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สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท โทเทิ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั น จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร
จํากัด (มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A (DTAC06P1908A)

DERIVATIVE PUT WARRANTS ON TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY PHATRA
SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN AUGUST 2019 # A (DTAC06P1908A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคารสํานักงานเมืองไทยภัทร 1 ชั น 6, 811
เลขที  252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : +66 2305 9000

โทรสาร : 

Website : http://www.phatrasecurities.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000064

ทุนจดทะเบียน : 1,100,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 1,067,500,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

TRIS RATING A 26/04/2561

ประเภท
ธุรกิจ

: หลักทรัพย์

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 หลักทรัพย์ภัทร จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ที ตั ง : อาคารสํานักงานเมืองไทยภัทร 1 ชั น 6, 811 เลขที 
252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : +66 2305 9000

โทรสาร : 

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในครั งนี บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) 
(“ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ”) มีวัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ดังต่อไปนี 
1.เพื อตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนในการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทใหม่หรือบริหารความเสี ยงของพอร์ตการลงทุนของ
ตนเอง
2.เพื อสร้างรายได้จากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รวมถึง การบริหารจัดการตราสารทางการเงิน ซึ งจะเป็นการกระจาย
โครงสร้างรายได้ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ให้อยู่บนประเภทธุรกิจที มีหลากหลายมากยิ งขึ น
3.เพื อเป็นการบริหารความเสี ยงบนความผันผวนของธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ที ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ ง
ขึ น
4.เพื อเป็นการพัฒนาตลาดทุนให้มีตราสารทางการเงินให้มีความหลากหลายและทัดเทียมกับตลาดทุนอื นๆในภูมิภาค

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท โทเทิ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั น จํากัด
(มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั น 2441 ถนน
พญาไท แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 022028000

โทรสาร :

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000037

ทุนจดทะเบียน : 4,744,161,260.00

ทุนชําระแล้ว : 4,735,622,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ให้บริการโทรศัพท์เคลื อนที ในระบบความถี  800 และ
1800 เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้ชื อทางการค้า ดีแทค และธุรกิจ
ให้บริการที เกี ยวข้อง

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท โทเทิ ล แอ็คเซ็ส คอม
มูนิเคชั น จํากัด (มหาชน) (DTAC)

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

: 35.38 % (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 : 42.750 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.16667 (6.00000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

30,000,000.00 หน่วย

รวม 30,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 18/03/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 18/03/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

5 เดือน หรือ 162 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 26/08/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
โทเทิ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั น 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

: ไม่มี

วิธีการคํานวณเงินสด
ส่วนต่าง

: ค่าที มากกว่าระหว่างศูนย์ กับ (ราคาใช้สิทธิ
ลบด้วย ราคาอ้างอิง ) คูณด้วย อัตราการใช้
สิทธิต่อหน่วย (“เงินสดส่วนต่าง”)

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

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 7.5% ต่อปี

ข้อจํากัดการโอน : ไม่มี

กฎหมายที ใช้บังคับ : กฎหมายไทย ลักษณะอื น ๆ : ไม่มี

ประเภทสิทธิในการซื อ (Call warrant)

ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)

direct listing

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Securities and Exchange Commission

DW-Feature



http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi
bin/get_zip_all_public_page.php?
report_type=R56&lang=T&comp_id=0873&year=20
17&period=&as_of=20171231&set_id=&fs_type=

https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?
newsId=15506993931063&language=th&country=T
H

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

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

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท โทเทิ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั น จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร
จํากัด (มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A (DTAC06P1908A)

DERIVATIVE PUT WARRANTS ON TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY PHATRA
SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN AUGUST 2019 # A (DTAC06P1908A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคารสํานักงานเมืองไทยภัทร 1 ชั น 6, 811
เลขที  252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : +66 2305 9000

โทรสาร : 

Website : http://www.phatrasecurities.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000064

ทุนจดทะเบียน : 1,100,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 1,067,500,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

TRIS RATING A 26/04/2561

ประเภท
ธุรกิจ

: หลักทรัพย์

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 หลักทรัพย์ภัทร จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ที ตั ง : อาคารสํานักงานเมืองไทยภัทร 1 ชั น 6, 811 เลขที 
252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : +66 2305 9000

โทรสาร : 

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในครั งนี บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) 
(“ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ”) มีวัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ดังต่อไปนี 
1.เพื อตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนในการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทใหม่หรือบริหารความเสี ยงของพอร์ตการลงทุนของ
ตนเอง
2.เพื อสร้างรายได้จากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รวมถึง การบริหารจัดการตราสารทางการเงิน ซึ งจะเป็นการกระจาย
โครงสร้างรายได้ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ให้อยู่บนประเภทธุรกิจที มีหลากหลายมากยิ งขึ น
3.เพื อเป็นการบริหารความเสี ยงบนความผันผวนของธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ที ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ ง
ขึ น
4.เพื อเป็นการพัฒนาตลาดทุนให้มีตราสารทางการเงินให้มีความหลากหลายและทัดเทียมกับตลาดทุนอื นๆในภูมิภาค

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท โทเทิ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั น จํากัด
(มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั น 2441 ถนน
พญาไท แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 022028000

โทรสาร :

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000037

ทุนจดทะเบียน : 4,744,161,260.00

ทุนชําระแล้ว : 4,735,622,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ให้บริการโทรศัพท์เคลื อนที ในระบบความถี  800 และ
1800 เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้ชื อทางการค้า ดีแทค และธุรกิจ
ให้บริการที เกี ยวข้อง

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท โทเทิ ล แอ็คเซ็ส คอม
มูนิเคชั น จํากัด (มหาชน) (DTAC)

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

: 35.38 % (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 : 42.750 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.16667 (6.00000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

30,000,000.00 หน่วย

รวม 30,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 18/03/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 18/03/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

5 เดือน หรือ 162 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 26/08/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
โทเทิ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั น 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

: ไม่มี

วิธีการคํานวณเงินสด
ส่วนต่าง

: ค่าที มากกว่าระหว่างศูนย์ กับ (ราคาใช้สิทธิ
ลบด้วย ราคาอ้างอิง ) คูณด้วย อัตราการใช้
สิทธิต่อหน่วย (“เงินสดส่วนต่าง”)

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

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 7.5% ต่อปี

ข้อจํากัดการโอน : ไม่มี

กฎหมายที ใช้บังคับ : กฎหมายไทย ลักษณะอื น ๆ : ไม่มี

ประเภทสิทธิในการซื อ (Call warrant)

ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)

direct listing

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Securities and Exchange Commission

DW-Feature



http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi
bin/get_zip_all_public_page.php?
report_type=R56&lang=T&comp_id=0873&year=20
17&period=&as_of=20171231&set_id=&fs_type=

https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?
newsId=15506993931063&language=th&country=T
H

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

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

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท โทเทิ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั น จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร
จํากัด (มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A (DTAC06P1908A)

DERIVATIVE PUT WARRANTS ON TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY PHATRA
SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN AUGUST 2019 # A (DTAC06P1908A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคารสํานักงานเมืองไทยภัทร 1 ชั น 6, 811
เลขที  252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : +66 2305 9000

โทรสาร : 

Website : http://www.phatrasecurities.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000064

ทุนจดทะเบียน : 1,100,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 1,067,500,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

TRIS RATING A 26/04/2561

ประเภท
ธุรกิจ

: หลักทรัพย์

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 หลักทรัพย์ภัทร จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ที ตั ง : อาคารสํานักงานเมืองไทยภัทร 1 ชั น 6, 811 เลขที 
252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : +66 2305 9000

โทรสาร : 

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในครั งนี บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) 
(“ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ”) มีวัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ดังต่อไปนี 
1.เพื อตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนในการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทใหม่หรือบริหารความเสี ยงของพอร์ตการลงทุนของ
ตนเอง
2.เพื อสร้างรายได้จากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รวมถึง การบริหารจัดการตราสารทางการเงิน ซึ งจะเป็นการกระจาย
โครงสร้างรายได้ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ให้อยู่บนประเภทธุรกิจที มีหลากหลายมากยิ งขึ น
3.เพื อเป็นการบริหารความเสี ยงบนความผันผวนของธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ที ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ ง
ขึ น
4.เพื อเป็นการพัฒนาตลาดทุนให้มีตราสารทางการเงินให้มีความหลากหลายและทัดเทียมกับตลาดทุนอื นๆในภูมิภาค

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท โทเทิ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั น จํากัด
(มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั น 2441 ถนน
พญาไท แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 022028000

โทรสาร :

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000037

ทุนจดทะเบียน : 4,744,161,260.00

ทุนชําระแล้ว : 4,735,622,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ให้บริการโทรศัพท์เคลื อนที ในระบบความถี  800 และ
1800 เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้ชื อทางการค้า ดีแทค และธุรกิจ
ให้บริการที เกี ยวข้อง

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท โทเทิ ล แอ็คเซ็ส คอม
มูนิเคชั น จํากัด (มหาชน) (DTAC)

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

: 35.38 % (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 : 42.750 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.16667 (6.00000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

30,000,000.00 หน่วย

รวม 30,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 18/03/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 18/03/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

5 เดือน หรือ 162 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 26/08/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
โทเทิ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั น 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

: ไม่มี

วิธีการคํานวณเงินสด
ส่วนต่าง

: ค่าที มากกว่าระหว่างศูนย์ กับ (ราคาใช้สิทธิ
ลบด้วย ราคาอ้างอิง ) คูณด้วย อัตราการใช้
สิทธิต่อหน่วย (“เงินสดส่วนต่าง”)

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

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 7.5% ต่อปี

ข้อจํากัดการโอน : ไม่มี

กฎหมายที ใช้บังคับ : กฎหมายไทย ลักษณะอื น ๆ : ไม่มี

ประเภทสิทธิในการซื อ (Call warrant)

ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)

direct listing

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Securities and Exchange Commission

DW-Feature



http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi
bin/get_zip_all_public_page.php?
report_type=R56&lang=T&comp_id=0873&year=20
17&period=&as_of=20171231&set_id=&fs_type=

https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?
newsId=15506993931063&language=th&country=T
H

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

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

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท โทเทิ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั น จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร
จํากัด (มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A (DTAC06P1908A)

DERIVATIVE PUT WARRANTS ON TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY PHATRA
SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN AUGUST 2019 # A (DTAC06P1908A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคารสํานักงานเมืองไทยภัทร 1 ชั น 6, 811
เลขที  252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : +66 2305 9000

โทรสาร : 

Website : http://www.phatrasecurities.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000064

ทุนจดทะเบียน : 1,100,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 1,067,500,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

TRIS RATING A 26/04/2561

ประเภท
ธุรกิจ

: หลักทรัพย์

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 หลักทรัพย์ภัทร จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ที ตั ง : อาคารสํานักงานเมืองไทยภัทร 1 ชั น 6, 811 เลขที 
252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : +66 2305 9000

โทรสาร : 

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในครั งนี บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) 
(“ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ”) มีวัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ดังต่อไปนี 
1.เพื อตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนในการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทใหม่หรือบริหารความเสี ยงของพอร์ตการลงทุนของ
ตนเอง
2.เพื อสร้างรายได้จากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รวมถึง การบริหารจัดการตราสารทางการเงิน ซึ งจะเป็นการกระจาย
โครงสร้างรายได้ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ให้อยู่บนประเภทธุรกิจที มีหลากหลายมากยิ งขึ น
3.เพื อเป็นการบริหารความเสี ยงบนความผันผวนของธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ที ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ ง
ขึ น
4.เพื อเป็นการพัฒนาตลาดทุนให้มีตราสารทางการเงินให้มีความหลากหลายและทัดเทียมกับตลาดทุนอื นๆในภูมิภาค

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท โทเทิ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั น จํากัด
(มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั น 2441 ถนน
พญาไท แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 022028000

โทรสาร :

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000037

ทุนจดทะเบียน : 4,744,161,260.00

ทุนชําระแล้ว : 4,735,622,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ให้บริการโทรศัพท์เคลื อนที ในระบบความถี  800 และ
1800 เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้ชื อทางการค้า ดีแทค และธุรกิจ
ให้บริการที เกี ยวข้อง

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท โทเทิ ล แอ็คเซ็ส คอม
มูนิเคชั น จํากัด (มหาชน) (DTAC)

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

: 35.38 % (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 : 42.750 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.16667 (6.00000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

30,000,000.00 หน่วย

รวม 30,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 18/03/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 18/03/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

5 เดือน หรือ 162 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 26/08/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
โทเทิ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั น 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

: ไม่มี

วิธีการคํานวณเงินสด
ส่วนต่าง

: ค่าที มากกว่าระหว่างศูนย์ กับ (ราคาใช้สิทธิ
ลบด้วย ราคาอ้างอิง ) คูณด้วย อัตราการใช้
สิทธิต่อหน่วย (“เงินสดส่วนต่าง”)

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

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 7.5% ต่อปี

ข้อจํากัดการโอน : ไม่มี

กฎหมายที ใช้บังคับ : กฎหมายไทย ลักษณะอื น ๆ : ไม่มี

ประเภทสิทธิในการซื อ (Call warrant)

ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)

direct listing

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Securities and Exchange Commission

DW-Feature



ส่วนที่ 2  ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของตราสาร

2.1     ลักษณะพิเศษของ DW

(1)  ถ้าราคาปิดหุ้น DTAC ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 (วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย) ต่ำกว่า 42.750 บาท (ราคาใช้สิทธิ) ผู้ถือ DW มีสิทธิ

ที่จะได้รับชำระเป็นเงินสดส่วนต่างสุทธิ (net cash settlement) จากบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคา

ใช้สิทธิ (42.750 บาท) กับราคาปิดหุ้น DTAC ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 คูณด้วย 0.16667 (อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย) หักด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ใช้สิทธิที่เรียกเก็บจากผู้ออก (ถ้ามี) โดยจะชำระภายใน 5 วันทำการถัดจากวันที่ 26 สิงหาคม 2562 (วันครบกำหนดอายุ) และอาจมีการหักค่าใช้

จ่ายจากการใช้สิทธิจากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนมีบัญชีซื้อขายนั้นอยู่ด้วย ในทางกลับกัน ถ้าราคาปิดหุ้น DTAC สูงกว่าหรือ

เท่ากับ 42.750 บาท ผู้ถือ DW จะไม่ได้รับชำระเงินสดส่วนต่างจาก บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ตัวอย่างเช่น

ราคาใช้สิทธิ = 42.750 บาท

ราคาหุ้น DTAC

1.  ถ้าในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ราคาปิดหุ้น DTAC = 40.00 บาท เมื่อ

ถึงกำหนดจ่ายเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ชำระเงินสด

ส่วนต่างให้ผู้ถือ DW = 0.4583 บาทต่อหน่วย [(42.750 - 40.00) x

0.16667 = 0.4583]

    อย่างไรก็ดี ในการคำนวณกำไรจากการลงทุนผู้ถือ DW ต้องหักต้น

ทุนในการซื้อ DW และค่าใช้จ่ายจากการใช้สิทธิด้วย

2. ถ้าในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ราคาปิดหุ้น DTAC = 42.750 บาท เมื่อ

ถึงกำหนดจ่ายเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ไม่ต้องชำระ

เงินสดส่วนต่างให้ผู้ถือ DW ผู้ถือ DW จะขาดทุน = ต้นทุนในการซื้อ

DW

(2)  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) จะนำ DW ทั้งจำนวนไปจดทะเบียนและเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย

ไม่มีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปก่อนในตลาดแรก ราคาของ DW จะเป็นไปตามความต้องการซื้อหรือขายของผู้ลงทุนในตลาด (demand

และ supply) โดย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) สามารถกำหนดปริมาณของ DW (supply) ได้ด้วยการทยอยเสนอขาย DW ในตลาด

หลักทรัพย์ตลอดช่วงอายุของ DW จนกว่าจะครบจำนวนที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบปริมาณการเสนอขาย DW ใน

แต่ละช่วงเวลาได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) หรือผู้เสนอขายรายอื่นสามารถขออนุญาต

เสนอขาย DW ที่อ้างอิงหุ้นสามัญบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมได้อีก หากหุ้นสามัญบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส

คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ใช้เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง เมื่อรวมทุกรุ่น (issue) แล้วยังไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของหุ้นสามัญบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหรือขาย DW ในตลาดหลักทรัพย์ได้ตลอดจนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 และ DW จะถูกเพิกถอนออกจากกระดาน

ซื้อขายหลักทรัพย์ฯ ในวันถัดจากวันที่ 26 สิงหาคม 2562

(3)  กำไร-ขาดทุนจากการขาย DW ในตลาดหลักทรัพย์จะมีภาระภาษีเหมือนกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ โดยบุคคลธรรมดาจะ

ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับกำไรที่ได้จากการซื้อขาย อย่างไรก็ดี หากผู้ถือ DW ถือ DW จนถึงวันครบกำหนดอายุ และได้รับเงินจากการใช้

สิทธิ ผู้ถือ DW ต้องเสียภาษีจากจำนวนเงินดังกล่าว โดยนำไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีประจำปี

Phatra Securities Public Company Limited 6,8-11/F Muang Thai-Phatra Office Tower 1 252/6 Ratchdapisek Road Huaykwang Bangkok 10310 Thailand Telephone : (66) 2305 9000 Facsimile : (66) 2305 9535
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ชั้น 6,8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทยไทย-ภัทร 1 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0 2305 9000 โทรสาร : 0 2305 9535
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2.2     ความเสี่ยงที่สำคัญของ DW

1)  ความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก DW มีอายุจำกัด (Limited Life)

เนื่องจาก DW เป็นตราสารที่มีอายุจำกัดและราคาของ DW อาจลดลงตามอายุที่เหลือของตราสารที่ลดลง (time decay) ยิ่งในช่วงใกล้วัน

ครบกำหนดอายุ ราคา DW จะลดลงอย่างรวดเร็ว ในกรณีผู้ลงทุนถือ DW จนถึงวันครบกำหนดอายุ และราคาปิดของหุ้น DTAC มีมูลค่าสูงกว่า

ราคาใช้สิทธิ ราคา DW จะเป็นศูนย์ ผู้ถือ DW จะขาดทุนเท่ากับราคาที่จ่ายไปในการซื้อ DW ดังนั้น ก่อนการลงทุนผู้ลงทุนจึงควรศึกษาแนว

โน้มของราคาหุ้น DTAC และอายุของ DW ที่เหมาะสมประกอบกันด้วย

2)  ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)

หมายถึง ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคา DW ซึ่งราคา DW อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ราคาของหลักทรัพย์

อ้างอิง (ราคาหุ้น DTAC) ความผันผวนของหลักทรัพย์อ้างอิง (หุ้น DTAC) อายุคงเหลือของ DW อัตราดอกเบี้ย เงินปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง

(กรณีไม่มีการปรับสิทธิ) ปริมาณของ DW และความต้องการลงทุนใน DW เป็นต้น ซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่สุดจะขึ้นกับราคาหุ้น DTAC (ไม่ใช่

ราคาหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)) และราคาของ DW จะเป็นไปตามความต้องการซื้อหรือขายของผู้ลงทุนในตลาด (demand

และ supply) โดย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) หรือผู้เสนอขายรายอื่นสามารถกำหนดปริมาณของ DW (supply) ได้ ซึ่งอาจส่งผลให้

เกิดผลกระทบกับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น DTAC และส่งผลต่อราคาของ DW ได้

3)  ความเสี่ยงด้าน gearing อันเนื่องมาจากการ Leverage (Gearing Risk from Leverage)

การ Leverage คือ การที่ผู้ลงทุนมีสถานะทางด้าน short ในหุ้นสามัญบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทางอ้อม โดย

ใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่าการขาย short ในหุ้นสามัญบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยตรง เพราะไม่ต้องมีการยืมหุ้นและ

เอาเงินมาวางเป็นหลักประกันเหมือนการขาย short ความเสี่ยงจาก gearing คือ การเปลี่ยนแปลงราคาของ DW อาจมีอัตราความแกว่งตัวเป็น

เปอร์เซ็นต์มากกว่าราคาหุ้น DTAC มาก และอาจทำให้ผู้ลงทุนใน DW มีกำไรหรือขาดทุนในอัตราที่สูงกว่าการขาย short ในหุ้นสามัญบริษัท

โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยตรง

4)  ความเสี่ยงที่ผู้ออกไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา (Issuer Risk)

หมายถึง ความเสี่ยงที่ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ออก DW ไม่สามารถจ่ายเงินสดส่วนต่างจากการใช้สิทธิ หรือไม่

ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่เป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ้าง

อิงไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใด ๆ

อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานของ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ที่เป็นผู้ออก DW

นอกจากการพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือของ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ และผู้ลงทุนควรติดตาม

ข้อมูลข่าวสารของ  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)  รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือได้จากเว็บไซต์สำนักงาน

ก.ล.ต. หรือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

5)  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ถือ DW ประสงค์จะขาย DW ก่อนครบกำหนดอายุตราสาร ผู้ถือ DW อาจไม่สามารถขาย DW ได้

ทันทีในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ สภาพคล่องของ DW ขึ้นอยู่กับ

อุปสงค์หรืออุปทานของ DW และความสามารถในการรักษาสภาพคล่องของผู้ดูแลสภาพคล่อง รวมทั้งข้อกำหนดในการดูแลสภาพคล่องของ

ผู้ดูแลสภาพคล่องแต่ละราย อย่างไรก็ดี การซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดหลักทรัพย์มีสภาพคล่องมากกว่าการซื้อขายเปลี่ยนมือนอกตลาด

หลักทรัพย์
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