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บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จาํกัด 
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เสนอขาย 
“หุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝงระยะสั /น ครั/งที� 3/2563” 

โครงการหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝงระยะสั /นของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด ครั/งที� 3/2563 
เสนอขายในวงจํากัดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ 

 

หุ้นกู้ ที�มีอนพุันธ์แฝงชนิดระบุชื�อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง โดยมีอายุไม่เกิน 270 วัน นับจากวนัที�ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุันธ์แฝง 
มลูค่าเงินต้นคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ�งรวมทั 2งสิ 2นไม่เกิน 8,000 ล้านบาท มีราคาที�เสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงต่อหน่วยร้อยละ 70 ถึง 110 ของมลูค่าที�ตราไว้ และอาจ
มีอัตราดอกเบี 2ยคงที�/ไม่คงที� ร้อยละ 0 ถึง 50 ต่อปี สําหรับหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงประเภทมีดอกเบี 2ย หรือมีอัตราส่วนลดร้อยละ 0 ถึง 30 ต่อปี สําหรับหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง
ประเภทไม่มีดอกเบี 2ย ตามที�ระบไุว้ในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาที�เกี�ยวข้องของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงระยะสั 2นแต่ละประเภทหรือแต่ละชดุ 

 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด (“ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุันธ์แฝง” หรือ “บริษัท”) มีความประสงค์ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุันธ์แฝงระยะสั 2นเป็นคราวๆ โดยหุ้นกู้ ที�มี
อนุพนัธ์แฝงแต่ละประเภทหรือแต่ละชดุที�ออกและเสนอขายจะอยู่ภายใต้บงัคบัของข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง 
รวมถึงข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาของหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงแต่ละประเภทหรือแต่ละชุด โครงการออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงระยะสั 2น ครั 2งที� 3/2563 ที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงเสนอขายในครั 2งนี 2มีลกัษณะการไถ่ถอนอ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงหรือดชันีปัจจยัอ้างอิง โดยปัจจัยอ้างอิงหรือดชันีปัจจยัอ้างอิงดงักล่าวได้แก่ (ก) หลกัทรัพย์ซึ�ง
เป็นองค์ประกอบของดชันีหลกัทรัพย์ SET100 หรือ (ข) ตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket Securities) ซึ�งประกอบด้วยหลกัทรัพย์ที�เป็นองค์ประกอบของดชันีหลกัทรัพย ์SET PQQ 
หรือ (ค) ดชันีหลกัทรัพย์ไทย  
 

ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ AA(tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ 2งส์ (ประเทศไทย) จํากดั เมื�อวนัที� V เมษายน VWXY โดยผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงจะมีการจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือตลอดอายหุุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 

ผู้จัดจําหน่ายหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝง 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย ์จํากดั 

นายทะเบียนหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝง 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย ์จํากดั 

ตัวแทนคํานวณเงิน 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย ์จํากดั 

 
ระยะเวลาในการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงตั 2งแต่ วนัที� VX มิถนุายน VWXY – VW มิถนุายน VWX[ 

 วนัที�ยื�นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและร่างหนงัสือชี 2ชวน วนัที� \ มิถนุายน VWXY 
วนัที�แบบแสดงรายการข้อมลูเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและร่างหนงัสือชี 2ชวนมีผลบงัคบัใช้ วนัที� VX มิถนุายน VWXY    

 

คําเตือน : การลงทุนมีความเสี�ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน 

ก่อนตดัสินใจลงทุน ผู้ลงทนุต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมลูรายละเอียดเกี�ยวกบัผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและเงื�อนไขของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงรวมทั 2งความ
เหมาะสมในการลงทนุ และความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บงัคบัของแบบแสดงรายการข้อมลูเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและร่างหนังสือชี 2ชวนนี 2 มิได้
เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์แนะนําให้ลงทนุในหุ้นกู้ ที�มีอนพุันธ์แฝงที�เสนอขาย หรือมิได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและ
ถกูต้องของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงและร่างหนังสือชี 2ชวนนี 2แต่อย่างใด ทั 2งนี 2 การรับรองความถกูต้องครบถ้วนของข้อมูลใน
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและร่างหนงัสือชี 2ชวนนี 2เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  
 

หากแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและร่างหนงัสือชี 2ชวนมีข้อความหรือรายการที�เป็นเท็จหรือขาดข้อความที�ควรต้องแจ้งในสาระสําคญั ผู้
ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�ได้ซื 2อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงไม่เกินหนึ�งปีนับแต่วันที�แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงและร่างหนังสือชี 2ชวนนั 2นมีผลใช้
บงัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั 2งนี 2 ภายในหนึ�งปี
นบัแต่วันที�ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุันธ์แฝงและร่างหนังสือชี 2ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที�ควรต้องแจ้งในสาระสําคญั 
แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัที�แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและร่างหนงัสือชี 2ชวนมีผลใช้บงัคบั  
 

ทั 2งนี 2 มลูค่าไถ่ถอนรวมของหุ้นกู้ ที�มีอนพุันธ์แฝงจะขึ 2นอยู่กบัราคาของหลกัทรัพย์อ้างอิงในวนักําหนดค่าหลกัทรัพย์ ซึ�งอาจทําให้มูลค่าไถ่ถอนรวมของหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์
แฝงตํ�ากว่าเงินต้นที�ผู้ลงทนุชําระให้กบัผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 

บุคคลทั�วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงและร่างหนังสือชี 2ชวนได้ที�ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันทําการของสํานักงาน 
ระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th 
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ส่วนที� 	 หน้าที� 1

ส่วนท ี� 2 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 
 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด (“ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง” หรือ “บริษัท”) เป็นบริษัทในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ 
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลงัให้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประเภทใบอนุญาตการ
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์แบบ ก ซึ�งประกอบธุรกิจได้ ดังนี 7 1) การเป็นนายหน้าซื 7อขายหลักทรัพย์ 2) การค้าหลกัทรัพย์ 3) การเป็นที�
ปรึกษาการลงทุน 4) การจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ 5) กิจการการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์  (Principle & Agent) I) การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล) นอกจากนี 7 ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจ
ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื 7อขายล่วงหน้า ประเภทใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื 7อขายล่วงหน้าแบบ ส-K ซึ�งประกอบ
ธุรกิจได้ ดงันี 7 1) การเป็นตวัแทนซื 7อขายสญัญาซื 7อขายล่วงหน้า 	) การเป็นผู้ ค้าสญัญาซื 7อขายล่วงหน้า (ขอจดทะเบียนให้บริการลกูค้า
เฉพาะลกูค้าที�เป็นผู้ลงทนุสถาบนั)  

 
ปัจจุบนั บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 2,400 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นที�ออกและชําระแล้วจํานวน 2,100 ล้านบาท ธุรกิจหลกั

ของบริษัทคือ ธุรกิจนายหน้าซื 7อขายหลกัทรัพย์และสญัญาซื 7อขายล่วงหน้า ให้บริการเป็นนายหน้าในการซื 7อขายหลกัทรัพย์และสญัญา
ซื 7อขายล่วงหน้าให้แก่ลกูค้าประเภทบุคคลและสถาบนัทั 7งในประเทศและต่างประเทศ มีสํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาจํานวน 6 
สาขา สําหรับผลประกอบการของปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม K.TI พนัล้านบาท ปรับลดลงร้อยละ KU โดยหลักเกิดจากรายได้กําไร
และผลตอบแทนจากเครื�องมือทางการเงิน และรายได้ค่านายหน้าปรับตวัลดลงตามมลูค่าการซื 7อขายในตลาดหลกัทรัพย์ กําไรสทุธิของ
บริษัทในปี 	VI	 มีจํานวน WIU ล้านบาท ลดลงร้อยละ K	 จากปีที�ผ่านมา จากรายได้รับรวมที�ปรับลดลงทั 7งในส่วนของธุรกิจ
หลกัทรัพย์ ธุรกิจตราสารอนพุนัธ์ และธุรกิจอื�นๆ บริษัทมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (ROE) อยู่ที�ร้อยละ KV ซึ�งสงูกว่าอัตรา
ค่าเฉลี�ยในอุตสาหกรรม ผู้ออกมีสินทรัพย์รวม 7,702 ล้านบาท หนี 7สินรวม 4,664 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้น 3,037 ล้านบาท และมี
อตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสทุธิคิดเป็นร้อยละ 49.80 ซึ�งสงูกว่าอตัราขั 7นตํ�าตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที�
สํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด คือไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 7 โดยภาพรวมบริษัทมีผลการดําเนินงานที�ดี 
 

บริษัทมีความประสงค์จะออกหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝง ภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝงระยะสั 7นของบริษัทหลกัทรัพย์ 
ไทยพาณิชย์ จํากัด ครั 7งที� 3/2563 ซึ�งมีมลูค่าวงเงินคงค้างจํานวนไม่เกิน 8,000 ล้านบาท เสนอขายในวงจํากัดให้แก่นกัลงทุนสถาบัน
และนกัลงทุนรายใหญ่ ตามคํานิยามในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที� กจ. 4/2560 การกําหนดบท
นิยามผู้ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่  ลงวนัที� 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยระบุชื�อผู้ ถือประเภทไม่ด้อย
สิทธิ ไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง และจดข้อจํากัดการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงไว้กับสํานักงาน ก.ล.ต. โดยผู้ออกหุ้ นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงจะขอสงวนสิทธิที�จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่วา่ทอดใด ๆ ให้แก่บคุคลอื�นที�ไม่ใช่ผู้ลงทนุสถาบนัและ
ผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนตามกฎหมาย ทางมรดก หรือคําสั�งศาล ทั 7งนี 7บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงเป็น
คราวๆ ภายใต้ข้อบงัคบัข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝง และผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง รวมถึงข้อกําหนด
เพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาของหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงแต่ละชดุ  
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โครงการออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงระยะสั 7น ครั 7งที� 3/2563 ที�ผู้ออกหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงเสนอขายในครั 7งนี 7มีลกัษณะการไถ่ถอน
อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงหรือดัชนีปัจจัยอ้างอิง  โดยปัจจัยอ้างอิงหรือดัชนีปัจจัยอ้างอิงดังกล่าวได้แก่ (ก)ราคาหุ้ นสามัญซึ�งเป็น
องค์ประกอบของดชันี SET100 หรือ (ข) ตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket Securities) ซึ�งประกอบด้วยหุ้นต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียนที�มี
รายชื�ออยู่ในดชันี SET 100 INDEX หรือ (ค) ระดบัดชันีกลุ่มหลกัทรัพย์ไทย 

 
การลงทนุในหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงมีความเสี�ยง ซึ�งความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เสนอขายในครั 7งนี 7 ได้แก่  

 ความเสี�ยงทั�วไปของหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝง เช่น ความเสี�ยงที�เกิดขึ 7นจากภาวการณ์เปลี�ยนแปลงของตลาดเงินและตลาด
ทนุทั 7งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น 

 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงมลูค่าตลาดของหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝงและปัจจยัอ้างอิง เช่น การเปลี�ยนแปลงของราคา
ตลาดของปัจจยัอ้างอิงอาจมีผลต่อการชําระคืนเงินต้นตามจํานวนที�ระบุ ณ วนัครบกําหนดไถ่ถอน ดงันั 7น ผู้ถือหุ้นกู้ที�มี
อนุพันธ์แฝงอาจมีความเสี�ยงที�จะได้รับผลขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึ 7นจากมูลค่าปัจจัยอ้างอิงที� ได้ รับชําระลดลงอัน
เนื�องมาจากราคาตลาดของปัจจยัอ้างอิงตํ�ากว่าราคาที�ตกลงส่งมอบเมื�อครบกําหนดไถ่ถอนดงักล่าวได้ 

 ความเสี�ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง เช่น บริษัทฯ ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงอาจไม่สามารถทํา
การชําระคืนเงินต้น พร้อมทั 7งอัตราดอกเบี 7ยได้เต็มจํานวน และ/หรือได้ตรงตามกําหนดเวลา หรือไม่สามารถส่งมอบ
ปัจจัยอ้างอิงได้ในจํานวนที�ได้ตกลงกัน หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อกําหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกําหนดเพิ�มเติม
เกี�ยวกับราคาของหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�เกี�ยวข้อง เป็นต้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัเครดิตความน่าเชื�อถือ
จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ 7งส์ (ประเทศไทย) จํากัด ที�ระดับ AA(tha) เมื�อ วันที� 2 เมษายน 2563 ซึ�งสะท้อนถึงความมั�นคง
ทางสถานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี 7ของบริษัทฯ 

 ความเสี�ยงด้านสภาพคล่องของหุ้ นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝง หุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงระยะสั 7นที�เสนอขายในครั 7งนี 7 เสนอขายใน
วงจํากัดให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ซึ�งเป็นหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝงชนิดระบุชื�อผู้ ถือ และผู้ออกหุ้นกู้ที�มี
อนุพนัธ์แฝงได้ระบุข้อจํากัดการโอนหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝงไว้กับสํานกังาน ก.ล.ต. โดยผู้ออกหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงขอสงวน
สิทธิที�จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื�นที�ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ลงทุน
รายใหญ่ ดงันั 7น ผู้ ถือหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝง อาจมีความเสี�ยงด้านสภาพคล่องอันเนื�องจากข้อจํากดัการโอน และการไม่มี
ตลาดรองสําหรับซื 7อขายหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 

ทั 7งนี 7 ผู้ลงทนุสามารถดขู้อมลูความเสี�ยงแต่ละประเภทเพิ�มเติมได้ในหน้า r ส่วนที� W ข้อ 	 ปัจจยัความเสี�ยง 
 
การบริหารความเสี�ยงที�ใช้ในการออกหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝงของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงอยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายบริหาร

ความเสี�ยงที�รับนโยบายการบริหารความเสี�ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  ซึ�งทํา
หน้าที�กําหนดกรอบการดําเนินงานบริหารความเสี�ยงของกลุ่มธุรกิจโดยรวม ซึ�งปัจจุบันนี 7 ฝ่ายบริหารความเสี�ยงใช้แนวทางในการ
บริหารความเสี�ยงตามมาตรการการป้องกนัความเสี�ยงด้านราคาโดยระบบ Dynamic Delta Hedging รวมทั 7งกําหนดให้มกีารพิจารณา
จํานวนและมลูค่าของหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�ออกและเสนอขายในแต่ละขณะโดยคํานึงถึงปัจจยัด้านต่างๆ อาทิ ปัจจยัตลาดของปัจจยั
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อ้างอิงที�อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการป้องกนัความเสี�ยงของหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝง ปริมาณเงินสดที�ต้องใช้ในการดําเนินการ
ตามมาตรการป้องกันความเสี�ยงด้านราคา นอกจากนี 7 มาตรการในการบริหารความเสี�ยงยงัขยายไปถึงการควบคุมความเสี�ยงด้าน
เครดิตอันเกิดจากคู่สญัญาผิดสญัญาจองซื 7อหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝง คู่สัญญาผิดสัญญาในการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หากมีการยืม
หลกัทรัพย์เพื�อป้องกันความเสี�ยง ซึ�งจะต้องมีการดําเนินการต่างๆรวมไปถึงการวิเคราะห์ความน่าเชื�อถือของผู้ เป็นคู่สญัญาและกําหนด
วงเงินในการทําธุรกรรม 

 
ผู้ออกหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝงมีวตัถปุระสงค์ที�จะนําเงินที�ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ที�มี

อนุพนัธ์แฝงระยะสั 7น ครั 7งที� 3/2563 ในครั 7งนี 7ไปใช้ในการดําเนินกิจการของตนโดยทั�วไป โดยบริษัทอาจนําเงินลงทุนส่วนหนึ�งไปใช้ใน
การป้องกันความเสี�ยงเกี�ยวกับความเปลี�ยนแปลงของมลูค่าของปัจจัยอ้างอิงที�อาจเกิดกับหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ตามนโยบายบริหาร
ความเสี�ยงของบริษัท 

 

 

การลงทุนในหุ้ นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝงมีความเสี�ยง ซึ�งผู้ สนใจลงทุนควรพิจารณาความเสี�ยงต่างๆ ที�เกี�ยวข้องด้วยความรอบคอบ ผู้ สนใจลงทุนต้องใช้
วิจารณญาณของตนเองในการศกึษาผู้ออกหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงและข้อมลูที�ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ รวมทั 7งความเสี�ยง
ที�เกี�ยวข้อง ผู้ที�ได้รับแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ จะต้องไม่ถือว่าข้อมูลที�ระบใุนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์เป็น
การให้คําปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ หรือภาษี นักลงทุนควรปรึกษาที�ปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษีที�เกี�ยวข้อง เกี�ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ที�มี
อนพุนัธ์แฝงด้วยตนเอง 
 

(ผู้ลงทนุควรอ่านรายละเอียดข้อมลูในส่วนที� W ถึง ส่วนที� r ก่อนตดัสินใจจองซื 7อหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝง) 



 

  

 

  

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จาํกัด 
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ข้อมูลเกี�ยวกับผู้ออกหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝง 
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ส่วนที� 3 
ข้อมูลเกี�ยวกับผู้ออกหุ้นกู้ที�มอีนุพันธ์แฝง 

 
1. ข้อมูลทั�วไปที�เกี�ยวกับผู้ออกหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝง 
 
ชื�อผู้ออกตราสารหนี � : บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั (“บริษัทฯ”) 

 
ประกอบธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญัติสญัญาซื �อขายล่วงหน้า พ.ศ. 
2546 
 

ที�ตั �งสํานกังานใหญ่ : เลขที� 19 อาคาร 3 ชั �น 2, 20-21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวง
จตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
 

สํานกังานสาขา : ณ วนัที� DE พฤษภาคม GHIJ มีสาขา I แห่ง ดงันี � 
 
D) สาขาเฉลิมนคร 
เลขที� GIL อาคารมมุถนนเจริญกรุง-วรจกัร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร DMDMM 
 
G) สาขาสินธร 
เลขที� DJM-DJG อาคารสินธรทาวเวอร์ D ชั �น G ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี  
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร DMJJM 
 
J) สาขารามาธิบดี 
เลขที� GOM ถนนพระราม I แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร DMEMM 
 
E) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ� นเกล้า 
เลขที� O/GGG อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ� นเกล้า ชั �น E ห้องเลขที� EJD ถนน
บรมราชชนนี แขวงอรุณอมัรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร DMOMM 
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H) สาขาถนนราษฎร์ยินดี (หาดใหญ่) 
เลขที� DI/E ชั �น G ถนนราษฎร์ยินดี ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
90110  
 
I) สาขาเชียงใหม่ 
เลขที� LM/D ชั �น H ยูนิต HDG โครงการแอร์ พอร์ต บิสิเนส พาร์ก อาคาร D ถนนมหิดล 
ตําบลหายยา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ HMDMM 
 

ผู้สอบบญัชี : บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั �น 48 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10210 
 

สถาบนัการเงินที�ติดต่อประจํา : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105538025143 
 

Home Page : http://www.scbs.com 
 

โทรศพัท์ : 0-2949-1000 
 

โทรสาร : 0-2949-1001 
 

วตัถปุระสงค์การใช้เงิน : บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงให้แก่นักลงทุนสถาบันและนัก
ลงทุนรายใหญ่ ตามคํานิยามในประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที� กจ. 4/2560 การกําหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และเป็นการออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝง
ระยะสั �น ครั �งที� 3/2563 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทจ. 12/2559 
ฉบับลงวันที� 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เรื�องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ออก
และเสนอขายหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝง  (รวมถึงที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลง) โดยมีมลูค่า
วงเงินคงค้างจํานวนไม่เกิน 8,000 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อนํารายได้สทุธิที�
เกิดจากการออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงแต่ละครั �งไปใช้ เพื�อประโยชน์ในการดําเนิน
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กิจการของตนโดยทั�วไป โดยบริษัทฯ อาจนําเงินลงทุนส่วนหนึ�งไปใช้ในการป้องกัน
ความเสี�ยงเกี�ยวกับความเปลี�ยนแปลงของมลูค่าของปัจจยัอ้างอิงที�อาจเกิดกบัหุ้นกู้ ที�
มีอนพุนัธ์แฝง ตามนโยบายบริหารความเสี�ยงของบริษัท 
 

ประวติัการผิดนดัชาํระหนี �  ไม่มีประวติัการผิดนัดชําระหนี �เงินต้น หรือดอกเบี �ยตราสารหนี � หรือผิดนัดชําระหนี �
เงินกู้ ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบัน
การเงินที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ �นและการผิดเงื�อนไขในการปฏิบตัิตามข้อกําหนด
สิทธิ 3 ปี ย้อนหลงั 
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2. ปัจจัยความเสี�ยง 
 
2.1  ความเสี�ยงของบริษัทฯ 
 

1) ความเสี�ยงจากความผันผวนของภาวะตลาด 
รายได้หลกัของบริษัทฯ ได้รับจากค่าธรรมเนียมนายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายล่วงหน้า ซึ�ง

ผลการดําเนินงานของธุรกิจดังกล่าวขึ �นอยู่กับปัจจยัภายนอกหลายประการที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ความมั�นคงทางการเมือง และความเชื�อมั�นของนกัลงทนุ ซึ�งเป็นปัจจยัที�อาจก่อให้เกิดความผนั
ผวนทางด้านราคาหลกัทรัพย์ และส่งผลกระทบต่อรายได้หลกัของบริษัทฯ ทั �งนี � บริษัทฯมีนโยบายและแนวทางเพื�อ
ลดความเสี�ยงจากผลกระทบดังกล่าว และเพื�อสร้างรายได้ที�สมํ�าเสมอให้กับองค์กร โดยที�ผ่านมา บริษัทฯได้
ดําเนินการขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจการเงินในหน่วยงานที�เกี�ยวข้องอย่างต่อเนื�อง ภายใต้นโยบายดําเนินธุรกิจ
ร่วมกบัธนาคารไทยพาณิชย์ พฒันาเครือข่ายในการให้บริการซื �อขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  การให้บริการ
ลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศเพื�อเพิ�มศกัยภาพในการให้บริการและเป็นการขยายฐานลกูค้าของบริษัทฯได้ในระยะ
ยาว 
 
2) ความเสี�ยงจากการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ 

ธุรกิจหลักทรัพย์มีการแข่งขันที�รุนแรงอย่างต่อเนื�อง ส่วนหนึ�งเกิดจากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท
หลกัทรัพย์ด้วยกันหรือสถาบนัการเงินอื�นหรือบริษัทแม่ ได้แก่ ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินในต่างประเทศ เพื�อเพิ�ม
ศกัยภาพในการแข่งขนั และเพิ�มส่วนแบ่งทางการตลาดมากยิ�งขึ �น ประกอบกับการเปิดเสรีในธุรกิจหลกัทรัพย์อย่าง
เต็มรูปแบบ  
 

ทั �งนี � บริษัทฯ มีนโยบายเพื�อรองรับผลกระทบจากการแข่งขันที�มีความรุนแรงด้วยกลยุทธ์การพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเงิน ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การเพิ�มคุณภาพในบทวิเคราะห์
หลกัทรัพย์ และประสิทธิภาพของบุคลากร เพื�อเป็นการตอบสนองความต้องการ และเสริมสร้างความไว้วางใจให้กับ
ลกูค้า รวมถึงเป็นการเพิ�มมลูค่าผลิตภณัฑ์ในการให้บริการของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี 

 
3) ความเสี�ยงจากการพึ�งพิงลูกค้ารายใหญ่  

บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความเสี�ยงจากการพึ�งพาลูกค้ารายใหญ่และมีนโยบายลดความเสี�ยงจากการ
กระจุกตวัของกลุ่มลกูค้า โดยมีนโยบายขยายฐานลกูค้าหลกัทรัพย์ และมุ่งเน้นการให้บริการในรูปแบบที�หลากหลาย
สําหรับลูกค้ารายย่อยและสถาบันเพื�อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม อีกทั �งบริษัทฯมีนโยบาย
สนบัสนุนให้ทีมผู้ แนะนําการลงทุนมุ่งเน้นในการขยายฐานลกูค้าของตนเองอย่างต่อเนื�อง  เพื�อเป็นการเพิ�มสดัส่วน
รายได้จากฐานลกูค้าใหม่ และลดความเสี�ยงจากการกระจกุตวัของกลุ่มลกูค้ารายใหญ่ได้อย่างต่อเนื�อง  
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4) ความเสี�ยงจากการจัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่ายและความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง 
ในการจดัจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหลกัทรัพย์อาจมีความเสี�ยงจากผลขาดทุนและสภาพคล่อง

ทางการเงิน หากบริษัทฯไม่สามารถจําหน่ายหลกัทรัพย์ที�รับประกันการจําหน่ายได้ทั �งหมด และต้องรับหลกัทรัพย์ที�
เหลือดงักล่าวเข้าบญัชีของบริษัทฯ ซึ�งปัจจยัที�มีผลกระทบต่อความเสี�ยงจากการจดัจําหน่าย ได้แก่ การกําหนดราคา
ขายที�ไม่เหมาะสม ความผนัผวนของตลาดเงินและตลาดทนุ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีมาตรการในการป้องกัน
ความเสี�ยงดังกล่าว โดยกําหนดให้มีแนวทางการขออนุมัติสําหรับการรับประกันการจําหน่ายที�ชัดเจน รวมถึงได้
ร่วมมือกบัธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ�งเป็นบริษัทแม่ ที�มีความเชี�ยวชาญเฉพาะด้าน และมีฐานลกูค้ารายใหญ่เป็นจํานวน
มาก เป็นผู้ทําการวิเคราะห์ราคาเสนอขายที�เหมาะสมของหลกัทรัพย์ และทางบริษัทฯ ได้มีการสํารวจความต้องการ
ซื �อหลกัทรัพย์ของนกัลงทนุ ศกึษาและเผยแพร่ข้อมลูจดุเด่นของหลกัทรัพย์ที�เสนอขาย และทําหน้าที�ติดตามประเมิน
สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื�อง ก่อนที�จะตกลงรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์นั �น 
นอกจากนี �บริษัทได้รับการสนบัสนนุด้านวงเงินกู้หมนุเวียนจากธนาคารไทยพาณิชย์ เพื�อรองรับการดํารงเงินกองทุน
สภาพคล่อง (NCR) ของบริษัทในสภาวะการณ์ฉุกเฉินให้เป็นไปตามเกณฑ์ที�สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

 
5) ความเสี�ยงจากการผิดนัดชําระเงนิจากลูกค้า 

บริษัทฯ มีความเสี�ยงจากการผิดนัดชําระเงินของลกูค้าจากธุรกรรมการซื �อขายหลักทรัพย์และความเสี�ยง
จากการเรียกให้วางหลกัประกนั หรือแม้จะมีการบงัคบัขายหลกัประกันแต่มลูค่าที�ได้รับไม่เพียงพอต่อมลูหนี �ที�เกิดขึ �น
จากธุรกรรมดงักล่าว บริษัทฯมีนโยบายที�จะป้องกนัความเสี�ยงจากการผิดนดัชําระหนี �และหนี �สญู โดยให้ความสําคญั
ในการพิจารณาคัดเลือกลูกค้าเพื�อให้ได้ลูกค้าที�มีคุณภาพ รวมทั �งมีแนวทางกําหนดวงเงินให้เหมาะสมตามฐานะ
การเงิน ความสามารถในการชําระหนี � สภาพคล่องทางการเงิน และประสบการณ์การลงทนุของลกูค้า อีกทั �ง บริษัทฯ
กําหนดให้มีการทบทวนวงเงินของลูกค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง เพื�อให้เหมาะสมกับการลงทุนของลูกค้า รวมทั �งมี
มาตรการดําเนินการสําหรับลกูค้าที�มีการชําระราคาหลกัทรัพย์ล่าช้า และกําหนดให้ลกูค้าวางหลกัประกนัสําหรับการ
ซื �อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดเต็มจํานวน ก่อนการซื �อขายหลักทรัพย์ที�บริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็น
หลกัทรัพย์ที�มีความเสี�ยงสงู ซึ�งถือว่าเป็นมาตรการที�ช่วยลดความเสี�ยงดงักล่าวได้เช่นกนั 
 

สําหรับการให้บริการบญัชีเครดิตบาลานซ์ บริษัทฯ มีแนวทางคดัเลือกหลกัทรัพย์คณุภาพจากปัจจยัพื �นฐาน
และสภาพคล่องหลกัทรัพย์เพื�อการปล่อยกู้หลกัทรัพย์ที�มีคณุภาพและสามารถควบคมุความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ
ของบริษัทฯให้อยู่ในระดบัที�ยอมรับได้ 
 
6) ความเสี�ยงทางด้านบุคลากร 

ธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นธุรกิจการให้บริการ ต้องอาศยัความรู้ ความสามารถ ความเชี�ยวชาญและประสบการณ์
ของบุคลากรเป็นสําคัญ ดังนั �น การสูญเสียบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรหลักอาจส่งผลต่อความต่อเนื�องในการ
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ดําเนินงานหรือการสญูเสียลกูค้าที�สําคญัได้ซึ�งส่งผลกระทบต่อชื�อเสียงและรายได้ของบริษัทฯ ดงันั �น เพื�อป้องกนัการ
สูญเสียบุคลากร  บริษัทฯมีโครงการอบรมทั �งในระยะสั �นและโครงการอบรมแบบต่อเนื�อง เพื�อพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนกังานในทุกระดับและทุกสายงาน เพื�อให้ได้รับความรู้สําหรับธุรกรรมใหม่ๆของบริษัทฯ และ
ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที�เพิ�มทกัษะในการให้บริการ และได้มีการกําหนด Career Path ของแต่ละสายงานอย่างชดัเจน 
ประกอบกบัได้จดัให้มีผลตอบแทนที�เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะอุตสาหกรรมและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์
ในการกําหนดอตัราผลตอบแทนสําหรับเจ้าหน้าที�การตลาด เช่น เงินเดือน โบนสั สวสัดิการ ทั �งนี � เพื�อเป็นแรงจูงใจ
สําหรับพนกังาน และลดความเสี�ยงจากการสญูเสียเจ้าหน้าที�การตลาดได้อีกทางหนึ�ง 

 
7) ความเสี�ยงจากการขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ 

ระบบคอมพิวเตอร์เป็นปัจจยัที�สําคญัในการประกอบธุรกิจ การขดัข้องของระบบดังกล่าวจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการดําเนินงานและความน่าเชื�อถือของบริษัทฯ ปัจจุบนับริษัทฯ ใช้ระบบซอฟท์แวร์สําหรับธุรกิจนายหน้า
ซื �อขายหลักทรัพย์ ซึ�งเป็นระบบคอมพิวเตอร์หลักที�ใช้ในธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วยระบบที�สําคัญ ได้แก่ ส่วน
ระบบ Front Office Integrated System (FIS) และ Settrade ซึ�งเป็นระบบซื �อขายหลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ (Real 
Time) ทําให้ลูกค้าสามารถส่งคําสั�งซื �อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื �อขายล่วงหน้าได้โดยการเชื�อมต่อผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบ Securities Back-Office Automation (SBA) ระบบ Back office Service Bureau 
(BSB) ซึ�งเป็นระบบเกี�ยวกับการชําระราคาซื �อขายหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายล่วงหน้าระหว่างบริษัทฯ กับลกูค้า
และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ รวมทั �งประมวลผลและจดัการระบบข้อมูลต่างๆ เช่น การดูแลรักษาทรัพย์สินของลกูค้า 
วงเงินเครดิตของลกูค้า รายงานอตัราส่วนเงินกองทนุสภาพคล่องสทุธิ เป็นต้น  
 

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ ในการทําหน้าที�เป็นผู้ดแูล สนบัสนุน พฒันาระบบคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงระบบความปลอดภยัในการใช้ข้อมลู การเข้าถึงข้อมลูของลกูค้า และพนกังาน ซึ�งมีการพฒันา ปรับปรุงและ
เพิ�มประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื�อง ทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการลงทุน 
โดยธนาคารไทยพาณิชย์ มีศูนย์คอมพิวเตอร์สํารองเพื�อรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินสําหรับบริษัทฯได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

บริษัทฯ กําหนดให้มีการจัดทําแผนทดสอบระบบคอมพิวเตอร์และระบบการปฏิบัติการ (Disaster 
Recovery Testing : DRT) ตลอดจนทดสอบแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื�อง (Business Continuity Plan : 
BCP) เป็นประจําทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง ทั �งนี � เพื�อให้เกิดความมั�นใจว่าเมื�อเกิดเหตุการณ์วิกฤต บริษัทฯ มีแผน
ฉกุเฉินที�สามารถรองรับการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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2.2 ความเสี�ยงของหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝง  
 

1) ความเสี�ยงทั�วไปของหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝง 
การลงทุนในหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝงเป็นการลงทุนที�มีความเสี�ยง ผู้ลงทุนอาจประสบกับความเสี�ยงที�เกิดขึ �น

จากภาวะการเปลี�ยนแปลงของตลาดเงินและตลาดทุนทั �งในประเทศและต่างประเทศ ความผันผวนของสภาวะ
เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ รวมถึงปัจจยัอื�นๆ ที�มีผลกระทบต่อตลาดทุนโดยรวมและตลาดหลกัทรัพย์ที�มีการ
ซื �อขายปัจจยัอ้างอิง 

 
2) ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าตลาดของหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝงและปัจจัยอ้างอิง 

มลูค่าตลาดของหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงอาจได้รับผลกระทบจากปัจจยัภายนอก นอกเหนือจากความน่าเชื�อถือ
ของบริษัทฯ ปัจจัยดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะมูลค่าและความผันผวนด้านราคาของปัจจัยอ้างอิง อัตรา
ดอกเบี �ย และผลตอบแทนในตลาด สภาพคล่องของหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงหรือปัจจยัอ้างอิงในตลาดรอง ระยะเวลาที�
เหลือก่อนวนัไถ่ถอนหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝง หรือก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง หรือภาวะเศรษฐกิจ 
การเงินและการเมืองของประเทศที�เกี�ยวข้อง รวมถึงปัจจัยอื�น ๆ ที�มีผลกระทบต่อตลาดทุนโดยรวมและตลาด
หลกัทรัพย์ที�มีการซื �อขายสินทรัพย์อ้างอิง สําหรับหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�มีการไถ่ถอนอ้างอิงกบัราคาปัจจยัอ้างอิง การ
เปลี�ยนแปลงของราคาตลาดของปัจจยัอ้างอิงอาจมีผลต่อการชําระคืนเงินต้นตามจํานวนที�ระบุ ณ วนัครบกําหนดไถ่
ถอน ดังนั �น ผู้ ถือหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝงอาจมีความเสี�ยงที�จะได้รับผลขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึ �นจากมูลค่าปัจจยัอ้างอิงที�
ได้รับชําระลดลงอันเนื�องมาจากราคาตลาดของปัจจัยอ้างอิงตํ�ากว่าราคาที�ตกลงส่งมอบเมื�อครบกําหนดไถ่ถอน
ดงักล่าวได้ 

 
3) ความเสี�ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝง 

ความเสี�ยงที�บริษัทฯ ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะไม่สามารถทําการชําระคืนเงินต้น พร้อมทั �งอตัรา
ดอกเบี �ยได้เต็มจํานวน และ/หรือได้ตรงตามกําหนดเวลา หรือไม่สามารถส่งมอบปัจจยัอ้างอิงได้ในจํานวนที�ได้ตกลง
กนั หรือไม่สามารถปฎิบตัิได้ตามข้อกําหนดสิทธิ และ/หรือข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาของหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�
เกี�ยวข้อง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัเครดิตความน่าเชื�อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ �งส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
ที�ระดับ AA(tha) เมื�อวันที� 2 เมษายน 2563 ซึ�งสะท้อนถึงความมั�นคงทางสถานะทางการเงินและความสามารถใน
การชําระหนี �ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี การเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมภายนอก อาจส่งผลต่อ
การเปลี�ยนแปลงความสามารถในการชําระหนี �ของบริษัทฯ   

  
4) ความเสี�ยงในการชําระเงนิและส่งมอบ 

ความเสี�ยงที�เกิดจากข้อผิดพลาดในการชําระคืนเงินต้นและ/หรืออัตราผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง หรือความเสี�ยงที�เกิดจากการส่งมอบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงให้แก่ผู้ซื �อ ณ วนัออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง และ/
หรือตรงตามวนัครบกําหนดการส่งมอบหลกัทรัพย์ ซึ�งอาจมีผลทําให้เกิดความเสียหายได้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้
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จดัให้มีขั �นตอนการปฏิบัติงาน ระบบการตรวจสอบ ติดตามผล การส่งมอบและการชําระราคาเพื�อป้องกันการเกิด
ข้อผิดพลาดดงักล่าว 

 
5) ความเสี�ยงจากเหตุการณ์ที�เกี�ยวข้องกับบริษัทผู้ออกปัจจัยอ้างอิง 

ความเสี�ยงที�บริษัทฯ ผู้ออกปัจจัยอ้างอิงดําเนินการแก้ไข เปลี�ยนแปลง หรือให้สิทธิพิเศษต่างๆ จนส่งผล
กระทบต่อราคาตลาดของปัจจยัอ้างอิง เช่น การประกาศจ่ายเงินปันผลซึ�งอาจทําให้ราคาหุ้นอ้างอิงลดลง การออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิในการซื �อหุ้นเพิ�มทุนแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมซึ�งอาจทําให้ราคาหุ้นอ้างอิงลดลง หรือการควบรวมกิจการ
ของบริษัทฯ ผู้ออกหุ้นอ้างอิงกบับริษัทอื�น ๆ ซึ�งอาจทําให้ราคาหุ้นอ้างอิงเพิ�มขึ �น เป็นต้น ความเสี�ยงจากสถานการณ์
ดงักล่าวข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

 
6) ความเสี�ยงด้านสภาพคล่องของหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝง 

หุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงระยะสั �นที�เสนอขายในครั �งนี � เสนอขายในวงจํากัดให้แก่นกัลงทนุสถาบนัและนกัลงทุน
รายใหญ่ ตามคํานิยามในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ�งเป็นหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝง
ชนิดระบุชื�อผู้ ถือ และผู้ออกหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝง ได้ระบุข้อจํากัดการโอนหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝงไว้กับสํานกังาน ก.ล.ต. 
โดยผู้ออกหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝงขอสงวนสิทธิที�จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝงไม่ว่าทอดใดใด ให้แก่
บคุคลอื�นที�ไม่ใช่ผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนตามกฎหมายทางมรดก หรือตามคําสั�งศาล 
นอกจากนี � บริษัทไม่ดําเนินการจดทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงไว้กบัตลาดรองใดใด ดงันั �น ผู้ถือหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝง 
อาจมีความเสี�ยงด้านสภาพคล่องอนัเนื�องจากข้อจํากดัการโอน และการไม่มีตลาดรองสําหรับซื �อขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝง 

 
2.3 การบริหารความเสี�ยงของบริษัทฯ 
 

2.3.1 โครงสร้างของฝ่ายบริหารความเสี�ยงของบริษัทฯ 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้อนมุติันโยบายบริหารความเสี�ยงด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ�งได้ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของธนาคารฯ ประกอบไปด้วยการกําหนดกรอบความเสี�ยงที�ยอมรับได้ และวิธีการบริหาร
ความเสี�ยงที�เหมาะสมกับประเภทและปริมาณธุรกรรมของบริษัทฯ ทั �งนี � ต้องไม่ตํ�ากว่ามาตรฐานที�หน่วยงานกํากับดแูลกําหนด 
โดยมีฝ่ายบริหารความเสี�ยงทําหน้าที�ควบคุม ติดตามให้เป็นไปตามแนวทางที�กําหนด และจัดทํารายงานสถานะความเสี�ยง
นําเสนอต่อผู้บริหาร ฝ่ายงานที�เกี�ยวข้อง คณะกรรมการที�เกี�ยวข้อง และคณะกรรมการบริษัท  

 
การบริหารความเสี�ยงของหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะเป็นลกัษณะ Dynamic Hedging ซึ�งจะเป็นการป้องกนัความเสี�ยงที�

เกิดจากการเปลี�ยนแปลงราคาของปัจจยัอ้างอิง นอกจากนี �ยังพิจารณาถึงมลูค่าของหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงคงค้างซึ�งอาจส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการป้องกนัความเสี�ยงของหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้  
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2.3.2    ระบบการบริหารความเสี�ยง 
 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการบริหารความเสี�ยง เพื�อรองรับและจดัการความเสี�ยงซึ�งอาจเกิดขึ �นจากการออก
หุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝง ดงันี � 

 
(1)   การบริหารความเสี�ยงด้านเครดิต (Credit Risk)    

บริษัทฯ กําหนดวงเงินหรือ Credit Limit ของลกูค้า สําหรับการซื �อหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝง โดยบริษัท
ฯ มีเกณฑ์พิจารณากําหนดวงเงิน อํานาจอนุมติั และขั �นตอนการพิจารณาที�ชดัเจน โดยการกําหนดวงเงิน
ของลูกค้ารายใดรายหนึ�ง บริษัทฯ จะพิจารณาในลักษณะวงเงินรวมกับวงเงินประเภทอื�น ๆ (Total 
Exposure) และกําหนดให้มีการทบทวนวงเงินอย่างสมํ�าเสมอ อย่างน้อยปีละหนึ�งครั �ง หรือเมื�อมีการ
เปลี�ยนแปลงอย่างมีนัยสําคญั ทั �งนี � การกําหนดวงเงินดังกล่าวต้องมีความเหมาะสมกับฐานะทางการเงิน 
และความสามารถในการชําระหนี �ของลกูค้าหรือคู่ค้าเสมอ  

 
นอกจากนี � บริษัทฯ มีการพิจารณารายชื�อ และเพดานความเสี�ยงสงูสดุของคู่สญัญาโดยพิจารณา

จากอนัดบัความน่าเชื�อถือจากบริษัทจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ได้รับการยอมรับภายนอก ซึ�งกําหนดให้มี
การรายงานและนําเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณากลั�นกรองสินเชื�อทบทวนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 
ครั �ง ภายใต้การควบคมุ ติดตามและรายงานฐานะความเสี�ยงด้านเครดิตโดยฝ่ายบริหารความเสี�ยง ให้แก่ 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงรับทราบอย่างสมํ�าเสมอ หรือรายงานทนัทีเมื�อ
เกิดเหตกุารณ์ที�มีความเสี�ยงสงูผิดปกติ  

 
(2)  การบริหารความเสี�ยงด้านตลาด (Market Risk)  

ความเสี�ยงด้านตลาด เกิดจากความผันผวนของสินค้าอ้างอิงซึ�งมีผลโดยตรงต่อสถานะกําไร/
ขาดทนุของผู้ออกซึ�งผู้ออกมีนโยบายในการบริหารความเสี�ยงด้านตลาดที�ผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการ
บริษัทผู้ออก โดยมีการกําหนดระดับความเสี�ยงที�ยอมรับได้ เช่น ฐานะอนุพันธ์โดยรวม (Notional Limit) 
มูลค่าเสียหายสูงสุดในเชิงสถิติ (Value-at-Risk Limit) ค่า Greek Limit (Delta, Gamma, Vega, Theta) 
และค่า Stop Loss Trigger Limit เป็นต้น  

 
สําหรับแนวทางบริหารความเสี�ยงของพอร์ตโฟลิโอ ผู้ ออกได้มีการทํา Delta Neutral Hedging 

Strategy ซึ�งเป็นการควบคุมค่า Delta รวมของแต่ละปัจจัยอ้างอิงในพอร์ตโฟลิโอ ด้วยการซื �อหรือขาย 
ปัจจยัอ้างอิง เพื�อให้ค่า Delta รวมมีค่าใกล้ 0 มากที�สดุ เพื�อเป็นการลดความเสี�ยงด้านตลาด 
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ส่วนที� 3 หน้าที� 10

นอกจากนี � ผู้ออกได้กําหนดให้มีแนวทางการควบคุม ติดตามและรายงานฐานะความเสี�ยง โดย
ฝ่ายบริหารความเสี�ยงให้แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการที�เกี�ยวข้องรับทราบอย่างสมํ�าเสมอ นอกจากนี � ผู้
ออกได้มีการพัฒนาเครื�องมือเพื�อใช้ในการประเมินฐานะความเสี�ยงด้านตลาด คํานวณมูลค่าหุ้ นกู้ที�มี
อนพุนัธ์แฝง สญัญาซื �อขายล่วงหน้า ทั �งนี � กําหนดให้มีการปรับปรุงโมเดลและทบทวนสมมติฐานที�ใช้ในการ
คาดการณ์ให้มีความเป็นปัจจบุนั และสอดคล้องกบัภาวะตลาดที�มีการเปลี�ยนแปลงอยู่เสมอ 

 
(3) การบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

ประกอบด้วยความเสี�ยงที�สําคัญ 2 ประเภท คือ (1) ความเสี�ยงที�เกิดขึ �นจากการที�บริษัทฯ ไม่
สามารถยกเลิกสญัญา (Unwind/Offset Position) ณ ราคาตลาดได้ เนื�องจากการขาดสภาพคล่อง ตลาด
ยงัมีความลึกไม่เพียงพอ หรือเกิดวิกฤตการณ์ใด ๆ และ (2) ความเสี�ยงที�บริษัทฯ ไม่สามารถได้รับชําระหนี � 
ณ วนัชําระราคา (Settlement Date) หรือเมื�อมีการเรียก Margin เพิ�มเติม  

 
แนวทางการบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคล่องประเภทแรก: บริษัทฯ พิจารณากําหนดปัจจัย

อ้างอิงที� มีสภาพคล่องในตลาดสูงและมีโครงสร้างพื �นฐานดีเป็นหลัก โดยการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ
ประกอบการพิจารณาข้อมลูการซื �อขายย้อนหลงั 

 
แนวทางการบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคล่องประเภทที�สอง: บริษัทฯ มีการจัดเตรียมเงินสด

สภาพคล่องและสํารองสภาพคล่องส่วนเกินเพื�อรองรับการประกอบธุรกรรม โดยพิจารณาผลกระทบจาก
การจัดทํา Scenario Analysis และ Sensitivity Analysis ประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี � สําหรับกรณี
ฉุกเฉินบริษัทฯ สามารถขอใช้วงเงินสภาพคล่องระยะสั �นจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และ
ธนาคารพาณิชย์หลกัรายอื�น ๆ เพื�อใช้เป็นวงเงินสดระยะสั �น (Call Loan & ST Loan) และรองรับการดํารง
เงินกองทุนสภาพคล่องของบริษัทให้เป็นไปตามเกณฑ์ที�ทางการกําหนด 

 
นอกจากนี � ก่อนการออกธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ สายงานบริหารการลงทนุและค้าหลกัทรัพย์ต้อง

ทําการตรวจสอบระดับเงินกองทุนสภาพคล่องสทุธิ (NCR) เพื�อรองรับการออกธุรกรรมดงักล่าวต้องอยู่ใน
ระดบัที�บริษัทฯ กําหนด เพื�อเป็นการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที�ทางการกําหนด 

 
(4) การบริหารความเสี�ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)  

ความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการ คือ ความเสี�ยงที�เกิดขึ �นจากความบกพร่อง ความไม่รัดกมุเพียงพอของ
การปฏิบตัิงาน บคุลากร ระบบฐานข้อมลู และระบบควบคมุภายใน 
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ผู้ออกได้ดําเนินการจดัสรรทรัพยากร (ทั �งด้านการเงินและบุคลากร) ที�เพียงพอต่อการจดัการและ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื�อรองรับการประกอบธุรกิจตราสารอนุพันธ์ โดยพิจารณาจาก ปริมาณ
ธุรกรรมและรูปแบบความซับซ้อนของธุรกรรมเป็นเกณฑ์ การจัดสรรทรัพยากรด้านบุคลากร ผู้ ออกจะ
พิจารณาความรู้ ความสามารถ และความเชี�ยวชาญของพนักงานในแต่ละด้านเป็นหลัก เพื�อความ
เหมาะสมกับความต้องการของงานในแต่ละด้าน โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าทางการเงินเป็นปัจจยัสําคญัใน
การตดัสินใจด้วย 

 
บริษัทผู้ออกมีการแบ่งแยกหน้าที�และความรับผิดชอบระหว่างฝ่ายชําระราคาและส่งมอบ

หลักทรัพย์กับสายงานบริหารการลงทุนและค้าหลักทรัพย์ไว้อย่างชัดเจน โดยฝ่ายชําระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์จะรายงานต่อสายงานสนับสนุนและปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารความเสี�ยงจะรายงานต่อประธาน
เจ้าหน้าที�บริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงบริษัทฯ ฝ่ายกํากับและตรวจสอบจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในขณะที�สายงานบริหารการลงทุนและค้าหลกัทรัพย์ซึ�งทําหน้าที�รับผิดชอบในธุรกิจ
สญัญาซื �อขายล่วงหน้าจะรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 
บริษัทผู้ ออกให้ความสําคัญกับการพัฒนาออกผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม  

เช่น ใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ โดยในการออกจําหน่ายใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ของผู้ออก ต้องเป็นไป
ตามกระบวนการพิจารณาอนุมัติผลิตภัณฑ์ฯ ซึ�งกําหนดให้มีการระบุและประเมินความเสี�ยงอย่าง
ครอบคลมุ จดัทําคู่มือการปฏิบัติงาน โดยคณะทํางานและสายงานบริหารการลงทนุและค้าหลกัทรัพย์ก่อน
การนําเสนออนมุตัิการออกผลิตภณัฑ์ตามอํานาจอนมุติัที�บริษัทผู้ออกกําหนด 

 
บริษัทผู้ออกมีการจดัทําแผนฉุกเฉินเพื�อรองรับการบริหารความต่อเนื�องทางธุรกิจอนัเนื�องมาจาก

สถานการณ์และเหตุการณ์ที�นอกเหนือความคาดหมาย โดยบริษัทผู้ ออกกําหนดให้มีการทดสอบและ
ทบทวนแผนฉกุเฉินเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง 

 
(5) การบริหารความเสี�ยงด้านกฎหมาย (Legal Risk)  

บริษัทผู้ออก กําหนดให้สายงานธุรกิจนําส่งเอกสารสญัญาที�บริษัทผู้ออกตกลงทํากบัคู่สญัญาให้
กลุ่มงานกฎหมาย ธนาคารไทยพาณิชย์ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการลงนามในสัญญาทุกครั �ง 
สําหรับรูปแบบสญัญาใดที�มีรูปแบบมาตรฐานสามารถนําเสนอกลุ่มงานกฎหมายให้ความเห็นชอบรูปแบบ
สญัญามาตรฐานไว้ล่วงหน้า ในขณะที�การใช้สญัญาที�มิใช่มาตรฐาน รูปแบบและเนื �อหาของสญัญาจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากกลุ่มงานกฎหมายก่อนทุกครั �ง เพื�อให้เกิดความมั�นใจในการมีผลบังคับใช้ตาม
กฎหมาย เป็นกรณีๆ ไป 
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(6) การบริหารความเสี�ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) 
ความเสี�ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ความเสี�ยงที�โครงสร้างหลักระบบงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของบริษัทล้มเหลว และไม่สามารถบริหารจัดการได้ รวมถึงเกิดเหตุการณ์ที�นําไปสู่ความไม่
ปลอดภยัของข้อมลู ความไม่ปลอดภยัด้านไซเบอร์ และภยัคุกคามด้านไซเบอร์ ซึ�งส่งผลกระทบทั �งทางตรง
และทางอ้อมต่อการดําเนินงานของบริษัท 

 
บริษัทผู้ออก เล็งเห็นถึงความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลกระทบที�อาจจะ

เกิดขึ �นหากไม่มีกระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที�รัดกุม บริษัทผู้ ออกกําหนดให้มี
กระบวนการบริหารจดัการภายในเพื�อรองรับ และจดัการกบัภยัคกุคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที�จะส่งผลกระทบโดยตรงและทางอ้อมต่อการประกอบธรุกิจ ทั �งนี � เพื�อให้บรรลเุป้าหมายตาม ภารกิจ 
กลยทุธ์ นโยบาย และแผนงานของบริษัท เพื�อให้มั�นใจว่าสามารถบรรลเุป้าหมายตามที�ได้กําหนดไว้ โดยมี
การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และมีการพฒันาการบริหารจดัการความเสี�ยงอย่างต่อเนื�อง และเหมาะสม 
สอดคล้องกบัการกํากบัดูแลกิจการที�ดี (Good Corporate Governance) 

 
(7) บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการกํากับดูแลระบบบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริษัทผู้ออก จะเป็นผู้อนุมตัินโยบายบริหารความเสี�ยงด้านต่าง ๆ ซึ�งได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยกรอบการบริหารความเสี�ยงของ
บริษัทประกอบด้วย การกําหนดระดับความเสี�ยงที�ยอมรับได้ วิธีการบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสมกับ
ประเภทและปริมาณธุรกรรมของผู้ออก ทั �งนี � ต้องไม่ตํ�ากว่ามาตรฐานที�หน่วยงานกํากับดูแลกําหนด โดยมี
ฝ่ายบริหารความเสี�ยงทําหน้าที�ควบคุมและติดตามให้เป็นไปตามแนวทางที�บริษัทกําหนด และจัดทํา
รายงานสถานะความเสี�ยงนําเสนอต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทผู้ออกอย่างสมํ�าเสมอ 

 
(8) การควบคุมการดาํรงสถานะหรือสภาพคล่องของผู้ออก 

บริษัทฯ ได้ดํารงอตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสทุธิ (NCR)  ตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทุน
สภาพคล่องสุทธิต่อหนี �สินทั�วไปตามที�สํานักงาน ก.ล.ต. และบมจ. ตลาดสัญญาซื �อขายล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทยกําหนด ซึ�งกําหนดที�อตัราขั �นตํ�าร้อยละ 7 และร้อยละ 21 (หรือ 3 เท่าของ ก.ล.ต.) ตามลําดับ 
อีกทั �งบริษัทมีมาตราการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ �น เมื�อระดบั NCR ตกลงมาตํ�ากว่าระดบัพึง
ระวงัที�บริษัทฯ กําหนด (ปัจจุบนัอยู่ที�ระดบั 35%) ฝ่ายบริหารความเสี�ยงต้องแจ้งให้คณะกรรมการจดัการ
บริษัทฯทราบ อีกทั �งบริษัทมีการตรวจสอบ NCR ก่อนการทําธุรกรรมที�มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัทกุครั �ง 
เช่น การมีธุรกรรมการซื �อขายรายใหญ่ (Big Lot)  การออกใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ (DW) เพื�อให้มั�นใจ
ว่าบริษัทสามารถดํารงอตัราส่วนเงินกองทนุสภาพคล่องสทุธิ (NCR)  ตามเกณฑ์ที�กําหนด  
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(9) ความเสี�ยงจากการใช้ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงนิ 

เนื�องจากธุรกรรมการซื �อขายหลกัทรัพย์และการซื �อขายสญัญาซื �อขายล่วงหน้าอาจเป็นที�ดงึดดูใจ
ของนกัฟอกเงินจากสภาพคล่องของตราสารที�เปลี�ยนมือได้ง่าย  ดงันั �นบริษัทฯ จึงมีนโยบายในการบริหาร
ความเสี�ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงแนวปฏิบัติในการตรวจสอบเพื�อทราบข้อเท็จจริงเกี�ยวกับลกูค้า/ตวัแทน
และผู้ดําเนินการการแทน และแนวปฏิบตัิเรื�องการายงานธุรกรรมทางการเงินและการจดัให้ลกูค้าแสดงตน 
เพื�อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางป้องกันมิให้บริษัทเป็นช่องทางหรือเป็นตัวกลางในการ
ฟอกเงินและสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
3.1 ความเป็นมาและพัฒนาการที�สําคัญ 
 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด (“บริษัทฯ”) ก่อตั �งเมื�อวนัที� 27 กุมภาพันธ์ 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ�ม
จํานวน 100 ล้านบาท เพื�อรับโอนธุรกิจหลักทรัพย์จากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยธํารง จํากัด ภายหลังจากการแยกธุรกิจ
เงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยธํารง จํากัด ออกจากกันตามนโยบายของกระทรวงการคลัง 
ปัจจุบนับริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 2,400 ล้านบาท โดยเป็นทุนที�ออกและเรียกชําระแล้วจํานวน 2,100 ล้านบาท โดยมี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 บริษัทฯ มีพฒันาการที�สําคญัตั �งแต่เริ�มก่อตั �งจนถึงปัจจบุนั ดงันี � 

 

ปี GHJ� •  จัดตั �งขึ �นด้วยทุนจดทะเบียนเริ�มต้น 100 ล้านบาท และได้เพิ�มทุนเป็น 250 ล้านบาท และ 330 
ล้านบาทภายในปีเดียวกนั 

 

ปี GHED •  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ได้ทยอยซื �อหุ้นของบริษัทฯ และเพิ�มสดัส่วนการถือหุ้นเป็น
ร้อยละ 99.99 เมื�อปลายปี 2541 

 

ปี GHEG •  เดือนสิงหาคม  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)     มีมติเพิ�มทนุเพื�อเสริมสร้างศกัยภาพให้
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลกัทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที�  

•  เดือนกนัยายน  บริษัทฯ ได้เพิ�มทนุจดทะเบียนเป็น D,HJM ล้านบาท และเรียกชําระเต็มจํานวน  

•  เดือนตุลาคม  บริษัทฯ รับโอนธุรกิจหลักทรัพย์ บุคลากร และสิทธิการเป็นสมาชิกตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข GJ จากบริษัทหลักทรัพย์ บุคคลัภย์ จํากัด ตามนโยบาย
การปรับโครงสร้างบริษัทฯในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 

ปี GHEI •  เดือนกันยายน  บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้ นใหญ่ใน บริษัทฯหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 
จํากัด ในสดัส่วนร้อยละ 68 ตามนโยบายการทําธุรกิจการเงินครบวงจร หรือ Universal Banking 
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ซึ�งมอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบธุรกิจ 
Investment Banking  

 

 ปี GHEL •  บริษัทฯได้เริ�มจดัตั �งฝ่ายตวัแทนอนุพันธ์ โดยได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการเปิดให้บริการแก่ผู้ลงทุนที�สนใจลงทุนในตลาด
สญัญาซื �อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (TFEX) 
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ปี GHHG •  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) มีนโยบายในการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มธนาคารโดย
มอบหมายให้สายธุรกิจตลาดทุน กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2 ของธนาคาร เป็นผู้รับผิดชอบธุรกิจ 
Investment Banking แทนบริษัทฯหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด จึงทําให้บริษัทฯ มุ่งเน้นการ
ให้บริการซื �อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ การนําเสนอขายหลักทรัพย์ ตลอดจนการจัด
จําหน่ายและรับประกนั การจําหน่ายหลกัทรัพย์อย่างเต็มที� 

 

ปี GHHE •  บริษัทฯได้จดัตั �งสายงานตราสารอนพุนัธ์ เพื�อรับผิดชอบการส่งเสริมธุรกิจตวัแทนซื �อขายตราสาร
อนพุนัธ์ในตลาด TFEX และเริ�มดําเนินธุรกิจการค้าตราสารอนพุนัธ์นอกตลาด  

 

ปี GHHH 
 
 
 
 

•  บริษัทฯ ทําการเสนอขายหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงระยะสั �น อายไุม่เกิน GOM วนั โดยเป็นการเสนอขาย
ในวงจํากดัแก่ผู้ลงทนุสถาบนัและผู้ลงทนุรายใหญ่ 

•  บริษัทฯ ทําการเสนอขายออปชั�น OTC Options อายุไม่เกิน G ปี โดยเป็นการเสนอขายใน
วงจํากดัแก่ผู้ลงทนุสถาบนั และผู้ลงทนุบคุคลรายใหญ่ 

•  บริษัทฯ ได้รับอนญุาตให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ 
 

ปี GHHI •  บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจด้านการจดัการกองทนุส่วนบคุคล 
 

ปี GHHL • ตามกลยุทธ์ในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทลัของกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) บริษัทฯได้
จดัตั �ง บริษัท ดิจิทลั เวนเจอร์ส จํากดั เพื�อมุ่งเน้นธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน ผ่านการลงทนุและ
การค้นคว้านวตักรรมใหม่ๆ ปัจจุบัน บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จํากัด มีทุนจดทะเบียน 400 ล้าน
บาท เป็นทุนที�ออกและเรียกชําระแล้วจํานวน 103.75 ล้านบาท และมีบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 
100   

ปี GHIM • บริษัทฯ ได้เริ�มให้บริการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์แก่นกัลงทนุ 

ปี GHIG • บริษัทฯ เริ�มให้บริการซื �อขายกองทนุรวม และตราสารหนี �ตลาดรอง ผ่านทาง Mobile Application 
“Easy Invest” และนํานวัตกรรม AI มาช่วยในการตัดสินในการลงทุนผ่านทาง Robo Advisor 
สําหรับการลงทนุในกองทนุรวม และ Algo Invest สําหรับการลงทนุในหุ้น 
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3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัทฯ ให้บริการธุรกิจหลกัทรัพย์และธุรกิจสญัญาซื �อขายล่วงหน้าอย่างครบวงจร โดยได้รับใบอนญุาตการประกอบ
ธุรกิจภายใต้ พรบ. หลกัทรัพย์ และพรบ. สญัญาซื �อขายล่วงหน้า ได้แก่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทใบอนญุาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ แบบ ก 
 

1) การเป็นนายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์ 
2) การค้าหลกัทรัพย์ 
3) การจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ 
4) การเป็นที�ปรึกษาการลงทนุ 
5) กิจการการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (Principle & Agent) 
6) การจดัการกองทนุส่วนบคุคล 

 
ประเภทใบอนญุาตการประกอบธุรกิจสญัญาซื �อขายล่วงหน้า แบบ ส-D 
 

1) การเป็นตวัแทนซื �อขายสญัญาซื �อขายล่วงหน้า 
2) การเป็นผู้ค้าสญัญาซื �อขายล่วงหน้า 

 
ประเภทการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจสญัญาซื �อขายล่วงหน้า 
 

1) การเป็นผู้ ค้าสัญญาซื �อขายล่วงหน้า (ขอจดทะเบียนให้บริการลูกค้าเฉพาะลูกค้าที� เป็นผู้ ลงทุน
สถาบนั) 
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3.3 โครงสร้างรายได้ 
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม ปี 2562 เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี GHID และปี GHIM 
เป็นดงันี � 

 

ประเภทรายได้ 
สําหรับงวดรายปี 

2560 2561 2562 
พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

ค่านายหน้า  1,145,696 56.0 1,177,292 54.0 1,015,014 51.8 
ค่าธรรมเนียมและบริการ 569,120 27.8 168,577 7.7 267,937 13.7 
ดอกเบี �ยเงินให้กู้ ยืมเพื�อซื �อหลกัทรัพย์ 41,736 2.0 65,911 3.0 63,841 3.3 
กําไรและผลตอบแทนจากเครื�องมือทาง
การเงิน 

270,075 13.2 467,381 21.5 255,477 13.0 

รายได้อื�น 20,152 1.0 299,049 13.7 358,009 18.3 
รวมรายได้ 2,046,780 100.00 2,178,209 100.00 1,960,278 100.00 

 
3.4 เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ 
 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด ก่อตั �งขึ �นเมื�อปี 2538 โดยธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้นทั �ง DMM% เพื�อประกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพย์และธุรกรรมตลาดทุนของเครือธนาคาร บริษัทให้บริการซื �อขายหลกัทรัพย์ และนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการ
ด้านตราสารทนุแก่นกัลงทนุทั �งนกัลงทนุรายย่อยและนกัลงทนุสถาบนั 

 
ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ได้รับความเชื�อถือจากนักลงทุนและจดัเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ชั �นนําแห่งหนึ�งของ

ประเทศ ด้วยการให้บริการผ่าน สํานกังานใหญ่ (SCB Park Plaza) และสาขา 6 สาขา ได้แก่ สาขาสินธร สาขาเฉลิมนคร สาขา
รามาธิบดี สาขาเซ็นทรัลพลาซาปิ� นเกล้า สาขาถนนราษฎร์ยินดี (หาดใหญ่) สาขาเชียงใหม ่และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง
เว็บไซต์ www.scbsonline.com 
 
ผลการดาํเนินงานปี 2562 
 

• ในปี 2562 มลูคา่การซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์เฉลี�ยต่อวนั (ไม่รวมพอร์ตการลงทนุของบริษัทหลกัทรัพย์) อยู่ที� 46 
พนัล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากปี 2561 ที�มีมลูค่าการซื �อขาย 51 พนัล้านบาท โดยหลกัมาจากการซื �อขายของนกั
ลงทนุรายย่อยที�ลดลงอยา่งมากเมื�อเทียบกบัปีที�ผ่านมา ในขณะที�การซื �อขายของลกูค้าตา่งประเทศเพิ�มสงูขึ �นมาก 
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อย่างไรกต็าม ด้วยอตัราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าต่างประเทศที�ตํ�ากวา่ลกูค้ารายย่อยบคุคล 
สดัส่วนการซื �อขายที�เพิ�มขึ �นของลกูค้าต่างประเทศได้ส่งผลให้อตัราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์โดยเฉลี�ย
ของทั �งอตุสาหกรรมปรับตวัลดลง 

•  ในภาวการณ์การแข่งขนัในตลาดที�รุนแรงขึ �น และการเข้ามาของบริษัทหลกัทรัพย์จากตา่งประเทศ บริษัทหลกัทรัพย์
ไทยพาณิชย์มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที�ร้อยละ 3.42 ลดลงจากระดบัร้อยละ 3.69 ในปี 2561 และครองอนัดบัที� 12 
เมื�อเทยีบกบับริษัทหลกัทรัพย์ทั �งหมดในอตุสาหกรรม 39 บริษัท ซึ�งลดลงจากอนัดบัที� 11 ในปีก่อน 

•  ในส่วนของผลประกอบการ บริษทัมีรายได้รวม 1.96 พนัล้านบาท ปรับลดลงร้อยละ 10 โดยหลกัเกดิจากรายได้กําไร
และผลตอบแทนจากเครื�องมือทางการเงิน และรายได้คา่นายหน้าปรับตวัลดลงตามมลูคา่การซื �อขายในตลาด
หลกัทรัพย์ กําไรสทุธิของบริษัทในปี 2562 มีจาํนวน 360 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 จากปีที�ผ่านมา จากรายได้รับ
รวมที�ปรับลดลงทั �งในส่วนของธุรกิจหลกัทรัพย์ ธุรกิจตราสารอนพุนัธ์ และธุรกิจอื�นๆ บริษัทมีอตัราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผู้ ถือหุ้น (ROE) อยู่ที�ร้อยละ 15 ซึ�งสงูกว่าอตัราคา่เฉลี�ยในอตุสาหกรรม 

 
จุดเด่นของปี 2562 

• บริษัทได้ทําการยกระดบับญัชีเป็นบญัชีลงทนุที�สามารถลงทนุได้ทกุผลิตภณัฑ์ทางการเงิน (SCBS INVESTMENT 
ACCOUNT) และพฒันาช่องทางการเปิดบญัชีลงทนุเพิ�มมากขึ �นภายใต้แนวความคิด “Easy & Smart” โดยผ่าน
สาขาธนาคาร (I-Onboarding), แอพลิเคชั�น SCB Easy และแอพลิเคชั�น SCBS Let’s Invest 

• บริษัทพฒันาระบบ Muti-Trading Platform ที�เรียกว่า Easy Invest โดยในช่วงแรกสามารถซื �อขายได้ในส่วนของ
กองทนุรวมและตราสารหนี � และกําลงัพฒันาอยา่งต่อเนื�องเพื�อซื �อขายผลิตภณัฑ์ทางการเงินประเภทอื�นต่อไป 

• บริษัทพฒันาระบบ Algo Trading (ลงทนุหุ้นอตัโนมตั)ิ และ Robo Advisor หรือ Goal Invest (ซึ�งเป็นการลงทนุใน
กองทนุรวมอตัโนมตั)ิ ทั �งในรูปแบบ Hybrid Model และ AI Model เพื�อชว่ยตอบโจทย์ความต้องการในการลงทนุ
ให้กบัลกูค้ามากขึ �น 

•  บริษัทพฒันาทีม Wealth Research เพื�อให้คาํแนะนําการลงทนุที�ครอบคลมุทกุผลิตภณัฑ์ทางการเงินให้กบัลกูค้า 

•  บริษัทได้รับการจดัอนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาวเป็น AA(tha) โดย “ฟิทช์เรทติ �งส์” 

•  บริษัทได้รับรางวลับริษัทหลกัทรัพย์ยอดเยี�ยมด้านการให้บริการแก่นกัลงทนุรายย่อยบคุคล จากตลาดหลกัทรัพย์ 
(SET AWARDS 2019) เป็นปีที�สองติดต่อกนั ซึ�งสะท้อนถึงคณุภาพในการให้บริการของบริษัทเป็นอย่างด ี

 
แผนธุรกิจปี 2563 
 

สําหรับกลยุทธ์ปี 2563 คือกลยทุธ์ 4Ps ซึ�งจะเน้นการพฒันาทั �งหมด 4 ด้าน ได้แก ่

1. พฒันาระบบเพื�อยกระดบัรากฐานทางเทคโนโลยีขององค์กร (Platform) 
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• การพฒันาระบบซื �อขายที�สามารถซื �อขายได้ในทกุผลิตภณัฑ์ทางการเงิน เช่น ตราสารอนพุนัธ์, หุ้นต่างประเทศ, 
กองทนุตา่งประเทศ, เงินตราต่างประเทศ และในอนาคต Crypto assets เพื�อส่งมอบประสบการณ์การลงทนุที�
ทนัสมยัให้กบัลกูค้า 

• พฒันาระบบวเิคราะห์พฤติกรรมของลกูค้า และระบบ AI มาใช้เพื�อสร้างความเข้าใจในลกูค้า เพื�อสามารถ
ให้บริการ และคาํแนะนําที�เหมาะสมกบัลกูค้ามากยิ�งขึ �น 

• เพิ�มประสิทธิภาพในการซื �อขายตราสารอนพุนัธ์ และการป้องกนัความเสี�ยง โดยการนําระบบอลักอริทึ�ม ระบบ
ทะเบียน และระบบการควบคมุความเสี�ยงที�มีประสิทธิภาพมาใช้ 

2. พฒันาผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ ๆ ให้กบัลกูค้าอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้บริการด้านการลงทนุที�ครบวงจร (Products) 

• พฒันาและนําเสนอผลิตภณัฑ์ตราสารอนพุนัธ์, หลกัทรัพย์ต่างประเทศ และเพื�อตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าในสภาวะตลาดที�แตกตา่งกนั 

3. พฒันาทรัพยากรบคุคล (People) 

• พฒันาความรู้รอบด้านให้กบับคุลากร ผ่านทางโครงการ Lunch & Learn และวางแผนยกระดบัผู้ดแูลลกูค้าให้มี
ความเชี�ยวชาญในทกุผลิตภณัฑ์ โดยผ่านกระบวนการคดัสรรและการอบรมอยา่งเข้มข้น 

• เพื�อยกระดบัเป็นองค์กรที�ดแูลในเรื�องผลตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังานอย่างเป็นธรรม SCBS มีแผนที�จะ
นําระบบการกําหนด KPI ที�ชดัเจนที�เรียกวา่ “Pay-for-Performance” มาใช้เพื�อให้ผลตอบแทนที�เหมาะสมต่อ
พนกังานที�มีผลการดาํเนินงานที�ดี และเป็นการสร้างวฒันธรรมองค์กรที�ด ี

4. การเป็นส่วนสําคญัในแผนการลงทนุเพื�อสร้างความมั�งคั�งให้แก่ลกูค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ (Partnership) 

• การเปิดบญัชีและบริการของหลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ รวมถึงรายงานการลงทนุของลกูค้าให้แก่ลกูค้าของธนาคาร
ไทยพาณิชย์อย่างครบวงจร  

• ร่วมมีบทบาทสําคญัในการนําเสนอผลิตภณัฑ์ บริการ และความรู้ทางด้านการลงทนุผ่านทาง Investment 
Center และสาขาของธนาคารทั�วประเทศ เพื�อความสะดวกในการเข้าถงึบริการด้านการลงทนุในมติิต่าง ๆ ของ
ลกูค้ามากขึ �น 

• สร้างระบบการแนะนาํลกูค้าในเครือธนาคารที�มีมาตรฐาน และดชันีชี �วดัผลงานที�มีประสิทธิภาพร่วมกบัทาง
ธนาคาร 

• ทํางานร่วมกนักบั SCB และบริษัทในเครืออย่างใกล้ชิด เพื�อยกระดบัเป็นสถาบนัการเงินที�ให้บริการทางการเงินที�
ครบวงจร และนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการที�หลากหลายเพื�อตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าทกุกลุ่ม 
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายงาน 
 
4.1 สายงานค้าหลักทรัพย์ โดยภายใต้สายงานค้าหลกัทรัพย์มีการประกอบธุรกิจ ดงัต่อไปนี � 

 
4.1.1 ธุรกิจนายหน้าซือ̂ขายหลักทรัพย์ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนายหน้าซื �อขายหลักทรัพย์ โดยเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข GJ 

กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ประกอบด้วย กลุ่มลูกค้าบุคคลทั�วไป กลุ่มลูกค้าสถาบันในประเทศ และกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ โดย
บริษัทฯ ให้บริการแก่ลกูค้ากลุ่มต่าง ๆ ผ่านทางสํานกังานใหญ่ และสาขาทั �ง 6 สาขาทั�วประเทศ  บริษัทฯ มีรายได้ค่านายหน้า 
ในปี GHIM ปี GHID และปี GHIG ทั �งสิ �นจํานวน 1,145 ล้านบาท 1,177 ล้านบาท และ 1,015 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ H6.0  
ร้อยละ 54.0 และร้อยละ 51.8 ของรายได้รวมทั �งหมด  โดยในปี GHIG บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาด ที� J.E2% ลดลงจากปี 
2561 ซึ�งมีส่วนแบ่งการตลาดที� 3.69% 

 
4.1.2    ธุรกิจตัวแทนซือ̂ขายสัญญาซือ̂ขายล่วงหน้า  
บริษัทฯ ให้บริการเป็นตวัแทนซื �อขายสญัญาซื �อขายล่วงหน้าแก่ลกูค้าบุคคลทั�วไปและสถาบนัทั �งในและต่างประเทศ 

โดยบริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกของ บมจ. ตลาดสญัญาซื �อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ตั �งแต่สมยัเริ�มซื �อขายสินค้าตวัแรกคือ 
SET50 Index Futures เมื�อปี พ.ศ. GHE� บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจในสินค้าในตลาดสญัญาซื �อขายล่วงหน้า
แห่งประเทศไทยแก่ผู้ลงทนุ โดยได้จดัให้มีการอบรมสมัมนาอย่างต่อเนื�อง สําหรับปี GHIG บริษัทฯ มีรายได้จากการเป็นตวัแทน
ซื �อขายสญัญาซื �อขายล่วงหน้า 98.24 ล้านบาท 

 
4.2 สายงานวาณิชธนกิจ 
 

เพื�อให้การบริหารทรัพยากรของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินธนาคารไทยพาณิชย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีพ.ศ. 
GHHG คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ธุรกิจวาณิชธนกิจของบริษัทฯ ย้ายไปอยู่ภายใต้การบริหารงานของธนาคารไทยพาณิชย์ 
โดยที�บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการให้บริการทางด้านการจดัจําหน่ายและการรับประกนัการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์เป็นหลกั สําหรับปี 
GHIG  บริษัทฯ มีรายได้จากการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ 120,568 พนัล้านบาท 

 
4.3 สายงานวิจัย 
 

สายงานวิจัยของบริษัทฯ มีเครือข่ายข้อมูลที�กว้างขวาง โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ที�มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการ วิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงมหภาค นอกจากนี �ทีมงานยังมี
ความสมัพนัธ์อนัดีและมีการตดิต่ออย่างสมํ�าเสมอกบัหน่วยงานของรัฐ สถาบนัการเงิน และธุรกิจภาคเอกชนอีกหลายสาขา ทํา
ให้ทราบถึงสภาวะการณ์ความเคลื�อนไหว และแนวโน้มของตลาด สามารถนําความรู้เหล่านั �นมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ โดยทีมงานวิเคราะห์ของบริษัท มีการปรับฐานข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
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หลักทรัพย์ฯ ให้มีความทันสมยัอยู่เสมอ อีกทั �งยังจับตาดูความเคลื�อนไหวและการเปลี�ยนแปลง ของตลาดจึงทําให้สามารถ
วิเคราะห์ความเสี�ยงและผลประโยชน์จากการลงทุนได้อย่างแม่นยํา และทนัต่อเหตุการณ์ เพื�อสร้างผลตอบแทนสงูสดุภายใต้
ความต้องการลงทุนที�หลากหลายให้กับผู้ลงทุน อีกทั �งการนําเสนอบทวิเคราะห์การลงทุนที�ครอบคลุมเกือบทุกประเภทการ
ลงทนุ  

ณ ปัจจบุนับริษัทฯ มีนกัวิเคราะห์ทั �งสิ �นจํานวน DE คนซึ�งเผยแพร่บทวิเคราะห์ครอบคลมุ บริษัทจดทะเบียนจํานวน LH 
บริษัท โดยแบ่งเป็นหมวดธุรกิจ (Sector) ประมาณ DL หมวด ซึ�งผลงานวิจัยของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงหุ้ นของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดร้อยละ �M และได้รับการยอมรับจากนกัลงทนุเป็นอย่างมาก 

 
4.4 สายงาน Investment Solution Group 

 
สายงาน Investment Solution Group ของบริษัทฯ ถูกจัดตั �งขึ �นเมื�อปี 2018 โดยทําหน้าที�เป็นตัวแทนขายหน่วย

ลงทุนของบลจ. ต่างๆ โดยปัจจุบนัทางบริษัทฯ เป็นพันธมิตรและซื �อขายผ่านระบบ Online กับบลจ.ทั �งหมด 16 บลจ. รวมถึง
ดําเนินธุรกิจในส่วนของการซื �อขายหุ้นกู้ในตลาดรองอีกด้วย 
 
4.5 สายงานสนับสนุนองค์กร 

 
สายงานสนับสนุนองค์กรประกอบไปด้วย สายบริหารการเงิน สํานักผู้บริหาร ร่วมถึงการประสานงานกับทางกลุ่ม 

Share Service ที�ให้บริการจากหน่วยงานของทางธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เพื�อทําหน้าที�ควบคุมดูแลธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทย่อยทั �งหมดให้ถกูต้องตามกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั และมีการปฏิบตัิงานที�เป็นมาตรฐานเดียวกันทั �งบริษัทในเครือ
ของธนาคาร 

 
4.6 สายงานปฏิบัติการ 

 
สายงานปฏิบตัิการ ประกอบไปด้วย 2 ฝ่าย ได้แก่  

• ฝ่ายปฏิบัติการข้อมูลลูกค้า ปฏิบัติงานในส่วนของการเปิดบัญชีลงทุน และการปรับปรุงข้อมลูลกูค้า และ
สญัญาการลงทนุให้เป็นปัจจบุนั 

• ฝ่ายชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ปฏิบัติงานในส่วนของการชําระค่าซื �อหลักทรัพย์หรือฝากเงิน
หลกัประกนั รวมถึงการส่งรายงานยอดเงินคงเหลือ/ดอกเบี �ยรับ/ดอกเบี �ยจ่ายให้กบัลกูค้า 
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4.7 สายงานบริหารการลงทุนและค้าหลักทรัพย์ 
 

บริษัทฯเริ�มให้บริการผลิตภัณฑ์ OTC Options (Over-The-Counter) ตั �งแต่ปี 2554 ให้กับนักลงทุนสถาบัน และ
นอกจากนี �ในปี 2555 บริษัทยงัได้เริ�มเสนอขายหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝง (Structured Note) ระยะสั �นอายุไม่เกิน 270 วนัในแก่นัก
ลงทนุรายใหญ่และนกัลงทนุสถาบนั รวมทั �งบริษัทยงัได้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ (DW) แก่นกัลงทนุทั�วไปด้วย 

 
4.8 สายงาน Product & Platform Group 

 
สายงาน Product & Platform Group ของบริษัทฯ ถูกจดัตั �งขึ �นเมื�อปี 2018 โดยบริษัทฯ ต้องการที�จะมุ่งเน้นในเรื�อง

การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของบริษัทฯอย่างต่อเนื�องในหลายด้าน เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence) เพื�อช่วยให้บริษัทฯสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที�ครบวงจรและใช้งานได้ง่าย การให้บริการลูกค้าใน
หลากหลายช่องทางและสร้างความประทบัใจในบริการให้กบัลกูค้ามากยิ�งขึ �น  

 
4.9 สายงาน Technology Group 

 
สายงาน Technology Group ของบริษัทฯ มีหน้าที�ในการจัดหา ติดตั �ง ตรวจสอบดูแลระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนา 

จดัหา ติดตั �ง ตรวจสอบ ดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�ใช้ในการดําเนินงานของบริษัทฯ เช่นระบกการซื �อขายหลกัทรัพย์, ระบบ
การเปิดบญัชีและข้อมลูลกูค้า เป็นต้น รวมทั �งให้คําปรึกษาแนะนําและวางแผนเกี�ยวกบัระบบคอมพิวเตอร์เพื�อตอบสนองความ
ต้องการของธุรกิจในสภาวะต่าง ๆ 

 
4.10 Data Analytics and Digital Business Group 

 
สายงาน Data Analytics and Digital Business Group ถกูตั �งขึ �นเพื�อใช้ข้อมลูเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ เข้ามาทํา 

การวิเคราะห์ข้อมูล เพื�อช่วยในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านการลงทุนให้เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละ
ประเภท โดยเน้นการพฒันาการให้บริการผ่านทางช่องทาง Digital เป็นหลกั เพื�อตอบโจทย์การเปลี�ยนแปลงของพฤติกรรมของ
ผู้ ใช้บริการในปัจจุบัน โดยสายงาน Data Analytics and Digital Business Group จะทํางานร่วมกับ สายงาน Product & 
Platform Group และ สายงาน Technology Group ในการพัฒนา Platform เพื�อเพิ�มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของ
บริษัทฯ และพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการที�ครบวงจรให้กบัลกูค้ามากขึ �น 
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4.11 Chief Investment Office 
 

สายงาน Chief Investment Office ถูกตั �งขึ �นมาเพื�อทํางานร่วมสายงานวิจัย ในการให้คําแนะนําด้านกลยุทธ์การ
ลงทุนกับลูกค้าในกลุ่ม HNW (High-Net-Worth) โดยจัดทําบทวิเคราะห์ อัพเดทข่าวสารการเงินการลงทุน ตลอดจนสภาวะ
เศรษฐกิจทั�วโลก เพื�อประมวลผลและกําหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับลูกค้าเฉพาะบุคคล โดยการทํางานของสายงาน Chief 
Investment Office จะครอบคลมุการให้บริการดงันี � 

• การให้คําแนะนําด้านกลยุทธ์การลงทุน ให้คําแนะนําเกี�ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ และสินทรัพย์ลงทุนประเภทต่างๆ  
พร้อมทั �งกําหนดกลยทุธ์การลงทนุ และการปรับเปลี�ยนให้เหมาะสม ในแต่ละสถานการณ์ 

• คําแนะนําด้านผลิตภณัฑ์การลงทุน คดักรองผลิตภณัฑ์ที�เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจ ให้มีความหลากหาย และ
ครอบคลมุความต้องการของลกูค้า 

• จัดสรรสินทรัพย์การลงทุน จัดพอร์ตการลงทุน เพื�อช่วยคํานวณหาโมเดลพอร์ตที�เหมาะสม และแนะนํารายการ
ประเภทสินทรัพย์การลงทนุ และสดัส่วนการลงทนุ 
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5. โครงสร้างเงนิทุน 
 
5.1 แหล่งที�มาของเงนิทุน 
 

บริษัทฯ ใช้แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่จากส่วนของผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 
2,400 ล้านบาท และชําระแล้วจํานวน 2,100 ล้านบาท บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมกับธนาคารไทยพาณิชย์จํานวน 2,000 ล้านบาท 
เพื�อใช้เป็นแหล่งเงินทนุสํารองเพื�อความคล่องตวัทางการเงินในการดําเนินธุรกิจ 
 
5.2 การดาํรงเงนิกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR)   
 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562  บริษัทฯ มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเป็นจํานวน G,D�O ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วน
เงินกองทุนสภาพคล่องสทุธิต่อหนี �สินทั�วไปและทรัพย์สินที�ต้องวางเป็นประกนั ร้อยละ EL.� ทั �งนี � บริษัทฯ ดําเนินนโยบายดํารง
เงินกองทุนสภาพคล่องสทุธิและอตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสทุธิสงูกว่าที�สํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด กล่าว คือ สํานกังาน 
ก.ล.ต. กําหนดให้ดํารงเงินกองทนุสภาพคล่องสทุธิไม่ตํ�ากว่า GH ล้านบาทและอตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสทุธิไม่ตํ�ากว่า
ร้อยละ O ของหนี �สินทั�วไปและทรัพย์สินที�ต้องวางเป็นประกนั 
 
5.3 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
 

ทนุจดทะเบียนและทนุที�ออกชําระแล้ว ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 ดงันี �  

 
5.4 ยอดหนีค̂งค้าง 
 

ยอดหนี �คงค้างจากการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงระยะสั �น ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 เป็นจํานวนเงิน D,HLI.H    
ล้านบาท  
 
 
 
 

ทนุจดทะเบียน 2,400 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามญัจํานวน 240,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้ 
หุ้นละ 10 บาท 

ทนุที�ออกและชําระแล้ว 2,100 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามญัจํานวน 210,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้ 
หุ้นละ 10 บาท 
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ส่วนที� 3 หน้าที� 25

 
5.5 ผู้ถือหุ้น 

 
รายชื�อผู้ถือหุ้น ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 เป็นดงันี � 

 
ชื�อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 239,999,998 100.00 
2. นางสาวชนกานต์  อนนัตคณุากร 1 0.00 
3. นางสาวอจัฉรา ศสัตรศาสตร์ 1 0.00 
 รวม 240,000,000 100.00 
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6. ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

 
6.1 ทรัพย์สินถาวรหลักของผู้ออกหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝง 
 
 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงมีทรัพย์สินถาวรหลักที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าตาม
บญัชีสทุธิ หลงัหกัค่าเสื�อมราคาสะสมตามที�ปรากฎในงบการเงินรวมของงบผู้ออกหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝง รวมทั �งสิ �น 46.8 ล้าน
บาท และไม่ติดภาระผกูพนัใด ๆ ดงัรายละเอียดต่อไปนี � 
 

 
 
6.2 สินทรัพย์ที�ไม่มีตัวตนของผู้ออกหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝง 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 ผู้ออกหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝงมีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนที�ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
สําหรับธุรกรรมซื �อขายสญัญาซื �อขายล่วงหน้าที�รอตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายและซอฟท์แวร์สําหรับใช้ในการประกอบธุรกิจของ     
ผู้ออกหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝงแสดงตามราคาทุนหลงัหกัค่าจดัจําหน่ายสะสม ตามที�ปรากฎในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที�มี
อนพุนัธ์แฝงรวมทั �งสิ �น 230 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการทรัพย์สินถาวร ลกัษณะกรรมสิทธิ� 
มลูค่าสทุธิหลงัหกัค่าเสื�อม

ราคา (ล้านบาท) 

เครื�องตกแต่ง ติดตั �ง และเครื�องใช้สํานกังาน เป็นเจ้าของ 46.8 

รวม 46.8 
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7. การจัดการ 
 
7.1 โครงสร้างการจัดการ  
 

โครงสร้างบริษัทฯ ณ วนัที� lm พฤษภาคม opqr 
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 
 
7.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัที� DE พฤษภาคม GHIJ มีจํานวนทั �งหมด � ท่าน ดงัต่อไปนี � 
 
ชื�อ – สกุล     ตาํแหน่ง 
1. นายประสงค ์ วินยัแพทย์  ประธานกรรมการ 
2. นายกมัพล จนัทวิบลูย์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
3. นายวศิน  ไสยวรรณ  กรรมการ 
4. นางสาววีณา เลิศนิมิตร  กรรมการ 
5. นายธนิก  ธราวิศษิฏ์  กรรมการ 
6. นายศกัดา ดํานาคแก้ว  กรรมการ 
7. นายชลิตต ิ เนื�องจาํนงค์  กรรมการ 
8.   นายประกิด บณุยษัฐิต ิ  กรรมการ 
 
อํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
1. กําหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท 
2. กําหนดและอนมุติัแผนกลยทุธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจําปี 
3. แต่งตั �งคณะกรรมการชุดย่อยรวมถึงคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื�อปฏิบัติหน้าที�ตามที�คณะกรรมการ

บริษัทมอบหมายในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั �งคณะกรรมการจดัการเป็นคณะกรรมการชุด
ย่อยแล้ว ให้คณะกรรมการจดัการมีอํานาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที�มีคุณสมบตัิเหมาะสมทําหน้าที�เป็น
กรรมการจัดการได้เองโดยไม่ต้องผ่านคณะกรรมการบริษัท  ตลอดจนให้คณะกรรมการจัดการมีอํานาจ
พิจารณาให้กรรมการจัดการท่านใดพ้นจากการทําหน้าที�ในคณะกรรมการจัดการได้เช่นกัน  ทั �งนี � ให้
คณะกรรมการจดัการรายงานการเปลี�ยนแปลงกรรมการจดัการดงักล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

4. แต่งตั �งและพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของฝ่ายจดัการ 
5. กํากบัดแูลและติดตามในเรื�องดงัต่อไปนี � 

(1) กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
งบประมาณที�กําหนด  รวมถึงสอดคล้องกบัทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทและกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

(2) กํากบัดแูล ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของฝ่ายจดัการให้มีประสิทธิภาพ 
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(3) กํากับดูแลให้บริษัทมีระบบงานที�สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื�อง เพื�อให้มั�นใจ
ว่าการปฏิบตัิงานจะเป็นไปโดยถกูต้องและไม่ก่อให้เกิดความเสี�ยงในเรื�องการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานการประกอบธุรกิจที�เกี�ยวข้อง 

(4) กํากับ ดูแล และติดตามให้บริษัทมีระบบในการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานที� มี
ประสิทธิภาพ 

(5) กํากบั ดแูล และติดตามให้บริษัทมีการตรวจสอบและควบคมุภายในที�มีประสิทธิภาพ 
(6) กํากบั ดแูล และติดตามให้บริษัทมีการบริหารและจดัการความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �นในทุกด้านอย่าง

รัดกมุ โดยต้องมีมาตรการอย่างเพียงพอที�จะป้องกนัและจดัการความเสี�ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
(7) กํากับดูแล ติดตาม และแจ้งให้บริษัททราบหากพบประเด็นความเสี�ยงในเรื�องความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ รวมถึงปกป้องบริษัทให้ปลอดจากความเสี�ยงด้านชื�อเสียง  
6. อํานาจของคณะกรรมการบริษัทนอกจากที�เป็นไปตามที�ได้กําหนดไว้โดยกฎหมาย วัตถุประสงค์และ

ข้อบงัคบั ตลอดจนมติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว ให้รวมถึงการดําเนินการดงัต่อไปนี � 
(1) อนมุติันโยบาย ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงนโยบายดงัต่อไปนี � นโยบายการลงทนุในหลกัทรัพย์และ

สญัญาซื �อขายล่วงหน้า นโยบายการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายบริหารความ
เสี�ยง นโยบายการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการป้องกันการฟอก
เงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�นและ
สินบน 

(2) อนมุติันโยบายเกี�ยวกบัการบริหารจดัการบริษัท รวมถึงการบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลและการ
ปรับโครงสร้างองค์กรที�สําคญั  

(3) อนุมัติรายงานหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีประจําปี (Corporate Governance Report) ของ
บริษัท  

(4) อนมุติันโยบายที�สําคญัต่าง ๆ ซึ�งเกี�ยวข้องกบัการดําเนินงานภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  

(5) อนุมัติงบการเงินงวดครึ�งปีและงวดประจําปี ตลอดจนนําเสนอที�ประชุมผู้ถือหุ้ นของบริษัท
พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจําปี 

(6) อนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
(7) อนุมัติแผนการกํากับและแผนการตรวจสอบประจําปี ตลอดจนติดตามผลการกํากับและผลการ

ตรวจสอบตามแผนดงักล่าว 
(8) อนุมัติและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้เพียงพอเพื�อสามารถดําเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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(9) อนมุติั และ/หรือ เสนอที�ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั การได้มา 
การจําหน่ายจ่ายโอน การก่อตั �ง หรือการระงบัซึ�งทรัพย์สินที�สําคัญหรือธุรกิจใดของบริษัทตามที�
กฎหมายกําหนด              

(10) อนมุติัระเบียบที�กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจคณะกรรมการบริษัท 
(11) อนมุติัเรื�องอื�น ๆ ทั �งที�เกี�ยวกบัการบริหารกิจการและไม่เกี�ยวกบัการบริหารกิจการที�ฝ่ายจดัการเห็น

ว่าจําเป็นหรือสมควรที�จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
(12) มอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหารปฏิบตัิหน้าที�ต่าง ๆ ตามที�คณะกรรมการบริษัทกําหนด

หรือเห็นสมควร 
7. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ 
8. ส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมในการควบคมุการปฏิบติังานภายในบริษัท (Compliance Culture) 

 
7.1.2 คณะผู้บริหารของบริษัท (คณะกรรมการจัดการ) 
 
รายชื�อคณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที� ณ วันที� 14 พฤษภาคม GHIJ ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน 

ดงัต่อไปนี � 
 

 ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายกมัพล   จนัทวิบลูย์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

2. นายสกุิจ  อดุมศิริกลุ กรรมการผู้จดัการ สายงานวิจยั 

3. นายธนวฒัน์  พานิชเกษม กรรมการผู้จดัการ สายงานบริหารการลงทนุและค้าหลกัทรัพย์ 
4. นางบญุทิพย์ กฤตชยักลุ กรรมการผู้จดัการ สายงานค้าหลกัทรัพย์ 

5. นางเบญจมาศ ดีวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานสนบัสนนุองค์กร (CFO) 

6. นางอรุณทิพย์ ตระกลูฤทธิเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานปฏิบติัการ 
 

อํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการจัดการ 
 
1. กําหนดนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปีของ

บริษัทเพื�อเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนมุติั 
2. ควบคมุดแูลและติดตามการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน  

กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปีที�ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
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3. พิจารณาอนุมตัิการใช้จ่ายเงินเพื�อการดําเนินงานต่าง ๆ ในส่วนที�เกินวงเงินอนุมตัิของผู้บริหารที�มีอํานาจ
อนุมัติ ทั �งนี � ให้เป็นไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติของบริษัท หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีที�
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติไว้แล้ว 

4. อนุมตัิวงเงินเปิดบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์ / สัญญาซื �อขายล่วงหน้า อนุมัติวงเงินกู้ยืมเพื�อซื �อหลักทรัพย์ใน
บญัชี Credit balance และธุรกรรมที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ในส่วนที�เกินวงเงินอนมุติัของผู้บริหารที�มี
อํานาจอนมุตัิ  ทั �งนี �ให้เป็นไปตามระเบียบอํานาจอนมุตัิของบริษัท 

5. อนมุตัิการเป็นผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายหลกัทรัพย์และธุรกรรมที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจวาณิชธน
กิจและตลาดทนุ ทั �งนี �ให้เป็นไปตามระเบียบอํานาจอนมุตัิของบริษัท 

6. นําเสนอโครงสร้างผงัองค์กรต่อคณะกรรมการบริษัทและอนมุตัิแต่งตั �งโยกย้ายและเลิกจ้างพนกังานระดบั
บริหาร 

7. พิจารณาการจัดลําดบัและการบริหารติดตามโครงการต่าง ๆ รวมถึงการเปลี�ยนแปลงที�สําคัญที�เกี�ยวข้อง
กบังานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

8. กําหนดนโยบายการบริหารสภาพคล่องให้สอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
9. พิจารณาเรื�องอื�นใดที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกบัการตดัสินใจเกี�ยวกบัโครงการที�ได้มีการริเริ�มใหม่ๆ เพื�อรองรับ

การเติบโตของบริษัทตามแผนธุรกิจที�ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทนอกเหนือจากที�กําหนดไว้ในข้อ 
D-� ข้างต้น 

 
7.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ประกอบด้วยบคุคล ดงัต่อไปนี � 

 
1. ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
2. ผู้บงัคบับญัชาสงูสดุ สายงานวิจยัการลงทนุ 
3. ผู้บงัคบับญัชาสงูสดุ สายงานค้าหลกัทรัพย์ 
4. ผู้บงัคบับญัชาสงูสดุ สายงานบริหารการลงทนุและค้าหลกัทรัพย์ 
5. ผู้บงัคบับญัชาสงูสดุ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ผู้บงัคบับญัชาสงูสดุ สายงานปฏิบตัิการ 
7. ผู้บงัคบับญัชาสงูสดุ สายงานสนบัสนนุองค์กร 
8. ผู้บงัคบับญัชาสงูสดุ ฝ่ายบริหารความเสี�ยง 
9. ผู้บงัคบับญัชาสงูสดุ สายกํากบักฎเกณฑ์ธุรกิจหลกัทรัพย์ 
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อํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
 
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื�อกําหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื�อพิจารณาในเรื�องการบริหารความเสี�ยงโดยรวม โดยต้องครอบคลมุความเสี�ยงในด้านต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง 
อาทิ ความเสี�ยงด้านเครดิต ความเสี�ยงด้านตลาด ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี�ยงด้านปฏิบัติการ 
ความเสี�ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี�ยงด้านชื�อเสียง ความเสี�ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี�ยงด้าน
บคุลากร และ/หรือ ความเสี�ยงอื�น ๆ ที�มีนยัสําคญั 

2. กําหนดกลยุทธ์โครงสร้างองค์กร และทรัพยากรที�ใช้ในการบริหารความเสี�ยง ให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บริการความเสี�ยงของบริษัท และของ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วดัผล และ
ติดตามกระบวนการการบริหารความเสี�ยงได้อย่างมีประสิทธิผล 

3. กํากบัดแูล ทบทวน และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เกี�ยวกับนโยบายการบริหารความเสี�ยง วิธี
ปฏิบตัิที�เป็นมาตรฐาน กลยุทธ์ และการวดัความเสี�ยงโดยรวมเพื�อให้มั�นใจว่ากลยทุธ์การบริหารความเสี�ยง
ได้นําไปปฏิบติัอย่างเหมาะสม 

4. เห็นชอบ และนําเสนอเพื�อขออนมุตัิกรอบความเสี�ยงหลกัทกุด้าน ภายใต้ขอบเขตความเสี�ยงที�ยอมรับได้ใน
มิติที�มีความสําคญัต่อคณะกรรมการบริษัท 

5. พิจารณาเรื�องอื�นใดที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกับการตดัสินใจ เกี�ยวข้องกับการบริหารความเสี�ยงในภาพรวม
ของบริษัทนอกเหนือจากที�กําหนดไว้ในข้อข้างต้น 

 
7.1.4 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  
 
คณะกรรมการพิจารณาการลงทนุ ประกอบด้วยบคุคล ดงัต่อไปนี � 
 
1. ผู้บงัคบับญัชาสงูสดุ สายงานบริหารการลงทนุและค้าหลกัทรัพย์     
2. ผู้บงัคบับญัชาสงูสดุ สายงานปฏิบตัิการ 
3. ผู้บงัคบับญัชาสงูสดุ สายงานสนบัสนนุองค์กร 
4. ตวัแทนจากฝ่าย Investment Advisor 

   
การประชมุของคณะกรรมการพิจารณาการลงทนุของบริษัท ให้บคุคลตามข้อ D ทําหน้าที�เป็นประธาน และให้ตวัแทน
จากสายงานบริหารการลงุทุนและค้าหลกัทรัพย์ ทําหน้าที�เป็นเลขานุการ โดยการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วม
ประชมุไม่น้อยกว่า G คนจึงจะครบองค์ประชมุ 
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อํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 
 

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจ และยุทธศาสตร์การลงทุน ในตราสารทุน ตราสารหนี � และตราสาร
อนุพันธ์ตามที�ฝ่ายบริหารการลงทุนเสนอ เพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการจดัการและคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุติัตามลําดบั 

2. วิเคราะห์แนวโน้ม และสภาวะการลงทุนของตลาดเงินและตลาดทุนที�เกี�ยวข้อง เพื�อกําหนดกลยุทธ์การ
ลงทนุที�เหมาะสม รวมทั �งกําหนดให้มีการทบทวนนโยบาย และหลกัเกณฑ์การลงทนุให้เหมาะสมกบัสภาวะ
การลงทนุในแต่ละช่วงเวลา 

3. พิจารณาอนุมติัการลงทุนในหลกัทรัพย์ตามที�ฝ่ายบริหารการลงทุนนําเสนอและรายงานต่อคณะกรรมการ
จดัการ และต่อคณะกรรมการบริษัท 

4.  พิจารณาอนมุติัการดําเนินการที�ไม่สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การ Stop Loss 
5. นําเสนอผลการดําเนินงานจากการลงทนุต่อคณะกรรมการบริษัท 

 
7.1.5 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั�นกรองสินเชื�อ  
 
คณะอนกุรรมการพิจารณากลั�นกรองสินเชื�อ ประกอบด้วยบคุคล ดงัต่อไปนี � 
 
1. ผู้บงัคบับญัชาสงูสดุ ฝ่ายบริหารความเสี�ยง 
2. ผู้บงัคบับญัชาสงูสดุ สายงานค้าหลกัทรัพย์ 
3. ผู้บงัคบับญัชาสงูสดุ สายงานวิจยั 
4. ผู้บงัคบับญัชาสงูสดุ สายงานปฏิบตัิการ 

 
อํานาจหน้าที�ของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั�นกรองสินเชื�อ 
 
1. กลั�นกรองและทบทวน รับทราบการอนุมัติวงเงิน และการปรับวงเงินซื �อขาย โดยพิจารณาให้เป็นไปตาม

ระเบียบของบริษัท 
2. พิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี�ยวกับการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์และการประกอบธุรกิจสัญญาซื �อขาย

ล่วงหน้า 
3. พิจารณาการดําเนินงานต่าง ๆ เพื�อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พระราชบัญญัติซื �อขายล่วงหน้า พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั �ง
ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ 
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และหน่วยงานกํากับดูแลอื�น เพื�อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

4. รับทราบและ/ หรือสั�งการการจัดอันดับความน่าเชื�อถือของลูกค้า การดําเนินการปิดบัญชีลูกค้า การ
ดําเนินการกบัลกูหนี �มีปัญหา 

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ในการกําหนด Approved List และ Counterparty List ตลอดจน 
Approved List และ Counterparty List ที�เสนอโดยฝ่ายบริหารความเสี�ยง รวมถึงกําหนดระดับเงินลงทุน
ในแต่ละสถาบนั สําหรับการบริหารความเสี�ยงสภาพคล่องส่วนเกิน ตามที�ฝ่ายบริหารความเสี�ยงเสนอ  

6. พิจารณาเรื�องอื�นใดที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกบัการตดัสินใจเกี�ยวข้องกบัการกลั�นกรองสินเชื�อนอกเหนือจากที�
กําหนดไว้ในข้อข้างต้น 

 
กําหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั�นกรองสินเชื�อ 
 ให้ฝ่ายบริหารความเสี�ยงทําหน้าที�ประสานงานเพื�อกําหนดวนัประชมุ ตามความจําเป็นพอสมควร 
 
องค์ประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั�นกรองสินเชื�อ 
 ในการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย J ท่าน จึงจะเป็นองค์
ประชมุและกําหนดให้บคุคลตามข้อ 1 ทําหน้าที�เป็นประธาน 
 กรณีที�ประธานคณะอนุกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กําหนดให้ที�ประชุมคดัเลือกอนุกรรมการ D 
คนขึ �นมา เพื�อทําหน้าที�แทนประธานในที�ประชมุ 
 
การจัดประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั�นกรองสินเชื�อ 
 นอกจากการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ตามปกติดังกล่าว การพิจารณาเรื�องขออนุมัติจาก
คณะอนุกรรมการฯ อาจกระทําได้โดยใช้เอกสารเวียน หรือ e-mail เวียน (“มติเวียน”) หรือการประชุมร่วมกันทาง
โทรศพัท์ได้ 
 
มติของที�ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั�นกรองสินเชื�อ 

1. โดยการประชุม มติจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของคณะอนกุรรมการฯ ที�เข้าประชมุ 
2.  โดยมติเวียน มติจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของคณะอนกุรรมการทั �งหมด 
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7.1.6  ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. 
รายชื�อผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. ของบริษัทฯ ณ วนัที� DE พฤษภาคม GHIJ ประกอบด้วย DM ท่าน ดงัต่อไปนี � 
 

 ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. นาย กมัพล   จนัทวิบลูย์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

2. นาย สกุิจ  อดุมศิริกลุ กรรมการผู้จดัการ สายงานวิจยั 

3. นาย ธนวฒัน์  พานิชเกษม กรรมการผู้จดัการ สายงานบริหารการลงทนุและค้าหลกัทรัพย์ 

4. นาง บญุทิพย์ กฤตชยักลุ กรรมการผู้จดัการ สายงานค้าหลกัทรัพย์ 

5. นาง สดุอนงค์  เตชะพิเชฐวนิช รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายสถาบนัในประเทศ 

6. น.ส. เอกาญ ปัญญาคําเลิศ รองกรรมการผู้จดัการ Investment Solutions Group 

7. นาง เบญจมาศ ดีวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานสนบัสนนุองค์กร (CFO) 

8. นาย เฉลิมวฒุิ  ชมะนนัทน์ รองกรรมการผู้จดัการ Product & Platform Group 

9. นาย ศรชยั สเุนต์ตา กรรมการผู้จดัการ Chief Investment Office 

10. นาย ฉัตริน ลกัษณบญุส่ง กรรมการผู้จดัการ Data Analytics and Digital Business Group

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

________________________________________________________________________ 

 

 
ส่วนที� 3 หน้าที� 36

7.2 บุคลากร 
  
ณ วนัที� 31 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ มีพนกังาน (รวมผู้บริหาร) ทั �งสิ �นจํานวน 422 คน จําแนกตามสายงาน/ฝ่ายงาน 

ได้ดงันี � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการพัฒนาพนักงาน  
 
บริษัทฯ มีนโยบายในการพฒันาบคุลากรทกุระดบั โดยมีนโยบายในการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรที�สําคญั ดงันี � 
1) นโยบายด้านการสรรหา 

สรรหาและคดัเลือกบคุลากรที�มีความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพที�เหมาะสมกบัองค์กร 
 

2) นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯ มีนโยบายที�มุ่งเน้นการพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถ เพื�อเพิ�มศกัยภาพและขีดความสามารถ

ให้กบัพนกังาน ทั �งในแง่ความรู้ ความสามารถที�จําเป็นสําหรับองค์กร (Core Competency) ความสามารถในสาย

สายงาน จาํนวนพนักงาน 
SCBS-ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 1 
SCBS-Chief Investment Office 9 
SCBS-Data Analytics and Digital Business Group 31 
SCBS-Investment Solutions Group 41 
SCBS-People Department 3 
SCBS-Product & Platform Group 31 
SCBS-Technology Group 24 
SCBS-ฝ่ายกลยทุธ์องค์กรและ MIS 2 
SCBS-ฝ่ายบริหารการลงทุนส่วนบคุคล 10 
SCBS-ฝ่ายบริหารความเสี�ยง 8 
SCBS-สายงานค้าหลกัทรัพย์ 181 
SCBS-สายงานบริหารการลงทนุและค้าหลกัทรัพย์ 12 
SCBS-สายงานปฏิบติัการ 30 
SCBS-สายงานวาณิชธนกจิ 5 
SCBS-สายงานวิจยั 25 
SCBS-สายงานสนบัสนนุองค์กร 9 

รวม 422 
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อาชีพ (Functional Competency) นอกจากนั �น ยงัมุ่งเน้นที�จะสร้างวฒันธรรมองค์กร (Corporate Culture) เพื�อให้
เกิดการพฒันาทั �งพนกังานและองค์กรที�ไปในทิศทางเดียวกนั 

 
3) นโยบายด้านค่าตอบแทน 

การจ่ายผลตอบแทนทั �งในรูปตัวเงินและสวัสดิการ (Compensation) ให้มีความสอดคล้องกับการจัด
แบ่งกลุ่มพนักงาน และสามารถแข่งขันในตลาดทั �งระยะสั �นและระยะยาว พร้อมทั �งสร้างความพึงพอใจให้กับ
บคุลากรที�มีความสามารถในองค์กรด้วยเช่นเดียวกนั 
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8. ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 
8.1  ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

  
สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี สําหรับงบการเงินระหว่างกาล  

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัท ได้แก่ นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� DMOG� จากบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้นําเสนอรายงานผลการตรวจสอบ สําหรับงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย   
(กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด (บริษัท) ซึ�งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� JD 
ธันวาคม GHI2 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงนิสด สําหรับงวดหกเดือน
สิ �นสดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุประกอบสรุปนโยบายการบญัชีที�สําคญัและเรื�องอื�น ๆ โดยผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการ
จัดทําและการนําเสนองบการเงินระหว่างกาลเหล่านี �โดยถูกต้องตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคมุภายในที�ผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็น เพื�อให้สามารถจดัทํางบการเงินที�ปราศจากการแสดงข้อมลู
ที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด รวมถึงความรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกับการดําเนินงานต่อเนื�องและการใช้
เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื�อง 
 
ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ�งกําหนดให้ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบตัิงานตรวจสอบเพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิระหว่างกาลปราศจากการแสดง
ข้อมลูที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 
 
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื�อให้ได้มาซึ�งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี�ยวกบัจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที�เลือกใช้ขึ �นอยู่กบัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึ�งรวมถึงการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมลู
ที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี�ยง
ดังกล่าว นอกจากนี � ผู้สอบบัญชียังพิจารณาถึงการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดย
ถกูต้องตามที�ควรของกิจการ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการ
บญัชีที�ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีที�จดัทําขึ �นโดยผู้บริหารรวมทั �งการประเมินการนําเสนองบ
การเงินโดยรวม 
 

กล่าวโดยสรุป ผู้สอบบญัชีเห็นว่า งบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลแสดงฐานะการเงินรวม 
และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ  ณ วันที� JD ธันวาคม GHI2 ผลการดําเนินงานรวมและกระแส    
เงินสดรวมสําหรับงวดระยะเวลาหกเดือน สิ �นสดุ วนัที� JD ธันวาคม GHI2 และผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงิน
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สดเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนสิ �นสุดวนัที� JD ธันวาคม GHI2 โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  

 

หน้าที�ในการจัดทาํรายงานทางการเงนิ 

อ้างถึงพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตามมาตรา 106 กําหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จดัทํางบดุล
และบญัชีกําไรขาดทุนทุกงวดการบญัชีในรอบระยะเวลาหกเดือน ตามแบบที�สํานกังาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะต้องมี
การตรวจสอบและแสดงความเห็น โดยผู้สอบบญัชีที�สํานกังาน ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ โดยในงวดการบญัชีสําหรับหกเดือน
แรกของปีบญัชี จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามเดือนนบัวนัสิ �นงวดการบญัชี และ สําหรับงวดประจําปีบญัชี จะต้อง
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในยี�สิบเอ็ดวันนับแต่วันที�ได้รับอนุมัติจากที�ประชุมใหญ่ แต่ระยะเวลาทั �งหมดต้องไม่เกินสี�เดือน
นบัวนัสิ �นปี พร้อมกันนี � ให้ปิดประกาศไว้ในที�ที�เปิดเผย ณ สํานกังานของบริษัท และลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัท้องถิ�น
อย่างน้อย 1 ฉบบั และ เสนอต่อสํานกังาน ก.ล.ต. 1 ฉบบั 
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8.1.1 งบแสดงฐานะการเงนิ 
 

 (หน่วย : พันบาท)

��������	 2562 2561 2560

�������	
��ก���������������� 1,074,090 10.5% 1,405,543 13.7% 465,425 2.9%

	�ก ��!�"��#ก #ก�#$%��	
���&#� 	#ก��#' ( 343,516 3.4% 163,845 1.6% 567,558 3.6%

	�ก ��!*+�ก�, 	#ก��#' ( 3,189,470 31.1% 5,259,768 51.3% 4,493,593 28.2%

�����#' (-�����.�+'#�*( 50,695 0.5% 90,171 0.9% 41,991 0.3%

����	��+� 1,836,992 17.9% 2,533,387 24.7% 7,122,816 44.6%

����	��+�/����&#� �. 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

.+0ก�1( 63,636 0.6% 66,903 0.7% 68,611 0.4%

�����#' (23�3�-#4-� 415,523 4.1% 331,169 3.2% 61,681 0.4%

�����#' (5�&�����2�6�.ก��-#��#$%� 52,740 0.5% 9,858 0.1% 6,217 0.0%

�����#' (.78� 675,161 6.6% 390,328 3.8% 3,126,336 19.6%

���� ���� ���	 7,701,823 75% 10,250,972 100% 15,954,228 100%

หนี�สิน

����ก�6 73,�ก�9��#�ก������ 0 0.0% 0 0.0% 1,500,000 9.4%

�, 6� ��!�"��#ก #ก�#$%��	
���&#� 	#ก��#' ( 797,308 7.8% 530,502 5.2% 491,271 3.1%

�, 6� ��!*+�ก�, 	#ก��#' ( 1,073,574 10.5% 3,476,074 33.9% 3,739,536 23.4%

 ��!���-�����.�+'#�*( 151,792 1.5% 689,894 6.7% 3,385,207 21.2%

5�&�����2�6:6��,�� 81,018 0.8% 0.0% 0 0.0%

-����� ��!��8..ก 1,596,447 15.6% 2,141,365 20.9% 3,814,464 23.9%

0�
3�1ก�� ��!��� 86,171 0.8% 110,890 1.1% 99,439 0.6%

 ��!���5�&�����2�6�.ก��-#��#$%� 0 0.0% 21,614 0.2% 70,632 0.4%

 ��!���.78� 878,134 8.6% 418,068 4.1% 387,054 2.4%

�������� �� 4,664,445 45.5% 7,388,408 72.1% 13,487,602 84.5%

��ก�� ������

 31 "����#�
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8.1.1  งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
 

 (หน่วย : พันบาท)

2562 2561 2560

ส่วนของเจ้าของ

�+���8..ก%"��
�	64

 +6���3#$ 2,100,000 20.5% 2,100,000 20.5% 2,100,000 13.2%

ก"�2��
�3

,#�����	64 - �+��"��.�-�3ก< 3�  240,000 2.3% 240,000 2.3% 240,000 1.5%

 #�23�2�6, #���� 694,898 6.8% 520,256 5.1% 124,461 0.8%

.�:(0�
ก.�.78�=.���4�=.��,6�=.� 2,480 0.0% 2,309 0.0% 2,165 0.0%

���� $��%&� '(�%&� 3,037,378 29.6% 2,862,565 27.9% 2,466,625 15.5%

�������� ��)*+� $��%&� '(�%&� 7,701,823 75% 10,250,972 100% 15,954,228 100%

��ก�� ������

 31 "����#�
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8.1.1  งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

 (หน่วย : พันบาท)

��������	 2562 2561 2560

�������	
��ก���������������� 857,129 8.6% 1,349,576 13.5% 454,634 2.9%

	�ก ��!�"��#ก #ก�#$%��	
���&#� 	#ก��#' ( 343,516 3.4% 163,845 1.6% 567,558 3.6%

	�ก ��!*+�ก�, 	#ก��#' ( 3,189,470 31.9% 5,259,768 52.6% 4,493,593 28.4%

�����#' (-�����.�+'#�*( 50,695 0.5% 90,171 0.9% 41,991 0.3%

����	��+� 1,832,499 18.3% 2,519,889 25.2% 7,114,316 44.9%

����	��+�/����&#� �. 103,750 1.0% 103,750 1.0% 103,750 0.7%

.+0ก�1( 46,876 0.5% 47,546 0.5% 43,628 0.3%

�����#' (23�3�-#4-� 229,992 2.3% 205,140 2.0% 43,491 0.3%

�����#' (5�&�����2�6�.ก��-#��#$%� 37,747 0.4% 0 0.0% 0 0.0%

�����#' (.78� 649,160 6.5% 268,371 2.7% 2,969,317 18.8%

���� �������	 7,340,834 73% 10,008,054 100% 15,832,279 100%

��ก�� ��� ,��+ก�'ก��

 31 "����#�
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8.1.1  งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
 

 (หน่วย : พันบาท)

����� ��)*+�$��%&� ' (�%&� 2562 2561 2560

หนี�สิน

����ก�6 73,�ก�9��#�ก������ 0 0.0% 0 0.0% 1,500,000 9.5%

�, 6� ��!�"��#ก #ก�#$%��	
���&#� 	#ก��#' ( 797,308 8.0% 530,502 5.3% 491,271 3.1%

�, 6� ��!*+�ก�, 	#ก��#' ( 1,073,574 10.7% 3,476,074 34.7% 3,739,536 23.6%

 ��!���-�����.�+'#�*( 151,792 1.5% 689,894 6.9% 3,385,207 21.4%

5�&�����2�6:6��,�� 81,018 0.8% 0 0.0% 0 0.0%

-����� ��!��8..ก 1,596,447 16.0% 2,141,365 21.4% 3,814,464 24.1%

0�
3�1ก�� ��!��� 79,929 0.8% 103,555 1.0% 95,649 0.6%

 ��!���5�&�����2�6�.ก��-#��#$%� 0 0.0% 21,614 0.2% 70,632 0.4%

 ��!���.78� 555,789 5.6% 199,226 2.0% 280,628 1.8%

�������� �� 4,335,858 43.3% 7,162,230 71.6% 13,377,386 84.5%

ส่วนของเจ้าของ

�+���8..ก%"��
�	64

 +6���3#$ 2,100,000 21.0% 2,100,000 21.0% 2,100,000 13.3%

ก"�2��
�3

,#�����	64 - �+��"��.�-�3ก< 3�  240,000 2.4% 240,000 2.4% 240,000 1.5%

 #�23�2�6, #���� 662,496 6.6% 503,516 5.0% 112,728 0.7%

.�:(0�
ก.�.78�=.���4�=.��, 6�=.� 2,480 0.0% 2,309 0.0% 2,165 0.0%

���� $��%&� '(�%&� 3,004,976 30.0% 2,845,824 28.4% 2,454,893 15.5%

�������� ��)*+� $��%&� '(�%&� 7,340,834 73% 10,008,054 100% 15,832,279 100%

��ก�� ��� ,��+ก�'ก��

 31 "����#�

 
 
 



 

  

 

________________________________________________________________________ 

 

 
ส่วนที� 3 หน้าที� 44

8.1.2  งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ   

หน่วย : พันบาท

รายได้

��2�6:���� �6� 1,015,014 51.8% 1,177,292 54.0% 1,145,696 56.0%

��2�6:��*��3���3�	
���ก�� 267,937 13.7% 168,577 7.7% 569,120 27.8%

��2�6�.ก���!����/ 6ก�6 73�'78.>7!. 	#ก��#' ( 63,841 3.3% 65,911 3.0% 41,736 2.0%

ก"�2��	
?	-.����,�ก�:�78.�37.���ก������ 255,477 13.0% 467,381 21.5% 270,075 13.2%

��2�6.78� 358,009 18.3% 299,049 13.7% 20,152 1.0%

������-.( 1,960,278 100% 2,178,209 100% 2,046,780 100%

ค่าใช้จ่าย

:��/%6, ��?	0�
@%�('�#ก��� 863,713 44.1% 866,625 39.8% 728,990 35.6%

:��*��3���3�	
���ก��, �� 150,128 7.7% 146,638 6.7% 171,614 8.4%

-6��+����ก������ 104,870 5.3% 153,211 7.0% 74,486 3.6%

 ��!��$�	
 ��!���#,
��$ 0 0.0% 0 0.0% 1,567 0.1%

:��/%6, ��.78� 458,410 23.4% 501,839 23.0% 493,609 24.1%

���#$�/0('$�� 1,577,121 80.5% 1,668,313 76.6% 1,470,266 71.8%

ก1�-�ก$&�2�3� ���-.( 383,157 19.5% 509,895 23.4% 576,514 28.2%

5�&�����2�6 71,429 3.6% 93,028 4.3% 113,206 5.5%

ก1�-�� 1�����45/��. 311,728 15.9% 416,867 19.1% 463,307 22.6%

ก1�-�%�.�7� �8. ��8'& 9:�

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

=���+�,�กก��0�
3�1ก��-�3 	#ก:1�-A��-�(0�
ก#�5#

    �"� �#�@:��ก��?	0�
@%�('�#ก��� 59,643 3.0% (11,340) -0.5%

5�&�����2�6�ก�84ก#�.�:(0�
ก.�=.�ก"�2�=���+���D����D,.78� (11,929) -0.6% 2,268 0.1%

47,714 2.4% (9,072) -0.4%

รายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก"�2� (=���+�) ,�กก��4#�3�	:������	��+��?78.=� 214 0.0% 180 0.0% 809 0.0%

5�&�����2�6�ก�84ก#���ก����8.�,9�ก,#�0�
�5�

��ก��/ 3��= 6�20246/�ก"�2� �7.=���+�/�5� 	#� (43) 0.0% (36) 0.0% (162) 0.0%

ก1�-�%�.�7� �8. ��8'& 9:���� - � 7�"�'�ก2�3� 172 0.0% 144 0.0% 647 0.0%

ก1�-�%�.�7� �8. ��8'���� 1�����45/��. 359,614 18.3% 407,939 18.7% 463,954 22.7%

ก1�-�>$&�7(�%����9��?��   (���) 1.30 1.74 1.93 

2561 25602562

��ก�� ������

 � 1��� ����.45 � ���� 7. 31 "����#�
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8.1.2  งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

หน่วย : พันบาท

รายได้

��2�6:���� �6� 1,015,014 61.8% 1,177,292 64.4% 1,145,696 66.3%

��2�6:��*��3���3�	
���ก�� 149,187 9.1% 83,299 4.6% 249,520 14.4%

��2�6�.ก���!����/ 6ก�6 73�'78.>7!. 	#ก��#' ( 63,841 3.9% 65,911 3.6% 41,736 2.4%

ก"�2��	
?	-.����,�ก�:�78.�37.���ก������ 255,146 15.5% 467,283 25.5% 269,945 15.6%

��2�6.78� 159,661 9.7% 35,674 1.9% 20,152 1.2%

������-.( 1,642,850 100% 1,829,457 100% 1,727,049 100%

ค่าใช้จ่าย

:��/%6, ��?	0�
@%�('�#ก��� 691,192 42.1% 742,037 40.6% 614,038 35.6%

:��*��3���3�	
���ก��,�� 150,128 9.1% 146,638 8.0% 171,614 9.9%

-6��+����ก������ 104,870 6.4% 153,211 8.4% 74,486 4.3%

 ��!��$�	
 ��!���#,
��$ 0 0.0% 0 0.0% 1,567 0.1%

:��/%6, ��.78� 325,389 19.8% 282,717 15.5% 293,093 17.0%

���#$�/0('$�� 1,271,579 77.4% 1,324,603 72.4% 1,154,797 66.9%

ก1�-�ก$&�2�3� ���-.( 371,271 22.6% 504,855 27.6% 572,252 33.1%

5�&�����2�6 69,577 4.2% 92,996 5.1% 112,842 6.5%

ก1�-�� 1��� ��45/��. 301,695 18.4% 411,859 22.5% 459,410 26.6%

ก1�-�%�.�7� �8. �� 8'& 9:�

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

=���+�,�กก��0�
3�1ก��-�3 	#ก:1�-A��-�(0�
ก#�5#

    �"� �#�@:��ก��?	0�
@%�('�#ก��� 52,606 3.2% (11,340) -0.6%

5�&�����2�6�ก�84ก#�.�:(0�
ก.�=.�ก"�2�=���+���D����D,.78� (10,521) -0.6% 2,268 0.1%

42,085 2.6% (9,072) -0.5%

รายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก"�2� (=���+�) ,�กก��4#�3�	:������	��+��?78.=� 214 0.0% 180 0.0% 809 0.0%

5�&�����2�6�ก�84ก#���ก����8.�,9�ก,#�0�
�5�

��ก��/ 3��= 6�20246/�ก"�2� �7.=���+�/�5� 	#� (43) 0.0% (36) 0.0% (162) 0.0%

ก1�-�%�.�7� �8. �� 8'& 9:���� - � 7�"�'�ก2�3� 172 0.0% 144 0.0% 647 0.0%

ก1�-�%�.�7� �8. �� 8'���� 1��� ��45/��. 343,952 20.9% 402,931 22.0% 460,057 26.6%

ก1�-�>$&�7(�%���� 9��?��   (���) 1.26 1.72 1.91 

2561 25602562

��ก�� ��� ,��+ก�'ก��

 � 1��� ����.45 � ���� 7. 31 "����#�
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8.1.3 งบกระแสเงนิสด 
 

หน่วย : พนับาท 2562 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 383,157 509,895 576,514

รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 73,441 51,143 31,811

ประมาณการหนี �สนิไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 36,631 11,507 0

หนี �สญูและหนี �สงสยัจะสญู 0 0 1,567

ขาดทุน (กําไร) จากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมในเงินลงทุน 318,610 235,753 (360,119)

(กําไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ (204,521) (1,093,444) 340,152

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 0 0 558

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 9,005 0 0

ขาดทุน(กําไร)จากการตัดจําหน่ายสว่นปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

และสนิทรัพยไ์ม่มีตัวตน 200 2,809 (911)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพยไ์ม่มีตัวตน 3,270 9,080 0

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี�ยน 2,004 365 0

ต้นทุนทางการเงิน 104,870 153,211 74,486

รายได้ดอกเบี �ยและเงินปันผล (137,976) (361,995) (122,677)

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสนิทรัพย ์

และหนี �สนิดําเนินงาน 588,691 (481,675) 541,380

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ"มขึ%น) ลดลง

ลกูหนี �สาํนักหักบัญชีและบริษัทหลกัทรัพย์ (179,672) 403,713 330,503

ลกูหนี �ธุรกิจหลกัทรัพย์ 2,070,600 (764,271) (1,637,626)

สนิทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 39,476 (48,180) 2,301

เงินลงทุนเพื�อค้า (121,713) 4,848,893 (5,149,182)

สนิทรัพยอื์�น (274,158) 2,748,963 (2,988,555)

งบการเงนิรวม

สาํหรับงวดปี สิ �นสดุ 31 ธันวาคม
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8.1.3 งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
 

หน่วย : พนับาท 2562 2561 2560

หนี %สินดําเนินงานเพิ"มขึ%น (ลดลง)

เจ้าหนี �สาํนักหักบัญชีและบริษัทหลกัทรัพย์ 266,806 39,231 17,782

เจ้าหนี �ธุรกิจหลกัทรัพย์ (2,403,199) (261,426) 1,272,467

หนี �สนิตราสารอนุพนัธ์ (538,101) (2,695,313) 3,013,110

ตราสารหนี �ที�ออก 1,193,603 (2,113,655) 2,559,949

ประมาณการหนี �สนิ (1,707) (11,395) 16,539

หนี �สนิอื�น 487,061 (9,393) 170,332

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน 1,127,688 1,655,493 (1,851,001)

ดอกเบี �ยจ่าย (109,823) (138,702) (72,906)

ภาษีเงินได้จ่ายออก (75,409) (155,482) (88,971)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 942,456 1,361,309 (2,012,878)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื�อขาย 0 0 1,129

เงินสดจ่ายซื �อเงินลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด (499,337) (491,290) 0

เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด 995,000 0 190,000

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั�วไป 0 0 70,500

เงินสดจ่ายซื �อเงินลงทุนทั�วไป (411) (5,256) (8,500)

เงินสดจ่ายซื �อเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย 0 0 0

เงินสดจ่ายซื �ออุปกรณ์ (24,665) (22,669) (19,689)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 3,573 0 992

เงินสดจ่ายซื �อสนิทรัพยไ์ม่มีตัวตน (158,657) (282,246) (33,659)

ดอกเบี �ยรับ 81,961 91,977 53,732

เงินปันผลรับ 47,427 266,293 65,556

เงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน 444,890 (443,190) 320,062

งบการเงนิรวม

สาํหรับงวดปี สิ �นสดุ 31 ธันวาคม
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8.1.3 งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
 

หน่วย : พนับาท 2562 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

�������#�,�กก��ก�673,�ก���&#�/ $� 0 0 1,500,000

เงินสดจ่ายเพื�อชําระเงินกู้ยมืจากบริษัทใหญ่ 0 (1,500,000) 0

เงินสดรับจากตราสารหนี �ที�ออก 0 1,534,000 0

เงินสดจ่ายชําระคืนตราสารหนี �ที�ออก (1,534,000) 0 0

เงินปันผลจ่าย (184,800) (12,000) (532,800)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (1,718,800) 22,000 967,200

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึน̂ (ลดลง) สุทธิ (331,454) 940,118 (725,615)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 1,405,543 465,425 1,191,040

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,074,090 1,405,543 465,425

งบการเงนิรวม

สาํหรับงวดปี สิ �นสดุ 31 ธันวาคม
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8.1.3 งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
 

หน่วย : พนับาท 2562 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 371,271 504,855 572,252

รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 29,372 24,305 20,918

ประมาณการหนี �สนิไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 30,687 7,963 0

หนี �สญูและหนี �สงสยัจะสญู 0 0 1,567

ขาดทุน (กําไร) จากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมในเงินลงทุน 318,610 235,753 (360,119)

(กําไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ (204,521) (1,093,444) 340,152

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 0 0 558

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 0 0 0

ขาดทุน(กําไร)จากการตัดจําหน่ายสว่นปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

และสนิทรัพยไ์ม่มีตัวตน 188 8 (911)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพยไ์ม่มีตัวตน 0 0 0

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี�ยน 2,004 365 0

ต้นทุนทางการเงิน 104,870 153,211 74,486

รายได้ดอกเบี �ยและเงินปันผล (137,646) (361,896) (122,547)

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสนิทรัพย ์

และหนี �สนิดําเนินงาน 514,836 (528,881) 526,355

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ"มขึ%น) ลดลง

ลกูหนี �สาํนักหักบัญชีและบริษัทหลกัทรัพย์ (179,672) 403,713 330,503

ลกูหนี �ธุรกิจหลกัทรัพย์ 2,070,600 (764,271) (1,637,626)

สนิทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 39,476 (48,180) 2,301

เงินลงทุนเพื�อค้า (121,713) 4,848,893 (5,149,182)

สนิทรัพยอื์�น (377,325) 2,701,875 (2,894,174)

งบเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดปี สิ �นสดุ 31 ธันวาคม
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8.1.3 งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

หน่วย : พนับาท 2562 2561 2560

หนี %สินดําเนินงานเพิ"มขึ%น (ลดลง)

เจ้าหนี �สาํนักหักบัญชีและบริษัทหลกัทรัพย์ 266,806 39,231 17,782

เจ้าหนี �ธุรกิจหลกัทรัพย์ (2,403,199) (261,426) 1,272,467

หนี �สนิตราสารอนุพนัธ์ (538,101) (2,695,313) 3,013,110

ตราสารหนี �ที�ออก 1,193,603 (2,113,655) 2,559,949

ประมาณการหนี �สนิ (1,707) (11,395) 13,585

หนี �สนิอื�น 365,998 (102,121) 86,762

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน 829,603 1,468,469 (1,858,169)

ดอกเบี �ยจ่าย (109,823) (138,702) (72,906)

ภาษีเงินได้จ่ายออก (59,513) (139,781) (84,651)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 660,267 1,189,986 (2,015,725)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื�อขาย 0 0 1,129

เงินสดจ่ายซื �อเงินลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด (499,337) (491,290) 0

เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด 995,000 0 190,000

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั�วไป 0 0 0

เงินสดจ่ายซื �อเงินลงทุนทั�วไป (411) (257) 70,500

เงินสดจ่ายซื �อเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย 0 0 0

เงินสดจ่ายซื �ออุปกรณ์ (15,520) (16,719) (10,582)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 3,551 0 992

เงินสดจ่ายซื �อสนิทรัพยไ์ม่มีตัวตน (46,255) (166,951) (15,262)

ดอกเบี �ยรับ 81,631 91,878 53,602

เงินปันผลรับ 47,427 266,293 65,556

เงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน 566,086 (317,045) 355,936

งบเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดปี สิ �นสดุ 31 ธันวาคม

 
 
 
 
 



 

  

 

________________________________________________________________________ 

 

 
ส่วนที� 3 หน้าที� 51

8.1.3 งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
 

หน่วย : พนับาท 2562 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

�������#�,�กก��ก�6 73,�ก���&#�/ $� 0 0 1,500,000

เงินสดจ่ายเพื�อชําระเงินกู้ยมืจากบริษัทใหญ่ 0 (1,500,000) 0

เงินสดรับจากตราสารหนี �ที�ออก 0 1,534,000 0

เงินสดจ่ายชําระคืนตราสารหนี �ที�ออก (1,534,000) 0 0

เงินปันผลจ่าย (184,800) (12,000) (532,800)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (1,718,800) 22,000 967,200

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึน̂ (ลดลง) สุทธิ (492,447) 894,941 -692,590

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 1,349,576 454,634 1,147,224

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 857,129 1,349,576 454,634

งบเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดปี สิ �นสดุ 31 ธันวาคม
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8.1.4 อตัราส่วนทางการเงนิ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร

.#-��ก"�2�= #!�-6� (%) 81.07 78.76 85.99 79.24 77.40 82.87

.#-��ก"�2��+�*� (%) 15.90 19.14 22.64 18.36 22.51 26.60

.#-��?	-.����?�697. +6� (%) 10.57 15.64 18.52 10.31 15.54 18.44

.#-��?	-.����,�กก��	��+� (%) 16.97 16.45 6.50 16.46 16.34 6.46

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

.#-��?	-.����,�ก�����#' ( 3.47 3.18 4.01 3.48 3.19 4.01

.#-��ก�� 3+��4��=.������#'( (����) 0.25 0.21 0.13 0.22 0.18 0.11

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน

.#-����4������#' (�5�':	�.�-�.����ก�6 (����) 4.07 4.41 2.39 3.93 4.38 2.38

.#-����4������#' (�5�':	�.�-�.�����#' (�43 (%) 84.33 92.21 79.55 85.46 93.76 80.04

.#-����4� ��!����+�*�-�., "��4��43=.���4�=.�?�697. +6� (����) 1.54 2.58 5.47 1.44 2.52 5.45

อัตราส่วนอื�นๆ

.#-����4�����	��+�/� 	#ก��#'(-�.�����#' ( 23.85 24.71 44.65 24.96 25.18 44.94

����ก.��+��5�':	�.��+�*� (%) N/A N/A N/A 49.80 65.20 25.00

.#-����4� ����!��+�*�-�.ก"�2�ก�.� �.ก���!,�� 5�&�����2�6 6.12 6.05 13.61 6.15 5.96 13.71

.#-����4�:4�3��3��9/�ก��%"��
�.ก���! 4.65 4.32 8.74 4.54 4.30 8.68

.#-����4�:4�3��3��9/�ก��%"��
5��
?�ก'#� (DSCR) 0.29 0.26 0.18 0.25 0.25 0.17

.#-����4��5�':	�.�  (����) 1.28 1.87 1.18 1.33 1.92 1.18

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

.#-����4�����ก�6 73,�ก�9��#�ก������-�. ����!��43 - - 0.11 - - 0.11

.#-����4���83�5��
�.ก���! ��8:��ก"� ��5�/� 1 0L -�. ��!���

��83�5��
�.ก���!�#!� 3�

 ,��+ก�'ก�����3��)*+���3���$&�
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y.l.p สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 ��4 :  '#����

45 2562 45 2561 45 2560 45 2562 45 2561 45 2560

�����#'(�43 7,701,823 10,250,972 15,954,228       7,340,834 10,008,054 15,832,279       

 ��!����43 4,664,445 7,388,408 13,487,602       4,335,858 7,162,230 13,377,386       

��4�=.�?�697. +6� 3,037,378 2,862,565 2,466,625         3,004,976 2,845,824 2,454,893         

����ก.��+��5�':	�.��+�*� (NC) 2,187,404 3,674,689 2,899,120         

:���� �6� 1,015,014 1,177,292 1,145,696         1,015,014 1,177,292 1,145,696         

��2�6:��*��3���3�	
���ก��.78� 267,937 168,577 569,120            149,187 83,299 249,520            

ก"�2��+�*� 311,728 416,867 463,307            301,695 411,859 459,410            

.#-��ก"�2��+�*� 15.9% 19.1% 22.6% 18.4% 22.5% 26.6%

.#-��?	-.����?�6	��+� 10.6% 15.6% 18.8% 10.3% 15.5% 18.4%

.#-����4�����ก.��+��5�':	�.��+�*�-�. ��!����#8420�	


��#'(�����8-6.�4���0N�0�
ก#� (NCR)
49.80% 65.20% 25.00%

.#-����4� ��!����+�*�-�.ก"�2�ก�.��.ก���!,�� 5�&�����2�6 :��

��78.3��:� �	
:��-#�,"� ��� (net debt to EBITDA) 6.12 6.05 13.61 6.15 5.96 0.14

.#-����4�:4�3��3��9/�ก��%"��
�.ก���!1   (interest 

coverage ratio : ICR)
4.65 4.32 8.74 4.54 4.30 8.68

.#-����4�:4�3��3��9/�ก��%"��
5��
?�ก'#�1 (debt service

 coverage ratio : DSCR)
0.29 0.26 0.18 0.25 0.25 0.17

.#-�� ��!����43-�.��4�=.�?�697. +6��43 (debt to equity : D/E

 ratio)
1.53                  2.58                  5.47                  1.44                  2.52                      5.45                  

.#-����4�-#c4����,��-�. ��!�����83�5��
�.ก���! (BE size to 

interest bearing debt ratio)
-                    -                    -                    -                    -                        -                    

.#-����4��5�':	�.� (current ratio) 1.28 1.87 1.18                  1.33 1.92                      1.18                  

.#-����4� ��!�����83�5��
�.ก���!��8:��ก"� ��5�/� 1 0L

-�. ��!�����83�5��
�.ก���!�#!� 3�
1.00                  1.00                  1.00                  1.00                  1.00                      1.00                  

.#-����4�����ก�673,�ก�9��#�ก������-�. ��!����43 -                    -                    0.11                  -                    -                        0.11                  

%(&�@*
��ก�� ������ ��ก�� ��� ,��+ก�'ก��

 ��4 : '#����
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8.2  คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

การดาํเนินงานและฐานะการเงนิงวดหกเดือน สิน̂สุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 

1.  ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 
ในงวดปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิรวม JDD.O ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน DMH.D ล้านบาท หรือ 

ร้อยละ GH.G โดยกําไรเฉพาะกิจการมีจํานวน JMD.O ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน DDM.G ล้านบาท หรือ ร้อยละ GI.O ทั �งนี � 
สาเหตหุลกัเกิดจากรายได้ค่านายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์ลดลง ทั �งนี �ขออธิบายการเปลี�ยนแปลงในรายการหลกั ดงันี � 
 

e รายได้ 

 รายได้ค่านายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายล่วงหน้าล่วงหน้าทั �งจํานวน ในปี GHIG เป็นรายได้ที�เกิด
จากบริษัทฯ ซึ�งงวดปีนี �มีจํานวน D,MDH.M ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ID.L ของรายได้รวม หากเปรียบเทียบกับงวดปีก่อน
พบว่า ลดลงร้อยละ DJ.� ทั �งนี � เกิดจากปริมาณการซื �อขายรวมของทั �งตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดซื �อขายสัญญา
ล่วงหน้า ที�เฉลี�ยต่อวนัลดจํานวนลง 
 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ในส่วนเฉพาะกิจการ เป็นการเพิ�มขึ �นจากรายได้การรับประกนัการจดัจําหน่าย 
และในส่วนของงบการเงินรวมเพิ�มขึ �นจากรายได้ค่าธรรมเนียมการจดัการเงินลงทนุของบริษัทย่อย 

กําไรและผลตอบแทนจากเครื�องมือทางการเงิน  ในส่วนเฉพาะกิจการ มีจํานวน 255.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
15.6 ของรายได้รวม เมื�อเทียบกับงวดปีก่อนพบว่า ลดลง 212 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.4 ซึ�งส่วนใหญ่เกิดจาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทนุในตราสารทนุ  ในส่วนของงบการเงินรวม มีจํานวน 246.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.6 ของ
รายได้รวม ซึ�งส่วนใหญ่เป็นการเพิ�มขึ �นจากส่วนของบริษัทฯ 

รายได้อื�น ในส่วนเฉพาะกิจการ มีจํานวน 159.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของรายได้รวม เมื�อเปรียบเทียบ
กับงวดปีก่อนพบว่า เพิ�มขึ �นจํานวน 123.9 ล้านบาท ซึ�งเป็นการเพิ�มขึ �นจากรายได้จากการขายพอร์ตลกูค้า และ รายได้
ค่าบริการเพื�อสนบัสนนุธุรกิจ ในส่วนของงบการเงินรวมมีจํานวน 358 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.3 ของรายได้รวม เมื�อ
เปรียบเทียบกับงวดปีก่อนพบว่า เพิ�มขึ �น 58.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.7 ซึ�งเป็นการเพิ�มขึ �นในส่วนของบริษัท แต่
บริษัทย่อยมีรายได้ค่าที�ปรึกษาการวิจยัและพฒันาลดลง 
 

e ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับงวดปี 2562 มีจํานวน 1,577.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.8 
ของรายได้รวม ซึ�งเมื�อเทียบกับงวดปีก่อน ลดลงจํานวน 91.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.5 ทั �งนี � การลดลงของค่าใช้จ่าย
รวม สาเหตุหลักเกิดจาก ต้นทุนทางการเงินลดลงจากจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมธนาคาร และ ค่าใช้จ่ายอื�นลดลงจาก
ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และ ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการตลาด 
 
 



 

  

 

________________________________________________________________________ 

 

 
ส่วนที� 3 หน้าที� 55

2.  ภาพรวมฐานะทางการเงนิ  
 
 ในงวดปี  2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม ณ วันที� 3D ธันวาคม 2562 7,702 ล้านบาท  โดยส่วน
ใหญ่เป็นสินทรัพย์ของบริษัท สินทรัพย์รวมนี �มีจํานวนลดลง 2,549 ล้านบาท เมื�อเทียบกบั ณ สิ �นปี 2561 ซึ�งส่วนใหญ่เป็น
ผลจากการลดลงของลกูหนี �ธุรกิจหลกัทรัพย์ที�เกิดจากการซื �อหลกัทรัพย์ของลกูค้า G วนัสดุท้ายของวนัสิ �นงวด   

ในส่วนของหนี �สิน บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี �สินรวม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562  จํานวน 4,664 ล้านบาท โดย
ส่วนใหญ่เป็นหนี �สินของบริษัทฯ ซึ�งมีจํานวนลดลง 2,724 ล้านบาท เมื�อเทียบกับ ณ สิ �นปี 2561 ทั �งนี � เป็นผลจากการ
ลดลงของเจ้าหนี �ธุรกิจหลกัทรัพย์ที�เกิดจากการขายหลกัทรัพย์ของลกูค้า G วนัสดุท้ายของวนัสิ �นงวด  

ในส่วนของเจ้าของ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 3,037 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 275 ล้านบาท โดยเป็นผลจาก
การกําไรประจํางวด ซึ�งในระหว่างปีได้มีการเงินปันผลระหว่างกาลให้กบัผู้ ถือหุ้นจํานวนหนึ�งด้วย 

 
 

การดาํเนินงานและฐานะการเงนิในปี สิน̂สุดวันที� rl ธันวาคม opql 
  

1.  ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 
ในงวดปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิรวม EDI.� ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน EI.E ล้านบาท หรือ  ร้ อ ย ล ะ  D M 
สาเหตหุลกัเกิดจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที�ลดลง ทั �งนี �ขออธิบายการเปลี�ยนแปลงในรายการหลกั ดงันี � 
 

• รายได้ 

 ในงวดปี 2561  บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้ค่านายหน้าซื �อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื �อขายล่วงหน้า
ล่วงหน้า คิดเป็นร้อยละ 54.0 ของรายได้รวม โดยมีมูลค่า  1,177.3 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากงวดปีก่อนร้อยละ 2.7  หรือ
มลูค่า 31.6 ล้านบาท สาเหตหุลกัเนื�องจากการเพิ�มขึ �นของมลูค่าการซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ประกอบด้วย รายได้จากการรับประกันการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ รายได้จาก
การเป็นตวัแทนสนบัสนนุการจําหน่ายหน่วยลงทนุ และรายได้ค่าธรรมเนียมบริหารจดัการกองทนุ ส่วนบคุคล คิดเป็นร้อย
ละ 7.7  ของรายได้รวม หรือมลูค่า 168.6  ล้านบาท  ลดลงจากงวดเดียวกนัในปีก่อนคดิเป็ น มู ล ค่ า  115.9  ล้ า น บ า ท 
สาเหตหุลกัจากการลดลงของปริมาณการรับประกนัการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

รายได้เงินให้กู้ ยืมเพื�อซื �อหลกัทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 3.0 ของรายได้รวม หรือมลูคา่ 65.9 ล้านบาท  เพิ�มขึ �นจากปี
ก่อนคิดเป็นร้อยละ 57.9 หรือมลูค่า 24.1 ล้านบาท เนื�องจากการขยายเงินให้สินเชื�อแก่ลกูค้าเครดติบาลานซ์ 

กําไรและผลตอบแทนจากเครื�องมือทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 21.5 ของรายได้รวม หรือมลูค่ารวม 467.4 ล้าน
บาท เพิ�มขึ �นจากงวดเดียวกันในปีก่อน ร้อยละ 73.0 หรือมูลค่า 197.3 ล้านบาท ซึ�งส่วนใหญ่เพิ�มขึ �นจากกําไรและ
ผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์และตราสารหนี � 
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• ค่าใช้จ่าย 
 ในงวดปี 2561  บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายรวมทั �งสิ �น จํานวน 1,668.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.6 
ของรายได้รวม ซึ�งเพิ�มขึ �นจากงวดเดียวกนัในปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 13.5 หรือมลูค่า 198 ล้านบาท ซึ�งส่วนใหญ่ เป็นการ
เปลี�ยนแปลงจาก 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน เพิ�มสงูขึ �นจากงวดปีก่อนจํานวน 137.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.9 เป็น
การเพิ�มขึ �นจากการขยายอตัรากําลงัคนและหน่วยงาน 

ต้นทุนทางการเงิน มีจํานวนเพิ�มสงูขึ �นจากปีก่อน 78.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 105.7 ซึ�งส่วนหนึ�งเพิ�มขึ �น
จากมลูค่าเงินฝากลกูค้า Cash balance และอีกส่วนหนึ�งเพิ�มขึ �นจากดอกเบี �ยจ่ายเงินกู้ ด้อยสิทธิ�ที�ออกจําหน่าย 
 
2.  ภาพรวมฐานะทางการเงนิ  
 ในงวดปี  2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม ณ วนัที� 3D ธันวาคม 2561 10,251 ล้านบาท  โดยส่วน
ใหญ่เป็นสินทรัพย์ของบริษัท สินทรัพย์รวมนี �มีจํานวนลดลง 5,703 ล้านบาท เมื�อเทียบกบั ณ สิ �นปี 2560 ซึ�งส่วนใหญ่เป็น
ผลจากการลดลงของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

ในส่วนของหนี �สิน บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี �สินรวม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561  จํานวน 7,388 ล้านบาท โดย
ส่วนใหญ่เป็นหนี �สินของบริษัทฯ ซึ�งมีจํานวนลดลง 6,099 ล้านบาท เมื�อเทียบกับ ณ สิ �นปี 2560 ทั �งนี � เป็นผลจากการ
ลดลงของหนี �สินตราสารอนพุนัธ์ และ ตราสารหนี �ที�ออกจําหน่ายครบกําหนด  

ในส่วนของเจ้าของ ณ วนัที� 3D ธันวาคม 2561 จํานวน 2,863 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 396 ล้านบาท โดยเป็นผลจาก
การกําไรประจํางวด ซึ�งในงวดนี �ได้มีการปรับปรุงผลขาดทนุจากการประมาณการผลประโยชน์พนกังานจํานวนหนึ�งด้วย 

 
การดาํเนินงานและฐานะการเงนิในปี สิน̂สุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 
 

1. ภาพรวมผลการดําเนินงาน 
 
 ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรสทุธิรวม EIJ.J ล้านบาท ซึ�งส่วนใหญ่เป็นกําไรที�เกิดจากบริษัทฯ ทั �งนี � 

หากพิจารณาในแต่ละรายการ จะพบว่า รายได้รวมเพิ�มขึ �นจากส่วนของเฉพาะกิจการ 319.73 ล้านบาท โดยเกือบทั �งจํานวน
เกิดจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการวิเคราะห์ วิจยั และพฒันาผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีทางการเงินของบริษัทย่อย ในส่วนของ
รายจ่ายรวมเพิ�มขึ �นจากของเฉพาะกิจการจํานวน JDH.EI ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน และ
ค่าบริการจ่ายเพื�อการวิเคราะห์ วิจยั และพฒันาผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีทางการเงินของบริษัทย่อยเช่นกนั 

 ในส่วนเฉพาะของบริษัทฯ มีกําไรสทุธิจํานวน 459.41 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 15.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
3.36 สาเหตหุลกัเกิดจากการต้นทนุทางการเงินและค่าใช้จ่ายอื�นที�มีจํานวนเพิ�มขึ �น มากกว่ารายได้ที�เพิ�มขึ �น รายละเอยีดในแต่
ละส่วนเป็นดงันี � 
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• รายได้ 
ในปี 2560  ที�ผ่านมาบริษัทฯมีรายได้ค่านายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์และสญัญาซื �อขายล่วงหน้า คดิเป็นร้อ 

ละ 66.3 ของรายได้รวม โดยมีมลูค่า 1,145.70 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 99.02 ล้านบาท สาเหตหุลกัเกิดจากอตัราค่า
นายหน้าถวัเฉลี�ยลดลง 

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ ประกอบด้วย รายได้จากการรับประกนัการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย์ รายได้จากการ 
เป็นตวัแทนสนบัสนนุการจําหนา่ยหน่วยลงทนุ และรายได้คา่ธรรมเนียมบริหารจดัการกองทนุส่วนบคุคล คิดเป็นร้อยละ 14.4 
ของรายได้รวม หรือมลูคา่ 249.52 ล้านบาท เมื�อเทียบกบัปีก่อนมจีํานวนเพิ�มขึ �นถึง 199.42 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากการ
เพิ�มขึ �นของปริมาณการรับประกนัการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ 

รายได้เงินให้กู้ ยืมเพื�อซื �อหลกัทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 2.4 ของรายได้รวม หรือมลูคา่ 41.74 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปีก่อน  
เนื�องจากจํานวนสินเชื�อเพื�อซื �อหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้ามีจํานวนเพิ�มขึ �น 

กําไรและผลตอบแทนจากเครื�องมือทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 15.6 หรือมลูค่า 269.95 ล้านบาท รายการนี � 
ประกอบด้วย เงินลงทนุในตราสารทนุและตราสารอนพุนัธ์ ซึ�งรวมถึง ดอกเบี �ยและเงินปันผลรับจากเงินลงทนุ เพิ�มขึ �นจากปีก่อน 
11.21 ล้านบาท ซึ�งส่วนใหญ่เพิ�มขึ �นเงินปันผลรับจากเงินลงทนุในตราสารทนุ 

 

• ค่าใช้จ่าย 
ในปี 2560  ที�ผ่านมาบริษัทฯมีค่าใช้จา่ยรวม 1,154.80 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 66.9 ของรายได้รวม เมื�อเทียบกบัปี 

ก่อน พบว่า มจีํานวนเพิ�มขึ �น 132.66 ล้านบาท ซึ�งสาเหตหุลกัมาจาก 
  - ต้นทนุทางการเงินเพิ�มขึ �นตามจาํนวนฝาก Cash balance ของลกูค้าที�เพิ�มสงูขึ �น และ ดอกเบี �ย  
   เงินกู้ยืมสถาบนัการเงิน 

 - ค่าใช้จ่ายที�ผนัแปรไปตามปริมาณการซื �อขายหลกัทรัพย์ หรือ ปริมาณการออกหลกัทรัพย์ตรา  
   สารอนพุนัธ์ เช่น ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนกังานบางส่วน เป็นต้น  
 - ค่าใช้จ่ายอื�น ได้แก่ ภาษีธุรกจิเฉพาะที�จ่ายเพิ�มขึ �นจากรายรับก่อนหกัรายจา่ยของตราสาร 
    อนพุนัธ์นอกตลาด 
 
o.ภาพรวมฐานะการเงนิ 
 ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม ณ วนัที� JD ธันวาคม GHIM จํานวน DH,LHE.G ล้านบาท  เพิ� ม ขึ �น
จาก ปีก่อน �,�DE.D ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ�มขึ �นจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ ลกูหนี �สํานกัหกับญัชีและลกูหนี � ธุ รกิ จ หลักท รัพ ย์
สทุธิที�เพิ�มขึ �นตามลกัษณะของธุรกิจหลกัทรัพย์จะแสดงยอดคงค้างของมลูค่าซื �อหลกัทรัพย์ของลกูค้า  J วันสุดท้ายก่อน
วนัสิ �นปี และสินทรัพย์อื�นที�เพิ�มขึ �นจากลกูหนี �ตั �งพกัรายการจ่ายเงินเพื�อใช้สิทธิ�ซื �อหลกัทรัพย์ตาม ใบสําคัญแสดงสิทธิ�ที�จะซื �อ
หลกัทรัพย์ตวัหนึ�ง 
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 ในส่วนของหนี �สิน มีหนี �สินรวม ณ วนัที� JD ธันวาคม GHIM  จํานวน DJ,E�O.I  ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปีก่อน  �,��J 
ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ�มขึ �นจากเจ้าหนี �ตราสารหนี �ที�ออกจากผลิตภณัฑ์หุ้นกู้อนุพนัธ์ (Equity Linked Note) เงินกู้ ยืมสถาบนั
การเงินที�จดัหามา เพื�อซื �อหลกัทรัพย์อ้างองิในการป้องกนัความเสี�ยงของตราสารอนพุนัธ์นอกตลาดที�ออก และในส่วนของ
เจ้าหนี �สํานกัหกับญัชีและเจ้าหนี �ธุรกิจหลกัทรัพย์สทุธิลดลงตามยอดคงค้างของมลูค่าขายหลกัทรัพย์ของลกูค้า J วนัสดุท้าย
ก่อนวนัสิ �นปี  
 
 บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของ ณ วนัที� JD ธนัวาคม GHIM จํานวน G,EII.I ล้านบาท ลดลง IL ล้านบาท โดย เป็นผล
สทุธิจากกําไรจากการดําเนินงาน และการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
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9. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

- ไม่มี - 
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10. ข้อมูลอื�นที�เกี�ยวข้อง 
 
10.1 ผู้สอบบัญชี   
  

คณุธิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน DMOG� 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั �น 48 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210 

 
10.2 สถาบันการเงนิที�ติดต่อเป็นประจาํ 
  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร DMLMM 
 

10.3 ที�ปรึกษากฎหมาย 
 

กลุ่มงานกฎหมายของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
 

10.4 ที�ปรึกษาทางการเงนิ 
(-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จาํกัด 
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ข้อมูลเกี�ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ท ี�ม ีอนุพ ันธ์แฝงระยะสั (น 
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ข้อมูลเกี�ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ท ี�มีอนุพนัธ์แฝงระยะสั (น 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง”) มีความประสงค์ที�จะออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงระยะสั 1น (“หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง”) ภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงระยะสั 1น ครั 1งที� 
3/2563 ของบริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด (“โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง) และเป็นไปตามข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิ
และหน้าที�ของผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�ปรากฎตามเอกสารแนบ ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ�มเติมโดย
ข้อกําหนดเกี�ยวกับราคาที�เกี�ยวข้องของหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงแต่ละชุด ทั 1งนี 1 หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงมีลกัษณะที�สําคัญตามที�
ระบไุว้ดงันี 1 
 

1. รายละเอ ียดของห ุ้นกู้ท ี�มีอนุพ ันธ์แฝงท ี�เสนอขาย 
 
1.1 ลกัษณะสําคญัของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เสนอขาย 
 
ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง : บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

 
โครงการออกหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง
ระยะสั 1น ครั 1งที� 3/2563 
 
 

: โครงการออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงระยะสั 1นของบริษัทหลกัทรัพย์ ไทย
พาณิชย์ จํากัด ซึ�งเป็นโครงการที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงอาจออก
หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงแต่ละประเภทหรือแต่ละชุดเป็นคราวๆไป โดยมี
มูลค่ารวมของหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงคงค้าง ณ เวลาใด ๆ ภายใต้
โครงการออกหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงระยะสั 1นรวมกันทั 1งสิ 1นไม่เกิน 
8,000 ล้านบาท ภายใต้ข้อกําหนดสิทธิและข้อกําหนดเพิ�มเติม
เกี�ยวกับราคาของหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงแต่ละประเภทหรือแต่ละชุด
ดังกล่าวตามที�ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน 
ก.ล.ต.”) 
 

ประเภทของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง : หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงเป็นหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงระยะสั 1น ชนิดระบุชื�อผู้
ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝง โดยมีอายุไม่เกิน 270 วนั นบัแต่วนัออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแต่
ละประเภทหรือแต่ละชุดที�เกี�ยวข้อง และมีรายละเอียดต่าง ๆ ตามที�
ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิและข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาที�
เกี�ยวข้อง 
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ราคาที�คาดว่าจะขายต่อหน่วย : ตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาของหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง 
 

ผลตอบแทนของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง : ตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาของหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง 
 

ปัจจยัอ้างอิง : ราคาหรือผลตอบแทนของ  
(ก) หลกัทรัพย์ซึ�งเป็นองค์ประกอบของดชันีหลกัทรัพย์ SET100 หรือ  
(ข ) ต ะก ร้าห ลัก ท รัพ ย์  (Basket Securities) ซึ� งป ระกอ บ ด้ วย
หลกัทรัพย์ที�เป็นองค์ประกอบของดชันีหลกัทรัพย์ SET100 หรือ 
(ค) ดชันีหลกัทรัพย์ไทย 
 

ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหุ้ นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝง 

: บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 
 
 

นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง : บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด หรือบุคคลอื�นที�ได้รับการ
แต่งตั 1งให้ทําหน้าที�เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแทน ตามที�
ระบไุว้ในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาที�เกี�ยวข้อง (ถ้ามี) 
 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง : ไม่มี 
 

มูลค่าเงินต้นคงค้างรวมทั 1งหมดของ
หุ้ นกู้ ที� มี อนุพัน ธ์แฝงที� เสนอขาย
ภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์
แฝงระยะสั 1น ครั 1งที� 3/2563 (รวมถึง
มูลค่าเงินต้นคงค้างรวมของหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงที�ออกและเสนอขายโดย
ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง) 
 

: ไม่เกิน 8,000 ล้านบาท 

อนัดบัความน่าเชื�อถือของผู้ออกหุ้นกู้
ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

: AA (tha) โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ 1งส์ (ประเทศไทย) จํากัด เมื�อวันที�            
วนัที� 2 เมษายน 2563 
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1.2 สรุปสาระสําคญัของข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝง 
 
ข้อกําหนดสิทธิ : ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและผู้

ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 

ข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคา : ข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาซึ�งลงนามโดยผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝง ที�ระบุข้อกําหนดและรายละเอียดเกี�ยวกับหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง
แต่ละชดุ ซึ�งถือเป็นส่วนหนึ�งของข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 

ดอกเบี 1ยหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง : 1. หุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงประเภทที�ไม่มีดอกเบี 1ย ผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงจะไม่ได้รับดอกเบี 1ยภายใต้หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 

2. หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงประเภทที�มีอตัราดอกเบี 1ยคงที� ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงจะได้รับดอกเบี 1ยในอตัราต่อปี เท่ากับอตัราดอกเบี 1ย
หุ้ นกู้ ที�มีอนุพัน ธ์แฝง ตามวิ ธีการและเงื�อนไขที� ระบุ ไว้ใน
ข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาที�เกี�ยวข้อง โดยดอกเบี 1ย
สําหรับหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงประเภทที�มีอตัราดอกเบี 1ยคงที�นั 1นจะ
มีการชําระเพียงงวดเดียวในวนัครบกําหนดอายหุุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝง หรืออาจชําระเป็นหลายงวดในวนักําหนดชําระดอกเบี 1ยใน
แต่ละงวดตามที�ระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิเพิ�มเติมที�เกี�ยวข้อง 

 
3. หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงประเภทที�มีอตัราดอกเบี 1ยไม่คงที� ผู้ ถือหุ้นกู้

ที�มีอนุพันธ์แฝงจะได้รับดอกเบี 1ยในอัตราต่อปี เท่ากับอัตรา
ดอกเบี 1ยหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง ตามวิธีการและเงื�อนไขที�ระบุไว้ใน
ข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาที�เกี�ยวข้อง โดยดอกเบี 1ย
สําหรับหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงประเภทที�มีอตัราดอกเบี 1ยไม่คงที�นั 1น
จะมีการชําระเพียงงวดเดียวในวันครบกําหนดอายุหุ้ นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝง หรืออาจชําระเป็นหลายงวดในวันกําหนดชําระ
ดอกเบี 1ยในแต่ละงวดตามที�ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิเพิ�มเติมที�
เกี�ยวข้อง 

 
การไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง : หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะได้รับการไถ่ถอนโดยผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์

แฝงในวันครบกําหนดอายุหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง (หรือวันอื�นใดหาก
เป็นหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงประเภทที�มีเงื�อนไขให้ไถ่ถอนก่อนกําหนดได้ 
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ไม่ว่าทั 1งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน) โดยการชําระหนี 1เป็นเงินตาม
มลูค่าที�กําหนดไว้ในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาที�เกี�ยวข้อง หรือ
การส่งมอบหลกัทรัพย์ที�ตกลงจะส่งมอบให้แก่ผู้ ถือหลักทรัพย์ ตาม
วิธีการและเงื�อนไขที�ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิและข้อกําหนดเพิ�มเติม
เกี�ยวกับราคาที�เกี�ยวข้อง (ตามแต่กรณี) ทั 1งนี 1 ให้ใช้วิธีการชําระหนี 1
ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 8 ของข้อกําหนดสิทธิกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงสําหรับการชําระหนี 1ด้วยเงินและให้ใช้วิธีการส่งมอบ
หลักทรัพย์ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 9.5 ของข้อกําหนดสิทธิกับการไถ่
ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเป็นการส่งมอบหลกัทรัพย์ที�ตกลงจะส่งมอบ 
 
ทั 1งนี 1 ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ�มเติมของหลักเกณฑ์การไถ่
ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงของหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงแต่ละประเภทหรือ
แต่ละชุดตามที�กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิและข้อกําหนดเพิ�มเติม
เกี�ยวกบัราคาที�เกี�ยวข้อง 
 

เหตผิุดนดั : ถ้าเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ดงัต่อไปนี 1ให้ถือเป็นเหตุผิดนดั (“เหตุผิดนดั”) 
ภายใต้หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 
(ก)  เมื�อผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงไม่ชําระเงิน และ/หรือ ดอกเบี 1ย 

(ถ้ามี) หรือไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ที�ตกลงจะส่งมอบ และ/หรือ 
ดอกเบี 1ย (ถ้ามี) ในส่วนที�เกี�ยวกับหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่า
ทั 1งหมดหรือบางส่วนตามเงื�อนไขในข้อกําหนดสิทธิ ทั 1งนี 1 จะไม่
ถือว่าเกิดเหตผิุดนดักบัผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง หาก 

 
(1)   การไม่ชําระเงินดงักล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าในระบบ

การโอนเงินหรือเหตสุดุวิสยัในการจดัส่งเช็ค หรือ 
 
(2)   การไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ที�ตกลงจะส่งมอบดังกล่าวมี

สาเหตุจากความล่าช้าในระบบการโอนหลักทรัพย์หรือ
ความล่าช้าของนายทะเบียนหลักทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง หรือ
เหตุสุดวิสัยอื�น ๆ ในการส่งมอบหลักทรัพย์ที�ตกลงจะส่ง
มอบดังกล่าว และผู้ ออกหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงได้ทําการ
แก้ไขโดยชําระเงินหรือมอบหลักทรัพย์ที�ตกลงจะส่งมอบ
ดงักล่าวภายใน 7 (เจ็ด) วนัทําการ นบัจากวนัที�เหตุขดัข้อง
ดงักล่าวได้ผ่านพ้นไป  
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(ข)  เมื�อผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เงื�อนไข 

หรือภาระหน้าที�ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ�งตามที�กําหนดไว้ในข้อกําหนด
สิทธิ (เว้นแต่กรณีการไม่ชําระเงิน และ/หรือ ดอกเบี 1ย (ถ้ามี) 
หรือไม่ส่งมอบหลกัทรัพย์ที�ตกลงจะส่งมอบ และ/หรือ ดอกเบี 1ย 
(ถ้ามี) ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 11.1(ก) ของข้อกําหนดสิทธิ) โดย
เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเหตกุารณ์ที�สามารถแก้ไขได้ แต่ไม่ได้รับ
การแก้ไขภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั ภายหลงัจากวนัที�
ผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงได้รับหนังสือแจ้งให้ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที�มี
อนุพนัธ์แฝงแก้ไขการกระทําผิดข้อตกลงดงักล่าวแล้ว โดยผู้ ถือ
หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ�ง
ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี�สิบห้า) 
ของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ยงัมิได้ทําการไถ่ถอนทั 1งหมด 

 
(ค) หากผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงต้องคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาด

หรือคําชี 1ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชําระเงินครั 1งเดียวหรือ
หลายครั 1งรวมกันเกินกว่า 300,000,000 (สามร้อยล้าน) บาท 
(หรือเงินสกุลอื�นที�มีจํานวนเทียบเท่า) และคําพิพากษาเสร็จ
เด็ดขาดหรือคําชี 1ขาดของอนุญาโตตุลาการนั 1นจะส่งผลกระทบ
อย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการปฏิบตัิหน้าที�ของผู้ออกหุ้น
กู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงตามเอกสารหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง หรือ 

 
(ง) ศาลมีคําสั�งพิทักษ์ทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงในคดี

ล้มละลายหรือศาลมีคําสั�งฟื1นฟูกิจการของผู้ ออกหุ้ นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงตามกฎหมายล้มละลายหรือผู้ ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้
ที�มีอนุพันธ์แฝงมีมติให้ผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงเลิกกิจการ
หรือชําระบญัชี 

 
ผลของการผิดนดั : เมื�อมีการผิดนดักรณีใดกรณีหนึ�งเกิดขึ 1นและยงัคงอยู่ หาก 

 
(ก)   ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ซึ�งถือ

หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจํานวน
หนี 1หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�ยังมิได้ไถ่ถอนทั 1งหมด มีหนังสือแจ้ง
การผิดนดัไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง โดยระบถุึงเหตผิุดนดั
ซึ�งทําให้มีการเร่งรัดชําระหนี 1หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง หรือ 
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(ข)  ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงมีมติเห็นชอบให้หนี 1หุ้นกู้ ที�มี

อนพุนัธ์แฝงทั 1งหมดถึงกําหนดชําระโดยพลนั และผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงมติดงักล่าวแล้ว
ให้ถือว่าหนี 1หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงถึงกําหนดชําระโดยพลนั และผู้
ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะต้องชําระหนี 1ดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้
ที�มีอนพุนัธ์แฝงทนัทีนบัแต่วนัที�ได้รับแจ้งดงักล่าวข้างต้น 

 
กฎหมายที�ใช้บงัคบั : ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและผู้

ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 
 

2. ข้อห้ามการโอนหุ้นกู้ท ี�มีอนุพ ันธ์แฝงท ี�เสนอขายหรือข้อจาํกัดการโอนหุ้นกู้ท ี�มีอนุพ ันธ์แฝงท ี�เสนอ
ขาย 

 
ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงในวงจํากัดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน

หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงได้จดข้อจํากัดการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงไว้กับสํานักงาน 
ก.ล.ต. และผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงขอสงวนสิทธิที�จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงไม่ว่าทอด
ใดๆ ให้แก่บุคคลอื�นที�ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามคํานิยามในประกาศคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที� กจ. 4/2560 เรื�อง การกําหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวนัที� 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (รวมทั 1งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) เว้นแต่เป็นการโอน
ตามกฎหมายทางมรดก หรือตามคําสั�งศาล 
 
3.  ตลาดรองของห ุ้นกู้ท ี�มีอนุพ ันธ์แฝง 
 

ไม่มีตลาดรอง เนื�องจากผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะไม่นําหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงเข้าทําการซื 1อขายใน
ตลาดตราสารหนี 1 (BEX) 

 
4. การจอง การจัดจาํหน่าย และการจัดสรรห ุ้นกู้ท ี�มีอนุพ ันธ์แฝง 
 

ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์
แฝงและวิธีการจัดสรรหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงตามที�ระบุไว้ในหนังสือชี 1ชวนนี 1ตามความเหมาะสม ในกรณีที�เกิด
ปัญหา อปุสรรค หรือข้อจํากดัในการดําเนินการ ทั 1งนี 1 เพื�ออํานวยความสะดวกให้แก่นกัลงทนุอย่างเป็นธรรมและ
เพื�อให้การเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงครั 1งนี 1ประสบความสําเร็จสงูสดุ 
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4.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 

การเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงในครั 1งนี 1เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงระยะสั 1น ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทจ. 12/2559 เรื�องการขออนญุาตและการอนญุาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝง (รวมถึงที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลง) ฉบับลงวันที� 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (รวมทั 1งที�มีการแก้ไข
เพิ�มเติม) โดยเสนอขายในวงจํากดัต่อผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ 

 
ทั 1งนี 1ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที� กจ. 4/2560 เรื�อง การกําหนดบท

นิยามผู้ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวนัที� 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 (รวมทั 1งที�มี
การการแก้ไขเพิ�มเติม) ได้กําหนดบทนิยามของผู้ลงทนุสถาบนัและผู้ลงทนุรายใหญ่ดงันี 1 

 
“ผู้ลงทนุสถาบนั” ได้แก่ผู้ลงทนุดงัต่อไปนี 1 
 
(`)  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 (a)  ธนาคารพาณิชย์ 
 (b)  ธนาคารที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั 1งขึ 1น  
 (	)  บริษัทเงินทนุ 
 (c)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
 (d)  บริษัทหลกัทรัพย์ 
 (e)  บริษัทประกนัวินาศภยั 
 (f)  บริษัทประกนัชีวิต 
 (g)  กองทนุรวม  
(`h)  กองทุนส่วนบุคคลซึ�งบริษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนราย

ใหญ่ หรือผู้ลงทนุตาม (`) ถึง (g) หรือ (``) ถึง (ac)  
 (``)  กองทนุสํารองเลี 1ยงชีพ 
 (`a)  กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
 (`b)  กองทนุประกนัสงัคม 
 (`	)  กองทนุการออมแห่งชาติ 
 (`c)  กองทนุเพื�อการฟื1นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
 (`d)  ผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซื 1อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสญัญาซื 1อขายล่วงหน้า 
(`e) ยกเลิก โดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที� กจ. 4/2562 เรื�อง การกําหนดบทนิยามผู้ ลงทุน

สถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทนุรายใหญ่ (ฉบบัที� 2) ลงวนัที� 4 เมษายน พ.ศ. 2562 (มี
ผลใช้บงัคบัเมื�อวนัที� 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 

 (`f)  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ  
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 (`g)  สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 
 (ah)  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 (a`)  นิติบคุคลประเภทบรรษัท 
(aa)  นิติบุคคลซึ�งมีผู้ลงทุนตาม (`) ถึง (a`) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ ec ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิ

ออกเสียงทั 1งหมด 
 (ab)  ผู้ลงทนุต่างประเทศซึ�งมีลกัษณะทํานองเดียวกบัผู้ลงทนุตาม (`) ถึง (aa) 
(a	)  ผู้จดัการกองทุน หรือผู้จดัการลงทนุในสญัญาซื 1อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบับคุลากรในธุรกิจตลาดทนุ 
 (ac)  ผู้ลงทนุอื�นใดตามที�สํานกังานประกาศกําหนด 
 
“ผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ” ได้แก่ผู้ลงทนุดงัต่อไปนี 1  
 
(1)  นิติบคุคลที�มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันี 1  
 

 (ก)  มีส่วนของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสดุที�ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วตั 1งแต่ 200 ล้านบาทขึ 1น
ไป  

 
 (ข)  มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซื 1อขายล่วงหน้าตั 1งแต่ 40 ล้านบาทขึ 1นไป หรือใน

กรณีที�นบัรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าวตั 1งแต่ 80 ล้านบาทขึ 1นไป  ทั 1งนี 1 ให้
พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสดุที�ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว 

 
 (2)  บคุคลธรรมดาซึ�งนบัรวมกบัคู่สมรสแล้วมีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันี 1 
 

         (ก)  มีสินทรัพย์สทุธิตั 1งแต่ 70 ล้านบาทขึ 1นไป  ทั 1งนี 1 สินทรัพย์ดงักล่าวไม่นบัรวมมลูค่า 
อสงัหาริมทรัพย์ซึ�งใช้เป็นที�พกัอาศยัประจําของบคุคลนั 1น 
 

         (ข)  มีรายได้ต่อปีตั 1งแต่ 10 ล้านบาทขึ 1นไป หรือในกรณีที�ไม่นบัรวมกบัคู่สมรสแล้ว 
มีรายได้ต่อปีตั 1งแต่ 7 ล้านบาทขึ 1นไป 
 

         (ค)  มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซื 1อขายล่วงหน้าตั 1งแต่ 25 ล้านบาท 
ขึ 1นไป หรือในกรณีที�นบัรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทนุในทรัพย์สินดงักล่าวตั 1งแต่ 50 ล้านบาทขึ 1น 
ไป 
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“ผู้ลงทนุรายใหญ่” ได้แก่ผู้ลงทนุดงัต่อไปนี 1 
 
(`)  นิติบคุคลที�มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันี 1 
 

(ก)  มีส่วนของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสดุที�ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วตั 1งแต่ `hh ล้านบาทขึ 1น 
 ไป 
 

(ข)  มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซื 1อขายล่วงหน้าตั 1งแต่ ah ล้านบาทขึ 1นไป หรือใน  
       กรณีที�นบัรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทนุในทรัพย์สินดงักล่าวตั 1งแต่ 	h ล้านบาทขึ 1นไป  ทั 1งนี 1 ให้  
       พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสดุที�ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว 
 

 (a)  บคุคลธรรมดาซึ�งนบัรวมกบัคู่สมรสแล้วมีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันี 1 
 

(ก)  มีสินทรัพย์สทุธิตั 1งแต่ ch ล้านบาทขึ 1นไป  ทั 1งนี 1 สินทรัพย์ดงักล่าวไม่นบัรวมมลูค่า   
 อสงัหาริมทรัพย์ซึ�งใช้เป็นที�พกัอาศยัประจําของบคุคลนั 1น 
 

(ข)  มีรายได้ต่อปีตั 1งแต่ 	 ล้านบาทขึ 1นไป 
 
(ค)  มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซื 1อขายล่วงหน้าตั 1งแต่ `h ล้านบาทขึ 1นไป หรือใน 
       กรณีที�นบัรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทนุในทรัพย์สินดงักล่าวตั 1งแต่ ah ล้านบาทขึ 1นไป 
 

4.2  ผู้จดัจําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั  
เลขที� `g อาคาร b ชั 1น a, ah, a` ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร `hghh  
โทรศพัท์ ha-g	g-`hhh 

 
4.3  เงื�อนไขและค่าตอบแทนในการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

 
เนื�องจากบริษัทฯในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเป็นผู้จดัจําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงดงักล่าวเอง จึงไม่

มีเงื�อนไขและค่าตอบแทนในการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
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4.4  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม) มีรายละเอียดดงันี 1  
ค่าธรรมเนียมการอนญุาตเสนอขายตราสารหนี 1       10,000 บาท 
ค่าธรรมเนียมการยื�นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี 1                  50,000 บาท 
ค่าใช่จ่ายในการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง               600,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการจดัทําหนงัสือชี 1ชวน ใบจองซื 1อ และเอกสารอื�นๆ  250,000 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงทั 1งหมดประมาณ  910,000 บาท  

 
4.5  วิธีการขอรับหนงัสือชี 1ชวนและใบจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 
  ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ ลงทุนรายใหญ่ที�ประสงค์จะจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง
สามารถแจ้งขอรับหนงัสือชี 1ชวนและใบจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้ที�สํานกังานของผู้จดัจําหน่ายตามที�ระบไุว้ใน
ข้อ 4.2 ตามวนัและเวลาทําการ นบัตั 1งแต่วนัที�หนงัสือชี 1ชวนมีผลบงัคบัใช้จนถึงวนัที�สิ 1นสดุการเสนอขาย หรือขอ
สําเนาแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี 1ชวนได้ที� ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที� 
bbb/b ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในเวลาทําการของสํานักงาน หรือทาง 
http://www.sec.or.th 
 
4.6  วิธีการจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 

ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะจัดสรรหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงระยะสั 1น 
ครั 1งที� 3/2563 ของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในครั 1งนี 1ให้แก่ลกูค้าหรือผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงซึ�งเป็น (1) ผู้ ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ (2) ผู้ ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ (3) ผู้ ลงทุนสถาบัน 
เท่านั 1น 

 
นอกจากนี 1 การจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงันี 1 

  
  การจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง โดยผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์
แฝงมีสิทธิที�จะจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงดงักล่าวให้แก่ผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงรายใดในจํานวนมากน้อย
เท่าใดก็ได้หรืออาจปฏิเสธการจองซื 1อรายใด ๆ ไม่ว่าทั 1งหมดหรือบางส่วนได้ ตามแต่จะเห็นสมควร 

 
4.7  วนั วิธีการจอง และการชําระเงินค่าจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 
4.7.1 ผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ 



 

  

___________________________________________________________________________ 
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เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื�นในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาที�เกี�ยวข้อง ผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์

แฝงประเภทผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ จะต้องปฏิบตัิตามวิธีดงัต่อไปนี 1 
 
(1)  ผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะต้องจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ตามจํานวนการจองซื 1อขั 1นตํ�าที� 

ระบุไว้ในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาที�เกี�ยวข้อง โดยผู้ จองซื 1อหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะต้อง
กรอกรายละเอียดการจองซื 1อในใบจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจนพร้อม
ลงลายมือชื�อ หากผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั 1นพร้อมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถ้ามี) โดยผู้ จองซื 1อหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง
จะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื 1อดงัต่อไปนี 1 
 
(ก)  ผู้จองซื 1อหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องหรือในกรณีที�ไม่มีบัตรประจําตวัประชาชน ให้
แนบสําเนาทะเบียนบ้านที�มีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกัหรือสําเนาเอกสารทางราชการ
อื�นที�มีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมทั 1งลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

 
(ข)  ผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงประเภทบคุคลธรรมดาซึ�งไม่มีสญัชาติไทย : สําเนาใบต่างด้าวที�

ยงัไม่หมดอายหุรือสําเนาหนงัสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
 
(ค)  ผู้ จองซื 1อหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที�จดทะเบียนใน

ประเทศไทย : สําเนาหนงัสือรับรองที�ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 
(แล้วแต่กรณี) ของผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถกูต้อง 

 
(ง) ผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที�จดทะเบียน

ในต่างประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจดัตั 1งบริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และ
หนังสือรับรอง พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั 1น 
และประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาใบต่างด้าวหรือสําเนาหนงัสือ
เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถกูต้อง 

 
(จ) ผู้จดัจําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงขอสงวนสิทธิที�จะปฏิเสธการจองซื 1อใด ๆ ในกรณีที�ผู้จอง

ซื 1อไม่ปฏิบตัิตามวิธีการข้างต้นอย่างเคร่งครัด และขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มี



 

  

___________________________________________________________________________ 
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อนุพันธ์แฝงก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเสนอขาย หากมีผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง
ได้รับการจดัสรรครบตามจํานวนที�กําหนดแล้ว 

 
(2)  ผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงสามารถจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงได้ที�สํานกังานของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี

อนพุนัธ์แฝงตามที�ระบไุว้ข้างต้นตามวนัและเวลาที�กําหนดไว้ในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาที�
เกี�ยวข้อง 

 
(3)  ผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะต้องชําระเงินค่าจองซื 1อครั 1งเดียวเต็มจํานวนที�จองซื 1อภายในวัน

ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง โดยผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะต้องชําระเป็น (ก) เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ
แคชเชียร์เช็ค (หรือที�เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) เพียงฉบบัเดียวและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก
สํานกัหกับญัชีเดียวกนัภายในวนัทําการถดัไป หรือ (ข) การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ 
(Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ (ค) การโอนเงิน (รวมทั 1ง การโอนเงินผ่านระบบ 
BAHTNET) ทั 1งนี 1 ตามรายละเอียดที�กําหนดไว้ในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาที�เกี�ยวข้องหรือ
ตามขั 1นตอนและกระบวนการการชําระเงินอื�นใดที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะได้มีการแจ้งให้ผู้
จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงทราบในลําดบัต่อไป 

 
(4)  ผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะต้องนําใบจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงตามข้อ 4.7.1 (1) พร้อมเงิน

ค่าจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงหรือหลกัฐานที�แสดงว่ามีการโอนเงินค่าจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง
ตาม 4.7.1 (3) ส่งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง โดยในการจองซื 1อเจ้าหน้าที�รับจองจะลงลายมือ
ชื�อรับจองเพื�อเป็นหลักฐานในการรับจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงให้แก่ผู้ จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์
แฝง 

 
(5)  ผู้ จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�ยื�นความจํานงในการจองซื 1อและได้ดําเนินการตามข้อ 4.7.1 (4) 

แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื 1อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั 1งนี 1 ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงมีสิทธิปฏิเสธหรือ
ยกเลิกการจองซื 1อของผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มอีนพุนัธ์แฝงที�ดําเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 4.7.1 (1) – (4) 
ได้ 

 
4.7.2 ผู้ลงทนุสถาบนั 
 

เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื�นในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาที�เกี�ยวข้อง ผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงประเภทผู้ลงทนุสถาบนัจะต้องปฏิบตัิตามวิธีดงัต่อไปนี 1 

 
(1)  ผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะต้องจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ตามจํานวนการจองซื 1อขั 1นตํ�าที�

ระบุไว้ในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาที�เกี�ยวข้อง โดยผู้ จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะต้อง
กรอกรายละเอียดการจองซื 1อในใบจองซื 1อหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน 



 

  

___________________________________________________________________________ 
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พร้อมลงลายมือชื�อ หากผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคลนั 1นพร้อมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถ้ามี) โดยผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์
แฝงจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื 1อดงัต่อไปนี 1 

 
(กก)  ผู้ จองซื 1อหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที�จดทะเบียนใน

ประเทศไทย : สําเนาหนงัสือรับรองที�ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 
(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคล ดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถกูต้อง 

 
(ขข)  ผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที�จดทะเบียน

ในต่างประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจดัตั 1งบริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และ
หนังสือรับรอง พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั 1น 
และประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาใบต่างด้าวหรือสําเนาหนงัสือ
เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถกูต้อง 

 
(คค) ผู้จดัจําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงขอสงวนสิทธิที�จะปฏิเสธการจองซื 1อใด ๆ ในกรณีที�ผู้จอง

ซื 1อไม่ปฏิบตัิตามวิธีการข้างต้นอย่างเคร่งครัด และขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเสนอขาย หากมีผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง
ได้รับการจดัสรรครบตามจํานวนที�กําหนดแล้ว 

 
(2)  ผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงสามารถจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงได้ที�สํานกังานของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี

อนพุนัธ์แฝงตามที�ระบไุว้ข้างต้นตามวนัและเวลาที�กําหนดไว้ในข้อกําหนดเพิ�มเติมที�เกี�ยวข้อง 
 

(3)  ผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะต้องชําระเงินค่าจองซื 1อครั 1งเดียวเต็มจํานวนที�จองซื 1อภายในวัน
ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง โดยผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะต้องชําระเป็น (ก) เช็คธนาคารเพียง
ฉบบัเดียวและต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหกับญัชีเดียวกนัภายในวนัทําการถดัไป หรือ 
(ข) การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ (ค) 
การโอนเงิน (รวมทั 1ง การโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET) ทั 1งนี 1 ตามรายละเอียดที�กําหนดไว้ใน
ข้อกําหนดเพิ�มเติมที�เกี�ยวข้องหรือตามขั 1นตอนและกระบวนการการชําระเงินอื�นใดที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงจะได้มีการแจ้งให้ผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงทราบในลําดบัต่อไป 

 



 

  

___________________________________________________________________________ 
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(4)  ผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะต้องนําใบจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงตามข้อ 4.7.2 (1) พร้อมเงิน
ค่าจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงหรือหลกัฐานที�แสดงว่ามีการโอนเงินค่าจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง
ตาม 4.7.2 (3) ส่งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง โดยผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะออกใบยืนยนั
การจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง (Confirmation Note) เพื�อเป็นหลกัฐานในการรับจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงให้แก่ผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

 
(5)  ผู้ จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�ยื�นความจํานงในการจองซื 1อและได้ดําเนินการตามข้อ 4.7.2 (4) 

แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื 1อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั 1งนี 1 ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงมีสิทธิปฏิเสธหรือ
ยกเลิกการจองซื 1อของผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มอีนพุนัธ์แฝงที�ดําเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 4.7.2 (1) – (4) 
ได้ 

 
4.8   การจดัสรรในกรณีที�มีผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเกินกว่าจํานวนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เสนอขาย 
 
4.8.1 ผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงประเภทผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ 
 

ในกรณีที�มีการจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงเกินกว่าจํานวนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�เสนอขายสําหรับผู้จองซื 1อ
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงประเภทผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ให้การจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง
ดงักล่าวอยู่ในดลุยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�จะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัสรรหุ้น
กู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�ระบุไว้ในข้อ 4.6 ทั 1งนี 1 ผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�ไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรร
น้อยกว่าจํานวนที�จองซื 1อจะได้รับค่าจองซื 1อคืนตามรายละเอียดที�ระบไุว้ในข้อ 4.9 

 
4.8.2 ผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงประเภทผู้ลงทนุสถาบนั 
 

ในกรณีที�มีการจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงเกินกว่าจํานวนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�เสนอขายสําหรับผู้จองซื 1อ
หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงประเภทผู้ลงทนุสถาบนั ให้การจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงดงักล่าวอยู่ในดลุยพินิจของผู้ออก
หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�จะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�ระบุไว้ในข้อ 
4.6 ทั 1งนี 1 ผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรน้อยกว่าจํานวนที�จองซื 1อ จะได้รับ
ค่าจองซื 1อคืนตามรายละเอียดที�ระบไุว้ในข้อ 4.9 

 
4.9   วิธีการคืนเงินค่าจองซื 1อหุ้น 
 
4.9.1 ในกรณีที�ผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง หรือมีเหตกุารณ์อื�นใดที�ทําให้
ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงต้องระงบัหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงหรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงที�เสนอขายได้ และผู้ จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื 1อก่อนที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงจะออกใบยืนยนัการจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
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ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะดําเนินการให้มกีารคืนเงินค่าจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงให้แก่ผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มี

อนุพนัธ์แฝงโดยไม่มีดอกเบี 1ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�ไม่ได้รับการจดัสรร
หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงครบตามจํานวนที�จองซื 1อ โดย (ก) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายผู้ จองซื 1อหุ้ นกู้ ที�มี
อนุพนัธ์แฝงตามชื�อที�ระบุไว้ในใบจองซื 1อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ที�ระบุไว้ในใบจองซื 1อ หรือ (ข) 
โอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีผู้ จองซื 1อหุ้ นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงตามชื�อที�ระบุไว้ในใบจองซื 1อภายใน 10 (สิบ) วัน นับจากวันสิ 1นสุดระยะเวลาการจองซื 1อหุ้ นกู้ ที�มี
อนุพนัธ์แฝงแต่ละชุดที�เกี�ยวข้อง โดยผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ
เช็คต่างสํานกัหกับญัชีหรือเช็คธนาคารหรือค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ทั 1งนี 1 ในกรณีที�ไม่สามารถคืนเงิน
ค่าจองซื 1อหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงให้แก่ผู้ จองซื 1อหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงได้ภายใน 10 (สิบ) วัน นับจากวันสิ 1นสุด
ระยะเวลาการจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงแต่ละชุดที�เกี�ยวข้อง ผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะได้รับดอกเบี 1ยใน
อัตราร้อยละ 7.50 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�ไม่ได้รับการ
จดัสรร นบัจากวนัที�พ้นกําหนดเวลา 10 (สิบ) วนัดงักล่าว จนถึงวนัที�ผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้รับคืนเงินค่า
จองซื 1อหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงแล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื 1อหุ้ นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ที�ระบุในใบจองซื 1อหรือได้มีการโอนเงินผ่านระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้ จองซื 1อหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงโดย
ถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื 1อได้รับคืนเงินค่าจองซื 1อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื 1อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี 1ย และ/
หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 

 
4.9.2 ในกรณีที�ผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง เนื�องมาจากการที�ไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินค่าจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงตามเช็คที�จ่ายค่าจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง หรือเนื�องจากการปฏิบตัิ
ผิดเงื�อนไขการจองซื 1อ 
 

ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงให้แก่ผู้จองซื 1อที�ไม่ได้
รับการจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง อนัเนื�องมาจากการถกูตดัสิทธิการจองซื 1อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจอง
ซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงตามเช็คค่าจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงได้ หรือเนื�องจากการปฏิบตัิผิดเงื�อนไขการจองซื 1อ 
โดยผู้จองซื 1อต้องติดต่อขอรับเช็คฉบบัดงักล่าวคนืจากผู้ออกหุ้นกู้ ที�มอีนพุนัธ์แฝง ภายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัจาก
วนัสิ 1นสดุระยะเวลาการจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 
4.9.3 ในกรณีที�ผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงน้อยกว่าจํานวนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงที�จองซื 1อ 
 

ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะดําเนินการคืนเงินค่าจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงในส่วนที�ไม่ได้รับการจัดสรร 
โดยไม่มีดอกเบี 1ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ จองซื 1อหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงครบตามจํานวนที�จองซื 1อ โดย (ก) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง



 

  

___________________________________________________________________________ 
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ตามชื�อที�ระบไุว้ในใบจองซื 1อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ที�ระบไุว้ในใบจองซื 1อ (ข) โอนเงินผ่านระบบ
การโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์
แฝง ภายใน 10 (สิบ) วนัทําการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงแต่ละชุดที�เกี�ยวข้อง โดยผู้จองซื 1อ
หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสํานักหักบัญชีหรือเช็คธนาคารหรือ
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ทั 1งนี 1 ในกรณีที�ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงให้แก่ผู้จองซื 1อ
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้ภายใน 10 (สิบ) วนั นบัจากวนัสิ 1นสดุระยะเวลาการจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแต่ละชดุที�
เกี�ยวข้อง ผู้จองซื 1อจะได้รับดอกเบี 1ยในอตัราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื 1อ
หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�ไม่ได้รับการจดัสรร นบัจากวนัที�พ้นกําหนดเวลา 10 (สิบ) วนัดงักล่าว จนถึงวนัที�ผู้จองซื 1อ
หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงได้รับคืนเงินค่าจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่ง
เช็คคืนเงินค่าจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยูที่�ระบใุนใบจองซื 1อหรือได้มีการโอนเงนิ
ผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซื 1อหุ้นกู้ ที�มี
อนุพนัธ์แฝงโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื 1อได้รับคืนเงินค่าจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงแล้วโดยชอบ และผู้จอง
ซื 1อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี 1ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 
 
5.  วิธ ีการส่งมอบหุ้นกู้ท ี�มีอนุพ ันธ์แฝง 
 

ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะจดัการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงออกและส่งมอบใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงตามแบบที�กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย ` ของข้อกําหนดสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงภายใน `c (สิบ
ห้า) วนัทําการนบัแต่วนัที�ทําการตกลงซื 1อขายหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง โดยจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัที�อยู่
ของผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�ปรากฏในใบจองซื 1อหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง หรือในกรณีผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง
แต่งตั 1งให้ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงเป็นผู้ รับฝากต้นฉบบัใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง   ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะ
ดําเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มอีนพุนัธ์แฝงออกและนําใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงฝากไว้กบัผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝง โดยผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ในฐานะผู้ รับฝากหลกัทรัพย์จะออกใบรับฝากหลักทรัพย์เพื�อใช้แสดงความ
เป็นเจ้าของหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงเพื�อเป็นหลกัฐาน ทั 1งนี 1 ให้ถือว่าการนําใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงฝากไว้กบัผู้ รับฝาก
หลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นการส่งมอบใหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงโดยถูกต้องแล้ว หรือผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงอาจ
กําหนดวิธีการส่งมอบใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไว้ในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคา 

 
6.  ภาระภาษีในการลงท ุนในหุ้นกู้ท ี�มีอนุพ ันธ์แฝง 
 

ข้อมลูในส่วนนี 1เป็นเพียงแนวทางเกี�ยวกบัภาษีตามกฎหมายไทยในปัจจุบนัในการลงทุนในหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์
แฝงเท่านั 1นไม่ใช่คําแนะนําเกี�ยวกับภาษีและมิได้มีความมุ่งหมายที�จะให้เป็นข้อมลูครบถ้วนสมบรูณ์ถึงภาระภาษี
อากรที�เกี�ยวข้องกับหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงแต่อย่างใด ผู้ ที�ประสงค์จะลงทุนควรหารือกับที�ปรึกษาของตนเกี�ยวกับ
ภาระทางภาษีที�อาจจะเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงเพื�อเสียภาษีเงินได้ของตน รวมถึง (แต่ไม่จํากัด
เฉพาะ) ผลทางกฎหมายในเรื�องภาษีท้องถิ�นหรือภาษีต่างประเทศใดๆ  
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ข้อมลูในส่วนนี 1ทําขึ 1นบนพื 1นฐานกฎหมายภาษีของประเทศไทยโดยทั�วไปที�ใช้บงัคบัอยู่ ณ วนัที�มีการจดัทํา
เอกสารนี 1 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ 

 
ภาระภาษีของผู้ ที�ประสงค์จะลงทุนและอัตราภาษีที�เกี�ยวข้องขึ 1นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น ผู้

ลงทุนเป็นนิติบุคคลที�ไม่มีหน้าที�ต้องเสียภาษีเงินได้หรือไม่ ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ�นที�อยู่อยู่ในประเทศที�ได้ลงนามใน
อนสุญัญาว่าด้วยภาษีซ้อนกบัประเทศไทยหรือไม่ 

 
ข้อมลูในส่วนนี 1มิได้มีวตัถุประสงค์ให้มีรายละเอียดครอบคลมุถึงประเด็นต่างๆ เกี�ยวข้องกับการลงทนุในหุ้น

กู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแต่อย่างใด 
 

6.1 ภาษีเงินได้ 
 

(ก)  กรณีที�ผู้ลงทนุเป็นผู้มีถิ�นที�อยู่ในประเทศไทย 
 

1.  กรณีผู้ลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา 
 

(1)  ดอกเบี 1ย 
 

ดอกเบี 1ยซึ�งผู้ลงทนุได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงจะถกูหกัภาษี ณ ที�จ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สิบห้า) 

 
(2)  ผลประโยชน์ที�ได้รับ (คือ เงินคืนเฉพาะส่วนที�เป็นผลกําไรที�ผู้ลงทนุได้รับเมื�อครบอายุหุ้น

กู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง หรือมูลค่าของหลกัทรัพย์ที�ตกลงจะส่งมอบเฉพาะส่วนที�เป็นผลกําไร
เมื�อเทียบกบัเงินลงทนุที�ผู้ลงทนุได้รับเมื�อครบอายหุุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง) 

 
ผลประโยชน์ที�ได้รับจะถกูหกัภาษี ณ ที�จ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สิบห้า) 

 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที�ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนเมื�อครบกําหนดอายุ ผู้ลงทุนไม่มีหน้าที�
ต้องเสียภาษีเงินได้แต่อย่างใด 

 
(3)  ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

 
ผลประโยชน์ที�ได้จากการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเฉพาะส่วนที�ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่า
ที�ลงทนุจะถกูหกัภาษี ณ ที�จ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สิบห้า) 
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อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทนุมีสิทธิที�จะเลือกเสียภาษีในอตัราดงักล่าวที�ถกูหกัภาษี ณ ที�จ่ายไว้
ตาม (1), (2) หรือ (3) ข้างต้น โดยไม่ต้องนําดอกเบี 1ยหรือผลประโยชน์ที�ได้รับหรือ
ผลประโยชน์ที�ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ไปรวมกับเงินได้อื�นเพื�อคํานวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราที�กําหนดในบัญชีอัตราภาษีเงินได้ตามประมวล
รัษฎากร โดยหากผู้ลงทนุเลือกที�จะนําดอกเบี 1ยหรือผลประโยชน์ที�ได้รับหรือผลประโยชน์
จากการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวไปรวมกับเงินได้อื�นเพื�อคํานวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดานั 1น ผู้ ลงทุนสามารถนําภาษีหัก ณ ที�จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการ
คํานวณภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาได้ 

 
2.  กรณีผู้ลงทนุเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุคล 

 
ในกรณีที�ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ�งจดทะเบียนจดัตั 1งขึ 1นตามกฎหมาย
ไทยหรือเป็นบริษัทห้างหุ้ นส่วนนิติบุคคลที�จดทะเบียนจัดตั 1งขึ 1นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ แต่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือเป็นมลูนิธิหรือสมาคมที�ประกอบกิจการ
ซึ�งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที�กระทรวงการคลังประกาศกําหนดให้เป็น
องค์การ หรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ลงทุนจะมี
ภาระภาษีดงัต่อไปนี 1 

 
(1)  ดอกเบี 1ย 

 
ดอกเบี 1ยที�ผู้ลงทุนประเภทบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุคล แต่ไม่รวมถึง ธนาคาร บริษัท
เงินทนุ บริษัทหลกัทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได้รับจะต้องถกูหกัภาษี ณ ที�จ่ายใน
อตัราร้อยละ 1 (หนึ�ง) และผู้ลงทนุจะต้องนําดอกเบี 1ยจากหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงดงักล่าวไป
รวมกับรายได้อื�นของผู้ลงทุนเพื�อคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยสามารถนําภาษีหัก 
ณ ที�จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 
ดอกเบี 1ยที�ผู้ลงทนุประเภทมลูนิธิหรือสมาคมที�ไม่ใช่องค์การหรือสถานสาธารณกศุลตาม
มาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ได้รับจะต้องถูกหกัภาษี ณ ที�จ่ายในอตัราร้อย
ละ 10 (สิบ) ดอกเบี 1ยที�ผู้ ลงทุนประเภทธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได้รับไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที�จ่าย แต่ผู้ลงทุนจะต้องนําดอกเบี 1ย
จากหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงดงักล่าวไปรวมกบัรายได้อื�นของผู้ลงทนุเพื�อคํานวณภาษีเงินได้
นิติบคุคล 
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(2)  ผลประโยชน์ที�ได้รับ (คือ เงินคืนเฉพาะส่วนที�เป็นผลกําไรที�ผู้ลงทนุได้รับเมื�อครบอายุหุ้น
กู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง หรือมูลค่าของหลกัทรัพย์ที�ตกลงจะส่งมอบเฉพาะส่วนที�เป็นผลกําไร
เมื�อเทียบกบัเงินลงทนุที�ผู้ลงทนุได้รับเมื�อครบอายหุุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง) 

 
ผลประโยชน์ที�ได้รับโดยผู้ลงทุนประเภทบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แต่ไม่รวมถึง
ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ได้รับจะต้องถูกหัก
ภาษี ณ ที�จ่ายในอัตราร้อยละ 1 (หนึ�ง) และผู้ ลงทุนจะต้องนําผลประโยชน์ที�ได้รับ
ดังกล่าวไปรวมกับรายได้อื�นของผู้ลงทุนเพื�อคํานวณเป็นรายได้เพื�อเสียภาษีเงินได้นิติ
บคุคล โดยสามารถนําภาษีหกั ณ ที�จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคํานวณภาษีเงินได้
นิติบคุคล 

 
ผลประโยชน์ที�ได้รับโดยผู้ลงทุนประเภทมลูนิธิหรือสมาคมที�ไม่ใช่องค์การหรือสถานสา
ธารณกศุลได้รับจะต้องถกูหกัภาษี ณ ที�จ่ายในอตัราร้อยละ 10 (สิบ) 

 
ผลประโยชน์ที�ได้รับโดยผู้ลงทุนประเภทธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได้ รับไม่ ต้องถูกหักภาษี  ณ ที�จ่าย แต่ผู้ ลงทุนจะต้องนํา
ผลประโยชน์ที�ได้รับจากหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงดงักล่าวไปรวมกบัรายได้อื�นของผู้ลงทนุเพื�อ
คํานวณภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 
(3)  ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

 
ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�ผู้ลงทุนได้รับเฉพาะส่วนที�ตีราคาเป็นเงิน
ได้เกินกว่าที�ลงทนุไม่ต้องถกูหกัภาษี ณ ที�จ่าย แต่ผู้ลงทนุจะต้องนําผลประโยชน์จากการ
โอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงดงักล่าวไปรวมกบัรายได้อื�นของผู้ลงทุนเพื�อคํานวณภาษีเงินได้
นิติบคุคล 

 
(ข)  กรณีที�ผู้ลงทนุเป็นผู้ไม่มีถิ�นที�อยู่ในประเทศไทย 

 
1.  กรณีผู้ลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา 

 
(1)  ดอกเบี 1ย 

 
เว้นแต่ข้อกําหนดและเงื�อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที�ทําขึ 1นระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศที�ผู้ลงทุนมีถิ�นที�อยู่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�น ดอกเบี 1ยซึ�งผู้ลงทุนได้รับจะถูกหัก
ภาษี ณ ที�จ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สิบห้า) 
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(2)  ผลประโยชน์ที�ได้รับ (คือ เงินคืนเฉพาะส่วนที�เป็นผลกําไรที�ผู้ลงทนุได้รับเมื�อครบอายุหุ้น

กู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง หรือมูลค่าของหลกัทรัพย์ที�ตกลงจะส่งมอบเฉพาะส่วนที�เป็นผลกําไร
เมื�อเทียบกับเงินลงทุนที�ผู้ ลงทุนได้ รับเมื�อครบอายุหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง) เว้นแต่
ข้อกําหนดและเงื�อนไขในอนสุญัญาภาษีซ้อนที�ทําขึ 1นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที�ผู้
ลงทนุมีถิ�นที�อยู่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�น ผลประโยชน์ที�ได้รับจะถกูหกัภาษี ณ ที�จ่ายใน
อตัราร้อยละ 15 (สิบห้า) 

 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที�ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนเมื�อครบกําหนดอายุ ผู้ลงทุนไม่มีหน้าที�
ต้องเสียภาษีเงินได้แต่อย่างใด 

 
 (3) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

 
เว้นแต่ข้อกําหนดและเงื�อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที�ทําขึ 1นระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศที�ผู้ลงทุนมีถิ�นที�อยู่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ ที�มี
อนุพนัธ์แฝงเฉพาะส่วนที�ตีราคาเงินได้เกินกว่าที�ลงทุน จะถูกหกัภาษี ณ ที�จ่ายในอตัรา
ร้อยละ 15 (สิบห้า) 

 
2.  กรณีผู้ลงทนุเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุคล 

 
กรณีที�ผู้ลงทนุเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุคลซึ�งจดทะเบียนจดัตั 1งขึ 1นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการหรือถือว่าประกอบการในประเทศไทย แต่ได้รับดอกเบี 1ย
ผลประโยชน์ที�ได้รับ หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงซึ�งจ่ายจากหรือใน
ประเทศไทย ผู้ลงทนุจะมีภาระภาษีดงันี 1 

 
(1)  ดอกเบี 1ย 

 
เว้นแต่ข้อกําหนดและเงื�อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที�ทําขึ 1นระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศที�ผู้ลงทุนมีถิ�นที�อยู่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�น ดอกเบี 1ยที�ผู้ลงทุนได้รับจะต้องถูก
หกัภาษี ณ ที�จ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สิบห้า) 

 
(2)  ผลประโยชน์ที�ได้รับ (คือ เงินคืนเฉพาะส่วนที�เป็นผลกําไรที�ผู้ลงทนุได้รับเมื�อครบอายุหุ้น

กู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง หรือมูลค่าของหลกัทรัพย์ที�ตกลงจะส่งมอบเฉพาะส่วนที�เป็นผลกําไร
เมื�อเทียบกับเงินลงทุนที�ผู้ ลงทุนได้ รับเมื�อครบอายุหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง) เว้นแต่
ข้อกําหนดและเงื�อนไขในอนสุญัญาภาษีซ้อนที�ทําขึ 1นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที�ผู้
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ลงทนุมีถิ�นที�อยู่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�น ผลประโยชน์ที�ได้รับจะถกูหกัภาษี ณ ที�จ่ายใน
อตัราร้อยละ 15 (สิบห้า) 

 
(3)  ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

 
เว้นแต่ข้อกําหนดและเงื�อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที�ทําขึ 1นระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศที�ผู้ลงทุนมีถิ�นที�อยู่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงเฉพาะส่วนที�ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที�ลงทนุจะต้องถกูหกัภาษี ณ ที�จ่ายใน
อตัราร้อยละ 15 (สิบห้า) 

 
6.2  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 

ผู้ลงทนุอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอตัราร้อยละ 3.3 (สามจดุสาม) (บวกด้วยภาษีบํารุงท้องถิ�นในอตัรา
ร้อยละ 10 (สิบ) ของภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าว) จากยอดดอกเบี 1ยรับจากหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงหรือกําไรก่อนหัก
ภาษี ณ ที�จ่ายใดๆ จากผลประโยชน์ที�ได้รับ หากดอกเบี 1ยหรือกําไรดงักล่าวที�ได้รับถือเป็นรายรับจากการประกอบ
ธุรกิจโดยปกติเยี�ยงธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์หรือกฎหมายเฉพาะการประกอบกิจการ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และการประกอบกิจการโดยปกติเยี�ยงธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทุนใน
ประเทศไทย โดยอาจมีสิทธิได้รับการลดหย่อนอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะลงเหลือร้อยละ 0.11 (ศูนย์จุดหนึ�งหนึ�ง) 
ตามข้อกําหนดและเงื�อนไขของพระราชกฤษฎีกา ฉบบัที� 469/2551 

 
6.3  อากรแสตมป์ 
 

การโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ 
 
ทั 1งนี 1 หลักการเกี�ยวกับภาษีดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงแก้ไข

กฎหมาย 
 
7.   วิธ ีการ เวลา และสถานที�ส ําหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ท ี�มีอนุพ ันธ์แฝง 
 
 หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะได้รับการไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ ที�มอีนพุนัธ์แฝงในวนัครบกําหนดอายหุุ้นกู้ ที�มอีนพุนัธ์
แฝงแต่ละฉบบั หรือวนัอื�นใดหากเป็นหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงประเภทที�มีเงื�อนไขให้ไถ่ถอนก่อนวนัครบกําหนดได้ โดย
สามารถไถ่ถอนโดยการชําระด้วยเงิน หรือการส่งมอบหลกัทรัพย์ที�ตกลงจะส่งมอบให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
ตามข้อกําหนดและเงื�อนไขที�ระบใุนข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง และผู้ ถือหุ้นกู้
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ที�มีอนพุนัธ์แฝง รวมถึงข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแต่ละฉบบั ในวนัและเวลาทําการ
ของบริษัท และสถานที�ที�ตกลงกนัระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จาํกัด 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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ส่วนที� 5   
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี %แล้ว และด้วยความ
ระมดัระวงัในฐานะกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนัของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มอีนพุนัธ์แฝง ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูดงักล่าวถกูต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อื�นสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที�ควรต้องแจ้งในสาระสําคญั 

 
ในการนี % เพื�อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั %งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักับที�ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องแล้ว ข้าพเจ้า

ได้มอบหมายให้ นายธนวฒัน์ พานิชเกษม หรือ นายอภิชาต วิไลรัตน์ เป็นผู้ลงลายมือชื�อกํากับเอกสารนี %ไว้ทุกหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื�อของ นายธนวัฒน์ พานิชเกษม หรือ นายอภิชาต วิไลรัตน์ กํากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที�
ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักล่าวข้างต้น 
 

ชื�อ ตาํแหน่ง ลายมือชื�อ 
 
 

นายวศิน ไสยวรรณ  กรรมการ 
 

______________________________ 
 

นายกมัพล จนัทวิบลูย์ กรรมการและ 
 ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  

______________________________ 

 
ผู้รับมอบอํานาจ 

 
ชื�อ ตาํแหน่ง ลายมือชื�อ 

 

 
นายธนวฒัน์ พานิชเกษม 

 
กรรมการผู้จดัการ 

สายงานบริหารการลงทนุและค้าหลกัทรัพย์ 
 

 

______________________________ 

 
นายอภิชาต วิไลรัตน์ 

 
ผู้ อํานวยการ 

สายงานบริหารการลงทนุและค้าหลกัทรัพย์ 

 

______________________________ 



 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จาํกัด 
 
 

เอกสารแนบ � 
ร่างข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธ ิและหน้าที#ของผู้ออกหุ้นกู้ท ี#ม ีอนุพ ันธ์แฝงและผู้ถือห ุ้นกู้ท ี#ม ีอนุพ ันธ์แฝง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

ข้อกําหนดสิทธิ หน้าที� 1

 
ข้อกําหนดว่าด้วยสทิธ ิและหน้าท ี#ของผู้ออกหุ้นกู้ท ี#มอีนุพ ันธ์แฝงและผู้ถือห ุ้นกู้ท ี#มีอนุพนัธ์แฝง 

 
ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงและผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงฉบับนี % (“ข้ อ กําห น ดสิท ธ ิ”) ระบุ
ข้อกําหนดและเงื�อนไขทั�วไปที�ใช้บังคับกับหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ซึ�งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด (“ผู้ออกหุ้นกู้ท ี#มี
อนุพ ันธ์แฝง”) ภายใต้โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงระยะสั %น ครั %งที� 3/2563 ทั %งนี % หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะออกเป็นครั %ง โดยหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงที�ออกในแต่ละครั %งจะมีการระบุข้อกําหนดและเงื�อนไขเพิ�มเติมอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกับหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงแต่ละครั %งไว้ใน
ข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาสําหรับหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงครั %งนั %น ๆ โดยให้ถือว่าข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาเป็นข้อกําหนดและ
เงื�อนไขเพิ�มเติมของข้อกําหนดสิทธิฉบบันี % ในกรณีที�มีข้อความขดัแย้งกนัระหว่างข้อความใด ๆ ในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคากับ
ข้อความใด ๆ ในข้อกําหนดสิทธิฉบบันี % ให้ข้อความในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาที�เกี�ยวข้องกับหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงครั %งนั %น ๆ มี
ผลบงัคบัใช้  
 
การออกหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงภายใต้โครงการหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงระยะสั %น ครั %งที�  3/2563 ได้รับอนุมัติตามมติของที�ประชุม
คณะกรรมการบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงครั %งที� 17/2558 เมื�อวนัที� 4 ธันวาคม 2558 
 
สิทธิและหน้าที�ในหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะเป็นไปตามที�ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิและข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาที�เกี�ยวข้อง โดย    
ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะต้องผูกพันตามข้อกําหนดสิทธิและข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาที�
เกี�ยวข้องทุกประการตลอดอายุของหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง และให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้รับทราบและเข้าใจข้อกําหนดต่าง ๆ
ในข้อกําหนดสิทธิและข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาที�เกี�ยวข้องซึ�งมีผลใช้บงัคบักบัผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเป็นอย่างดีแล้ว  
 
ทั %งนี % ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะจดัให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธิและข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาที�เกี�ยวข้องไว้ ณ 
สํานกังานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงขอตรวจสอบสําเนาเอกสารต่าง ๆ ดงักล่าวได้ในวนัและ
เวลาทําการของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 
1.  คําจาํกัดความและการตีความ 
 
 

1.1  คําจาํกดัความ 

 

ในข้อกําหนดสิทธิฉบบันี %และข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาที�เกี�ยวข้อง (รวมถึงบทนํา) 
 

“ข้อกําหนดเพ ิ#มเติมเกี#ยวกับ
ราคา”  
(Pricing Supplement) 

หมายถึง ข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาของหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง ที�ระบขุ้อกําหนด
และรายละเอียดเกี�ยวกับหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงแต่ละประเภทหรือแต่ละชุด ดังมี
สาระสําคญัตามแบบที�ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกําหนดสิทธิ ซึ�งถือเป็น
ส่วนหนึ�งของข้อกําหนดสิทธินี %   

“ข้อกําหนดสิทธ ิ”  
(Terms and Conditions) 

หมายถึง ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงและผู้ ถือ
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงฉบบันี % 
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“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” (SEC) หมายถึง คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

“โครงการห ุ้นกู้ท ี#มอีนุพ ันธ์แฝง
ระยะสั Hน ครั Hงท ี# 3/2563” 

หมายถึง โครงการหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงระยะสั %นของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ 
จํากัด ซึ�งเป็นโครงการที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงอาจออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงแต่
ละประเภทหรือแต่ละชุดเป็นคราว ๆไป โดยมูลค่าเงินต้นคงค้าง ณ เวลาใด ๆ 
ภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงระยะสั %นรวมกันทั %งสิ %นไม่เกิน E,GGG ล้าน
บาท 

“นายทะเบียนหุ้นกู้ท ี#มีอนุพ ันธ์
แฝง” (Registrar) 

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด หรือผู้ ที�ได้รับแต่งตั %งโดยชอบให้ทํา
หน้าที�เป็นนายทะเบียนหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงแทน (ถ้ามี) ทั %งนี % ตามที�ระบุไว้ใน
ข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาที�เกี�ยวข้อง  

“ใบหุ้นกู้ท ี#มีอนุพนัธ์แฝง” 
(Structured Note 
Certificate(s)) 

หมายถึง ใบหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงซึ�งออกตามข้อ 3.1 ตามแบบที� เกี�ยวข้องใน
เอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกําหนดสิทธิฉบบันี % 

“ประกาศที# ทจ. 12/2559” 
(Notification No. ThorJor. 
12/2559) 

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทจ. 12/2559 เรื�องการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ฉบบัลงวันที� 4 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (รวมทั %งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 
 

“ประกาศ ท ี# กจ. W/XYZ[” 
(Notification No. GorJor. 
4/2560) 

หมายถึง ประกาศคณ ะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที�  
กจ. 4/2560 การกําหนดบทนิยามผู้ ลงทุนสถาบัน ผู้ ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้
ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที� 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (รวมทั %งที�มีการการแก้ไข
เพิ�มเติม) 
 

“ตัวแทนคํานวณเงนิ” 
(Calculation Agent) 

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด หรือตัวแทนคํานวณเงินรายใหม่ที�
ได้รับการแต่งตั %งตามข้อกําหนดสิทธินี % (ถ้ามี) 
 

“ผู้ถือห ุ้นกู้ท ี#มีอนุพนัธ์แฝง” 
(Noteholder(s)) 
 

หมายถึง บคุคลผู้มีชื�อเป็นเจ้าของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 

“ผู้ออกหุ้นกู้ท ี#มีอนุพนัธ์แฝง” 
(Issuer) 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 
 

“ผู้ออกปัจจัยอ้างองิ” 
(Underlying Issuer) 

หมายถึง ผู้ออกปัจจยัอ้างอิงไทยหรือต่างประเทศ หรือผู้ออกปัจจยัอ้างอิงแต่ละราย
ในกลุ่มหลกัทรัพย์ไทยหรือกลุ่มหลกัทรัพย์ต่างประเทศ หรือกลุ่มปัจจยัอ้างอิง หรือผู้
ออกปัจจัยอ้างอิงที�เป็นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ไทยหรือดัชนีหลักทรัพย์
ต่างประเทศ หรือดชันีกลุ่มหลกัทรัพย์ไทยหรือดชันีกลุ่มหลกัทรัพย์ต่างประเทศหรือ
ดชันีกลุ่มปัจจยัอ้างอิง 

“วนัทาํการ”  
(Business Day) 

หมายถึง วันที�ธนาคารพาณิชย์โดยทั�วไปเปิดทําการในกรุงเทพมหานคร ประเทศ
ไทย (ซึ�งมิใช่วนัเสาร์หรือวนัอาทิตย์) 
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“วันท ี#ทาํการตกลงซื Hอขายหุ้นกู้
ท ี#มีอนุพนัธ์แฝง” (Trade Date) 

หมายถึง วันที�ทําการตกลงซื %อขายหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ตามที�ระบุไว้ในข้อกําหนด
เพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาที�เกี�ยวข้อง 

“วันออกหุ้นกู้ท ี#มอีนุพ ันธ์แฝง” 
(Issue Date) 

หมายถึง วันออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ตามที�ระบุไว้ในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับ
ราคาที�เกี�ยวข้อง 

“วันกําหนดค่าหลกัทรัพย์” 
(Valuation Date) 

หมายถึง วนัที�ใช้ในการกําหนดราคาไถ่ถอนของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ตามที�ระบไุว้ใน
ข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาที�เกี�ยวข้อง 

“วันครบกําหนดอายหุ ุ้นกู้ท ี#มี
อนุพนัธ์แฝง” (Maturity Date) 

หมายถึง วนัครบกําหนดอายหุุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ตามที�ระบไุว้ในข้อกําหนดเพิ�มเติม
เกี�ยวกับราคาที�เกี�ยวข้อง เว้นแต่ได้มีการซื %อคืนหรือยกเลิกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงแล้ว
ก่อนวนัครบกําหนดอายหุุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

“วันไถ่ถอนหุ้นกู้ท ี#มีอนุพนัธ์
แฝง”  
(Redemption Date) 

หมายถึง วันไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ซึ�งอาจเป็นวันครบกําหนดอายุหุ้ นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝง หรือวันอื�นใด ตามที�ระบุไว้ในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาที�
เกี�ยวข้อง  

“ส มุ ด ท ะ เ บี ย น ผู้  ถือห ุ้น 
กู้ท ี#มอีนุพ ันธ์แฝง” 
(Register Book) 

หมายถึง สมดุทะเบียนหรือแหล่งข้อมลูทางทะเบียนซึ�งบันทึกรายละเอียดเกี�ยวกับ
หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง หรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนที�
เกี�ยวกับการโอน การจํานํา การอายัด การออกใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงใหม่ และ
รายการอื�น ๆ เกี�ยวกับหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ตามกฎเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดใน
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือสํานกังาน ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง 

“ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ไทย” 
(Thai Indices) 

หมายถึง ดัชนีหลักทรัพย์ SET INDEX, SET50 INDEX, SET100 INDEX รวมถึง
ดชันีอื�น ๆ ที�ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้คํานวณและจดัทํา 

“ปัจจัยอ้างองิ” 
(Underlying) 

(ก) หลกัทรัพย์ซึ�งเป็นองค์ประกอบของดชันี SET100 หรือ 
(ข) ตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket Securities) ซึ�งประกอบด้วยหลักทรัพย์ที� เป็น
องค์ประกอบของดชันีหลกัทรัพย์ SET 100 หรือ 
(ค) ดชันีกลุ่มหลกัทรัพย์ไทย 

“สํานักงาน ก.ล.ต.” (SEC 
Office) 

หมายถึง สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

“สิทธ ิและหน้าท ี#ในห ุ้นกู้ท ี#มี
อนุพนัธ์แฝง” (Structured Note 
Rights & Duties) 

หมายถึง สิทธิและหน้าที�ทั %งปวงในหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงอันรวมถึง (แต่ไม่จํากัด
เฉพาะ) สิทธิในการได้รับชําระเงินใด ๆ หรือ หลกัทรัพย์ที�ตกลงจะรับมอบและ/หรือ
ส่งมอบ (ตามแต่กรณี) และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและลงคะแนนโดยวิธีการส่งหนงัสือลงมติ 

“สถาบันจดัอนัดบัความ
น่าเช ื#อถือ” (Credit Rating 
Agency) 

หมายถึง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื�อถือที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
ก.ล.ต.  

“หุ้นกู้ท ี#มีอนุพนัธ์แฝง” 
(Structured Notes) 

หมายถึง หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงระยะสั %นชุดใด ๆ แต่ละชุดซึ�งออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงภายใต้โครงการหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงระยะสั %น ครั %งที� 3/2563 โดยมี
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รายละเอียดของหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงระยะสั %นแต่ละประเภทหรือแต่ละชุดดังกล่าว
ตามที�ระบุไว้ในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาของหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงประเภท
หรือชดุนั %น ๆ 

“หุ้นกู้ท ี#มีอนุพนัธ์แฝงประเภท
ไม่มีอ ัตราดอกเบี Hย” (Zero 
Coupon Structured Notes) 

หมายถึง หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�อาจออกโดยมีหรือไม่มีส่วนลดจากมูลค่าที�ตราไว้
และไม่มีดอกเบี %ย ตามที�ระบไุว้ในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาที�เกี�ยวข้อง 

“หุ้นกู้ท ี#มีอนุพนัธ์แฝง ประเภท
ที#มีอตัราดอกเบี Hยคงท ี#” (Fixed 
Coupon Structured Notes) 

หมายถึง หุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�ออกโดยมีอัตราดอกเบี %ยคงที�  ตามที�ระบุไว้ใน
ข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาที�เกี�ยวข้อง 

“หุ้นกู้ท ี#มีอนุพนัธ์แฝง ประเภท
ที#มีอตัราดอกเบี Hยไม่คงท ี#” 
(Float Coupon Structured 
Notes) 

หมายถึง หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�อาจออกโดยมีอตัราดอกเบี %ยไม่คงที� ตามที�ระบุไว้ใน
ข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาที�เกี�ยวข้อง 

“อัตราดอกเบี Hยห ุ้นกู้ท ี#มี
อนุพนัธ์แฝง” (Interest Rate) 

หมายถึง อตัราดอกเบี %ยหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงสําหรับหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงประเภทที�มี
อตัราดอกเบี %ย ตามที�ระบไุว้ในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาที�เกี�ยวข้อง 

“หลกัทรัพย์ท ี#ตกลงจะส่งมอบ”  
(Settlement Security) 

หมายถึง หลกัทรัพย์ที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงตกลงที�จะส่งมอบให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�
มีอนพุนัธ์แฝง หรือ รับมอบจากผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงภายในวนัที�ตกลงจะส่งมอบ
หลกัทรัพย์ (Security Settlement Date) ทั %งนี % เพื�อไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงไม่ว่า
ทั %งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน ตามที�กําหนดในข้อกําหนดเกี�ยวกบัราคาที�เกี�ยวข้อง 

“เหตุผิดนัด”  
(Events of Default) 

ให้มีความหมายตามที�ได้นิยามไว้ในข้อ 11 

“อัตราดอกเบี Hยผิดนัด” 
(Default Interest Rate) 

หมายถึง อัตราดอกเบี %ยผิดนัดสําหรับหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ตามที�ระบุไว้ใน
ข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาที�เกี�ยวข้อง 

 
1.2  การตีความ 
 

เว้นแต่สภาพแห่งข้อสญัญาจะกําหนดเป็นอย่างอื�น ให้ตีความข้อกําหนดสิทธิฉบบันี % ดงันี % 
 

ให้ถือว่าหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงแต่ละประเภทหรือแต่ละชุดเป็นหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงซึ�งแยกต่างหากจากกันและให้ข้อกําหนด
ของข้อกําหนดสิทธิฉบับนี %มีผลใช้บังคับโดยอนุโลมกับหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงแต่ละประเภทหรือแต่ละชุดอย่างเป็นอิสระ
ต่างหากจากกันภายใต้การมีผลบงัคบัของข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาที�เกี�ยวข้อง ทั %งนี % การอ้างถึง "หุ้นกู้ท ี#มีอนุพ ันธ์
แฝง" ภายใต้ข้อกําหนดสิทธิฉบบันี % ให้หมายความถึงหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแต่ละประเภทหรือแต่ละชดุที�ออกดงักล่าวข้างต้น 
 

1.2.1  การอ้างอิงถึง "ข้อ " ย่อมหมายความถึงการอ้างอิงถึงข้อของข้อกําหนดสิทธิฉบบันี % 
 

1.2.2  การอ้างอิงถึง "สัญญา" หรือ "เอ กสาร " (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ การอ้างอิงถึงข้อกําหนดสิทธิฉบับนี %และ
ข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคา) ให้หมายความรวมถึงการอ้างอิงถึง สมัปทาน สญัญา ตราสารสิทธิ ใบอนุญาต 
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สนธิสัญญา หรือข้อปฏิบัติต่าง ๆ และให้หมายความรวมถึงสัญญาหรือเอกสารที�ได้มีการเปลี�ยนแปลง แก้ไข
เพิ�มเติม แปลงหนี % หรือใช้แทนที�ในเวลาต่อมา 

 

1.2.3  การอ้างอิงถึง "กฎหมาย" "ข้อบังคับ" หรือ "ประกาศ" ให้หมายความถึง การอ้างอิงถึง กฎหมาย ข้อบังคับ หรือ
ประกาศของรัฐบาล องค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาลท้องถิ�น ผู้ มีอํานาจออกกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ หรือศาลใด ๆ ตามที�ได้มีการเปลี�ยนแปลง แก้ไขเพิ�มเติม หรือใช้แทนที�ในเวลาต่อมา 

 

1.2.4  การอ้างอิงถึง "บุคคล " ย่อมหมายความถึง การอ้างอิงถึงหรือรวมถึง (ตามสมควรแก่กรณี) บุคคลธรรมดา          
นิติบคุคล สมาคม ห้างหุ้นส่วน บริษัทจํากดัความรับผิด หรือองค์กรใด ๆ และรวมถึงผู้ สืบสิทธิ ผู้ รับโอน ผู้ รัโอนสิทธิ 
และบคุคลอื�นใดซึ�งบคุคลดงักล่าวข้างต้นอาจควบรวมกิจการด้วยเมื�อใดก็ตาม และ 

 

1.2.5  "การชําระบัญชี" ให้หมายความรวมถึง การล้มละลาย และกระบวนการใด ๆ ภายใต้กฎหมายที�เกี�ยวข้องซึ�งมี
ลกัษณะคล้ายคลงึกบัการชําระบญัชี หรือการล้มละลาย 

1.3  หวัข้อของข้อกําหนดสิทธิมีไว้เพื�อประโยชน์ในการอ้างอิงเท่านั %น 
 
2.  ชนิดของห ุ้นกู้ท ี#มีอนุพ ันธ์แฝง มูลค่าท ี#ตราไว้ และอายุของห ุ้นกู้ท ี#มีอนุพ ันธ์แฝง 
 
 

2.1  หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงเป็นหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงระยะสั %น ชนิดระบุชื�อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผู้แทน
ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง โดยมีอายุไม่เกิน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วนั และมีรายละเอียดต่าง ๆ ตามที�ระบุไว้ในข้อกําหนด
สิทธิและข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาที�เกี�ยวข้อง 

 

2.2  อาย ุมลูค่าเงินต้นรวม จํานวนหน่วย และรายละเอียดอื�น ๆ ของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ให้เป็นไปตามที�กําหนดไว้ในข้อกําหนด
เพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงชดุนั %น ๆ 

 
3.  ใบห ุ้นกู้ท ี#มีอนุพ ันธ์แฝง สมุดทะเบียนผู้ถือห ุ้นกู้ท ี#มีอนุพ ันธ์แฝง และผู้ทรงสิทธ ิในห ุ้นกู้ท ี#มีอนุพ ันธ์แฝง 
 
 

3.1  ใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 

3.3.1 ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะจัดการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงออกและส่งมอบใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง
ตามแบบที�กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย f ของข้อกําหนดสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงภายใน 15 (สิบห้า) 
วนัทําการนบัแต่วนัที�ทําการตกลงซื %อขายหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง โดยจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัที�อยู่ของผู้
ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ปรากฏในใบจองซื %อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

3.3.2 ในกรณีผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงแต่งตั %งให้ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงเป็นผู้ รับฝากต้นฉบับใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง   
ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะดําเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงออกและนําใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงฝาก
ไว้กับผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง โดยผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ในฐานะผู้ รับฝากหลักทรัพย์จะออกใบรับฝาก
หลักทรัพย์เพื�อใช้แสดงความเป็นเจ้าของหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงเพื�อเป็นหลักฐาน ทั %งนี % ให้ถือว่าการนําใบหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงฝากไว้กบัผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ดงักล่าว เป็นการส่งมอบใหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงโดยถกูต้องแล้ว 

3.3.3 ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงอาจกําหนดวิธีการส่งมอบใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไว้ในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคา 
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3.2  สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 

3.2.1  นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะดาํเนินการจดัทําและเก็บรักษาสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไว้จนกว่า
หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงทั %งหมดจะได้รับการไถ่ถอน ตามข้อกําหนดสิทธิและข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาที�
เกี�ยวข้อง 

 

3.2.2  นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะไม่มีการปิดสมดุทะเบียน เนื�องจากเป็นหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงระยะสั %น โดยสิทธิ
และหน้าที�ของผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะเป็นไปตาม ข้อ g.g  

 

3.3  สิทธิและหน้าที�ของผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 

สิทธิและหน้าที�ในหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะตกได้แก่บุคคลที�ปรากฏชื�อเป็นเจ้าของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น
กู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ณ สิ %นเวลาทําการของนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงในวนัที�ได้รับสิทธิ (ต่อไปนี %เรียกว่า “วันกําหนด
สิทธ ิ” หรือ “Record Date”) หรือวนัอื�นใดตามที�กําหนดไว้เป็นการเฉพาะตามข้อกําหนดสิทธิ (ตามแต่กรณี) 

 
4. การโอนหุ้นกู้ท ี#มีอนุพ ันธ์แฝง 
 
 

ภายใต้ข้อกําหนดและเงื�อนไขของข้อกําหนดสิทธิฉบบันี % การโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะต้องเป็นไปตามที�ระบดุงันี % 
 

4.1  แบบการโอนหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงระหว่างผู้ โอนและผู้ รับโอน การโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะสมบูรณ์เมื�อผู้ โอนหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงซึ�งปรากฎชื�อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มอีนพุนัธ์แฝงเป็นเจ้าของหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงหรือผู้ รับโอนคนสดุท้ายที�มี
การสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเนื�องครบถ้วนได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงให้แก่ผู้ รับโอนโดยลงลายมือชื�อสลกัหลงัแสดง
การโอนให้ไว้ด้วย 

 

4.2  ผลของการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงระหว่างผู้ โอนและผู้ รับโอน การโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะใช้ยนักบัผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงได้ก็ต่อเมื�อนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงได้รับคําขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงพร้อมทั %งใบหุ้นกู้ ที�มี
อนุพนัธ์แฝงที�ผู้ รับโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงได้ลงลายมือชื�อเป็นผู้ รับโอนในด้านหลงัของใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงนั %นครบถ้วน
แล้ว 

 

4.3  การโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงระหว่างผู้ โอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะใช้ยนักับบุคคลภายนอกได้ก็
ต่อเมื�อได้มีการลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเรียบร้อยแล้ว 

 

4.4  การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะต้องกระทํา ณ สํานกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในวนั
และเวลาทําการของนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงและจะต้องทําตามแบบและวิธีการที�นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง
กําหนดโดยผู้ขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะต้องส่งมอบเอกสารดงัต่อไปนี %ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝง 

 

4.4.1  คําขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง พร้อมกับใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�สลกัหลงัแสดงการโอนครบถ้วน
ตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 4.1 และ 4.2 และ 
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4.4.2  หลกัฐานอื�น ๆ ที�ยืนยนัถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงตามที�
นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงกําหนด 

 

4.5  นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะต้องลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงให้
แล้วเสร็จภายใน 1 (หนึ�ง) วันทําการ หลังจากวันที�นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงได้รับเอกสารตามที�ระบุไว้ในข้อ 4.4 
ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

 

4.6  นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงขอสงวนสิทธิที�จะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงใด ๆ ซึ�งมิได้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดสิทธิฉบบันี %หรือบทบญัญัติแห่งกฎหมายหรือคําสั�งศาลใด ๆ 

 

4.7  ข้อห้ามการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงหรือข้อจํากดัการโอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ออกและเสนอขายภายใต้โครงการหุ้นกู้ ที�มอีนพุนัธ์แฝงระยะสั %น ครั %งที� 2/2563 อาจเป็นหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงที�ห้ามโอนเปลี�ยนมือหรือเปลี�ยนมือไม่ได้หรือโอนเปลี�ยนมือได้โดยจํากดั ทั %งนี % ตามรายละเอียดที�กําหนดไว้ในข้อกําหนด
เพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาที�เกี�ยวข้อง 
 

5.  สถานะทางกฎหมายของหุ้นกู้ท ี#มีอนุพ ันธ์แฝง 
 
 

ภายใต้ข้อกําหนดสิทธิฉบับนี %และข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาที�เกี�ยวข้อง หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงเป็นหนี %ประเภทไม่ด้อย
สิทธิและไม่มีประกัน โดยมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนัทกุหน่วย ทั %งนี % ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะมีสิทธิได้รับชําระหนี %
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชําระหนี %ของเจ้าหนี %บริุมสิทธิและเจ้าหนี %สามญัที�ไม่มีหลกัประกนัและไม่ด้อย
สิทธิทั %งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง เว้นแต่บรรดาหนี %ที�มีกฎหมายคุ้มครองโดยชัดแจ้งหรือ
โดยทั�วไปให้ได้รับชําระหนี %ก่อน ทั %งนี % สิทธิในการได้รับชําระเงินของผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงตามข้อกําหนดสิทธินี %มีผลผกูพนั
ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ปรากฎชื�อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงตลอดอายขุองหุ้นกู้ นี % 
 

6.  หน้าท ี#ของผู้ออกหุ้นกู้ท ี#มีอนุพ ันธ์แฝง 
 
 

6.1  ข้อปฏิบตัิของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 

ตลอดระยะเวลาที�ยงัคงมีภาระผกูพนัภายใต้หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะดําเนินการดงัต่อไปนี % 
 
 

6.1.1  การจดัเตรียมเอกสารให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะจดัส่งเอกสารให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเมื�อมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนี %เกิดขึ %น 
(ก)  หากมีเหตุผิดนัดใด ๆ (ตามที�กําหนดในข้อ 11.1) หรือเหตุการณ์ที�อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด (หมายถึง 

เหตกุารณ์ที�จะกลายเป็นเหตผิุดนดั หากผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่สามารถแก้ไขเหตกุารณ์ที�เกิดขึ %นได้
ภายในระยะเวลาที�กําหนดไว้ในข้อ 11.1(ก) หรือข้อ 11.1(ข) (ตามแต่กรณี)) หรือกรณีที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงถูกฟ้องเป็นจําเลยในศาล หรือถกูกล่าวหาให้ต้องเป็นฝ่ายรับผิดตามสญัญาใด ๆ ที�ผู้ออกหุ้น
กู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงเป็นคู่สญัญาในกรณีที�อนญุาโตตุลาการจะต้องวินิจฉยั ซึ�งหากศาลมีคําพิพากษาเสร็จ
เด็ดขาดและถึงที�สุดหรืออนุญาโตตุลาการมีคําชี %ขาดถึงที�สุด จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ
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ความสามารถในการชําระหนี %หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ทั %งนี % ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนุพนัธ์แฝงจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงทราบโดยไม่ชกัช้า นบัแต่วนัที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์
แฝงได้ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว รวมทั %งแจ้งถึงการกระทําใด ๆ ที�ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงได้
ดําเนินการหรือเสนอที�จะดําเนินการเพื�อแก้ไขเหตกุารณ์ดงักล่าวด้วย 

(ข)  เมื�อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงมีมติร้องขอต่อผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์
แฝงจะต้องส่งมอบเอกสารซึ�งลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (หรือบคุคลที�
ได้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้ มีอํานาจ) ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ระบุถึงเหตุผิดนัดหรือ
เหตุการณ์ที�อาจกลายเป็นเหตุผิดนดัเกิดขึ %น และ/หรือ มีคดีความหรือการพิจารณาอนุญาโตตุลาการที�   
ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเป็นจําเลยหรือผู้ถกูกล่าวหาที�มีลกัษณะตามข้อ 6.1.1(ก) (ยกเว้นกรณีที�ได้แจ้ง
ให้ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงทราบแล้ว (ถ้ามี)) 

 

6.1.2 การแต่งตั %งนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง หรือตวัแทนชําระเงินรายใหม่ (ถ้ามี) 
หากมีความจําเป็นที�จะต้องแต่งตั %งนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง หรือตวัแทนชําระเงินรายใหม่ ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝง จะต้องจัดหาและแต่งตั %งนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง หรือตัวแทนชําระเงินรายใหม่ (ตามแต่
กรณี) โดยเร็วที�สุดเท่าที�จะสามารถกระทําได้ แต่ทั %งนี % ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที�ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที�มี
อนุพนัธ์แฝง ทราบหรือควรจะทราบว่าจะต้องมีการแต่งตั %งนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง หรือตวัแทนชําระเงิน
รายใหม่ (ตามแต่กรณี) 
 

6.1.3  การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะจัดให้มีการจดัอันดับความน่าเชื�อถือของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจากสถาบนัจัด
อนัดบัความน่าเชื�อถือตลอดอายุหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง และจะจดัให้มีการทบทวนผลการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ
สําหรับผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง เมื�อมีเหตุการณ์อย่างหนึ�งอย่างใดเกิดขึ %นอันอาจมีผลกระทบต่อการจัดอันดับ
ความน่าเชื�อถือ หรืออย่างน้อยปี ละ 1 (หนึ�ง) ครั %ง หรือทบทวนผลการจัดอนัดบัความน่าเชื�อถือตามที�สถาบันจัด
อนัดบัความน่าเชื�อถือดงักล่าวเห็นสมควร ซึ�งผลการทบทวนการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถืออาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ 
ตลอดอายขุองหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 

6.1.4  การคํานวณและแจ้งมลูค่ายตุิธรรมสําหรับผู้ ถือหุ้นกู้อนพุนัธ์ ที�เป็นกองทนุรวมและกองทนุสํารองเลี %ยงชีพ 

เมื�อมีการร้องขอ ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะคํานวณและแจ้งมลูค่ายตุิธรรมของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไปยงัสมาคม
ตลาดตราสารหนี %ไทยทกุวนัที� 15 และวนัสดุท้ายของแต่ละเดือน ทั %งนี % ในกรณีที�วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวนัทําการ
ถดัไป และในกรณีที�เกิดเหตกุารณ์ที�ส่งผลกระทบต่อราคาของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงอย่างมีนยัสําคญั  ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงตกลงจะคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงไปยังสมาคมตลาดตราสารหนี %ไทย
ทนัที  
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7.  ดอกเบี Hยห ุ้นกู้ท ี#มีอนุพ ันธ์แฝง 
 
 

7.1  บททั�วไป 
 

7.1.1  หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงประเภทที�ไม่มีดอกเบี %ย ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะไม่ได้รับดอกเบี %ยภายใต้หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์
แฝง 

 

7.1.2  หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงประเภทที�มีอตัราดอกเบี %ยคงที� ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะได้รับดอกเบี %ยในอตัราต่อปี เท่ากับ
อตัราดอกเบี %ยหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง ตามวิธีการและเงื�อนไขที�ระบุไว้ในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาที�เกี�ยวข้อง 
โดยดอกเบี %ยสําหรับหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงประเภทที�มีอตัราดอกเบี %ยคงที�นั %นอาจมีการชําระเพียงงวดเดียวหรืออาจ
ชําระเป็นหลายงวด ในวนักําหนดชําระดอกเบี %ยตามที�ระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาที�เกี�ยวข้อง 

 

7.1.3 หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงประเภทที�มีอัตราดอกเบี %ยไม่คงที� ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะได้รับดอกเบี %ยในอัตราต่อปี 
เท่ากับอัตราดอกเบี %ยหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ตามวิธีการและเงื�อนไขที�ระบุไว้ในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาที�
เกี�ยวข้อง โดยดอกเบี %ยสําหรับหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงประเภทที�มีอัตราดอกเบี %ยไม่คงที�นั %นอาจมีการชําระเพียงงวด
เดียวหรืออาจชําระเป็นหลายงวด ในวนักําหนดชําระดอกเบี %ยตามที�ระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิเพิ�มเติมที�เกี�ยวข้อง 

 

7.1.4 ในกรณีที�มีผลการคํานวณดอกเบี %ยของหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง หากดอกเบี %ยที�ได้มีจํานวนทศนิยมมากกว่าสอง (2) 
ตําแหน่ง ให้ปัดเศษทศนิยมลงให้เหลือเพียงสอง (2) ตําแหน่ง  

 

7.2  การสะสมดอกเบี %ย 
 

ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะไม่ได้รับดอกเบี %ย (ถ้ามี) นับแต่วนัไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง ทั %งนี % ในกรณีที�     ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงมีการสั�งยบัยั %งหรือปฏิเสธการชําระเงินหรือการส่งมอบหลกัทรัพย์ที�ตกลงจะส่งมอบ (ตามแต่กรณี) ในวนัไถ่ถอน
หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงประเภทที�ไม่มีดอกเบี %ย หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง
ประเภทที�มีอตัราดอกเบี %ยคงที� หรือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงประเภทดอกเบี %ยไม่คงที� จะได้รับดอกเบี %ยในอตัราดอกเบี %ยผิดนดั นบั
แต่วนัไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจนถึงวนัใดวนัหนึ�งที�ระบขุ้างล่างนี % สดุแล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน 
 

7.2.1  วนัที�มีการชําระเงินครบถ้วนเต็มจํานวนหรือส่งมอบหลกัทรัพย์ที�ตกลงเรียบร้อยแล้ว หรือ 
 

7.2.2  วันที�ห้า (5) นับจากวันที�ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงได้รับเงินที�ไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวครบถ้วนเต็ม
จํานวน และ/หรือ ตวัแทนที�ได้รับการแต่งตั %งจากผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงได้ส่งมอบหลกัทรัพย์ที�ตกลงจะส่งมอบ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงภายใต้ข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงนี % และข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคา 
และส่งหนังสือบอกกล่าวในเรื�องเช่นว่านั %นให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงตามที�กําหนดในข้อ 15 ของข้อกําหนด
สิทธิหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงนี % 
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8.  การชําระหนี Hด้วยเงนิ 
 
 

8.1 หลกัเกณฑ์ทั�วไป 
 

ภายใต้ข้อกําหนดสิทธิและข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาที�เกี�ยวข้อง การชําระเงิน และดอกเบี %ย (ถ้ามี) จะทําการชําระใน
วนัไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงแต่ละรายที�มีชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์
แฝงในวนักําหนดสิทธิ (“วันช ําระหนี H”)  
 

หากวนัชําระหนี %ไม่ใช่วนัทําการให้เลื�อนวันชําระหนี %ไปเป็นวนัทําการถัดไป ทั %งนี % ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะไม่มีสิทธิได้รับ
การสะสมดอกเบี %ยบนจํานวนเงินที�ไถ่ถอน หากเกิดกรณีการเลื�อนการชําระหนี %ดงักล่าว 
 

8.2  วิธีการชําระเงิน 
 

8.2.1  เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�นโดยผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะชําระเงินในส่วนที�
เกี�ยวข้องกบัหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแต่ละราย โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ�งดงัต่อไปนี % 

 

(ก)  การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ 
 

(ข)  การโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงแจ้งความ
ประสงค์ไว้ในใบจองซื %อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงหรือที�ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้แจ้งให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้
ที�มีอนพุนัธ์แฝงทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้แล้วในวนัออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง หรือ 

 

(ค)  การออกเช็คขีดคร่อมเข้าบญัชีเฉพาะหรือเช็คธนาคารหรือแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) ในกรณีที�ผู้
ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงแจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื %อหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงหรือผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์
แฝงได้แจ้งให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้แล้วในวนัออกหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝง โดยผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะจดัส่งเช็คขีดคร่อมเข้าบัญชีเฉพาะหรือเช็คธนาคารหรือ
แคชเชียร์เช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนธรรมดาแบบไม่รับประกนัไปยงัที�อยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง
ตามที�ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ณ สิ %นเวลาทําการของนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝง ทั %งนี % ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะไม่รับผิดในความเสียหายใด ๆ ที�อาจเกิดขึ %นจากกรณีที�เช็คเข้า
บัญชีเฉพาะหรือเช็คธนาคารหรือแคชเชียร์เช็คเกิดสูญหายหรือเกิดความเสียหายในระหว่างทางหรือ
ค่าใช้จ่ายอื�นใดที�อาจเกิดขึ %นจากการจดัส่งเช็คเข้าบญัชีเฉพาะหรือเช็คธนาคารหรือแคชเชียร์เช็คดงักล่าว 

 

 
9.  การไถ่ถอนหุ้นกู้ท ี#มีอนุพ ันธ์แฝง 
 
9.1  หลกัเกณฑ์ทั�วไป 
 

หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะได้รับการไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในวนัไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์ไม่ว่าทั %งหมดหรือแต่เพียง
บางส่วนโดยการชําระหนี %เป็นเงินตามมูลค่าที�กําหนดไว้ในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาที�เกี�ยวข้อง หรือการส่งมอบ
หลกัทรัพย์ หรือทยอยส่งมอบหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) ที�ตกลงจะส่งมอบให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง ตามวิธีการและเงื�อนไขที�



 

 

__________________________________________________________________________________ 
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ระบุไว้ในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาที�เกี�ยวข้อง (ตามแต่กรณี) ทั %งนี % ให้ใช้วิธีการชําระหนี %ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 8 ของ
ข้อกําหนดสิทธิกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงสําหรับการชําระหนี %ด้วยเงิน และให้ใช้วิธีการส่งมอบทรัพย์สินตามที�
กําหนดไว้ในข้อ 9.5 ของข้อกําหนดสิทธิกบัการไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเป็นการส่งมอบหลกัทรัพย์ที�ตกลงจะส่งมอบ 
 

ทั %งนี % ในกรณีที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงโดยการส่งมอบหลักทรัพย์หรือทยอยส่งมอบ
หลกัทรัพย์ (ถ้ามี) ที�ตกลงจะส่งมอบ ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงหลดุพ้นความรับผิดในการส่งมอบหลกัทรัพย์ที�ตกลง
จะส่งมอบเมื�อผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้ส่งมอบหรือจดัให้มีการส่งมอบหลกัทรัพย์ผ่านบญัชีซื %อขายหลกัทรัพย์ของผู้ ถือหุ้น
กู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�เปิดไว้กับผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง และเมื�อได้ส่งมอบหรือดําเนินการให้มีการส่งมอบและชําระเงิน
ดงักล่าว (ถ้ามี) แล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่ต้องรับผิดต่อหนี %ใด ๆ ที�เกิดขึ %นต่อผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 

 

9.2  เหตทีุ�อาจมีการปรับเปลี�ยนข้อกําหนด (Potential Adjustment Event) 
 

ในกรณีที�มีการเกิดขึ %นของเหตุที�อาจมีการปรับเปลี�ยนข้อกําหนด (ตามที�ได้นิยามไว้ข้างล่างนี %) หากตัวแทนคํานวณเงินมี
ความเห็นว่า เหตุดงักล่าวจะส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงหรือต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง 
ตวัแทนคํานวณเงินจะทําการพิจารณาวิธีการที�เหมาะสมที�จะใช้ในการปรับเปลี�ยนข้อกําหนด (ถ้ามี) หรือแก้ไขเปลี�ยนแปลง
ข้อกําหนดหรือเงื�อนไขของหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง เพื�อลดผลกระทบต่อหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจากเหตุการณ์ดงักล่าว หรือเพื�อ
ป้องกนัความเสียหายที�อาจเกิดกบัผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในทนัที ตลอดจนกําหนดวนัที�การปรับเปลี�ยนข้อกําหนดดงักล่าว
จะมีผลบงัคบัใช้ อย่างไรก็ตาม ตวัแทนคํานวณเงินจะไม่ปรับเปลี�ยนข้อกําหนดหรือเงื�อนไขใด ๆ เพียงเพื�อแก้ปัญหาความไม่
แน่นอนของมลูค่าเงินปันผลที�คาดว่าจะได้รับหรือสภาพคล่องของปัจจยัอ้างอิง 
 

เพื�อประโยชน์ของข้อ 9.2 นี % “เหตทีุ�อาจมีการปรับเปลี�ยนข้อกําหนด” หมายถึง เหตอุย่างใดอย่างหนึ�งในส่วนของผู้ออกปัจจยั
อ้างอิง รวมถึงเหตทีุ�เกิดจากผู้ออกปัจจยัอ้างอิงรายหนึ�งรายใด กรณีที�หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงอ้างอิงกลุ่มหลกัทรัพย์ ดงันี % 
 

(1)  การที�ผู้ออกปัจจัยอ้างอิงแบ่งแยกหรือรวมปัจจัยอ้างอิงที�เกี�ยวข้อง โดยไม่เกิดจากเหตุแห่งการควบรวมกิจการ 
(ตามที�นิยามไว้ข้างล่างนี %) หรือจัดสรรผลประโยชน์หรือเงินปันผลตามปัจจัยอ้างอิงโดยการให้เป็นผลตอบแทน
พิเศษ การให้เป็นหลกัทรัพย์ที�ออกใหม่ หรือการออกหลกัทรัพย์ในลกัษณะที�คล้ายคลงึกันให้แก่ผู้ ถือปัจจยัอ้างอิง
เดิมโดยไม่คิดมลูค่า 

 

(2)  การที�ผู้ออกปัจจยัอ้างอิงจดัสรร ออก หรือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือปัจจยัอ้างอิงในขณะนั %นเป็น (ก) ปัจจัยอ้างอิง
ดงักล่าวของผู้ออกปัจจยัอ้างอิง หรือ (ข) ทนุเรือนหุ้นหรือหลกัทรัพย์อื�นของผู้ออกปัจจยัอ้างอิงที�ให้สิทธิในการได้รับ
เงินปันผล และ/หรือ รายได้จากการชําระบัญชีของผู้ออกปัจจัยอ้างอิงเป็นจํานวนเท่ากับหรือตามสดัส่วนจํานวน
เงินที�จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือปัจจัยอ้างอิงในขณะนั %น หรือ (ค) หรือ (ง) หลักทรัพย์ สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื %อ
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื�นใด ซึ�งคิดเป็นเงินหรือค่าตอบแทนในลักษณะอื�นที�มีอัตราตํ�ากว่าราคาตลาดตามที�
ตวัแทนคํานวณเงินกําหนด 

 

(3)  การที�ผู้ออกปัจจยัอ้างอิงจ่ายเงินปันผลนอกเหนือจากเงินปันผลที�จ่ายเป็นกรณีปกติ (ไม่ปรับสิทธิสําหรับเงินปันผล
ปกติ) 

 

(4)  ในกรณีที�เกี�ยวกบัผู้ออกปัจจยัอ้างอิง หมายถึง เหตุการณ์ใด ๆ ที�ทําให้เกิดการจดัสรรหรือแบ่งแยกสิทธิของผู้ ถือหุ้น
สามญัหรือหุ้นประเภทอื�นที�เป็นส่วนทุนของผู้ออกปัจจยัอ้างอิงเสียใหม่ ตามเงื�อนไขในแผนหรือข้อตกลงเกี�ยวกับ



 

 

__________________________________________________________________________________ 
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สิทธิของผู้ ถือหุ้น หรือเพื�อป้องกันการครอบงํากิจการของผู้ ออกปัจจัยอ้างอิงซึ�งกําหนดให้ต้องมีการจัดสรรหุ้น
บริุมสิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิซื %อหลกัทรัพย์ ตราสารหนี % หรือสิทธิซื %อหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นในราคาที�ตํ�ากว่าราคาตลาดที�
กําหนดโดยตัวแทนคํานวณเงิน ทั %งนี % หากมีการปรับเปลี�ยนข้อกําหนดเนื�องจากเหตุดังกล่าวจะต้องมีการ
ปรับเปลี�ยนข้อกําหนดอีกครั %งหนึ�งภายหลงัที�สิทธิดงักล่าวได้ถกูไถ่ถอน หรือ 

 

(5)  เหตุการณ์อื�นใดที�ตวัแทนคํานวณเงินมีความเห็นว่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคัญต่อหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงหรือ
ต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง  

 เมื�อมีเหตแุห่งการปรับเปลี�ยนข้อกําหนดเกิดขึ %น ตวัแทนคํานวณเงินจะต้องแจ้งแก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงทราบใน
รายละเอียดของเหตุแห่งการปรับเปลี�ยนข้อกําหนดดงักล่าวและขั %นตอนต่าง ๆ ที�จะดําเนินการเกี�ยวกับเรื�องนั %น ๆ 
ตามขั %นตอนและวิธีการที�กําหนดในข้อ 15 ของข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงฉบบันี % 

 

9.3  เหตกุารณ์พิเศษ (Extraordinary Event) 
 

9.3.1  ในกรณีที�มีเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ�ง ดงัต่อไปนี % เกิดขึ %นกบัหรือเกี�ยวข้องกบัผู้ออกปัจจยัอ้างอิง ทั %งนี % รวมถึงเหตุที�
เกิดจากผู้ออกปัจจัยอ้างอิงรายหนึ�งรายใด กรณีที�หุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงกลุ่มหลักทรัพย์ (แต่ละเหตุการณ์
เรียกว่า “เหตกุารณ์พิเศษ (Extraordinary Event)”) ก่อนหรือในวนักําหนดค่าหลกัทรัพย์ 

 

(ก)  มีเหตแุห่งการควบรวมกิจการ (Merge Event) เกิดขึ %น 
(ข)  มีการทําคําขอเสนอซื %อ (Tender Offer) เกิดขึ %น 
(ค)  มีการที�ทรัพย์สินตกเป็นของรัฐ (Nationalization) เกิดขึ %น 
(ง)  มีการล้มละลาย (Insolvency) เกิดขึ %น 
(จ)  มีการเพิกถอนปัจจยัอ้างอิงจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (De-listing) เกิดขึ %น 
(ฉ)  มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�งที�ระบุว่าเป็นเหตุขัดข้องเพิ�มเติม (Additional Disruption Events) ซึ�ง

รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการเปลี�ยนแปลงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที�ใช้บังคับ (Change in Law), การ
ขดัข้องในการป้องกนัความเสี�ยง (Hedging Disruption) หรือการเพิ�มขึ %นของต้นทนุในการเข้าทําธุรกรรม
เพื�อป้องกนัความเสี�ยง (Increased Cost of Hedging) เกิดขึ %น 
 

ตวัแทนคํานวณเงินมีสิทธิที�จะ (ก) ทําการพิจารณาโดยสจุริตซึ�งเป็นไปตามวิธีปฏิบตัิทางการค้าที�เหมาะสมในการ
ปรับเปลี�ยนข้อกําหนด การแก้ไข หรือการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใด ๆ ของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ทั %งนี % เพื�อให้สอดคล้อง
กับเหตุการณ์พิเศษที�เกิดขึ %น ตลอดจนกําหนดวันที�การปรับเปลี�ยนข้อกําหนด การแก้ไข หรือการเปลี�ยนแปลง
ข้อกําหนดหรือเงื�อนไขดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใช้ หรือ (ข) ไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงทั %งหมดหรือบางส่วน ในราคา
ตามมูลค่าตลาดที�เป็นธรรมตามดุลยพินิจของตัวแทนคํานวณเงินกําหนดแต่เพียงผู้ เดียว โดยจะต้องบอกกล่าว
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงทราบไม่เกินสามสิบ (30) วนั 
 

9.3.2  เมื�อมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ %น ตัวแทนคํานวณเงินจะต้องบอกกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงเกี�ยวกับ
รายละเอียดของเหตุการณ์ดงักล่าวและขั %นตอนต่าง ๆ ที�จะดําเนินการเกี�ยวกบัเรื�องนั %น ๆ ตามขั %นตอนและวิธีการที�
กําหนดในข้อ 15 ของข้อกําหนดสิทธิ 

 
 



 

 

__________________________________________________________________________________ 
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9.4  คํานิยามศพัท์ 
 

เพื�อวัตถุประสงค์ของข้อ 9.1 ข้อ 9.2 และข้อ }.g แห่งข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงฉบบันี % ให้คําต่าง ๆ ดังต่อไปนี % มี
ความหมายตามที�ระบไุว้ดงันี % 
 

เหตุข ัดข้องเพ ิ#มเตมิ (Additional Disruption Events) หมายถึง เหตกุารณ์ต่าง ๆ ที�ระบใุนข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคา
ที�เกี�ยวข้องว่าเป็นเหตขุดัข้องเพิ�มเติม 
 

เห ตุท ี#อ าจมีการ ปรับ เปลี# ยน ข้อ กําห น ด (Potential Adjustment Event) หมายถึง (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื�นใน
ข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาที�เกี�ยวข้อง) เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ�งที�ระบุไว้ในข้อ 9.2 ของข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงฉบบันี % 
 

การท ําคําขอเสนอซื Hอ  (Tender Offer) หมายถึง การทําคําขอเสนอซื %อเพื�อครอบงํากิจการ คําขอเสนอซื %อกิจการ คําขอ
เสนอแลกเปลี�ยนหุ้น คําขอเสนอ หรือข้อเสนออื�นใดที�จดัทําโดยนิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ รวมถึงเหตุอื�นใดที�เกิดขึ %น ซึ�งมีผล
ให้นิติบุคคลหรือบุคคลดงักล่าวมีสิทธิซื %อ หรือได้รับ หรือมีสิทธิได้รับหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงของผู้ออกปัจจยัอ้างอิงเป็นจํานวน
ตั %งแต่ร้อยละสิบ (10) ขึ %นไปและไม่เกินร้อยละร้อย (100) ของหุ้นที�ออกจําหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั %งหมดของ ผู้ ออก
หลักทรัพย์ ในการนี %ตัวแทนคํานวณเงินจะพิจารณาจากเอกสารคําขอที�เกี�ยวข้องที�นิติบุคคลหรือบุคคลดังกล่าวยื�นต่อ
หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที�มีอํานาจกํากับดูแล หรืออาจพิจารณาจากข้อมูลอื�นใดที�ตัวแทนคํานวณเงินเห็นว่า
เกี�ยวข้อง 
 

การท ี#ทรัพย์สินตกเป็นของรัฐ (Nationalization) หมายถึง การที�ปัจจยัอ้างอิงทั %งหมดของผู้ออกปัจจยัอ้างอิงหรือทรัพย์สิน
ทั %งหมดหรือบางส่วนที�เป็นสาระสําคัญของผู้ ออกปัจจัยอ้างอิง ตกเป็นของรัฐ ถูกเวนคืน ถูกริบ หรือต้องถูกโอนไปให้แก่
หน่วยงานราชการ หน่วยงานที�มีอํานาจเกี�ยวข้อง นิติบคุคล หรือองค์กรอื�นใดของรัฐ 
 

การเป็นผู้ ล้มละลาย (Insolvency) หมายถึง การที�ผู้ ออกปัจจัยอ้างอิงดําเนินการชําระบัญชีเพื�อเลิกกิจการ เป็นบุคคล
ล้มละลาย เป็นบคุคลผู้มีหนี %สินล้นพ้นตวั เลิกกิจการ ยตุิกิจการ มีการแต่งตั %ง (หรือยื�นคําขอเพื�อแต่งตั %ง) เจ้าพนกังานพิทกัษ์
ทรัพย์ หรือดําเนินการใด ๆ ในทํานองเดียวกันนั %น ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือไม่ก็ตาม ซึ�งการดําเนินการดังกล่าวมีผลให้ (ก)       
ผู้ออกปัจจยัอ้างอิงต้องโอนปัจจยัอ้างอิงทั %งหมดให้แก่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ ผู้ ทําแผน ผู้บริหารแผน ผู้ดูแลผลประโยชน์  
ผู้ชําระบญัชี หรือเจ้าพนกังานที�เกี�ยวข้องตามกฎหมายล้มละลาย (แล้วแต่กรณี) หรือ (ข) บุคคลที�ถือปัจจยัอ้างอิงของผู้ออก
ปัจจยัอ้างอิงดงักล่าวจะไม่สามารถโอนปัจจยัอ้างอิงของตนให้แก่บคุคลอื�นได้ตามกฎหมาย 
 

การเพ ิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (De-listing) ในความหมายที�เกี�ยวกับปัจจยัอ้างอิง 
หมายถึง การที�ตลาดหลกัทรัพย์มีประกาศตามกฎของตลาดหลกัทรัพย์ให้ปัจจยัอ้างอิงต้องหรือจะต้องถูกเพิกถอนจากการ
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ยตุิการซื %อขาย หรือยตุิการเสนอราคาซื %อขายปัจจยัอ้างอิงใด ๆ ในตลาดหลกัทรัพย์ดงักล่าว ไม่ว่า
ด้วยเหตุประการใด ๆ (นอกเหนือจากเหตุแห่งการควบรวมกิจการ หรือการทําคําขอเสนอซื %อ) และไม่ได้รับอนุญาตให้เป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียน ไม่มีการซื %อขาย หรือไม่มีการเสนอราคาซื %อขายปัจจยัอ้างอิงดงักล่าวอีกทนัที ในตลาดหลกัทรัพย์หรือ
ระบบการกําหนดราคาหลกัทรัพย์ในประเทศไทย 
 



 

 

__________________________________________________________________________________ 
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วันควบรวมกิจการ (Merger Date) หมายถึง วนัที�เกิดเหตแุห่งการควบรวมกิจการ หรือในกรณีที�ไม่สามารถกําหนดวนัมีผล
ของการควบรวมกิจการตามบทบญัญัติของกฎหมายที�บังคบัใช้ได้ ให้วนัควบรวมกิจการ หมายถึง วนัอื�นใดตามที�ตัวแทน
คํานวณเงินกําหนด 
 

เห ตุแ ห่ งก าร ควบ ร วม กิจก าร  (Merger Event) ในส่วนที�เกี�ยวกับปัจจัยอ้างอิงที� เกี�ยวข้องใด ๆ หมายถึง (ก) การ
เปลี�ยนแปลงประเภทของปัจจยัอ้างอิง หรือการเปลี�ยนแปลงใด ๆ เกี�ยวกบัปัจจยัอ้างอิงที�มีผลให้ผู้ออกปัจจยัอ้างอิงต้องโอน
หรือมีความผูกพันที�เพิกถอนไม่ได้ที�จะต้องโอนปัจจยัอ้างอิงที�คงค้างทั %งจํานวนให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื�น หรือ (ข) การ
รวมกิจการ การควบกิจการ หรือการควบรวมกิจการเข้ากบันิติบคุคลหรือบคุคลอื�น หรือควบรวมกิจการมาเป็นนิติบคุคลใหม่ 
หรือการมีข้อผูกพนัที�จะต้องแลกเปลี�ยนหุ้นของผู้ออกปัจจยัอ้างอิงกับหุ้นของนิติบุคคลหรือบุคคลอื�น (แต่ไม่รวมถึงการรวม
กิจการ การควบกิจการ การควบรวมกิจการ หรือการมีข้อผูกพนัที�จะต้องแลกเปลี�ยนหุ้นที�ผู้ออกปัจจยัอ้างอิงเป็น        นิติ
บุคคลที�ยังดํารงอยู่ และไม่มีผลทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงประเภทหรือการเปลี�ยนแปลงใด ๆ ในปัจจัยอ้างอิงที�คงค้าง
ทั %งหมดดงักล่าว) หรือ (ค) การที�บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ทําคําเสนอซื %อเพื�อครอบงํากิจการ คําเสนอซื %อกิจการ คําเสนอ
แลกเปลี�ยนหุ้น การชกัชวน คําขอเสนอ ข้อเสนอ หรือเหตอืุ�นใด เพื�อซื %อหรือเข้าครอบครองปัจจยัอ้างอิงที�คงค้างทั %งหมดของผู้
ออกปัจจัยอ้างอิง ซึ�งมีผลให้ผู้ออกปัจจัยอ้างอิงเดิมต้องโอนหรือมีความผูกพันที�เพิกถอนไม่ได้ที�จะต้องโอนปัจจัยอ้างอิง
ดังกล่าวที�คงค้างทั %งจํานวนให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลนั %น (ยกเว้นปัจจัยอ้างอิงที�บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ ถือ
กรรมสิทธิ~หรือมีอํานาจควบคุมอยู่แล้ว) หรือ (ง) การรวมกิจการ การควบกิจการ หรือการควบรวมกิจการเข้ากับนิติบุคคล
หรือบุคคลอื�น หรือควบรวมกิจการมาเป็นนิติบุคคลใหม่ หรือการมีข้อผูกพนัที�จะต้องแลกเปลี�ยนหุ้นของผู้ออกปัจจยัอ้างอิง 
หรือบริษัทในเครือของผู้ออกปัจจยัอ้างอิง กับหุ้นของนิติบุคคลอื�นในลกัษณะที�ผู้ออกปัจจยัอ้างอิงเป็นนิติบุคคลที�ดํารงอยู่
และไม่มีผลทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงประเภทหรือการเปลี�ยนแปลงใด ๆ ในปัจจัยอ้างอิงที�คงค้างทั %งหมด (โดยไม่รวม
จํานวนปัจจยัอ้างอิงที�ถือโดยหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของนิติบุคคลอื�นนั %น) แต่มีผลทําให้ปัจจัยอ้างอิงที�คงค้างมีจํานวน
น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของปัจจยัอ้างอิงคงค้างทั %งหมดทนัทีหลงัจากเกิดเหตกุารณ์ดงักล่าว (ซึ�งเหตุการณ์นี %จะเรียกว่า 
การควบรวมกิจการกลับ (Reverse Merger)) โดยวนัควบรวมกิจการ สําหรับเหตุแห่งการควบรวมกิจการทุกกรณีจะต้อง
เกิดขึ %นในวนั หรือก่อนวนักําหนดค่าหลกัทรัพย์ หรือในกรณีที�มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงโดยการส่งมอบปัจจยัอ้างอิง 
วนัควบรวมกิจการดงักล่าวจะต้องเกิดขึ %นในวนัหรือก่อนวนัครบกําหนดอายหุุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 

“หลักทรัพย์ท ี#ตกลงจะส่งมอบ” (Settlement Security) หมายถึง หลกัทรัพย์ที�ตกลงจะส่งมอบตามที�ระบุไว้ในข้อกําหนด
เพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาที�เกี�ยวข้อง 
 

“ตลาดหลักทรัพย์” (Exchange) ในความหมายที�เกี�ยวกับปัจจยัอ้างอิง หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์หรือระบบการกําหนด
ราคาหลักทรัพย์ (Quotation System) ตามที�กําหนดสําหรับปัจจัยอ้างอิงนั %น ๆ ในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาที�
เกี�ยวข้อง รวมถึงตลาดหลกัทรัพย์หรือระบบการกําหนดราคาหลักทรัพย์ที�ดําเนินการแทน หรือตลาดหลกัทรัพย์หรือระบบ
การกําหนดราคาหลักทรัพย์สํารองซึ�งมีการย้ายการซื %อขายปัจจัยอ้างอิงไปเป็นการชั�วคราว (โดยที�ตัวแทนคํานวณเงินได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าการซื %อขายปัจจยัอ้างอิงในตลาดหลกัทรัพย์หรือระบบการกําหนดราคาหลกัทรัพย์สํารองชั�วคราวนี % จะมี
สภาพคล่องในระดบัเดียวกบัการซื %อขายในตลาดหลกัทรัพย์หลกั) 
 

9.5  การส่งมอบทรัพย์สิน (Physical Settlement) 
 

9.5.1 ขั %นตอนการดําเนินการส่งมอบ 
 



 

 

__________________________________________________________________________________ 
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ในกรณีที�การไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงต้องกระทําด้วยวิธีการส่งมอบหลกัทรัพย์ที�ตกลงจะส่งมอบ ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนุพนัธ์แฝงจะดําเนินการโอนจํานวนทรัพย์สิน (Asset Amount) (ตามที�ระบุในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาที�
เกี�ยวข้อง) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงผ่านบัญชีซื %อขายหลักทรัพย์ของผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�เปิดไว้กับผู้
ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง โดยผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะเป็นผู้ รับความเสี�ยงทั %งหลายที�เกิดขึ %นจากการส่งมอบ
จํานวนทรัพย์สินเองตามขั %นตอนที�ระบุไว้ข้างต้นภายในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง (วันดังกล่าวอาจมีการ
เปลี�ยนแปลงตามเงื�อนไขในข้อนี %หรือตามดลุยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง และให้เรียกวนัดงักล่าวว่า “วันท ี#
ส่งมอบจาํนวนทรัพย์สิน (Delivery Date)”) 

 

9.5.2  ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ %นจากการส่งมอบ 
 

(ก)  ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะเป็นผู้ชําระค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ %นจากการส่งมอบจํานวนทรัพย์สินทั %งหมด 
 

(ข)  ในกรณีที�ทรัพย์สินที�ส่งมอบเป็นหลกัทรัพย์ประเภทที�ฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (หรือบุคคลอื�นที�ดําเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทยได้ตามกฎหมาย ซึ�งเข้ารับ
หน้าที�แทน) หลงัจากที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้ทําการส่งมอบหลกัทรัพย์ดงักล่าวให้กับผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนุพนัธ์แฝงแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงไม่มีหน้าที�ในการดําเนินการขอออกใบหุ้น (หรือหลกัฐานการ
แสดงสิทธิในหลักทรัพย์ดงักล่าว) ให้กับผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง โดยผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะต้อง
รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที�เกิดขึ %นจากการออกใบหุ้นดงักล่าวเอง 

 

9.5.3  ความรับผิดของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและบคุคลอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง 
 

(ก)  ตลอดระยะเวลาภายหลงัจากที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงได้ส่งมอบจํานวนทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝง หรือระยะเวลาที�ยงัไม่มีการเปลี�ยนแปลงสิทธิในทางทะเบียน (Intervening Period) ผู้ออก
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ตวัแทนคํานวณเงิน หรือบคุคลอื�นใดที�เกี�ยวข้อง (ก) ไม่มีหน้าที�จดัส่งหรือจดัให้มีการ
ส่งจดหมาย หนงัสือรับรอง คําบอกกล่าว หนงัสือเวียน เอกสาร หรือเงินชําระอื�นใดที�เกี�ยวกับหลกัทรัพย์ 
หรือสิทธิเรียกร้องที�บุคคลดังกล่าวได้รับมาจากผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง เว้นแต่กรณีที�กําหนดไว้อย่าง
ชดัเจนในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาที�เกี�ยวข้อง หรือ (ข) ไม่มีหน้าที�ใช้หรือจดัให้มีการใช้สิทธิใด ๆ 
ทั %งปวงที�เกี�ยวกับหลกัทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว หรือ (ค) ไม่มีความรับผิดโดยประการใดต่อผู้ ถือ
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ในบรรดาความเสียหายหรือความสญูเสียใด ๆ ที�ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงอาจได้รับ 
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เนื�องจากการที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง ตวัแทนคํานวณเงิน หรือบุคคลที�
เกี�ยวข้องดังกล่าวเป็นบุคคลที�มีชื�อในทางทะเบียนว่าเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายในหลกัทรัพย์หรือสิทธิ
เรียกร้องดงักล่าวในระหว่างระยะเวลาที�ยงัไม่มีการเปลี�ยนแปลงสิทธินั %น 

 

(ข) เพื�อวัตถุประสงค์ของหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงนี % (1) ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงไม่มีหน้าที�จดทะเบียนหรือ
ดําเนินการเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงหรือบุคคลอื�นใดได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ใน
สมุดทะเบียนผู้ ถือหลักทรัพย์ของผู้ ออกปัจจัยอ้างอิง (2) ผู้ ออกหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงไม่มีหน้าที�ต้อง
รับผิดชอบในสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ ที�ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงหรือบุคคลอื�นใดดงักล่าวพึงได้รับจาก
ปัจจยัอ้างอิง ซึ�งถือเป็นส่วนหนึ�งของจํานวนทรัพย์สินตามหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง ทั %งนี % หากปรากฏว่าวนัเริ�ม
ซื %อขายปัจจัยอ้างอิงดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรกของการทําการซื %อขายในตลาดหลักทรัพย์ 



 

 

__________________________________________________________________________________ 
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และวันที�สิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ ที�ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงหรือบุคคลอื�นใดดังกล่าวพึงได้รับจาก
ปัจจยัอ้างอิงเป็นวนัหรือวนัก่อนวนัที�ส่งมอบจํานวนทรัพย์สิน และ (3) ดอกเบี %ย เงินปันผล หรือเงินตอบ
แทนใด ๆ ตามจํานวนทรัพย์สินจะชําระให้แกบ่คุคลที�มีสิทธิจะได้รับดอกเบี %ย เงินปันผล หรือเงินตอบแทน
ใด ๆ ตามจํานวนทรัพย์สินดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์ที�ใช้บงัคบัอยู่ในตลาดที�มีการจําหน่ายปัจจยัอ้างอิง ณ 
วนัที�ส่งมอบจํานวนทรัพย์สินและให้ส่งมอบด้วยวิธีการเดียวกบัการส่งมอบจํานวนทรัพย์สิน 

 

9.5.4 เหตขุดัข้องในการส่งมอบ (Settlement Disruption Event) 
 

หากเหตุขัดข้องในการส่งมอบเกิดขึ %นและยงัมีผลอยู่ก่อนการส่งมอบจํานวนทรัพย์สินตามหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�
กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงนี % ให้วันที�ส่งมอบจํานวนทรัพย์สินในส่วนที�เกี�ยวกับหุ้ นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงดงักล่าวเลื�อนออกไปจนกวา่จะถึงวนัที�เหตขุดัข้องในการส่งมอบสิ %นสดุลง และให้ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงส่งหนงัสือบอกกล่าวไปยงัผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�เกี�ยวข้องตามขั %นตอนและวิธีการที�ระบุในข้อกําหนดสิทธิ
หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงข้อ 15 ในกรณีดงักล่าวผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงไม่มีสิทธิเรียกร้องขอรับเงินจํานวนใด ๆ ไม่ว่า
จะเป็นดอกเบี %ยหรือเงินจํานวนอื�นจากผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เกิดขึ %นอนัเนื�องมาจากความล่าช้าในการส่งมอบ
จํานวนทรัพย์สินตามข้อนี % ในกรณีที�มีการเลื�อนวันที�ส่งมอบจํานวนทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง
เนื�องจากเหตุตามที�ระบุในวรรคนี % ไม่ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงกระทําผิดข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์
แฝง และผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่มีความรับผิดใด ๆ  ที�เกิดขึ %นเนื�องจากเหตดุงักล่าวประการใดต่อกรณีดงักล่าว 
 

ในระหว่างที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงยังไม่สามารถส่งมอบจํานวนทรัพย์สินได้เนื�องจากเกิดเหตุขัดข้องในการ   
ส่งมอบ ทั %งนี % โดยไม่คํานึงถึงข้อกําหนดอื�นใดในข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงฉบบันี % ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์
แฝงแต่ผู้ เดียวอาจเลือกที�จะไถ่ถอนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงโดยชําระราคาด้วยเงินแทนการชําระโดยการส่งมอบ
จํานวนทรัพย์สิน โดยชําระเงินในจํานวนเท่ากบัราคาการชําระด้วยเงินในกรณีที�เกิดเหตุขดัข้อง (Disruption Cash 
Settlement Price) ภายในกําหนดไม่เกินสิบห้า (f�) วนั นับจากวนัที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงส่งคําบอกกล่าว
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเพื�อแจ้งการชาํระราคาเป็นเงนิแทนการชําระราคาด้วยทรัพย์สิน (โดยให้เรียกคําบอก
กล่าวดงักล่าววา่ คําบอกกล่าวเพื�อแจ้งการเลือกวิธีชําระราคาไถ่ถอน (Election Notice)) ตามวิธีการและขั %นตอนที�
ระบุในข้อ 15 ทั %งนี % การแจ้งการชําระราคาด้วยเงินสดในกรณีที�เกิดเหตุขดัข้องนั %น จะเป็นไปตามขั %นตอนที�ระบุใน
ข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงข้อ 15 
 

เพื�อประโยชน์ของข้อ 9.5 นี % เหตุขัดข้องในการส่งมอบ หมายถึง เหตุการณ์ที�เกิดขึ %นโดยที�ผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงไม่
สามารถควบคมุได้หรือที�มิได้เกิดจากความผิดของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงหรือที�เกิดขึ %นเนื�องจากบทบญัญัติของกฎหมาย 
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน ก.ล.ต. และตัวแทนคํานวณเงินเห็นว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงสามารถส่งมอบจํานวนทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนุพันธ์แฝงตามข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงฉบับนี % และ/หรือ ข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาที�เกี�ยวข้องได้ ทั %งนี % 
เพื�อไม่ให้เป็นที�สงสัย เหตุขัดข้องในการส่งมอบดังกล่าวให้หมายความรวมถึง (แต่ไม่ได้จํากัดเฉพาะ) กรณีเมื�อตลาด
หลกัทรัพย์ประกาศหยุดพกัหรือจํากัดการซื %อขายใด ๆ เป็นการชั�วคราว หรือเมื�อเกิดเหตุการณ์กับหรือที�เกี�ยวเนื�องกับปัจจยั
อ้างอิงหรือผู้ออกปัจจยัอ้างอิงหรือระบบหรือขั %นตอนในการส่งมอบหลกัทรัพย์ขดัข้อง 
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9.6  คํานิยามศพัท์ที�เกี�ยวกบัการส่งมอบทรัพย์สิน 
 

เพื�อวตัถุประสงค์ของข้อ 9.5 ของข้อกําหนดสิทธินี % ให้คําต่าง ๆ ดงัต่อไปนี %มีความหมายตามที�ระบุไว้ดงันี % (เว้นแต่จะระบุไว้
เป็นอย่างอื�นในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาที�เกี�ยวข้อง) 
 

“จาํนวนทรัพย์สิน” (Asset Amount) หมายถึง ทรัพย์สินตามจํานวนที�ระบไุว้ในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาที�เกี�ยวข้อง 
 

“ค่าใช้จ่ายท ี#เก ิดข ึ Hนจากการส่งมอบ” (Delivery Expenses) หมายถึง ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่าอากร และ/หรือ ค่าใช้จ่าย
อื�นใดทั %งปวง รวมทั %ง ค่าอากรแสตมป์ เงินสํารองค่าภาษีอากรแสตมป์ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม ค่าอากร หรือค่าภาษีทั %งปวงที�
เกิดขึ %นเนื�องจากการส่งมอบจํานวนทรัพย์สิน 
 

“ราคาชําระด้วยเงนิในกรณีท ี#เก ิดเหตุขดัข้อง” (Disruption Cash Settlement Price) หมายถึง ราคาชําระที�เท่ากบัมลูค่า
ตลาดที�เป็นธรรมของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เกี�ยวข้อง ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ ณ วนัใดวนัหนึ�งซึ�งผู้ออกหุ้น
กู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงกําหนด ซึ�งเป็นไปตามวิธีปฏิบัติทางการค้าที�เหมาะสม ทั %งนี % วนัดงักล่าวจะต้องไม่เกินสิบห้า (15) วนั นับ
จากวนัที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้ส่งคําบอกกล่าวเพื�อแจ้งการเลือกวิธีชําระราคาไถ่ถอนแก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง โดย
ตวัแทนคํานวณเงินเป็นผู้ กําหนดราคาชําระหนี % (ซึ�งเป็นไปตามวิธีปฏิบตัิทางการค้าที�เหมาะสม) ทั %งนี % ราคาชําระด้วยเงินใน
กรณีที�เกิดเหตขุดัข้องอาจมีการปรับเพิ�มหรือลดตามที�ตวัแทนคํานวณเงินเห็นว่าเหมาะสม 
 

“ระยะเวลาที#ยังไม่มีการเปลี#ยนแปลงสิทธ ิในทางทะเบียน” (Intervening Period) หมายถึง ระยะเวลาที�บุคคลใด ๆ ซึ�ง
ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�เกี�ยวข้องยงัคงมีสิทธิในทางทะเบียน ในฐานะที�เป็นเจ้าของปัจจยัอ้างอิงตามกฎหมาย หรือ
ต่อสิทธิเรียกร้องในจํานวนทรัพย์สิน 
 

9.7 การซื %อหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงโดยผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 

ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงมีสิทธิที�จะซื %อหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจากผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงหรือแหล่งอื�น ๆ ได้ ไม่ว่าในเวลา  
ใด ๆ 
 

9.8 การยกเลิกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 

หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงทั %งปวงที�ได้รับการไถ่ถอนหรือซื %อคืนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะยกเลิกหุ้นกู้ ที�
มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าว และจะนําหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวมาเสนอขายต่อไปอีกมิได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง
จะต้องแจ้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงทราบเพื�อยกเลิกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ซื %อคืนมา รวมทั %งแจ้งเรื�องการซื %อคืนหุ้นกู้
ที�มีอนพุนัธ์แฝงให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบ ตามประกาศและกฎหมายที�เกี�ยวข้องกําหนดไว้ 
 

9.9 เงื�อนไขที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ 
 

ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงรับทราบและตกลงว่า คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�ง (ก) อาจดําเนินธุรกรรม
ทางการเงินใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกับผู้ออกปัจจยัอ้างอิง หรือ (ข) อาจดําเนินการใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกับราคาหลักทรัพย์ที�ใช้ในการ
คํานวณผลตอบแทนของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ออกภายใต้ข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงฉบบันี %ที�เป็นไปตาม (ก) การค้า
ปกติของคู่สญัญานั %น ๆ ตราบที�การกระทําดงักล่าวไม่ขดัตอ่กฎหมายใด ๆ  ที�เกี�ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง การวิเคราะห์ 
และการเผยแพร่การวิเคราะห์ปัจจัยอ้างอิง) และ (ข) การเป็นตัวแทนหรือผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ การเป็น



 

 

__________________________________________________________________________________ 
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นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ และ/หรือ การเป็นที�ปรึกษาการลงทนุ ซึ�งการกระทําดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ที�ใช้
อ้างอิงได้ 

 
10. ภาษีอากร 
 
 

ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่ต้องรับผิดชอบต่อภาษี อากร หรือค่าธรรมเนียมของรัฐไม่ว่าประเภทใด ที�กําหนด เรียกเก็บหรือ
หกั ณ ที�จ่าย หรือประเมินโดยผู้มีอํานาจกระทําการในนามของประเทศไทยหรือหน่วยย่อยทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที�ใด ๆ 
ของหรือในหน่วยงานย่อยดังกล่าวนั %น ซึ�งมีอํานาจเรียกเก็บภาษีที�เกี�ยวกับการชําระเงิน เงินต้น ดอกเบี %ย หรือการส่งมอบ
หลักทรัพย์ที�ตกลงจะส่งมอบ ทั %งหลายในส่วนของหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง เว้นแต่จะเป็นภาษีอากร หรือค่าธรรมเนียมรัฐที�
กําหนดให้เรียกเก็บกบัผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

 
11.  การผิดนัดและผลของการผิดนัด 
 
 

11.1  ถ้าเกิดเหตกุารณ์ใด ๆ ดงัต่อไปนี %ให้ถือเป็นเหตผิุดนดั ("เหตุผิดนัด") ภายใต้หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 

(ก)  เมื�อผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงไม่ชําระเงิน และ/หรือ ดอกเบี %ย (ถ้ามี) หรือไม่ส่งมอบหลกัทรัพย์ที�ตกลงจะส่งมอบ 
และ/หรือ ดอกเบี %ย (ถ้ามี) ในส่วนที�เกี�ยวกบัหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่วา่ทั %งหมดหรือบางส่วนตามเงื�อนไขในข้อกําหนด
สิทธิ ทั %งนี % จะไม่ถือว่าเกิดเหตผิุดนดักบัผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง หาก 

 

(1)  การไม่ชําระเงินดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าในระบบการโอนเงินหรือเหตุสุดวิสัยในการจดัส่งเช็ค 
หรือ 

 

(2) การไม่ส่งมอบหลกัทรัพย์ที�ตกลงจะส่งมอบดงักล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าในระบบการโอนหลกัทรัพย์ 
หรือความล่าช้าของนายทะเบียนหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง หรือเหตุสดุวิสยัอื�น ๆ ในการส่งมอบหลกัทรัพย์ที�
ตกลงจะส่งมอบดงักล่าว 

  

และผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้ทําการแก้ไขโดยชําระเงินหรือมอบหลกัทรัพย์ที�ตกลงจะส่งมอบดงักล่าวภายใน 7 
(เจ็ด) วนัทําการ นบัจากวนัที�เหตขุดัข้องดงักล่าวได้ผ่านพ้นไป 
 

(ข)  เมื�อผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลง เงื�อนไข หรือภาระหน้าที� ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ�งตามที�กําหนดไว้
ในข้อกําหนดสิทธิ (เว้นแต่กรณีการไม่ชําระเงิน และ/หรือ ดอกเบี %ย (ถ้ามี) หรือไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ที�ตกลงจะ     
ส่งมอบ และ/หรือ ดอกเบี %ย (ถ้ามี) ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 11.1(ก) ข้างต้น) โดยเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเหตกุารณ์ที�
สามารถแก้ไขได้ แต่ไม่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั ภายหลงัจากวนัที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์
แฝงได้รับหนังสือแจ้งให้ผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงแก้ไขการกระทําผิดข้อตกลงดังกล่าวแล้ว โดยผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มี
อนุพนัธ์แฝง (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ�งถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี�สิบ
ห้า) ของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ยงัมิได้ทําการไถ่ถอนทั %งหมด 

 

(ค)  หากผู้ ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงต้องคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคําชี %ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชําระเงิน     
ครั %งเดียวหรือหลายครั %งรวมกันเกินกว่า 300,000,000 (สามร้อยล้าน) บาท (หรือเงินสกุลอื�นที�มีจํานวนเทียบเท่า) 



 

 

__________________________________________________________________________________ 
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และคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคาํชี %ขาดของอนญุาโตตลุาการนั %นจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงตอ่ความสามารถ
ในการปฏิบตัิหน้าที�ของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงภายใต้ข้อกําหนดสิทธิ หรือ 

 

(ง)  ศาลมีคําสั�งพิทกัษ์ทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในคดีล้มละลายหรือศาลมีคําสั�งฟื%นฟกูิจการของผู้ออกหุ้นกู้
ที�มีอนุพนัธ์แฝงตามกฎหมายล้มละลายหรือผู้ ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงมีมติให้ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์
แฝงเลิกกิจการหรือชําระบญัชี 

 

11.2  เมื�อมีการผิดนดักรณีใดกรณีหนึ�งเกิดขึ %นและยงัคงอยู่ หาก 
 

(ก)  ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ซึ�งถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) 
ของจํานวนหนี %หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ยงัมิได้ไถ่ถอนทั %งหมดมีหนงัสือแจ้งการผิดนดัไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
โดยระบถุึงเหตผิุดนดัซึ�งทําให้มีการเร่งรัดชําระหนี %หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง หรือ 

 

(ข)  ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงมีมติเห็นชอบให้หนี %หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงทั %งหมดถึงกําหนดชําระโดยพลัน และ    
ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงมติดงักล่าวแล้ว ให้ถือว่าหนี %หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง ถึง
กําหนดชําระโดยพลนั และผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง จะต้องชําระหนี %ดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงทนัที
นบัแต่วนัที�ได้รับแจ้งดงักล่าวข้างต้น 

 
12.  การประชุมผู้ถือห ุ้นกู้ท ี#มีอนุพ ันธ์แฝง 
 
 

12.1  ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงมีสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง
จะต้องเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงภายใน 30 (สามสิบ) วนั นับแต่วนัที�ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง (ไม่ว่ารายเดียว
หรือหลายรายรวมกัน) ซึ�งถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี�สิบห้า) ของหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�ยงัมิได้ไถ่ถอน
ทั %งหมด มีคําขอเป็นหนงัสือให้ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงหรือนบัแต่วนัที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงทราบว่ามีกรณีใดกรณีหนึ�งดงัต่อไปนี % 

 

(ก)  หากเกิดเหตุผิดนดักรณีใดกรณีหนึ�งตามที�กําหนดไว้ในข้อ 11.1 และในขณะนั %นยงัมิได้มีการส่งหนังสือแจ้งใด ๆ 
มายงัผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ตามรายละเอียดที�ระบไุว้ในข้อ 11.2 (ก) 

 

(ข)  หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาที�เกี�ยวข้อง ใน
สาระสําคญัตามที�กําหนดไว้ในข้อ 13 หรือ 

 

(ค)  หากมีกรณีที�จะต้องแต่งตั %งนายทะเบียนหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงหรือตวัแทนคํานวณเงินรายใหม่แทนนายทะเบียนหุ้นกู้
ที�มีอนพุนัธ์แฝงหรือตวัแทนคํานวณเงินรายเดิม 

 

12.2  มติโดยชอบของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�เรียกประชุมและดําเนินการประชมุโดยชอบมีผลใช้บงัคบัและผกูพนัผู้ ถือ
หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลกัเกณฑ์ในการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง 
นั %นจะเป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 2 ของข้อกําหนดสิทธิ 

 

12.3  ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงอาจใช้วิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อกัษรแทนการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงก็ได้ โดยมติใน
ลกัษณะดงักล่าวจะต้องปรากฏว่า ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงมีมติและลงลายมือชื�อในมติดงักล่าวและส่งมอบให้ผู้ออกหุ้นกู้ ที�
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มีอนุพันธ์แฝงเป็นผู้ เก็บรักษาไว้ภายในระยะเวลาตามสมควรที�กําหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง โดยผู้ออกหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงจะต้องเก็บรักษามตซิึ�งลงลายมอืชื�อโดยผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงดงักล่าว โดยถือเป็นรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น
กู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง ทั %งนี % เพื�อวตัถุประสงค์ของข้อ 12.3 นี % คะแนนเสียงที�จะต้องได้รับเพื�อการอนุมตัิในแต่ละเรื�องนั %นให้เป็นไป
ตามรายละเอียดที�ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารแนบท้าย 2 ของข้อกําหนดสิทธินี %เพียงแต่เปลี�ยนจากการนบัคะแนนเสียงจาก
จํานวนเสียงทั %งหมดของผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนบัคะแนนเสียงจากจํานวนเสียงทั %งหมดของผู้ ถือ
หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

 

12.4  ในกรณีที�มีผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเพียงหนึ�งรายให้ถือว่ามติที�ทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรและลงนามโดยผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์
แฝงดงักล่าว เป็นมติโดยชอบของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงโดยมิต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

 

12.5  การประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงภายใต้ข้อกําหนดสิทธินี % (ซึ�งรวมถึงกรณีการลงมติเป็นลายลกัษณ์อกัษรแทนการประชุม
ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงตามที�ระบุไว้ในข้อ 12.3 ข้างต้นด้วย) จะเป็นการประชมุ (หรือลงมติเป็นลายลกัษณ์อกัษร) ร่วมกัน
ของผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงทั %งหมดทุกชุดที�ยงัคงค้างชําระอยู่ (Outstanding) ที�ออกภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์
แฝงระยะสั %น (โดยการนบัองค์ประชุมและมติของที�ประชุมจะคํานวณจากผลรวมของหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงทั %งหมดดงักล่าว) 
แต่ทั %งนี % ในกรณีที� (1) ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเห็นว่าเรื�องใดเรื�องหนึ�ง (ในกรณีเป็นการประชมุซึ�งต้องพิจารณาหลายวาระ) 
ที�จะต้องประชมุเพื�อลงมตินั %น เป็นเรื�องที�น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงชดุใด ๆ โดยเฉพาะเจาะจงเท่านั %น ซึ�ง
ในกรณีดงักล่าวให้นบัองค์ประชมุและคะแนนเสียงเฉพาะจากผู้ ถือหุ้นอนพุนัธ์ชุดที�เกี�ยวข้องนั %น ๆ เท่านั %น หรือ (2) ในกรณีที�
เรื�องที�จะพิจารณาทั %งหมดอาจมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงชดุใด ๆ  โดยเฉพาะ ก็ให้เรียกประชมุเฉพาะผู้ ถือหุ้นกู้ ที�
มีอนพุนัธ์แฝงชดุที�มีส่วนได้เสียดงักล่าวเท่านั %น 

 

12.6  ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงตามข้อกําหนด
สิทธินี % 

 
13.  การแก้ไขเพ ิ#มเติมข้อกําหนดสิทธ ิ 
 
 

13.1  ห้ามมิให้มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกําหนดสิทธิเกี�ยวกับราคาที�เกี�ยวข้อง ในลกัษณะที�อาจขดัต่อ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) รวมถึงประกาศที� ทจ.12/2559 
(รวมถึงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 

 

13.2  เว้นแต่จะได้มีการกําหนดไว้เป็นอย่างอื�นในข้อกําหนดสิทธิฉบบันี % การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกําหนด
สิทธิเกี�ยวกบัราคาที�เกี�ยวข้อง ในส่วนที�มีสาระสําคญัจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและที�ประชุม
ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 2 

 

13.3  ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงมีหน้าที�ต้องส่งข้อกําหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกําหนดสิทธิเกี�ยวกับราคาที�เกี�ยวข้อง ที�ได้มีการแก้ไข
ดงักล่าวให้ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้า (15) วัน นับจากวนัที�การแก้ไขเพิ�มเติมดังกล่าว และส่งข้อกําหนดสิทธิ 
และ/หรือ ข้อกําหนดสิทธิเกี�ยวกบัราคาที�เกี�ยวข้องดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงหากมีการร้องขอ 

 



 

 

__________________________________________________________________________________ 
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13.4  ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงอาจแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกําหนดสิทธิเกี�ยวกับราคาที�เกี�ยวข้อง โดยไม่
ต้องขอมติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงก่อน หากการแก้ไขเปลี�ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธิอันเป็น
สาระสําคญัของผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงอย่างชดัเจน 

 
14.  การขอออกใบหุ้นกู้ท ี#มีอนุพ ันธ์แฝงฉบับใหม่ 
 
 

หากใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาด หรือชํารุดด้วยประการใด ๆ ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�ปรากฏชื�อใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงมีสิทธิยื�นคําขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงออกใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงฉบับ
ใหม่ โดยจะต้องชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที�นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงกําหนด ในการนี %     
นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะต้องออกใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงฉบับใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงภายใน 30 
(สามสิบ) วนั นบัแต่วนัที�นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงได้รับคําขอให้ออกใบหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงฉบบัใหม่ และเอกสาร 
อื�น ๆ ตามที�นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงกําหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะต้องลงบนัทึกในสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงฉบบัเก่าด้วย 
 

15.  คําบอกกล่าว 
 
 

15.1  คําบอกกล่าวถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 

คําบอกกล่าวถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที�
เทียบเคียงกนั) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (หากส่งไปยงัที�อยู่ในต่างประเทศ) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยงัข้อมลูที�อยู่ของ
ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงตามที�ระบุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง ซึ�งจะถือได้ว่าเป็นการส่งโดยชอบแล้วในวนัที�
สาม (g) นบัจากวนัที�ได้ส่งทางไปรษณีย์ หรือในวนัที�เจ็ด (�) นบัจากวนัที�ส่ง หากเป็นการส่งจากประเทศอื�นนอกจากประเทศ
ของผู้ รับ 
 

กรณีมิได้ส่งคําบอกกล่าวหรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคําบอกกล่าวที�ส่งให้กับผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงรายใดรายหนึ�ง
โดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบรูณ์ของคําบอกกล่าวใด ๆ อนัเกี�ยวเนื�องกบัผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงรายอื�น 
 

15.2  คําบอกกล่าวถึงผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงหรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 

(ก)  คําบอกกล่าวถึงนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยงัที�อยู่หรือหมายเลขโทรสาร
ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงตามที�ระบไุว้ในสญัญาแต่งตั %งนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง และตวัแทน
ชําระเงิน (ถ้ามี) 

 

(ข)  คําบอกกล่าวถึงผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยงัที�อยู่หรือหมายเลขโทรสารของ   
ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงตามที�ระบไุว้ข้างท้ายนี % (หรือตามที�จะแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง ทราบเป็น
ครั %งคราว) 

 
 
 



 

 

__________________________________________________________________________________ 
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บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 
ที�อยู่   f} อาคาร g ชั %น �, �G-�f ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร fG}GG 
โทรศพัท์  0 2949 1000 
โทรสาร  0 2949 1001 
ผู้ รับ  หวัหน้าสายงานบริหารการลงทนุและค้าหลกัทรัพย์ 
 

(ค) คําบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางโทรสารก็ได้ ทั %งนี % การติดต่อสื�อสารใด ๆ ระหว่างบุคคล
หนึ�งไปยงัอีกบคุคลหนึ�งภายใต้ข้อกําหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื�อ 

 

(1)  หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื�อได้รับในรูปแบบที�อ่านได้ หรือ 
 

(2)      หากเป็นการส่งโดยจดหมาย เมื�อครบสาม (g) วนัทําการหลงัจากวนัส่งหรือเมื�อได้รับจดหมาย แล้วแต่วนัใด
จะเกิดขึ %นก่อน  

(3)      หากเป็นการส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เมื�อครบหนึ�งวนัทําการนบัจากวนัส่ง 
 
16.  ผลใช้บังคับของข้อกําหนดสิทธ ิและกฎหมายที#ใช้บังคับ 
 
16.1 ข้อกําหนดสิทธินี %จะมีผลใช้บังคับเริ�มในวันออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงไปจนถึงวันที�มีการชําระหนี %ตามหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง

ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 
16.2 ศาลในประเทศไทยเป็นหนึ�งในศาลที�มีเขตอํานาจในการวินิจฉยัข้อพิพาทที�เกิดจากหรือเกี�ยวข้องกบัหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงนี % 
 

 
 

 
                                                        ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

                                                         บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จาํกดั 
 
 

                                                           ________________________ 
 

 
 
 

 
 



 

เอกสารแนบท้าย � : ตวัอย่างใบหุ้นกู้ท ี�มีอนุพนัธ์แฝง 
 

ใบหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงชนิดระบชุื�อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ  ไม่มีประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝง                              เลขทะเบียนบริษัท / Company Registration No. 0105538025143 
Certificate of Unsubordinated and Unsecured Structured Notes in Registered Form without a Noteholders' Representative            จดทะเบียนเมื�อวนัที� OP กมุภาพนัธ์ ORST / Registration on 27 February 1995 
 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จาํกัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

หุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงระยะสั Wน ชดุที� [•] ครบกําหนดไถ่ถอน วนัที� [•] 
Short-Term Structured Notes Series [•] Due B.E. [•]     เลขที�ใบหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝง  [•] 

ภายใต้โครงการหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงระยะสั Wน ของบริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั ครั Wงที� [•]    Certificate No.  [•]  
Issued under Programme for issuing and offering Structured Notes of SCB Securities Company Limited No. [•] 

 
วันออกหุ้นกู้ท ี�มีอนุพ ันธ์แฝง  [•] วันครบกําหนดอายุห ุ้นกู้ท ี�มีอนุพ ันธ์แฝง [•] อายุห ุ้นกู้ท ี�มีอนุพ ันธ์แฝง [•] วนั  มูลค่าที�ตราไว้ [•] บาท/หน่วย จํานวนที�ออก  [•] หน่วย มูลค่ารวม [•] บาท  
Issue Date   [•] Maturity Date       [•] Term  [•] Days  Nominal Amount [•] Baht/Unit Offering Amount [•] Units  Total Amount  [•] Baht  

ชื�อผู้ถือห ุ้นกู้ท ี�มีอนุพ ันธ์แฝง [•]       จํานวนหุ้นกู้ท ี�มีอนุพ ันธ์แฝง [•]   วันที�ออกใบหุ้นกู้ท ี�มีอนุพ ันธ์แฝง  [•]  
Name of Noteholder  [•]       Number of Structured Notes [•]   Issue Date of the Structured Notes Certificate [•]  

เลขทะเบียนผู้ถือห ุ้นกู้ท ี�มีอนุพ ันธ์แฝง [•]      จํานวนเงินต้น   [•] บาท   อตัราดอกเบี Qย  [•]% ต่อปี 
Noteholder Registration No.  [•]      Total Principal Amount  [•] Baht   Interest Rate  [•]% p.a. 

ใบหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝงนี Wอยู่ภายใต้ข้อกําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกหุ้นกู้ที�มีอนพุันธ์แฝงและผู้ ถือหุ้นกู้ที�มีอนพุันธ์แฝง ฉบบัลงวันที� [•] (ตามที�อาจมีการแก้ไขเพิ�มเติม และ/หรือ ใช้แทนที�โดยข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาที�เกี�ยวข้อง) ตามที�ได้ยื�นไว้กับสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ต่อไปนี Wเรียกว่า “ข้อกําหนดสิทธิ”) (This Structured Notes Certificate is subject to the Terms and Conditions of the Structured Notes dated [•] (as amended and/or supplemented by the relevant Pricing Supplement) submitted to the Office of the Securities and Exchange 
Commission (hereinafter referred to as "Terms and Conditions"). 

อัตราดอกเบี Wย วันจ่ายดอกเบี Wยและการจ่ายดอกเบี Wยเป็นไปตามที�กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกับราคาที�เกี�ยวข้อง  (Interest rate, interest payment date(s) and interest payment procedures will be as specified in the Terms and Conditions  and/or the relevant 
Pricing Supplement.) 

หุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงเป็นหนี Wประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกนั โดยมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนัทกุหน่วย ทั Wงนี Wผู้ ถือหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะมีสิทธิได้รับชําระหนี Wหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชําระหนี Wของเจ้าหนี Wบุริมสิทธิและเจ้าหนี Wสามญัที�ไม่มีหลกัประกนัและไม่ด้อยสิทธิทั Wงในปัจจบุัน
และในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝง เว้นแต่บรรดาหนี Wที�มีกฎหมายคุ้มครองโดยชัดแจ้งหรือโดยทั�วไปให้ได้รับชําระหนี Wก่อน (The Structured Notes constitute unsecured and unsubordinated debt of the Issuer which will rank pari passu for all units and the Noteholders are entitled to 
receive payment not less favorable than the unsecured and unsubordinated creditors in general of the Issuer at all times, save for such obligation as may be preferred by provisions of law that are both mandatory and of general application.) 

เว้นแต่จะได้มีการกําหนดไว้เป็นอย่างอื�นในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาที�เกี�ยวข้อง หุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ออกและเสนอขายภายใต้โครงการหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงระยะสั Wน ครั Wงที� [•] เป็นหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�โอนเปลี�ยนมืออยู่ภายในกลุ่มผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่เท่านั Wน ดงันั Wน ผู้ออกหุ้นกู้ที�มี
อนุพันธ์แฝงและนายทะเบียนหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝงขอสงวนสิทธิที�จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ที�มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื�นที�ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศ ที� กจ. y/ORz{ (Except as otherwise specified in the applicable Pricing Supplement, the 
Structured Notes issued under programme for issuing and offering Structured Notes of SCB Securities Company Limited No. [•] is transferrable between institutional investors and/or high net-worth investors. Therefore, the Issuer and the Registrar hereby reserve the rights not to 
register the transfer of the Structured Notes to any person other than the institutional investors and/or high net-worth investors as defined in the Notification No. KorJor. 4/2560.) 
 
_______________________________________________________ 
      กรรมการ/นายทะเบียน/ผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อ 
       Director/Registrar/Authorized Signatures 
* ทั Wงนี W มลูค่าที�ตราไว้มิใช่มลูค่าที�ใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝง แต่มีไว้เพื�อใช้ในการคํานวณผลประโยชน์ที�ได้รับ ณ วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที�มอีนพุนัธ์แฝง 
  Nominal Amount is not the redemption amount of the Structured Notes, but it has been given for the purpose of calculation of repayment amount on the Maturity Date 



 

 
 ข้อกําหนดและเงื�อนไข (Terms) 

1. ผู้ถือหุ้นกู้ที�มีอนพุันธ์แฝงแต่งตั Wงให้ผู้ออกหุ้นกู้ที�มีอนพุันธ์แฝงเป็นผู้ รับฝากต้นฉบบัใบหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝง (The Noteholders appoint the Issuer to be a custodian keeping this Structured Notes  Certificate on their behalf.) 
2. ผู้ถือหุ้นกู้ที�มีอนพุันธ์แฝงเข้าใจว่าหลกัฐานการชําระเงินที�ผู้ออกหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงได้จดัทําขึ Wนนั Wนเป็นหลกัฐานการรับเงินจากผู้ถือหุ้นกู้ที�มีอนพุันธ์แฝงตามใบหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงนี W (The Noteholders understand that the evidence of payment made by the Issuer under the Structured Notes is the evidence of 

the Issuer's receipt of payment made by the Noteholders under this Structured Notes Certificate.) 
3. ผู้ถือหุ้นกู้ที�มีอนพุันธ์แฝงยืนยนัว่าได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดรวมทั Wงตกลงผกูพนัตามข้อกําหนดสิทธิแล้ว (The Noteholders confirm that they have read and understood and agree to be bound by the details of the Terms and Conditions.) 

เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื�นในใบหุ้นกู้ที�มีอนพุันธ์แฝง คํานิยามที�ใช้ในใบหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงฉบบันี W ให้มีความหมายเช่นเดียวกบัที�ได้นิยามไว้ในข้อกําหนดสิทธิ (Unless otherwise specified in this Structured Notes Certificate, the defined terms used in this Structured Notes Certificate shall have the 
same meaning given to them in the Terms and Conditions.) 

สรุปสาระสําคญัของข้อกําหนดและเงื�อนไขของข้อกําหนดสิทธิ (Summary of the Terms and Conditions of the Structured Notes) 
1. หุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงเป็นหุ้นกู้ที�มีอนพุันธ์แฝงชนิดระบุชื�อผู้ ถือ ประเภทที�มีอตัราดอกเบี Wยคงที� หรือ ไม่มีดอกเบี Wย ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝง (The Structured Notes are unsubordinated and unsecured fixed rate notes or zero coupon notes in registered form without a 

Noteholders’ Representative.) 
2. หุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะได้รับการไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงในวนัไถ่ถอนหุ้นกู้ที�มีอนพุันธ์แฝง ตามเงื�อนไขที�ระบุไว้ในข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาที�เกี�ยวข้อง ทั Wงนี W ตามวิธีการชําระหนี Wด้วยเงินตามที�กําหนดไว้ในข้อ 8 หรือด้วยการส่งมอบหลกัทรัพย์ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 9.5 ของข้อกําหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) 

(The Structured Notes shall be redeemed by the Issuer on the Redemption Date in accordance with the conditions specified in the applicable Pricing Supplement. The payment methods in Clause 8 of the Terms and Conditions in case that the Structured Notes shall be redeemed in cash 
and the physical settlement methods in Clause 9.5 of the Terms and Conditions in case that the Structured Notes shall be redeemed by delivery of the settlement securities (as the case may be).) 

3. ผู้ออกหุ้นกู้ที�มีอนพุันธ์แฝงจะกําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงในการรับดอกเบี Wย และ/หรือ สิทธิในการขอไถ่ถอนหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝง ตามรายชื�อในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝง (The Issuer will determine the names of the Noteholders who are entitled to receive payment of interest and/or 
principal upon Redemption according to the name  appears on the register book) 

4. ข้อกําหนดอื�นๆ เป็นไปตามข้อกําหนดสิทธิและข้อกําหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาที�เกี�ยวข้อง (Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions and the applicable Pricing Supplement.) 

โปรดอ่าน  
Please read 

1) ให้ผู้ขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงทําแบบคาํขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ที�มีอนพุันธ์แฝงทกุครั Wงที�ยื�นโอนหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝง (An applicant for the registration of a transfer of Structured Notes shall complete the Structured Notes transfer 
registration form each time, and deliver such form to the Registrar.) 

2) ผู้ รับโอนหลกัทรัพย์จากผู้ถือหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ปรากฎชื�อที�ด้านหน้าของใบหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝง ให้แนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนที�ได้รับรองสําเนาถกูต้องไปพร้อมกบัใบหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงฉบบันี W กรณีที�เป็นนิติบุคคลให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที�ออกให้ไม่เกิน � (หนึ�ง) 
ปี พร้อมกบัสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มีอาํนาจที�ได้รับรองสําเนาถกูต้องไปพร้อมกบัใบหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝงฉบบันี W (For transferee of the Structured Notes from the Noteholders whose name appears on the front of the Structured Notes Certificate, a certified true copy of the 
ID Card shall be submitted together with this Structured Notes Certificate. In the case of a juristic person, a certified true copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce, which is not more than one year old, and a certified true copy (ies) of the ID card of the 
authorized person(s) shall be submitted with the Structured Notes Certificate.) 

ลงลายมือชื�อผู้โอน /  
Signature of transferor 

ลงลายมือชื�อผู้ รับโอน (ผู้ที�ประสงค์จะลงทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝง) /  
Signature of transferee (who wishes to register as Noteholders in the register of Structured Notes) 

นายทะเบียนหุ้นกู้ที�มีอนพุนัธ์แฝงลงลายมือชื�อผู้มีอํานาจพร้อมประทบัตราของนายทะเบียนหุ้นกู้
ที�มีอนพุนัธ์แฝง (ถ้ามี) / Authorized Signature of Registrar with the seal of Registrar (if any) 

ชื�อ-สกุล ของผู้ รับโอน (ตวับรรจง) / Full name of transferee in block letters 

1.  ลงลายมือชื�อผู้โอน / Signature of transferor  ลงลายมือชื�อผู้ รับโอน / (Signature of transferee)  

ตวับรรจง / (Block Letters) 

2.  ลงลายมือชื�อผู้โอน / Signature of transferor ลงลายมือชื�อผู้ รับโอน / (Signature of transferee)  

ตวับรรจง / (Block Letters) 

3.  ลงลายมือชื�อผู้โอน / Signature of transferor ลงลายมือชื�อผู้ รับโอน / (Signature of transferee)  

ตวับรรจง / (Block Letters) 



 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

หน้าที� 1

เอกสารแนบท้าย 2 
 

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือห ุ้นกู้ท ี มีอนุพ ันธ์แฝง 
 

1.  การเรียกประชุม 
 
 

ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงหรือผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ�งถือหุ้นกู้ ที�มี
อนพุนัธ์แฝงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี�สิบห้า) ของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ยงัมิได้ไถ่ถอนทั ,งหมด ซึ�งประสงค์จะเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝง (ตามแต่กรณี) จะต้องดําเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงจัดส่ง
หนงัสือเรียกประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณีที�ส่งถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์
แฝงในต่างประเทศ) ถึงผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (ในกรณีที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงมิได้เป็นผู้ประสงค์จะเรียก
ประชุม) และผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที�ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัด
ประชมุ) ก่อนวนันดัประชุม หนงัสือเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะต้องระบวุนั เวลา สถานที�สําหรับการ
ประชุม วาระการประชุม และผู้ ที�ขอให้เรียกประชุม ทั ,งนี , นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงจะจดัส่งหนงัสือเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงทุกรายตามรายชื�อและที�อยู่ซึ�งปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 

2.  ผู้มีสิทธ ิเข้าร่วมประชุม 
 
 

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงแต่ละครั ,งจะประกอบด้วยบคุคลต่าง ๆ ดงัต่อไปนี , 
 

(ก)  ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 

(ข)  ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงอาจแต่งตั ,งให้ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงรายอื�นหรือบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบ
ฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที�
นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงกําหนดและจดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงพร้อมกบัหนงัสือนดั
ประชมุ) ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงไม่น้อยกว่า 24 (ยี�สิบสี�) ชั�วโมงก่อนเวลานดัประชมุ 

 

(ค)  ที�ปรึกษาทางการเงิน ที�ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ�งมีส่วนเกี�ยวข้องกบัเรื�องที�ที�ประชมุจะพิจารณาซึ�ง
ได้รับการร้องขอจากผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงให้เข้าร่วมประชุมเพื�อทําการชี ,แจงและแสดงความเห็น
ต่อที�ประชมุ 

 

(ง)  บคุคลใด ๆ ที�ประธานในที�ประชมุอนญุาตให้เข้าร่วมประชมุในฐานะผู้สงัเกตการณ์ 
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3.  องค์ประชุม 
 
 

3.1  ในการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเพื�อพิจารณาและลงมติในเรื�องต่าง ๆ นอกจากที�กําหนดไว้ในข้อ 
6.3 และ 6.4 จะต้องมีผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงตั ,งแต่ 2 (สอง) รายขึ ,นไปซึ�งถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงเป็น
จํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี�สิบห้า) ของหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงที�ยงัไม่ได้ไถ่ถอนทั ,งหมดเข้า
ร่วมประชมุ จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ ในกรณีที�การประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเป็นการประชมุครั ,ง
ใหม่ที�เลื�อนมาจากการประชุมครั ,งก่อนซึ�งไม่สามารถประชมุได้เนื�องจากขาดองค์ประชมุตามข้อ 3.1 นี , 
องค์ประชมุสําหรับการประชมุครั ,งใหมที่�เลื�อนมานี ,จะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงตั ,งแต่ 1 
(หนึ�ง) รายขึ ,นไปไม่ว่าจะถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเป็นจํานวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชมุ 

 

3.2  การประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงเพื�อพิจารณาและลงมติในเรื�องต่าง ๆ ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 6.3 
จะต้องมีผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงตั ,งแต่ 2 (สอง) รายขึ ,นไปซึ�งถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเป็นจํานวนรวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�ยงัไม่ได้ไถ่ถอนทั ,งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะ
ครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที�การประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงเป็นการประชุมครั ,งใหม่ที�เลื�อนมา
จากการประชุมครั ,งก่อนซึ�งไม่สามารถประชุมได้เนื�องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี , องค์ประชุม
สําหรับการประชุมครั ,งใหม่ที�เลื�อนมานี , จะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงตั ,งแต่ 1 (หนึ�ง) 
รายขึ ,นไปซึ�งถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี�สิบห้า) ของหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์
แฝงที�ยงัไม่ได้ไถ่ถอนทั ,งหมดเข้าร่วมประชมุ 

 

3.3  การประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงเพื�อพิจารณาและลงมติในเรื�องต่าง ๆ ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 6.4 
จะต้องมีผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงตั ,งแต่ 2 (สอง) รายขึ ,นไปซึ�งถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเป็นจํานวนรวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงที�ยงัไม่ได้ไถ่ถอนทั ,งหมดเข้าร่วมประชุม จึง
จะครบเป็นองค์ประชมุ ในกรณีที�การประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเป็นการประชมุครั ,งใหม่ที�เลื�อนมา
จากการประชุมครั ,งก่อนซึ�งไม่สามารถประชุมได้เนื�องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี , องค์ประชุม
สําหรับการประชมุครั ,งใหม่ที�เลื�อนมานี ,จะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงตั ,งแต่ 1 (หนึ�ง) ราย
ขึ ,นไป ซึ�งถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 (สามสิบสาม) ของหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์
แฝงที�ยงัไม่ได้ไถ่ถอนทั ,งหมดเข้าร่วมประชมุ 

 
4.  ประธานในที ประชุม 
 
 

ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงหรือบคุคลที�ได้รับมอบหมายจากผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะทําหน้าที�เป็นประธานใน
ที�ประชมุ ในกรณีที�ผู้ ที�จะทําหน้าที�ประธานไม่มาประชมุเมื�อล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 45 (สี�สิบห้า) นาที ให้ที�ประชุม
ลงมติเลือกผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงรายหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ 
 
 
 



 

 

___________________________________________________________________________ 
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5.  การเลื อนประชุม 
 
 

5.1  ในการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงไม่ว่าครั ,งใด หากปรากฏว่าเมื�อล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 45 (สี�สิบห้า) นาที 
ยงัมีผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที�ประชุมจะต้องสั�งเลิกประชุม 
โดย 

 

(ก)  ในกรณีที�ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงเป็นผู้ เรียกประชุม ให้ประธานในที�ประชมุเลื�อนการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้
ที�มีอนุพนัธ์แฝงไปประชุมในวนั เวลา และสถานที�ซึ�งประธานกําหนด โดยวนันดัประชุมใหม่จะต้องอยู่
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี�) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั ,งนี ,     
เว้นแต่ ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงมีความเห็นให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี , เรื�องที�พิจารณา
และลงมติในที�ประชุมครั ,งใหม่จะต้องเป็นเรื�องเดิมที�อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั ,งก่อน
เท่านั ,น 

 

(ข)  ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชมุ จะไม่มีการเรียกประชมุใหม่ตามที�กําหนด
ไว้ใน (ก) 

 

(ค)  ในกรณีที�การประชุมซึ�งขาดองค์ประชุมนี ,เป็นการประชุมที�ได้เรียกประชุมเนื�องจากการประชุมในครั ,ง
ก่อนขาดองค์ประชมุ จะไม่มีการเรียกประชมุใหม่ตามที�กําหนดไว้ใน (ก) 

 

5.2  นายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะต้องจดัส่งหนงัสือเรียกประชมุสําหรับการประชมุครั ,งใหม่ที�จะจดัขึ ,นเนื�องจาก
การประชมุครั ,งก่อนขาดองค์ประชมุให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงตามรายชื�อและ
ที�อยู่ซึ�งได้เคยจดัส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงให้ในครั ,งที�ขาดองค์ประชุมนั ,นทุกรายภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันนัดประชุมครั ,งใหม่ (ไม่นับวันที�ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัด
ประชุม) โดยหนงัสือเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง จะต้องระบุวนั เวลา สถานที�สําหรับการประชุม วาระ
การประชมุ และองค์ประชมุที�ต้องการสําหรับการประชมุครั ,งใหม่ 

 
6.  มติของท ี ประชุม 
 
 

6.1  การลงมติในเรื�องต่าง ๆ ของที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝง ให้ตดัสินโดยการชูมือหรือลงคะแนนเสียงตามที�
ประธานในที�ประชุมกําหนด ซึ�งผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงหรือผู้ รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่า
จํานวนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงหนึ�งหน่วยมีหนึ�งเสียง ในกรณีที�คะแนน
เสียงเท่ากนั ให้ประธานในที�ประชุมมีคะแนนเสียงชี ,ขาด (ทั ,งกรณีการลงมติโดยการชมูือและลงคะแนนลบั) เพิ�ม
จากคะแนนเสียงที�ประธานในที�ประชมุอาจมีในฐานะที�ตนเป็นผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง หรือผู้ รับมอบฉนัทะ 

 

6.2  มติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงในเรื�องต่าง ๆ นอกจากที�กําหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องเป็นมติ
โดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจํานวนเสียงทั ,งหมดของผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงซึ�ง
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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6.3  มติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงในการแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิ ซึ�งไม่เกี�ยวข้องกบัเรื�องต่าง ๆ ที�
กําหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจํานวนเสียง
ทั ,งหมดของผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงซึ�งเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

6.4  มติที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงในเรื�องต่าง ๆ ต่อไปนี ,จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจํานวนเสียงทั ,งหมดของผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงซึ�งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

(ก)  การชําระหนี ,ตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงเป็นหุ้น หุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์
แฝงอื�น หรือทรัพย์สินอื�นของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงหรือบคุคลใด ๆ 

 

(ข)  การแก้ไขวนัชําระเงินหรือหลกัทรัพย์ที�ตกลงจะส่งมอบใด ๆ 
 

(ค)  การลด ยกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงแก้ไขจํานวนเงินต้น และ/หรือ เงินจํานวนอื�นใดที�ถึงกําหนดชําระหรือที�
จะต้องชําระตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 

 

(ง)  การเปลี�ยนแปลงสกลุเงินตราของเงินไม่ว่าจํานวนใด ๆ ที�จะต้องชําระตามหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
 

(จ)  การแก้ไขเปลี�ยนแปลงหลกัเกณฑ์ในการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงในส่วนที�เกี�ยวกับองค์ประชุม 
(ข้อ 3.) และมติของที�ประชมุ (ข้อ 6.) 

 

(ฉ)  การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิเพื�อให้สามารถดําเนินการในเรื�องใดเรื�องหนึ�งตามข้อ (ก) ถึง (จ) 
ข้างต้น  

 

ผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั ,น ๆ 
 

7.  รายงานการประชุมผู้ถือห ุ้นกู้ท ี มีอนุพ ันธ์แฝง 
 
 

ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงจะต้องจดัทํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง (หรือจดัการให้นายทะเบียน
หุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงเป็นผู้จดัทํา) และให้ประธานในที�ประชมุครั ,งนั ,นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี�) วนั นบัจาก
วันประชุม และเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั ,งจัดให้มีสําเนาเพื�อให้ผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงตรวจสอบไว้ ณ 
สํานกังานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนุพันธ์แฝงและนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนุพนัธ์แฝงในวันและเวลาทําการของ    
ผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝงและนายทะเบียนหุ้นกู้ ที�มีอนพุนัธ์แฝง 
(ตามแต่กรณี) 


