สวนที่3 ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ
3.1

ลักษณะพิเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ
(1) ถาราคาปดหุน QH ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (วันทําการซื้อขายสุดทาย) สูงกวา 2.488 บาท (ราคาใชสิทธิ) ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธมีสิทธิที่จะไดรับชําระเปนเงินสดสวนตางสุทธิ (net cash settlement) จากบริษัทหลักทรัพย
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีคาเทากับสวนตางระหวางราคาปดหุน QH ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 กับราคาใชสิทธิ 2.488 บาท
คูณดวย 0.76786 (อัตราการใชสิทธิตอหนวย) หักดวยคาใชจายในการใชสิทธิที่เรียกเก็บจากผูออก (ถามี) โดยจะชําระภายใน 5
วันทําการถัดจากวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 (วันครบกําหนดอายุ) และอาจมีการหักคาใชจายจากการใชสิทธิจากบริษัทนายหนา ซื้อ
ขายหลักทรัพยที่ผูลงทุนมีบัญชีซื้อขายนั้นอยูดวย ในทางกลับกันถาราคาปดหุน QH ต่ํากวาหรือเทากับ 2.488 บาท ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธจะไมไดรับชําระเงินสดสวนตางจากบริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ตัวอยางเชน
1. ถาในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ราคาปดหุน QH เทากับ 2.70 บาท เมื่อถึงกําหนดจายเงินบริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) จะชําระเงินสดสวนตางให ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ เปนจํานวนเทากับ 0.1628 บาทตอหนวย
[(2.70-2.488) x 0.76786 = 0.1628]
อยางไรก็ดี การคํานวณกําไรจากการลงทุน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธตองหักตนทุนในการซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ และคาใชจายจากการใชสิทธิดวย
2. ถาในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ราคาปดหุน QH นอยกวาเทากับ 2.488 บาท เมื่อถึงกําหนดจายเงินบริษัทหลักทรัพย กสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) ไมตองชําระเงินสดสวนตางให ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ผูถือ DW จะขาดทุนเทากับตนทุนใน
การซื้อ DW
(2) บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ทั้งจํานวนไปจดทะเบียนและ
เสนอขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไมมีการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปกอนในตลาดแรก ราคาของใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธจะเปนไปตามความตองการซื้อหรือขายของผูลงทุนในตลาด (demand และ supply) โดยบริษัทหลักทรัพย
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สามารถกําหนดปริมาณของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (supply) ไดดวยการทยอยเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ ในตลาดหลักทรัพยฯ ผานผูดูแลสภาพคลองตลอดชวงอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ จนกวาจะครบ
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จํานวนที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขาย
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบปริมาณการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธในแตละ
ชวงเวลาไดที่เว็บไซตตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากนี้บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) หรือผูเสนอขายรายอื่นสามารถ
ขออนุญาตเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ที่อางอิงหุน QH เพิ่มเติมไดอีก หากหุน QH ที่ใชเปนหลักทรัพยอางอิง เมื่อรวม
ทุกรุน (issue) แลวยังไมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของหุน QH ผูลงทุนสามารถซื้อหรือขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธในตลาดหลักทรัพยฯไดตลอดจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธจะถูก
เพิกถอนออกจากกระดานซื้อขายหลักทรัพยฯ ในวันถัดจากวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
(3) กําไร-ขาดทุนจากการขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธในตลาดหลักทรัพยจะมีภาระภาษีเหมือนกับการซื้อขายหุนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ โดยบุคคลธรรมดาจะไดรับการยกเวนภาษีสําหรับกําไรที่ไดจากการซื้อขาย อยางไรก็ดี หากผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธจนถึงวันครบกําหนดอายุ และไดรับเงินจากการใชสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธตองเสียภาษีจากจํานวนเงินดังกลาว โดยนําไปรวมคํานวณเปนรายไดเพื่อเสียภาษีประจําป
คําอธิบายขางตนเปนเพียงขอมูลทั่วไปที่มาจากความเขาใจของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธเกี่ยวกับกฎหมายทาง
ภาษีและหลักปฏิบัติโดยทั่วไปในประเทศไทยในปจจุบันเทานั้น ขอสรุปดังกลาวครอบคลุมเฉพาะภาษีในประเทศไทยที่มีผลกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ แตอาจจะไมครอบคลุมถึงรายละเอียดทางภาษีอื่นๆที่จะตองพิจารณา ซึ่งอาจจะเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจซื้อ ถือ หรือโอนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ

3.2

ความเสี่ยงที่สาํ คัญของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ
1)

2)

3)

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธมีอายุจํากัด (Limited Life)
เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธเปนตราสารที่มีอายุจํากัดและราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ อาจลดลงตาม
อายุที่เหลือของตราสารที่ลดลง (time decay) ยิ่งในชวงใกลวันครบกําหนดอายุ ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธจะ
ลดลงอยางรวดเร็ว ในกรณีผูลงทุนถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธจนถึงวันครบกําหนดอายุ และราคาปดของหุน QH มี
มูลคาเทากับหรือต่ํากวาราคาใชสิทธิ ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ จะเปนศูนย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธจะ
ขาดทุนเทากับราคาที่จายไปในการซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ดังนั้นกอนการลงทุนผูลงทุนจึงควรศึกษาแนวโนม
ของราคาหุน QH และอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่เหมาะสมประกอบกันดวย
ความเสี่ยงดานราคา (Price Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ซึ่งราคาใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธอาจ
เปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ราคาของหลักทรัพยอางอิง (ราคาหุน QH) ความผันผวนของหลักทรัพย
อางอิง (หุน QH) อายุคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ อัตราดอกเบี้ย เงินปนผลของหลักทรัพยอางอิง (กรณีไม
มีการปรับสิทธิ) ปริมาณของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ และความตองการลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ
เปนตน ซึ่งปจจัยที่สําคัญที่สุดจะขึ้นกับราคาหุน QH โดยราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธอาจเปนไปตามความ
ตองการซื้อหรือขายของผูลงทุนในตลาด (demand และ supply) โดยบริษัทหลักทรัพยหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) หรือผูเสนอขายรายอื่น สามารถกําหนดปริมาณของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (supply) ไดซึ่งอาจสงผลให
เกิดผลกระทบกับการเคลื่อนไหวของราคาหุน QH และสงผลตอราคาของ DW ได
ความเสี่ยงดาน gearing อันเนื่องมาจากการ Leverage (Gearing Risk from Leverage)
การ Leverage คือ การลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ โดยอางอิงกับราคาหุน QH ไมใชการลงทุนในหุน QH โดย
ใชเงินจํานวนที่นอยกวาการลงทุนในหุน QH โดยตรง ความเสี่ยงจาก gearing คือ การเปลี่ยนแปลงราคาของใบสําคัญ
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4)

5)

แสดงสิทธิอนุพันธอาจมีอัตราความแกวงตัวเปนเปอรเซ็นตมากกวาราคาหุน QH มาก และอาจทําใหผูลงทุนในใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธมีกําไรหรือขาดทุนในอัตราที่สูงกวาการลงทุนในหุน QHโดยตรง
ความเสี่ยงที่ผูออกไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา (Issuer Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธไมสามารถ
จายเงินสดสวนตางจากการใชสิทธิ หรือไมปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดสิทธิ ซึ่ง QH ที่เปน
ผูออกหลักทรัพยอางอิงไมมีสวนในการรับผิดชอบใด ๆ
อยางไรก็ตาม กอนการลงทุนผูลงทุนควรศึกษาขอมูลผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) ที่เปนผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ นอกจากการพิจารณาอันดับความนาเชื่อถือของบริษัทหลักทรัพย
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และเงื่อนไขในขอกําหนดสิทธิ และผูลงทุนควรติดตามขอมูลขาวสารบริษัทหลักทรัพย
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอันดับความนาเชื่อถือไดจากเว็บไซตสํานักงาน ก.ล.ต.
หรือสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เมื่อผูลงทุนซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธไว แตไมสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธนั้น
ไดในราคาที่ตองการ เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธนั้น ไมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้สภาพคลองของใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธขึ้นอยูกับอุปสงคหรืออุปทานของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ
และความสามารถในการรักษา
สภาพคลองของผูดูแลสภาพคลองรวมทั้งขอกําหนดในการดูแลสภาพคลองของผูดูแลสภาพคลองแตละราย โดยการ
ซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดหลักทรัพยฯมีสภาพคลองมากกวาการซื้อขายเปลี่ยนมือนอกตลาดหลักทรัพยฯ
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