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ข้อมูลสรุปนี�เป็นส่วนหนึ�งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี�ชวน ซึ�งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี�ยวกับ               

การเสนอขายลกัษณะและความเสี�ยงของหุ้นกู้ที�มอีนุพนัธ์แฝงของบริษทัหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จาํกดั (“บริษัท”) ดงันั�นผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูล

ในรายละเอียดจากหนังสือชี�ชวนฉบับเต็ม ซึ�งสามารถขอได้จากผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดง

รายการข้อมูลและร่างหนังสือชี�ชวนที�บริษัทยื�นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ที� website ของสํานักงาน ก.ล.ต. 

สรุปข้อมูลสําคญัของตราสาร (Fact Sheet) 

“หุ้นกู้ที�มอีนุพนัธ์แฝงระยะสั�นซึ�งเปลี�ยนมอืไม่ได้และมกีารไถ่ถอนอ้างองิกบั[หุ้นสามญัของ [●] / หน่วยลงทุนของ [●] โดย [●] ] 

ที�ออกโดย บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จาํกดั ชุดที� [●] อายุ [●] วนัครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.[●]” 

ภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ที�มอีนุพนัธ์แฝงระยะสั�นของบริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จาํกดั ครั�งที� J/KLMJ 
 

ข้อมูลที�สําคญัของตราสาร 
 

ประเภทตราสาร �หุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง.............. 
�หุ้นกู้ที� มีอนุพันธ์แฝงระยะสั2 นประเภท 
Protected Bull Note (Stock Settlement) ที�มี
การไถ่ถอนโดยการส่งมอบหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
และ/หรือเงิน 

อายุตราสาร [●] 

วนัที�ออกตราสาร [●] 

สกลุเงนิ ไทยบาท วนัที�ครบกาํหนดอายุ [●] 

การจดัอนัดบัความ 

น่าเชื�อถือ 

� ไม่มี � ผูค้ ํ2าประกนั / ผูรั้บอาวลั…. 
�ตราสาร � ผูอ้อกตราสาร ……….. 
จดัอนัดบัโดย  ……… วนัที�……… 

ระยะเวลาการเสนอขาย [●] 

จาํนวนหน่วยที�เสนอขาย [●] 

มูลค่าที�ตราไว้ต่อหน่วย [●] 

ประเภทการเสนอขาย � PO    � PP (II&HNW) มูลค่าการเสนอขายรวม [●] 

ปัจจยัอ้างองิ หุน้สามญัของ [●] / หน่วยลงทุนของ [●] 
โดย [●] รายละเอียดของปัจจยัอา้งอิง
สามารถดูไดจ้ากหนงัสือชี2ชวนหนา้ 3 ของ
ส่วนที� 4 
ทั2งนี2ขอ้มูลสาํคญัของปัจจยัอา้งอิง เช่น ผล
การดาํเนินงานยอ้นหลงั  ผูล้งทุนสามารถดูได้
ที� [●] หรือสอบถามไดจ้ากผูอ้อกหุน้กูที้�มี
อนุพนัธ์แฝง 

ข้อจาํกดัในการขาย/โอน 

(ถ้าม)ี 

เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั
และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ทั2งนี2 มี
ขอ้กาํหนดหา้มเปลี�ยนมือตลอดอายุ
ตราสาร 

วนักาํหนดค่าปัจจยั

อ้างองิ 
[●] การคํ�าประกนั/หลกัประกนั ไม่มี 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ที�มี

อนุพนัธ์แฝง 

� Physical � Cash 

� Physical หรือ Cash 
� อื�นๆ Physical และ/หรือ Cash 

การคุ้มครองเงนิต้น 

ณ วนัครบกาํหนดอายุ 

มี 
โดยจาํนวนเงินตน้ไดรั้บการ
คุม้ครองบางส่วนในกรณีที�  
ราคาหลกัทรัพยอ์า้งอิงสุดทา้ย  ณ 
วนักาํหนดค่าหลกัทรัพยต์ํ�ากว่า 

ราคาเสนอขาย ร้อยละ[●] ของมูลค่าที�ตราไว ้
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ราคาเพื�อคาํนวณชดเชยคุม้ครองเงิน
ตน้ โดยจาํนวนเงินตน้ที�จะไดรั้บ
การคุม้ครองจะคาํนวณโดยใชสู้ตร
ตามที�กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ลกัษณะ
และเงื�อนไขในการจ่ายเงินตน้ / 
ผลตอบแทน 

สิทธิในการไถ่ถอนก่อน 

กาํหนด 

ไม่มี ข้อกาํหนดในการดาํรง 

สัดส่วนทางการเงนิ (ถ้าม)ี 

ไม่มี 

อตัราดอกเบี�ย � คงที�ร้อยละ [●] ต่อปี ทั2 งนี2 เป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดสิทธิเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาชุดนั2น ๆ 
โดยกา รกําห นดอัต ราดอ กเ บี2 ย หุ้นกู้ ที� มี
อนุพันธ์แฝงแต่ละชุดนั2 น ขึ2 นอยู่กับอัตรา
ดอกเ บี2 ยตลาด  และแนวโน้มของอัตรา
ดอกเบี2ยในตลาด ณ ช่วงเวลาเสนอขายหุ้นกูที้�
มีอนุพนัธ์แฝงในแต่ละชุด 
� ไม่มี 

การเป็นบุคคลภายใน � เป็น   � ไม่เป็น 

งวดการจ่าย

ผลตอบแทน 
ไม่มี เป็นไปตามลกัษณะและเงื�อนไขในการ
จ่ายเงินตน้/ผลตอบแทน 

นายทะเบียนหุ้นกู้ที�ม ี    

อนุพนัธ์แฝง 
บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จาํกดั 

วนัจ่ายดอกเบี�ย 

งวดแรก 
ไม่มี ผู้จดัจาํหน่าย บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จาํกดั 

อตัราผลตอบแทน

สูงสุด/ตํ�าสุด 

อตัราผลตอบแทนสูงสุดร้อยละ[●]ต่ออายุ
ตราสาร/ 
ขาดทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ [●] ต่ออายตุรา
สารทั2 งนี2 ผลตอบแทนขึ2 นอยู่กับราคาและ
ความผนัผวนของหลกัทรัพยอ์า้งอิง ราคาที�
ตกลงไวล่้วงหน้าสําหรับการซื2อขาย เงิน
ชดเชยคุม้ครองเงินตน้และอายขุองตราสาร 
 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที�มอีนุพนัธ์

แฝง 

ไม่มี 

 

ลกัษณะและเงื�อนไขในการจ่ายเงนิต้น / ผลตอบแทน 

ในกรณีที�ถือหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝงจนครบกาํหนดอายุหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝง ผูถื้อหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงจะได้รับการไถ่ถอน ณ วนัครบ
กาํหนดอายหุุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง ตามหลกัเกณฑก์ารไถ่ถอนดงันี2  

ก. หากราคาหลกัทรัพยอ์า้งอิงสุดทา้ย (Final Security Price) มากกว่าหรือเท่ากบัราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ผูอ้อกหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงจะ
ทาํการไถ่ถอนหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงโดยชาํระราคาดว้ยเงินจาํนวนร้อยละหนึ�งร้อย (XYY) ของมูลค่าที�ตราไวข้องหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝง
ใหก้บัผูถื้อหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงในวนัครบกาํหนดอายหุุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง 

ข. หากราคาหลกัทรัพยอ์า้งอิงสุดทา้ย (Final Security Price) ตํ�ากว่าราคาใช้สิทธิ (Strike Price) แต่มากกว่าหรือเท่ากับราคาเพื�อคํานวณ

เงินชดเชยคุ้มครองเงินต้น (Guaranteed Price) ผูอ้อกหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงจะทาํการไถ่ถอนหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงโดยการส่งมอบ
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หลกัทรัพยอ์า้งอิงตามจาํนวนหลกัทรัพยอ์า้งอิงที�จะส่งมอบและเงินสดส่วนที�เหลือเพื�อการชาํระราคา (ถา้มี) ให้กบัผูถื้อหุ้นกูที้�มี
อนุพนัธ์แฝงในวนัครบกาํหนดอายหุุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง 

ค. หากราคาหลกัทรัพยอ์า้งอิงสุดทา้ย (Final Security Price) ตํ�ากว่าราคาเพื�อคาํนวณเงนิชดเชยคุ้มครองเงนิต้น (Guaranteed Price)  
ผูอ้อกหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงจะทาํการไถ่ถอนหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงโดยการส่งมอบหลกัทรัพยอ์า้งอิงตามจาํนวนหลกัทรัพยอ์า้งอิงที�จะ
ส่งมอบและเงินจาํนวน [เงินชดเชยคุม้ครองเงินตน้+เงินสดส่วนที�เหลือเพื�อการชาํระราคา (ถา้มี)]ให้กบัผูถื้อหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงใน
วนัครบกาํหนดอายหุุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง 

 
 

 
 

 

 

 

 
  
 

ตวัอย่าง 
หลกัทรัพยอ์า้งอิง หุน้สามญัของบริษทั ABC 
ราคาปิดหลกัทรัพยอ์า้งอิงในวนัที�ทาํการตกลงซื2อขายหุน้กูที้�มี
อนุพนัธ์แฝง 

155.50 บาท 

ราคาใชสิ้ทธิ (100% ) ของราคาปิดหลกัทรัพยอ์า้งอิงในวนัที�ทาํ
การตกลงซื2อขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง 

155.50 บาท 

ราคาเพื�อคาํนวณเงินชดเชยคุม้ครองเงินตน้(90%) ของราคาใช้
สิทธิ 

139.95 บาท 

อายขุองหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง 90 วนั 
มูลค่าที�ตราไว ้ 3,000,000 บาท 
ราคาเสนอขาย ร้อยละ 97.32 ของมูลค่าที�ตราไว ้
จาํนวนเงินที�ตอ้งชาํระ 2,919,600 บาท 
จาํนวนหลกัทรัพยอ์า้งอิงที�จะส่งมอบ 19,200 หุน้ 

[3,000,000/(155.5 x (1 + 0.002078))]  
[มูลค่าที�ตราไว/้(ราคาใชสิ้ทธิ x ( 1+ อัตราค่าใช้จ่ายในการส่งมอบหลกัทรัพย์
อ้างอิง*(ถา้มี)))]  

เงินสดส่วนที�เหลือเพื�อการชาํระราคา(ถา้มี) 8,195.92 บาท 
[3,000,000 – (155.5x19,200) – ((155.5x19,200) x 0.002078)] 
[มูลค่าที�ตราไว ้- (จํานวนหลกัทรัพย์อ้างอิงที�จะส่งมอบ x ราคาใช้สิทธิ) – 
ค่าใชจ่้ายในการส่งมอบหลกัทรัพยอ์า้งอิง(ถา้มี)] 

* อตัราค่าใชจ่้ายในการส่งมอบหลกัทรัพยอ์า้งอิงรวมภาษีมูลค่าเพิ�มตามประกาศของบริษทั 

 

Guaranteed Price 
ราคาใชสิ้ทธิ (Strike price) 

ราคาหุ้นอา้งอิง 
 

ผลตอบแทน ณ วนัครบกาํหนดหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝง 

ก ข ค 

แผนภาพแสดงผลตอบแทนของหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์
แฝง ณ วนัครบกาํหนดอายหุุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง 

0 

+ 

- 
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ผู้จองซื2อหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงชาํระค่าหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงเป็นเงิน 2,919,600 บาท โดยใชร้าคาปิดหลกัทรัพยอ์า้งอิงในวนัที�ทาํการตกลงซื2อ

ขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงที�ราคา 155.50 บาท เพื�อคาํนวณหาราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 155.50 บาท (ราคาใชสิ้ทธิ (100% ) ของราคาปิดหลกัทรัพย์
อา้งอิงในวนัที�ทาํการตกลงซื2อขายหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝง) และ คาํนวณหาราคาเพื�อคาํนวณเงินชดเชยคุม้ครองเงินตน้เท่ากบั Xkl.lm บาท 
(ราคาเพื�อคาํนวณเงินชดเชยคุม้ครองเงินตน้(lY%) ของราคาใชสิ้ทธิ) 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ก. หากราคาหลกัทรัพยอ์า้งอิงสุดทา้ย (Final Security Price) ปิดที� 160 บาท ซึ�งมากกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ที�
กาํหนดไว ้155.50 บาท ผูอ้อกหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงจะทาํการไถ่ถอนหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงโดยชาํระราคาดว้ยเงินจาํนวนจาํนวน
3,000,000 บาท ใหก้บัผูถื้อหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงในวนัครบกาํหนดอายหุุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝง ดงันั2นผูถื้อหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงไดรั้บ
ผลตอบแทนร้อยละ 2.75 ต่ออายหุุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง [(3,000,000-2,919,600)/2,919,600] 

ข. หากราคาหลกัทรัพยอ์า้งอิงสุดทา้ย (Final Security Price) ปิดที� 150 บาท ซึ�งตํ�ากว่าราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ที�กาํหนดไว ้155.50 
บาท แต่มากกว่าหรือเท่ากบัราคาเพื�อคาํนวณเงนิชดเชยคุ้มครองเงนิต้น (Guaranteed Price) ที�กาํหนดไว ้139.95 บาท ผูอ้อกหุ้นกูที้�
มีอนุพนัธ์แฝงจะทาํการไถ่ถอนหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงโดยการส่งมอบหลกัทรัพยอ์า้งอิงจาํนวน 19,200 หุ้นและเงินสดส่วนที�เหลือ
เพื�อการชาํระราคาจาํนวน 8,195.92 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 2,888,195.92 บาท*[(19,200 x 150)+8,195.92] ให้กบัผูถื้อหุ้นกูที้�มี
อนุพนัธ์แฝงในวนัครบกาํหนดอายุหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝง ดงันั2นผูถื้อหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงขาดทุนร้อยละ 1.08 ต่ออายุหุ้นกูที้�มี
อนุพนัธ์แฝง [(2,888,195.92 - 2,919,600)/2,919,600] 

ค. หากราคาหลกัทรัพยอ์า้งอิงสุดทา้ย (Final Security Price) ปิดที� 120 บาทซึ�งตํ�ากว่าราคาเพื�อคํานวณเงินชดเชยคุ้มครองเงินต้น
(Guaranteed Price) ที�กาํหนดไว ้139.95 บาท ผูอ้อกหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงจะทาํการไถ่ถอนหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงโดยการส่งมอบ
หลกัทรัพยอ์า้งอิงจาํนวน 19,200 หุน้และเงินชดเชยคุม้ครองเงินตน้จาํนวน  383,040 บาท [(139.95-120) x 19,200] +เงินสดส่วนที�
เหลือเพื�อการชาํระราคาจาํนวน 8,195.92 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 2,695,235.92 บาท [(19,200 x 120) + 8,195.92+ 383,040] ใหก้บัผู ้
ถือหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงในวนัครบกาํหนดอายหุุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงดงันั2นผูถื้อหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงขาดทุนร้อยละ 7.68 ต่ออายหุุ้น
กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง[(2,695,235.92-2,919,600)/2,919,600]   

 

 

 

 

 

 

Guaranteed Price (139.95) 
ราคาใชสิ้ทธิ (155.50) 

ราคาหุ้นอา้งอิง 
 

ผลตอบแทน ณ วนัครบกาํหนดหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝง 

ก ข ค 

แผนภาพแสดงผลตอบแทนของหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์
แฝง ณ วนัครบกาํหนดหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง +2.75% 

-7.68% 
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ลาํดบัการได้รับชําระหนี�กรณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลกิกจิการ 

เจา้หนี2สามญั/เจา้หนี2ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ 

 
 
 
 
 

คาํเตอืนที�สําคญั 

หุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงของบริษทัไม่สามารถเปลี�ยนมือได ้ อีกทั2งหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงเป็นตราสารที�มีความซบัซอ้นมากกวา่หุน้กูห้รือตราสารหนี2
ทั�วไป เนื�องจากเป็นตราสารที�ประกอบดว้ยตราสารหนี2และตราสารอนุพนัธ์ (derivatives) โดยการลงทุนในหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงจะมีความเสี�ยง
ที�เกี�ยวขอ้งหลายดา้น เช่น ความเสี�ยงของปัจจยัอา้งอิงและความเสี�ยงดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสารเป็นตน้ นอกจากนี2ผูล้งทุนมีความเสี�ยงที�จะ
สูญเงินลงทุนทั2งหมดหรือบางส่วนหากหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงไม่มีการคุม้ครองเงินตน้หรือคุม้ครองเงินตน้ตํ�ากวา่ 100% ของเงินลงทุน ทั2งนี2 ผู ้
ลงทุนจะตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจรายละเอียดอยา่งถี�ถว้นก่อนตดัสินใจลงทุน 
 

ลกัษณะพเิศษและความเสี�ยงที�สําคญัของตราสาร 

ผูถื้อหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงอาจไดรั้บการไถ่ถอนหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝง ณ วนัครบกาํหนดอายหุุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงดว้ยหุ้นอา้งอิง ซึ� งมูลค่าหุ้น
อา้งอิงที�ผูถื้อหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงไดรั้บอาจตํ�ากวา่มูลค่าเงินลงทุนในตอนแรก 

 

ความเสี�ยงทั�วไป 

(1) ความเสี�ยงด้านเครดติ (Credit Risk) 
หมายถึง ความเสี�ยงต่อคู่สญัญาเกิดขึ2นจากการที�คู่สญัญาไม่ชาํระตามที�สญัญา ซึ�งในหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงมีความเสี�ยงดา้นเครดิตของผูอ้อก
หุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงจะไม่สามารถชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบี2ยไดเ้ตม็จาํนวน และ/หรือไดต้รงตามกาํหนดเวลา หรือไม่สามารถส่งมอบ
หลกัทรัพยอ์า้งอิงไดใ้นจาํนวนที�ไดต้กลงกนั หรือไม่สามารถปฏิบติัตามไดต้ามขอ้กาํหนดสิทธิ และ/หรือขอ้กาํหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคา
ของหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงที�เกี�ยวขอ้ง  

  (2) ความเสี�ยงด้านราคา (Price Risk) 
หมายถึง ความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของมูลค่าหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง ซึ� งเกิดจากปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ การเปลี�ยนแปลงของ
ราคาของหลกัทรัพยอ์า้งอิง ความผนัผวนของหลกัทรัพยอ์า้งอิง อายุคงเหลือของหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝง ดอกเบี2 ย และเงินปันผลของ
หลกัทรัพยอ์า้งอิง (กรณีไม่มีการปรับสิทธิ) เป็นตน้ ทั2 งนี2  ปัจจยัที�สําคญัที�สุดจะขึ2นอยู่กบัการเปลี�ยนแปลงของราคาหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
ดงันั2นผูล้งทุนอาจมีความเสี�ยงไดรั้บผลขาดทุนจากการที�ราคาตลาดของหลกัทรัพยอ์า้งอิงเปลี�ยนแปลงเมื�อครบกาํหนดไถ่ถอน ดงันั2นนกั
ลงทุนควรศึกษารายละเอียดในขอ้กาํหนดสิทธิเพิ�มเติมเกี�ยวกบัราคาหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงที�เกี�ยวขอ้งของแต่ละประเภทและแต่ละชุด 

(3) ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
หมายถึง ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องในการเปลี�ยนหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงเป็นเงินสด เนื�องจากหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงระยะสั2นที�เสนอขายครั2 ง
นี2ไม่สามารถไถ่ถอนไดก่้อนครบกาํหนดอายแุละผูอ้อกหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงไม่ไดน้าํหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงไปจดทะเบียนซื2อขายในตลาด
รอง อีกทั2งหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝงที�เสนอขายในครั2 งนี2 เป็นการเสนอขายในวงจาํกดัให้แก่นักลงทุนสถาบนัและนักลงทุนรายใหญ่ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์� กจ.p/2560 (การกาํหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ
และผูล้งทุนรายใหญ่ ฉบบัลงวนัที� r กุมภาพนัธ์ พ.ศ. smtY (รวมถึงที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติมหรือใชแ้ทนที�)) เป็นหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงชนิด
ระบุชื�อผูถื้อ และผูอ้ออกหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงไดจ้ดขอ้จาํกดัการโอนไวก้บัสาํนกังาน ก.ล.ต.โดยผูอ้อกหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงขอสงวนสิทธิ

เจา้หนี2 มีประกนั เจา้หนี2สามญั/ 
เจา้หนี2ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ 

 

เจา้หนี2ประเภทดอ้ยสิทธิ ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ ผูถื้อหุน้สามญั 
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ที�จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงไม่วา่ทอดใดๆให้แก่บุคคลอื�น เวน้แต่เป็นการโอนตามกฎหมายทางมรดกหรือตาม
คาํสั�งศาล ดงันั2นผูถื้อหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงอาจมีความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องอนัเนื�องจากขอ้จาํกดัการโอน และการไม่มีตลาดรองสาํหรับ
ซื2อขายหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง 
นอกจากความเสี�ยงขา้งตน้แลว้ผูล้งทุนอาจจะไดรั้บความสี�ยงที�สาํคญัดา้นต่างๆ ดงันี2  

• ความเสี�ยงเกี�ยวกบับุคลากร 

• ความเสี�ยงดา้นความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพยแ์ละภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

• ความเสี�ยงดา้นการแข่งขนัในธุรกิจหลกัทรัพย ์

• ความเสี�ยงจากการผิดนดัชาํระเงินของลูกคา้ 

• ความเสี�ยงจากการจดัจาํหน่าย 

• ความเสี�ยงจากการดาํเนินธุรกิจภายใตก้ฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกาศที�เขม้งวดของหน่วยงานที�กาํกบัดูแล 

• ความเสี�ยงจากการขดัขอ้งของระบบคอมพิวเตอร์ 

• ความเสี�ยงจากเหตุการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

• ความเสี�ยงในการชาํระเงินและส่งมอบหลกัทรัพยอ์า้งอิงอนัเนื�องจากระบบคอมพิวเตอร์ หรือขอ้ผิดพลาดของบุคคล 
ทั2งนี2 ผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี�ยวกบัความเสี�ยงซึ� งประกอบดว้ยความเสี�ยงของผูอ้อกหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงและความเสี�ยงของ  
หุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงเพิ�มเติมไดใ้น ขอ้ s หน้าที�  p ของส่วนที� k ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงและ
หนงัสือชี2ชวน 

 

ข้อมูลผู้ออกตราสาร 

 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จาํกดั  เป็นบริษทัหลกัทรัพยที์�ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ภายใตพ้ระราชบญัญติัธุรกิจหลกัทรัพย ์
พ.ศ.smkm ในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์t ประเภทดงันี2  

1. การเป็นนายหนา้ซื2อขายหลกัทรัพย ์ 
2. การคา้หลกัทรัพย ์

3. การจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์

4. การเป็นที�ปรึกษาการลงทุน 

5. การยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์    

6. การจดัการกองทุนส่วนบุคคล (บริษทัขอหยดุประกอบกิจการชั�วคราว)  
นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ผูอ้อกหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงไดรั้บใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจสัญญาซื2อขายล่วงหนา้แบบ ส-X 
ซึ�งเป็นใบอนุญาตภายใตพ้ระราชบญัญติัสัญญาซื2อขายล่วงหนา้ โดยปัจจุบนัผูอ้อกหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงไดรั้บความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจ
ประเภทการเป็นตวัแทนสญัญาซื2อขายล่วงหนา้ นอกจากนี2ผูอ้อกหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงยงัไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ในการปฏิบติั
หนา้ที�เป็นที�ปรึกษาทางการเงิน 

 

วตัถุประสงค์ในการเสนอขาย 

ผูอ้อกหุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝงมีวตัถุประสงคใ์นการนาํเงินที�ไดจ้ากการเสนอขายหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงไปใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจรวมถึง
การนาํเงินส่วนหนึ�งไปใชใ้นการป้องกนัความเสี�ยงเกี�ยวกบัความผนัผวนของราคาหลกัทรัพยอ์า้งอิงตามนโยบายบริหารความเสี�ยงของผูอ้อก
หุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง  
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สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานย้อนหลงัปี K ปี และไตรมาสล่าสุดรือเท่าที�มผีลการดาํเนินงานจริง  

(1)  ICR  =  กาํไรก่อนดอกเบี2ยและภาษีเงินได ้/ ดอกเบี2ยจ่าย   
(2)  DSCR = กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน / ผลรวมของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงินและดอกเบี2ยจ่ายจากการดาํเนินงาน 

ข้อมูล ไตรมาส K ปี KLMJ ปี KLM\ ปี KLL] 

สินทรัพยร์วม 1,763.90 ลา้นบาท  1,719.38 ลา้นบาท 1,752.07 ลา้นบาท 
หนี2 สินรวม 805.29 ลา้นบาท 769.77 ลา้นบาท 809.82 ลา้นบาท 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 958.62 ลา้นบาท 949.61 ลา้นบาท 942.25 ลา้นบาท 
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) 711.61  ลา้นบาท 705.57  ลา้นบาท 736.75 ลา้นบาท 
ค่านายหนา้ 194.68 ลา้นบาท 378.60 ลา้นบาท 481.94 ลา้นบาท 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการอื�น 43.56  ลา้นบาท 62.58  ลา้นบาท 21.75 ลา้นบาท 
กาํไรสุทธิ 6.81 ลา้นบาท 7.36 ลา้นบาท 41.17 ลา้นบาท 
อตัรากาํไรสุทธิ s.pr % X.km % 6.52 % 
อตัราผลตอบแทนผูล้งทุน 0.71 % 0.78 % 4.37 % 
อตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี2 สินทั�วไปและ
ทรัพยสิ์นที�ตอ้งวางเป็นหลกัประกนั (NCR) 

99.86 % 108.54 % 117.53 % 

อตัราส่วนหนี2 สินสุทธิต่อกาํไรก่อน ดอกเบี2ยจ่าย ภาษีเงินได ้
ค่าเสื�อมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 36.72 18.88 9.43 
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี2ย (ICR) (X) 1.99 1.49 3.71 
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผกูพนั (DSCR) (s) 7.14 0.17 (1.16) 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 2.80 2.17 1.56 
อตัราหนี2 สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ Y.rp Y.rX Y.rt 
อตัราส่วนตั{วเงินจ่ายต่อหนี2 สินที�มีภาระดอกเบี2ย N/A N/A N/A 
อตัราส่วนที�มีภาระดอกเบี2ยที�ครบกาํหนดภายใน 1 ปีต่อ
หนี2 สินที�มีภาระดอกเบี2ยทั2งหมด N/A N/A N/A 
อตัราส่วนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินต่อหนี2 สินรวม N/A N/A N/A 

 

ประวตักิารผดินัดชําระหนี� 

√       ไมม่ี                มี 

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