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สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซ
รัส จํากัด (มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (EPG24C1908A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY FINANSIA SYRUS
SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN AUGUST 2019 # A (EPG24C1908A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด
(มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 18 ถนนพระราม 1 แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 026589000

โทรสาร : 026589501

Website : http://www.fnsyrus.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000079

ทุนจดทะเบียน : 930,244,840.00

ทุนชําระแล้ว : 930,244,840.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH(Thai) BBB+(tha) 29/08/2561

ประเภท
ธุรกิจ

: เงินทุนและหลักทรัพย์

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 : เลขที  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : +66 2009 9000

โทรสาร : +66 2009 9991

ผู้ดูแลสภาพคล่อง

ชื อบริษัท
(ไทย)

: บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 18, 25
เลขที  999/9 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : +66 2658 9500

โทรสาร : +66 2658 9110

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เป็นทางเลือกของผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับผู้ลงทุน และกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯให้หลากหลายมากขึ น

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  770 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตําบล
เทพารักษ์ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : 023836599

โทรสาร : 023836532

Website : http://www.epg.co.th

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000540

ทุนจดทะเบียน : 2,800,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 2,800,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: วัสดุก่อสร้าง

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป
จํากัด (มหาชน) (EPG)

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

: 30.27 % (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 : 8.360 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.39216 (2.55000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

50,000,000.00 หน่วย

รวม 50,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 28/02/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 28/02/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

6 เดือน หรือ 189 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 04/09/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป 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

: 

วิธีการคํานวณเงินสด
ส่วนต่าง

: ในกรณีที ราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาใช้สิทธิ
จํานวนเงินสดส่วนต่างต่อหนึ งหน่วยใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ งคํานวณโดยผู้ออกใบ
สําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะเท่ากับผลคูณ
ของอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยที ใช้บังคับใน
ขณะนั น คูณกับส่วนต่างระหว่างราคาอ้างอิง
และราคาใช้สิทธิที ใช้บังคับในขณะนั น

ภาษีที เกี ยวข้อง : ผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มี
ภาระภาษีที เกิดขึ นจากการใช้สิทธิ โดยต้อง
นําเงินสดส่วนต่างตามจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ฯ ที ใช้สิทธิไปรวมเป็นเงินได้เพื อ
ยื นเสียภาษีเงินได้ประจําปีของผู้ใช้สิทธิเอง

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 15%

ข้อจํากัดการโอน : 

กฎหมายที ใช้บังคับ : กฎหมายไทย ลักษณะอื น ๆ : 

ประเภทสิทธิในการซื อ (Call warrant)

ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)

direct listing

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Securities and Exchange Commission

DW-Feature
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สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซ
รัส จํากัด (มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (EPG24C1908A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY FINANSIA SYRUS
SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN AUGUST 2019 # A (EPG24C1908A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด
(มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 18 ถนนพระราม 1 แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 026589000

โทรสาร : 026589501

Website : http://www.fnsyrus.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000079

ทุนจดทะเบียน : 930,244,840.00

ทุนชําระแล้ว : 930,244,840.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH(Thai) BBB+(tha) 29/08/2561

ประเภท
ธุรกิจ

: เงินทุนและหลักทรัพย์

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 : เลขที  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : +66 2009 9000

โทรสาร : +66 2009 9991

ผู้ดูแลสภาพคล่อง

ชื อบริษัท
(ไทย)

: บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 18, 25
เลขที  999/9 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : +66 2658 9500

โทรสาร : +66 2658 9110

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เป็นทางเลือกของผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับผู้ลงทุน และกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯให้หลากหลายมากขึ น

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  770 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตําบล
เทพารักษ์ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : 023836599

โทรสาร : 023836532

Website : http://www.epg.co.th

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000540

ทุนจดทะเบียน : 2,800,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 2,800,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: วัสดุก่อสร้าง

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป
จํากัด (มหาชน) (EPG)

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

: 30.27 % (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 : 8.360 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.39216 (2.55000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

50,000,000.00 หน่วย

รวม 50,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 28/02/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 28/02/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

6 เดือน หรือ 189 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 04/09/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป 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

: 

วิธีการคํานวณเงินสด
ส่วนต่าง

: ในกรณีที ราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาใช้สิทธิ
จํานวนเงินสดส่วนต่างต่อหนึ งหน่วยใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ งคํานวณโดยผู้ออกใบ
สําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะเท่ากับผลคูณ
ของอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยที ใช้บังคับใน
ขณะนั น คูณกับส่วนต่างระหว่างราคาอ้างอิง
และราคาใช้สิทธิที ใช้บังคับในขณะนั น

ภาษีที เกี ยวข้อง : ผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มี
ภาระภาษีที เกิดขึ นจากการใช้สิทธิ โดยต้อง
นําเงินสดส่วนต่างตามจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ฯ ที ใช้สิทธิไปรวมเป็นเงินได้เพื อ
ยื นเสียภาษีเงินได้ประจําปีของผู้ใช้สิทธิเอง

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 15%

ข้อจํากัดการโอน : 

กฎหมายที ใช้บังคับ : กฎหมายไทย ลักษณะอื น ๆ : 

ประเภทสิทธิในการซื อ (Call warrant)

ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)

direct listing

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Securities and Exchange Commission

DW-Feature



http://www.set.or.th/dat/f56//F0802T17.zip

https://www.set.or.th/dat/news/201902/19011332.z
ip

http://www.set.or.th/dat/f56//F1244T18.zip

https://www.set.or.th/dat/news/201902/19011049.z
ip

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซ
รัส จํากัด (มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (EPG24C1908A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY FINANSIA SYRUS
SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN AUGUST 2019 # A (EPG24C1908A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด
(มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 18 ถนนพระราม 1 แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 026589000

โทรสาร : 026589501

Website : http://www.fnsyrus.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000079

ทุนจดทะเบียน : 930,244,840.00

ทุนชําระแล้ว : 930,244,840.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH(Thai) BBB+(tha) 29/08/2561

ประเภท
ธุรกิจ

: เงินทุนและหลักทรัพย์

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 : เลขที  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : +66 2009 9000

โทรสาร : +66 2009 9991

ผู้ดูแลสภาพคล่อง

ชื อบริษัท
(ไทย)

: บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น 18, 25
เลขที  999/9 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : +66 2658 9500

โทรสาร : +66 2658 9110

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เป็นทางเลือกของผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับผู้ลงทุน และกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯให้หลากหลายมากขึ น

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  770 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตําบล
เทพารักษ์ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : 023836599

โทรสาร : 023836532

Website : http://www.epg.co.th

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000540

ทุนจดทะเบียน : 2,800,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 2,800,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: วัสดุก่อสร้าง

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป
จํากัด (มหาชน) (EPG)

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

: 30.27 % (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 : 8.360 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.39216 (2.55000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

50,000,000.00 หน่วย

รวม 50,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 28/02/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 28/02/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

6 เดือน หรือ 189 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 04/09/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป 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

: 

วิธีการคํานวณเงินสด
ส่วนต่าง

: ในกรณีที ราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาใช้สิทธิ
จํานวนเงินสดส่วนต่างต่อหนึ งหน่วยใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ งคํานวณโดยผู้ออกใบ
สําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะเท่ากับผลคูณ
ของอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยที ใช้บังคับใน
ขณะนั น คูณกับส่วนต่างระหว่างราคาอ้างอิง
และราคาใช้สิทธิที ใช้บังคับในขณะนั น

ภาษีที เกี ยวข้อง : ผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มี
ภาระภาษีที เกิดขึ นจากการใช้สิทธิ โดยต้อง
นําเงินสดส่วนต่างตามจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ฯ ที ใช้สิทธิไปรวมเป็นเงินได้เพื อ
ยื นเสียภาษีเงินได้ประจําปีของผู้ใช้สิทธิเอง

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 15%

ข้อจํากัดการโอน : 

กฎหมายที ใช้บังคับ : กฎหมายไทย ลักษณะอื น ๆ : 

ประเภทสิทธิในการซื อ (Call warrant)

ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)

direct listing

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Securities and Exchange Commission

DW-Feature



  แบบ 69-DW-short 
สว่นท ี  ลกัษณะพิเศษและความเสยีงของตราสาร 

.  ลกัษณะพิเศษของ DW 

 (1) ถา้ราคาปิดหุน้สามญับริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) (EPG)ในวนัท ี30 สิงหาคม 2562 (วนัทาํการซอื

ขายวนัสุดทา้ย) สงูกว่า8.360  บาท (ราคาใชส้ทิธ)ิ ผูถ้อื DW มสีทิธทิจีะไดร้บัชาํระเป็นเงนิสดส่วนต่างสุทธ ิ (net cash settlement) จาก 

FSS ซงึมคี่าเท่ากบัส่วนต่างระหว่าง กบั ราคาปิดหุ้นสามญับริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)ณ วนัที 30 สิงหาคม 

2562กบั ราคาใช้สิทธิ (8.360)คณูดว้ย .  (อตัราการใชส้ทิธต่ิอหน่วย) หกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการใชส้ทิธทิเีรยีกเกบ็จากผูอ้อก (ถา้ม)ี 

โดยจะชาํระภายใน  วนัทาํการถดัจากวนัท ี4 กนัยายน 2562 (วนัครบกาํหนดอายุ) และอาจมกีารหกัค่าใชจ่้ายจากการใชส้ทิธจิากบรษิทั

นายหน้าซอืขายหลกัทรพัยท์ผีูล้งทุนมบีญัชซีอืขายนนัอยู่ดว้ยในทางกลบักนัถา้ราคาปิดหุน้สามญัEPGตํากว่าหรอืเท่ากบั 8.360 บาท ผูถ้อื 

DW จะไมไ่ดร้บัชาํระเงนิจาก FSS 

 

ตวัอย่างเช่น 

1. ถา้ในวนัท ี30 สิงหาคม 2562 ราคาหุน้สามญัEPG =9.196บาท  

เมอืถงึกาํหนดจา่ยเงนิFSS ชาํระเงนิสดส่วนต่างใหผู้ถ้อื DW =  

0.32785บาทต่อหน่วย  [(9.196 - 8.360)x 0.39216 = 0.32785] 

อย่างไรกด็ ี ในการคาํนวณกาํไรจากการลงทุน  ผูถ้อื DW ตอ้งหกั

ตน้ทุนในการซอื DW และค่าใชจ่้ายจากการใชส้ทิธดิว้ย  

. ถา้ในวนัท ี 30 สิงหาคม 2562 ราคาหุน้สามญั EPG =8.360 

บาท เมอืถงึกาํหนดจา่ยเงนิFSS ไมต่้องชาํระเงนิสดส่วนต่างใหผู้้

ถอื DW  ผูถ้อื DW จะขาดทุน = ตน้ทุนในการซอื DW     

 ( ) FSS จะนํา DW ทงัจํานวนไปจดทะเบยีนและเสนอขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยโดยไม่มกีารเสนอขายต่อ

ประชาชนทวัไปก่อนในตลาดแรก ราคาของ DW อาจเป็นไปตามความต้องการซอืหรอืขายของผู้ลงทุนในตลาด (demand  และ supply)  

โดย FSS สามารถกาํหนดปรมิาณของ DW (supply) ไดด้ว้ยการทยอยเสนอขาย DW ในตลาดหลกัทรพัยต์ลอดช่วงอายุของ DW จนกว่าจะ

ครบจํานวนทไีด้ร ับอนุญาตให้เสนอขาย  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบปริมาณการเสนอขาย DW ในแต่ละช่วงเวลาได้ทีเว็บไซต์ตลาด

หลกัทรพัยน์อกจากนี  FSS หรอืผูเ้สนอขายรายอนืสามารถขออนุญาตเสนอขาย DW ทอี้างองิหุน้สามญั EPGเพมิเตมิไดอ้กีหากหุน้สามญั

EPGทใีชเ้ป็นหลกัทรพัยอ์้างองิ เมอืรวมทุกรุ่น (issue) แลว้ยงัไม่เกนิกว่ารอ้ยละ  ของจํานวนหุน้ทจีําหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของหุน้สามญั

EPG ผูล้งทุนสามารถซอืหรอืขาย  DW ในตลาดหลกัทรพัยไ์ดต้ลอดจนถงึวนัท ี30 สิงหาคม 2562และ DW จะถูกเพกิถอนออกจากกระดาน

ซอืขายหลกัทรพัยใ์นวนัถดัจากวนัท ี4 กนัยายน 2562 

 ( ) กาํไร-ขาดทุนจากการขาย DW ในตลาดหลกัทรพัยจ์ะมภีาระภาษเีหมอืนกบัการซอืขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัย ์ โดยบุคคล

ธรรมดาจะไดร้บัการยกเวน้ภาษสีาํหรบักาํไรทไีดจ้ากการซอืขาย อย่างไรกด็ ีหากผูถ้อื DW ถอื DW จนถงึวนัครบกาํหนดอายุ และไดร้บัเงนิ

จากการใชส้ทิธ ิ ผูถ้อื DW ตอ้งเสยีภาษจีากจาํนวนเงนิดงักล่าว โดยนําไปรวมคาํนวณเป็นรายไดเ้พอืเสยีภาษปีระจาํปี   



  แบบ 69-DW-short 
.  ความเสียงทีสาํคญัของ DW 

 ) ความเสียงอนัเนืองมาจาก DW มีอายจุาํกดั (Limited Life) 

  เนอืงจาก DW เป็นตราสารทมีอีายุจาํกดัและราคาของ DW อาจลดลงตามอายุทเีหลอืของตราสารทลีดลง (time decay) ยงิ

ในช่วงใกลว้นัครบกาํหนดอายุ ราคา DW จะลดลงอย่างรวดเรว็  ในกรณผีูล้งทุนถอื DW จนถงึวนัครบกาํหนดอายุ และราคาปิดของหุน้

สามญัEPG มมีลูค่าตํากว่าราคาใชส้ทิธ ิ ราคา DW จะเป็นศนูย ์  ผูถ้อื DW จะขาดทุนเท่ากบัราคาทจี่ายไปในการซอื DW ดงันนัก่อนการ

ลงทุนผูล้งทุนจงึควรศกึษาแนวโน้มของราคาหุน้สามญั EPG และอายุของ DW ทเีหมาะสมประกอบกนัดว้ย 

 )  ความเสียงด้านราคา (Price Risk) 

  หมายถงึ ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงราคา DW  ซงึราคา DW อาจเปลยีนแปลงขนึอยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น ราคา

ของหลกัทรพัยอ์า้งองิ (ราคาหุน้สามญั EPG)  ความผนัผวนของหลกัทรพัยอ์้างองิ (หุน้ EPG) อายุคงเหลอืของ DW  อตัราดอกเบยี เงนิ

ปันผลของหลกัทรพัยอ์า้งองิ(กรณไีมม่กีารปรบัสทิธ)ิ  ปรมิาณของ DW และความตอ้งการลงทุนใน DW เป็นตน้  ซงึปัจจยัทสีาํคญัทสีุดจะ

ขนึกบัราคาหุน้สามญั EPG(ไมใ่ช่ราคาหุน้ของ FSS) และราคาของ DW อาจเป็นไปตามความตอ้งการซอืหรอืขายของผูล้งทุนในตลาด 

(demand และ supply) โดย FSSหรอืผูเ้สนอขายรายอนืสามารถกาํหนดปรมิาณของ DW (supply) ได ้  ซงึอาจส่งผลใหเ้กดิผลกระทบกบั

การเคลอืนไหวของราคาหุน้ EPGและส่งผลต่อราคาของ DW ได ้

 )  ความเสียงด้าน gearing อนัเนืองมาจากการ Leverage (Gearing Risk from Leverage) 

  การ Leverage คอืการลงทุนใน DW โดยอา้งองิกบัราคาหุน้สามญั EPGไมใ่ช่การลงทุนในหุน้สามญั EPG โดยใชเ้งนิในจาํนวน

ทน้ีอยกว่าการลงทุนในหุน้สามญัEPGโดยตรงความเสยีงจาก gearing คอื การเปลยีนแปลงราคาของ DW อาจมอีตัราความแกว่งตวัเป็น

เปอรเ์ซน็ต์มากกว่าราคาหุน้สามญั EPGมาก และอาจทาํใหผู้ล้งทุนใน DW มกีาํไรหรอืขาดทุนในอตัราทสีงูกว่าการลงทุน ในหุน้สามญั 

EPGโดยตรง  

 4) ความเสียงทีผูอ้อกไมส่ามารถปฏิบติัตามสญัญา (Issuer Risk)  

  หมายถึง ความเสยีงทFีSSซงึเป็นผู้ออก DW ไม่สามารถจ่ายเงนิสดส่วนต่างจากการใช้สทิธหิรอืไม่ปฏบิตัิตามสญัญาหรอื

เงอืนไขทกีาํหนดในขอ้กาํหนดสทิธ ิซงึ EPGทเีป็นผูอ้อกหลกัทรพัยอ์า้งองิไมม่สี่วนในการรบัผดิชอบใด ๆ  

  อย่างไรก็ตาม  ก่อนการลงทุนผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูผลการดําเนินงานของ FSS ทเีป็นผูอ้อก DW นอกจากการพจิารณา

อนัดบัความน่าเชอืถือของ FSS และเงอืนไขในข้อกําหนดสิทธิ และผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของ FSSรวมถึงการปรบัปรุง

เปลยีนแปลงอนัดบัความน่าเชอืถอืไดจ้ากเวบ็ไซต์สาํนกังาน ก.ล.ต. หรอื สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชอืถอื  

 5)  ความเสียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

  หมายถงึ ความเสยีงทจีะเกดิขนึเมอืผูถ้อื DW ประสงคจ์ะขาย DW ก่อนครบกาํหนดอายุตราสาร ผูถ้อื DW อาจไม่สามารถขาย 

DW ไดท้นัทใีนราคาทตีนเองตอ้งการ เนืองจากการซอืขายเปลยีนมอืของตราสารในตลาดรองอาจมไีมม่าก  



  แบบ 69-DW-short 
  ทงันี สภาพคล่องของ DW ขนึอยู่กบัอุปสงคห์รอือุปทานของ DW และความสามารถในการรกัษาสภาพคล่องของผูดู้แลสภาพ

คล่อง รวมทงัขอ้กําหนดในการดูแลสภาพคล่องของผูดู้แลสภาพคล่องแต่ละราย  อย่างไรด ีการซือขายเปลยีนมอืในตลาดหลกัทรพัย์มี

สภาพคล่องมากกว่าการซอืขายเปลยีนมอืนอกตลาดหลกัทรพัย ์

 


