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สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (EA42C1910A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY MAYBANK KIM ENG
SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN OCTOBER 2019 # A (EA42C1910A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : MAYBANK KIM ENG SECURITIES
(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ที ตั ง : อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น
2021 และ 25 เลขที  999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330

โทรศัพท์ : 026586300

โทรสาร : 026586301

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000314

ทุนจดทะเบียน : 2,861,250,000.00

ทุนชําระแล้ว : 2,854,072,500.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH(Thai) AA+(tha) 18/06/2561

ประเภท
ธุรกิจ

: บริษัทหลักทรัพย์

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 หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND)
PUBLIC COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล
เวิลด์ ชั น 2021 และ 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 026586300

โทรสาร : 026586301

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. เพื อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ในเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่นักลงทุน
2. เพื อเป็นการกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัท

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

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

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : ชั น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
เลขที  89 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02248248892, 0200236679

โทรสาร : 022482493

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000061

ทุนจดทะเบียน : 373,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 373,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

TRIS RATING A 09/04/2561

ประเภท
ธุรกิจ

: พลังงานและสาธารณูปโภค

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท พลังงานบริสุทธิ จํากัด
(มหาชน) (EA)

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

: 28.11 % (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 : 73.780 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.11561 (8.65000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

50,000,000.00 หน่วย

รวม 50,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 10/05/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 10/05/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

5 เดือน หรือ 174 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 30/10/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
พลังงานบริสุทธิ 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

: 

วิธีการคํานวณเงินสด
ส่วนต่าง

: มูลค่าเงินสดส่วนต่างของใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ประเภทซื อ (Call Warrant) ต่อหนึ ง
หน่วยจะเท่ากับ ค่าที มากกว่าระหว่างศูนย์กับ
ราคาอ้างอิงหักด้วยราคาใช้สิทธิ คูณด้วยอัตรา
การใช้สิทธิ

ภาษีที เกี ยวข้อง : ผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มี
ภาระภาษีที เกิดขึ นจากการใช้สิทธิ โดยต้อง
นําเงินสดส่วนต่างตามจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ 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 พลังงานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (EA42C1910A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY MAYBANK KIM ENG
SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN OCTOBER 2019 # A (EA42C1910A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : MAYBANK KIM ENG SECURITIES
(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ที ตั ง : อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น
2021 และ 25 เลขที  999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330

โทรศัพท์ : 026586300

โทรสาร : 026586301

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000314

ทุนจดทะเบียน : 2,861,250,000.00

ทุนชําระแล้ว : 2,854,072,500.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH(Thai) AA+(tha) 18/06/2561

ประเภท
ธุรกิจ

: บริษัทหลักทรัพย์

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 หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND)
PUBLIC COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล
เวิลด์ ชั น 2021 และ 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 026586300

โทรสาร : 026586301

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. เพื อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ในเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่นักลงทุน
2. เพื อเป็นการกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัท

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

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

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : ชั น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
เลขที  89 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02248248892, 0200236679

โทรสาร : 022482493

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000061

ทุนจดทะเบียน : 373,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 373,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

TRIS RATING A 09/04/2561

ประเภท
ธุรกิจ

: พลังงานและสาธารณูปโภค

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท พลังงานบริสุทธิ จํากัด
(มหาชน) (EA)

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

: 28.11 % (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 : 73.780 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.11561 (8.65000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

50,000,000.00 หน่วย

รวม 50,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 10/05/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 10/05/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

5 เดือน หรือ 174 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 30/10/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
พลังงานบริสุทธิ 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

: 

วิธีการคํานวณเงินสด
ส่วนต่าง

: มูลค่าเงินสดส่วนต่างของใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ประเภทซื อ (Call Warrant) ต่อหนึ ง
หน่วยจะเท่ากับ ค่าที มากกว่าระหว่างศูนย์กับ
ราคาอ้างอิงหักด้วยราคาใช้สิทธิ คูณด้วยอัตรา
การใช้สิทธิ

ภาษีที เกี ยวข้อง : ผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มี
ภาระภาษีที เกิดขึ นจากการใช้สิทธิ โดยต้อง
นําเงินสดส่วนต่างตามจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ 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=MBKET&language=th&country=TH

http://www.set.or.th/set/companyfinance.do?
type=balance&symbol=MBKET&language=th&countr
y=TH

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

http://www.set.or.th/set/companyfinance.do?
type=balance&symbol=EA&language=th&country=T
H

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (EA42C1910A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY MAYBANK KIM ENG
SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN OCTOBER 2019 # A (EA42C1910A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : MAYBANK KIM ENG SECURITIES
(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ที ตั ง : อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น
2021 และ 25 เลขที  999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330

โทรศัพท์ : 026586300

โทรสาร : 026586301

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000314

ทุนจดทะเบียน : 2,861,250,000.00

ทุนชําระแล้ว : 2,854,072,500.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH(Thai) AA+(tha) 18/06/2561

ประเภท
ธุรกิจ

: บริษัทหลักทรัพย์

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 หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND)
PUBLIC COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล
เวิลด์ ชั น 2021 และ 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 026586300

โทรสาร : 026586301

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. เพื อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ในเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่นักลงทุน
2. เพื อเป็นการกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัท

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

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

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : ชั น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
เลขที  89 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02248248892, 0200236679

โทรสาร : 022482493

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000061

ทุนจดทะเบียน : 373,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 373,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

TRIS RATING A 09/04/2561

ประเภท
ธุรกิจ

: พลังงานและสาธารณูปโภค

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท พลังงานบริสุทธิ จํากัด
(มหาชน) (EA)

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

: 28.11 % (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 : 73.780 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.11561 (8.65000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

50,000,000.00 หน่วย

รวม 50,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 10/05/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 10/05/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

5 เดือน หรือ 174 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 30/10/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
พลังงานบริสุทธิ 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

: 

วิธีการคํานวณเงินสด
ส่วนต่าง

: มูลค่าเงินสดส่วนต่างของใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ประเภทซื อ (Call Warrant) ต่อหนึ ง
หน่วยจะเท่ากับ ค่าที มากกว่าระหว่างศูนย์กับ
ราคาอ้างอิงหักด้วยราคาใช้สิทธิ คูณด้วยอัตรา
การใช้สิทธิ

ภาษีที เกี ยวข้อง : ผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มี
ภาระภาษีที เกิดขึ นจากการใช้สิทธิ โดยต้อง
นําเงินสดส่วนต่างตามจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ 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=MBKET&language=th&country=TH

http://www.set.or.th/set/companyfinance.do?
type=balance&symbol=MBKET&language=th&countr
y=TH

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

http://www.set.or.th/set/companyfinance.do?
type=balance&symbol=EA&language=th&country=T
H

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (EA42C1910A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY MAYBANK KIM ENG
SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN OCTOBER 2019 # A (EA42C1910A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : MAYBANK KIM ENG SECURITIES
(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ที ตั ง : อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั น
2021 และ 25 เลขที  999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330

โทรศัพท์ : 026586300

โทรสาร : 026586301

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000314

ทุนจดทะเบียน : 2,861,250,000.00

ทุนชําระแล้ว : 2,854,072,500.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH(Thai) AA+(tha) 18/06/2561

ประเภท
ธุรกิจ

: บริษัทหลักทรัพย์

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 หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND)
PUBLIC COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล
เวิลด์ ชั น 2021 และ 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 026586300

โทรสาร : 026586301

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. เพื อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ในเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่นักลงทุน
2. เพื อเป็นการกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัท

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

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

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : ชั น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
เลขที  89 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02248248892, 0200236679

โทรสาร : 022482493

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000061

ทุนจดทะเบียน : 373,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 373,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

TRIS RATING A 09/04/2561

ประเภท
ธุรกิจ

: พลังงานและสาธารณูปโภค

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท พลังงานบริสุทธิ จํากัด
(มหาชน) (EA)

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

: 28.11 % (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 : 73.780 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.11561 (8.65000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

50,000,000.00 หน่วย

รวม 50,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 10/05/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 10/05/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

5 เดือน หรือ 174 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 30/10/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
พลังงานบริสุทธิ 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

: 

วิธีการคํานวณเงินสด
ส่วนต่าง

: มูลค่าเงินสดส่วนต่างของใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ประเภทซื อ (Call Warrant) ต่อหนึ ง
หน่วยจะเท่ากับ ค่าที มากกว่าระหว่างศูนย์กับ
ราคาอ้างอิงหักด้วยราคาใช้สิทธิ คูณด้วยอัตรา
การใช้สิทธิ

ภาษีที เกี ยวข้อง : ผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มี
ภาระภาษีที เกิดขึ นจากการใช้สิทธิ โดยต้อง
นําเงินสดส่วนต่างตามจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ 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



                        สรุปข้อมลูสําคญัของตราสาร 

            หน้า 5 

 

สว่นที� 3 ลกัษณะพเิศษและความเสี�ยงของตราสาร  

3.1 ลกัษณะพเิศษของ DW  
 (1)  ถา้ราคาปิดหุน้ EA ในวนัที� 25 ตลุาคม 2562 (วนัทําการซื"อขายวนัสดุทา้ย) สงูกวา่ 73.78 บาท (ราคาใชส้ทิธ)ิ ผูถ้อื DW มสีทิธทิี�จะไดรั้บชําระเป็น
เงนิสดสว่นตา่งสทุธ ิ(net cash settlement) จากบรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึ�งมคี่าเท่ากับ สว่นต่างระหวา่งราคาปิด
หุน้ EA ณ วนัที� 25 ตลุาคม 2562 กบัราคาใชส้ทิธ ิ(73.78 บาท) กบั คณูดว้ย 0.11561 (อตัราการใชส้ทิธติอ่หน่วย) หักดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการใชส้ทิธทิี�เรยีกเก็บ
จากผูอ้อก (ถา้ม)ี โดยจะชําระภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที� 30 ตุลาคม 2562 (วันครบกําหนดอายุ) และอาจมกีารหักค่าใชจ้่ายจากการใชส้ทิธจิากบรษัิท
นายหนา้ซื"อขายหลักทรัพยท์ี�ผูล้งทนุ มบีัญชซีื"อขายนั"นอยูด่ว้ย ในทางกลับกนั ถา้ราคาปิดหุน้ EA ตํ�ากวา่หรอืเทา่กบั 73.78 บาท ผูถ้อื DW จะไมไ่ดรั้บชําระเงนิ
สดสว่นตา่งจาก บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 
 

ตัวอยา่งเชน่  

1. ถา้ในวนัที� 25 ตลุาคม 2562 ราคาปิดหุน้ EA = 81.00 บาท เมื�อถงึกําหนด
จา่ยเงนิ บรษัิทหลักทรัพย ์ เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
ชําระเงนิสดสว่นตา่งใหผู้ถ้อื DW = 0.8347 บาทตอ่หน่วย  [(81.00 - 73.78) 
x 0.11561 = 0.8347] 

 อยา่งไรก็ด ีในการคํานวณกําไรจากการลงทนุ ผูถ้อื DW ตอ้งหักตน้ทนุในการ
ซื"อ DW และคา่ใชจ้า่ยจากการใชส้ทิธดิว้ย  

2. ถา้ในวนัที� 25 ตลุาคม 2562 ราคาปิดหุน้ EA = 73.78 บาท เมื�อถงึกําหนด
จา่ยเงนิ บรษัิทหลักทรัพย ์ เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
ไมต่อ้งชําระเงนิสดสว่นตา่งใหผู้ถ้อื DW  ผูถ้อื DW จะขาดทนุ = ตน้ทนุใน
การซื"อ DW 

 
 

  
(2) บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จะนํา DW ทั "งจํานวนไปจดทะเบยีนและเสนอขายในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยโดยไม่มีการเสนอขายต่อประชาชนทั�วไปก่อนในตลาดแรก  ราคาของ DW อาจเป็นไปตามความตอ้งการซื"อหรือขายของผูล้งทุนในตลาด 
(demand  และ supply)  โดย บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สามารถกําหนดปรมิาณของ DW (supply) ไดด้ว้ยการ
ทยอยเสนอขาย DW ในตลาดหลักทรัพยต์ลอดชว่งอายขุอง DW จนกวา่จะครบจํานวนที�ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขาย  ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบปรมิาณการเสนอ
ขาย DW ในแตล่ะชว่งเวลาไดท้ี�เว็บไซตต์ลาดหลักทรัพย ์ นอกจากนี"  บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) หรอืผูเ้สนอขายราย
อื�นสามารถขออนุญาตเสนอขาย DW ที�อา้งองิหุน้สามัญของบรษัิท พลังงานบรสิทุธิW จํากดั (มหาชน) เพิ�มเตมิไดอ้กี หากหุน้สามัญของบรษัิท พลังงานบรสิทุธิW 
จํากัด (มหาชน) ที�ใชเ้ป็นหลักทรัพยอ์า้งองิ เมื�อรวมทุกรุ่น (issue) แลว้ยังไม่เกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั "งหมดของหุน้สามัญของ
บรษัิท พลังงานบรสิทุธิW จํากดั (มหาชน) 

  ผูล้งทุนสามารถซื"อหรอืขาย  DW ในตลาดหลักทรัพยไ์ดต้ลอดจนถงึวันที� 25 ตุลาคม 2562 และ DW จะถูกเพกิถอนออกจากกระดานซื"อขาย
หลักทรัพยใ์นวนัถัดจากวนัที� 30 ตลุาคม 2562 
 (3) กําไร-ขาดทุนจากการขาย DW ในตลาดหลักทรัพยจ์ะมภีาระภาษีเหมือนกับการซื"อขายหุน้ในตลาดหลักทรัพย ์โดยบุคคลธรรมดาจะไดรั้บการ
ยกเวน้ภาษีสําหรับกําไรที�ไดจ้ากการซื"อขาย อยา่งไรก็ด ีหากผูถ้อื DW ถอื DW จนถงึวนัครบกําหนดอาย ุและไดรั้บเงนิจากการใชส้ทิธ ิผูถ้อื DW ตอ้งเสยีภาษี
จากจํานวนเงนิดังกลา่ว โดยนําไปรวมคํานวณเป็นรายไดเ้พื�อเสยีภาษีประจําปี   

 
3.2 ความเสี�ยงที�สําคญัของ DW 

 1) ความเสี�ยงอนัเนื�องมาจาก DW มอีายจุํากดั (Limited Life) 
  เนื�องจาก DW เป็นตราสารที�มอีายุจํากัดและราคาของ DW อาจลดลงตามอายุที�เหลอืของตราสารที�ลดลง (time decay) ยิ�งในชว่งใกลว้ันครบ
กําหนดอาย ุ ราคา DW จะลดลงอยา่งรวดเร็ว  ในกรณีผูล้งทนุถอื DW จนถงึวันครบกําหนดอายุ และราคาปิด EA มมีูลค่าตํ�ากวา่หรอืเท่ากับราคาใชส้ทิธ ิราคา 
DW จะเป็นศนูย ์ ผูถ้อื  DW จะขาดทนุเทา่กบัราคาที�จา่ยไปในการซื"อ DW  ดังนั"น กอ่นการลงทุนผูล้งทุนจงึควรศกึษาแนวโนม้ของราคาหุน้ EA และอายุของ 
DW ที�เหมาะสมประกอบกนัดว้ย 

 2)  ความเสี�ยงดา้นราคา (Price Risk) 
  หมายถงึ ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงราคา DW ซึ�งราคา DW อาจเปลี�ยนแปลงขึ"นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เชน่ ราคาของหลักทรัพยอ์า้งองิ 
(ราคาหุน้ EA) ความผันผวนของหลักทรัพยอ์า้งองิ (หุน้ EA) อายุคงเหลอืของ DW  อัตราดอกเบี"ย  เงนิปันผลของหลักทรัพยอ์า้งองิ (กรณีไม่มกีารปรับสทิธ)ิ  
ปรมิาณของ DW และความตอ้งการลงทนุใน DW เป็นตน้  ซึ�งปัจจัยที�สําคัญที�สดุจะขึ"นกบัราคาหุน้ EA (ไม่ใชร่าคาหุน้ของบรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)) โดยราคาของ DW อาจเป็นไปตามความตอ้งการซื"อหรอืขายของผูล้งทุนในตลาด (demand  และ supply) โดยบรษัิท
หลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และผูเ้สนอขายรายอื�นสามารถกําหนดปรมิาณของ DW (supply) ได ้ซึ�งอาจสง่ผลใหเ้กดิผล
กระทบกบัการเคลื�อนไหวของราคาของหุน้  EA และสง่ผลตอ่ราคาของ DW ได ้

73.78  

EA 
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 3)  ความเสี�ยงดา้น gearing อนัเนื�องมาจากการ Leverage (Gearing Risk from Leverage) 
  การ Leverage คอื การลงทนุใน DW โดยอา้งองิกบัราคาหุน้  EA  ไมใ่ชก่ารลงทนุในหุน้สามัญของบรษัิท พลังงานบรสิทุธิW จํากดั (มหาชน) โดยใช ้
เงนิในจํานวนที�นอ้ยกวา่การลงทนุในหุน้สามัญของบรษัิท พลังงานบรสิทุธิW จํากัด (มหาชน) โดยตรง   ความเสี�ยงจาก gearing คอื การเปลี�ยนแปลงราคาของ 
DW อาจมอีัตราความแกวง่ตัวเป็นเปอรเ์ซ็นตม์ากกว่าราคาหุน้ EA มาก และอาจทําใหผู้ล้งทุนใน DW มกํีาไรหรือขาดทุนในอัตราที�สงูกวา่การลงทุนในหุน้
สามัญของบรษัิท พลังงานบรสิทุธิW จํากดั (มหาชน)โดยตรง    

 4)  ความเสี�ยงที�ผูอ้อกไมส่ามารถปฏบิตัติามสญัญา (Issuer Risk)  
  หมายถงึ ความเสี�ยงที�บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ�งเป็นผูอ้อก DW ไม่สามารถจ่ายเงนิสดสว่นต่างจาก
การใชส้ทิธ ิหรอืไมป่ฏบิัตติามสัญญาหรอืเงื�อนไขที�กําหนดในขอ้กําหนดสทิธ ิซึ�งบรษัิท พลังงานบรสิทุธิW จํากัด (มหาชน) ที�เป็นผูอ้อกหลักทรัพยอ์า้งองิไม่มี
สว่นในการรับผดิชอบใด ๆ  
    อยา่งไรก็ตาม  กอ่นการลงทนุผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูผลการดําเนนิงานของบรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ที�
เป็นผูอ้อก DW นอกจากการพจิารณาอนัดับความน่าเชื�อถอืของบรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และเงื�อนไขในขอ้กําหนด
สทิธ ิและผูล้งทุนควรตดิตามขอ้มูลข่าวสารของบรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) รวมถงึการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงอันดับ
ความน่าเชื�อถอืไดจ้ากเว็บไซตสํ์านักงาน ก.ล.ต.  หรอื สถาบันจัดอนัดับความน่าเชื�อถอื  

 5)  ความเสี�ยงดา้นสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk)  
  หมายถงึ ความเสี�ยงที�จะเกดิขึ"นเมื�อผูถ้อื DW ประสงคจ์ะขาย DW กอ่นครบกําหนดอายตุราสาร ผูถ้อื DW อาจไมส่ามารถขาย DW ไดท้ันทใีนราคา
ที�ตนเองตอ้งการ เนื�องจากการซื"อขายเปลี�ยนมอืของตราสารในตลาดรองอาจมไีม่มาก ทั "งนี" สภาพคล่องของ DW ขึ"นอยู่กับอปุสงคห์รอือปุทานของ DW และ
ความสามารถในการรักษาสภาพคลอ่งของผูด้แูลสภาพคลอ่ง รวมทั "งขอ้กําหนดในการดแูลสภาพคลอ่งของผูด้แูลสภาพคลอ่งแตล่ะราย อยา่งไรก็ด ีการซื"อขาย
เปลี�ยนมอืในตลาดหลักทรัพยม์สีภาพคลอ่งมากกวา่การซื"อขายเปลี�ยนมอืนอกตลาดหลักทรัพย ์
 
 


