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สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2562 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (HANA11C1911A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KASIKORN
SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN NOVEMBER 2019 # A (HANA11C1911A)

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) 10/08/2561

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 ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด
(มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : HANA MICROELECTRONICS PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : 10/4 หมู่ที  3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 

โทรสาร : 

Website : http://www.hanagroup.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000773

ทุนจดทะเบียน : 974,403,900.00

ทุนชําระแล้ว : 804,878,860.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ชิ นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโท
รนิคส จํากัด (มหาชน) (HANA)

ค่าความผันผวนใน
อดีต (historical
volatility) อย่าง
น้อย 1 ค่า โดยใช้
ข้อมูลย้อนหลัง 90
วัน

: 39.61 % (90 วัน)

0.00 %

0.00 %

0.00 %



ราคาใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์

:

0.0000 บาท

สูตรและปัจจัยที ใช้
ในการคํานวณราคา
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์

: เป็นไปตามแนวทางที ชมรมวาณิชธนกิจ
กําหนด
http://www.asco.or.th/uploads/upfiles
/files/Assumption_27_09_2018(2).pdf



ราคาใช้สิทธิ : 40.250 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.06897 (14.50000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

50,300,000.00 หน่วย

รวม 50,300,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 31/01/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 31/01/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

10 เดือน หรือ 308 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 04/12/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 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)

direct listing

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Securities and Exchange Commission

DW-Feature



http://market.sec.or.th/public/idisc/th/FinancialRepo
rt/R5610000000809

http://market.sec.or.th/public/idisc/th/FinancialRepo
rt/FS0000000809

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

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

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2562 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (HANA11C1911A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KASIKORN
SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN NOVEMBER 2019 # A (HANA11C1911A)

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) 10/08/2561

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 ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด
(มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : HANA MICROELECTRONICS PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : 10/4 หมู่ที  3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 

โทรสาร : 

Website : http://www.hanagroup.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000773

ทุนจดทะเบียน : 974,403,900.00

ทุนชําระแล้ว : 804,878,860.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ชิ นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโท
รนิคส จํากัด (มหาชน) (HANA)

ค่าความผันผวนใน
อดีต (historical
volatility) อย่าง
น้อย 1 ค่า โดยใช้
ข้อมูลย้อนหลัง 90
วัน

: 39.61 % (90 วัน)

0.00 %

0.00 %

0.00 %



ราคาใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์

:

0.0000 บาท

สูตรและปัจจัยที ใช้
ในการคํานวณราคา
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์

: เป็นไปตามแนวทางที ชมรมวาณิชธนกิจ
กําหนด
http://www.asco.or.th/uploads/upfiles
/files/Assumption_27_09_2018(2).pdf



ราคาใช้สิทธิ : 40.250 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.06897 (14.50000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

50,300,000.00 หน่วย

รวม 50,300,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 31/01/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 31/01/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

10 เดือน หรือ 308 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 04/12/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 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)

direct listing

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Securities and Exchange Commission

DW-Feature



http://market.sec.or.th/public/idisc/th/FinancialRepo
rt/R5610000000809

http://market.sec.or.th/public/idisc/th/FinancialRepo
rt/FS0000000809

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

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

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2562 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (HANA11C1911A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KASIKORN
SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN NOVEMBER 2019 # A (HANA11C1911A)

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) 10/08/2561

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 ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด
(มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : HANA MICROELECTRONICS PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : 10/4 หมู่ที  3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 

โทรสาร : 

Website : http://www.hanagroup.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000773

ทุนจดทะเบียน : 974,403,900.00

ทุนชําระแล้ว : 804,878,860.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ชิ นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโท
รนิคส จํากัด (มหาชน) (HANA)

ค่าความผันผวนใน
อดีต (historical
volatility) อย่าง
น้อย 1 ค่า โดยใช้
ข้อมูลย้อนหลัง 90
วัน

: 39.61 % (90 วัน)

0.00 %

0.00 %

0.00 %



ราคาใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์

:

0.0000 บาท

สูตรและปัจจัยที ใช้
ในการคํานวณราคา
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์

: เป็นไปตามแนวทางที ชมรมวาณิชธนกิจ
กําหนด
http://www.asco.or.th/uploads/upfiles
/files/Assumption_27_09_2018(2).pdf



ราคาใช้สิทธิ : 40.250 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.06897 (14.50000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

50,300,000.00 หน่วย

รวม 50,300,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 31/01/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 31/01/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

10 เดือน หรือ 308 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 04/12/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 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)

direct listing

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Securities and Exchange Commission

DW-Feature



http://market.sec.or.th/public/idisc/th/FinancialRepo
rt/R5610000000809

http://market.sec.or.th/public/idisc/th/FinancialRepo
rt/FS0000000809

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

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

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2562 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (HANA11C1911A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KASIKORN
SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN NOVEMBER 2019 # A (HANA11C1911A)

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) 10/08/2561

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 ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด
(มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : HANA MICROELECTRONICS PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : 10/4 หมู่ที  3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 

โทรสาร : 

Website : http://www.hanagroup.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000773

ทุนจดทะเบียน : 974,403,900.00

ทุนชําระแล้ว : 804,878,860.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ชิ นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโท
รนิคส จํากัด (มหาชน) (HANA)

ค่าความผันผวนใน
อดีต (historical
volatility) อย่าง
น้อย 1 ค่า โดยใช้
ข้อมูลย้อนหลัง 90
วัน

: 39.61 % (90 วัน)

0.00 %

0.00 %

0.00 %



ราคาใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์

:

0.0000 บาท

สูตรและปัจจัยที ใช้
ในการคํานวณราคา
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์

: เป็นไปตามแนวทางที ชมรมวาณิชธนกิจ
กําหนด
http://www.asco.or.th/uploads/upfiles
/files/Assumption_27_09_2018(2).pdf



ราคาใช้สิทธิ : 40.250 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.06897 (14.50000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

50,300,000.00 หน่วย

รวม 50,300,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 31/01/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 31/01/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

10 เดือน หรือ 308 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 04/12/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 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)

direct listing

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Securities and Exchange Commission
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ส่วนที่3 ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

3.1 ลักษณะพิเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
(1) ถ้าราคาปิดหุ้น HANA ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 (วันท าการซ้ือขายสุดท้าย) สูงกว่า 40.250 บาท (ราคาใช้สิทธิ)               

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธิอนุพันธ์มีสิทธิที่จะได้รบัช าระเป็นเงินสดส่วนต่างสุทธิ (net cash settlement) จากบริษทัหลักทรัพย ์       
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงมคี่าเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาปดิหุ้น HANA ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 กับราคาใช้สิทธ ิ
40.250 บาท คูณด้วย 0.06897 (อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย)      หักด้วยค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิทีเ่รยีกเก็บจากผู้ออก (ถ้ามี) โดยจะ
ช าระภายใน 5 วันท าการถัดจากวันที่ 4 ธันวาคม 2562 (วันครบก าหนดอายุ) และอาจมีการหักค่าใช้จ่ายจากการใช้สิทธิจากบริษทั
นายหน้า ซ้ือขายหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนมบีัญชีซ้ือขายนั้นอยู่ด้วย ในทางกลับกันถ้าราคาปดิหุ้น HANA ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 40.250 
บาท   ผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธิอนุพันธ์จะไม่ได้รบัช าระเงนิสดส่วนต่างจากบรษิัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  

 

 

 

 

  

 

 

ตัวอย่างเช่น 

1. ถ้าในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ราคาปิดหุ้น HANA เท่ากับ 52.50 บาท เมื่อถึงก าหนดจ่ายเงินบรษิัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) จะช าระเงนิสดส่วนต่างให ้  ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นจ านวนเท่ากับ 0.8448 บาทต่อหน่วย  

[(52.50-40.250) x 0.06897 = 0.8448] 

อย่างไรก็ดี การค านวณก าไรจากการลงทุน ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องหักตน้ทนุในการซ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ และค่าใช้จ่ายจากการใชสิ้ทธิด้วย 

2. ถ้าในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ราคาปิดหุน้ HANA น้อยกว่าเทา่กับ 40.250 บาท เมื่อถึงก าหนดจ่ายเงินบริษทัหลักทรัพย ์  
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องช าระเงินสดส่วนต่างให ้  ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ถือ DW จะขาดทุนเท่ากับ
ต้นทุนในการซ้ือ DW 

 
(2) บริษัทหลักทรัพย์  กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทั้งจ านวนไปจดทะเบียนและ  

เสนอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปก่อนในตลาดแรก ราคาของใบส าคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์จะเป็นไปตามความต้องการซ้ือหรือขายของผู้ลงทุนในตลาด (demand และ supply) โดยบรษิัทหลักทรัพย์ 
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สามารถก าหนดปริมาณของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพันธ์ (supply) ได้ด้วยการทยอยเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ผ่านผู้ดูแลสภาพคล่องตลอดช่วงอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จนกว่าจะครบ
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จ านวนที่ไดร้ับอนุญาตใหเ้สนอขาย ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบปริมาณการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพันธ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้บรษิัทหลักทรพัย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) หรือผู้เสนอขายรายอื่นสามารถ
ขออนุญาตเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่อ้างอิงหุ้น HANA เพิ่มเติมได้อีก หากหุ้น HANA ที่ใช้เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง 
เมือ่รวมทุกรุ่น (issue) แล้วยังไม่เกนิกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของหุน้ HANA  ผู้ลงทุนสามารถซ้ือ
หรือขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ตลอดจนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 และใบส าคัญแสดงสทิธิ
อนุพนัธ์จะถูกเพิกถอนออกจากกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ฯ ในวันถัดจากวันที่ 4 ธันวาคม 2562 

 
(3) ก าไร-ขาดทนุจากการขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในตลาดหลักทรัพย์จะมีภาระภาษีเหมือนกับการซ้ือขายหุ้นใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบคุคลธรรมดาจะได้รบัการยกเว้นภาษีส าหรับก าไรที่ไดจ้ากการซ้ือขาย อย่างไรก็ดี หากผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ถือใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จนถึงวันครบก าหนดอายุ และได้รับเงินจากการใช้สิทธิ ผู้ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ต้องเสียภาษีจากจ านวนเงินดงักล่าว โดยน าไปรวมค านวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีประจ าปี 

ค าอธิบายข้างต้นเปน็เพียงข้อมูลทั่วไปที่มาจากความเข้าใจของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เกีย่วกับกฎหมายทาง
ภาษีและหลักปฏบิัติโดยทั่วไปในประเทศไทยในปัจจุบนัเท่านั้น ข้อสรุปดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะภาษีในประเทศไทยที่มีผลกับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แต่อาจจะไมค่รอบคลุมถึงรายละเอียดทางภาษีอื่นๆทีจ่ะต้องพิจารณา ซ่ึงอาจจะเกี่ยวข้องกับ          
การตัดสินใจซ้ือ ถือ หรือโอนใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

 

3.2 ความเสี่ยงท่ีส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
1) ความเสีย่งอันเนื่องมาจากใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพันธ์มีอายุจ ากัด (Limited Life) 

เนื่องจากใบส าคัญแสดงสทิธิอนพุันธ์เป็นตราสารที่มีอายจุ ากัดและราคาของใบส าคัญแสดงสทิธิอนุพันธ์ อาจลดลงตาม
อายุที่เหลือของตราสารที่ลดลง (time decay) ยิง่ในช่วงใกล้วันครบก าหนดอายุ ราคาใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะ
ลดลงอย่างรวดเร็ว ในกรณีผูล้งทุนถือใบส าคัญแสดงสิทธิอนพุันธ์จนถึงวันครบก าหนดอาย ุ และราคาปิดของหุน้ 
HANA มีมูลค่าเท่ากับหรือต่ ากว่าราคาใช้สิทธิ ราคาใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะเป็นศูนย์ ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์จะขาดทนุเท่ากบัราคาทีจ่า่ยไปในการซ้ือใบส าคัญแสดงสทิธิอนุพันธ์ ดังนั้นก่อนการลงทุนผู้ลงทุนจึงควรศึกษา
แนวโน้มของราคาหุ้น HANA  และอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เหมาะสมประกอบกนัด้วย 

2) ความเสีย่งด้านราคา (Price Risk) 
หมายถึง ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาใบส าคัญแสดงสทิธิอนุพันธ์ ซ่ึงราคาใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจ
เปลีย่นแปลงขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ราคาของหลักทรัพย์อ้างอิง (ราคาหุ้น HANA) ความผันผวนของ
หลักทรัพย์อ้างอิง (หุ้น HANA) อายุคงเหลือของใบส าคัญแสดงสทิธิอนุพันธ์ อัตราดอกเบี้ย เงินปนัผลของหลักทรัพย์
อ้างอิง (กรณีไม่มีการปรับสิทธิ) ปริมาณของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และความต้องการลงทุนในใบส าคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์    เป็นต้น ซ่ึงปจัจยัที่ส าคัญที่สุดจะขึน้กับราคาหุ้น HANA โดยราคาของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจ
เป็นไปตามความต้องการซ้ือหรือขายของผู้ลงทนุในตลาด (demand และ supply) โดยบรษิัทหลักทรัพย์หลักทรัพย์ 
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) หรือผูเ้สนอขายรายอื่น สามารถก าหนดปริมาณของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (supply) ได้
ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดผลกระทบกบัการเคลื่อนไหวของราคาหุน้ HANA และส่งผลต่อราคาของ DW ได้ 

3) ความเสีย่งด้าน gearing อันเนื่องมาจากการ Leverage (Gearing Risk from Leverage) 
การ Leverage คือ การลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยอ้างอิงกับราคาหุ้น HANA ไม่ใช่การลงทุนในหุ้น 
HANA โดยใช้เงนิจ านวนที่น้อยกว่าการลงทุนในหุ้น HANA โดยตรง ความเสี่ยงจาก gearing คือ การเปลี่ยนแปลงราคา



 

-3- 
 

ของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธอ์าจมีอัตราความแกว่งตัวเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่าราคาหุ้น HANA มาก และอาจท าใหผู้้
ลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุันธ์มีก าไรหรือขาดทนุในอัตราที่สูงกว่าการลงทุนในหุน้ HANAโดยตรง 

4) ความเสีย่งที่ผู้ออกไม่สามารถปฏบิัติตามสัญญา (Issuer Risk) 
หมายถึง ความเส่ียงที่บรษิัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นผู้ออกใบส าคัญแสดงสทิธิอนุพันธ์ไม่สามารถ
จ่ายเงินสดส่วนต่างจากการใช้สิทธิ หรือไม่ปฏบิัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิ ซ่ึง HANA ที่เป็น     
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงไม่มีส่วนในการรับผดิชอบใด ๆ 
อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการด าเนินงานของบริษทัหลักทรัพย ์ กสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน)  ที่เป็นผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพันธ์ นอกจากการพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือของบรษิัทหลักทรัพย ์
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และเงื่อนไขในข้อก าหนดสิทธิ และผู้ลงทนุควรติดตามข้อมูลข่าวสารบริษัทหลักทรัพย์ 
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  รวมถึงการปรับปรุงเปลีย่นแปลงอนัดับความน่าเชื่อถือได้จากเว็บไซต์ส านักงาน ก.ล.ต. 
หรือสถาบันจดัอันดบัความน่าเชือ่ถือ  

5) ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
หมายถึง ความเส่ียงที่เมือ่ผู้ลงทนุซื้อใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไว้ แต่ไม่สามารถขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นัน้ 
ได้ในราคาที่ต้องการ เนื่องจากใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นัน้ ไม่มีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้สภาพคล่องของใบส าคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ขึ้นอยู่กับอุปสงค์หรืออปุทานของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และความสามารถในการรักษา  
สภาพคล่องของผู้ดูแลสภาพคล่องรวมทั้งข้อก าหนดในการดูแลสภาพคล่องของผูดู้แลสภาพคล่องแต่ละราย โดยการ  
ซ้ือขายเปลี่ยนมือในตลาดหลักทรัพย์ฯมีสภาพคล่องมากกว่าการซ้ือขายเปลี่ยนมือนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 


