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สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน
(ประเทศไทย) จํากัด ซื อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A (AOT41P1911A)

DERIVATIVE PUT WARRANTS ON AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY JPMORGAN
SECURITIES (THAILAND) LIMITED LAST TRADING IN NOVEMBER 2019 # A (AOT41P1911A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

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

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

ที ตั ง : อาคารบุปฝจิต ชั น 23 เลขที  20 ถนนสาทร
เหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500

โทรศัพท์ : 026842600

โทรสาร : 026842610

Website : http://www.jpmorgan.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0105517010465

ทุนจดทะเบียน : 500,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 500,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: บริษัทหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การ
เป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
การค้าหลักทรัพย์ และ การเป็นตัวแทนซื อขายสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ผู้ค้ําประกันการชําระหนี ตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ชื อบริษัท (ไทย) : ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส เอ็น. เอ จํากัด

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL
ASSOCIATION LIMITED

ที ตั ง : 383 เมดิสัน อเวนิว นิวยอร์ก เอ็นวาย 10017
ประเทศสหรัฐอเมริกา, , UNITED STATES

โทรศัพท์ : 4421 2270 6000

โทรสาร : 

Website : 

เลขทะเบียนบริษัท : FC004891

ทุนจดทะเบียน : 79,765,035,000.00

ทุนชําระแล้ว : 58,961,221,141.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

MOODY'S Aa2 25/10/2561

หมายเหตุ : คํานวณจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่าง
ประเทศ โดยอัตราแลกเปลี ยนถัวเฉลี ยถ่วงนํ า
หนักระหว่างธนาคาร ณ วันที  26 ตุลาคม
2561 ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 33.029 บาท
(อ้างอิงจาก www.bot.or.th)

คู่สัญญาบริหารความเสี ยง

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัทเจ.พี.มอร์แกน ซีเคียวริตีส์ พีแอลซี

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : J.P. MORGAN SECURITIES PLC

ที ตั ง : 25 BANK STREET FLOOR 20 CANARY
WHARF LONDON, E14 5JP UNITED
KINGDOM, , UNITED KINGDOM

โทรศัพท์ : 4 4020 7777 2000

โทรสาร : 4 4020 7325 9225

Website : 

เลขทะเบียนบริษัท : 02711006

ทุนจดทะเบียน : 410,997,352,370.0

ทุนชําระแล้ว : 410,997,352,370.0

อันดับความน่าเชื อถือ (ถ้าม)ี :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

MOODY'S Aa3 25/10/2561

หมายเหตุ : คํานวณจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่าง
ประเทศ โดยอัตราแลกเปลี ยนถัวเฉลี ยถ่วงนํ า
หนักระหว่างธนาคาร ณ วันที  26 ตุลาคม
2561 ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 33.029 บาท
(อ้างอิงจาก www.bot.or.th)

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)

: บริษัทเจ.พี.มอร์แกน ซีเคียวริตีส์ พีแอลซี

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: J.P. MORGAN SECURITIES PLC

ที ตั ง : 25 BANK STREET FLOOR 20 CANARY WHARF
LONDON, E14 5JP UNITED KINGDOM, , UNITED
KINGDOM

โทรศัพท์ : 4 4020 7777 2000

โทรสาร : 4 4020 7325 9225

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. เพื อเพิ มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนในการเสนอทางเลือกการลงทุนที มีความแตกต่างกันเพื อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ลงทุนในสภาพการ
ตลาดที แตกต่างกัน
2. เพื อช่วยพัฒนาตลาดตราสารอนุพันธ ์(Equity Derivative Product Market) ในประเทศไทย
3. เพื อสร้างรายได้จากการดําเนินธุรกิจใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และธุรกรรมการบริหารความเสี ยงจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

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

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  333 หมู่ที  7 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 025351111

โทรสาร : 025315559, 025354061

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000292

ทุนจดทะเบียน : 14,285,700,000.00

ทุนชําระแล้ว : 14,285,700,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ขนส่งและโลจิสติกส์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) (AOT)

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

: 18.60 % (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 : 58.250 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.14286 (7.00000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

70,000,000.00 หน่วย

รวม 70,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 02/05/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 02/05/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

7 เดือน หรือ 212 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 29/11/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
ท่าอากาศยานไทย 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

: มูลค่าเงินสดส่วนต่างต่อหน่วยของใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการขาย
(Put DW) ที คํานวณโดยผู้ออกใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ เป็นดังนี 
 กรณีราคาอ้างอิงตํ ากว่าราคาใช้สิทธิ เงินสด
ส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาใช้
สิทธิและราคาอ้างอิงคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ
ต่อหน่วยที บังคับใช้ในขณะนั น กรณีอื น ๆ ให ้
ถือว่าเงินสดส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับ 0 บาท

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

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



https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?
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สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน
(ประเทศไทย) จํากัด ซื อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A (AOT41P1911A)

DERIVATIVE PUT WARRANTS ON AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY JPMORGAN
SECURITIES (THAILAND) LIMITED LAST TRADING IN NOVEMBER 2019 # A (AOT41P1911A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

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

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

ที ตั ง : อาคารบุปฝจิต ชั น 23 เลขที  20 ถนนสาทร
เหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500

โทรศัพท์ : 026842600

โทรสาร : 026842610

Website : http://www.jpmorgan.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0105517010465

ทุนจดทะเบียน : 500,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 500,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: บริษัทหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การ
เป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
การค้าหลักทรัพย์ และ การเป็นตัวแทนซื อขายสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ผู้ค้ําประกันการชําระหนี ตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ชื อบริษัท (ไทย) : ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส เอ็น. เอ จํากัด

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL
ASSOCIATION LIMITED

ที ตั ง : 383 เมดิสัน อเวนิว นิวยอร์ก เอ็นวาย 10017
ประเทศสหรัฐอเมริกา, , UNITED STATES

โทรศัพท์ : 4421 2270 6000

โทรสาร : 

Website : 

เลขทะเบียนบริษัท : FC004891

ทุนจดทะเบียน : 79,765,035,000.00

ทุนชําระแล้ว : 58,961,221,141.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

MOODY'S Aa2 25/10/2561

หมายเหตุ : คํานวณจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่าง
ประเทศ โดยอัตราแลกเปลี ยนถัวเฉลี ยถ่วงนํ า
หนักระหว่างธนาคาร ณ วันที  26 ตุลาคม
2561 ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 33.029 บาท
(อ้างอิงจาก www.bot.or.th)

คู่สัญญาบริหารความเสี ยง

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัทเจ.พี.มอร์แกน ซีเคียวริตีส์ พีแอลซี

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : J.P. MORGAN SECURITIES PLC

ที ตั ง : 25 BANK STREET FLOOR 20 CANARY
WHARF LONDON, E14 5JP UNITED
KINGDOM, , UNITED KINGDOM

โทรศัพท์ : 4 4020 7777 2000

โทรสาร : 4 4020 7325 9225

Website : 

เลขทะเบียนบริษัท : 02711006

ทุนจดทะเบียน : 410,997,352,370.0

ทุนชําระแล้ว : 410,997,352,370.0

อันดับความน่าเชื อถือ (ถ้าม)ี :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

MOODY'S Aa3 25/10/2561

หมายเหตุ : คํานวณจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่าง
ประเทศ โดยอัตราแลกเปลี ยนถัวเฉลี ยถ่วงนํ า
หนักระหว่างธนาคาร ณ วันที  26 ตุลาคม
2561 ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 33.029 บาท
(อ้างอิงจาก www.bot.or.th)

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)

: บริษัทเจ.พี.มอร์แกน ซีเคียวริตีส์ พีแอลซี

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: J.P. MORGAN SECURITIES PLC

ที ตั ง : 25 BANK STREET FLOOR 20 CANARY WHARF
LONDON, E14 5JP UNITED KINGDOM, , UNITED
KINGDOM

โทรศัพท์ : 4 4020 7777 2000

โทรสาร : 4 4020 7325 9225

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. เพื อเพิ มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนในการเสนอทางเลือกการลงทุนที มีความแตกต่างกันเพื อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ลงทุนในสภาพการ
ตลาดที แตกต่างกัน
2. เพื อช่วยพัฒนาตลาดตราสารอนุพันธ ์(Equity Derivative Product Market) ในประเทศไทย
3. เพื อสร้างรายได้จากการดําเนินธุรกิจใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และธุรกรรมการบริหารความเสี ยงจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

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

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  333 หมู่ที  7 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 025351111

โทรสาร : 025315559, 025354061

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000292

ทุนจดทะเบียน : 14,285,700,000.00

ทุนชําระแล้ว : 14,285,700,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ขนส่งและโลจิสติกส์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) (AOT)

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

: 18.60 % (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 : 58.250 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.14286 (7.00000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

70,000,000.00 หน่วย

รวม 70,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 02/05/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 02/05/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

7 เดือน หรือ 212 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 29/11/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
ท่าอากาศยานไทย 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

: มูลค่าเงินสดส่วนต่างต่อหน่วยของใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการขาย
(Put DW) ที คํานวณโดยผู้ออกใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ เป็นดังนี 
 กรณีราคาอ้างอิงตํ ากว่าราคาใช้สิทธิ เงินสด
ส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาใช้
สิทธิและราคาอ้างอิงคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ
ต่อหน่วยที บังคับใช้ในขณะนั น กรณีอื น ๆ ให ้
ถือว่าเงินสดส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับ 0 บาท

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

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



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

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/FinancialRep
ort/FS0000000090

https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?s
ymbol=AOT&ssoPageId=4

https://www.set.or.th/set/companyhighlight.do
?symbol=AOT&ssoPageId=5&language=th&
country=TH

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน
(ประเทศไทย) จํากัด ซื อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A (AOT41P1911A)

DERIVATIVE PUT WARRANTS ON AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY JPMORGAN
SECURITIES (THAILAND) LIMITED LAST TRADING IN NOVEMBER 2019 # A (AOT41P1911A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

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

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

ที ตั ง : อาคารบุปฝจิต ชั น 23 เลขที  20 ถนนสาทร
เหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500

โทรศัพท์ : 026842600

โทรสาร : 026842610

Website : http://www.jpmorgan.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0105517010465

ทุนจดทะเบียน : 500,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 500,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: บริษัทหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การ
เป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
การค้าหลักทรัพย์ และ การเป็นตัวแทนซื อขายสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ผู้ค้ําประกันการชําระหนี ตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ชื อบริษัท (ไทย) : ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส เอ็น. เอ จํากัด

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL
ASSOCIATION LIMITED

ที ตั ง : 383 เมดิสัน อเวนิว นิวยอร์ก เอ็นวาย 10017
ประเทศสหรัฐอเมริกา, , UNITED STATES

โทรศัพท์ : 4421 2270 6000

โทรสาร : 

Website : 

เลขทะเบียนบริษัท : FC004891

ทุนจดทะเบียน : 79,765,035,000.00

ทุนชําระแล้ว : 58,961,221,141.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

MOODY'S Aa2 25/10/2561

หมายเหตุ : คํานวณจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่าง
ประเทศ โดยอัตราแลกเปลี ยนถัวเฉลี ยถ่วงนํ า
หนักระหว่างธนาคาร ณ วันที  26 ตุลาคม
2561 ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 33.029 บาท
(อ้างอิงจาก www.bot.or.th)

คู่สัญญาบริหารความเสี ยง

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัทเจ.พี.มอร์แกน ซีเคียวริตีส์ พีแอลซี

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : J.P. MORGAN SECURITIES PLC

ที ตั ง : 25 BANK STREET FLOOR 20 CANARY
WHARF LONDON, E14 5JP UNITED
KINGDOM, , UNITED KINGDOM

โทรศัพท์ : 4 4020 7777 2000

โทรสาร : 4 4020 7325 9225

Website : 

เลขทะเบียนบริษัท : 02711006

ทุนจดทะเบียน : 410,997,352,370.0

ทุนชําระแล้ว : 410,997,352,370.0

อันดับความน่าเชื อถือ (ถ้าม)ี :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

MOODY'S Aa3 25/10/2561

หมายเหตุ : คํานวณจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่าง
ประเทศ โดยอัตราแลกเปลี ยนถัวเฉลี ยถ่วงนํ า
หนักระหว่างธนาคาร ณ วันที  26 ตุลาคม
2561 ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 33.029 บาท
(อ้างอิงจาก www.bot.or.th)

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)

: บริษัทเจ.พี.มอร์แกน ซีเคียวริตีส์ พีแอลซี

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: J.P. MORGAN SECURITIES PLC

ที ตั ง : 25 BANK STREET FLOOR 20 CANARY WHARF
LONDON, E14 5JP UNITED KINGDOM, , UNITED
KINGDOM

โทรศัพท์ : 4 4020 7777 2000

โทรสาร : 4 4020 7325 9225

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. เพื อเพิ มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนในการเสนอทางเลือกการลงทุนที มีความแตกต่างกันเพื อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ลงทุนในสภาพการ
ตลาดที แตกต่างกัน
2. เพื อช่วยพัฒนาตลาดตราสารอนุพันธ ์(Equity Derivative Product Market) ในประเทศไทย
3. เพื อสร้างรายได้จากการดําเนินธุรกิจใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และธุรกรรมการบริหารความเสี ยงจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

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

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  333 หมู่ที  7 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 025351111

โทรสาร : 025315559, 025354061

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000292

ทุนจดทะเบียน : 14,285,700,000.00

ทุนชําระแล้ว : 14,285,700,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ขนส่งและโลจิสติกส์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) (AOT)

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

: 18.60 % (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 : 58.250 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.14286 (7.00000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

70,000,000.00 หน่วย

รวม 70,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 02/05/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 02/05/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

7 เดือน หรือ 212 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 29/11/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
ท่าอากาศยานไทย 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

: มูลค่าเงินสดส่วนต่างต่อหน่วยของใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการขาย
(Put DW) ที คํานวณโดยผู้ออกใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ เป็นดังนี 
 กรณีราคาอ้างอิงตํ ากว่าราคาใช้สิทธิ เงินสด
ส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาใช้
สิทธิและราคาอ้างอิงคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ
ต่อหน่วยที บังคับใช้ในขณะนั น กรณีอื น ๆ ให ้
ถือว่าเงินสดส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับ 0 บาท

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

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



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

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/FinancialRep
ort/FS0000000090

https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?s
ymbol=AOT&ssoPageId=4

https://www.set.or.th/set/companyhighlight.do
?symbol=AOT&ssoPageId=5&language=th&
country=TH

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน
(ประเทศไทย) จํากัด ซื อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A (AOT41P1911A)

DERIVATIVE PUT WARRANTS ON AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY JPMORGAN
SECURITIES (THAILAND) LIMITED LAST TRADING IN NOVEMBER 2019 # A (AOT41P1911A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

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

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

ที ตั ง : อาคารบุปฝจิต ชั น 23 เลขที  20 ถนนสาทร
เหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500

โทรศัพท์ : 026842600

โทรสาร : 026842610

Website : http://www.jpmorgan.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0105517010465

ทุนจดทะเบียน : 500,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 500,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: บริษัทหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การ
เป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
การค้าหลักทรัพย์ และ การเป็นตัวแทนซื อขายสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ผู้ค้ําประกันการชําระหนี ตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ชื อบริษัท (ไทย) : ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส เอ็น. เอ จํากัด

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL
ASSOCIATION LIMITED

ที ตั ง : 383 เมดิสัน อเวนิว นิวยอร์ก เอ็นวาย 10017
ประเทศสหรัฐอเมริกา, , UNITED STATES

โทรศัพท์ : 4421 2270 6000

โทรสาร : 

Website : 

เลขทะเบียนบริษัท : FC004891

ทุนจดทะเบียน : 79,765,035,000.00

ทุนชําระแล้ว : 58,961,221,141.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

MOODY'S Aa2 25/10/2561

หมายเหตุ : คํานวณจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่าง
ประเทศ โดยอัตราแลกเปลี ยนถัวเฉลี ยถ่วงนํ า
หนักระหว่างธนาคาร ณ วันที  26 ตุลาคม
2561 ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 33.029 บาท
(อ้างอิงจาก www.bot.or.th)

คู่สัญญาบริหารความเสี ยง

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัทเจ.พี.มอร์แกน ซีเคียวริตีส์ พีแอลซี

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : J.P. MORGAN SECURITIES PLC

ที ตั ง : 25 BANK STREET FLOOR 20 CANARY
WHARF LONDON, E14 5JP UNITED
KINGDOM, , UNITED KINGDOM

โทรศัพท์ : 4 4020 7777 2000

โทรสาร : 4 4020 7325 9225

Website : 

เลขทะเบียนบริษัท : 02711006

ทุนจดทะเบียน : 410,997,352,370.0

ทุนชําระแล้ว : 410,997,352,370.0

อันดับความน่าเชื อถือ (ถ้าม)ี :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

MOODY'S Aa3 25/10/2561

หมายเหตุ : คํานวณจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่าง
ประเทศ โดยอัตราแลกเปลี ยนถัวเฉลี ยถ่วงนํ า
หนักระหว่างธนาคาร ณ วันที  26 ตุลาคม
2561 ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 33.029 บาท
(อ้างอิงจาก www.bot.or.th)

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)

: บริษัทเจ.พี.มอร์แกน ซีเคียวริตีส์ พีแอลซี

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: J.P. MORGAN SECURITIES PLC

ที ตั ง : 25 BANK STREET FLOOR 20 CANARY WHARF
LONDON, E14 5JP UNITED KINGDOM, , UNITED
KINGDOM

โทรศัพท์ : 4 4020 7777 2000

โทรสาร : 4 4020 7325 9225

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. เพื อเพิ มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนในการเสนอทางเลือกการลงทุนที มีความแตกต่างกันเพื อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ลงทุนในสภาพการ
ตลาดที แตกต่างกัน
2. เพื อช่วยพัฒนาตลาดตราสารอนุพันธ ์(Equity Derivative Product Market) ในประเทศไทย
3. เพื อสร้างรายได้จากการดําเนินธุรกิจใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และธุรกรรมการบริหารความเสี ยงจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

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

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  333 หมู่ที  7 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 025351111

โทรสาร : 025315559, 025354061

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000292

ทุนจดทะเบียน : 14,285,700,000.00

ทุนชําระแล้ว : 14,285,700,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ขนส่งและโลจิสติกส์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) (AOT)

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

: 18.60 % (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 : 58.250 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.14286 (7.00000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

70,000,000.00 หน่วย

รวม 70,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 02/05/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 02/05/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

7 เดือน หรือ 212 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 29/11/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
ท่าอากาศยานไทย 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

: มูลค่าเงินสดส่วนต่างต่อหน่วยของใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการขาย
(Put DW) ที คํานวณโดยผู้ออกใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ เป็นดังนี 
 กรณีราคาอ้างอิงตํ ากว่าราคาใช้สิทธิ เงินสด
ส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาใช้
สิทธิและราคาอ้างอิงคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ
ต่อหน่วยที บังคับใช้ในขณะนั น กรณีอื น ๆ ให ้
ถือว่าเงินสดส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับ 0 บาท

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

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 3 ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของตราสาร 

3.1 ลักษณะพิเศษของใบสาํคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  

(1) ในกรณีราคาปิดหุ้น AOT ในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 (“วันทาํการซือ้ขายวันสุดท้าย”) ตํ่ากว่า 58.250 บาท 

(“ราคาใช้สิทธิ”) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์มีสิทธิท่ีจะได้รับชําระเป็นเงินสดสว่นต่างสทุธิ (net cash settlement) 

จากบริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากดั (“ผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์”) ซึง่มีคา่เทา่กบั (ก) สว่น

ตา่งระหวา่งราคาใช้สิทธิ 58.250 บาทกบัราคาปิดหุ้น AOT ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 (“ราคาอ้างอิง”) (ข) คณูด้วย 

0.14286 (“อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย”) (ค) หกัด้วยคา่ใช้จ่ายในการใช้สทิธิท่ีเรียกเก็บจากผู้ออก (ถ้ามี) โดยจะชําระเงิน

สดสว่นตา่งสทุธิดงักลา่วภายใน 5 (ห้า) วนัทําการถดัจากวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 (“วันครบกําหนดอายุ”) และอาจมี

การหกัค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิจากบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผู้ลงทนุมีบญัชีซือ้ขายนัน้อยู่ด้วย ในกรณีราคาปิด

หุ้น AOT สงูกว่าหรือเท่ากับ 58.250 บาท ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จะไม่ได้รับชําระเงินสดส่วนต่างจากผู้ออก

ใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ 

 

 ตวัอยา่งเช่น 

 1. ถ้าในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ราคาปิดหุ้น AOT = 47.00 บาท เมื่อถึงกําหนดจ่ายเงิน ผู้ออก

ใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์จะชําระเงินสดสว่นตา่งให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์เป็นทศนิยมห้าตําแหนง่ เป็นจํานวน

เทา่กบั 

= (ราคาใช้สทิธิ – ราคาอ้างอิง) x อตัราการใช้สทิธิตอ่หนว่ย 

= (58.250 – 47.00) x 0.14286 

= 1.60718 บาทตอ่หนว่ย 

กํา
ไร

 / 
ขา

ดทุ
น

 

ราคาใช้สิทธิ = 58.250 บาท 

ราคาหุ้นอ้างอิง 

Cash Settlement หกัต้นทุน 

Cash Settlement ที่ยังไม่หกัต้นทุน 
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ในการคํานวณผลกําไร หรือขาดทนุจากการลงทนุในใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ต้องหกั

ต้นทนุในการซือ้ใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์และคา่ใช้จ่ายในการใช้สทิธิด้วย 

 2. ถ้าในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ราคาปิดหุ้น AOT   ≥   58.250 บาท เมื่อถึงกําหนดจ่ายเงิน ผู้ออก

ใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ไมต้่องชําระเงินสดสว่นตา่งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ ในกรณีดงักลา่วผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสทิธิอนพุนัธ์จะขาดทนุเทา่กบัต้นทนุในการซือ้ใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ 

(2) ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จะนําใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ทัง้จํานวนไปจดทะเบียนและเสนอขายใน

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยไม่มีการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปในตลาดแรกก่อนการ

จดทะเบียนและเสนอขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ราคาของใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์จะเป็นไปตามอปุสงค์ และอุปทาน

ของผู้ลงทนุในตลาด (demand และ supply) โดยผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ สามารถกําหนดปริมาณของใบสาํคญั

แสดงสทิธิอนพุนัธ์ (supply) ได้ด้วยการทยอยเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ผ่านผู้ดแูลสภาพ

คลอ่งตลอดช่วงอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ จนกวา่จะครบจํานวนท่ีได้รับอนญุาตให้เสนอขาย  

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบปริมาณการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิในแตล่ะช่วงเวลาได้ท่ีเว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

นอกจากนี ้ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ หรือผู้ เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์รายอ่ืนสามารถขออนญุาตเสนอ

ขายใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ท่ีอ้างอิงหุ้น AOT เพ่ิมเติมได้อีก หากหุ้น AOT ท่ีใช้เป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง เมื่อรวมทกุรุ่น 

(issue) แล้วยงัไมเ่กินกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด (paid-up shares) ของหุ้น AOT  

ผู้ลงทนุสามารถซือ้หรือขายใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ตลอดจนถึงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 

และใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์จะถกูเพิกถอนออกจากตลาดหลกัทรัพย์ในวนัถดัจากวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 

(3) ผลกําไร-ขาดทนุจากการขายใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะมีภาระภาษีเหมือนกบัการซือ้

ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

โดยท่ีกรณีบคุคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สาํหรับกําไรท่ีได้จากการขายหลกัทรัพย์ (ซึ่งรวมถึงใบสําคญัแสดง

สทิธิอนพุนัธ์) ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์จนถึง

ครบกําหนดอายุ และได้รับเงินจากการใช้สิทธิจากผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์

จะต้องเสยีภาษีเงินได้ในประเทศไทย จากจํานวนเงินสว่นต่างดงักลา่ว โดยจะต้องนําจํานวนเงินสว่นต่างดงักลา่วไปรวม

คํานวณเป็นรายได้เพ่ือเสยีภาษีเงินได้ประจําปี 

ทัง้นี ้คําอธิบายข้างต้นเป็นเพียงข้อมลูทัว่ไปท่ีมาจากความเข้าใจของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์เก่ียวกบักฎหมาย

ทางภาษีและหลกัปฏิบตัิโดยทัว่ไปในประเทศไทยในปัจจบุนัเทา่นัน้ ข้อสรุปดงักลา่วครอบคลมุเฉพาะภาษีในประเทศไทยท่ี

มีผลกับใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ แต่ไม่ได้มีเจตนาให้ครอบคลมุถึงรายละเอียดอ่ืนๆ ในทางภาษีท่ีเก่ียวข้องกับการ

ตดัสนิใจซือ้ ถือหรือโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ใดๆ  
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3.2 ความเสี่ยงที่สาํคัญของใบสาํคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

(1) ความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากใบสาํคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีอายุจาํกัด (Limited Duration) 

เน่ืองจากใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์เป็นตราสารท่ีมีอายจํุากดั  ดงันัน้ ราคาของใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์จึงอาจลดลง

ตามอายท่ีุเหลอืของใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์จนวนัครบกําหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ 

โดยเฉพาะในช่วงใกล้วนัครบกําหนดอาย ุราคาใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์จะลดลงอยา่งรวดเร็ว  

ในกรณีผู้ลงทนุถือใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จนถึงวนัครบกําหนดอาย ุและราคาปิดของหุ้น AOT มีมลูค่าสงูกว่าหรือ

เทา่กบัราคาใช้สิทธิ กรณีนี ้ราคาใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์จะเป็นศนูย์ และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์จะขาดทนุ

เทา่กบัราคาท่ีจ่ายไปในการซือ้ใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์  

ดงันัน้ ก่อนการตดัสนิใจลงทนุในใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ ผู้ลงทนุจึงควรศกึษารูปแบบการซือ้ขายในอดีต และแนวโน้ม

ของราคาหุ้น AOT รวมถึงใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์อ่ืนๆ ท่ีมีอาย ุและวนัครบกําหนดเหมือนหรือใกล้เคียงประกอบกนั

ด้วย 

(2) ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk) 

ความเสีย่งด้านราคา (Price Risk) ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น ราคาของหลกัทรัพย์อ้างอิง (ราคาหุ้น AOT) ความ

ผนัผวนของหลกัทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (หุ้น AOT) (ทัง้ราคาและปริมาณ) อายคุงเหลือของใบสําคญัแสดงสิทธิ

อนพุนัธ์ อตัราดอกเบีย้ (ทัง้ในประเทศไทยและในต่างประเทศ) เงินปันผลของหลกัทรัพย์อ้างอิง (กรณีไม่มีการปรับสิทธิ) 

ปริมาณของใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ และความต้องการลงทุนในใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ เป็นต้น ซึ่งความเสี่ยง

เหลา่นีเ้รียกวา่ “ความเสี่ยงด้านราคา” (Price Risk)  

โดยปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสดุของความเสี่ยงด้านราคา คือ ราคาหุ้น AOT และการท่ีราคาของใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์อาจ

เปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทานของผู้ลงทุนในตลาด (demand และ supply) โดยผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ

อนพุนัธ์จะมีอํานาจในการกําหนดปริมาณของใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (supply) อยูบ้่าง เน่ืองจากใบสําคญัแสดงสิทธิ

อนพุนัธ์เหลา่นีจ้ะได้รับการทยอยเสนอขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ผ่านผู้ดแูลสภาพคลอ่งตามอปุสงค์ของตลาดตลอดช่วง

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์จนกวา่จะครบจํานวนท่ีได้รับอนญุาตให้เสนอขาย ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบปริมาณ

การเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ในแตล่ะช่วงเวลาได้ท่ีเว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

นอกจากนี ้ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ อาจเพ่ิมปริมาณของใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ ด้วยการเสนอขายใบสาํคญั

แสดงสทิธิอนพุนัธ์รุ่นนีเ้พ่ิมเติมได้อีก หากผู้ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ได้กระจายการถือใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์

จํานวนรวม (ก) ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ (ข) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ท่ียื่นคํา

ขอจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

โดยการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ท่ีอ้างอิงหุ้น AOT เพ่ิมเติมนัน้ ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (หรือผู้ เสนอ

ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์รายอ่ืน) จะสามารถขออนญุาตเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์เพ่ิมเติมได้ หากหุ้น 

AOT ท่ีใช้เป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง เมื่อรวมทุกรุ่น (issue) แล้วมีปริมาณไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
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แล้วทัง้หมดของหุ้น AOT ซึง่การออกใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์บนหลกัทรัพย์อ้างอิงเดียวกนัเพ่ิมเติมอาจสง่ผลให้เกิดผล

กระทบในด้านลบกบัการเคลือ่นไหวของราคาของหุ้น AOT และ/หรือ สง่ผลตอ่ราคาของใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ท่ีมีอยู ่

(หรือท่ีออกใหม)่ได้ 

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

เมื่อลงทุนใน Put DW ซึ่งให้ผลตอบแทนในทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น AOT นกัลงทุนจะได้รับ 

leverage คือใช้เงินลงทนุจํานวนท่ีน้อยกวา่การลงทนุในหุ้น AOT โดยตรง  

ดงันัน้แล้ว เมื่อราคาของหุ้น AOT ลดลง (หรือเพ่ิมขึน้) การเปลี่ยนแปลงราคาของใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์อาจมีอตัรา

ความแกวง่ตวัเป็นเปอร์เซ็นต์มากกวา่ราคาหุ้น AOT มาก และอาจทําให้ผู้ลงทนุในใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์มีกําไรหรือ

ขาดทนุในอตัราท่ีสงูกวา่การลงทนุในหุ้น AOT โดยตรง 

(4) ความเส่ียงที่ ผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา (Issuer Risk) 

นกัลงทนุในใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์จะต้องเผชิญกบัความเสี่ยงท่ีผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ไม่สามารถปฏิบตัิ

ตามสญัญา (Issuer Risk) เน่ืองจากผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์อาจไม่สามารถจ่ายเงินสดสว่นต่างจากการใช้สิทธิ 

หรือไมป่ฏิบตัิตามสญัญาหรือเง่ือนไขตามท่ีกําหนดในข้อกําหนดสทิธิ  

โดยท่ี บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) ท่ีเป็นผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิงไมม่ีสว่นในการรับผิด ไมม่ีหน้าท่ี หรือความ

รับผิดชอบใดๆ ตอ่การไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขตามท่ีกําหนดในข้อกําหนดสทิธิของผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ดงักลา่ว 

นอกจากนี ้ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์เองก็ยงัไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือสําหรับตวัผู้ออกใบสําคญัแสดง

สทิธิอนพุนัธ์เอง (หรือสาํหรับการชําระหนีข้องผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์) จากสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือใดๆ 

ดงันัน้แล้ว ก่อนการลงทนุใดๆ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาถึงผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของผู้ออกใบสําคญั

แสดงสิทธิอนุพันธ์ ขอบเขต และขนาดความสําคัญของหน้าท่ีของผู้ ออกใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพันธ์ ภายใต้เง่ือนไขท่ี

กําหนดในข้อกําหนดสทิธิสาํหรับใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ 

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงท่ีผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญา (Issuer Risk) ผู้ออก

ใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ได้จดัให้มีการคํา้ประกนัหน้าท่ีในการชําระเงินภายใต้เง่ือนไขท่ีกําหนดในข้อกําหนดสิทธิโดย 

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (JPMorgan Chase Bank, National Association) นอกจากนัน้ ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ

อนพุนัธ์ยงัได้เข้าทําสญัญา (หรือจะเข้าทําสญัญา) บริหารความเสี่ยงกบับริษัทหลกัทรัพย์ เจ.พี. มอร์แกน ซีเคียวริตีส์้ พี

แอลซี (J.P. Morgan Securities plc) เพ่ือท่ีจะบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้จากการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ

อนพุนัธ์ ดงันัน้ ผู้ลงทนุควรพิจารณาถึงข้อมลูในด้านผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงิน (รวมถึงการจดัอนัดบัความ

นา่เช่ือถือ) ของธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (JPMorgan Chase Bank, National Association) และ บริษัทหลกัทรัพย์ เจ.พี. 

มอร์แกน ซีเคียวริตีส์้ พีแอลซี (J.P. Morgan Securities plc) ประกอบด้วย    

ผู้ ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผู้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (JPMorgan 

Chase Bank, National Association) ในฐานะผู้คํา้ประกนัการชําระหนี ้และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์ เจ.พี. มอร์แกน ซี
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เคียวริตีส์้ พีแอลซี (J.P. Morgan Securities plc) ในฐานะคู่สญัญาบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

อันดับความน่าเช่ือถือ (หากมี) ได้จากเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) หรือเว็บไซต์ของสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ หรือเว็บไซต์ www.jpmorgan.com. 

(5) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ผู้ลงทนุอาจไมส่ามารถขายใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์นัน้ได้ในราคาท่ีต้องการ เน่ืองจากใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์นัน้ไม่

มีสภาพคลอ่งเพียงพอ  

ทัง้นี ้“ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง” นัน้ขึน้อยูก่บั (1) อปุสงค์และอปุทานของใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (demand และ 

supply) ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (2) ความสามารถของผู้ดแูลสภาพคลอ่งในการรักษาสภาพคลอ่งของใบสําคญัแสดงสิทธิ

อนพุนัธ์ และ (3) ข้อกําหนดในการดแูลสภาพคลอ่งของผู้ดแูลสภาพคลอ่งแตล่ะรายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์เป็นผลิตภณัฑ์ทางการเงินชนิดใหม่ในตลาดทนุไทย ความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีระบไุว้ในท่ีนี ้อาจไม่

ครอบคลมุความเสีย่งทัง้หมดท่ีอาจเกิดขึน้ได้จากการลงทนุในใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ รวมทัง้ความเสีย่งจากเหตกุารณ์

ตา่งๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ได้ลว่งหน้าท่ีอาจจะเกิดขึน้ ดงันัน้ ผู้ลงทนุจึงควรท่ีจะศึกษาและประเมินความเสี่ยงอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีของผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (แบบ 

56-DW) ท่ีผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ได้ยื่นตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

 

 


