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สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจี
ไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (AEON13C1910A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KGI
SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN OCTOBER 2019 # A (AEON13C1910A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

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

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

ที ตั ง : อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชั น 811 เลขที  173
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 026588888

โทรสาร : 026588000

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000293

ทุนจดทะเบียน : 1,991,763,130.00

ทุนชําระแล้ว : 1,991,763,130.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

TRIS RATING A 28/06/2561

ประเภท
ธุรกิจ

: เงินทุนและหลักทรัพย์

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 หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชั น 811 เลขที  173 ถนน
สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120

โทรศัพท์ : 026588888

โทรสาร : 026588000

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เพื อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ให้แก่นักลงทุน และกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัท

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด)์ จํากัด
(มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั น 27, 388 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 026650123, 026897197

โทรสาร : 026897007

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107544000078

ทุนจดทะเบียน : 250,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 250,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: เงินทุนและหลักทรัพย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์
(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) (AEONTS)

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

: 26.16 % (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 : 230.000 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.05000 (20.00000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

120,000,000.00 หน่วย

รวม 120,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 08/05/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 08/05/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

5 เดือน หรือ 176 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 30/10/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด)์ จํากัด
(มหาชน) ณ วันทําการซื อขายสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายในการใช้
สิทธิที เรียกเก็บจาก
ผู้ออก

: 0.00 บาท

ดัชนีที ใช้ชําระราคา : ราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วัน
ทําการซื อขายสุดท้าย

ราคาสําหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื อ
คํานวณส่วนต่างของราคาเพื อใช้ในการ
ชําระหนี ในวันซื อขายวันสุดท้าย (Final
Settlement Price) ของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้า Series ID  ที ประกาศโดย
บริษัท ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ค่าเฉลี ยของราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์
อ้างอิง 5 วันทําการสุดท้ายจนถึง (นับรวม)
วันทําการซื อขายสุดท้าย

ข้อยกเว้นการปรับ
สิทธิ

: 

วิธีการคํานวณเงินสด
ส่วนต่าง

: ในกรณีที ราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาใช้สิทธิ
จํานวนเงินต่อหนึ งหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ฯ ซึ งคํานวณโดยผู้ออก ใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยคิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาอ้างอิง และราคาใช้สิทธิคูณ
ด้วยอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยที ใช้บังคับใน
ขณะนั น

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

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 7.5 % ต่อปี

ข้อจํากัดการโอน : ไม่มี

กฎหมายที ใช้บังคับ : กฎหมายไทย ลักษณะอื น ๆ : 

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 อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจี
ไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (AEON13C1910A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KGI
SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN OCTOBER 2019 # A (AEON13C1910A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

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

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

ที ตั ง : อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชั น 811 เลขที  173
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 026588888

โทรสาร : 026588000

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000293

ทุนจดทะเบียน : 1,991,763,130.00

ทุนชําระแล้ว : 1,991,763,130.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

TRIS RATING A 28/06/2561

ประเภท
ธุรกิจ

: เงินทุนและหลักทรัพย์

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 หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชั น 811 เลขที  173 ถนน
สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120

โทรศัพท์ : 026588888

โทรสาร : 026588000

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เพื อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ให้แก่นักลงทุน และกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัท

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด)์ จํากัด
(มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั น 27, 388 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 026650123, 026897197

โทรสาร : 026897007

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107544000078

ทุนจดทะเบียน : 250,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 250,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: เงินทุนและหลักทรัพย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์
(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) (AEONTS)

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

: 26.16 % (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 : 230.000 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.05000 (20.00000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

120,000,000.00 หน่วย

รวม 120,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 08/05/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 08/05/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

5 เดือน หรือ 176 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 30/10/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด)์ จํากัด
(มหาชน) ณ วันทําการซื อขายสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายในการใช้
สิทธิที เรียกเก็บจาก
ผู้ออก

: 0.00 บาท

ดัชนีที ใช้ชําระราคา : ราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วัน
ทําการซื อขายสุดท้าย

ราคาสําหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื อ
คํานวณส่วนต่างของราคาเพื อใช้ในการ
ชําระหนี ในวันซื อขายวันสุดท้าย (Final
Settlement Price) ของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้า Series ID  ที ประกาศโดย
บริษัท ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ค่าเฉลี ยของราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์
อ้างอิง 5 วันทําการสุดท้ายจนถึง (นับรวม)
วันทําการซื อขายสุดท้าย

ข้อยกเว้นการปรับ
สิทธิ

: 

วิธีการคํานวณเงินสด
ส่วนต่าง

: ในกรณีที ราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาใช้สิทธิ
จํานวนเงินต่อหนึ งหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ฯ ซึ งคํานวณโดยผู้ออก ใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยคิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาอ้างอิง และราคาใช้สิทธิคูณ
ด้วยอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยที ใช้บังคับใน
ขณะนั น

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

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 7.5 % ต่อปี

ข้อจํากัดการโอน : ไม่มี

กฎหมายที ใช้บังคับ : กฎหมายไทย ลักษณะอื น ๆ : 

ประเภทสิทธิในการซื อ (Call warrant)

ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)

direct listing

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Securities and Exchange Commission

DW-Feature



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

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

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

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

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจี
ไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (AEON13C1910A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KGI
SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN OCTOBER 2019 # A (AEON13C1910A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

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

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

ที ตั ง : อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชั น 811 เลขที  173
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 026588888

โทรสาร : 026588000

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000293

ทุนจดทะเบียน : 1,991,763,130.00

ทุนชําระแล้ว : 1,991,763,130.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

TRIS RATING A 28/06/2561

ประเภท
ธุรกิจ

: เงินทุนและหลักทรัพย์

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 หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชั น 811 เลขที  173 ถนน
สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120

โทรศัพท์ : 026588888

โทรสาร : 026588000

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เพื อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ให้แก่นักลงทุน และกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัท

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด)์ จํากัด
(มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั น 27, 388 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 026650123, 026897197

โทรสาร : 026897007

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107544000078

ทุนจดทะเบียน : 250,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 250,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: เงินทุนและหลักทรัพย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์
(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) (AEONTS)

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

: 26.16 % (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 : 230.000 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.05000 (20.00000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

120,000,000.00 หน่วย

รวม 120,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 08/05/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 08/05/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

5 เดือน หรือ 176 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 30/10/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด)์ จํากัด
(มหาชน) ณ วันทําการซื อขายสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายในการใช้
สิทธิที เรียกเก็บจาก
ผู้ออก

: 0.00 บาท

ดัชนีที ใช้ชําระราคา : ราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วัน
ทําการซื อขายสุดท้าย

ราคาสําหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื อ
คํานวณส่วนต่างของราคาเพื อใช้ในการ
ชําระหนี ในวันซื อขายวันสุดท้าย (Final
Settlement Price) ของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้า Series ID  ที ประกาศโดย
บริษัท ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ค่าเฉลี ยของราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์
อ้างอิง 5 วันทําการสุดท้ายจนถึง (นับรวม)
วันทําการซื อขายสุดท้าย

ข้อยกเว้นการปรับ
สิทธิ

: 

วิธีการคํานวณเงินสด
ส่วนต่าง

: ในกรณีที ราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาใช้สิทธิ
จํานวนเงินต่อหนึ งหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ฯ ซึ งคํานวณโดยผู้ออก ใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยคิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาอ้างอิง และราคาใช้สิทธิคูณ
ด้วยอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยที ใช้บังคับใน
ขณะนั น

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

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 7.5 % ต่อปี

ข้อจํากัดการโอน : ไม่มี

กฎหมายที ใช้บังคับ : กฎหมายไทย ลักษณะอื น ๆ : 

ประเภทสิทธิในการซื อ (Call warrant)

ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)

direct listing

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Securities and Exchange Commission

DW-Feature



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

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

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

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

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจี
ไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (AEON13C1910A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KGI
SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN OCTOBER 2019 # A (AEON13C1910A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

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

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

ที ตั ง : อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชั น 811 เลขที  173
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 026588888

โทรสาร : 026588000

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000293

ทุนจดทะเบียน : 1,991,763,130.00

ทุนชําระแล้ว : 1,991,763,130.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

TRIS RATING A 28/06/2561

ประเภท
ธุรกิจ

: เงินทุนและหลักทรัพย์

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 หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชั น 811 เลขที  173 ถนน
สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120

โทรศัพท์ : 026588888

โทรสาร : 026588000

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เพื อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ให้แก่นักลงทุน และกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัท

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด)์ จํากัด
(มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั น 27, 388 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 026650123, 026897197

โทรสาร : 026897007

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107544000078

ทุนจดทะเบียน : 250,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 250,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: เงินทุนและหลักทรัพย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์
(ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) (AEONTS)

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

: 26.16 % (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 : 230.000 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.05000 (20.00000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

120,000,000.00 หน่วย

รวม 120,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 08/05/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 08/05/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

5 เดือน หรือ 176 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 30/10/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด)์ จํากัด
(มหาชน) ณ วันทําการซื อขายสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายในการใช้
สิทธิที เรียกเก็บจาก
ผู้ออก

: 0.00 บาท

ดัชนีที ใช้ชําระราคา : ราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วัน
ทําการซื อขายสุดท้าย

ราคาสําหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื อ
คํานวณส่วนต่างของราคาเพื อใช้ในการ
ชําระหนี ในวันซื อขายวันสุดท้าย (Final
Settlement Price) ของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้า Series ID  ที ประกาศโดย
บริษัท ตลาดสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ค่าเฉลี ยของราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์
อ้างอิง 5 วันทําการสุดท้ายจนถึง (นับรวม)
วันทําการซื อขายสุดท้าย

ข้อยกเว้นการปรับ
สิทธิ

: 

วิธีการคํานวณเงินสด
ส่วนต่าง

: ในกรณีที ราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาใช้สิทธิ
จํานวนเงินต่อหนึ งหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ฯ ซึ งคํานวณโดยผู้ออก ใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยคิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาอ้างอิง และราคาใช้สิทธิคูณ
ด้วยอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยที ใช้บังคับใน
ขณะนั น

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

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 7.5 % ต่อปี

ข้อจํากัดการโอน : ไม่มี

กฎหมายที ใช้บังคับ : กฎหมายไทย ลักษณะอื น ๆ : 

ประเภทสิทธิในการซื อ (Call warrant)

ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)

direct listing

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Securities and Exchange Commission

DW-Feature



สสวนททท 3 ลลกษณะพพเศษและความเสททยงของตราสาร

(1) ถถาราคาปปดหหถน AEONTS ในวลนททท 25 ตหลาคม 2562 (วลนททาการซซซอขายวลนสหดทถาย) สสงกวสา 230.000 บาท (ราคาใชถสพทธพ) ผสถ

ถซอ DW มทสพทธพทททจะไดถรลบชทาระเปปนเงพนสดสสวนตสางสหทธพ (net cash settlement) จาก KGI  ซซทงมทคสาเทสากลบสสวนตสางระหวสางราคา

ปปดหหถน AEONTS ณ วลนททท 25 ตหลาคม 2562  กลบ ราคาใชถสพทธพ (230.000)  คสณดถวย 0.05000 (อลตราการใชถสพทธพตสอหนสวย) หลก

ดถวยคสาใชถจสายในการใชถสพทธพทททเรทยกเกกบจากผสถออก (ถถามท) โดยจะชทาระภายใน 5 วลนททาการถลดจากวลนททท 30 ตหลาคม 2562 (วลน

ครบกทาหนดอายห) และอาจมทการหลกคสาใชถจสายจากการใชถสพทธพจากบรพษลทนายหนถาซซซอขายหลลกทรลพยยทททผสถลงทหนมทบลญชทซซซอขายนลซน

อยสสดถวย ในทางกลลบกลน ถถาราคาปปดหหถน AEONTS ตททากวสาหรซอเทสากลบ 230.000 บาท ผสถถซอ DW จะไมสไดถรลบชทาระเงพนสดสสวนตสาง

จาก KGI

(2) KGI จะนทา DW ทลซงจทานวนไปจดทะเบทยนและเสนอขายในตลาดหลลกทรลพยยแหสงประเทศไทยโดยไมสมทการเสนอขายตสอ

ประชาชนทลทวไปกสอนในตลาดแรก ราคาของ DW อาจเปปนไปตามความตถองการซซซอหรซอขายของผสถลงทหนในตลาด (Demand  

และ Supply) โดย KGI สามารถกทาหนดปรพมาณของ DW (Supply) ไดถดถวยการทยอยเสนอขาย DW ในตลาดหลลกทรลพยยตลอด

ชสวงอายหของ DW จนกวสาจะครบจทานวนทททไดถรลบอนหญาตใหถเสนอขาย  ผสถลงทหนสามารถตรวจสอบปรพมาณการเสนอขาย DW ใน

แตสละชสวงเวลาไดถทททเวกบไซตยตลาดหลลกทรลพยย  นอกจากนทซ  KGI หรซอผสถเสนอขายรายอซทนสามารถขออนหญาตเสนอขาย DW ทททอถาง

อพงหหถน AEONTS เพพทมเตพมไดถอทก หากหหถน AEONTS  ทททใชถเปปนหลลกทรลพยยอถางอพง เมซทอรวมทหกรหสน (Issue) แลถวยลงไมสเกพนกวสารถอยละ 

50 ของจทานวนหหถนทททจทาหนสายไดถแลถวทลซงหมดของหหถน AEONTS

ผสถลงทหนสามารถซซซอหรซอขาย DW ในตลาดหลลกทรลพยยไดถตลอดจนถซงวลนททท 25 ตหลาคม 2562 และ DW จะถสกเพพกถอนออก

จากกระดานซซซอขายหลลกทรลพยยในวลนถลดจากวลนททท 30 ตหลาคม 2562

(3) กทาไร-ขาดทหนจากการขาย DW ในตลาดหลลกทรลพยยจะมทภาระภาษทเหมซอนกลบการซซซอขายหหถนในตลาดหลลกทรลพยย 

โดยบหคคลธรรมดาจะไดถรลบการยกเวถนภาษทสทาหรลบกทาไรทททไดถจากการซซซอขาย อยสางไรกกดท หากผสถถซอ DW ถซอ DW จนถซงวลนครบ

กทาหนดอายห และไดถรลบเงพนจากการใชถสพทธพ ผสถถซอ DW ตถองเสทยภาษทจากจทานวนเงพนดลงกลสาว โดยนทาไปรวมคทานวณเปปนรายไดถ

เพซทอเสทยภาษทประจทาปป

ตลวอยสางเชสน

1. ถถาในวลนททท 25 ตหลาคม 2562 ราคาปปดหหถน AEONTS = 253.000 

บาท  เมซทอถซงกทาหนดจสายเงพน KGI ชทาระเงพนสดสสวนตสางใหถผสถถซอ DW =  

1.15000000 บาทตสอหนสวย  [(253.000 - 230.000) x 0.05000 = 

1.15000000] อยสางไรกกดท ในการคทานวณกทาไรจากการลงทหน  ผสถถซอ 

DW ตถองหลกตถนทหนในการซซซอ DW และคสาใชถจสายจากการใชถสพทธพดถวย

2. ถถาในวลนททท 25 ตหลาคม 2562 ราคาปปดหหถน AEONTS = 230.000 

บาท เมซทอถซงกทาหนดจสายเงพน KGI ไมสตถองชทาระเงพนสดสสวนตสางใหถผสถถซอ 

DW  ผสถถซอ DW จะขาดทหน = ตถนทหนในการซซซอ DW

3.1 ลลกษณะพพเศษของ DW 



1) ความเสททยงอลนเนซทองมาจาก DW มทอายหจทากลด (Limited Life)

เนซทองจาก DW เปปนตราสารทททมทอายหจทากลดและราคาของ DW อาจลดลงตามอายหทททเหลซอของตราสารทททลดลง (time decay) ยพทงใน

ชสวงใกลถวลนครบกทาหนดอายห ราคา DW จะลดลงอยสางรวดเรกว ในกรณทผสถลงทหนถซอ DW จนถซงวลนครบกทาหนดอายห และราคาปปด

ของหหถน AEONTS มทมสลคสาตททากวสาราคาใชถสพทธพ ราคา DW จะเปปนศสนยย ผสถถซอ DW จะขาดทหนเทสากลบราคาทททจสายไปในการซซซอ DW 

ดลงนลซน กสอนการลงทหนผสถลงทหนจซงควรศซกษาแนวโนถมของราคาหหถน AEONTS และอายหของ DW ทททเหมาะสมประกอบกลนดถวย

2) ความเสททยงดถานราคา (Price Risk)

หมายถซง ความเสททยงจากการเปลททยนแปลงราคา DW ซซทงราคา DW อาจเปลททยนแปลงขซซนอยสสกลบปปจจลยหลายประการ 

เชสน ราคาของหลลกทรลพยยอถางอพง (ราคาหหถน AEONTS) ความผลนผวนของหลลกทรลพยยอถางอพง (หหถน AEONTS) อายหคงเหลซอของ 

DW  อลตราดอกเบทซย  เงพนปปนผลของหลลกทรลพยยอถางอพง (กรณทไมสมทการปรลบสพทธพ)  ปรพมาณของ DW และความตถองการลงทหนใน 

DW เปปนตถน  ซซทงปปจจลยทททสทาคลญทททสหดจะขซซนกลบราคาหหถน AEONTS (ไมสใชสราคาหหถนของ KGI) และราคาของ DW อาจเปปนไปตาม

ความตถองการซซซอหรซอขายของผสถลงทหนในตลาด (demand  และ supply) โดย KGI หรซอผสถเสนอขายรายอซทนสามารถกทาหนด

ปรพมาณของ DW (supply) ไดถซซทงอาจสสงผลใหถเกพดผลกระทบกลบการเคลซทอนไหวของราคาหหถน AEONTS และสสงผลตสอราคาของ 

DW ไดถ

3) ความเสททยงดถาน Gearing อลนเนซทองมาจากการ Leverage (Gearing Risk from Leverage)

การ Leverage คซอ การลงทหนใน DW โดยอถางอพงกลบราคาหหถน AEONTS ไมสใชสการลงทหนในหหถน AEONTS โดยใชถเงพนใน

จทานวนทททนถอยกวสาการลงทหนในหหถน AEONTS โดยตรง   ความเสททยงจาก gearing คซอ การเปลททยนแปลงราคาของ DW อาจมท

อลตราความแกวสงตลวเปปนเปอรยเซกนตยมากกวสาราคาหหถน AEONTS มาก และอาจททาใหถผสถลงทหนใน DW มทกทาไรหรซอขาดทหนในอลตราททท

สสงกวสาการลงทหนในหหถน AEONTS โดยตรง

4) ความเสททยงทททผสถออกไมสสามารถปฏพบลตพตามสลญญา (Issuer Risk)

หมายถซง ความเสททยงททท KGI ซซทงเปปนผสถออก DW ไมสสามารถจสายเงพนสดสสวนตสางจากการใชถสพทธพ หรซอไมสปฏพบลตพตามสลญญาหรซอ

เงซทอนไขทททกทาหนดในขถอกทาหนดสพทธพ ซซทงบรพษลท AEONTS ทททเปปนผสถออกหลลกทรลพยยอถางอพงไมสมทสสวนในการรลบผพดชอบใดๆ

อยสางไรกกตาม กสอนการลงทหนผสถลงทหนควรศซกษาขถอมสลผลการดทาเนพนงานของ KGI ทททเปปนผสถออก DW นอกจาก

การพพจารณาอลนดลบความนสาเชซทอถซอของ KGI และเงซทอนไขในขถอกทาหนดสพทธพ และผสถลงทหนควรตพดตามขถอมสลขสาวสารของ KGI 

รวมถซงการปรลบปรหงเปลททยนแปลงอลนดลบความนสาเชซทอถซอไดถจากเวกบไซตยสทานลกงาน ก.ล.ต. หรซอ สถาบลนจลดอลนดลบความนสาเชซทอถซอ

5) ความเสททยงดถานสภาพคลสอง (Liquidity Risk) 

หมายถซง ความเสททยงทททจะเกพดขซซนเมซทอผสถถซอ DW ประสงคยจะขาย DW กสอนครบกทาหนดอายหตราสาร ผสถถซอ DW อาจไมสสามารถขาย 

DW ไดถทลนททในราคาทททตนเองตถองการ เนซทองจากการซซซอขายเปลททยนมซอของตราสารในตลาดรองอาจมทไมสมาก 

ทลซงนทซ สภาพคลสองของ DW ขซซนอยสสกลบอหปสงคยหรซออหปทานของ DW และความสามารถในการรลกษาสภาพคลสองของผสถดสแล

สภาพคลสอง รวมทลซงขถอกทาหนดในการดสแลสภาพคลสองของผสถดสแลสภาพคลสองแตสละราย อยสางไรดท การซซซอขายเปลททยนมซอใน

ตลาดหลลกทรลพยยมทสภาพคลสองมากกวสาการซซซอขายเปลททยนมซอนอกตลาดหลลกทรลพยย

3.2 ความเสททยงทททสทาคลญของ DW


