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สรุปขอมูลสําคัญของตราสารนีเ้ ปนสวนหนึง
่ ของแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชีช
้ วนซึง
่ เปนเพียงขอมูลโดยสรุปเกีย
่ วกับลักษณะ
และความเสีย
่ งทีส
่ า
ํ คัญของตราสารทีเ่ สนอขายผูล
 งทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชีช
้ วนโดยละเอียดกอนการตัดสินใจลงทุน
สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพน
ั ธในหุน
 สามัญของ บริษท
ั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน
่ จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษท
ั หลักทรัพย
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซือ
้ ขายสุดทายเดือนมีนาคม 2558 ประเภทสิทธิในการซือ
้ รุน
 A (TICO11C1503A)
DERIVATIVE CALL WARRANTS ON TICON INDUSTRIAL CONNECTION PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KASIKORN
SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN MARCH 2015 # A (TICO11C1503A)
สวนที่ 1 ขอมูลผูอ
 อกตราสาร
ชือ
่ บริษท
ั (ไทย)

: บริษัท หลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ชือ
่ บริษท
ั (อังกฤษ) : KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY
LIMITED
: อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 1,3 และ 19 เลข
ที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ทีต
่ ง้ั

โทรศัพท

: 02-6960000

โทรสาร

: 02-6960099

Website

: http://www.kasikornsecurities.com

เลขทะเบียนบริษท
ั

: 0107545000128

ทุนจดทะเบียน

:

501,000,000.00

ทุนชําระแลว

:

500,009,385.00

อันดับความนาเชือ
่ ถือ :
ผูจ
 ด
ั อันดับความนาเชือ
่ ถือ
FITCH(Thai)

AA-

18/07/2556

: 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=0000-0000&set_id=&fs_type

งบการเงิน : http://capital.sec.or.th/webapp/th/infocenter/interm
ed/comprofile/resultc_29032549.php?
งวดลาสุด
(URL)
cno=0000000809
คูส
 ญ
ั ญาบริหารความเสีย
่ ง

ชือ
่ บริษท
ั (ไทย)

ชือ
่ บริษท
ั (ไทย)

:-

ชือ
่ บริษท
ั (อังกฤษ) : -

:-

ชือ
่ บริษท
ั (อังกฤษ) : -

ทีต
่ ง้ั

:-

ทีต
่ ง้ั

:-

โทรศัพท

:-

โทรศัพท

:-

โทรสาร

:-

โทรสาร

:-

Website

:-

Website

:-

เลขทะเบียนบริษท
ั

:-

เลขทะเบียนบริษท
ั

:-

ทุนจดทะเบียน

:-

ทุนจดทะเบียน

:-

ทุนชําระแลว

:-

ทุนชําระแลว

:-

อันดับความนาเชือ
่ ถือ :

อันดับความนาเชือ
่ ถือ (ถามี ) :

ผูจ
 ด
ั อันดับความนาเชือ
่ ถือ

:

วันทีจ
่ ด
ั อันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

ผูค
 า
ํ้ ประกันการชําระหนีต
้ ามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพน
ั ธ

หมายเหตุ

อันดับเครดิต

อันดับเครดิต

วันทีจ
่ ด
ั อันดับ

-

นายทะเบียน

ผูจ
 ด
ั อันดับความนาเชือ
่ ถือ

:

หมายเหตุ

อันดับเครดิต

วันทีจ
่ ด
ั อันดับ

-

ผูด
 แ
ู ลสภาพคลอง

ชือ
่ บริษท
ั
(ไทย)

: บริษท
ั ศูนยรบ
ั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

ชือ
่ บริษท
ั
(ไทย)

: บริษัท หลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ชือ
่ บริษท
ั
(อังกฤษ)

: THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY
LIMITED

ชือ
่ บริษท
ั
(อังกฤษ)

: KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY
LIMITED

ทีต
่ ง้ั

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

ทีต
่ ง้ั

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

โทรศัพท

: 0-2359-1200-1 ตอ 3211 (ฝายปฏิบต
ั ก
ิ ารหล

โทรศัพท

: 02-6960000

โทรสาร

:-

โทรสาร

: 02-6960099

วัตถุประสงคในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ
- เพือ
่ เปนการเพิม
่ ทางเลือกในการลงทุน ใหแกนก
ั ลงทุนในตลาดทุนไทย
- เพือ
่ เปนการกระจายโครงสรางรายไดของผูอ
 อกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพน
ั ธใหมค
ี วามหลากหลายมากยิง่ ขึน
้
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สวนที่ 2 สาระสําคัญของตราสาร
บริษท
ั Underlying
ชือ
่ บริษท
ั (ไทย)

อันดับความนาเชือ
่ ถือ :
: บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น
จํากัด (มหาชน)

ชือ
่ บริษท
ั (อังกฤษ) : TICON INDUSTRIAL CONNECTION PUBLIC
COMPANY LIMITED
ทีต
่ ง้ั

: 175 ชัน
้ 13/1 (หอง 1308) อาคารสาธรซิตท
้ี าว
เวอร ถนนสาทรใต แขวงทุง มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท

:-

โทรสาร

:-

Website

: http://www.ticon.co.th

เลขทะเบียนบริษท
ั

: 0107544000051

ทุนจดทะเบียน

:

1,263,740,168.00

ทุนชําระแลว

:

781,005,203.00

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพน
ั ธ

:

ราคาใชสท
ิ ธิ

จํานวนหนวยทีบ
่ ริษท
ั :
ไดรบ
ั อนุญาตให
เสนอขาย (รวม
จํานวนหนวยสวนเพิม
่
ถามี )
ลักษณะการเสนอ
ขาย

:

อายุตราสารนับแตวน
ั :
ทีอ
่ อกตราสาร/วันที่
เขาซือ
้ ขายในตลาด
หลักทรัพยครัง้ นี้

อันดับเครดิต

วันทีจ
่ ด
ั อันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: พัฒนาอสังหาริมทรัพย

แบบ
แสดง
รายการ
ขอมูล
ประจําป
(URL)

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

งบการเงิน : http://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?
symbol=TICON&language=th&country=TH
งวดลาสุด
(URL)

้ (Call warrant)
i ประเภทสิทธิในการซือ
j
k
l
m
n
j ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)
k
l
m
n

:

ผูจ
 ด
ั อันดับความนาเชือ
่ ถือ

ประเภทหลักทรัพย
อางอิง

:

หุน
 สามัญ

หลักทรัพยอา งอิง

:

หุน
 สามัญของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล
คอนเน็คชัน
่ จํากัด (มหาชน) (TICON)

16.700 บาท (เวนแตมก
ี ารปรับสิทธิ )

อัตราการใชสท
ิ ธิตอ
 :
หนวย/ตัวคูณดัชนี

0.14085 (7.10000 หนวย DW ตอ 1 หุน

สามัญ ) (เวนแตมก
ี ารปรับสิทธิ )

ครัง้ แรก
(ครัง้ นี้ )

38,500,000.00 หนวย

ครัง้ แรก (ครัง้ นี้ ) วันที่

รวม

38,500,000.00 หนวย

วันทีอ
่ อกตราสาร/วัน :
ทีเ่ ขาซือ
้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพยครัง้
นี้

ผานระบบการซือ
้ ขายในตลาดหลักทรัพย
(direct listing)

วันทีอ
่ อกตราสาร/วัน :
ทีเ่ ขาซือ
้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย
ครั้งแรก

25/09/2557

ครัง้ แรก
(ครัง้ นี้ )

190 วัน

วันทีค
่ รบกําหนดอายุ :

02/04/2558

6 เดือน หรือ

25/09/2557

วิธีการใชสิทธิ

:

การใชสท
ิ ธิไดครัง้ เดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใชสท
ิ ธิ :

ไดรบ
ั ชําระเงินตามสวนตางของราคาหลัก
ทรัพยอา งอิง (Cash Settlement)

ราคาอางอิง

:

 สามัญของบริษท
ั บริษท
ั
i ราคาปดของหุน
j
k
l
m
n
ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน
่ จํากัด
(มหาชน) ณ วันทําการซือ
้ ขายสุดทาย

คาใชจา ยในการใช :
สิทธิทเ่ี รียกเก็บจากผู
ออก

0.00 บาท

ดัชนีทใ่ี ชชาํ ระราคา :

j ราคาปดของดัชนีหลักทรัพยอา งอิง ณ วัน
k
l
m
n
ทําการซือ
้ ขายสุดทาย

ขอยกเวนการปรับ
สิทธิ

:

ไมมี

:

ผูใ ชสท
ิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพน
ั ธ มี
ภาระภาษีทเ่ี กิดขึน
้ จากการใชสท
ิ ธิ โดยตองนํา
เงินสดสวนตางตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพน
ั ธฯ ทีใ่ ชสท
ิ ธิไปรวมเปนเงินไดเพือ
่ ยืน
่
เสียภาษีเงินไดประจําปของผูใ ชสท
ิ ธิเอง

่
j ราคาสําหรับการสงมอบหรือใชอา งอิงเพือ
k
l
m
n
คํานวณสวนตางของราคาเพือ
่ ใชในการ
ชําระหนีใ้ นวันซือ
้ ขายวันสุดทาย (Final
Settlement Price) ของสัญญาซือ
้ ขาย
ลวงหนา Series ID - ทีป
่ ระกาศโดยบริษท
ั
ตลาดสัญญาซือ
้ ขายลวงหนา (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)
่ ของราคาปดของดัชนีหลักทรัพย
j คาเฉลีย
k
l
m
n
อางอิง 5 วันทําการสุดทายจนถึง (นับรวม)
วันทําการซือ
้ ขายสุดทาย
วิธก
ี ารคํานวณเงินสด :
สวนตาง

ในกรณีทร่ี าคาอางอิงสูงกวาราคา ใชสท
ิ ธิ
ภาษีทเ่ี กีย
่ วของ
จํานวนเงินสดสวนตางตอหนึง่ หนวยใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพน
ั ธซง่ึ คํานวณโดยผูอ
 อกใบ
สําคัญแสดงสิทธิอนุพน
ั ธ จะเทากับผลคูณของ
อัตราการใชสท
ิ ธิตอ
 หนวยทีใ่ ชบงั คับในขณะ
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นัน
้ คูณกับสวนตางระหวางราคาใชสท
ิ ธิและ
ราคาอางอิงทีใ่ ชบงั คับในขณะนัน
้
กฎหมายทีใ่ ชบงั คับ

:

กฎหมายไทย

อัตราดอกเบีย
้ ผิดนัด :

15% ตอป

ขอจํากัดการโอน

:

-

ลักษณะอืน
่ ๆ

:

-

ส่ วนที ลักษณะพิเศษและความเสียงของใบสํ าคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
.%

ลักษณะพิเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
(1) ถ้าราคาปิ ดหุ้น TICON ในวันที 27 มีนาคม 2558 (วันทําการซื%อขายสุ ดท้าย) สูงกว่า 16.700 บาท (ราคาใช้สิทธิ)
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์มีสิทธิทีจะได้รับชําระเป็ นเงินสดส่ วนต่างสุ ทธิ (net cash settlement) จากบริ ษทั หลักทรัพย์
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซึงมีค่าเท่ากับส่ วนต่างระหว่างราคาปิ ดหุน้ TICON ณ วันที 27 มีนาคม 2558 กับราคาใช้สิทธิ 16.700
บาท คูณด้วย 0.14085 (อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย)
หักด้วยค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิทีเรี ยกเก็บจากผูอ้ อก (ถ้ามี) โดยจะชําระ
ภายใน N วันทําการถัดจากวันที 2 เมษายน 2558 (วันครบกําหนดอายุ) และอาจมีการหักค่าใช้จ่ายจากการใช้สิทธิจากบริ ษทั
นายหน้า ซื%อขายหลักทรัพย์ทีผูล้ งทุนมีบญั ชีซ%ือขายนั%นอยูด่ ว้ ย ในทางกลับกันถ้าราคาปิ ดหุน้ TICON ตํากว่าหรื อเท่ากับ 16.700
บาท ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์จะไม่ได้รับชําระเงินสดส่ วนต่างจากบริ ษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ตัวอย่ างเช่ น
O. ถ้าในวันที 27 มีนาคม 2558 ราคาปิ ดหุน้ TICON เท่ากับ 18.00 บาท เมือถึงกําหนดจ่ายเงินบริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด
(มหาชน) จะชําระเงินสดส่วนต่างให้ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ เป็ นจํานวนเท่ากับ 0.1831 บาทต่อหน่วย
[(18.00-16.700) x 0.14085 = 0.1831]
อย่างไรก็ดี การคํานวณกําไรจากการลงทุน ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ตอ้ งหักต้นทุนในการซื%อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ และค่าใช้จ่ายจากการใช้สิทธิ ดว้ ย
U. ถ้าในวันที 27 มีนาคม 2558 ราคาปิ ดหุน้ TICON น้อยกว่าเท่ากับ 16.700 บาท เมือถึงกําหนดจ่ายเงินบริ ษทั หลักทรัพย์
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ไม่ตอ้ งชําระเงินสดส่ วนต่างให้ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ผูถ้ อื DW จะขาดทุนเท่ากับ
ต้นทุนในการซื%อ DW
(2) บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) จะนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ทั%งจํานวนไปจดทะเบียนและ
เสนอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีการเสนอขายต่อประชาชนทัวไปก่อนในตลาดแรก ราคาของใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพนั ธ์จะเป็ นไปตามความต้องการซื%อหรื อขายของผูล้ งทุนในตลาด (demand และ supply) โดยบริ ษทั หลักทรัพย์
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สามารถกําหนดปริ มาณของใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (supply) ได้ดว้ ยการทยอยเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านผูด้ ูแลสภาพคล่องตลอดช่วงอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ จนกว่าจะครบ
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จํานวนทีได้รับอนุญาตให้เสนอขาย
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบปริ มาณการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาได้ทีเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี%บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) หรื อผูเ้ สนอขายรายอืนสามารถ
ขออนุญาตเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ทีอ้างอิงหุน้ TICON เพิมเติมได้อีก หากหุน้ TICON ทีใช้เป็ นหลักทรัพย์อา้ งอิง
เมือรวมทุกรุ่ น (issue) แล้วยังไม่เกินกว่าร้อยละ N_ ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได้แล้วทั%งหมดของหุน้ TICON ผูล้ งทุนสามารถซื%อ
หรื อขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ตลอดจนถึงวันที 27 มีนาคม 2558 และใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
จะถูกเพิกถอนออกจากกระดานซื%อขายหลักทรัพย์ฯ ในวันถัดจากวันที 2 เมษายน 2558
(`) กําไร-ขาดทุนจากการขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ในตลาดหลักทรัพย์จะมีภาระภาษีเหมือนกับการซื%อขายหุน้ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษีสาํ หรับกําไรทีได้จากการซื%อขาย อย่างไรก็ดี หากผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพนั ธ์ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์จนถึงวันครบกําหนดอายุ และได้รับเงินจากการใช้สิทธิ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์ตอ้ งเสี ยภาษีจากจํานวนเงินดังกล่าว โดยนําไปรวมคํานวณเป็ นรายได้เพือเสี ยภาษีประจําปี
คําอธิ บายข้างต้นเป็ นเพียงข้อมูลทัวไปทีมาจากความเข้าใจของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์เกียวกับกฎหมายทาง
ภาษีและหลักปฏิบตั ิโดยทัวไปในประเทศไทยในปั จจุบนั เท่านั%น ข้อสรุ ปดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะภาษีในประเทศไทยทีมีผลกับ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ แต่อาจจะไม่ครอบคลุมถึงรายละเอียดทางภาษีอืนๆทีจะต้องพิจารณา ซึงอาจจะเกียวข้องกับ
การตัดสินใจซื%อ ถือ หรื อโอนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์

.(

ความเสี ยงทีสํ าคัญของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
O)

U)

`)

ความเสี ยงอันเนืองมาจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์มีอายุจาํ กัด (Limited Life)
เนืองจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์เป็ นตราสารทีมีอายุจาํ กัดและราคาของใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ อาจลดลงตาม
อายุทีเหลือของตราสารทีลดลง (time decay) ยิงในช่วงใกล้วนั ครบกําหนดอายุ ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ อนุพนั ธ์จะ
ลดลงอย่างรวดเร็ ว ในกรณี ผลู้ งทุนถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์จนถึงวันครบกําหนดอายุ และราคาปิ ดของหุน้
TICON มีมูลค่าเท่ากับหรื อตํากว่าราคาใช้สิทธิ ราคาใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ จะเป็ นศูนย์ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์จะขาดทุนเท่ากับราคาทีจ่ายไปในการซื%อใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ดังนั%นก่อนการลงทุนผูล้ งทุนจึงควรศึกษา
แนวโน้มของราคาหุน้ TICON และอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ทเหมาะสมประกอบกั
ี
นด้วย
ความเสี ยงด้านราคา (Price Risk)
หมายถึง ความเสียงจากการเปลียนแปลงราคาใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ซึงราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ อนุพนั ธ์อาจ
เปลียนแปลงขึ%นอยูก่ บั ปัจจัยหลายประการ เช่น ราคาของหลักทรัพย์อา้ งอิง (ราคาหุน้ TICON) ความผันผวนของ
หลักทรัพย์อา้ งอิง (หุน้ TICON) อายุคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ อัตราดอกเบี%ย เงินปันผลของหลักทรัพย์
อ้างอิง (กรณี ไม่มีการปรับสิ ทธิ) ปริ มาณของใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ และความต้องการลงทุนในใบสําคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์ เป็ นต้น ซึงปัจจัยทีสําคัญทีสุ ดจะขึ%นกับราคาหุน้ TICON โดยราคาของใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์อาจ
เป็ นไปตามความต้องการซื%อหรื อขายของผูล้ งทุนในตลาด (demand และ supply) โดยบริ ษทั หลักทรัพย์หลักทรัพย์
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) หรื อผูเ้ สนอขายรายอืน สามารถกําหนดปริ มาณของใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (supply) ได้
ซึงอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบกับการเคลือนไหวของราคาหุน้ TICON และส่งผลต่อราคาของ DW ได้
ความเสี ยงด้าน gearing อันเนืองมาจากการ Leverage (Gearing Risk from Leverage)
การ Leverage คือ การลงทุนในใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ โดยอ้างอิงกับราคาหุน้ TICON ไม่ใช่การลงทุนในหุน้
TICON โดยใช้เงินจํานวนทีน้อยกว่าการลงทุนในหุน้ TICON โดยตรง ความเสี ยงจาก gearing คือ การเปลียนแปลง
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o)

N)

ราคาของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์อาจมีอตั ราความแกว่งตัวเป็ นเปอร์เซ็นต์มากกว่าราคาหุน้ TICON มาก และอาจทํา
ให้ผลู้ งทุนในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์มีกาํ ไรหรื อขาดทุนในอัตราทีสูงกว่าการลงทุนในหุน้ TICONโดยตรง
ความเสี ยงทีผูอ้ อกไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญา (Issuer Risk)
หมายถึง ความเสี ยงทีบริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ไม่สามารถ
จ่ายเงินสดส่ วนต่างจากการใช้สิทธิ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเงือนไขทีกําหนดในข้อกําหนดสิทธิ ซึง TICON ทีเป็ น
ผูอ้ อกหลักทรัพย์อา้ งอิงไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใด ๆ
อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุนผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดําเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด
(มหาชน) ทีเป็ นผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ นอกจากการพิจารณาอันดับความน่าเชือถือของบริ ษทั หลักทรัพย์
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และเงือนไขในข้อกําหนดสิ ทธิ และผูล้ งทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารบริ ษทั หลักทรัพย์
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) รวมถึงการปรับปรุ งเปลียนแปลงอันดับความน่าเชือถือได้จากเว็บไซต์สาํ นักงาน ก.ล.ต.
หรื อสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือ
ความเสี ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
หมายถึง ความเสี ยงทีเมือผูล้ งทุนซื%อใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ไว้ แต่ไม่สามารถขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์น% นั
ได้ในราคาทีต้องการ เนืองจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์น%นั ไม่มีสภาพคล่องเพียงพอ ทั%งนี%สภาพคล่องของใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพนั ธ์ข% ึนอยูก่ บั อุปสงค์หรื ออุปทานของใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
และความสามารถในการรักษา
สภาพคล่องของผูด้ ูแลสภาพคล่องรวมทั%งข้อกําหนดในการดูแลสภาพคล่องของผูด้ ูแลสภาพคล่องแต่ละราย โดยการ
ซื%อขายเปลียนมือในตลาดหลักทรัพย์ฯมีสภาพคล่องมากกว่าการซื%อขายเปลียนมือนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ
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