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ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือช้ีชวน ซ่ึงเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับ               
การเสนอขายลกัษณะและความเส่ียงของหุ้นกู้ทีม่อีนุพนัธ์แฝงของบริษทัหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั (“บริษัท”) ดงันั้นผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูล
ในรายละเอียดจากหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม ซ่ึงสามารถขอได้จากผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดง
รายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนทีบ่ริษัทยืน่ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ได้ที ่website ของส านักงาน ก.ล.ต. 

สรุปข้อมูลส าคญัของตราสาร (Fact Sheet) 
“หุ้นกู้ทีม่อีนุพนัธ์แฝงระยะส้ันซ่ึงเปลีย่นมอืไม่ได้และมกีารไถ่ถอนอ้างองิกบั[หุ้นสามญัของ [●] / หน่วยลงทุนของ [●] โดย [●] ] 

ทีอ่อกโดย บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั ชุดที ่[●] อายุ [●] วนัครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.[●]” 
ภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ทีม่อีนุพนัธ์แฝงระยะส้ันของบริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั คร้ังที ่1/2562 

 

ข้อมูลทีส่ าคญัของตราสาร 
 

ประเภทตราสาร หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง.............. 
หุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝงระยะสั้ นประเภท 
Fixed Coupon Protected Bull Note (Stock 
Settlement) ท่ีมีการไถ่ถอนโดยการส่งมอบ
หลกัทรัพยอ์า้งอิง และ/หรือเงิน 

อายุตราสาร [●] 
วนัทีอ่อกตราสาร [●] 

สกลุเงนิ ไทยบาท วนัทีค่รบก าหนดอายุ [●] 
การจดัอนัดบัความ 
น่าเช่ือถือ 

 ไม่มี ผูค้  ้าประกนั / ผูรั้บอาวลั…. 
ตราสารผูอ้อกตราสาร ……….. 
จดัอนัดบัโดย  ……… วนัท่ี……… 

ระยะเวลาการเสนอขาย [●] 
จ านวนหน่วยทีเ่สนอขาย [●] 
มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหน่วย [●] 

ประเภทการเสนอขาย PO    PP (II&HNW) มูลค่าการเสนอขายรวม [●] 
ปัจจยัอ้างองิ หุน้สามญัของ [●] / หน่วยลงทุนของ [●] 

โดย [●] รายละเอียดของปัจจยัอา้งอิง
สามารถดูไดจ้ากหนงัสือช้ีชวนหนา้ 3 ของ
ส่วนท่ี 4 
ทั้งน้ีขอ้มูลส าคญัของปัจจยัอา้งอิง เช่น ผล
การด าเนินงานยอ้นหลงั  ผูล้งทุนสามารถดูได้
ท่ี [●] หรือสอบถามไดจ้ากผูอ้อกหุน้กูท่ี้มี
อนุพนัธ์แฝง 

ข้อจ ากดัในการขาย/โอน 
(ถ้าม)ี 

เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั
และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ทั้งน้ีมี
ขอ้ก าหนดหา้มเปล่ียนมือตลอดอายุ
ตราสาร 

วนัก าหนดค่าปัจจยั
อ้างองิ 

[●] การค า้ประกนั/หลกัประกนั ไม่มี 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ทีม่ี
อนุพนัธ์แฝง 

PhysicalCash 
Physical หรือ Cash 
อ่ืนๆ Physical และ/หรือ Cash 

การคุ้มครองเงนิต้น 
ณ วนัครบก าหนดอายุ 

มี 
โดยจ านวนเงินตน้ไดรั้บการ
คุม้ครองบางส่วนในกรณีท่ี  
ราคาหลกัทรัพยอ์า้งอิงสุดทา้ย  ณ 
วนัก าหนดค่าหลกัทรัพยต์ า่กว่า 

ราคาเสนอขาย ร้อยละ100 ของมูลค่าท่ีตราไว ้
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ราคาเพื่อค านวณชดเชยคุม้ครองเงิน
ตน้ โดยจ านวนเงินตน้ท่ีจะไดรั้บ
การคุม้ครองจะค านวณโดยใชสู้ตร
ตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ลกัษณะ
และเง่ือนไขในการจ่ายเงินตน้ / 
ผลตอบแทน 

สิทธิในการไถ่ถอนก่อน 
ก าหนด 

ไม่มี เวน้แต่เป็นกรณีท่ีไดร้ะบุไวข้อ้ 7.1.1 
และขอ้ 7.1.2 ของขอ้ก าหนดสิทธิ 

ข้อก าหนดในการด ารง 
สัดส่วนทางการเงนิ (ถ้าม)ี 

ไม่มี 

อตัราดอกเบีย้  คงท่ีร้อยละ [●] ต่อปี ทั้ งน้ีเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดสิทธิเพ่ิมเติมเก่ียวกบัราคาชุดนั้น ๆ 
โดยการก าหนดอัตราดอกเ บ้ีย หุ้นกู้ ท่ี มี
อนุพันธ์แฝงแต่ละชุดนั้ น ข้ึนอยู่กับอัตรา
ดอกเ บ้ียตลาด และแนวโน้มของอัตรา
ดอกเบ้ียในตลาด ณ ช่วงเวลาเสนอขายหุ้นกูท่ี้
มีอนุพนัธ์แฝงในแต่ละชุด 
 ไม่มี 

การเป็นบุคคลภายใน  เป็น  ไม่เป็น 

งวดการจ่าย
ผลตอบแทน 

  ช าระดอกเบ้ียเพียงคร้ังเดียวในวนัครบ
ก าหนดอายุหุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงโดยอัตรา
ดอกเบ้ียเป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิเพ่ิมเติม
เก่ียวกบัราคา 
 ช าระดอกเบ้ียในวนัก าหนดช าระดอกเบ้ีย
ในแต่ละงวดและช าระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยใน
วนัไถ่ถอนหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงตามท่ีก าหนด
ไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิเพ่ิมเติมเก่ียวกบัราคา 

นายทะเบียนหุ้นกู้ทีม่ ี    
อนุพนัธ์แฝง 

บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

วนัจ่ายดอกเบีย้ 
งวดแรก 

 ช าระเพียงคร้ังเดียวในวนัครบก าหนด 
อายหุุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 
  ช าระในวนัก าหนดช าระดอกเบ้ียงวดแรก
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิเพ่ิมเติม
เก่ียวกบัราคา 

ผู้จดัจ าหน่าย บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

อตัราผลตอบแทน
สูงสุด/ต า่สุด 

อตัราผลตอบแทนสูงสุดร้อยละ[●]ต่ออายุ
ตราสาร/ 
ขาดทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ [●] ต่ออายตุรา
สารทั้ งน้ีผลตอบแทนข้ึนอยู่กับราคาและ
ความผนัผวนของหลกัทรัพยอ์า้งอิง ราคาท่ี
ตกลงไวล่้วงหน้าส าหรับการซ้ือขาย เงิน
ชดเชยคุม้ครองเงินตน้และอายขุองตราสาร 
 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทีม่อีนุพนัธ์
แฝง 

ไม่มี 
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ลกัษณะและเงือ่นไขในการจ่ายเงนิต้น / ผลตอบแทน 
ในกรณีท่ีถือหุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงจนครบก าหนดอายุหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ผูถื้อหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงจะได้รับการไถ่ถอน ณ วนัครบ

ก าหนดอายหุุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ตามหลกัเกณฑก์ารไถ่ถอนดงัน้ี 
ก. หากราคาหลกัทรัพยอ์า้งอิงสุดทา้ย (Final Security Price) มากกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ผูอ้อกหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงจะท า

การไถ่ถอนหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงโดยช าระราคาดว้ยเงินใหก้บัผูถื้อหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงในวนัครบก าหนดอายหุุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ดงัน้ี   
(1) จ านวนร้อยละหน่ึงร้อย (100) ของมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 
(2) ดอกเบ้ียหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง เป็นจ านวนเท่ากบัจ านวนท่ีค านวณไดจ้ากหลกัเกณฑก์ารค านวณท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 25 ของขอ้ก าหนด

สิทธิเพ่ิมเติมเก่ียวกบัราคาของหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงน้ี  
ข. หากราคาหลกัทรัพยอ์า้งอิงสุดทา้ย (Final Security Price) ต ่ากว่าราคาใช้สิทธิ (Strike Price) แต่มากกว่าหรือเท่ากับราคาเพื่อค านวณเงิน

ชดเชยคุ้มครองเงนิต้น (Guaranteed Price) ผูอ้อกหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงจะท าการไถ่ถอนหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงให้กบัผูถื้อหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์
แฝงในวนัครบก าหนดอายหุุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ดงัน้ี   
(1) ส่งมอบหลกัทรัพยอ์า้งอิงตามจ านวนหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีจะส่งมอบ และ 
(2) ดอกเบ้ียหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง เป็นจ านวนเท่ากบัจ านวนท่ีค านวณไดจ้ากหลกัเกณฑก์ารค านวณท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 25 ของขอ้ก าหนด

สิทธิเพ่ิมเติมเก่ียวกบัราคาของหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงน้ี และเงินสดส่วนท่ีเหลือเพ่ือการช าระราคา(ถา้มี)  
ค. หากราคาหลกัทรัพยอ์า้งอิงสุดทา้ย (Final Security Price) ต ่ากว่าราคาเพื่อค านวณเงินชดเชยคุ้มครองเงินต้น (Guaranteed Price)  ผูอ้อก

หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงจะท าการไถ่ถอนหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงใหก้บัผูถื้อหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงในวนัครบก าหนดอายหุุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ดงัน้ี   
(1) ส่งมอบหลกัทรัพยอ์า้งอิงตามจ านวนหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีจะส่งมอบ และ 
(2) ดอกเบ้ียหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง เป็นจ านวนเท่ากบัจ านวนท่ีค านวณไดจ้ากหลกัเกณฑก์ารค านวณท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 25 ของขอ้ก าหนด

สิทธิเพ่ิมเติมเก่ียวกบัราคาของหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงน้ี และเงินสดส่วนท่ีเหลือเพ่ือการช าระราคา(ถา้มี) และ 
      (3) เงินชดเชยคุม้ครองเงินตน้ 

 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guaranteed Price 
ราคาใชสิ้ทธิ (Strike price) 

ราคาหุ้นอา้งอิง 
 

ผลตอบแทน ณ วนัครบก าหนดหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 

ก ข ค 

แผนภาพแสดงผลตอบแทนของหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์
แฝง ณ วนัครบก าหนดอายหุุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 

0 

+ 

- 
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ตวัอย่าง 
หลกัทรัพยอ์า้งอิง หุน้สามญัของบริษทั ABC 
ราคาปัจจุบนัหลกัทรัพยอ์า้งอิง 100.00 บาท 
ราคาใชสิ้ทธิ (98% ) ของราคาปัจจุบนัหลกัทรัพยอ์า้งอิง 98.00 บาท 
ราคาเพื่อค านวณเงินชดเชยคุม้ครองเงินตน้(80%) ของราคาใช้
สิทธิ 

78.40 บาท 

อายขุองหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 90 วนั 
มูลค่าท่ีตราไว ้ 4,000,000 บาท 
ราคาเสนอขาย ร้อยละ 100.00 ของมูลค่าท่ีตราไว ้
จ านวนเงินท่ีตอ้งช าระ 4,000,000 บาท 
จ านวนหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีจะส่งมอบ 40,700 หุน้ 

[4,000,000/(98 x (1 + 0.002078))]  
[มูลค่าท่ีตราไว/้(ราคาใชสิ้ทธิ x ( 1+ อัตราค่าใช้จ่ายในการส่งมอบหลกัทรัพย์
อ้างอิง*(ถ้ามี)))]  

เงินสดส่วนท่ีเหลือเพ่ือการช าระราคา(ถา้มี) 3,111.69 บาท 
[4,000,000 – (98x40,700) – ((98x40,700) x 0.002078)] 
[มูลค่าท่ีตราไว ้- (จ านวนหลกัทรัพย์อ้างอิงท่ีจะส่งมอบ x ราคาใช้สิทธิ) – 
ค่าใชจ่้ายในการส่งมอบหลกัทรัพยอ์า้งอิง(ถา้มี)] 

อตัราดอกเบ้ียหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงก่อนภาษี คงท่ีร้อยละ 12.00 ต่อปี 
ดอกเบ้ียหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง จ่ายดอกเบ้ียงวดท่ี 1 จ านวน 30 วนั จ านวนเงิน 39,452.05  บาท 

 [4,000,000 x 12% x 30/365]  
จ่ายดอกเบ้ียงวดท่ี 2 จ านวน 30 วนั จ านวนเงิน 39,452.05  บาท 
 [4,000,000 x 12% x 30/365]  
จ่ายดอกเบ้ียงวดท่ี 3 จ านวน 30 วนั จ านวนเงิน 39,452.05  บาท 
 [4,000,000 x 12% x 30/365]  
 

* อตัราค่าใชจ่้ายในการส่งมอบหลกัทรัพยอ์า้งอิงรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามประกาศของบริษทั 
 

ผู้จองซ้ือหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงช าระค่าหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงเป็นเงิน 4,000,000 บาท โดยใชร้าคาปัจจุบนัหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีราคา 100 บาท 
เพ่ือค านวณหาราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 98 บาท (ราคาใชสิ้ทธิ (98% ) ของราคาปัจจุบนัหลกัทรัพยอ์า้งอิง) และ ค านวณหาราคาเพื่อค านวณเงิน
ชดเชยคุม้ครองเงินตน้เท่ากบั 78.40 บาท (ราคาเพื่อค านวณเงินชดเชยคุม้ครองเงินตน้(80%) ของราคาใชสิ้ทธิ) 
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ก. หากราคาหลกัทรัพยอ์า้งอิงสุดทา้ย (Final Security Price) ปิดท่ีราคา 105 บาทซ่ึงมากกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ท่ี
ก าหนดไว ้98 บาท ผูอ้อกหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงจะท าการไถ่ถอนหุ้นกูอ้นุพนัธ์และช าระเงินค่าดอกเบ้ียหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงงวด
สุดทา้ย โดยช าระราคาดว้ยเงินจ านวน   4,039,452.05 บาท [4,000,000 + 39,452.05] ให้กบัผูถื้อหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงในวนัครบ
ก าหนดอายหุุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ดงันั้นเม่ือรวมดอกเบ้ียท่ีไดรั้บตลอดอายตุราสารและมูลค่ารวมท่ีผูอ้อกหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงไดท้ า
การไถ่ถอนในวนัครบก าหนดอายหุุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ผูถื้อหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงไดรั้บผลตอบแทนร้อยละ 2.96  ต่ออายหุุ้นกูท่ี้มี
อนุพนัธ์แฝง[(39,452.05 +39,452.05 + 4,039,452.05 - 4,000,000)/4,000,000] 

ข. หากราคาหลกัทรัพยอ์า้งอิงสุดทา้ย (Final Security Price) ปิดท่ี 95 บาท ซ่ึงต ่ากว่าราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ท่ีก าหนดไว ้98 บาท 
แต่มากกว่าหรือเท่ากับราคาเพื่อค านวณเงินชดเชยคุ้มครองเงินต้น (Guaranteed Price) ท่ีก าหนดไว ้78.40 บาท ผูอ้อกหุ้นกูท่ี้มี
อนุพนัธ์แฝงจะท าการไถ่ถอนหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงโดยการส่งมอบหลกัทรัพยอ์า้งอิงจ านวน 40,700 หุน้และเงินสดส่วนท่ีเหลือเพ่ือ
การช าระราคาจ านวน 3,111.69 บาท และช าระเงินค่าดอกเบ้ียหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงงวดสุดทา้ยจ านวน 39,452.05 บาท คิดเป็นมูลค่า
รวม 3,909,063.74 บาท[(40,700 x 95)+3,111.69+39,452.05] ให้กบัผูถื้อหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงในวนัครบก าหนดอายุหุ้นกูท่ี้มี
อนุพนัธ์แฝง ดงันั้นเม่ือรวมดอกเบ้ียท่ีไดรั้บตลอดอายตุราสารและมูลค่ารวมท่ีผูอ้อกหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงไดท้ าการไถ่ถอนในวนั
ครบก าหนดอายหุุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ผูถื้อหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงขาดทุนร้อยละ 0.30 ต่ออายหุุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง  
[(39,452.05 +39,452.05 +3,909,063.74 – 4,000,000)/4,000,000] 

ค. หากราคาหลกัทรัพยอ์า้งอิงสุดทา้ย (Final Security Price) ปิดท่ี 75 บาทซ่ึงต ่ากว่าราคาเพื่อค านวณเงินชดเชยคุ้มครองเงินต้น
(Guaranteed Price) ท่ีก าหนดไว ้78.40 บาท ผูอ้อกหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงจะท าการไถ่ถอนหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงโดยการส่งมอบ
หลกัทรัพยอ์า้งอิงจ านวน 40,700 หุ้นและเงินชดเชยคุม้ครองเงินตน้จ านวน  138,380 บาท [(78.40-75) x 40,700] +เงินสดส่วนท่ี
เหลือเพื่อการช าระราคาจ านวน 3,111.69 บาทและช าระเงินค่าดอกเบ้ียหุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงงวดสุดท้ายคิดเป็นมูลค่ารวม 
3,233,443.74 บาท [(40,700 x 75) + 138,380 + 3,111.69 + 39,452.05] ใหก้บัผูถื้อหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงในวนัครบก าหนดอายหุุ้นกู้
ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง ดงันั้นเม่ือรวมดอกเบ้ียท่ีไดรั้บตลอดอายตุราสารและมูลค่ารวมท่ีผูอ้อกหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงไดท้ าการไถ่ถอนใน
วนัครบก าหนดอายหุุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ผูถื้อหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงขาดทุนร้อยละ 17.19 ต่ออายหุุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 
[(39,452.05 +39,452.05 +3,233,443.74 -4,000,000)/4,000,000]   

 
 
 
 

Guaranteed Price (78.40) 
ราคาใชสิ้ทธิ ( 98.00 ) 

ราคาหุ้นอา้งอิง 
 

ผลตอบแทน ณ วนัครบก าหนดหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 

ก ข ค 

แผนภาพแสดงผลตอบแทนของหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์
แฝง ณ วนัครบก าหนดหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง +2.96% 

-17.19% 
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ล าดบัการได้รับช าระหนีก้รณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลกิกจิการ 

เจา้หน้ีสามญั/เจา้หน้ีประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ 
 
 
 
 
 

ค าเตอืนทีส่ าคญั 
หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงของบริษทัไม่สามารถเปล่ียนมือได ้ อีกทั้งหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงเป็นตราสารท่ีมีความซบัซอ้นมากกวา่หุน้กูห้รือตราสารหน้ี
ทัว่ไป เน่ืองจากเป็นตราสารท่ีประกอบดว้ยตราสารหน้ีและตราสารอนุพนัธ์ (derivatives) โดยการลงทุนในหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงจะมีความเส่ียง
ท่ีเก่ียวขอ้งหลายดา้น เช่น ความเส่ียงของปัจจยัอา้งอิงและความเส่ียงดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสารเป็นตน้  นอกจากน้ีผูล้งทุนมีความเส่ียงท่ีจะ
สูญเงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนหากหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงไม่มีการคุม้ครองเงินตน้หรือคุม้ครองเงินตน้ต ่ากวา่ 100% ของเงินลงทุน ทั้งน้ีผู ้
ลงทุนจะตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจรายละเอียดอยา่งถ่ีถว้นก่อนตดัสินใจลงทุน 
 

ลกัษณะพเิศษและความเส่ียงทีส่ าคญัของตราสาร 

1. ผูถื้อหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงอาจไดรั้บการไถ่ถอนหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ณ วนัครบก าหนดอายุหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงดว้ยหุ้นอา้งอิง ซ่ึง
มูลค่าหุน้อา้งอิงท่ีผูถื้อหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงไดรั้บอาจต ่ากวา่มูลค่าเงินลงทุนในตอนแรก 

2. การใชสิ้ทธิของผูอ้อกหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงในการไถ่ถอนหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงก่อนวนัครบก าหนดอายหุุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง  เม่ือมี
เหตุแห่งการปรับราคาหรือเหตุการณ์พิเศษเกิดข้ึนตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ และตวัแทนค านวณเงินไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ 
การปรับราคาหรือการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิใด ๆ ไม่สามารถท าไดอ้ยา่งเหมาะสมตามผลกระทบจากเหตุแห่งการปรับ
ราคาหรือเหตุการณ์พิเศษเกิดข้ึนตามท่ีไดร้ะบุไวข้อ้ก าหนดสิทธิ  ผูอ้อกหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงมีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์
แฝงทั้งหมดก่อนวนัครบก าหนดหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงได ้ โดยมิตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูถื้อหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง เท่ากบัมูลค่า
ตลาดท่ีเป็นธรรมของหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ณ ขณะนั้น ท่ีไดจ้ากตวัแทนค านวณเงินก าหนด โดยผูอ้อกหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงจะช าระ
หน้ีดว้ยเงินในวนัไถ่ถอนหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงก่อนวนัครบก าหนดอายหุุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงตามวิธีการท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
ซ่ึงกรณีดงักล่าวอาจส่งผลใหผู้ถื้อหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงไดรั้บผลขาดทุนหรือไดรั้บผลตอบแทนนอ้ยกวา่ท่ีไดค้าดการณ์ไวใ้นตอนแรก 

3. ผูถื้อหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงมีสิทธิแจง้ขอใหผู้อ้อกหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงไถ่ถอนหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงทั้งหมดของตนก่อนวนัครบก าหนด
หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงได ้โดยการขอใชสิ้ทธิดงักล่าวจะกระท าไดต้่อเม่ือผูถื้อหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงไดช้ าระค่าหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีได้
จองซ้ือเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้และตอ้งขอใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงทั้งหมดในแต่ละชุดท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตาม ผูอ้อกหุ้นกูท่ี้
มีอนุพนัธ์แฝงมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือยนิยอมใหผู้ถื้อหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงก่อนครบก าหนดอายหุุน้
กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงตามดุลยพินิจของผูอ้อกหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ผูอ้อกหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงจะช าระหน้ีดว้ยเงินเพ่ือไถ่ถอนหุ้นกูท่ี้มี
อนุพนัธ์แฝงก่อนวนัครบก าหนดอายหุุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงเป็นจ านวนเท่ากบัมูลค่าตลาดท่ีเป็นธรรมของหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ณ วนั
ก าหนดมูลค่าหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงก่อนครบก าหนด ท่ีไดจ้ากตวัแทนค านวณเงินก าหนดหกัดว้ยค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนก าหนด
ในอัตราร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง หรืออตัราอ่ืนใด (“ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนก าหนด”) 
ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นแบบเเจง้ขอใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงก่อนก าหนด  ทั้งน้ีเป็นไปรายละเอียดท่ีไดต้ามขอ้ก าหนดสิทธิและ
ขอ้ก าหนดสิทธิเพ่ิมเติมเก่ียวกบัราคา 

 

เจา้หน้ีมีประกนั 

 
เจา้หน้ีสามญั/ 
เจา้หน้ีประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ 

 

เจา้หน้ีประเภทดอ้ยสิทธิ 

 
ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ 

 

ผูถื้อหุน้สามญั 
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ความเส่ียงทัว่ไป 

(1) ความเส่ียงด้านเครดติ (Credit Risk) 
นกัลงทุนท่ีลงทุนในหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงอาจมีความเส่ียงดา้นเครดิตจากการท่ีบริษทัในฐานะผูอ้อกหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงจะไม่สามารถ
ช าระคืนเงินตน้พร้อมทั้งอตัราดอกเบ้ียไดเ้ต็มจ านวน และ/หรือไดต้รงตามก าหนดเวลา หรือไม่สามารถส่งมอบหลกัทรัพยอ์า้งอิงไดใ้น
จ านวนท่ีไดต้กลงกนั หรือไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามขอ้ก าหนดสิทธิ และ/หรือขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัราคาของหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 

  (2) ความเส่ียงด้านราคา (Price Risk) 
มูลค่าหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงอาจมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงเกิดจากปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของราคาของหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
ความผนัผวนของหลกัทรัพยอ์า้งอิง อายคุงเหลือของหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ดอกเบ้ีย และเงินปันผลของหลกัทรัพยอ์า้งอิง (กรณีไม่มีการ
ปรับสิทธิ) เป็นตน้ ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดจะข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยอ์า้งอิง ดงันั้นผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงไดรั้บ
ผลขาดทุนจากการท่ีราคาตลาดของหลกัทรัพยอ์า้งอิงเปล่ียนแปลงเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน ดงันั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดใน
ขอ้ก าหนดสิทธิเพ่ิมเติมเก่ียวกบัราคาหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีเก่ียวขอ้งของแต่ละประเภทและแต่ละชุด 

(3) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
เน่ืองจากหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงระยะสั้นท่ีเสนอขายคร้ังน้ีไม่ไดน้ าหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงไปจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดรอง อีกทั้งหุ้นกูท่ี้มี
อนุพนัธ์แฝงท่ีเสนอขายในคร้ังน้ีเป็นการเสนอขายในวงจ ากดัให้แก่นกัลงทุนสถาบนัและนกัลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ.4/2560 (การก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษและผูล้งทุนรายใหญ่ 
ฉบบัลงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือใชแ้ทนท่ี)) เป็นหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงชนิดระบุช่ือผูถื้อ และผูอ้ออก
หุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงไดจ้ดขอ้จ ากดัการโอนไวก้บัส านกังาน ก.ล.ต.โดยผูอ้อกหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับจดทะเบียน
การโอนหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงไม่วา่ทอดใดๆใหแ้ก่บุคคลอ่ืน เวน้แต่เป็นการโอนตามกฎหมายทางมรดกหรือตามค าสัง่ศาล ดงันั้นผูถื้อหุน้กู้
ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงอาจมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอนัเน่ืองจากขอ้จ ากดัการโอน  
ในกรณีท่ีผูอ้อกหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงซ้ือคืนหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงจากนกัลงทุนก่อนครบก าหนดอายหุรือนกัลงทุนขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง
คืนใหก้บัผูอ้อกหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงก่อนครบก าหนดอาย ุ ผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บผลตอบแทนในอตัราเท่ากบัการถือหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง
จนครบก าหนดอายุ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัมูลค่าตลาดท่ีเป็นธรรมของหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ณ วนัก าหนดมูลค่าหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงก่อนครบ
ก าหนด ท่ีได้จากตวัแทนค านวณเงินโดยการน าราคาหลกัทรัพยอ์า้งอิง ณ วนัก าหนดมูลค่าหุ้นกู้ท่ีอนุพนัธ์แฝงก่อนครบก าหนด มา
พิจารณาประกอบการก าหนดมูลค่าตลาดท่ีเป็นธรรมของหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงเพ่ือไถ่ถอนหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงก่อนครบก าหนด 
นอกจากความเส่ียงขา้งตน้แลว้ผูล้งทุนอาจจะไดรั้บความส่ียงท่ีส าคญัดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 ความเส่ียงเก่ียวกบับุคลากร 
 ความเส่ียงดา้นความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพยแ์ละภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
 ความเส่ียงดา้นการแข่งขนัในธุรกิจหลกัทรัพย ์
 ความเส่ียงจากการผิดนดัช าระเงินของลูกคา้ 
 ความเส่ียงจากการจดัจ าหน่าย 
 ความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจภายใตก้ฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกาศท่ีเขม้งวดของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล 
 ความเส่ียงจากการขดัขอ้งของระบบคอมพิวเตอร์ 
 ความเส่ียงจากเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
 ความเส่ียงในการช าระเงินและส่งมอบหลกัทรัพยอ์า้งอิงอนัเน่ืองจากระบบคอมพิวเตอร์ หรือขอ้ผิดพลาดของบุคคล 

ทั้งน้ีผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัความเส่ียงซ่ึงประกอบดว้ยความเส่ียงของผูอ้อกหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงและความเส่ียงของ  
หุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงเพ่ิมเติมไดใ้น ขอ้ 2 หน้าท่ี 4 ของส่วนท่ี 3 ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงและ
หนงัสือช้ีชวน 



                                                                                                                                                   แบบ Fact Sheet หุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง และค าอธิบาย 

สรุปขอ้มูลส าคญัของหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง (Fact Sheet)             ขอ้มูล ณ. วนัท่ี (วนั/เดือน/ปี) 

 8 

 

ข้อมูลผู้ออกตราสาร 
 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ ากดั  เป็นบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ภายใตพ้ระราชบญัญติัธุรกิจหลกัทรัพย ์
พ.ศ.2535 ในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์6 ประเภทดงัน้ี 

1. การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
2. การคา้หลกัทรัพย ์
3. การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
4. การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 
5. การยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์    
6. การจดัการกองทุนส่วนบุคคล (บริษทัขอหยดุประกอบกิจการชัว่คราว)  

นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ผูอ้อกหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงไดรั้บใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แบบ ส-1 
ซ่ึงเป็นใบอนุญาตภายใตพ้ระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยปัจจุบนัผูอ้อกหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงไดรั้บความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจ
ประเภทการเป็นตวัแทนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและการเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า นอกจากน้ีผูอ้อกหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงยงัไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน 

 
วตัถุประสงค์ในการเสนอขาย 

ผูอ้อกหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงมีวตัถุประสงคใ์นการน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงไปใชป้ระโยชน์ในการด าเนินธุรกิจรวมถึง
การน าเงินส่วนหน่ึงไปใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงเก่ียวกบัความผนัผวนของราคาหลกัทรัพยอ์า้งอิงตามนโยบายบริหารความเส่ียงของผูอ้อก
หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง  
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สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานย้อนหลงัปี 2 ปี และไตรมาสล่าสุดรือเท่าทีม่ผีลการด าเนินงานจริง  

 
(1)  ICR  =  ก าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีเงินได ้/ ดอกเบ้ียจ่าย   
(2)  DSCR = กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / ผลรวมของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงินและดอกเบ้ียจ่ายจากการด าเนินงาน 
* ปรับปรุงก าไรก่อน ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่ายให้เป็นรายปีโดยการคูณสอง 

ข้อมูล 30 มถุินายน 2562 ปี 2561 ปี 2560 
สินทรัพยร์วม 1,950.08 ลา้นบาท 1,725.51 ลา้นบาท  1,719.38 ลา้นบาท 
หน้ีสินรวม 1,001.43 ลา้นบาท 769.46 ลา้นบาท 769.77 ลา้นบาท 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 948.65 ลา้นบาท 956.04 ลา้นบาท 949.61 ลา้นบาท 
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) 674.46 ลา้นบาท 701.60 ลา้นบาท 705.57  ลา้นบาท 
ค่านายหนา้ 116.28 ลา้นบาท 335.51 ลา้นบาท 378.60 ลา้นบาท 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการอ่ืน 60.49 ลา้นบาท 93.66 ลา้นบาท 62.58  ลา้นบาท 
ก าไรสุทธิ  (7.39) ลา้นบาท 4.24 ลา้นบาท 7.36 ลา้นบาท 
อตัราก าไรสุทธิ -3.40% 0.83% 1.35 % 
อตัราผลตอบแทนผูล้งทุน -0.78% 0.44% 0.78 % 
อตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหน้ีสินทัว่ไปและ
ทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวางเป็นหลกัประกนั (NCR) 

73.12% 95.29% 108.54 % 

อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อก าไรก่อน ดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 96.36* 23.62 18.88 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (ICR) (1) 0.16 1.34 1.49 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (DSCR) (2) 12.83 8.53 0.17 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 1.30 1.76 2.17 
อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 1.06 0.80 0.81 
อตัราส่วนตัว๋เงินจ่ายต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย N/A N/A N/A 
อตัราส่วนท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปีต่อ
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมด N/A N/A N/A 
อตัราส่วนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินต่อหน้ีสินรวม N/A N/A N/A 

 
ประวตักิารผดินัดช าระหนี ้

√       ไมม่ี                มี 
ถา้มี โปรดอธิบาย 
............................................................................................................................................................................................................ 
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ข้อมูลผู้ตดิต่อ 
 
1. ผูล้งทุนสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมและรับหนงัสือช้ีชวนไดท่ี้ 
ท่ีอยู ่: บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ ากดั  
เลขท่ี 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซัน่ส์ เพลส ชั้น 8 และชั้น 12 ถนนวทิย ุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์: 0-2672-5999  ต่อ 7190, 7191 
โทรสาร : 0-2672-5888 
Website : www.globlex.co.th 
Email : spd@globlex.co.th 
2. หากผูล้งทุนมีขอ้ร้องเรียนสามารถติดต่อไดท่ี้ 
ท่ีอยู ่: บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ ากดั  
เลขท่ี 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซัน่ส์ เพลส ชั้น 8 และชั้น 12 ถนนวทิย ุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์: 0-2672-5999  ต่อ 5921, 5907 
Website : www.globlex.co.th 
Email : rb@globlex.co.th 
 


