สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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DW-Feature
สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนีเป็นส่วนหนึงของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีชวนซึงเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกียวกับ
ลักษณะ
และความเสียงทีสําคัญของตราสารทีเสนอขายผูล
้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน
สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพน
ั ธ์ในหุน
้ สามัญของ บริษท
ั ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษท
ั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ซือขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซือ รุ่น A (SPAL11C1905A)
DERIVATIVE CALL WARRANTS ON SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KASIKORN SECURITIES PUBLIC
COMPANY LIMITED LAST TRADING IN MAY 2019 # A (SPAL11C1905A)

ส่วนที 1 ข้อมูลผูอ
้ อกตราสาร
ชือบริษัท (ไทย)

: บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท (อังกฤษ) : KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY
LIMITED
ทีตัง

: อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน 1,3, 11 และ 19
เลขที 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์

: 026960000

โทรสาร

: 026960099

Website

: http://www.kasikornsecurities.com

เลขทะเบียนบริษท
ั
: 0107545000128
ทุนจดทะเบียน

:

501,000,000.00

ทุนชําระแล้ว

:

500,009,385.00

อันดับความน่าเชือถือ :
ผูจ
้ ด
ั อันดับความน่าเชือถือ
FITCH(Thai)

AA(tha)

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

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

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

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

ชือบริษัท (ไทย)

ชือบริษัท (ไทย)

:

ชือบริษัท (อังกฤษ) : 

ชือบริษัท (อังกฤษ) : 

ทีตัง

:

ทีตัง

:

โทรศัพท์

:

โทรศัพท์

:

โทรสาร

:

โทรสาร

:

Website

:

Website

:

เลขทะเบียนบริษท
ั
:

เลขทะเบียนบริษท
ั
:

ทุนจดทะเบียน

:

ทุนจดทะเบียน

:

ทุนชําระแล้ว

:

ทุนชําระแล้ว

:

อันดับความน่าเชือถือ (ถ้ามี) :

ผูจ
้ ด
ั อันดับความน่าเชือถือ

หมายเหตุ

:

02/05/2561

: ธุรกิจหลักทรัพย์

คูส
่ ญ
ั ญาบริหารความเสียง

อันดับความน่าเชือถือ :

วันทีจัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

ผู้ค้ําประกันการชําระหนีตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
:

อันดับเครดิต

อันดับเครดิต

วันทีจัดอันดับ



นายทะเบียน

ผูจ
้ ด
ั อันดับความน่าเชือถือ

หมายเหตุ

:

อันดับเครดิต

วันทีจัดอันดับ



ผูด
้ แ
ู ลสภาพคล่อง

ชือบริษัท
(ไทย)

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

ชือบริษัท
(ไทย)

: บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท
(อังกฤษ)

: THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY
LIMITED

ชือบริษัท
(อังกฤษ)

: KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY
LIMITED

ทีตัง

: เลขที 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

ทีตัง

โทรศัพท์

: +66 2009 9000

: อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน 1,3, 11 และ 19 เลขที
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรสาร

: +66 2009 9991

โทรศัพท์

: 026960000

โทรสาร

: 026960099

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
 เพือเป็นการเพิมทางเลือกในการลงทุน ให้แก่นักลงทุนในตลาดทุนไทย
 เพือเป็นการกระจายโครงสร้างรายได้ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ให้มีความหลากหลายมากยิงขึน

ทีตัง

: เลขที 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

ทีตัง

: อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน 1,3, 11 และ 19 เลขที
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์

: +66 2009 9000

โทรสาร

: 026960000
กทรัพพท์ย์และตลาดหลั
กทรัพย์
: +66 2009 9991 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัโทรศั
Securities and Exchange
โทรสารCommission
: 026960099

DW-Feature

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
 เพือเป็นการเพิมทางเลือกในการลงทุน ให้แก่นักลงทุนในตลาดทุนไทย
 เพือเป็นการกระจายโครงสร้างรายได้ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ให้มีความหลากหลายมากยิงขึน

ส่วนที 2 สาระสําคัญของตราสาร
บริษท
ั Underlying
ชือบริษัท (ไทย)

อันดับความน่าเชือถือ :
: บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)

ผูจ
้ ด
ั อันดับความน่าเชือถือ

อันดับเครดิต

วันทีจัดอันดับ

ชือบริษัท (อังกฤษ) : SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
ทีตัง

: อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ 1011 ถนน
พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

: 027258888

โทรสาร

: 026832177

Website

: http://www.supalai.com

เลขทะเบียนบริษท
ั
: 0107535000303
ทุนจดทะเบียน

:

1,770,000,000.00

ทุนชําระแล้ว

:

1,716,553,249.00

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

:

ราคาใช้สิทธิ

ประเภทสิทธิในการซือ (Call warrant)
ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)

:

32.500 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธิ)

จํานวนหน่วยทีบริษท
ั :
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิม ถ้ามี)

ครังแรก
(ครังนี)

72,700,000.00

หน่วย

รวม

72,700,000.00

หน่วย

ลักษณะการเสนอ
ขาย

ผ่านระบบการซือขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

:

ประเภท
ธุรกิจ

: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

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

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

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

ประเภทหลักทรัพย์ :
อ้างอิง

หุน
้ สามัญ

หลักทรัพย์อา้ งอิง

หุน
้ สามัญของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
(SPALI)

:

อัตราการใช้สิทธิต่อ :
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

0.09091 (11.00000 หน่วย DW ต่อ 1 หุน
้
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธิ)

วันทีออกตราสาร/วัน :
ทีเข้าซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครัง
นี

ครังแรก (ครังนี) วันที

วันทีออกตราสาร/วัน :
ทีเข้าซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครังแรก

19/07/2561

19/07/2561

อายุตราสารนับแต่ :
วันทีออกตราสาร/วัน
ทีเข้าซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครัง
นี

ครังแรก
(ครังนี)

วัน

วันทีครบกําหนดอายุ :

05/06/2562

วิธีการใช้สิทธิ

:

การใช้สิทธิได้ครังเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ :

ได้รบ
ั ชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อา้ งอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง

:

ราคาปิดของหุน
้ สามัญของบริษท
ั บริษัท
ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ณ วันทําการซือ
ขายสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายในการใช้ :
สิทธิทเรี
ี ยกเก็บจาก
ผู้ออก

0.00 บาท

ดัชนีทใช้
ี ชาํ ระราคา :

ราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิง ณ วัน
ทําการซือขายสุดท้าย

ข้อยกเว้นการปรับ
สิทธิ

:

ไม่มี

ภาษีทเกี
ี ยวข้อง

:

ผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มี
ภาระภาษีทีเกิดขึนจากการใช้สิทธิ โดยต้อง

10

เดือน หรือ

322

ราคาสําหรับการส่งมอบหรือใช้อา้ งอิงเพือ
คํานวณส่วนต่างของราคาเพือใช้ในการ
ชําระหนีในวันซือขายวันสุดท้าย (Final
Settlement Price) ของสัญญาซือขาย
ล่วงหน้า Series ID  ทีประกาศโดย
บริษัท ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ค่าเฉลียของราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์
อ้างอิง 5 วันทําการสุดท้ายจนถึง (นับรวม)
วันทําการซือขายสุดท้าย
วิธก
ี ารคํานวณเงินสด :
ส่วนต่าง

ในกรณีทราคาอ้
ี
างอิงสูงกว่าราคา ใช้สิทธิ
จํานวนเงินสดส่วนต่างต่อหนึงหน่วยใบสําคัญ

โทรสาร

: 026960099

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 เพือเป็นการเพิมทางเลือกในการลงทุน ให้แก่นักลงทุนในตลาดทุนไทย
Securities
andทExchange
 เพือเป็นการกระจายโครงสร้างรายได้ของผู้ออกใบสํ
าคัญแสดงสิ
ธิอนุพันธ์ให้มีคCommission
วามหลากหลายมากยิงขึน

DW-Feature
ส่วนที 2 สาระสําคัญของตราสาร
บริษท
ั Underlying
ชือบริษัท (ไทย)

อันดับความน่าเชือถือ :
: บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)

ผูจ
้ ด
ั อันดับความน่าเชือถือ

อันดับเครดิต

วันทีจัดอันดับ

ชือบริษัท (อังกฤษ) : SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
ทีตัง

: อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ 1011 ถนน
พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

: 027258888

โทรสาร

: 026832177

Website

: http://www.supalai.com

เลขทะเบียนบริษท
ั
: 0107535000303
ทุนจดทะเบียน

:

1,770,000,000.00

ทุนชําระแล้ว

:

1,716,553,249.00

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

:

ราคาใช้สิทธิ

ประเภทสิทธิในการซือ (Call warrant)
ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)

:

32.500 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธิ)

จํานวนหน่วยทีบริษท
ั :
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิม ถ้ามี)

ครังแรก
(ครังนี)

72,700,000.00

หน่วย

รวม

72,700,000.00

หน่วย

ลักษณะการเสนอ
ขาย

ผ่านระบบการซือขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

:

ประเภท
ธุรกิจ

: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

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

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

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

ประเภทหลักทรัพย์ :
อ้างอิง

หุน
้ สามัญ

หลักทรัพย์อา้ งอิง

หุน
้ สามัญของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
(SPALI)

:

อัตราการใช้สิทธิต่อ :
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

0.09091 (11.00000 หน่วย DW ต่อ 1 หุน
้
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธิ)

วันทีออกตราสาร/วัน :
ทีเข้าซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครัง
นี

ครังแรก (ครังนี) วันที

วันทีออกตราสาร/วัน :
ทีเข้าซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครังแรก

19/07/2561

19/07/2561

อายุตราสารนับแต่ :
วันทีออกตราสาร/วัน
ทีเข้าซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครัง
นี

ครังแรก
(ครังนี)

วัน

วันทีครบกําหนดอายุ :

05/06/2562

วิธีการใช้สิทธิ

:

การใช้สิทธิได้ครังเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ :

ได้รบ
ั ชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อา้ งอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง

:

ราคาปิดของหุน
้ สามัญของบริษท
ั บริษัท
ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ณ วันทําการซือ
ขายสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายในการใช้ :
สิทธิทเรี
ี ยกเก็บจาก
ผู้ออก

0.00 บาท

ดัชนีทใช้
ี ชาํ ระราคา :

ราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิง ณ วัน
ทําการซือขายสุดท้าย

ข้อยกเว้นการปรับ
สิทธิ

:

ไม่มี

ภาษีทเกี
ี ยวข้อง

:

ผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มี
ภาระภาษีทีเกิดขึนจากการใช้สิทธิ โดยต้อง
นําเงินสดส่วนต่างตามจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ฯ ทีใช้สท
ิ ธิไปรวมเป็นเงินได้เพือ
ยืนเสียภาษีเงินได้ประจําปีของผูใ้ ช้สท
ิ ธิเอง
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เดือน หรือ
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ราคาสําหรับการส่งมอบหรือใช้อา้ งอิงเพือ
คํานวณส่วนต่างของราคาเพือใช้ในการ
ชําระหนีในวันซือขายวันสุดท้าย (Final
Settlement Price) ของสัญญาซือขาย
ล่วงหน้า Series ID  ทีประกาศโดย
บริษัท ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ค่าเฉลียของราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์
อ้างอิง 5 วันทําการสุดท้ายจนถึง (นับรวม)
วันทําการซือขายสุดท้าย
วิธก
ี ารคํานวณเงินสด :
ส่วนต่าง

ในกรณีทราคาอ้
ี
างอิงสูงกว่าราคา ใช้สิทธิ
จํานวนเงินสดส่วนต่างต่อหนึงหน่วยใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพน
ั ธ์ซงคํ
ึ านวณโดยผูอ
้ อกใบ
สําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะเท่ากับผลคูณ
ของอัตราการใช้สท
ิ ธิตอ
่ หน่วยทีใช้บงั คับใน
ขณะนัน คูณกับส่วนต่างระหว่างราคาใช้สท
ิ ธิ

บริษัท ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ค่าเฉลียของราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์
กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อ้างอิสํงา5นัวักนงานคณะกรรมการกํ
ทําการสุดท้ายจนถึง (นับารวม)
Securities
and
Exchange
Commission
วันทําการซือขายสุดท้าย

DW-Feature

วิธก
ี ารคํานวณเงินสด :
ส่วนต่าง

กฎหมายทีใช้บงั คับ :

ในกรณีทราคาอ้
ี
างอิงสูงกว่าราคา ใช้สิทธิ
จํานวนเงินสดส่วนต่างต่อหนึงหน่วยใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพน
ั ธ์ซงคํ
ึ านวณโดยผูอ
้ อกใบ
สําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะเท่ากับผลคูณ
ของอัตราการใช้สท
ิ ธิตอ
่ หน่วยทีใช้บงั คับใน
ขณะนัน คูณกับส่วนต่างระหว่างราคาใช้สท
ิ ธิ
และราคาอ้างอิงทีใช้บงั คับในขณะนัน

กฎหมายไทย

ภาษีทเกี
ี ยวข้อง

:

ผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มี
ภาระภาษีทีเกิดขึนจากการใช้สิทธิ โดยต้อง
นําเงินสดส่วนต่างตามจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ฯ ทีใช้สท
ิ ธิไปรวมเป็นเงินได้เพือ
ยืนเสียภาษีเงินได้ประจําปีของผูใ้ ช้สท
ิ ธิเอง

อัตราดอกเบียผิดนัด :

15% ต่อปี

ข้อจํากัดการโอน

:



ลักษณะอืน ๆ

:



ส่วนที่3 ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
3.1

ลักษณะพิเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
(1) ถ้าราคาปิดหุ้น SPALI ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (วันทาการซื้อขายสุดท้าย) สูงกว่า 32.500 บาท (ราคาใช้สิทธิ)
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีสิทธิที่จะได้รบั ชาระเป็นเงินสดส่วนต่างสุทธิ (net cash settlement) จากบริษทั หลักทรัพย์
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งมีค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาปิดหุน้ SPALI ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 กับราคาใช้สิทธิ
32.500 บาท คูณด้วย 0.09091 (อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย) หักด้วยค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิทเี่ รียกเก็บจากผู้ออก (ถ้ามี) โดยจะ
ชาระภายใน 5 วันทาการถัดจากวันที่ 5 มิถุนายน 2562 (วันครบกาหนดอายุ) และอาจมีการหักค่าใช้จ่ายจากการใช้สิทธิจากบริษทั
นายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์ทผี่ ู้ลงทุนมีบัญชีซื้อขายนั้นอยู่ด้วย ในทางกลับกันถ้าราคาปิดหุน้ SPALI ต่ากว่าหรือเท่ากับ 32.500
บาท ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะไม่ได้รบั ชาระเงินสดส่วนต่างจากบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ตัวอย่างเช่น
1. ถ้าในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ราคาปิดหุ้น SPALI เท่ากับ 42.25 บาท เมื่อถึงกาหนดจ่ายเงินบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย
จากัด (มหาชน) จะชาระเงินสดส่วนต่างให้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นจานวนเท่ากับ 0.8864 บาทต่อหน่วย
[(42.25-32.500) x 0.09091 = 0.8864]
อย่างไรก็ดี การคานวณกาไรจากการลงทุน ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องหักต้นทุนในการซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ และค่าใช้จ่ายจากการใช้สิทธิด้วย
2. ถ้าในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ราคาปิดหุ้น SPALI น้อยกว่าเท่ากับ 32.500 บาท เมื่อถึงกาหนดจ่ายเงินบริษัทหลักทรัพย์
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ไม่ต้องชาระเงินสดส่วนต่างให้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ผู้ถือ DW จะขาดทุนเท่ากับ
ต้นทุนในการซื้อ DW
(2) บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) จะนาใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทั้งจานวนไปจดทะเบียนและ
เสนอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปก่อนในตลาดแรก ราคาของใบสาคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์จะเป็นไปตามความต้องการซื้อหรือขายของผู้ลงทุนในตลาด (demand และ supply) โดยบริษัทหลักทรัพย์
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) สามารถกาหนดปริมาณของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (supply) ได้ด้วยการทยอยเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านผู้ดูแลสภาพคล่องตลอดช่วงอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จนกว่าจะครบ

-1-

จานวนที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบปริมาณการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้เสนอขายรายอื่นสามารถ
ขออนุญาตเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่อ้างอิงหุ้น SPALI เพิ่มเติมได้อีก หากหุ้น SPALI ที่ใช้เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง
เมือ่ รวมทุกรุ่น (issue) แล้วยังไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของหุน้ SPALI ผู้ลงทุนสามารถซื้อ
หรือขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ตลอดจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และใบสาคัญแสดงสิทธิ
อนุพนั ธ์จะถูกเพิกถอนออกจากกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์ฯ ในวันถัดจากวันที่ 5 มิถุนายน 2562
(3) กาไร-ขาดทุนจากการขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในตลาดหลักทรัพย์จะมีภาระภาษีเหมือนกับการซื้อขายหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบุคคลธรรมดาจะได้รบั การยกเว้นภาษีสาหรับกาไรที่ได้จากการซื้อขาย อย่างไรก็ดี หากผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จนถึงวันครบกาหนดอายุ และได้รับเงินจากการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ต้องเสียภาษีจากจานวนเงินดังกล่าว โดยนาไปรวมคานวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีประจาปี
คาอธิบายข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลทั่วไปที่มาจากความเข้าใจของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เกีย่ วกับกฎหมายทาง
ภาษีและหลักปฏิบัติโดยทั่วไปในประเทศไทยในปัจจุบนั เท่านั้น ข้อสรุปดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะภาษีในประเทศไทยที่มีผลกับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ แต่อาจจะไม่ครอบคลุมถึงรายละเอียดทางภาษีอื่นๆทีจ่ ะต้องพิจารณา ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจซื้อ ถือ หรือโอนใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

3.2

ความเสี่ยงที่สาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
1)

2)

3)

ความเสีย่ งอันเนื่องมาจากใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีอายุจากัด (Limited Life)
เนื่องจากใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นตราสารที่มีอายุจากัดและราคาของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อาจลดลงตาม
อายุที่เหลือของตราสารที่ลดลง (time decay) ยิง่ ในช่วงใกล้วันครบกาหนดอายุ ราคาใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะ
ลดลงอย่างรวดเร็ว ในกรณีผลู้ งทุนถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จนถึงวันครบกาหนดอายุ และราคาปิดของหุน้
SPALI มีมูลค่าเท่ากับหรือต่ากว่าราคาใช้สิทธิ ราคาใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะเป็นศูนย์ ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์จะขาดทุนเท่ากับราคาทีจ่ า่ ยไปในการซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ดังนั้นก่อนการลงทุนผู้ลงทุนจึงควรศึกษา
แนวโน้มของราคาหุ้น SPALI และอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เหมาะสมประกอบกันด้วย
ความเสีย่ งด้านราคา (Price Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งราคาใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจ
เปลีย่ นแปลงขึน้ อยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ราคาของหลักทรัพย์อ้างอิง (ราคาหุ้น SPALI) ความผันผวนของ
หลักทรัพย์อ้างอิง (หุ้น SPALI) อายุคงเหลือของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อัตราดอกเบี้ย เงินปันผลของหลักทรัพย์
อ้างอิง (กรณีไม่มีการปรับสิทธิ) ปริมาณของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และความต้องการลงทุนในใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยที่สาคัญที่สุดจะขึน้ กับราคาหุ้น SPALI โดยราคาของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจ
เป็นไปตามความต้องการซื้อหรือขายของผู้ลงทุนในตลาด (demand และ supply) โดยบริษัทหลักทรัพย์หลักทรัพย์
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) หรือผูเ้ สนอขายรายอื่น สามารถกาหนดปริมาณของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (supply) ได้
ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบกับการเคลื่อนไหวของราคาหุน้ SPALI และส่งผลต่อราคาของ DW ได้
ความเสีย่ งด้าน gearing อันเนื่องมาจากการ Leverage (Gearing Risk from Leverage)
การ Leverage คือ การลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยอ้างอิงกับราคาหุ้น SPALI ไม่ใช่การลงทุนในหุ้น
SPALI โดยใช้เงินจานวนที่น้อยกว่าการลงทุนในหุน้ SPALI โดยตรง ความเสี่ยงจาก gearing คือ การเปลี่ยนแปลงราคา
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4)

5)

ของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจมีอัตราความแกว่งตัวเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่าราคาหุ้น SPALI มาก และอาจทาให้ผู้
ลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีกาไรหรือขาดทุนในอัตราที่สูงกว่าการลงทุนในหุน้ SPALIโดยตรง
ความเสีย่ งที่ผู้ออกไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา (Issuer Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็นผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่สามารถ
จ่ายเงินสดส่วนต่างจากการใช้สิทธิ หรือไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่กาหนดในข้อกาหนดสิทธิ ซึ่ง SPALI ที่เป็น
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใด ๆ
อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดาเนินงานของบริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด
(มหาชน) ที่เป็นผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ นอกจากการพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทหลักทรัพย์
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) และเงื่อนไขในข้อกาหนดสิทธิ และผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารบริษัทหลักทรัพย์
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) รวมถึงการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงอันดับความน่าเชื่อถือได้จากเว็บไซต์สานักงาน ก.ล.ต.
หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เมือ่ ผู้ลงทุนซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ไว้ แต่ไม่สามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นนั้
ได้ในราคาที่ต้องการ เนื่องจากใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นนั้ ไม่มีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้สภาพคล่องของใบสาคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ขึ้นอยู่กบั อุปสงค์หรืออุปทานของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
และความสามารถในการรักษา
สภาพคล่องของผู้ดูแลสภาพคล่องรวมทั้งข้อกาหนดในการดูแลสภาพคล่องของผูด้ ูแลสภาพคล่องแต่ละราย โดยการ
ซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดหลักทรัพย์ฯมีสภาพคล่องมากกว่าการซื้อขายเปลี่ยนมือนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ
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