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สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า
(ประเทศไทย) จํากัด ซื อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A (BEAU19P1908A)

DERIVATIVE PUT WARRANTS ON BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY YUANTA SECURITIES
(THAILAND) COMPANY LIMITED LAST TRADING IN AUGUST 2019 # A (BEAU19P1908A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย)
จํากัด

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : YUANTA SECURITIES (THAILAND)
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั น 1416 ถนนราชดําริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0105541067072

ทุนจดทะเบียน : 1,500,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 0.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH(Thai) AA(tha) 31/07/2561

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 หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั น 1416 ถนนราชดําริ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. เพื อส่งเสริมการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที เป็นทางเลือกใหม่ให้แก่นักลงทุนในตลาดทุนไทยที มีความต้องการที แตกต่างกัน
2. เพื อเสริมสร้างโครงสร้างรายได้ของบริษัทให้มีความหลากหลายมากยิ งขึ น

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : เลขที  10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 ตําบลลาด
สวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 10230

โทรศัพท์ : 0294607006

โทรสาร : 029461571

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107555000244

ทุนจดทะเบียน : 302,261,000.00

ทุนชําระแล้ว : 300,686,853.50

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: พาณิชย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด
(มหาชน) (BEAUTY)

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

: 59.98 % (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 : 3.000 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 2.94118 (0.34000 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 20/03/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 20/03/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

5 เดือน หรือ 169 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 04/09/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน) ณ วัน
ทําการซื 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

: มูลค่าเงินสดส่วนต่างต่อหน่วยใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการขาย (Put
DW) ที คํานวณโดยผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ เป็นดังนี 
กรณีราคาอ้างอิงต่ํากว่าราคาใช้สิทธิ เงินสด
ส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาใช้
สิทธิ และราคาอ้างอิง คูณด้วยอัตราการใช้
สิทธิต่อหน่วยที บังคับใช้ในขณะนั น กรณีอื นๆ
ให้ถือว่าเงินสดส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับ 0 บาท

ภาษีที เกี ยวข้อง : ผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มี
ภาระภาษี
ที เกิดขึ นจากการใช้สิทธิ โดยต้องนําเงินสด
ส่วนต่างตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ
พันธ์ฯ ที ใช้สิทธิไปรวมเป็นเงินได้เพื อยื นเสีย
ภาษีเงินได้ประจําปีของผู้ใช้สิทธิเอง

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 15%

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
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สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า
(ประเทศไทย) จํากัด ซื อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A (BEAU19P1908A)

DERIVATIVE PUT WARRANTS ON BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY YUANTA SECURITIES
(THAILAND) COMPANY LIMITED LAST TRADING IN AUGUST 2019 # A (BEAU19P1908A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย)
จํากัด

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : YUANTA SECURITIES (THAILAND)
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั น 1416 ถนนราชดําริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0105541067072

ทุนจดทะเบียน : 1,500,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 0.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH(Thai) AA(tha) 31/07/2561

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 หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั น 1416 ถนนราชดําริ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. เพื อส่งเสริมการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที เป็นทางเลือกใหม่ให้แก่นักลงทุนในตลาดทุนไทยที มีความต้องการที แตกต่างกัน
2. เพื อเสริมสร้างโครงสร้างรายได้ของบริษัทให้มีความหลากหลายมากยิ งขึ น

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : เลขที  10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 ตําบลลาด
สวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 10230

โทรศัพท์ : 0294607006

โทรสาร : 029461571

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107555000244

ทุนจดทะเบียน : 302,261,000.00

ทุนชําระแล้ว : 300,686,853.50

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: พาณิชย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด
(มหาชน) (BEAUTY)

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

: 59.98 % (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 : 3.000 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 2.94118 (0.34000 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 20/03/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 20/03/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

5 เดือน หรือ 169 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 04/09/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน) ณ วัน
ทําการซื 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

: มูลค่าเงินสดส่วนต่างต่อหน่วยใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการขาย (Put
DW) ที คํานวณโดยผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ เป็นดังนี 
กรณีราคาอ้างอิงต่ํากว่าราคาใช้สิทธิ เงินสด
ส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาใช้
สิทธิ และราคาอ้างอิง คูณด้วยอัตราการใช้
สิทธิต่อหน่วยที บังคับใช้ในขณะนั น กรณีอื นๆ
ให้ถือว่าเงินสดส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับ 0 บาท

ภาษีที เกี ยวข้อง : ผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มี
ภาระภาษี
ที เกิดขึ นจากการใช้สิทธิ โดยต้องนําเงินสด
ส่วนต่างตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ
พันธ์ฯ ที ใช้สิทธิไปรวมเป็นเงินได้เพื อยื นเสีย
ภาษีเงินได้ประจําปีของผู้ใช้สิทธิเอง

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 15%

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://market.sec.or.th/public/idisc/th/FinancialRepo
rt/FS0000001977

http://market.sec.or.th/public/idisc/Download?
FILEID=dat/f56/F1112T17.zip

http://market.sec.or.th/public/idisc/Download?
FILEID=dat/news/201902/19017956.zip

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า
(ประเทศไทย) จํากัด ซื อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A (BEAU19P1908A)

DERIVATIVE PUT WARRANTS ON BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY YUANTA SECURITIES
(THAILAND) COMPANY LIMITED LAST TRADING IN AUGUST 2019 # A (BEAU19P1908A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย)
จํากัด

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : YUANTA SECURITIES (THAILAND)
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั น 1416 ถนนราชดําริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0105541067072

ทุนจดทะเบียน : 1,500,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 0.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH(Thai) AA(tha) 31/07/2561

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 หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั น 1416 ถนนราชดําริ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. เพื อส่งเสริมการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที เป็นทางเลือกใหม่ให้แก่นักลงทุนในตลาดทุนไทยที มีความต้องการที แตกต่างกัน
2. เพื อเสริมสร้างโครงสร้างรายได้ของบริษัทให้มีความหลากหลายมากยิ งขึ น

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : เลขที  10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 ตําบลลาด
สวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 10230

โทรศัพท์ : 0294607006

โทรสาร : 029461571

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107555000244

ทุนจดทะเบียน : 302,261,000.00

ทุนชําระแล้ว : 300,686,853.50

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: พาณิชย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด
(มหาชน) (BEAUTY)

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

: 59.98 % (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 : 3.000 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 2.94118 (0.34000 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 20/03/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 20/03/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

5 เดือน หรือ 169 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 04/09/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน) ณ วัน
ทําการซื 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

: มูลค่าเงินสดส่วนต่างต่อหน่วยใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการขาย (Put
DW) ที คํานวณโดยผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ เป็นดังนี 
กรณีราคาอ้างอิงต่ํากว่าราคาใช้สิทธิ เงินสด
ส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาใช้
สิทธิ และราคาอ้างอิง คูณด้วยอัตราการใช้
สิทธิต่อหน่วยที บังคับใช้ในขณะนั น กรณีอื นๆ
ให้ถือว่าเงินสดส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับ 0 บาท

ภาษีที เกี ยวข้อง : ผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มี
ภาระภาษี
ที เกิดขึ นจากการใช้สิทธิ โดยต้องนําเงินสด
ส่วนต่างตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ
พันธ์ฯ ที ใช้สิทธิไปรวมเป็นเงินได้เพื อยื นเสีย
ภาษีเงินได้ประจําปีของผู้ใช้สิทธิเอง

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 15%

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://market.sec.or.th/public/idisc/th/FinancialRepo
rt/FS0000001977

http://market.sec.or.th/public/idisc/Download?
FILEID=dat/f56/F1112T17.zip

http://market.sec.or.th/public/idisc/Download?
FILEID=dat/news/201902/19017956.zip

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า
(ประเทศไทย) จํากัด ซื อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A (BEAU19P1908A)

DERIVATIVE PUT WARRANTS ON BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY YUANTA SECURITIES
(THAILAND) COMPANY LIMITED LAST TRADING IN AUGUST 2019 # A (BEAU19P1908A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย)
จํากัด

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : YUANTA SECURITIES (THAILAND)
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั น 1416 ถนนราชดําริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0105541067072

ทุนจดทะเบียน : 1,500,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 0.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH(Thai) AA(tha) 31/07/2561

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 หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั น 1416 ถนนราชดําริ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. เพื อส่งเสริมการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที เป็นทางเลือกใหม่ให้แก่นักลงทุนในตลาดทุนไทยที มีความต้องการที แตกต่างกัน
2. เพื อเสริมสร้างโครงสร้างรายได้ของบริษัทให้มีความหลากหลายมากยิ งขึ น

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : เลขที  10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 ตําบลลาด
สวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 10230

โทรศัพท์ : 0294607006

โทรสาร : 029461571

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107555000244

ทุนจดทะเบียน : 302,261,000.00

ทุนชําระแล้ว : 300,686,853.50

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: พาณิชย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด
(มหาชน) (BEAUTY)

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

: 59.98 % (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 : 3.000 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 2.94118 (0.34000 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 20/03/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 20/03/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

5 เดือน หรือ 169 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 04/09/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน) ณ วัน
ทําการซื 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

: มูลค่าเงินสดส่วนต่างต่อหน่วยใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการขาย (Put
DW) ที คํานวณโดยผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ เป็นดังนี 
กรณีราคาอ้างอิงต่ํากว่าราคาใช้สิทธิ เงินสด
ส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาใช้
สิทธิ และราคาอ้างอิง คูณด้วยอัตราการใช้
สิทธิต่อหน่วยที บังคับใช้ในขณะนั น กรณีอื นๆ
ให้ถือว่าเงินสดส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับ 0 บาท

ภาษีที เกี ยวข้อง : ผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มี
ภาระภาษี
ที เกิดขึ นจากการใช้สิทธิ โดยต้องนําเงินสด
ส่วนต่างตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ
พันธ์ฯ ที ใช้สิทธิไปรวมเป็นเงินได้เพื อยื นเสีย
ภาษีเงินได้ประจําปีของผู้ใช้สิทธิเอง

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 15%

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
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ส่วนที ่3 ลกัษณะพเิศษและความเส่ียงของตราสาร 
 
3.1 ลกัษณะพเิศษของ DW 
 

1) ถา้ราคาปิดหุน้สามญั BEAUTY ในวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 (วนัท าการซ้ือขายวนัสุดทา้ย) ต ่ากวา่ 3.00 บาท(ราคา
ใชสิ้ทธิ) ผูถื้อ DW มีสิทธิท่ีจะไดรั้บช าระเป็นเงินสดส่วนต่างสุทธิ (net cash settlement) จากบริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงมีค่าเท่ากบัส่วนต่างระหวา่งราคาใชสิ้ทธิ (3.00) กบั ราคาปิดหุน้สามญั BEAUTY ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 
2562 กบั คูณดว้ย 2.94118 (อตัราการใชสิ้ทธิต่อหน่วย) หกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการใชสิ้ทธิท่ีเรียกเก็บจากผูอ้อก (ถา้มี) โดยจะ
ช าระภายใน 5 วนัท าการถดัจากวนัท่ี 4 กนัยายน 2562 (วนัครบก าหนดอาย)ุ และอาจมีการหกัค่าใชจ่้ายจากการใชสิ้ทธิจาก
บริษทันายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนมีบญัชีซ้ือขายนั้นอยูด่ว้ย ในทางกลบักนั ถา้ราคาปิดหุน้สามญั BEAUTY สูงกวา่
หรือเท่ากบั 3.00 บาท ผูถื้อ DW จะไม่ไดรั้บช าระเงินสดส่วนต่างจากบริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ตวัอยา่งเช่น 
1. ถา้ในวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 ราคาหุน้

สามญั BEAUTY = 2.70 บาท เม่ือถึงก าหนดจ่ายเงิน 
บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั ช าระ
เงินสดส่วนต่างใหผู้ถื้อ DW = 0.8824 บาทต่อหน่วย 
[(3.00 - 2.70) x 2.94118 = 0.8824] อยา่งไรก็ดี ในการ
ค านวณก าไรจากการลงทุน ผูถื้อ DW ตอ้งหกัตน้ทุนใน
การซ้ือ DW และค่าใชจ่้ายจากการใชสิ้ทธิดว้ย 

2. ถา้ในวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 ราคาหุน้
สามญั BEAUTY = 3.00 บาท เม่ือถึงก าหนดจ่ายเงิน 
บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั ไม่ตอ้ง
ช าระเงินสดส่วนต่างใหผู้ถื้อ DW ผูถื้อ DW จะขาดทุน = 
ตน้ทุนในการซ้ือ DW 

 
2) บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั จะน า DW ทั้งจ านวนไปจดทะเบียนและเสนอขายในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยไม่มีการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปก่อนในตลาดแรก ราคาของ DW อาจเป็นไปตามความ
ตอ้งการซ้ือหรือขายของผูล้งทุนในตลาด (demand และ supply) โดย บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั สามารถ
ก าหนดปริมาณของ DW (supply) ไดด้ว้ยการทยอยเสนอขาย DW ในตลาดหลกัทรัพยต์ลอดช่วงอายขุอง DW จนกวา่จะครบ
จ านวนท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขาย ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบปริมาณการเสนอขาย DW ในแต่ละช่วงเวลาไดท่ี้เวบ็ไซตต์ลาด
หลกัทรัพย ์นอกจากน้ี บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือผูเ้สนอขายรายอ่ืนสามารถขออนุญาตเสนอขาย 
DW ท่ีอา้งอิงหุน้สามญั BEAUTY เพ่ิมเติมไดอี้กหากหุน้สามญั BEAUTY ท่ีใชเ้ป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิงเม่ือรวมทุกรุ่น (issue) 
แลว้ยงัไม่เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของหุน้สามญั BEAUTY  

3.00 
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ผูล้งทุนสามารถซ้ือหรือขาย DW ในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ลอดจนถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 และ DW จะถูกเพิกถอน
ออกจากกระดานซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นวนัถดัจากวนัท่ี 4 กนัยายน 2562 

 
3) ก าไร-ขาดทุนจากการขาย DW ในตลาดหลกัทรัพยจ์ะมีภาระภาษีเหมือนกบัการซ้ือขายหุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์

โดยบุคคลธรรมดาจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากการซ้ือขาย อยา่งไรก็ดี หากผูถื้อ DW ถือ DW จนถึงวนัครบ
ก าหนดอายแุละไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิ ผูถื้อ DW ตอ้งเสียภาษีจากจ านวนเงินดงักล่าว โดยน าไปรวมค านวณเป็นรายไดเ้พ่ือ
เสียภาษีประจ าปี 
 

3.2 ความเส่ียงทีส่ าคญัของ DW 
 

1) ความเส่ียงอนัเน่ืองมาจาก DW มอีายุจ ากดั (Limited Life) 
เน่ืองจาก DW เป็นตราสารท่ีมีอายจุ  ากดัและราคาของ DW อาจลดลงตามอายท่ีุเหลือของตราสารท่ีลดลง (time 

decay) ยิง่ในช่วงใกลว้นัครบก าหนดอาย ุราคา DW จะลดลงอยา่งรวดเร็ว ในกรณีผูล้งทุนถือ DW จนถึงวนัครบก าหนดอาย ุ
และราคาปิดของหุน้สามญั BEAUTY มีมูลค่าต ่ากวา่ราคาใชสิ้ทธิ ราคา DW จะเป็นศูนย ์ผูถื้อ DW จะขาดทุนเท่ากบัราคาท่ีจ่าย
ไปในการซ้ือ DW ดงันั้น ก่อนการลงทุนผูล้งทุนจึงควรศึกษาแนวโนม้ของราคาหุน้สามญั BEAUTY และอายขุอง DW ท่ี
เหมาะสมประกอบกนัดว้ย 
 

2) ความเส่ียงด้านราคา (Price Risk) 
หมายถึง ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคา DW ซ่ึงราคา DW อาจเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น 

ราคาของหลกัทรัพยอ์า้งอิง (ราคาหุน้สามญั BEAUTY) ความผนัผวนของหลกัทรัพยอ์า้งอิง (หุน้ BEAUTY) อายคุงเหลือของ 
DW อตัราดอกเบ้ีย เงินปันผลของหลกัทรัพยอ์า้งอิง (กรณีไม่มีการปรับสิทธิ) ปริมาณของ DW และความตอ้งการลงทุนใน 
DW เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดจะข้ึนกบัราคาหุน้สามญั BEAUTY อยา่งไรก็ดี ราคาของ DW อาจเป็นไปตามความตอ้งการ
ซ้ือหรือขายของผูล้งทุนในตลาด (demand และ supply) โดยบริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั มีปริมาณของ 
DW (supply) จ ากดั ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดผลกระทบกบัการเคล่ือนไหวของราคา DW ได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงท่ี DW ถูก
ขายใหก้บันกัลงทุนทั้งหมดทั้งจ านวนท่ีจดทะเบียนไวก้บัตลาดหลกัทรัพย ์

บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั มิไดใ้หก้ารรับรองวา่จะด าเนินการใหร้าคา DW เคล่ือนไหวตาม
ราคาของหลกัทรัพยอ์า้งอิงไดต้ลอดเวลา เพราะมีบางเหตุการณ์ท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมราคาได ้เช่น ระบบดูแลสภาพ
คล่องขดัขอ้ง หลกัทรัพยอ์า้งอิงมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ ค่าความผนัผวนของหลกัทรัพยอ์า้งอิงสูงเกินขีดจ ากดัการบริหาร
ความเส่ียงของบริษทัฯ หรือตามขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ส่วน 2 ขอ้ 10 ทั้งน้ี บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั จะดูแล
สภาพคล่อง DW ในช่วงเวลาท่ีตลาดเปิดท าการซ้ือขายปกติหรือเวลา 10.00-12.30 น. และ 14.30-16.30 น. เท่านั้น โดยมี
ระยะเวลาในการปฏิบติังานตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเปิดท าการซ้ือขาย
ของตลาดหลกัทรัพย ์

 
3) ความเส่ียงด้าน gearing อนัเน่ืองมาจากการ Leverage (Gearing Risk from Leverage) 
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การ Leverage คือ การลงทุนใน DW โดยอา้งอิงกบัราคาหุน้สามญั BEAUTY ไม่ใช่การลงทุนในหุน้สามญั 
BEAUTY โดยใชเ้งินในจ านวนท่ีนอ้ยกวา่การลงทุนในหุน้สามญั BEAUTY โดยตรง ความเส่ียงจาก gearing คือ การ
เปล่ียนแปลงราคาของ DW อาจมีอตัราความแกวง่ตวัเป็นเปอร์เซ็นตม์ากกวา่ราคาหุน้สามญั BEAUTY มาก และอาจท าใหผู้ ้
ลงทุนใน DW มีก าไรหรือขาดทุนในอตัราท่ีสูงกวา่การลงทุนในหุน้สามญั BEAUTY โดยตรง 

 

4) ความเส่ียงทีผู้่ออกไม่สามารถปฏิบัตติามสัญญา (Issuer Risk) 
หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นผูอ้อก DW ไม่สามารถจ่ายเงินสดส่วน

ต่างจากการใชสิ้ทธิ หรือไม่ปฏิบติัตามสญัญาหรือเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิ  
อยา่งไรก็ตาม ก่อนการลงทุนผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลผลการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั ท่ีเป็นผูอ้อก DW นอกจากการพิจารณาอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
และเง่ือนไขในขอ้ก าหนดสิทธิ และผูล้งทุนควรติดตามขอ้มูลข่าวสารของบริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
รวมถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอนัดบัความน่าเช่ือถือไดจ้ากเวบ็ไซตส์ านกังาน ก.ล.ต. หรือ สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
 

5) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือผูถื้อ DW ประสงคจ์ะขาย DW ก่อนครบก าหนดอายตุราสาร ผูถื้อ DW อาจไม่

สามารถขาย DW ไดท้นัทีในราคาท่ีตนเองตอ้งการ เน่ืองจากการซ้ือขายเปล่ียนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งน้ี
สภาพคล่องของ DW ข้ึนอยูก่บัอุปสงคห์รืออุปทานของ DW และความสามารถในการรักษาสภาพคล่องของผูดู้แลสภาพคล่อง 
รวมทั้งขอ้ก าหนดในการดูแลสภาพคล่องของผูดู้แลสภาพคล่องแต่ละราย ซ่ึงนกัลงทุนอาจไม่สามารถขาย DW ในจ านวนท่ี
ตอ้งการไดห้ากระบบของผูดู้แลสภาพคล่องขดัขอ้ง อยา่งไรดี การซ้ือขายเปล่ียนมือในตลาดหลกัทรัพยมี์สภาพคล่องมากกวา่
การซ้ือขายเปล่ียนมือนอกตลาดหลกัทรัพย ์

 
 


