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สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา SET50 Index ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด ซื อขายสุดท้าย
เดือนมิถุนายน 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น B (S5028P1906B)

DERIVATIVE PUT WARRANTS ON SET50 INDEX ISSUED BY MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED LAST
TRADING IN JUNE 2019 # B (S5028P1906B)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

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

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : MACQUARIE SECURITIES (THAILAND)
LIMITED

ที ตั ง : อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั นเพลส ชั น 28
เลขที  87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : +66 2694 7777

โทรสาร : +66 2694 7880

Website : http://www.macquarie.co.th,
http://www.thaidw.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0105539119915

ทุนจดทะเบียน : 500,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 500,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ผู้ค้ําประกันการชําระหนี ตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท แมคควอรี ไฟแนนเชียล โฮลดิ งส์ พีที
วาย ลิมิเต็ด

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : MACQUARIE FINANCIAL HOLDINGS PTY
LIMITED

ที ตั ง : LEVEL 6, 50 MARTIN PLACE, SYDNEY, NSW
2000

โทรศัพท์ : +612 8232 3333

โทรสาร : +612 8232 4330

Website : http://www.macquarie.com.au

เลขทะเบียนบริษัท : AU124071398

ทุนจดทะเบียน : 467,009,643,428.0

ทุนชําระแล้ว : 467,009,643,428.0

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH A 18/07/2561

หมายเหตุ : คํานวณจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่าง
ประเทศ ประเภทอัตราแลกเปลี ยนถัวเฉลี ยที 
ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื อขายกับลูกค้า โดย
อัตราขายถัวเฉลี ย ณ วันที  18 ธ.ค. 2561 1
AUD = 23.9304 บาท (อ้างอิงจาก
www.bot.or.th)

คู่สัญญาบริหารความเสี ยง

ชื อบริษัท (ไทย) : ธนาคารแมคควอรี จํากัด

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : MACQUARIE BANK LIMITED

ที ตั ง : LEVEL 6, 50 MARTIN PLACE, SYDNEY,
NSW 2000,, , AUSTRALIA

โทรศัพท์ : +612 8232 3333

โทรสาร :

Website : http://www.macquarie.com

เลขทะเบียนบริษัท : AU008583542

ทุนจดทะเบียน : 175,246,213,301.8

ทุนชําระแล้ว : 175,246,213,301.8

อันดับความน่าเชื อถือ (ถ้าม)ี :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH A 18/07/2561

หมายเหตุ : 1. คํานวณจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่าง
ประเทศ ประเภทอัตราแลกเปลี ยนถัวเฉลี ยที 
ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื อขายกับลูกค้า โดย
อัตราขายถัวเฉลี ย ณ วันที  12 ธ.ค. 2561 1
AUD = 24.0477 บาท (อ้างอิงจาก
www.bot.or.th) 

2. ประเภทของทุนจดทะเบียนและทุนจดจด
ทะเบียนชําระแล้วเป็น ordinary share
capital เท่านั น

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 แมคควอรี แคปปิตอล (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด
จํากัด

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: MACQUARIE CAPITAL SECURITIES (SINGAPORE)
PTE LIMITED

ที ตั ง : 9 STRAITS VIEW #2107 MARINA ONE, WEST
TOWER, SINGAPORE 018937, , SINGAPORE

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี 
1. เพื อให้นักลงทุนมีเครื องมือการลงทุนที หลากหลาย ในสภาวะตลาดที แตกต่างกัน
2. เพื อช่วยพัฒนาตลาดตราสารอนุพันธ ์(Equity Derivative Product Market) ในประเทศไทย
3. เพื อสร้างรายได้จากการดําเนินธุรกิจใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และธุรกรรมการบริหารความเสี ยงจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : 

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : 

ที ตั ง : 

โทรศัพท์ : 

โทรสาร : 

Website : 

เลขทะเบียนบริษัท : 

ทุนจดทะเบียน : 

ทุนชําระแล้ว : 

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: 

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: ดัชนีหลักทรัพย์

หลักทรัพย์อ้างอิง : ดัชนีราคา SET50 Index (SET50)

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

: 11.60 % (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 : 1,050.000 จุด อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.02326 (0.02326 บาทต่อ 1 จุดดัชนี)

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

63,000,000.00 หน่วย

รวม 63,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 01/04/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 01/04/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

3 เดือน หรือ 93 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 02/07/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท ดัชนี
ราคา SET50 Index ณ วันทําการซื อขาย
สุดท้าย

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 S50M19 ที ประกาศ
โดยบริษัท ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ค่าเฉลี ยของราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์
อ้างอิง 5 วันทําการสุดท้ายจนถึง (นับรวม)
วันทําการซื อขายสุดท้าย

ข้อยกเว้นการปรับ
สิทธิ

: ไม่มี

วิธีการคํานวณเงินสด
ส่วนต่าง

: Put
มูลค่าเงินสดส่วนต่างต่อหน่วยของใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการขาย
(Put DW) ที คํานวณโดยผู้ออกใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ เป็นดังนี 
 กรณีดัชนีที ใช้ชําระราคาต่ํากว่าราคาใช้สิทธิ
เงินสดส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่าง
ราคาใช้สิทธิและดัชนีที ใช้ชําระราคาคูณด้วย
ตัวคูณดัชนีที บังคับใช้ในขณะนั น กรณีอื นๆให้
ถือว่าเงินสดส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับ 0 บาท

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

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 5%

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=1276&year=20
14&period=&as_of=20140331&set_id=&fs_type=

http://market.sec.or.th/public/idisc/th/FinancialRepo
rt/FS0000000724





สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา SET50 Index ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด ซื อขายสุดท้าย
เดือนมิถุนายน 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น B (S5028P1906B)

DERIVATIVE PUT WARRANTS ON SET50 INDEX ISSUED BY MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED LAST
TRADING IN JUNE 2019 # B (S5028P1906B)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

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

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : MACQUARIE SECURITIES (THAILAND)
LIMITED

ที ตั ง : อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั นเพลส ชั น 28
เลขที  87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : +66 2694 7777

โทรสาร : +66 2694 7880

Website : http://www.macquarie.co.th,
http://www.thaidw.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0105539119915

ทุนจดทะเบียน : 500,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 500,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ผู้ค้ําประกันการชําระหนี ตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท แมคควอรี ไฟแนนเชียล โฮลดิ งส์ พีที
วาย ลิมิเต็ด

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : MACQUARIE FINANCIAL HOLDINGS PTY
LIMITED

ที ตั ง : LEVEL 6, 50 MARTIN PLACE, SYDNEY, NSW
2000

โทรศัพท์ : +612 8232 3333

โทรสาร : +612 8232 4330

Website : http://www.macquarie.com.au

เลขทะเบียนบริษัท : AU124071398

ทุนจดทะเบียน : 467,009,643,428.0

ทุนชําระแล้ว : 467,009,643,428.0

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH A 18/07/2561

หมายเหตุ : คํานวณจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่าง
ประเทศ ประเภทอัตราแลกเปลี ยนถัวเฉลี ยที 
ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื อขายกับลูกค้า โดย
อัตราขายถัวเฉลี ย ณ วันที  18 ธ.ค. 2561 1
AUD = 23.9304 บาท (อ้างอิงจาก
www.bot.or.th)

คู่สัญญาบริหารความเสี ยง

ชื อบริษัท (ไทย) : ธนาคารแมคควอรี จํากัด

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : MACQUARIE BANK LIMITED

ที ตั ง : LEVEL 6, 50 MARTIN PLACE, SYDNEY,
NSW 2000,, , AUSTRALIA

โทรศัพท์ : +612 8232 3333

โทรสาร :

Website : http://www.macquarie.com

เลขทะเบียนบริษัท : AU008583542

ทุนจดทะเบียน : 175,246,213,301.8

ทุนชําระแล้ว : 175,246,213,301.8

อันดับความน่าเชื อถือ (ถ้าม)ี :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH A 18/07/2561

หมายเหตุ : 1. คํานวณจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่าง
ประเทศ ประเภทอัตราแลกเปลี ยนถัวเฉลี ยที 
ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื อขายกับลูกค้า โดย
อัตราขายถัวเฉลี ย ณ วันที  12 ธ.ค. 2561 1
AUD = 24.0477 บาท (อ้างอิงจาก
www.bot.or.th) 

2. ประเภทของทุนจดทะเบียนและทุนจดจด
ทะเบียนชําระแล้วเป็น ordinary share
capital เท่านั น

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 แมคควอรี แคปปิตอล (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด
จํากัด

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: MACQUARIE CAPITAL SECURITIES (SINGAPORE)
PTE LIMITED

ที ตั ง : 9 STRAITS VIEW #2107 MARINA ONE, WEST
TOWER, SINGAPORE 018937, , SINGAPORE

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี 
1. เพื อให้นักลงทุนมีเครื องมือการลงทุนที หลากหลาย ในสภาวะตลาดที แตกต่างกัน
2. เพื อช่วยพัฒนาตลาดตราสารอนุพันธ ์(Equity Derivative Product Market) ในประเทศไทย
3. เพื อสร้างรายได้จากการดําเนินธุรกิจใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และธุรกรรมการบริหารความเสี ยงจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : 

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : 

ที ตั ง : 

โทรศัพท์ : 

โทรสาร : 

Website : 

เลขทะเบียนบริษัท : 

ทุนจดทะเบียน : 

ทุนชําระแล้ว : 

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: 

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: ดัชนีหลักทรัพย์

หลักทรัพย์อ้างอิง : ดัชนีราคา SET50 Index (SET50)

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

: 11.60 % (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 : 1,050.000 จุด อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.02326 (0.02326 บาทต่อ 1 จุดดัชนี)

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

63,000,000.00 หน่วย

รวม 63,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 01/04/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 01/04/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

3 เดือน หรือ 93 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 02/07/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท ดัชนี
ราคา SET50 Index ณ วันทําการซื อขาย
สุดท้าย

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 S50M19 ที ประกาศ
โดยบริษัท ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ค่าเฉลี ยของราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์
อ้างอิง 5 วันทําการสุดท้ายจนถึง (นับรวม)
วันทําการซื อขายสุดท้าย

ข้อยกเว้นการปรับ
สิทธิ

: ไม่มี

วิธีการคํานวณเงินสด
ส่วนต่าง

: Put
มูลค่าเงินสดส่วนต่างต่อหน่วยของใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการขาย
(Put DW) ที คํานวณโดยผู้ออกใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ เป็นดังนี 
 กรณีดัชนีที ใช้ชําระราคาต่ํากว่าราคาใช้สิทธิ
เงินสดส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่าง
ราคาใช้สิทธิและดัชนีที ใช้ชําระราคาคูณด้วย
ตัวคูณดัชนีที บังคับใช้ในขณะนั น กรณีอื นๆให้
ถือว่าเงินสดส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับ 0 บาท

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

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 5%

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=1276&year=20
14&period=&as_of=20140331&set_id=&fs_type=

http://market.sec.or.th/public/idisc/th/FinancialRepo
rt/FS0000000724





สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา SET50 Index ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด ซื อขายสุดท้าย
เดือนมิถุนายน 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น B (S5028P1906B)

DERIVATIVE PUT WARRANTS ON SET50 INDEX ISSUED BY MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED LAST
TRADING IN JUNE 2019 # B (S5028P1906B)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

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

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : MACQUARIE SECURITIES (THAILAND)
LIMITED

ที ตั ง : อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั นเพลส ชั น 28
เลขที  87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : +66 2694 7777

โทรสาร : +66 2694 7880

Website : http://www.macquarie.co.th,
http://www.thaidw.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0105539119915

ทุนจดทะเบียน : 500,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 500,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ผู้ค้ําประกันการชําระหนี ตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท แมคควอรี ไฟแนนเชียล โฮลดิ งส์ พีที
วาย ลิมิเต็ด

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : MACQUARIE FINANCIAL HOLDINGS PTY
LIMITED

ที ตั ง : LEVEL 6, 50 MARTIN PLACE, SYDNEY, NSW
2000

โทรศัพท์ : +612 8232 3333

โทรสาร : +612 8232 4330

Website : http://www.macquarie.com.au

เลขทะเบียนบริษัท : AU124071398

ทุนจดทะเบียน : 467,009,643,428.0

ทุนชําระแล้ว : 467,009,643,428.0

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH A 18/07/2561

หมายเหตุ : คํานวณจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่าง
ประเทศ ประเภทอัตราแลกเปลี ยนถัวเฉลี ยที 
ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื อขายกับลูกค้า โดย
อัตราขายถัวเฉลี ย ณ วันที  18 ธ.ค. 2561 1
AUD = 23.9304 บาท (อ้างอิงจาก
www.bot.or.th)

คู่สัญญาบริหารความเสี ยง

ชื อบริษัท (ไทย) : ธนาคารแมคควอรี จํากัด

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : MACQUARIE BANK LIMITED

ที ตั ง : LEVEL 6, 50 MARTIN PLACE, SYDNEY,
NSW 2000,, , AUSTRALIA

โทรศัพท์ : +612 8232 3333

โทรสาร :

Website : http://www.macquarie.com

เลขทะเบียนบริษัท : AU008583542

ทุนจดทะเบียน : 175,246,213,301.8

ทุนชําระแล้ว : 175,246,213,301.8

อันดับความน่าเชื อถือ (ถ้าม)ี :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH A 18/07/2561

หมายเหตุ : 1. คํานวณจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่าง
ประเทศ ประเภทอัตราแลกเปลี ยนถัวเฉลี ยที 
ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื อขายกับลูกค้า โดย
อัตราขายถัวเฉลี ย ณ วันที  12 ธ.ค. 2561 1
AUD = 24.0477 บาท (อ้างอิงจาก
www.bot.or.th) 

2. ประเภทของทุนจดทะเบียนและทุนจดจด
ทะเบียนชําระแล้วเป็น ordinary share
capital เท่านั น

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 แมคควอรี แคปปิตอล (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด
จํากัด

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: MACQUARIE CAPITAL SECURITIES (SINGAPORE)
PTE LIMITED

ที ตั ง : 9 STRAITS VIEW #2107 MARINA ONE, WEST
TOWER, SINGAPORE 018937, , SINGAPORE

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี 
1. เพื อให้นักลงทุนมีเครื องมือการลงทุนที หลากหลาย ในสภาวะตลาดที แตกต่างกัน
2. เพื อช่วยพัฒนาตลาดตราสารอนุพันธ ์(Equity Derivative Product Market) ในประเทศไทย
3. เพื อสร้างรายได้จากการดําเนินธุรกิจใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และธุรกรรมการบริหารความเสี ยงจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : 

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : 

ที ตั ง : 

โทรศัพท์ : 

โทรสาร : 

Website : 

เลขทะเบียนบริษัท : 

ทุนจดทะเบียน : 

ทุนชําระแล้ว : 

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: 

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: ดัชนีหลักทรัพย์

หลักทรัพย์อ้างอิง : ดัชนีราคา SET50 Index (SET50)

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

: 11.60 % (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 : 1,050.000 จุด อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.02326 (0.02326 บาทต่อ 1 จุดดัชนี)

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

63,000,000.00 หน่วย

รวม 63,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 01/04/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 01/04/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

3 เดือน หรือ 93 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 02/07/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท ดัชนี
ราคา SET50 Index ณ วันทําการซื อขาย
สุดท้าย

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 S50M19 ที ประกาศ
โดยบริษัท ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ค่าเฉลี ยของราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์
อ้างอิง 5 วันทําการสุดท้ายจนถึง (นับรวม)
วันทําการซื อขายสุดท้าย

ข้อยกเว้นการปรับ
สิทธิ

: ไม่มี

วิธีการคํานวณเงินสด
ส่วนต่าง

: Put
มูลค่าเงินสดส่วนต่างต่อหน่วยของใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการขาย
(Put DW) ที คํานวณโดยผู้ออกใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ เป็นดังนี 
 กรณีดัชนีที ใช้ชําระราคาต่ํากว่าราคาใช้สิทธิ
เงินสดส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่าง
ราคาใช้สิทธิและดัชนีที ใช้ชําระราคาคูณด้วย
ตัวคูณดัชนีที บังคับใช้ในขณะนั น กรณีอื นๆให้
ถือว่าเงินสดส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับ 0 บาท

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

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 5%

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=1276&year=20
14&period=&as_of=20140331&set_id=&fs_type=

http://market.sec.or.th/public/idisc/th/FinancialRepo
rt/FS0000000724





สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา SET50 Index ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด ซื อขายสุดท้าย
เดือนมิถุนายน 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น B (S5028P1906B)

DERIVATIVE PUT WARRANTS ON SET50 INDEX ISSUED BY MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED LAST
TRADING IN JUNE 2019 # B (S5028P1906B)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

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

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : MACQUARIE SECURITIES (THAILAND)
LIMITED

ที ตั ง : อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั นเพลส ชั น 28
เลขที  87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : +66 2694 7777

โทรสาร : +66 2694 7880

Website : http://www.macquarie.co.th,
http://www.thaidw.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0105539119915

ทุนจดทะเบียน : 500,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 500,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ผู้ค้ําประกันการชําระหนี ตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท แมคควอรี ไฟแนนเชียล โฮลดิ งส์ พีที
วาย ลิมิเต็ด

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : MACQUARIE FINANCIAL HOLDINGS PTY
LIMITED

ที ตั ง : LEVEL 6, 50 MARTIN PLACE, SYDNEY, NSW
2000

โทรศัพท์ : +612 8232 3333

โทรสาร : +612 8232 4330

Website : http://www.macquarie.com.au

เลขทะเบียนบริษัท : AU124071398

ทุนจดทะเบียน : 467,009,643,428.0

ทุนชําระแล้ว : 467,009,643,428.0

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH A 18/07/2561

หมายเหตุ : คํานวณจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่าง
ประเทศ ประเภทอัตราแลกเปลี ยนถัวเฉลี ยที 
ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื อขายกับลูกค้า โดย
อัตราขายถัวเฉลี ย ณ วันที  18 ธ.ค. 2561 1
AUD = 23.9304 บาท (อ้างอิงจาก
www.bot.or.th)

คู่สัญญาบริหารความเสี ยง

ชื อบริษัท (ไทย) : ธนาคารแมคควอรี จํากัด

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : MACQUARIE BANK LIMITED

ที ตั ง : LEVEL 6, 50 MARTIN PLACE, SYDNEY,
NSW 2000,, , AUSTRALIA

โทรศัพท์ : +612 8232 3333

โทรสาร :

Website : http://www.macquarie.com

เลขทะเบียนบริษัท : AU008583542

ทุนจดทะเบียน : 175,246,213,301.8

ทุนชําระแล้ว : 175,246,213,301.8

อันดับความน่าเชื อถือ (ถ้าม)ี :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH A 18/07/2561

หมายเหตุ : 1. คํานวณจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่าง
ประเทศ ประเภทอัตราแลกเปลี ยนถัวเฉลี ยที 
ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื อขายกับลูกค้า โดย
อัตราขายถัวเฉลี ย ณ วันที  12 ธ.ค. 2561 1
AUD = 24.0477 บาท (อ้างอิงจาก
www.bot.or.th) 

2. ประเภทของทุนจดทะเบียนและทุนจดจด
ทะเบียนชําระแล้วเป็น ordinary share
capital เท่านั น

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 แมคควอรี แคปปิตอล (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด
จํากัด

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: MACQUARIE CAPITAL SECURITIES (SINGAPORE)
PTE LIMITED

ที ตั ง : 9 STRAITS VIEW #2107 MARINA ONE, WEST
TOWER, SINGAPORE 018937, , SINGAPORE

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี 
1. เพื อให้นักลงทุนมีเครื องมือการลงทุนที หลากหลาย ในสภาวะตลาดที แตกต่างกัน
2. เพื อช่วยพัฒนาตลาดตราสารอนุพันธ ์(Equity Derivative Product Market) ในประเทศไทย
3. เพื อสร้างรายได้จากการดําเนินธุรกิจใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และธุรกรรมการบริหารความเสี ยงจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : 

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : 

ที ตั ง : 

โทรศัพท์ : 

โทรสาร : 

Website : 

เลขทะเบียนบริษัท : 

ทุนจดทะเบียน : 

ทุนชําระแล้ว : 

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: 

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: ดัชนีหลักทรัพย์

หลักทรัพย์อ้างอิง : ดัชนีราคา SET50 Index (SET50)

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

: 11.60 % (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 : 1,050.000 จุด อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.02326 (0.02326 บาทต่อ 1 จุดดัชนี)

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

63,000,000.00 หน่วย

รวม 63,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 01/04/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 01/04/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

3 เดือน หรือ 93 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 02/07/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท ดัชนี
ราคา SET50 Index ณ วันทําการซื อขาย
สุดท้าย

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 S50M19 ที ประกาศ
โดยบริษัท ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ค่าเฉลี ยของราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์
อ้างอิง 5 วันทําการสุดท้ายจนถึง (นับรวม)
วันทําการซื อขายสุดท้าย

ข้อยกเว้นการปรับ
สิทธิ

: ไม่มี

วิธีการคํานวณเงินสด
ส่วนต่าง

: Put
มูลค่าเงินสดส่วนต่างต่อหน่วยของใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการขาย
(Put DW) ที คํานวณโดยผู้ออกใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ เป็นดังนี 
 กรณีดัชนีที ใช้ชําระราคาต่ํากว่าราคาใช้สิทธิ
เงินสดส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่าง
ราคาใช้สิทธิและดัชนีที ใช้ชําระราคาคูณด้วย
ตัวคูณดัชนีที บังคับใช้ในขณะนั น กรณีอื นๆให้
ถือว่าเงินสดส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับ 0 บาท

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

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 5%

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 3 ลักษณะพเิศษและความเสี่ยงของตราสาร  

3.1  ลักษณะพเิศษของ DW  
 (1) ถ้าดชันีที่ใช้ช าระราคา ในวนัที่ 27 มิถนุายน  2562 (วนัท าการซือ้ขายวนัสดุท้าย) ต า่กวา่ 1050.00 จดุ (ราคาใช้
สทิธิ) ผู้ ถือ DW มีสทิธิที่จะได้รับช าระเป็นเงินสดสว่นตา่งสทุธิ (net cash settlement) จาก บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศ
ไทย) จ ากดัซึง่มีคา่เทา่กบัสว่นตา่งระหวา่งราคาใช้สทิธิ (1050.00 จดุ) กบั ดชันีที่ใช้ช าระราคา ณ 27 มิถนุายน  2562 คณูด้วย 
0.02326 (ตวัคณูดชันี) หกัด้วยคา่ใช้จ่ายในการใช้สทิธิที่เรียกเก็บจากผู้ออก (ถ้ามี) โดยจะช าระภายใน 5 วนัท าการถดัจากวนัท่ี 
2 กรกฏาคม 2562 (วนัครบก าหนดอาย)ุ และอาจมีการหกัคา่ใช้จา่ยจากการใช้สทิธิจากบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้
ลงทนุมีบญัชีซือ้ขายนัน้อยูด้่วย ในทางกลบักนั ถ้าดชันีที่ใช้ช าระราคา สงูกวา่หรือเทา่กบั 1050.00 จดุ ผู้ ถือ DW จะไมไ่ด้รับช าระ
เงินสดสว่นตา่งจาก บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวัอยา่งเช่น  
1. ถ้าในวนัท่ี 27 มิถนุายน  2562 ดชันีที่ใช้ช าระราคา = 840.00 จดุ เมื่อถงึก าหนดจา่ยเงิน บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี 
(ประเทศไทย) จ ากดัช าระเงินสดสว่นตา่งให้ผู้ ถือ DW  
  = (ราคาใช้สทิธิ – ดชันีที่ใช้ช าระราคา) x ตวัคณูดชัน ี
  =  (1050.00 - 840.00) x 0.02326 
  = 4.88460 บาทตอ่หนว่ย 
อยา่งไรก็ดี ในการค านวณก าไรจากการลงทนุ ผู้ ถือ DW ต้องหกัต้นทนุในการซือ้ DW และคา่ใช้จา่ยจากการใช้สทิธิด้วย  

 

2. ถ้าในวนัท่ี 27 มิถนุายน  2562 ดชันีที่ใช้ช าระราคา ≥ 1050.00 จดุ เมื่อถงึก าหนดจา่ยเงิน บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี 
(ประเทศไทย) จ ากดัไมต้่องช าระเงินสดสว่นตา่งให้ผู้ ถือ DW  

 ผู้ ถือ DW จะขาดทนุ = ต้นทนุในการซือ้ DW 
  
 
 
 
 

ก า
ไร

 / 
ขา

ดทุ
น

0
Cash Settlement ที่ยังไม่หกัต้นทุน

Cash Settlement หกัต้นทุนก า
ไร

 / 
ขา

ดทุ
น

0
Cash Settlement ที่ยังไม่หกัต้นทุน

Cash Settlement หกัต้นทุน

ราคาใช้สิทธิ 1050.00 จุด  

ดัชนีที่ใช้ช าระราคา 
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 (2)  บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดัจะน า DW ทัง้จ านวนไปจดทะเบียนและเสนอขายในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยโดยไมม่ีการเสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไปก่อนในตลาดแรก  ราคาของ DW อาจเป็นไปตามความ
ต้องการซือ้หรือขายของผู้ลงทนุในตลาด (demand  และ supply)  โดย บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั
สามารถก าหนดปริมาณของ DW (supply) ได้ด้วยการทยอยเสนอขาย DW ในตลาดหลกัทรัพย์ผา่นผู้ดแูลสภาพคลอ่งตลอดชว่ง
อายขุอง DW จนกวา่จะครบจ านวนท่ีได้รับอนญุาตให้เสนอขาย ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบปริมาณการเสนอขาย DW ในแตล่ะ
ช่วงเวลาได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์  นอกจากนี ้ บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดัหรือผู้ เสนอขายรายอื่น
สามารถขออนญุาตเสนอขาย DW ที่อ้างอิงดชันี เพิม่เตมิได้   
 ผู้ลงทนุสามารถซือ้หรือขาย  DW ในตลาดหลกัทรัพย์ได้ตลอดจนถึงวนัท่ี 27 มิถนุายน  2562 และ DW จะถกูเพิกถอน
ออกจากกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ในวนัถดัจากวนัท่ี 2 กรกฏาคม 2562 
  
 (3) ก าไร-ขาดทนุจากการขาย DW ในตลาดหลกัทรัพย์จะมีภาระภาษีเหมือนกบัการซือ้ขายหุ้นในตลาด
หลกัทรัพย์ โดยบคุคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษีส าหรับก าไรท่ีได้จากการซือ้ขาย อยา่งไรก็ดี หากผู้ ถือ DW ถือ DW จนถึง
วนัครบก าหนดอาย ุและได้รับเงินจากการใช้สทิธิ ผู้ ถือ DW ต้องเสยีภาษีจากจ านวนเงินดงักลา่ว โดยน าไปรวมค านวณเป็น
รายได้ เพื่อเสยีภาษีประจ าปี 
 ค าอธิบายข้างต้นเป็นเพียงข้อมลูทัว่ไปท่ีมาจากความเข้าใจของผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์เก่ียวกบักฎหมาย
ทางภาษีและหลกัปฏิบตัิโดยทัว่ไปในประเทศไทยในปัจจบุนัเทา่นัน้ ข้อสรุปดงักลา่วครอบคลมุเฉพาะภาษีในประเทศไทยที่มีผล
กบัใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ แตอ่าจจะไมค่รอบคลมุถึงรายละเอียดทางภาษีอื่นๆที่จะต้องพิจารณา ซึง่อาจจะเก่ียวข้องกบัการ
ตดัสนิใจซือ้ ถือ หรือโอนใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ 
 
3.2 ความเสี่ยงที่ส าคัญของ DW 
 
 1) ความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากดัชนีหลกัทรัพย์อ้างองิ (Underlying Risk)  
  กรณีที่เกิดเหตกุารณ์ตา่งๆขึน้กบัหลกัทรัพย์อ้างองิ เช่น การเปลีย่นแปลงวิธีการค านวณดชันีหลกัทรัพย์อ้างองิ หรือ 
การยกเลกิการค านวณดชันีหลกัทรัพย์อ้างองิ หรือ การหยดุค านวณดชันีหลกัทรัพย์อ้างองิในระหวา่งทีใ่บส าคญัแสดงสทิธิ
อนพุนัธ์ยงัไมห่มดอาย ุผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์อาจมีการปรับสทิธิ (รวมถงึเลือ่นวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดง
สทิธิอนพุนัธ์)  
 
 2)  ความเสี่ยงอันเน่ืองมาจาก DW มีอายุจ ากัด (Limited Life) 
  เนื่องจาก DW เป็นตราสารที่มีอายจุ ากดัและราคาของ DW อาจลดลงตามอายทุี่เหลอืของตราสารที่ลดลง  
(time decay) ยิ่งในชว่งใกล้วนัครบก าหนดอาย ุ ราคา DW จะลดลงอยา่งรวดเร็ว  ในกรณีผู้ลงทนุถือ DW จนถึงวนัครบก าหนด
อาย ุและ ดชันีทีใ่ช้ช าระราคา เทา่กบัหรือสงูกวา่ราคาใช้สทิธิ ราคา DW จะเป็นศนูย์  ผู้ ถือ DW จะขาดทนุเทา่กบัราคาทีจ่่ายไป
ในการซือ้ DW  ดงันัน้ ก่อนการลงทนุผู้ลงทนุจึงควรศกึษาแนวโน้มของดชันีราคา SET50 Index และอายขุอง DW ที่เหมาะสม
ประกอบกนัด้วย 
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 3)  ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk) 
  หมายถึง ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงราคา DW ซึง่ราคา DW อาจเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น 
ระดบัดชันีหลกัทรัพย์อ้างองิ (ดชันีราคา SET50 Index)  ความผนัผวนของหลกัทรัพย์อ้างองิ (ดชันรีาคา SET50 Index) อายุ
คงเหลอืของ DW  อตัราดอกเบีย้  ปริมาณของ DW และความต้องการลงทนุใน DW เป็นต้น  ซึง่ปัจจยัที่ส าคญัที่สดุจะขึน้กบั
ระดบัดชันีราคา SET50 Index และ/หรือ ระดบัราคาของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า SET50 Index Futures ที่ใช้ก าหนดดชันีที่ใช้
ช าระราคา โดยราคาของใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์อาจเป็นไปตามความต้องการซือ้หรือขายของผู้ลงทนุในตลาด (demand 
และ supply) โดยบริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดัสามารถก าหนดปริมาณของใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ 
(supply) ได้ด้วยการทยอยเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ผา่นผู้ดแูลสภาพคลอ่งตลอดช่วงอายขุอง
ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์จนกวา่จะครบจ านวนที่ได้รับอนญุาตให้เสนอขายผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบ ปริมาณการเสนอขายใบ 
ส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ในแตล่ะช่วงเวลาได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์ฯ นอกจากนีบ้ริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) 
จ ากดั อาจเพิ่มปริมาณของใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ ด้วยการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์รุ่นนีเ้พิ่มเตมิได้อีก หาก
บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั ได้กระจายการถือใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์จ านวนรวมไมน้่อยกวา่ 20 ล้าน
บาทหรือไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนท่ียื่นค าขอจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่การออกใบส าคญัแสดงสทิธิบนดชันี
หลกัทรัพย์อ้างองิเดียวกนัเพิ่มเตมิอาจสง่ผลให้เกิดผล กระทบกบัการเคลือ่นไหวของราคาของหุ้นของดชันีราคา SET50 Index 
และสง่ผลตอ่ราคาของใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ได้ 
 
 4)  ความเสี่ยงด้าน Gearing อันเน่ืองมาจากการ Leverage (Gearing Risk from Leverage) 
  เมื่อลงทนุใน Put DW ซึง่ให้ผลตอบแทนในทิศทางตรงข้ามกบัการเคลือ่นไหวของดชันีราคา SET50 Index แตไ่มใ่ช่
การขายชอร์ตในกลุม่หุ้นในดชันีราคา SET50 Index โดยตรง ความเสีย่งจาก Gearing คือ การเปลีย่นแปลงราคาของใบส าคญั
แสดงสทิธิอนพุนัธ์อาจมีอตัราความแกวง่ตวัเป็นเปอร์เซ็นต์มากกวา่ดชันีราคา SET50 Index มาก และอาจท าให้ผู้ลงทนุใน DW 
มีก าไรหรือขาดทนุในอตัราที่สงูกวา่การขายชอร์ตในกลุม่หุ้นในดชันีราคา SET50 Index โดยตรง 
  
 5)  ความเสี่ยงที่ ผู้ออกไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา (Issuer Risk)  
  หมายถึง ความเสีย่งที่ บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดัซึง่เป็นผู้ออก DW ไมส่ามารถจ่ายเงินสดสว่น
ตา่งจากการใช้สทิธิ หรือไมป่ฏิบตัิตามสญัญาหรือเง่ือนไขที่ก าหนดในข้อก าหนด   
  อยา่งไรก็ตาม ก่อนการลงทนุผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูผลการด าเนนิงานของบริษัทหลกัทรัพย์  แมคควอรี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ที่เป็นผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ และเง่ือนไขในข้อก าหนดสทิธิ ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทหลกัทรัพย์  แมคควอรี 
(ประเทศไทย) จ ากดั ยงัไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือจากสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือใดๆ  ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณา
ข้อมลูบริษัท ผลการด าเนินงาน และอนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ค า้ประกนัการช าระหนี ้ (Macquarie Financial Holdings 
PtyLimited) และคูส่ญัญาบริหารความเสีย่ง (Macquarie Bank Limited) เพิ่มเตมิประกอบกนั  และผู้ลงทนุควรติดตามข้อมลู
ขา่วสารบริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั  ผู้ค า้ประกนัการช าระหนี ้คูส่ญัญาบริหารความเสีย่ง รวมถึงการ
ปรับปรุงเปลีย่นแปลงอนัดบัความนา่เช่ือถือได้จากเว็บไซต์ส านกังาน ก.ล.ต. หรือสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ หรือ เว็บไซต์ 
www.macquarie.com  
 
 6)  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)    
  หมายถึง ความเสีย่งทีเ่มื่อผู้ลงทนุซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ไว้ แตไ่มส่ามารถขายใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์นัน้
ได้ในราคาที่ต้องการ เนื่องจากใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์นัน้ไมม่สีภาพคลอ่งเพียงพอ ทัง้นี ้สภาพคลอ่งของใบส าคญัแสดงสทิธิ
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อนพุนัธ์ขึน้อยูก่บัอปุสงค์หรืออปุทานของใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ และความสามารถในการรักษาสภาพคลอ่งของผู้ดแูล
สภาพคลอ่งรวมทัง้ข้อก าหนดในการดแูลสภาพคลอ่งของผู้ดแูลสภาพคลอ่งแตล่ะราย 
 
 ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์เป็นผลติภณัฑ์ทางการเงินชนิดใหมใ่นตลาดทนุไทย ความเสีย่งตา่งๆที่ระบไุว้ในท่ีนี ้อาจไม่
ครอบคลมุความเสีย่งทัง้หมดที่อาจเกิดขึน้ได้ รวมทัง้ความเสีย่งจากเหตกุารณ์ตา่งๆที่อาจเกิดขึน้นัน้ ไมส่ามารถคาดการณ์ได้
ลว่งหน้า นกัลงทนุสามารถศกึษาความเสีย่งอื่นๆท่ีเก่ียวข้องของใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ได้จากแบบแสดงรายการข้อมลู
ประจ าปีของผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (แบบ 56-DW) ประจ ำปี 2561 ที่ได้ยื่นตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยศกึษาข้อมลูได้จาก 

http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-
bin/get_zip_all_public_page.php?report_type=R56&lang=T&comp_id=1276&year=2018&period=&as_of=2018
-03-31&set_id=&fs_type= 
 

 
ค าเตอืนเกี่ยวกับการใช้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  
     ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) มิได้รับรองหรือสนบัสนนุ หรือสง่เสริมการขายหรือเก่ียวข้อง
ในทางใด ๆ กบับริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษัท”) และ ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ใน ดชันีตลาด
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ไมไ่ด้ให้ค ารับรอง หรือรับประกนัใด ๆ ไมว่า่โดยชดัแจ้งหรือโดยปริยายในการใช้ ดชันีตลาด
หลกัทรัพย์ เช่น ดชันีราคา SET50 Index SET100 Index ดชันีราคากลุม่อตุสาหกรรมและหมวดธรุกิจ และดชันีอื่นๆ ที่ค านวนโดย
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  หรือผลลพัธ์จากการค านวณ  ดชันีตลาดหลกัทรัพย์  ในเวลาใด ๆ ซึง่จดัท าขึน้และค านวณโดย
ตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์ไมรั่บประกนัความถกูต้องแมน่ย าของ ดชันีตลาดหลกัทรัพย์  และ/หรือ ข้อมลูใด ๆ ที่เก่ียวกบั 
ดชันีตลาดหลกัทรัพย์  ทัง้นี ้ตลาดหลกัทรัพย์ไมต้่องรับผิดชอบในความเสยีหายไมว่า่ทางตรง ทางอ้อม หรือเป็นผลเก่ียวเนื่องจาก
การใช้ ดชันตีลาดหลกัทรัพย์  ที่เกิดขึน้ตอ่บคุคลใดไมว่า่กรณีใด ๆ จากการใช้ ความผิดพลาด หรือกรณีอื่นใด แม้วา่เป็นกรณีที่
ตลาดหลกัทรัพย์จงใจ หรือประมาทเลนิเลอ่ก็ตาม ซึง่ความเสยีหายรวมถงึความเสยีหายจากการขาดประโยชน์จากก าไร ตลาด
หลกัทรัพย์ไมม่ีหน้าที่ความรับผิดชอบใด ๆ ในการบอกกลา่วแนะน าถึงความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้นัน้ 
  ทัง้นี ้ดชันีตลาดหลกัทรัพย์  เป็นเคร่ืองหมายการค้าของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแตเ่พยีงผู้ เดียว ซึง่บริษัทได้รับ
อนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์ให้ใช้ในการออกและเสนอขาย ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ในดชันตีลาดหลกัทรัพย์ ซึง่เป็นผลติภณัฑ์
ทางการเงินของบริษัทได้ ทรัพย์สนิทางปัญญาที่เก่ียวเนื่องกบั ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ ท่ีเป็นของตลาดหลกัทรัพย์เป็นสทิธิของตลาด
หลกัทรัพย์แตเ่พียงผู้ เดยีวและการใช้ไมท่ าให้เกิดการโอนสทิธิให้แก่ผู้ใด ตลาดหลกัทรัพย์ไมม่ีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกบัการ
จดัการ การโฆษณา การซือ้ขาย และกรณีอื่น ๆ อนัเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ทางการเงินของบริษัท 
 
 


