สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Securities and Exchange Commission
DW-Feature
สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนีเป็นส่วนหนึงของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีชวนซึงเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกียวกับ
ลักษณะ
และความเสียงทีสําคัญของตราสารทีเสนอขายผูล
้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน
สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพน
ั ธ์ในหุน
้ สามัญของ บริษท
ั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษท
ั หลักทรัพย์ บัวหลวง
จํากัด (มหาชน) ซือขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซือ รุ่น A (CPF01C1908A)
DERIVATIVE CALL WARRANTS ON CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY BUALUANG
SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN AUGUST 2019 # A (CPF01C1908A)

ส่วนที 1 ข้อมูลผูอ
้ อกตราสาร
ชือบริษัท (ไทย)

: บริษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท (อังกฤษ) : BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY
LIMITED
ทีตัง

: อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน 29, เลขที 191
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์

: +66 2618 14924

โทรสาร

: +66 2266 6969

Website

: http://www.bualuang.co.th

เลขทะเบียนบริษท
ั
: 0107547000842
ทุนจดทะเบียน

:

2,159,987,656.00

ทุนชําระแล้ว

:

2,159,981,840.00

อันดับความน่าเชือถือ :
ผูจ
้ ด
ั อันดับความน่าเชือถือ
TRIS RATING

AA

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

: http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi
bin/get_zip_all_public_page.php?
report_type=R56&lang=T&comp_id=0821&year=20
17&period=&as_of=20171231&set_id=&fs_type=

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

: http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi
bin/get_zip_all_public_page.php?
report_type=FS&lang=T&comp_id=0821&year=201
8&period=06&as_of=201806
30&set_id=0809&fs_type=03

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

:

27/12/2561

: หลักทรัพย์

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 หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท
(อังกฤษ)

: THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY
LIMITED

ชือบริษัท
(อังกฤษ)

: BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY
LIMITED

ทีตัง

: เลขที 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

ทีตัง

: อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน 29, เลขที 191 ถนนสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์

: +66 2009 9000

โทรศัพท์

: +66 2618 14924

โทรสาร

: +66 2009 9991

โทรสาร

: +66 2266 6969

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
1 เพือตอบสนองความต้องการของนักลงทุนในตลาดทุนไทย โดยการสร้างสินค้าทางการเงินใหม่
2 เพือกระจายโครงสร้างรายได้ของผู้ออกให้มีความหลากหลายมากยิงขึน

(อังกฤษ)

LIMITED

(อังกฤษ)

: เลขที 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์

: +66 2009 9000 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัโทรศั
: +66 2618 ก
14924
กทรัพพท์ย์และตลาดหลั
ทรัพย์
Securities and Exchange
: +66 2009 9991
โทรสารCommission
: +66 2266 6969

โทรสาร

ทีตัง

LIMITED

ทีตัง

: อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน 29, เลขที 191 ถนนสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

DW-Feature

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
1 เพือตอบสนองความต้องการของนักลงทุนในตลาดทุนไทย โดยการสร้างสินค้าทางการเงินใหม่
2 เพือกระจายโครงสร้างรายได้ของผู้ออกให้มีความหลากหลายมากยิงขึน

ส่วนที 2 สาระสําคัญของตราสาร
บริษท
ั Underlying
ชือบริษัท (ไทย)

อันดับความน่าเชือถือ :
: บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ผูจ
้ ด
ั อันดับความน่าเชือถือ

ชือบริษัท (อังกฤษ) : CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC
COMPANY LIMITED

TRIS RATING

ทีตัง

: อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชัน 15, 313 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์

: 027668000

โทรสาร

: 026382942

Website

: http://www.cpfworldwide.com

เลขทะเบียนบริษท
ั
: 0107537000246
ทุนจดทะเบียน

:

9,291,530,318.00

ทุนชําระแล้ว

:

8,611,242,385.00

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

:

ประเภทสิทธิในการซือ (Call warrant)
ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)

อันดับเครดิต
A+

วันทีจัดอันดับ
08/11/2561

ประเภท
ธุรกิจ

: อาหารและเครืองดืม

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

: http://www.set.or.th/dat/f56//F0101T17.zip

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

: https://www.set.or.th/dat/news/201811/18103658.z
ip

ประเภทหลักทรัพย์ :
อ้างอิง

หุน
้ สามัญ

หลักทรัพย์อา้ งอิง

:

หุน
้ สามัญของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
จํากัด (มหาชน) (CPF)

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

:

15.91 % (90 วัน)
0.00 %
0.00 %
0.00 %


ราคาใบสําคัญแสดง :
สิทธิอนุพันธ์

direct listing

สูตรและปัจจัยทีใช้ :
ในการคํานวณราคา
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์

0.0000 บาท

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


ราคาใช้สิทธิ

:

26.000 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธิ)

อัตราการใช้สิทธิต่อ :
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

0.06270 (15.95000 หน่วย DW ต่อ 1 หุน
้
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธิ)

จํานวนหน่วยทีบริษท
ั :
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิม ถ้ามี)

ครังแรก
(ครังนี)

150,000,000.00 หน่วย

ครังแรก (ครังนี) วันที

รวม

150,000,000.00 หน่วย

วันทีออกตราสาร/วัน :
ทีเข้าซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครัง
นี

ลักษณะการเสนอ
ขาย

ผ่านระบบการซือขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันทีออกตราสาร/วัน :
ทีเข้าซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครังแรก

08/02/2562

:

08/02/2562

อายุตราสารนับแต่ :
วันทีออกตราสาร/วัน
ทีเข้าซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครัง
นี

ครังแรก
(ครังนี)

วัน

วันทีครบกําหนดอายุ :

03/09/2562

วิธีการใช้สิทธิ

:

การใช้สิทธิได้ครังเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ :

ได้รบ
ั ชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อา้ งอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง

:

ราคาปิดของหุน
้ สามัญของบริษท
ั บริษัท
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ณ
วันทําการซือขายสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายในการใช้ :
สิทธิทเรี
ี ยกเก็บจาก
ผู้ออก

0.00 บาท

ดัชนีทใช้
ี ชาํ ระราคา :

ราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิง ณ วัน

ข้อยกเว้นการปรับ



6

เดือน หรือ

208

:

โทรสาร

: +66 2009 9991

โทรสาร

: +66 2266 6969

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1 เพือตอบสนองความต้องการของนักลงทุนในตลาดทุนไทย โดยการสร้างสินค้าทางการเงินใหม่
Securities
and Exchange
Commission
2 เพือกระจายโครงสร้างรายได้ของผู้ออกให้มีค
วามหลากหลายมากยิ
งขึน

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

อันดับความน่าเชือถือ :
: บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ผูจ
้ ด
ั อันดับความน่าเชือถือ

ชือบริษัท (อังกฤษ) : CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC
COMPANY LIMITED
ทีตัง

TRIS RATING

: อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชัน 15, 313 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์

: 027668000

โทรสาร

: 026382942

Website

: http://www.cpfworldwide.com

เลขทะเบียนบริษท
ั
: 0107537000246
ทุนจดทะเบียน

:

9,291,530,318.00

ทุนชําระแล้ว

:

8,611,242,385.00

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

:

ประเภทสิทธิในการซือ (Call warrant)
ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)

อันดับเครดิต
A+

วันทีจัดอันดับ
08/11/2561

ประเภท
ธุรกิจ

: อาหารและเครืองดืม

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

: http://www.set.or.th/dat/f56//F0101T17.zip

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

: https://www.set.or.th/dat/news/201811/18103658.z
ip

ประเภทหลักทรัพย์ :
อ้างอิง

หุน
้ สามัญ

หลักทรัพย์อา้ งอิง

:

หุน
้ สามัญของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
จํากัด (มหาชน) (CPF)

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

:

15.91 % (90 วัน)
0.00 %
0.00 %
0.00 %


ราคาใบสําคัญแสดง :
สิทธิอนุพันธ์

direct listing

สูตรและปัจจัยทีใช้ :
ในการคํานวณราคา
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์

0.0000 บาท

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


ราคาใช้สิทธิ

:

26.000 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธิ)

อัตราการใช้สิทธิต่อ :
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

0.06270 (15.95000 หน่วย DW ต่อ 1 หุน
้
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธิ)

จํานวนหน่วยทีบริษท
ั :
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิม ถ้ามี)

ครังแรก
(ครังนี)

150,000,000.00 หน่วย

ครังแรก (ครังนี) วันที

รวม

150,000,000.00 หน่วย

วันทีออกตราสาร/วัน :
ทีเข้าซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครัง
นี

ลักษณะการเสนอ
ขาย

ผ่านระบบการซือขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันทีออกตราสาร/วัน :
ทีเข้าซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครังแรก

08/02/2562

:

08/02/2562

อายุตราสารนับแต่ :
วันทีออกตราสาร/วัน
ทีเข้าซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครัง
นี

ครังแรก
(ครังนี)

วัน

วันทีครบกําหนดอายุ :

03/09/2562

วิธีการใช้สิทธิ

:

การใช้สิทธิได้ครังเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ :

ได้รบ
ั ชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
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ส่ วนที่ 3 ลักษณะพิเศษและความเสี่ ยงของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
3.1 ลักษณะพิเศษของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(1) ถ้าราคาปิ ดหุ น้ CPF ในวันที่ 29 สิ งหาคม 2562 (วันทําการซื้ อขายวันสุ ดท้าย) สู งกว่า 26 บาท (ราคาใช้สิทธิ ) ผูถ้ ือ
DW มีสิทธิที่จะได้รับชําระเป็ นเงินสดส่ วนต่างสุ ทธิ (net cash settlement) จาก บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ซึ่ งมี
ค่าเท่ากับส่ วนต่างระหว่างราคาปิ ดหุ น้ CPF ณ วันที่ 29 สิ งหาคม 2562 กับราคาใช้สิทธิ (26 บาท) คูณด้วย 0.0627 (อัตราการใช้
สิ ทธิ ต่อหน่ วย) หักด้วยค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ ที่เรี ยกเก็บจากผูอ้ อก (ถ้ามี) โดยจะชําระภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที่ 3
กันยายน 2562 (วันครบกําหนดอายุ) และอาจมีการหักค่าใช้จ่ายจากการใช้สิทธิจากบริ ษทั นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผลู ้ งทุนมี
บัญชีซ้ื อขายนั้นอยูด่ ว้ ย ในทางกลับกัน ถ้าราคาปิ ดหุ น้ CPF ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 26 บาท ผูถ้ ือ DW จะไม่ได้รับชําระเงินสดส่ วน
ต่างจาก บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ตัวอย่างเช่น
1. ถ้าในวันที่ 29 สิ งหาคม 2562 ราคาปิ ดหุน้ CPF = 34 บาท เมื่อ
ถึงกําหนดจ่ายเงิน บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ชําระเงินสดส่ วนต่างให้ผถู ้ ือ DW = 0.5016 บาทต่อหน่วย [(34 26) x 0.0627 = 0.5016] อย่างไรก็ดี ในการคํานวณกําไรจากการ
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ลงทุน ผูถ้ ือ DW ต้องหักต้นทุนในการซื้อ DW และค่าใช้จ่ายจาก
CPF
การใช้สิทธิดว้ ย
2. ถ้าในวันที่ 29 สิ งหาคม 2562 ราคาปิ ดหุ ้น CPF = 20.8 บาท
เมื่ อ ถึ ง กํา หนดจ่ า ยเงิ น บริ ษัท หลั ก ทรั พ ย์ บัว หลวง จํา กั ด
(มหาชน) ไม่ตอ้ งชําระเงินสดส่ วนต่างให้ผถู ้ ือ DW ผูถ้ ือ DW จะ
ขาดทุน = ต้นทุนในการซื้อ DW
(2) บริ ษทั หลักทรั พย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) จะนํา DW ทั้งจํานวนไปจดทะเบี ยนและเสนอขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยโดยไม่มีการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปก่อนในตลาดแรก ราคาของ DW อาจเป็ นไปตามความ
ต้องการซื้ อหรื อขายของผูล้ งทุนในตลาด (demand และ supply) โดย บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) สามารถ
กําหนดปริ มาณของ DW (supply) ได้ดว้ ยการทยอยเสนอขาย DW ในตลาดหลักทรัพย์ตลอดช่วงอายุของ DW จนกว่าจะครบ
จํานวนที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบปริ มาณการเสนอขาย DW ในแต่ละช่วงเวลาได้ที่เว็บไซต์ตลาด
หลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) หรื อผูเ้ สนอขายรายอื่นสามารถขออนุญาตเสนอขาย DW ที่
อ้างอิงหุน้ สามัญบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) เพิ่มเติมได้อีก หากหุน้ สามัญบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด
(มหาชน) ที่ใช้เป็นหลักทรัพย์อา้ งอิง เมื่อรวมทุกรุ่ น (issue) แล้วยังไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมดของหุน้ สามัญบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
ผูล้ งทุนสามารถซื้ อหรื อขาย DW ในตลาดหลักทรัพย์ได้ตลอดจนถึงวันที่ 29 สิ งหาคม 2562 และ DW จะถูกเพิก
ถอนออกจากกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ในวันถัดจากวันที่ 3 กันยายน 2562
(3) กําไร-ขาดทุนจากการขาย DW ในตลาดหลักทรัพย์จะมีภาระภาษีเหมือนกับการซื้ อขายหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์
โดยบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษีสาํ หรับกําไรที่ได้จากการซื้ อขาย อย่างไรก็ดี หากผูถ้ ือ DW ถือ DW จนถึงวันครบ
กําหนดอายุ และได้รับเงินจากการใช้สิทธิ ผูถ้ ือ DW ต้องเสี ยภาษีจากจํานวนเงินดังกล่าว โดยนําไปรวมคํานวณเป็ นรายได้
เพื่อเสี ยภาษีประจําปี
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(4) บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) จะทําการปรับอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย และ/หรื อราคาใช้สิทธิ และ/
หรื อวันครบกําหนดอายุของ DW (“การปรับสิ ทธิ ”) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ (ก) การจัดสรรหุ น้ ใหม่ให้ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั อ้างอิง
(ข) การจ่ายหุ ้นปั นผล (ค) การจ่ายเงินปั นผล (ง) การแบ่งแยกหรื อรวมหุ น้ (จ) การควบรวมกิจการ โดยการคํานวณการ
เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ (ก) ถึง (จ) เป็ นอิสระต่อกัน และจะคํานวณการเปลี่ยนแปลงตามลําดับ
เหตุการณ์ต่างๆ สําหรับกรณี ที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน จะคํานวณการเปลี่ยนแปลงเรี ยงตามลําดับเหตุการณ์ที่ประกาศ
โดยบริ ษทั อ้างอิง
3.2 ความเสี่ ยงทีส่ ําคัญของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
1) ความเสี่ ยงอันเนื่องมาจาก DW มีอายุจํากัด (Limited Life)
เนื่ องจาก DW เป็ นตราสารที่ มีอายุจาํ กัดและราคาของ DW อาจลดลงตามอายุที่เหลื อของตราสารที่ ลดลง
(time decay) ยิง่ ในช่วงใกล้วนั ครบกําหนดอายุ ราคา DW จะลดลงอย่างรวดเร็ ว ในกรณี ผลู ้ งทุนถือ DW จนถึงวันครบกําหนด
อายุ และราคาปิ ดของหุ ้น CPF มีมูลค่าตํ่ากว่าราคาใช้สิทธิ ราคา DW จะเป็ นศูนย์ ผูถ้ ือ DW จะขาดทุนเท่ากับราคาที่จ่ายไป
ในการซื้ อ DW ดังนั้น ก่อนการลงทุนผูล้ งทุนจึงควรศึกษาแนวโน้มของราคาหุ น้ CPF และอายุของ DW ที่เหมาะสมประกอบ
กันด้วย
2) ความเสี่ ยงด้ านราคา (Price Risk)
หมายถึง ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคา DW ซึ่ งราคา DW อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ เช่น
ราคาของหลักทรัพย์อา้ งอิง (ราคาหุ ้น CPF) ความผันผวนของหลักทรัพย์อา้ งอิง (หุ ้น CPF) อายุคงเหลือของ DW อัตรา
ดอกเบี้ย เงินปั นผลของหลักทรัพย์อา้ งอิง (กรณี ไม่มีการปรับสิ ทธิ ) ปริ มาณของ DW และความต้องการลงทุนใน DW เป็ นต้น
ซึ่ งปั จจัยที่สาํ คัญที่สุดจะขึ้นกับราคาหุ น้ CPF อย่างไรก็ดี ราคาของ DW อาจเป็ นไปตามความต้องการซื้ อหรื อขายของผูล้ งทุน
ในตลาด (demand และ supply) โดย บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) มีปริ มาณของ DW (supply) จํากัด ซึ่ งอาจ
ส่ งผลให้เกิดผลกระทบกับการเคลื่อนไหวของราคาของ DW ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ DW ถูกขายให้กบั นักลงทุน
ทั้งหมดทั้งจํานวนที่จดทะเบียนไว้กบั ตลาดหลักทรัพย์
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) มิได้ให้การรับรองว่าจะดําเนินการให้ราคา DW เคลื่อนไหวตามราคาของ
หลักทรัพย์อา้ งอิงได้ตลอดเวลา เพราะมีบางเหตุการณ์ที่บริ ษทั ฯไม่สามารถควบคุมราคาได้ เช่น ระบบดูแลสภาพคล่องขัดข้อง
หลักทรัพย์อา้ งอิงมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ ค่าความผันผวนของหลักทรัพย์อา้ งอิงสู งเกิ นขีดจํากัดการบริ หารความเสี่ ยงของ
บริ ษทั ฯ หรื อตามข้อยกเว้นอื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์และผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ส่วน 2 ข้อ 10 ทั้งนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน) จะดูแลสภาพคล่อง DW ในช่วง
เวลาที่ตลาดเปิ ดทําการซื้อขายปกติหรื อเวลา 10.00-12.30 น. และ 14.30-16.30 น. เท่านั้น โดยมีระยะเวลาในการปฎิบตั ิงานตาม
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเปิ ดทําการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์
3) ความเสี่ ยงด้ าน gearing อันเนื่องมาจากการ Leverage (Gearing Risk from Leverage)
การ Leverage คือ การลงทุนใน DW โดยอ้างอิงกับราคาหุ น้ CPF ไม่ใช่การลงทุนในหุ น้ CPF โดยใช้เงินในจํานวนที่
น้อยกว่าการลงทุนในหุ ้น CPF โดยตรง ความเสี่ ยงจาก gearing คือ การเปลี่ยนแปลงราคาของ DW อาจมีอตั ราความแกว่งตัว
เป็ นเปอร์ เซ็นต์มากกว่าราคาหุ น้ CPF มาก และอาจทําให้ผลู ้ งทุนใน DW มีกาํ ไรหรื อขาดทุนในอัตราที่สูงกว่าการลงทุนในหุ น้
CPF โดยตรง
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4) ความเสี่ ยงทีผ่ ู้ออกไม่ สามารถปฏิบัตติ ามสั ญญา (Issuer Risk)
หมายถึง ความเสี่ ยงที่ บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นผูอ้ อก DW ไม่สามารถจ่ายเงินสดส่ วนต่าง
จากการใช้สิทธิ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเงื่อนไขที่กาํ หนดในข้อกําหนดสิ ทธิ ซึ่ งบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด
(มหาชน) ที่เป็ นผูอ้ อกหลักทรัพย์อา้ งอิงไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใด ๆ
อย่างไรก็ตาม ก่ อนการลงทุนผูล้ งทุ นควรศึ กษาข้อมูลผลการดําเนิ นงานของ บริ ษทั หลักทรั พย์ บัวหลวง จํากัด
(มหาชน) ที่เป็นผูอ้ อก DW นอกจากการพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือของ บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) และ
เงื่อนไขในข้อกําหนดสิ ทธิ และผูล้ งทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของ บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) รวมถึงการ
ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือได้จากเว็บไซต์สาํ นักงาน ก.ล.ต. หรื อ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
5) ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)
หมายถึง ความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นเมื่อผูถ้ ือ DW ประสงค์จะขาย DW ก่อนครบกําหนดอายุตราสาร ผูถ้ ือ DW อาจไม่
สามารถขาย DW ได้ทนั ทีในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการซื้ อขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก สภาพ
คล่องของ DW ขึ้นอยู่กบั อุปสงค์หรื ออุปทานของ DW และความสามารถในการรักษาสภาพคล่องของผูด้ ูแลสภาพคล่อง
รวมทั้งข้อกําหนดในการดูแลสภาพคล่องของผูด้ ูแลสภาพคล่องแต่ละราย ซึ่ งนักลงทุนอาจไม่สามารถขาย DW ในจํานวนที่
ต้องการได้หากระบบของผูด้ ูแลสภาพคล่องขัดข้อง อย่างไรดี การซื้ อขายเปลี่ยนมือในตลาดหลักทรัพย์มีสภาพคล่องมากกว่า
การซื้อขายเปลี่ยนมือนอกตลาดหลักทรัพย์

