
สรุปขอมูลสําคัญของตราสารน้ีเปนสวนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือช้ีชวนซ่ึงเปนเพียงขอมูลโดยสรุปเก่ียวกับลักษณะ
และความเส่ียงท่ีสําคัญของตราสารท่ีเสนอขายผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือช้ีชวนโดยละเอียดกอนการตัดสินใจลงทุน  

สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธในหุนสามัญของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) ซ้ือขายสุดทายเดือนพฤษภาคม 2558 ประเภทสิทธิในการซ้ือ รุน A (TPIP11C1505A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KASIKORN SECURITIES PUBLIC 
COMPANY LIMITED LAST TRADING IN MAY 2015 # A (TPIP11C1505A)

สวนท่ี 1 ขอมูลผูออกตราสาร

ช่ือบริษัท (ไทย) : บริษัท หลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ช่ือบริษัท (อังกฤษ) : KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY 
LIMITED

ท่ีต้ัง : อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 1,3 และ 19 เลข
ท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท : 02-6960000

โทรสาร : 02-6960099

Website : http://www.kasikornsecurities.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000128

ทุนจดทะเบียน : 501,000,000.00501,000,000.00

ทุนชําระแลว : 500,009,385.00500,009,385.00

อันดับความนาเช่ือถือ :

ผูจัดอันดับความนาเช่ือถือ อันดับเครดิต วันท่ีจัดอันดับ

FITCH(Thai) AA- 17/06/2557 

ประเภท
ธุรกิจ

: ธุรกิจหลักทรัพย

แบบ
แสดง
รายการ
ขอมูล
ประจําป 
(URL)

: http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgibin/
get_zip_all_public_page.php?
report_type=R56&lang=T&comp_id=0671&year=20
14&period=&as_of=0000-00-
00&set_id=&fs_type

งบการเงิน
งวดลาสุด 
(URL)

: http://capital.sec.or.th/webapp/th/infocenter/interm
ed/comprofile/resultc_29032549.php?
cno=0000000809

ผูคํ้าประกันการชําระหน้ีตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ

ช่ือบริษัท (ไทย) : -

ช่ือบริษัท (อังกฤษ) : -

ท่ีต้ัง : -

โทรศัพท : -

โทรสาร : -

Website : -

เลขทะเบียนบริษัท : -

ทุนจดทะเบียน : -

ทุนชําระแลว : -

อันดับความนาเช่ือถือ :

ผูจัดอันดับความนาเช่ือถือ อันดับเครดิต วันท่ีจัดอันดับ

  

หมายเหตุ : - 

คูสัญญาบริหารความเส่ียง

ช่ือบริษัท (ไทย) : -

ช่ือบริษัท (อังกฤษ) : -

ท่ีต้ัง : -

โทรศัพท : -

โทรสาร : -

Website : -

เลขทะเบียนบริษัท : -

ทุนจดทะเบียน : -

ทุนชําระแลว : -

อันดับความนาเช่ือถือ (ถามี) :

ผูจัดอันดับความนาเช่ือถือ อันดับเครดิต วันท่ีจัดอันดับ

  

หมายเหตุ : - 

นายทะเบียน

ช่ือบริษัท 
(ไทย)

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

ช่ือบริษัท 
(อังกฤษ)

: THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY 
LIMITED

ท่ีต้ัง : 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ช้ัน 4,6-7
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
10110

โทรศัพท : 0-2359-1200-1 ตอ 3211 (ฝายปฏิบัติการหล

โทรสาร : -

ผูดูแลสภาพคลอง

ช่ือบริษัท 
(ไทย)

: บริษัท หลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ช่ือบริษัท 
(อังกฤษ)

: KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY 
LIMITED

ท่ีต้ัง : อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 1,3 และ 19 เลขท่ี 
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท : 02-6960000

โทรสาร : 02-6960099

วัตถุประสงคในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ

- เพ่ือเปนการเพ่ิมทางเลือกในการลงทุน ใหแกนักลงทุนในตลาดทุนไทย 
- เพ่ือเปนการกระจายโครงสรางรายไดของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธใหมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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สวนท่ี 2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ช่ือบริษัท (ไทย) : บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)

ช่ือบริษัท (อังกฤษ) : TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED

ท่ีต้ัง : 26/56 ถนนจันทนตัดใหม แขวงทุงมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท : -

โทรสาร : -

Website : http://www.tpipolene.co.th

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000564

ทุนจดทะเบียน : 24,815,000,000.0024,815,000,000.00

ทุนชําระแลว : 20,190,000,000.0020,190,000,000.00

อันดับความนาเช่ือถือ :

ผูจัดอันดับความนาเช่ือถือ อันดับเครดิต วันท่ีจัดอันดับ

  

ประเภท
ธุรกิจ

: วัสดุกอสราง

แบบ
แสดง
รายการ
ขอมูล
ประจําป 
(URL)

: http://www.set.or.th/set/companyprofile.do?
symbol=TPIPL&language=th&country=TH

งบการเงิน
งวดลาสุด 
(URL)

: http://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?
symbol=TPIPL&language=th&country=TH

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ

:
nmlkji

nmlkj

ประเภทหลักทรัพย
อางอิง

: หุนสามัญ

หลักทรัพยอางอิง : หุนสามัญของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด 
(มหาชน) (TPIPL)

ราคาใชสิทธิ : 17.800 บาท (เวนแตมีการปรับสิทธิ) อัตราการใชสิทธิตอ
หนวย/ตัวคูณดัชนี

: 0.15385 (6.50000 หนวย DW ตอ 1 หุน
สามัญ) (เวนแตมีการปรับสิทธิ)

จํานวนหนวยท่ีบริษัท
ไดรับอนุญาตให
เสนอขาย (รวม
จํานวนหนวยสวนเพ่ิม 
ถามี)

: คร้ังแรก 
(คร้ังน้ี) 

 
70,000,000.0070,000,000.00 หนวย 

รวม  
70,000,000.0070,000,000.00 หนวย 

วันท่ีออกตราสาร/วัน
ท่ีเขาซ้ือขายใน
ตลาดหลักทรัพยคร้ัง
น้ี

: คร้ังแรก (คร้ังน้ี) วันท่ี 14/10/2557 

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผานระบบการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย 
(direct listing)

วันท่ีออกตราสาร/วัน
ท่ีเขาซ้ือขายใน
ตลาดหลักทรัพย 
ครั้งแรก

: 14/10/2557

อายุตราสารนับแตวัน
ท่ีออกตราสาร/วันท่ี
เขาซ้ือขายในตลาด
หลักทรัพยคร้ังน้ี

: คร้ังแรก 
(คร้ังน้ี) 

 
77 เดือน หรือ  

235235 วัน วันท่ีครบกําหนดอายุ : 05/06/2558

วิธีการใชสิทธิ : การใชสิทธิไดคร้ังเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใชสิทธิ : ไดรับชําระเงินตามสวนตางของราคาหลัก
ทรัพยอางอิง (Cash Settlement)

ราคาอางอิง : nmlkji ราคาปดของหุนสามัญของบริษัท บริษัท 
ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ณ วันทํา
การซ้ือขายสุดทาย

คาใชจายในการใช
สิทธิท่ีเรียกเก็บจากผู
ออก

: 0.00 บาท

ดัชนีท่ีใชชําระราคา : nmlkj ราคาปดของดัชนีหลักทรัพยอางอิง ณ วัน
ทําการซ้ือขายสุดทาย

nmlkj ราคาสําหรับการสงมอบหรือใชอางอิงเพ่ือ
คํานวณสวนตางของราคาเพ่ือใชในการ
ชําระหน้ีในวันซ้ือขายวันสุดทาย (Final 
Settlement Price) ของสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนา Series ID - ท่ีประกาศโดยบริษัท 
ตลาดสัญญาซ้ือขายลวงหนา (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)

nmlkj คาเฉล่ียของราคาปดของดัชนีหลักทรัพย
อางอิง 5 วันทําการสุดทายจนถึง (นับรวม)
วันทําการซ้ือขายสุดทาย

ขอยกเวนการปรับ
สิทธิ

: ไมมี

วิธีการคํานวณเงินสด
สวนตาง

: ในกรณีท่ีราคาอางอิงสูงกวาราคา ใชสิทธิ
จํานวนเงินสดสวนตางตอหน่ึงหนวยใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธซ่ึงคํานวณโดยผูออกใบ
สําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ จะเทากับผลคูณของ
อัตราการใชสิทธิตอหนวยท่ีใชบังคับในขณะ
น้ัน คูณกับสวนตางระหวางราคาใชสิทธิและ
ราคาอางอิงท่ีใชบังคับในขณะน้ัน

ภาษีท่ีเก่ียวของ : ผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ มี
ภาระภาษีท่ีเกิดข้ึนจากการใชสิทธิ โดยตองนํา
เงินสดสวนตางตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธฯ ท่ีใชสิทธิไปรวมเปนเงินไดเพ่ือย่ืน
เสียภาษีเงินไดประจําปของผูใชสิทธิเอง

อัตราดอกเบ้ียผิดนัด : 15% ตอป

ประเภทสิทธิในการซ้ือ (Call warrant)

ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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ขอจํากัดการโอน : -

กฎหมายท่ีใชบังคับ : กฎหมายไทย ลักษณะอ่ืน ๆ : -

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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-1- 
 

ส่วนที�� ลักษณะพเิศษและความเสี�ยงของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

�.% ลกัษณะพเิศษของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
(1) ถา้ราคาปิดหุน้ TPIPL ในวนัที� 29 พฤษภาคม 2558 (วนัทาํการซื(อขายสุดทา้ย) สูงกว่า 17.800 บาท (ราคาใชสิ้ทธิ)               

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธมี์สิทธิที�จะไดรั้บชาํระเป็นเงินสดส่วนต่างสุทธิ (net cash settlement) จากบริษทัหลกัทรัพย ์       
กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ซึ�งมีค่าเท่ากบัส่วนต่างระหว่างราคาปิดหุน้ TPIPL ณ วนัที� 29 พฤษภาคม 2558 กบัราคาใชสิ้ทธิ 
17.800 บาท คูณดว้ย 0.15385 (อตัราการใชสิ้ทธิต่อหน่วย)      หกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการใชสิ้ทธิที�เรียกเก็บจากผูอ้อก (ถา้มี) โดยจะ
ชาํระภายใน N วนัทาํการถดัจากวนัที� 5 มิถุนายน 2558 (วนัครบกาํหนดอาย)ุ และอาจมีการหกัค่าใชจ่้ายจากการใชสิ้ทธิจากบริษทั
นายหนา้ ซื(อขายหลกัทรัพยที์�ผูล้งทุนมีบญัชีซื(อขายนั(นอยูด่ว้ย ในทางกลบักนัถา้ราคาปิดหุน้ TPIPL ตํ�ากว่าหรือเท่ากบั 17.800 
บาท   ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จะไม่ไดร้ับชาํระเงินสดส่วนต่างจากบริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

 

 

 

 

  

 

 

ตัวอย่างเช่น 

O. ถา้ในวนัที� 29 พฤษภาคม 2558 ราคาปิดหุน้ TPIPL เท่ากบั 20.00 บาท เมื�อถึงกาํหนดจ่ายเงินบริษทัหลกัทรัพย ์ กสิกรไทย 
จาํกดั (มหาชน) จะชาํระเงินสดส่วนต่างให ้  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ เป็นจาํนวนเท่ากบั 0.3385 บาทต่อหน่วย  

[(20.00-17.800) x 0.15385 = 0.3385] 

อยา่งไรก็ดี การคาํนวณกาํไรจากการลงทนุ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธต์อ้งหกัตน้ทุนในการซื(อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ และค่าใชจ้่ายจากการใชสิ้ทธิดว้ย 

T. ถา้ในวนัที� 29 พฤษภาคม 2558 ราคาปิดหุน้ TPIPL นอ้ยกวา่เท่ากบั 17.800 บาท เมื�อถึงกาํหนดจ่ายเงินบริษทัหลกัทรัพย ์  
กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ไม่ตอ้งชาํระเงินสดส่วนต่างให ้  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ผูถ้อื DW จะขาดทุนเท่ากบั
ตน้ทุนในการซื(อ DW 

 
(2) บริษทัหลกัทรัพย ์  กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) จะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ทั(งจาํนวนไปจดทะเบียนและ  

เสนอขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไม่มีการเสนอขายต่อประชาชนทั�วไปก่อนในตลาดแรก ราคาของใบสาํคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์จะเป็นไปตามความตอ้งการซื(อหรือขายของผูล้งทุนในตลาด (demand และ supply) โดยบริษทัหลกัทรัพย ์
กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สามารถกาํหนดปริมาณของใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์(supply) ไดด้ว้ยการทยอยเสนอขายใบสาํคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผ่านผูดู้แลสภาพคล่องตลอดช่วงอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ จนกวา่จะครบ
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จาํนวนที�ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขาย ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบปริมาณการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาไดที้�เวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรัพยฯ์ นอกจากนี(บริษทัหลกัทรัพย ์ กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) หรือผูเ้สนอขายรายอื�นสามารถ
ขออนุญาตเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ที�อา้งอิงหุน้ TPIPL เพิ�มเติมไดอี้ก หากหุน้ TPIPL ที�ใชเ้ป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
เมื�อรวมทุกรุ่น (issue) แลว้ยงัไม่เกินกว่าร้อยละ N^ ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั(งหมดของหุน้ TPIPL  ผูล้งทุนสามารถซื(อ
หรือขายใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดต้ลอดจนถึงวนัที� 29 พฤษภาคม 2558 และใบสาํคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์จะถกูเพิกถอนออกจากกระดานซื(อขายหลกัทรัพยฯ์ ในวนัถดัจากวนัที� 5 มิถุนายน 2558 

 
(_) กาํไร-ขาดทุนจากการขายใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในตลาดหลกัทรัพยจ์ะมีภาระภาษีเหมือนกบัการซื(อขายหุ้นใน

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยบุคคลธรรมดาจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีสาํหรับกาํไรที�ไดจ้ากการซื(อขาย อยา่งไรก็ดี หากผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จนถึงวนัครบกาํหนดอาย ุ และไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิอนุพนัธ์ตอ้งเสียภาษีจากจาํนวนเงินดงักล่าว โดยนาํไปรวมคาํนวณเป็นรายไดเ้พื�อเสียภาษีประจาํปี 

คาํอธิบายขา้งตน้เป็นเพียงขอ้มูลทั�วไปที�มาจากความเขา้ใจของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เกี�ยวกบักฎหมายทาง
ภาษีและหลกัปฏิบติัโดยทั�วไปในประเทศไทยในปัจจุบนัเท่านั(น ขอ้สรุปดงักล่าวครอบคลุมเฉพาะภาษีในประเทศไทยที�มีผลกบั
ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์ แต่อาจจะไม่ครอบคลุมถึงรายละเอียดทางภาษีอื�นๆที�จะตอ้งพิจารณา ซึ�งอาจจะเกี�ยวขอ้งกบั          
การตดัสินใจซื(อ ถือ หรือโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์

 

�.( ความเสี�ยงที�สําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
O) ความเสี�ยงอนัเนื�องมาจากใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีอายจุาํกดั (Limited Life) 

เนื�องจากใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นตราสารที�มีอายจุาํกดัและราคาของใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ อาจลดลงตาม
อายทีุ�เหลือของตราสารที�ลดลง (time decay) ยิ�งในช่วงใกลว้นัครบกาํหนดอาย ุ ราคาใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จะ
ลดลงอยา่งรวดเร็ว ในกรณีผูล้งทุนถือใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จนถึงวนัครบกาํหนดอาย ุและราคาปิดของหุน้ TPIPL 
มีมูลค่าเท่ากบัหรือตํ�ากว่าราคาใชสิ้ทธิ ราคาใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ จะเป็นศูนย ์ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
จะขาดทุนเท่ากบัราคาที�จ่ายไปในการซื(อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ดงันั(นก่อนการลงทนุผูล้งทุนจึงควรศึกษา
แนวโนม้ของราคาหุน้ TPIPL  และอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที�เหมาะสมประกอบกนัดว้ย 

T) ความเสี�ยงดา้นราคา (Price Risk) 
หมายถึง ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงราคาใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ซึ�งราคาใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์อาจ
เปลี�ยนแปลงขึ(นอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น ราคาของหลกัทรัพยอ์า้งอิง (ราคาหุน้ TPIPL) ความผนัผวนของ
หลกัทรัพยอ์า้งอิง (หุน้ TPIPL) อายคุงเหลือของใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ อตัราดอกเบี(ย เงินปันผลของหลกัทรัพย์
อา้งอิง (กรณีไม่มีการปรับสิทธิ) ปริมาณของใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และความตอ้งการลงทุนในใบสาํคญัแสดง
สิทธิอนุพนัธ์    เป็นตน้ ซึ�งปัจจยัที�สาํคญัที�สุดจะขึ(นกบัราคาหุ้น TPIPL โดยราคาของใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์อาจ
เป็นไปตามความตอ้งการซื(อหรือขายของผูล้งทุนในตลาด (demand และ supply) โดยบริษทัหลกัทรัพยห์ลกัทรัพย ์
กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) หรือผูเ้สนอขายรายอื�น สามารถกาํหนดปริมาณของใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (supply) ได้
ซึ�งอาจส่งผลใหเ้กิดผลกระทบกบัการเคลื�อนไหวของราคาหุน้ TPIPL และส่งผลต่อราคาของ DW ได ้

_) ความเสี�ยงดา้น gearing อนัเนื�องมาจากการ Leverage (Gearing Risk from Leverage) 
การ Leverage คือ การลงทุนในใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ โดยอา้งอิงกบัราคาหุ้น TPIPL ไม่ใช่การลงทุนในหุน้ 
TPIPL โดยใชเ้งินจาํนวนที�นอ้ยกว่าการลงทุนในหุน้ TPIPL โดยตรง ความเสี�ยงจาก gearing คือ การเปลี�ยนแปลงราคา
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ของใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์อาจมีอตัราความแกวง่ตวัเป็นเปอร์เซ็นตม์ากกว่าราคาหุ้น TPIPL มาก และอาจทาํใหผู้้
ลงทุนในใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีกาํไรหรือขาดทุนในอตัราที�สูงกว่าการลงทนุในหุน้ TPIPLโดยตรง 

l) ความเสี�ยงที�ผูอ้อกไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญา (Issuer Risk) 
หมายถึง ความเสี�ยงที�บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ซึ�งเป็นผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธไ์ม่สามารถ
จ่ายเงินสดส่วนต่างจากการใชสิ้ทธิ หรือไม่ปฏิบติัตามสัญญาหรือเงื�อนไขที�กาํหนดในขอ้กาํหนดสิทธิ ซึ�ง TPIPL ที�เป็น     
ผูอ้อกหลกัทรัพยอ์า้งอิงไม่มีส่วนในการรับผดิชอบใด ๆ 
อยา่งไรก็ตาม ก่อนการลงทุนผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลผลการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรัพย ์ กสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน)  ที�เป็นผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์ นอกจากการพจิารณาอนัดบัความน่าเชื�อถือของบริษทัหลกัทรัพย ์
กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) และเงื�อนไขในขอ้กาํหนดสิทธิ และผูล้งทุนควรติดตามขอ้มูลข่าวสารบริษทัหลกัทรัพย ์
กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  รวมถึงการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื�อถือไดจ้ากเวบ็ไซตส์าํนกังาน ก.ล.ต. 
หรือสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ  

N) ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
หมายถึง ความเสี�ยงที�เมื�อผูล้งทุนซื(อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธไ์ว ้ แต่ไม่สามารถขายใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธน์ั(น 
ไดใ้นราคาที�ตอ้งการ เนื�องจากใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั(น ไม่มีสภาพคล่องเพียงพอ ทั(งนี(สภาพคล่องของใบสาํคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธข์ึ(นอยูก่บัอุปสงคห์รืออุปทานของใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และความสามารถในการรักษา  
สภาพคล่องของผูดู้แลสภาพคล่องรวมทั(งขอ้กาํหนดในการดูแลสภาพคล่องของผูดู้แลสภาพคล่องแต่ละราย โดยการ  
ซื(อขายเปลี�ยนมือในตลาดหลกัทรัพยฯ์มีสภาพคล่องมากกว่าการซื(อขายเปลี�ยนมือนอกตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 


