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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 อาร์เอชบี
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (BEAU27C1910A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY RHB SECURITIES
(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN OCTOBER 2019 # A (BEAU27C1910A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ
ทาวเวอร์ ชั น 8,10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : +66 2088 9999

โทรสาร : +66 2108 0999

Website : https://www.th.rhbtradesmart.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000796

ทุนจดทะเบียน : 840,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 819,171,600.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

TRIS RATING AA 26/02/2561

ประเภท
ธุรกิจ

: ธุรกิจหลักทรัพย์

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 หลักทรัพย์อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : เลขที  98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั น
8,10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : +66 2088 9999

โทรสาร : +66 2108 0999

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. เพื อเพิ มผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนใหม่ๆให้กับนักลงทุนไทย
2. เพื อกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายมากยิ งขึ น
3. เพื อเป็นการพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที หลากหลาย สามารถแข่งขันกับตลาดทุนของประเทศอื นในภูมิภาคเดียวกัน

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

: 59.21 % (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 : 7.500 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.27027 (3.70000 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 25/03/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 25/03/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

7 เดือน หรือ 221 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 31/10/2562

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

: เงินสดส่วนต่างของ Call DW = (ราคาอ้างอิง
ราคาใช้สิทธ)ิ x อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย

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

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : ร้อยละ 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
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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 อาร์เอชบี
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (BEAU27C1910A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY RHB SECURITIES
(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN OCTOBER 2019 # A (BEAU27C1910A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ
ทาวเวอร์ ชั น 8,10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : +66 2088 9999

โทรสาร : +66 2108 0999

Website : https://www.th.rhbtradesmart.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000796

ทุนจดทะเบียน : 840,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 819,171,600.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

TRIS RATING AA 26/02/2561

ประเภท
ธุรกิจ

: ธุรกิจหลักทรัพย์

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 หลักทรัพย์อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : เลขที  98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั น
8,10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : +66 2088 9999

โทรสาร : +66 2108 0999

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. เพื อเพิ มผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนใหม่ๆให้กับนักลงทุนไทย
2. เพื อกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายมากยิ งขึ น
3. เพื อเป็นการพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที หลากหลาย สามารถแข่งขันกับตลาดทุนของประเทศอื นในภูมิภาคเดียวกัน

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

: 59.21 % (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 : 7.500 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.27027 (3.70000 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 25/03/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 25/03/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

7 เดือน หรือ 221 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 31/10/2562

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

: เงินสดส่วนต่างของ Call DW = (ราคาอ้างอิง
ราคาใช้สิทธ)ิ x อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย

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

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : ร้อยละ 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=0967&year=20
17&period=&as_of=20171231&set_id=&fs_type=

http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi
bin/get_zip_all_public_page.php?
report_type=FS&lang=T&comp_id=0967&year=201
8&period=06&as_of=201806
30&set_id=0924&fs_type=01

http://www.set.or.th/dat/f56//F1112T17.zip

https://www.set.or.th/dat/news/201902/19017956.z
ip

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (BEAU27C1910A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY RHB SECURITIES
(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN OCTOBER 2019 # A (BEAU27C1910A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ
ทาวเวอร์ ชั น 8,10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : +66 2088 9999

โทรสาร : +66 2108 0999

Website : https://www.th.rhbtradesmart.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000796

ทุนจดทะเบียน : 840,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 819,171,600.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

TRIS RATING AA 26/02/2561

ประเภท
ธุรกิจ

: ธุรกิจหลักทรัพย์

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 หลักทรัพย์อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : เลขที  98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั น
8,10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : +66 2088 9999

โทรสาร : +66 2108 0999

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. เพื อเพิ มผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนใหม่ๆให้กับนักลงทุนไทย
2. เพื อกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายมากยิ งขึ น
3. เพื อเป็นการพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที หลากหลาย สามารถแข่งขันกับตลาดทุนของประเทศอื นในภูมิภาคเดียวกัน

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

: 59.21 % (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 : 7.500 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.27027 (3.70000 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 25/03/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 25/03/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

7 เดือน หรือ 221 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 31/10/2562

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

: เงินสดส่วนต่างของ Call DW = (ราคาอ้างอิง
ราคาใช้สิทธ)ิ x อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย

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

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : ร้อยละ 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=0967&year=20
17&period=&as_of=20171231&set_id=&fs_type=

http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi
bin/get_zip_all_public_page.php?
report_type=FS&lang=T&comp_id=0967&year=201
8&period=06&as_of=201806
30&set_id=0924&fs_type=01

http://www.set.or.th/dat/f56//F1112T17.zip

https://www.set.or.th/dat/news/201902/19017956.z
ip

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (BEAU27C1910A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY RHB SECURITIES
(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN OCTOBER 2019 # A (BEAU27C1910A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ
ทาวเวอร์ ชั น 8,10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : +66 2088 9999

โทรสาร : +66 2108 0999

Website : https://www.th.rhbtradesmart.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000796

ทุนจดทะเบียน : 840,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 819,171,600.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

TRIS RATING AA 26/02/2561

ประเภท
ธุรกิจ

: ธุรกิจหลักทรัพย์

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 หลักทรัพย์อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : เลขที  98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั น
8,10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : +66 2088 9999

โทรสาร : +66 2108 0999

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. เพื อเพิ มผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนใหม่ๆให้กับนักลงทุนไทย
2. เพื อกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายมากยิ งขึ น
3. เพื อเป็นการพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที หลากหลาย สามารถแข่งขันกับตลาดทุนของประเทศอื นในภูมิภาคเดียวกัน

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

: 59.21 % (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 : 7.500 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.27027 (3.70000 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 25/03/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 25/03/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

7 เดือน หรือ 221 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 31/10/2562

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

: เงินสดส่วนต่างของ Call DW = (ราคาอ้างอิง
ราคาใช้สิทธ)ิ x อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย

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

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : ร้อยละ 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
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ส่วนที่ 2 ลักษณะพเิศษและความเส่ียงของตราสาร  

 

2.1 ลักษณะพเิศษของ DW  

(1)  ถ้าราคาปิดหุ้น BEAUTY ในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 (วนัท าการซือ้ขายวนัสดุท้าย) สงูกว่า 7.50 บาท (ราคาใช้สิทธิ) ผู้ ถือ DW มี

สิทธิท่ีจะได้รับช าระเป็นเงินสดส่วนตา่งสทุธิ (net cash settlement) จาก บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึง่มี

คา่เท่ากบัส่วนต่างระหวา่งราคาปิดหุ้น BEAUTY ณ วนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 กบัราคาใช้สิทธิ 7.50 บาท คณูด้วย 0.27027 (อตัราการใช้

สิทธิตอ่หน่วย) หกัด้วยคา่ใช้จ่ายในการใช้สิทธิท่ีเรียกเก็บจากผู้ออก (ถ้ามี) โดยจะช าระภายใน 5 วนัท าการถดัจากวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

(วนัครบก าหนดอาย)ุ และอาจมีการหกัค่าใช้จ่ายจากการใช้สิทธิจากบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผู้ลงทนุมีบญัชีซือ้ขายนัน้อยู่ด้วย 

ในทางกลบักนั ถ้าราคาปิดหุ้น BEAUTY ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 7.50 บาท ผู้ ถือ DW จะไม่ได้รับช าระเงินสดส่วนต่างจากบริษัทหลกัทรัพย์ 

อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

ตัวอย่างเช่น  

1. ถ้าในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 ราคาปิดหุ้น BEAUTY = 8.30 

บาท (In the Money: ITM) เม่ือถงึก าหนดจ่ายเงิน บริษัท

หลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จะช าระเงิน

สดส่วนต่างให้ผู้ ถือ DW เทา่กบั 

= (ราคาอ้างอิง – ราคาใช้สิทธิ) * อตัราการใช้สิทธิตอ่หน่วย 

= (8.30 - 7.50 ) * 0.27027  

= 0.22 บาทตอ่หน่วย 

 

อย่างไรก็ดี ในการค านวณก าไรจากการลงทนุ  ผู้ ถือ DW ต้องหกัต้นทนุในการซือ้ DW และคา่ใช้จ่ายจากการใช้สิทธิด้วย   

2. ถ้าในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 ราคาปิดหุ้น BEAUTY ≤ 7.50 บาท (Out of the Money: OTM)  เม่ือถงึก าหนดจ่ายเงิน บริษัท

หลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไม่ต้องช าระเงินสดส่วนต่างให้ผู้ ถือ DW  ผู้ ถือ DW จะขาดทนุ = ต้นทนุในการซือ้ 

DW     

 

(2) บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จะน า DW ทัง้จ านวนไปจดทะเบียนและเสนอขายในตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทยโดยไม่มีการเสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไปก่อนในตลาดแรก  ราคาของ DW อาจเป็นไปตามความต้องการซือ้หรือขายของ

ผู้ลงทนุในตลาด (demand  และ supply)  โดย บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) สามารถก าหนดปริมาณของ 

DW (supply) ได้ด้วยการทยอยเสนอขาย DW ในตลาดหลกัทรัพย์ตลอดช่วงอายขุอง DW จนกวา่จะครบจ านวนท่ีได้รับอนญุาตให้เสนอ

ขาย ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบปริมาณการเสนอขาย DW ในแตล่ะช่วงเวลาได้ท่ีเวบ็ไซต์ตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนี ้ บริษัทหลกัทรัพย์ 

อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรือผู้ เสนอขายรายอ่ืนสามารถขออนญุาตเสนอขาย DW ท่ีอ้างอิงหุ้น  BEAUTY เพิ่มเตมิได้อีก 

หากจ านวนหุ้น BEAUTY ท่ีใช้เป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง เม่ือรวมทกุรุ่น (issue) แล้วยงัไม่เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของหุ้น BEAUTY 

 
7.50 
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ผู้ลงทนุสามารถซือ้หรือขาย  DW ในตลาดหลกัทรัพย์ได้ตลอดจนถงึวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 และ DW จะถกูเพิกถอนออกจากกระดานซือ้

ขายหลกัทรัพย์ในวนัถดัจากวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

 

(3) ก าไร-ขาดทนุจากการขาย DW ในตลาดหลกัทรัพย์จะมีภาระภาษีเหมือนกบัการซือ้ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ โดยบุคคลธรรมดา

จะได้รับการยกเว้นภาษีส าหรับก าไรท่ีได้จากการซือ้ขาย อย่างไรก็ดี หากผู้ ถือ DW ถือ DW จนถงึวนัครบก าหนดอาย ุและได้รับเงินสดจาก

การใช้สิทธิ  ผู้ ถือ DW จะต้องเสียภาษีจากจ านวนเงินดงักล่าว โดยน าไปรวมค านวณเป็นรายได้เพ่ือเสียภาษีประจ าปี   

 

อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปดงักล่าวอาจไม่รวมถงึภาระภาษีอ่ืนๆท่ีจะต้องพิจารณาประกออบการตดัสินใจซือ้ขาย ถือหรือโอน DW นกัลงทนุ

ควรปรึกษาผู้ เช่ียวชาญทางภาษีประกอบการลงทนุเสมอ  

 

2.2 ความเส่ียงที่ส าคัญของ DW 

1) ความเส่ียงอันเน่ืองมาจาก DW มีอายุจ ากัด (Limited Life) 

 เน่ืองจาก DW เป็นตราสารที่มีอายจุ ากดัและราคาของ DW อาจลดลงตามอายคุงเหลือของตราสารที่ลดลง (หรือเรียกวา่ time 

decay) ยิ่งในช่วงใกล้วนัครบก าหนดอายุ  ราคา DW จะปรับตวัลงอย่างรวดเร็ว  ในกรณีผู้ลงทนุถือ DW จนถงึวนัครบก าหนดอาย ุและ

ราคาหุ้น BEAUTY มีมลูคา่ต ่ากว่าหรือเทา่กบัราคาใช้สิทธิ ราคา DW จะเป็นศนูย์  ผู้ ถือ DW จะขาดทนุเทา่กบัราคาท่ีจ่ายไปในการซือ้ 

DW  ดงันัน้ ก่อนการลงทนุผู้ลงทนุจึงควรศกึษาแนวโน้มของราคาหุ้น BEAUTY และอายขุอง DW ท่ีเหมาะสมประกอบกนัด้วย 

 

2)  ความเส่ียงด้านราคา (Price Risk) 

 หมายถงึ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคา DW  ซึง่ราคา DW อาจเปล่ียนแปลงได้ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น ราคา

ของหลกัทรัพย์อ้างอิง (ราคาหุ้น BEAUTY )  ราคาใช้สิทธิ ความผนัผวนของหลกัทรัพย์อ้างอิง (หุ้น BEAUTY)  อายคุงเหลือของ DW  

อตัราดอกเบีย้  เงินปันผลของหลกัทรัพย์อ้างอิง (กรณีไม่มีการปรับสิทธิ)  ปริมาณของ DW และความต้องการลงทนุใน DW เป็นต้น  ซึง่

ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุจะขึน้กบัราคาหุ้น BEAUTY (ไม่ใชร่าคาหุ้นของบริษัทผู้ออกและเสนอขาย DW) และราคาของ DW อาจเป็นไปตาม

ความต้องการซือ้หรือขายของผู้ลงทนุในตลาด (demand  และ supply) โดยบริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

หรือผู้ เสนอขายรายอ่ืนสามารถก าหนดปริมาณของ DW (supply) ได้ด้วยการทยอยขาย DW ในตลาดหลกัทรัพย์ ผ่านผู้ดแูลสภาพคล่อง

ตลอดช่วงอายขุอง DW จนกว่าจะครบจ านวนท่ีได้รับอนญุาตให้เสนอขาย บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรือ

ผู้ออกรายอ่ืนสามารถออกและเสนอขาย DW ท่ีอ้างอิงบนหุ้น BEAUTY  เพิ่มเตมิได้ หาก DW ท่ีอ้างอิงหุ้น BEAUTY รวมทกุรุ่น (issue) 

แล้วมีจ านวนไม่เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของหุ้น BEAUTY การออกและเสนอขาย DW บนหุ้นอ้างอิง

เดียวกนันี ้อาจส่งผลให้เกิดผลกระทบกบัการเคล่ือนไหวของราคาหุ้น BEAUTY และส่งผลตอ่ราคาของ DW ได้ 
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3)  ความเส่ียงด้าน gearing อันเน่ืองมาจากการ Leverage (Gearing Risk from Leverage) 

 การ Leverage คือ การลงทนุใน DW โดยอ้างอิงกบัราคาหุ้น BEAUTY ไม่ใช่การลงทนุในหุ้น BEAUTY โดยตรง และใช้เงินใน

จ านวนท่ีน้อยกว่าการลงทนุในหุ้น BEAUTY โดยตรง ความเส่ียงจาก gearing คือ การเปล่ียนแปลงราคาของ DW อาจมีอตัราการแกวง่

ตวัเป็นร้อยละมากกวา่ราคาหุ้น BEAUTY มาก และอาจท าให้ผู้ลงทนุใน DW มีก าไรหรือขาดทนุในอตัราท่ีสงูกวา่การลงทนุในหุ้น 

BEAUTY โดยตรง    

 

4)   ความเส่ียงท่ีผู้ออกไม่สามารถปฏิบัตติามสัญญา (Issuer Risk)  

 หมายถงึ ความเส่ียงท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผู้ออก DW ไม่สามารถจ่ายเงินสดส่วนต่าง

จากการใช้สิทธิ หรือไม่ปฏิบตัติามสญัญาหรือเง่ือนไขที่ก าหนดในข้อก าหนดสิทธิ ซึง่ BEAUTY ท่ีเป็นผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิงไม่มีส่วนใน

การรับผิดชอบใด ๆ 

 อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทนุผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) ท่ีเป็นผู้ออก DW และเน่ืองจากบริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ยงัไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ

จากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใดๆ ผู้ลงทนุจงึควรพิจารณาผลการด าเนินงาน และอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ค า้ประกนัการช าระ

หนี ้ (บริษัท RHB Investment Bank Berhad ) เพิ่มเตมิประกอบการลงทนุ และผู้ลงทนุควรตดิตามข้อมลูข่าวสารของบริษัทผู้ออกและ

เสนอขาย DW และผู้ค า้ประกนัการช าระหนี ้ รวมถงึการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอนัดบัความน่าเช่ือถือได้จากเวบ็ไซต์ส านกังาน ก.ล.ต. หรือ

สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเวบ็ไซต์ www.th.rhbtradesmart.com   

 

5)  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

 หมายถงึ ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้เม่ือผู้ ถือ DW ประสงค์จะขาย DW ก่อนครบก าหนดอายตุราสาร ผู้ ถือ DW อาจไม่สามารถขาย 

DW ได้ทนัทีในราคาท่ีตนเองต้องการ เน่ืองจากการซือ้ขายเปล่ียนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทัง้นี ้ สภาพคล่องของ DW 

ขึน้อยู่กบัอปุสงค์หรืออปุทานของ DW และความสามารถในการรักษาสภาพคล่องของผู้ดแูลสภาพคลอ่ง รวมทัง้ข้อก าหนดในการดแูล

สภาพคล่องของผู้ดแูลสภาพคล่องแตล่ะราย  อย่างไรดี การซือ้ขายเปล่ียนมือในตลาดหลกัทรัพย์มีสภาพคล่องมากกว่าการซือ้ขายเปล่ียน

มือนอกตลาดหลกัทรัพย์ 

 

ความเส่ียงท่ีระบไุว้ในท่ีนี ้ อาจไม่ครอบคลมุถงึความเส่ียงทัง้หมดท่ีอาจเกิดขึน้ได้จากการลงทนุ รวมทัง้ ความเส่ียงจากเหตกุารณ์ตา่งๆท่ี

อาจเกิดขึน้นัน้ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า นกัลงทนุจงึควรพิจารณาถงึความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องของ DW จากแบบแสดงรายการ

ข้อมลูประจ าปีท่ีผู้ออก DW (แบบ 56-DW) ได้ย่ืนตอ่ส านกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยศกึษาได้จากเว็บไซต์

ของส านกังาน ก.ล.ต. www.sec.or.th  

 


