
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=000000
00&set_id=&fs_type

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

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

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

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ งส์ จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนมกราคม 2560 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A (BTS11P1701A)

DERIVATIVE PUT WARRANTS ON BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KASIKORN SECURITIES
PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN JANUARY 2017 # A (BTS11P1701A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั น 1,3 และ 19 เลข
ที  400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 026960000

โทรสาร : 026960099

Website : http://www.kasikornsecurities.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000128

ทุนจดทะเบียน : 501,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 500,009,385.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH(Thai) AA(tha) 17/06/2558

ประเภท
ธุรกิจ

: ธุรกิจหลักทรัพย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ผู้ค้ําประกันการชําระหนี ตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ชื อบริษัท (ไทย) : 

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : 

ที ตั ง : 

โทรศัพท์ : 

โทรสาร : 

Website : 

เลขทะเบียนบริษัท : 

ทุนจดทะเบียน : 

ทุนชําระแล้ว : 

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

หมายเหตุ : 

คู่สัญญาบริหารความเสี ยง

ชื อบริษัท (ไทย) : 

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : 

ที ตั ง : 

โทรศัพท์ : 

โทรสาร : 

Website : 

เลขทะเบียนบริษัท : 

ทุนจดทะเบียน : 

ทุนชําระแล้ว : 

อันดับความน่าเชื อถือ (ถ้าม)ี :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

หมายเหตุ : 

นายทะเบียน

ชื อบริษัท
(ไทย)

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั น 4,67
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
10110

โทรศัพท์ : 0235912001 ต่อ 3211 (ฝ่ายปฏิบัติการหล

โทรสาร : 

ผู้ดูแลสภาพคล่อง

ชื อบริษัท
(ไทย)

: บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั น 1,3 และ 19 เลขที 
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 026960000

โทรสาร : 026960099

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

 เพื อเป็นการเพิ มทางเลือกในการลงทุน ให้แก่นักลงทุนในตลาดทุนไทย
 เพื อเป็นการกระจายโครงสร้างรายได้ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ให้มีความหลากหลายมากยิ งขึ น

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ งส์ จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : BTS GROUP HOLDING PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : 21 ทีเอสที ทาวเวอร์ เฉยพ่วง ถนนวิภาวดี
รังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 

โทรสาร : 

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000421

ทุนจดทะเบียน : 63,652,544,720.00

ทุนชําระแล้ว : 47,352,017,324.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ขนส่งและโลจิสติกส์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ งส์
จํากัด (มหาชน) (BTS)

ราคาใช้สิทธิ : 9.900 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.35088 (2.85000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

90,000,000.00 หน่วย

รวม 90,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 05/07/2559

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 05/07/2559

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

7 เดือน หรือ 217 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 06/02/2560

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ งส์ จํากัด (มหาชน) ณ
วันทําการซื อขายสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายในการใช้
สิทธิที เรียกเก็บจาก
ผู้ออก

: 0.00 บาท

ดัชนีที ใช้ชําระราคา : ราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วัน
ทําการซื อขายสุดท้าย

ราคาสําหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื อ
คํานวณส่วนต่างของราคาเพื อใช้ในการ
ชําระหนี ในวันซื อขายวันสุดท้าย (Final
Settlement Price) ของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้า Series ID  ที ประกาศโดย
บริษัท ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ค่าเฉลี ยของราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์
อ้างอิง 5 วันทําการสุดท้ายจนถึง (นับรวม)
วันทําการซื อขายสุดท้าย

ข้อยกเว้นการปรับ
สิทธิ

: ไม่มี

วิธีการคํานวณเงินสด
ส่วนต่าง

: ในกรณีที ราคาอ้างอิงสูงกว่าราคา ใช้สิทธิ
จํานวนเงินสดส่วนต่างต่อหนึ งหน่วยใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ งคํานวณโดยผู้ออกใบ
สําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะเท่ากับผลคูณ
ของอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยที ใช้บังคับใน
ขณะนั น คูณกับส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ
และราคาอ้างอิงที ใช้บังคับในขณะนั น

ภาษีที เกี ยวข้อง : ผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มี
ภาระภาษีที เกิดขึ นจากการใช้สิทธิ โดยต้อง
นําเงินสดส่วนต่างตามจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ฯ ที ใช้สิทธิไปรวมเป็นเงินได้เพื อ
ยื นเสียภาษีเงินได้ประจําปีของผู้ใช้สิทธิเอง

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 15% ต่อปี

ข้อจํากัดการโอน : 

กฎหมายที ใช้บังคับ : กฎหมายไทย ลักษณะอื น ๆ : 

ประเภทสิทธิในการซื อ (Call warrant)

ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Securities and Exchange Commission

DW-Feature



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=000000
00&set_id=&fs_type

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

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

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

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ งส์ จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนมกราคม 2560 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A (BTS11P1701A)

DERIVATIVE PUT WARRANTS ON BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KASIKORN SECURITIES
PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN JANUARY 2017 # A (BTS11P1701A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั น 1,3 และ 19 เลข
ที  400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 026960000

โทรสาร : 026960099

Website : http://www.kasikornsecurities.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000128

ทุนจดทะเบียน : 501,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 500,009,385.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH(Thai) AA(tha) 17/06/2558

ประเภท
ธุรกิจ

: ธุรกิจหลักทรัพย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ผู้ค้ําประกันการชําระหนี ตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ชื อบริษัท (ไทย) : 

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : 

ที ตั ง : 

โทรศัพท์ : 

โทรสาร : 

Website : 

เลขทะเบียนบริษัท : 

ทุนจดทะเบียน : 

ทุนชําระแล้ว : 

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

หมายเหตุ : 

คู่สัญญาบริหารความเสี ยง

ชื อบริษัท (ไทย) : 

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : 

ที ตั ง : 

โทรศัพท์ : 

โทรสาร : 

Website : 

เลขทะเบียนบริษัท : 

ทุนจดทะเบียน : 

ทุนชําระแล้ว : 

อันดับความน่าเชื อถือ (ถ้าม)ี :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

หมายเหตุ : 

นายทะเบียน

ชื อบริษัท
(ไทย)

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั น 4,67
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
10110

โทรศัพท์ : 0235912001 ต่อ 3211 (ฝ่ายปฏิบัติการหล

โทรสาร : 

ผู้ดูแลสภาพคล่อง

ชื อบริษัท
(ไทย)

: บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั น 1,3 และ 19 เลขที 
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 026960000

โทรสาร : 026960099

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

 เพื อเป็นการเพิ มทางเลือกในการลงทุน ให้แก่นักลงทุนในตลาดทุนไทย
 เพื อเป็นการกระจายโครงสร้างรายได้ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ให้มีความหลากหลายมากยิ งขึ น

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ งส์ จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : BTS GROUP HOLDING PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : 21 ทีเอสที ทาวเวอร์ เฉยพ่วง ถนนวิภาวดี
รังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 

โทรสาร : 

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000421

ทุนจดทะเบียน : 63,652,544,720.00

ทุนชําระแล้ว : 47,352,017,324.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ขนส่งและโลจิสติกส์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ งส์
จํากัด (มหาชน) (BTS)

ราคาใช้สิทธิ : 9.900 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.35088 (2.85000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

90,000,000.00 หน่วย

รวม 90,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 05/07/2559

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 05/07/2559

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

7 เดือน หรือ 217 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 06/02/2560

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ งส์ จํากัด (มหาชน) ณ
วันทําการซื อขายสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายในการใช้
สิทธิที เรียกเก็บจาก
ผู้ออก

: 0.00 บาท

ดัชนีที ใช้ชําระราคา : ราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วัน
ทําการซื อขายสุดท้าย

ราคาสําหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื อ
คํานวณส่วนต่างของราคาเพื อใช้ในการ
ชําระหนี ในวันซื อขายวันสุดท้าย (Final
Settlement Price) ของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้า Series ID  ที ประกาศโดย
บริษัท ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ค่าเฉลี ยของราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์
อ้างอิง 5 วันทําการสุดท้ายจนถึง (นับรวม)
วันทําการซื อขายสุดท้าย

ข้อยกเว้นการปรับ
สิทธิ

: ไม่มี

วิธีการคํานวณเงินสด
ส่วนต่าง

: ในกรณีที ราคาอ้างอิงสูงกว่าราคา ใช้สิทธิ
จํานวนเงินสดส่วนต่างต่อหนึ งหน่วยใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ งคํานวณโดยผู้ออกใบ
สําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะเท่ากับผลคูณ
ของอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยที ใช้บังคับใน
ขณะนั น คูณกับส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ
และราคาอ้างอิงที ใช้บังคับในขณะนั น

ภาษีที เกี ยวข้อง : ผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มี
ภาระภาษีที เกิดขึ นจากการใช้สิทธิ โดยต้อง
นําเงินสดส่วนต่างตามจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ฯ ที ใช้สิทธิไปรวมเป็นเงินได้เพื อ
ยื นเสียภาษีเงินได้ประจําปีของผู้ใช้สิทธิเอง

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 15% ต่อปี

ข้อจํากัดการโอน : 

กฎหมายที ใช้บังคับ : กฎหมายไทย ลักษณะอื น ๆ : 

ประเภทสิทธิในการซื อ (Call warrant)

ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Securities and Exchange Commission

DW-Feature



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=000000
00&set_id=&fs_type

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

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

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

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ งส์ จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนมกราคม 2560 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A (BTS11P1701A)

DERIVATIVE PUT WARRANTS ON BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KASIKORN SECURITIES
PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN JANUARY 2017 # A (BTS11P1701A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั น 1,3 และ 19 เลข
ที  400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 026960000

โทรสาร : 026960099

Website : http://www.kasikornsecurities.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000128

ทุนจดทะเบียน : 501,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 500,009,385.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH(Thai) AA(tha) 17/06/2558

ประเภท
ธุรกิจ

: ธุรกิจหลักทรัพย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ผู้ค้ําประกันการชําระหนี ตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ชื อบริษัท (ไทย) : 

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : 

ที ตั ง : 

โทรศัพท์ : 

โทรสาร : 

Website : 

เลขทะเบียนบริษัท : 

ทุนจดทะเบียน : 

ทุนชําระแล้ว : 

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

หมายเหตุ : 

คู่สัญญาบริหารความเสี ยง

ชื อบริษัท (ไทย) : 

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : 

ที ตั ง : 

โทรศัพท์ : 

โทรสาร : 

Website : 

เลขทะเบียนบริษัท : 

ทุนจดทะเบียน : 

ทุนชําระแล้ว : 

อันดับความน่าเชื อถือ (ถ้าม)ี :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

หมายเหตุ : 

นายทะเบียน

ชื อบริษัท
(ไทย)

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั น 4,67
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
10110

โทรศัพท์ : 0235912001 ต่อ 3211 (ฝ่ายปฏิบัติการหล

โทรสาร : 

ผู้ดูแลสภาพคล่อง

ชื อบริษัท
(ไทย)

: บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั น 1,3 และ 19 เลขที 
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 026960000

โทรสาร : 026960099

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

 เพื อเป็นการเพิ มทางเลือกในการลงทุน ให้แก่นักลงทุนในตลาดทุนไทย
 เพื อเป็นการกระจายโครงสร้างรายได้ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ให้มีความหลากหลายมากยิ งขึ น

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ งส์ จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : BTS GROUP HOLDING PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : 21 ทีเอสที ทาวเวอร์ เฉยพ่วง ถนนวิภาวดี
รังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 

โทรสาร : 

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000421

ทุนจดทะเบียน : 63,652,544,720.00

ทุนชําระแล้ว : 47,352,017,324.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ขนส่งและโลจิสติกส์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ งส์
จํากัด (มหาชน) (BTS)

ราคาใช้สิทธิ : 9.900 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.35088 (2.85000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

90,000,000.00 หน่วย

รวม 90,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 05/07/2559

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 05/07/2559

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

7 เดือน หรือ 217 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 06/02/2560

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ งส์ จํากัด (มหาชน) ณ
วันทําการซื อขายสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายในการใช้
สิทธิที เรียกเก็บจาก
ผู้ออก

: 0.00 บาท

ดัชนีที ใช้ชําระราคา : ราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วัน
ทําการซื อขายสุดท้าย

ราคาสําหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื อ
คํานวณส่วนต่างของราคาเพื อใช้ในการ
ชําระหนี ในวันซื อขายวันสุดท้าย (Final
Settlement Price) ของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้า Series ID  ที ประกาศโดย
บริษัท ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ค่าเฉลี ยของราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์
อ้างอิง 5 วันทําการสุดท้ายจนถึง (นับรวม)
วันทําการซื อขายสุดท้าย

ข้อยกเว้นการปรับ
สิทธิ

: ไม่มี

วิธีการคํานวณเงินสด
ส่วนต่าง

: ในกรณีที ราคาอ้างอิงสูงกว่าราคา ใช้สิทธิ
จํานวนเงินสดส่วนต่างต่อหนึ งหน่วยใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ งคํานวณโดยผู้ออกใบ
สําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะเท่ากับผลคูณ
ของอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยที ใช้บังคับใน
ขณะนั น คูณกับส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ
และราคาอ้างอิงที ใช้บังคับในขณะนั น

ภาษีที เกี ยวข้อง : ผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มี
ภาระภาษีที เกิดขึ นจากการใช้สิทธิ โดยต้อง
นําเงินสดส่วนต่างตามจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ฯ ที ใช้สิทธิไปรวมเป็นเงินได้เพื อ
ยื นเสียภาษีเงินได้ประจําปีของผู้ใช้สิทธิเอง

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 15% ต่อปี

ข้อจํากัดการโอน : 

กฎหมายที ใช้บังคับ : กฎหมายไทย ลักษณะอื น ๆ : 

ประเภทสิทธิในการซื อ (Call warrant)

ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Securities and Exchange Commission

DW-Feature



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=000000
00&set_id=&fs_type

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

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

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

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ งส์ จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนมกราคม 2560 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A (BTS11P1701A)

DERIVATIVE PUT WARRANTS ON BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KASIKORN SECURITIES
PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN JANUARY 2017 # A (BTS11P1701A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั น 1,3 และ 19 เลข
ที  400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 026960000

โทรสาร : 026960099

Website : http://www.kasikornsecurities.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000128

ทุนจดทะเบียน : 501,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 500,009,385.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH(Thai) AA(tha) 17/06/2558

ประเภท
ธุรกิจ

: ธุรกิจหลักทรัพย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ผู้ค้ําประกันการชําระหนี ตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ชื อบริษัท (ไทย) : 

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : 

ที ตั ง : 

โทรศัพท์ : 

โทรสาร : 

Website : 

เลขทะเบียนบริษัท : 

ทุนจดทะเบียน : 

ทุนชําระแล้ว : 

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

หมายเหตุ : 

คู่สัญญาบริหารความเสี ยง

ชื อบริษัท (ไทย) : 

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : 

ที ตั ง : 

โทรศัพท์ : 

โทรสาร : 

Website : 

เลขทะเบียนบริษัท : 

ทุนจดทะเบียน : 

ทุนชําระแล้ว : 

อันดับความน่าเชื อถือ (ถ้าม)ี :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

หมายเหตุ : 

นายทะเบียน

ชื อบริษัท
(ไทย)

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั น 4,67
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
10110

โทรศัพท์ : 0235912001 ต่อ 3211 (ฝ่ายปฏิบัติการหล

โทรสาร : 

ผู้ดูแลสภาพคล่อง

ชื อบริษัท
(ไทย)

: บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั น 1,3 และ 19 เลขที 
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 026960000

โทรสาร : 026960099

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

 เพื อเป็นการเพิ มทางเลือกในการลงทุน ให้แก่นักลงทุนในตลาดทุนไทย
 เพื อเป็นการกระจายโครงสร้างรายได้ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ให้มีความหลากหลายมากยิ งขึ น

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ งส์ จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : BTS GROUP HOLDING PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : 21 ทีเอสที ทาวเวอร์ เฉยพ่วง ถนนวิภาวดี
รังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 

โทรสาร : 

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000421

ทุนจดทะเบียน : 63,652,544,720.00

ทุนชําระแล้ว : 47,352,017,324.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ขนส่งและโลจิสติกส์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ งส์
จํากัด (มหาชน) (BTS)

ราคาใช้สิทธิ : 9.900 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.35088 (2.85000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

90,000,000.00 หน่วย

รวม 90,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 05/07/2559

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 05/07/2559

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

7 เดือน หรือ 217 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 06/02/2560

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ งส์ จํากัด (มหาชน) ณ
วันทําการซื อขายสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายในการใช้
สิทธิที เรียกเก็บจาก
ผู้ออก

: 0.00 บาท

ดัชนีที ใช้ชําระราคา : ราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วัน
ทําการซื อขายสุดท้าย

ราคาสําหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื อ
คํานวณส่วนต่างของราคาเพื อใช้ในการ
ชําระหนี ในวันซื อขายวันสุดท้าย (Final
Settlement Price) ของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้า Series ID  ที ประกาศโดย
บริษัท ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ค่าเฉลี ยของราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์
อ้างอิง 5 วันทําการสุดท้ายจนถึง (นับรวม)
วันทําการซื อขายสุดท้าย

ข้อยกเว้นการปรับ
สิทธิ

: ไม่มี

วิธีการคํานวณเงินสด
ส่วนต่าง

: ในกรณีที ราคาอ้างอิงสูงกว่าราคา ใช้สิทธิ
จํานวนเงินสดส่วนต่างต่อหนึ งหน่วยใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ งคํานวณโดยผู้ออกใบ
สําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะเท่ากับผลคูณ
ของอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยที ใช้บังคับใน
ขณะนั น คูณกับส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ
และราคาอ้างอิงที ใช้บังคับในขณะนั น

ภาษีที เกี ยวข้อง : ผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มี
ภาระภาษีที เกิดขึ นจากการใช้สิทธิ โดยต้อง
นําเงินสดส่วนต่างตามจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ฯ ที ใช้สิทธิไปรวมเป็นเงินได้เพื อ
ยื นเสียภาษีเงินได้ประจําปีของผู้ใช้สิทธิเอง

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 15% ต่อปี

ข้อจํากัดการโอน : 

กฎหมายที ใช้บังคับ : กฎหมายไทย ลักษณะอื น ๆ : 

ประเภทสิทธิในการซื อ (Call warrant)

ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ส่วนที3่ ลกัษณะพเิศษและความเส่ียงของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

3.1 ลกัษณะพเิศษของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

 (1) ถา้ราคาปิดหุน้ BTS ในวนัท่ี 31 มกราคม 2560 (วนัท าการซ้ือขายสุดทา้ย) ต ่ากวา่ 9.900 บาท (ราคาใชสิ้ทธิ)               
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีสิทธิท่ีจะไดรั้บช าระเป็นเงินสดส่วนต่างสุทธิ (net cash settlement) จากบริษทัหลกัทรัพย ์
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีค่าเท่ากบัส่วนต่างระหวา่ง ราคาใชสิ้ทธิ  9.900  บาท กบัราคาปิดหุน้ BTS  ณ วนัท่ี 31 มกราคม 
2560 คูณดว้ย 0.35088 (อตัราการใชสิ้ทธิต่อหน่วย)      หกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการใชสิ้ทธิท่ีเรียกเก็บจากผูอ้อก (ถา้มี) โดยจะช าระ
ภายใน 5 วนัท าการถดัจากวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2560 (วนัครบก าหนดอาย)ุ และอาจมีการหกัค่าใชจ่้ายจากการใชสิ้ทธิจากบริษทั
นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนมีบญัชีซ้ือขายนั้นอยูด่ว้ย ในทางกลบักนัถา้ราคาปิดหุน้ BTS  มากกวา่หรือเท่ากบั 9.900  บาท 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จะไม่ไดรั้บช าระเงินสดส่วนต่างจากบริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างเช่น 

1. ถา้ในวนัท่ี 31 มกราคม 2560 ราคาปิดหุน้ BTS เท่ากบั 9.00 บาท เม่ือถึงก าหนดจ่ายเงินบริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) จะช าระเงินสดส่วนต่างใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ เป็นจ านวนเท่ากบั 0.3158 บาทต่อหน่วย  

 [(9.900 - 9.00 ) x 0.35088  = 0.3158] 

อยา่งไรก็ดี การค านวณก าไรจากการลงทุน ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตอ้งหกัตน้ทุนในการซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ และค่าใชจ่้ายจากการใชสิ้ทธิดว้ย 

2. ถา้ในวนัท่ี 31 มกราคม 2560 ราคาปิดหุน้ BTS มากกวา่เท่ากบั 9.900 บาท เม่ือถึงก าหนดจ่ายเงินบริษทัหลกัทรัพย ์       
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ไม่ตอ้งช าระเงินสดส่วนต่างให ้  ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ผูถื้อ DW จะขาดทุนเท่ากบั
ตน้ทุนในการซ้ือ DW 

 
(2) บริษทัหลกัทรัพย ์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ทั้งจ านวนไปจดทะเบียนและเสนอ

ขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไม่มีการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปก่อนในตลาดแรก ราคาของใบส าคญัแสดง
สิทธิอนุพนัธ์จะเป็นไปตามความตอ้งการซ้ือหรือขายของผูล้งทุนในตลาด (demand และ supply) โดยบริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) สามารถก าหนดปริมาณของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (supply) ไดด้ว้ยการทยอยเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผา่นผูดู้แลสภาพคล่องตลอดช่วงอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ จนกวา่จะครบจ านวนท่ี
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ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขาย ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบปริมาณการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในแต่ละช่วงเวลาไดท่ี้
เวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรัพยฯ์ นอกจากน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) หรือผูเ้สนอขายรายอ่ืนสามารถขออนุญาต
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ท่ีอา้งอิงหุน้ BTS เพ่ิมเติมไดอี้ก หากหุน้ BTS ท่ีใชเ้ป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง เม่ือรวมทุกรุ่น 
(issue) แลว้ยงัไม่เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของหุน้ BTS ผูล้งทุนสามารถซ้ือหรือขายใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดต้ลอดจนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560 และใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จะถูกเพิกถอน
ออกจากกระดานซ้ือขายหลกัทรัพยฯ์ ในวนัถดัจากวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2560 

 
(3) ก าไร-ขาดทุนจากการขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในตลาดหลกัทรัพยจ์ะมีภาระภาษีเหมือนกบัการซ้ือขายหุน้ใน

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยบุคคลธรรมดาจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากการซ้ือขาย อยา่งไรก็ดี หากผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ถือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จนถึงวนัครบก าหนดอาย ุ และไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิอนุพนัธ์ตอ้งเสียภาษีจากจ านวนเงินดงักล่าว โดยน าไปรวมค านวณเป็นรายไดเ้พื่อเสียภาษีประจ าปี 

ค าอธิบายขา้งตน้เป็นเพียงขอ้มูลทัว่ไปท่ีมาจากความเขา้ใจของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เก่ียวกบักฎหมายทาง
ภาษีและหลกัปฏิบติัโดยทัว่ไปในประเทศไทยในปัจจุบนัเท่านั้น ขอ้สรุปดงักล่าวครอบคลุมเฉพาะภาษีในประเทศไทยท่ีมีผลกบั
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ แต่อาจจะไม่ครอบคลุมถึงรายละเอียดทางภาษีอ่ืนๆท่ีจะตอ้งพจิารณา ซ่ึงอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจซ้ือ ถือ หรือโอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

 

3.2 ความเส่ียงทีส่ าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
1) ความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีอายจุ  ากดั (Limited Life) 

เน่ืองจากใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นตราสารท่ีมีอายจุ  ากดัและราคาของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ อาจลดลงตาม
อายท่ีุเหลือของตราสารท่ีลดลง (time decay) ยิง่ในช่วงใกลว้นัครบก าหนดอาย ุ ราคาใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จะ
ลดลงอยา่งรวดเร็ว ในกรณีผูล้งทุนถือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จนถึงวนัครบก าหนดอาย ุและราคาปิดของหุน้ BTS มี
มูลค่าเท่ากบัหรือต ่ากวา่ราคาใชสิ้ทธิ ราคาใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ จะเป็นศูนย ์ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จะ
ขาดทุนเท่ากบัราคาท่ีจ่ายไปในการซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ดงันั้นก่อนการลงทุนผูล้งทุนจึงควรศึกษาแนวโนม้
ของราคาหุน้ BTS  และอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีเหมาะสมประกอบกนัดว้ย 

2) ความเส่ียงดา้นราคา (Price Risk) 
หมายถึง ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ซ่ึงราคาใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์อาจ
เปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น ราคาของหลกัทรัพยอ์า้งอิง (ราคาหุน้ BTS) ความผนัผวนของหลกัทรัพย์
อา้งอิง (หุน้ BTS) อายคุงเหลือของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ อตัราดอกเบ้ีย เงินปันผลของหลกัทรัพยอ์า้งอิง (กรณีไม่
มีการปรับสิทธิ) ปริมาณของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และความตอ้งการลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ เป็น
ตน้ ซ่ึงปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดจะข้ึนกบัราคาหุน้ BTSโดยราคาของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์อาจเป็นไปตามความตอ้งการ
ซ้ือหรือขายของผูล้งทุนในตลาด (demand และ supply) โดยบริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) หรือผูเ้สนอ
ขายรายอ่ืน สามารถก าหนดปริมาณของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (supply) ไดซ่ึ้งอาจส่งผลใหเ้กิดผลกระทบกบัการ
เคล่ือนไหวของราคาหุน้ BTS และส่งผลต่อราคาของ DW ได ้

3) ความเส่ียงดา้น gearing อนัเน่ืองมาจากการ Leverage (Gearing Risk from Leverage) 
การ Leverage คือ การท่ีผูล้งทุนมีสถานะดา้น Short ในหุน้สามญับริษทั BTS ทางออ้ม โดยใชเ้งินลงทุนท่ีนอ้ยกวา่      
การขาย Short ในหุน้สามญับริษทั BTS โดยตรง เพราะไม่ตอ้งมีการยมืหุน้และเอาเงินมาวางเป็นหลกัประกนัเหมือนการ
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ขาย Short ความเส่ียงจาก Gearing คือ การเปล่ียนแปลงราคาของ DW อาจมีอตัราความแกวง่ตวัเป็นเปอร์เซนตม์ากกวา่ 
ราคาหุน้ BTS มาก และอาจท าใหผู้ล้งทุนใน DW มีก าไรหรือขาดทุนในอตัราท่ีสูงกวา่การขาย Short ในหุน้สามญั
บริษทั BTS โดยตรง 

4) ความเส่ียงท่ีผูอ้อกไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญา (Issuer Risk) 
หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไม่สามารถ
จ่ายเงินสดส่วนต่างจากการใชสิ้ทธิ หรือไม่ปฏิบติัตามสญัญาหรือเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิ ซ่ึง BTS ท่ีเป็นผู ้
ออกหลกัทรัพยอ์า้งอิงไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใด ๆ 
อยา่งไรก็ตาม ก่อนการลงทุนผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลผลการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรัพย ์ กสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน)  ท่ีเป็นผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ นอกจากการพิจารณาอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัหลกัทรัพย ์
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และเง่ือนไขในขอ้ก าหนดสิทธิ และผูล้งทุนควรติดตามขอ้มูลข่าวสารบริษทัหลกัทรัพย ์
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  รวมถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอนัดบัความน่าเช่ือถือไดจ้ากเวบ็ไซตส์ านกังาน ก.ล.ต. 
หรือสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  

5) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
หมายถึง ความเส่ียงท่ีเม่ือผูล้งทุนซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไว ้ แต่ไม่สามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้น 
ไดใ้นราคาท่ีตอ้งการ เน่ืองจากใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้น ไม่มีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งน้ีสภาพคล่องของใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ข้ึนอยูก่บัอุปสงคห์รืออุปทานของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และความสามารถในการรักษา  
สภาพคล่องของผูดู้แลสภาพคล่องรวมทั้ง ขอ้ก าหนดในการดูแลสภาพคล่องของผูดู้แลสภาพคล่องแต่ละราย โดยการซ้ือ
ขายเปล่ียนมือในตลาดหลกัทรัพยฯ์มีสภาพคล่องมากกวา่การซ้ือขายเปล่ียนมือนอกตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 


