00 / 38.00) x 70% x 

[(270 / 300) - 1] = -840,000 บาท  

ปรบัเป็นศนูยเ์นอืงจากมมีลูค่าตาํกวา่ศนูย ์

เงินตน้จ่ายคืน = 

11,400,000 x 100% 

= 11,400,000 บาท 

(เงินตน้จา่ยคืน + ผลตอบแทนจาก

อนพุนัธแ์ฝง ) – เงินตน้ = ( ,400,000 

+ 0) – 11,400,000 = 0 บาท 

300 40.00 

ผลตอบแทนจากอนุพนัธแ์ฝง =  

11,400,000 x (40.00 / 38.00) x 70% x 

[(300 / 300) - 1] = 0 บาท  

(เงินตน้จา่ยคืน + ผลตอบแทนจาก

อนพุนัธแ์ฝง ) – เงินตน้ = ( ,400,000 

+ 0) – 11,400,000 = 0 บาท 
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330 40.00 

ผลตอบแทนจากอนุพนัธแ์ฝง =  

11,400,000 x (40.00 / 38.00) x 70% x 

[(330 / 300) - 1] = 840,000 บาท  

(เงินตน้จา่ยคืน + ผลตอบแทนจาก

อนพุนัธแ์ฝง ) – เงินตน้ = (11,400,000 

+ 840,000) – 11,400,000 = 840,000 

บาท 

360 40.00 

ผลตอบแทนจากอนุพนัธแ์ฝง =  

11,400,000 x (40.00 / 38.00) x 70% x 

[(360 / 300) - 1] = 1,680,000 บาท  

(เงินตน้จา่ยคืน + ผลตอบแทนจาก

อนพุนัธแ์ฝง ) – เงินตน้ = (11,400,000 

+ 1,680,000) – 11,400,000 = 

1,680,000 บาท 

390 40.00 

ผลตอบแทนจากอนุพนัธแ์ฝง =  

11,400,000 x (40.00 / 38.00) x 70% x 

[(390 / 300) - 1] = 2,520,000 บาท  

(เงินตน้จา่ยคืน + ผลตอบแทนจาก

อนพุนัธแ์ฝง ) – เงินตน้ = (11,400,000 

+ 2,520,000) – 11,400,000 = 

2,520,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับการได้รับชาํระหนีกรณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ 
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คาํเตอืนทสีําคญั 

 หุน้กูท้มีีอนพุนัธแ์ฝงเป็นตราสารทีมีความซบัซอ้นมากกว่าหุน้กูท้วัไป เนืองจากเป็นตราสารทปีระกอบดว้ยตราสารหนีและอนพุนัธ ์(derivatives) โดย

การลงทุนในหุน้กูท้ีมีอนุพนัธแ์ฝงจะมีความเสียงทีเกียวขอ้งหลายดา้น เช่น ความเสียงของปัจจัยอา้งอิง ความเสียงดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร เป็น

ตน้ ผูล้งทนุมีความเสียงทีจะสูญเงินลงทุนทงัหมดหรือบางส่วน เนืองจากหุน้กูท้ีมีอนุพนัธแ์ฝงไม่ไดม้ีการคุม้ครองเงินตน้ นอกจากนนั หุน้กูท้มีีอนุพนัธ์

แฝงยงัเป็นตราสารทีมีสภาพคล่องตาํ และมีตลาดรองทีมีขอบเขตจาํกัด ดังนัน ผูล้งทุนจะตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจรายละเอียดอย่างถีถว้นก่อน

ตดัสินใจลงทนุ 

นอกจากนี ผูอ้อกหุน้กูท้ีมีอนุพันธ์แฝงอาจจะเสนอขายหุน้กูท้ีมีอนุพันธ์แฝงหลายชุด ซึงหุน้กู้ทีมีอนุพนัธ์แฝงแต่ละชุดจะมีอายุแตกต่างกันและมี 

ความเสียงไม่เท่ากนั ซงึโดยทวัไปหุน้กูท้มีีอนพุนัธแ์ฝงทีมีอายมุากกว่าจะมีความเสียงสงูกว่า ทงัน ีการลงทุนในหุน้กูท้ีมีอนพุนัธแ์ฝงนเีป็นธุรกรรมทีไม่ใช่ 

"เงินฝาก" และธุรกรรมการลงทุนในหุน้กูท้มีีอนพุนัธแ์ฝงดงักล่าวจะไมไ่ดร้บัความคุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงินฝากแต่อย่างใด 

 

ลักษณะพเิศษและความเสยีงทสีําคัญของตราสาร 

หุน้กูท้ีมีอนุพนัธแ์ฝงทีมีการจ่ายคืนเงินตน้และผลตอบแทนอา้งอิงกับ 1.หลกัทรพัยไ์ทยหรือหลกัทรพัยต์่างประเทศ ทีมีลักษณะเป็นตราสารทุน เช่น หุน้ 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วย ETF เป็นตน้ 2.ดัชนีหลกัทรพัยท์ีเกียวขอ้งกับปัจจยัอ้างอิงตาม 1. ซึงมีคุณสมบัติตามทีกาํหนดไวใ้นประกาศ

คณะกรรมการตลาดทุน เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูท้ีมีอนุพนัธ์แฝง (Equity Linked Note) เป็นหุน้กูท้ีมีอนุพนัธ์

แฝงทมีีความเสียงดงัต่อไปนี 

 หุน้กูท้มีีอนพุนัธแ์ฝงทีมีการจ่ายคนืเงนิตน้และผลตอบแทนอา้งองิกบัหลกัทรพัยไ์ทยหรอืหลกัทรพัยต์า่งประเทศ ดชันีหลกัทรพัยด์งักล่าวน ีเป็นหุน้กูท้มีี

อนพุนัธแ์ฝงทมีีความเสียงแตกต่างกนัตามขอ้กาํหนดเพิมเติมของราคาหุน้กูท้มีีอนพุนัธแ์ฝงในแต่ละชดุ ผลตอบแทนและวิธีการไถ่ถอนหุน้กูท้มีีอนุพนัธ์

แฝงนนั ขึนอยู่กับขอ้ตกลงทีทาํขึนระหว่างผู้ถือหุ้นกูท้ีมีอนุพันธ์แฝงกับผูอ้อกหุ้นกูท้ีมีอนุพันธ์แฝง ตามแต่ละประเภทของหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์แฝงตาม

เงอืนไขทีระบุไวใ้นสญัญาทีกาํหนดสิทธิและหนา้ทีของผูอ้อกและผูถื้อหุน้กูท้ีมอีนพุนัธแ์ฝง (Final Terms) ทเีกียวขอ้ง โดยในกรณีทีชาํระคืนเงนิตน้คืนใน

รูปแบบของเงินหรือหลักทรพัยอ์า้งอิงหรือทงัสองรูปแบบ ในมลูค่าทีมากหรือนอ้ยกว่ามลูค่ารวมทีตราไว ้ทงันี หุน้กูท้ีมีอนุพนัธแ์ฝงนีไม่มีการคุม้ครอง 

เงินตน้ แมผู้ถื้อหุน้กูท้ีมีอนพุนัธแ์ฝงถือหุน้กูที้มีอนพุนัธแ์ฝงจนถึงวนัครบกาํหนดอายุ  

 นอกจากนนั ในระหว่างอายุหุน้กูท้ีมีอนุพนัธแ์ฝง สญัญาทีกาํหนดสิทธิและหนา้ทขีองผูอ้อกและผูถื้อหุน้กูท้ีมีอนุพนัธแ์ฝง (Final Terms) ทเีกียวขอ้ง 

อาจมีขอ้กาํหนดใหผู้อ้อกหุน้กูท้ีมีอนุพนัธแ์ฝงสามารถทาํการไถ่ถอนหุน้กูที้มีอนุพนัธแ์ฝงก่อนวนัครบกาํหนดอายุดว้ยเหตุผลทางภาษี หรือเหตุอืนใด 

(callable) เช่น เหตุไม่ชอบดว้ยกฎหมาย (Illegality Event) เหตุทางภาษี (Tax Event) เป็นตน้ หรือมีขอ้กาํหนดใหผู้ถื้อหุ้นกูท้มีีอนุพนัธแ์ฝงสามารถขอ

ไถถ่อนหุน้กูท้ีมีอนพุนัธแ์ฝงก่อนวนัครบกาํหนดอายไุด ้(puttable) โดยในกรณีทีมีการไถ่ถอนหุน้กูท้ีมีอนุพนัธแ์ฝงก่อนวนัครบกาํหนดอาย ุผูถื้อหุน้กูท้ีมี

อนุพันธ์แฝงมีความเสียงทีจะไม่ไดร้บัเงินตน้คืนทงัจาํนวนและ/หรืออาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามทีคาดหมายไว ้หรืออาจจะเสียโอกาสในการไดร้บั

ผลตอบแทนทีคาดว่าจะไดร้บัจากผูอ้อกหุน้กูท้มีีอนุพนัธแ์ฝง หากผูอ้อกหรือผูถ้ือหุน้กูท้ีมีอนพุนัธแ์ฝงใชสิ้ทธิไถ่ถอนในช่วงทีอตัราผลตอบแทนในตลาด

ลดตาํลงกว่าอตัราผลตอบแทนของหุน้กูท้ีมีอนพุนัธแ์ฝง เป็นตน้  

 

ความเสียงทัวไป 

ความเสียงเกียวกับผู้ออกหุ้นกู ้

1. ความเสยีงด้านเครดิต (Credit Risk) คือ ความเสียงทีเกิดจากความเสียหายอนัเนืองมาจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตัิตามเงือนไขทีไดต้ก

ลงและระบไุวใ้นสญัญา รวมถึงการทีคู่คา้ของธนาคารถกูปรบัลดอนัดบัความเสียง ซงึอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได ้และการดาํรงเงินกองทุนของธนาคาร ซึง

ธนาคารใหค้วามสาํคญัต่อการบรหิารความเสียงดา้นเครดิต ทงัในระดบัลกูคา้และระดบัพอรต์โฟลิโอ โดยระบบการบรหิารความเสียงดา้นเครดิตของธนาคาร 

ประกอบดว้ยกระบวนการทสีาํคญั คือ การระบุความเสียง การประเมินความเสียง การติดตามและควบคมุความเสียง และการรายงานความเสียง 

 

2. ความเสียงด้านตลาด (Market Risk) คือ ความเสียงทีธนาคารอาจไดร้บัความเสียหายจากการเปลียนแปลงมลูค่าของฐานะทงัทีอยู่ในและ
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นอกงบแสดงฐานะทางการเงินทเีกิดจากการเคลือนไหวของอตัราดอกเบีย อตัราแลกเปลียน ราคาตราสารทุน และราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ทีมีผลกระทบในทาง

ลบต่อรายไดแ้ละเงินกองทนุของธนาคาร 

3. ความเสียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) คือ ความเสียงทีจะเกิดความเสียหายต่างๆ อันเนืองมาจากความไม่เพียงพอหรือความ

บกพร่องของกระบวนการควบคมุภายใน บุคลากร ระบบงานของธนาคาร หรือเหตกุารณภ์ายนอก รวมถึงความเสียงดา้นกฎหมาย แต่ไม่รวมความเสียงดา้น

กลยุทธ ์(Strategic Risk) และความเสียงดา้นชือเสียง (Reputational Risk) ซงึธนาคารดูแลและใหค้วามสาํคญัต่อการบรหิารความเสียงดา้นปฏิบตัิการ  โดย

ยึดหลกัการบรหิารจดัการความเสียง  ขนั 

4. ความเสียงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสียงทีเกิดจากการทีธนาคารไม่สามารถชาํระหนีสินหรือภาระผูกพันเมือถึงกาํหนด เนืองจากไม่

สามารถเปลียนสินทรพัยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พยีงพอ หรือสามารถจดัหาเงินทนุไดด้ว้ยตน้ทุนทีสงูเกินกว่าระดบัทียอมรบัได ้ ซงึอาจ

ส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของธนาคาร 

5. การบริหารจัดการเงนิกองทุน  ธนาคารไดด้าํเนินการบรหิารจดัการเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ ์Basel III ทธีนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 

ทังในระดับธนาคารและระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยไดถื้อปฏิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา  ธนาคารมีการปฏิบัติตามกระบวนการ

มาตรฐานในการบรหิารความเสียง และการดแูลความเพียงพอของเงินกองทนุตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยและหลกัปฏิบตัิสากลมาโดยตลอด 

มีการทาํ Stress Test ครอบคลมุความเสียงทีมีนัยสาํคัญทงัในภาวะปกติและภาวะวิกฤต เพือประเมินผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินกองทุน และวาง 

กลยทุธเ์พือรกัษาระดบัเงินกองทนุใหเ้พียงพอสาํหรบัปัจจบุนัและอนาคต 

6. ความเสียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิงทีธนาคารใหค้วามสาํคญัอย่างยิง โดยธนาคารไดม้ีมาตรการป้องกัน และพัฒนาระบบการ

รกัษาความปลอดภัยดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนือง เพือเป็นการเพิมขีดความสามารถในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอรโ์ดยผูไ้ม่ประสงคด์ี ที

พยายามเขา้ถึงขอ้มลูทสีาํคญั หรือเป็นความลบั หรือสรา้งความเสียหายอนืๆ ใหก้บัธนาคาร  

ธนาคารจัดใหมี้การรกัษาความปลอดภัยดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค ์3 ประการ ไดแ้ก่ การรกัษาความลับ ความถูกตอ้ง 

และความพรอ้มใชง้านของขอ้มลูและระบบงาน โดยมขีนัตอนในการรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีประกอบดว้ยการป้องกนั ตรวจจบั และ

บรหิารจดัการในการรบัมือการโจมตีทางไซเบอร ์รวมถึงมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจาํทกุเดือน  

7. ความเสียงอืนๆ ทีเกียวข้อง เช่น  ความเสียงดา้นชือเสียง (Reputation Risk) ความเสียงดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risk) ความเสียงจาก

ทรพัยสิ์นรอการขาย  ความเสียงจากภาวะเศรษฐกิจ และความเสียงจากผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ COVID -19 

รายละเอียดปรากฏตามส่วนที 3. ขอ้มลูผูอ้อกหุน้กู ้( ) ปัจจยัความเสียงทวัไปของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายตราสารหนแีละรา่งหนงัสือชี

ชวน 
ความเสยีงของตราสาร 

1. ความเสียงดา้นราคา (Price Risk) 

ราคาตลาดของหุ้นกูท้ีมีอนุพันธ์แฝงจะได้รบัผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงอัตราดอกเบียในตลาด ความผันผวนของอัตรา

แลกเปลียนในกรณีหุน้กูท้มีีอนพุนัธแ์ฝงมีองคป์ระกอบเกียวขอ้งกบัอตัราแลกเปลียน ความผนัผวนของราคาปัจจยัอา้งองิ สถานการณท์างดา้นเศรษฐกิจ 

การเงิน การกาํกับดูแล การเมือง การก่อการรา้ย การทหารและอืน ๆ ในประเทศใดประเทศหนึงหรือหลายประเทศทีเกียวขอ้งกับปัจจยัอา้งอิง เป็นตน้  

ผูที้ประสงคจ์ะลงทุนในหุน้กูท้ีมีอนุพันธแ์ฝงจึงควรมีความเขา้ใจเกียวกับความเสียงของหุน้กูที้มีอนุพันธแ์ฝงและควรตดัสินใจลงทุนภายหลังจากทีได้

พิจารณาขอ้มลูทีเกียวขอ้งกบัหุน้กูท้มีีอนพุนัธแ์ฝงอย่างรอบคอบแลว้  

2. ความเสียงดา้นเครดิต (Credit Risk) 

ผูถื้อหุน้กูท้ีมีอนุพนัธแ์ฝงมีความเสียงทผีูอ้อกหุน้กูท้มีีอนุพนัธแ์ฝงจะไม่สามารถจ่ายคืนเงินตน้หรอืผลตอบแทนตามเงือนไขทีระบุไวใ้นสญัญาทีกาํหนด

สิทธิและหนา้ทีของผูอ้อกและผูถื้อหุน้กูท้มีีอนพุนัธแ์ฝง (Final Terms) ทเีกียวขอ้ง ไม่ว่าดว้ยเหตใุด ๆ  ในการประเมินความเสียงดา้นเครดติของผูอ้อกหุน้

กูท้ีมีอนุพันธ์แฝง ผู้ลงทุนสามารถดูอันดบัความน่าเชือถือของผูอ้อกหุน้กูท้ีมีอนุพันธ์แฝงทีจัดทาํโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือประกอบการ

ตัดสินใจลงทุนได ้อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาขอ้มูลผลการดาํเนินงานของผู้ออกหุน้กูท้ีมีอนุพันธ์แฝง และติดตามข่าวสารของ           

ผูอ้อกหุ้นกูท้ีมีอนุพันธ์แฝงเสียก่อน อนึง ผู้ลงทุนสามารถดูอันดับความน่าเชือถือของผูอ้อกหุน้กู้ทีมีอนุพันธ์แฝงทีจัดทาํโดยสถาบันจัดอันดับความ

น่าเชือถือประกอบการตดัสินใจลงทนุได ้ 
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3. การขาดสภาพคล่องของหุน้กูท้มีอีนพุนัธแ์ฝง (Liquidity Risk)  

หุน้กูท้ีมีอนุพนัธแ์ฝงนีอาจไม่สามารถโอนเปลียนมือหรือโอนเปลียนมือไดโ้ดยจาํกัดใหแ้ก่ผูล้งทนุรายใหญ่ หรือ ผูล้งทนุสถาบนัเท่านนั เวน้แต่เป็นการโอน

ทางมรดก ทงันี ตามรายละเอียดทีกาํหนดไวใ้นสญัญาทีกาํหนดสิทธิและหนา้ทีของผูอ้อกและผูถ้ือหุน้กูท้ีมีอนพุนัธแ์ฝง (Final Terms) นอกจากนี ผูอ้อก

หุน้กูท้มีีอนพุนัธแ์ฝงจะไม่ดาํเนินการจดทะเบียนหุน้กูท้มีีอนพุนัธแ์ฝงไวก้บัตลาดรองใดๆ เพือการซอืขายหุน้กูท้ีมีอนพุนัธแ์ฝง ดงันนั ผูถ้ือหุน้กูท้มีีอนพุนัธ์

แฝงอาจมีความเสียงดา้นสภาพคล่องอนัเนืองมาจากขอ้หา้มหรือขอ้จาํกดัการโอนและการไม่มีตลาดรองสาํหรบัการซอืขายหุน้กูท้ีมีอนพุนัธแ์ฝง 

4. ความเสียงอืน ๆ 

ผูถ้ือหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์แฝงอาจมีความเสียงอืน ๆ จากการลงทุนในหุน้กู้ทีมีอนุพันธ์แฝง เช่น ภัยธรรมชาติ การเปลียนแปลงทางการเมือง ตลอดจน

เหตุการณ์ต่าง ๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อปัจจยัอา้งอิง เป็นตน้ ผูท้ีสนใจจะลงทุนในหุน้กูท้ีมีอนุพันธ์แฝงจึงควรศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ใหค้รบถว้นก่อนการ

ลงทนุเพอืใหม้นัใจว่าสามารถยอมรบัความเสียงทงัหมดทีอาจเกิดขึนได ้
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ข้อมูลผู้ออกตราสาร 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

ผูอ้อกหุน้กูท้ีมีอนุพันธ์แฝงประกอบกิจการธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจหลักทรพัย ์และธุรกิจทีเกียวเนืองตามทีไดร้บัอนุญาตภายใตพ้ระราชบัญญัติธุรกิจ 

สถาบันการเงิน พ.ศ.  (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ.  (รวมทังทีมีการแก้ไข 

เพมิเติม) ทงัน ีณ วนัท ี  มีนาคม  ผูอ้อกหุน้กูท้ีมีอนพุนัธแ์ฝง มีสาขาในประเทศ (รวมสาํนกังานใหญ่) จาํนวน ,  สาขา และสาขาต่างประเทศ 

จาํนวน  สาขา ไดแ้ก่ สาขาคุนหมิง สาขามุมไบ สาขาลอสแองเจลิส สาขาพนมเปญ สาขาย่อยจังหวัดเสียมเรียบ สาขาสิงคโปร ์สาขานครหลวง

เวียงจนัทน ์สาขาเคยแ์มน รวมถึง สาํนกังานผูแ้ทนย่างกุง้อีก  แห่ง 

วัตถุประสงคใ์นการเสนอขาย 

ผูอ้อกหุน้กูท้มีีอนพุนัธแ์ฝงมีวตัถปุระสงคท์จีะนาํเงินทีไดจ้ากการเสนอขายหุน้กูที้มีอนพุนัธแ์ฝงภายใตโ้ครงการหุน้กูท้มีีอนพุนัธแ์ฝงของธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) ครงัท ี /  ไปใชเ้พอืบรหิารสภาพคล่อง บรหิารจดัการความเสียงทางดา้นเครดติ บรหิารความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย และใชใ้นการ

ดาํเนินงานทวัไปของผูอ้อกหุน้กูท้มีีอนพุนัธแ์ฝง 
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สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานตามงบการเงนิรวมย้อนหลัง  ปีและตงัแต่ไตรมาส  ถึงไตรมาสล่าสุดหรือเท่าทมีีผลการ

ดาํเนินงานจรงิ 

(หน่วย: ลา้นบาท ยกเวน้อตัราส่วนรอ้ยละ) 
งบการเงนิรวม งวด  เดือนสนิสุด

วันท ี  มนีาคม 

2563 

ปี  ปี  

สินทรพัยร์วม  3,163,060   3,012,216  2,739,203 

หนสิีนรวม  2,824,450   2,663,890  2,425,062 

ส่วนของผูถ้ือหุน้  338,610   348,326  314,141 

เงินใหสิ้นเชือ (หกัรายไดร้อตดับญัชี) 2,131,887 2,089,873 2,024,205 

เงินรบัฝาก 2,352,523  2,155,865  2,039,602 

รายไดด้อกเบียสทุธิ 22,961 88,316 83,689 

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารสทุธิ 4,951 23,237 23,662 

กาํไรสทุธิ 7,292 32,138 31,089 

กาํไรสทุธิ (ส่วนทเีป็นของธนาคาร) 6,467 29,284 28,491 

อตัราส่วนเงินใหส้ินเชือต่อเงินรบัฝาก (LDR) (รอ้ยละ)  90.62   96.94  99.25 

อตัราส่วนค่าใชจ้า่ยจากการดาํเนินงานต่อรายไดจ้ากการดาํเนินงานสทุธิ  

(cost to income ratio) (รอ้ยละ) 

43.49 49.72(1) 45.29 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรพัยท์ีก่อใหเ้กิดรายไดส้ทุธิ (NIM) (รอ้ยละ) 3.14 3.22(2) 3.13 

เงินใหสิ้นเชือดอ้ยคุณภาพ (gross NPLs) ต่อเงินใหสิ้นเชอื (รอ้ยละ) 4.36 4.33 4.53 

อตัราส่วนเงินกองทนุชนัท ี  (Tier 1 ratio) (รอ้ยละ) * 15.03 15.24 14.47 

อตัราส่วนเงินกองทนุทงัสิน (CAR ratio) (รอ้ยละ) * 18.71 19.01 18.22 

( ) หากไม่รวมรายการพเิศษ อตัราส่วนค่าใชจ้่ายต่อรายไดปี้  เท่ากับรอ้ยละ .  

(2) หากไม่รวมรายไดด้อกเบียจากการไดร้บัเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรพัยสิ์นหลกัประกนัจาํนองจาํนวน ,  ลา้นบาท NIM อยู่ที

รอ้ยละ .  สาํหรบัปี  

*    ขอ้มลูเงินกองทนุและอตัราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรพัยเ์สียง ณ วนัที  มีนาคม  และ  ธันวาคม  เป็นขอ้มลูเบืองตน้ทีจดัทาํ
ตามเกณฑแ์ละวิธีการตามประกาศธปท.  

คาํอธิบายและการวเิคราะหข์องฝ่ายบรหิาร สาํหรบัปี 2563 สินสดุวนัท ี31 ธันวาคม 2563 (ฉบบัตรวจสอบ) 
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ประวัติการผิดนัดชาํระหน ี

 ไม่มี                      มี 

ถา้มี โปรดอธิบาย ................................................................................................................................................................................................ 

 

 

ข้อมูลผู้ตดิต่อ 

. ผูล้งทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิและรบัหนงัสือชชีวนไดที้ 

ทอียู่ : ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สาํนกังานตงัอยู่ท ี  ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร   

โทรศพัท ์:  - -  หรอื - -  หรอื - -  (ทมี Markets Solutions and Innovation) 

Website : www.krungthai.com 

Email : - 

. หากผูล้งทนุมีขอ้รอ้งเรียน สามารถติดต่อไดท้ี 

ทอียู่ : ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สาํนกังานตงัอยู่ท ี  ถนนสขุุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท ์:  0-2111-1111 (KTB Call Center) หรือ - -  (จนัทร ์– ศกุร ์เวลา .  น. - .  น.) 

Website : https://complaint.krungthai.com/complaint/Customer/Default.aspx 

Email : complaint.center@krungthai.com 

 


