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สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี
(ประเทศไทย) จํากัด ซื อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (CKP28C1910A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY MACQUARIE SECURITIES
(THAILAND) LIMITED LAST TRADING IN OCTOBER 2019 # A (CKP28C1910A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

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

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

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

โทรศัพท์ : +66 2694 7777

โทรสาร : +66 2694 7880

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0105539119915

ทุนจดทะเบียน : 500,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 500,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ผู้ค้ําประกันการชําระหนี ตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

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

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : MACQUARIE FINANCIAL HOLDINGS PTY
LIMITED

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

โทรศัพท์ : +612 8232 3333

โทรสาร : +612 8232 4330

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

เลขทะเบียนบริษัท : AU124071398

ทุนจดทะเบียน : 467,009,643,428.0

ทุนชําระแล้ว : 467,009,643,428.0

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH A 18/07/2561

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

คู่สัญญาบริหารความเสี ยง

ชื อบริษัท (ไทย) : ธนาคารแมคควอรี จํากัด

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : MACQUARIE BANK LIMITED

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

โทรศัพท์ : +612 8232 3333

โทรสาร :

Website : http://www.macquarie.com

เลขทะเบียนบริษัท : AU008583542

ทุนจดทะเบียน : 175,246,213,301.8

ทุนชําระแล้ว : 175,246,213,301.8

อันดับความน่าเชื อถือ (ถ้าม)ี :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH A 18/07/2561

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

นายทะเบียน

ชื อบริษัท
(ไทย)

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : เลขที  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : +66 2009 9000

โทรสาร : +66 2009 9991

ผู้ดูแลสภาพคล่อง

ชื อบริษัท
(ไทย)

: บริษัท แมคควอรี แคปปิตอล (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด
จํากัด

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: MACQUARIE CAPITAL SECURITIES (SINGAPORE)
PTE LIMITED

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

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

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

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  587 อาคารวิริยะถาวร ชั น 19 ถนน
สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0269197202

โทรสาร : 026919723

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000167

ทุนจดทะเบียน : 9,240,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 7,370,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ดําเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื น (Holding
Company) ที ประกอบธุรกิจที ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า โดย
มีบริษัท ไฟฟ้านํ้างึม 2 จํากัด ซึ งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังนํ้าเป็นบริษัทแกน

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด
(มหาชน) (CKP)

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

: 23.10 % (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 : 6.600 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.35714 (2.80000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

133,000,000.00 หน่วย

รวม 133,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 13/05/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 13/05/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

5 เดือน หรือ 150 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 09/10/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
ซีเค พาวเวอร์ 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

: Call
มูลค่าเงินสดส่วนต่างต่อหน่วยของใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการ
ซื อ(Call DW) ที คํานวณโดยผู้ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นดังนี 
 กรณีราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาใช้สิทธิ เงินสด
ส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคา
อ้างอิงและราคาใช้สิทธิคูณด้วยอัตราการใช้
สิทธิต่อหน่วยที บังคับใช้ในขณะนั น กรณีอื นๆ
ให้ถือว่าเงินสดส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับ 0 บาท

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

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 5%

ข้อจํากัดการโอน : ไม่มี

กฎหมายที ใช้บังคับ : กฎหมายไทย ลักษณะอื น ๆ : ไม่มี

ประเภทสิทธิในการซื อ (Call warrant)

ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)

direct listing

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Securities and Exchange Commission

DW-Feature



http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi
bin/get_zip_all_public_page.php?
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14&period=&as_of=20140331&set_id=&fs_type=
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สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี
(ประเทศไทย) จํากัด ซื อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (CKP28C1910A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY MACQUARIE SECURITIES
(THAILAND) LIMITED LAST TRADING IN OCTOBER 2019 # A (CKP28C1910A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

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

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

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

โทรศัพท์ : +66 2694 7777

โทรสาร : +66 2694 7880

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0105539119915

ทุนจดทะเบียน : 500,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 500,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ผู้ค้ําประกันการชําระหนี ตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

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

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : MACQUARIE FINANCIAL HOLDINGS PTY
LIMITED

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

โทรศัพท์ : +612 8232 3333

โทรสาร : +612 8232 4330

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

เลขทะเบียนบริษัท : AU124071398

ทุนจดทะเบียน : 467,009,643,428.0

ทุนชําระแล้ว : 467,009,643,428.0

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH A 18/07/2561

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

คู่สัญญาบริหารความเสี ยง

ชื อบริษัท (ไทย) : ธนาคารแมคควอรี จํากัด

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : MACQUARIE BANK LIMITED

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

โทรศัพท์ : +612 8232 3333

โทรสาร :

Website : http://www.macquarie.com

เลขทะเบียนบริษัท : AU008583542

ทุนจดทะเบียน : 175,246,213,301.8

ทุนชําระแล้ว : 175,246,213,301.8

อันดับความน่าเชื อถือ (ถ้าม)ี :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH A 18/07/2561

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

นายทะเบียน

ชื อบริษัท
(ไทย)

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : เลขที  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : +66 2009 9000

โทรสาร : +66 2009 9991

ผู้ดูแลสภาพคล่อง

ชื อบริษัท
(ไทย)

: บริษัท แมคควอรี แคปปิตอล (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด
จํากัด

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: MACQUARIE CAPITAL SECURITIES (SINGAPORE)
PTE LIMITED

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

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

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

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  587 อาคารวิริยะถาวร ชั น 19 ถนน
สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0269197202

โทรสาร : 026919723

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000167

ทุนจดทะเบียน : 9,240,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 7,370,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ดําเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื น (Holding
Company) ที ประกอบธุรกิจที ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า โดย
มีบริษัท ไฟฟ้านํ้างึม 2 จํากัด ซึ งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังนํ้าเป็นบริษัทแกน

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด
(มหาชน) (CKP)

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

: 23.10 % (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 : 6.600 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.35714 (2.80000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

133,000,000.00 หน่วย

รวม 133,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 13/05/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 13/05/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

5 เดือน หรือ 150 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 09/10/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
ซีเค พาวเวอร์ 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

: Call
มูลค่าเงินสดส่วนต่างต่อหน่วยของใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการ
ซื อ(Call DW) ที คํานวณโดยผู้ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นดังนี 
 กรณีราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาใช้สิทธิ เงินสด
ส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคา
อ้างอิงและราคาใช้สิทธิคูณด้วยอัตราการใช้
สิทธิต่อหน่วยที บังคับใช้ในขณะนั น กรณีอื นๆ
ให้ถือว่าเงินสดส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับ 0 บาท

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

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 5%

ข้อจํากัดการโอน : ไม่มี

กฎหมายที ใช้บังคับ : กฎหมายไทย ลักษณะอื น ๆ : ไม่มี

ประเภทสิทธิในการซื อ (Call warrant)

ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)

direct listing

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Securities and Exchange Commission

DW-Feature



http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi
bin/get_zip_all_public_page.php?
report_type=R56&lang=T&comp_id=1276&year=20
14&period=&as_of=20140331&set_id=&fs_type=

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

http://www.set.or.th/dat/f56//F1139T18.zip

https://www.set.or.th/dat/news/201902/19015000.z
ip

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี
(ประเทศไทย) จํากัด ซื อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (CKP28C1910A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY MACQUARIE SECURITIES
(THAILAND) LIMITED LAST TRADING IN OCTOBER 2019 # A (CKP28C1910A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

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

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

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

โทรศัพท์ : +66 2694 7777

โทรสาร : +66 2694 7880

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0105539119915

ทุนจดทะเบียน : 500,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 500,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ผู้ค้ําประกันการชําระหนี ตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

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

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : MACQUARIE FINANCIAL HOLDINGS PTY
LIMITED

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

โทรศัพท์ : +612 8232 3333

โทรสาร : +612 8232 4330

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

เลขทะเบียนบริษัท : AU124071398

ทุนจดทะเบียน : 467,009,643,428.0

ทุนชําระแล้ว : 467,009,643,428.0

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH A 18/07/2561

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

คู่สัญญาบริหารความเสี ยง

ชื อบริษัท (ไทย) : ธนาคารแมคควอรี จํากัด

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : MACQUARIE BANK LIMITED

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

โทรศัพท์ : +612 8232 3333

โทรสาร :

Website : http://www.macquarie.com

เลขทะเบียนบริษัท : AU008583542

ทุนจดทะเบียน : 175,246,213,301.8

ทุนชําระแล้ว : 175,246,213,301.8

อันดับความน่าเชื อถือ (ถ้าม)ี :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH A 18/07/2561

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

นายทะเบียน

ชื อบริษัท
(ไทย)

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : เลขที  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : +66 2009 9000

โทรสาร : +66 2009 9991

ผู้ดูแลสภาพคล่อง

ชื อบริษัท
(ไทย)

: บริษัท แมคควอรี แคปปิตอล (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด
จํากัด

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: MACQUARIE CAPITAL SECURITIES (SINGAPORE)
PTE LIMITED

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

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

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

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  587 อาคารวิริยะถาวร ชั น 19 ถนน
สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0269197202

โทรสาร : 026919723

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000167

ทุนจดทะเบียน : 9,240,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 7,370,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ดําเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื น (Holding
Company) ที ประกอบธุรกิจที ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า โดย
มีบริษัท ไฟฟ้านํ้างึม 2 จํากัด ซึ งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังนํ้าเป็นบริษัทแกน

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด
(มหาชน) (CKP)

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

: 23.10 % (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 : 6.600 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.35714 (2.80000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

133,000,000.00 หน่วย

รวม 133,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 13/05/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 13/05/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

5 เดือน หรือ 150 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 09/10/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
ซีเค พาวเวอร์ 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

: Call
มูลค่าเงินสดส่วนต่างต่อหน่วยของใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการ
ซื อ(Call DW) ที คํานวณโดยผู้ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นดังนี 
 กรณีราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาใช้สิทธิ เงินสด
ส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคา
อ้างอิงและราคาใช้สิทธิคูณด้วยอัตราการใช้
สิทธิต่อหน่วยที บังคับใช้ในขณะนั น กรณีอื นๆ
ให้ถือว่าเงินสดส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับ 0 บาท

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

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 5%

ข้อจํากัดการโอน : ไม่มี

กฎหมายที ใช้บังคับ : กฎหมายไทย ลักษณะอื น ๆ : ไม่มี

ประเภทสิทธิในการซื อ (Call warrant)

ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)

direct listing

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Securities and Exchange Commission

DW-Feature



http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi
bin/get_zip_all_public_page.php?
report_type=R56&lang=T&comp_id=1276&year=20
14&period=&as_of=20140331&set_id=&fs_type=

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

http://www.set.or.th/dat/f56//F1139T18.zip

https://www.set.or.th/dat/news/201902/19015000.z
ip

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี
(ประเทศไทย) จํากัด ซื อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (CKP28C1910A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY MACQUARIE SECURITIES
(THAILAND) LIMITED LAST TRADING IN OCTOBER 2019 # A (CKP28C1910A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

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

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

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

โทรศัพท์ : +66 2694 7777

โทรสาร : +66 2694 7880

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0105539119915

ทุนจดทะเบียน : 500,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 500,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ผู้ค้ําประกันการชําระหนี ตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

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

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : MACQUARIE FINANCIAL HOLDINGS PTY
LIMITED

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

โทรศัพท์ : +612 8232 3333

โทรสาร : +612 8232 4330

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

เลขทะเบียนบริษัท : AU124071398

ทุนจดทะเบียน : 467,009,643,428.0

ทุนชําระแล้ว : 467,009,643,428.0

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH A 18/07/2561

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

คู่สัญญาบริหารความเสี ยง

ชื อบริษัท (ไทย) : ธนาคารแมคควอรี จํากัด

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : MACQUARIE BANK LIMITED

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

โทรศัพท์ : +612 8232 3333

โทรสาร :

Website : http://www.macquarie.com

เลขทะเบียนบริษัท : AU008583542

ทุนจดทะเบียน : 175,246,213,301.8

ทุนชําระแล้ว : 175,246,213,301.8

อันดับความน่าเชื อถือ (ถ้าม)ี :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH A 18/07/2561

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

นายทะเบียน

ชื อบริษัท
(ไทย)

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : เลขที  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : +66 2009 9000

โทรสาร : +66 2009 9991

ผู้ดูแลสภาพคล่อง

ชื อบริษัท
(ไทย)

: บริษัท แมคควอรี แคปปิตอล (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด
จํากัด

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: MACQUARIE CAPITAL SECURITIES (SINGAPORE)
PTE LIMITED

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

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

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

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  587 อาคารวิริยะถาวร ชั น 19 ถนน
สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0269197202

โทรสาร : 026919723

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000167

ทุนจดทะเบียน : 9,240,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 7,370,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ดําเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื น (Holding
Company) ที ประกอบธุรกิจที ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า โดย
มีบริษัท ไฟฟ้านํ้างึม 2 จํากัด ซึ งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังนํ้าเป็นบริษัทแกน

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด
(มหาชน) (CKP)

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

: 23.10 % (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 : 6.600 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.35714 (2.80000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

133,000,000.00 หน่วย

รวม 133,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 13/05/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 13/05/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

5 เดือน หรือ 150 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 09/10/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
ซีเค พาวเวอร์ 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

: Call
มูลค่าเงินสดส่วนต่างต่อหน่วยของใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการ
ซื อ(Call DW) ที คํานวณโดยผู้ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นดังนี 
 กรณีราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาใช้สิทธิ เงินสด
ส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคา
อ้างอิงและราคาใช้สิทธิคูณด้วยอัตราการใช้
สิทธิต่อหน่วยที บังคับใช้ในขณะนั น กรณีอื นๆ
ให้ถือว่าเงินสดส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับ 0 บาท

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

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 5%

ข้อจํากัดการโอน : ไม่มี

กฎหมายที ใช้บังคับ : กฎหมายไทย ลักษณะอื น ๆ : ไม่มี

ประเภทสิทธิในการซื อ (Call warrant)

ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)

direct listing

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Securities and Exchange Commission

DW-Feature
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ส่วนที่ 3  ลักษณะพเิศษและความเส่ียงของตราสาร 

3.1  ลักษณะพเิศษของ ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

(1)  ถ้ำรำคำปิดหุ้น CKP ในวนัท่ี 4 ตลุำคม 2562 (วนัท ำกำรซือ้ขำยวนัสดุท้ำย) สงูกวำ่ 6.60 บำท (รำคำใช้สิทธิ) ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิอนพุนัธ์มีสิทธิท่ีจะได้รับช ำระเป็นเงินสดส่วนต่ำงสทุธิ (net cash settlement) จำกบริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั ซึง่มีคำ่เทำ่กบัส่วนต่ำงระหวำ่งรำคำปิดหุ้น CKP ณ วนัท่ี 4 ตลุำคม 2562  กบัรำคำใช้สิทธิ 6.60 บำท คณูด้วย 0.35714 
(อตัรำกำรใช้สิทธิตอ่หน่วย) หกัด้วยคำ่ใช้จ่ำยในกำรใช้สิทธิท่ีเรียกเก็บจำกผู้ออก (ถ้ำมี) โดยจะช ำระภำยใน 5 วนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ี 
9 ตลุำคม 2562 (วนัครบก ำหนดอำย)ุ และอำจมีกำรหกัค่ำใช้จ่ำยจำกกำรใช้สิทธิจำกบริษัทนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ท่ีผู้ลงทนุมี
บญัชีซือ้ขำยนัน้อยู่ด้วย ในทำงกลบักนัถ้ำรำคำปิดหุ้น CKP ต ่ำกว่ำหรือเทำ่กบั 6.60  บำท ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์จะไม่ได้
รับช ำระเงินสดส่วนตำ่งจำกบริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่ำงเช่น  

1. ถ้ำในวนัท่ี 4 ตลุำคม 2562 รำคำปิดหุ้น CKP = 8.00 บำท เม่ือถงึก ำหนดจ่ำยเงิน บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั จะช ำระเงินสดส่วนตำ่งให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ เป็นจ ำนวนเทำ่กบั  

=  (รำคำปิดหุ้น (รำคำอ้ำงอิง) – รำคำใช้สิทธิ) x อตัรำกำรใช้สิทธิตอ่หน่วย 

=   ( 8.00 –6.60) x 0.35714  

=  0.50000 บำทตอ่หน่วย 

อย่ำงไรก็ดี กำรค ำนวณก ำไรจำกกำรลงทนุ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ต้องหกัต้นทนุในกำรซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ และ
คำ่ใช้จ่ำยจำกกำรใช้สิทธิด้วย  

2. ถ้ำในวนัท่ี 4 ตลุำคม 2562  รำคำปิดหุ้น CKP ≤ 6.60 บำท เม่ือถงึก ำหนดจ่ำยเงิน บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั ไม่ต้องช ำระเงินสดส่วนตำ่งให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์  

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์จะขำดทนุ = ต้นทนุในกำรซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์  
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 (2)  บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกดั จะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ทัง้จ ำนวนไปจดทะเบียนและเสนอขำย
ในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยไม่มีกำรเสนอขำยตอ่ประชำชนทัว่ไปก่อนในตลำดแรก รำคำของใบส ำคญัแสดงสิทธิ
อนพุนัธ์จะเป็นไปตำมควำมต้องกำรซือ้หรือขำยของผู้ลงทนุในตลำด (demand และ supply) โดยบริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี 
(ประเทศไทย) จ ำกดั สำมำรถก ำหนดปริมำณของใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ (supply) ได้ด้วยกำรทยอยเสนอขำยใบส ำคญัแสดง
สิทธิอนพุนัธ์ ในตลำดหลกัทรัพย์ผ่ำนผู้ดแูลสภำพคล่องตลอดช่วงอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ จนกวำ่จะครบจ ำนวนท่ีได้รับ
อนญุำตให้เสนอขำย ผู้ลงทนุสำมำรถตรวจสอบปริมำณกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ในแตล่ะช่วงเวลำได้ท่ีเวบ็ไซต์
ตลำดหลกัทรัพย์ นอกจำกนี ้บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือผู้ เสนอขำยรำยอ่ืนสำมำรถขออนญุำตเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ ท่ีอ้ำงอิงหุ้น CKP เพิ่มเตมิได้อีก หำกหุ้น CKP ท่ีใช้เป็นหลกัทรัพย์อ้ำงอิง เม่ือรวมทกุรุ่น (issue) แล้วยงั
ไม่เกินกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของหุ้น CKP 

ผู้ลงทนุสำมำรถซือ้หรือขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ในตลำดหลกัทรัพย์ได้ตลอดจนถงึวนัท่ี 4 ตลุำคม 2562และใบส ำคญัแสดง
สิทธิอนพุนัธ์จะถกูเพิกถอนออกจำกกระดำนซือ้ขำยหลกัทรัพย์ฯ ในวนัถดัจำกวนัท่ี 9 ตลุำคม 2562 

(3)  ก ำไร-ขำดทนุจำกกำรขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ในตลำดหลกัทรัพย์จะมีภำระภำษีเหมือนกบักำรซือ้ขำยหุ้นในตลำด
หลกัทรัพย์ โดยบคุคลธรรมดำจะได้รับกำรยกเว้นภำษีส ำหรับก ำไรท่ีได้จำกกำรซือ้ขำย อย่ำงไรก็ดี หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
อนพุนัธ์ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์จนถงึวนัครบก ำหนดอำย ุ และได้รับเงินจำกกำรใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ต้อง
เสียภำษีจำกจ ำนวนเงินดงักล่ำว โดยน ำไปรวมค ำนวณเป็นรำยได้เพ่ือเสียภำษีประจ ำปี 

ค ำอธิบำยข้ำงต้นเป็นเพียงข้อมลูทัว่ไปท่ีมำจำกควำมเข้ำใจของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์เก่ียวกบักฎหมำยทำงภำษีและ
หลกัปฏิบตัโิดยทัว่ไปในประเทศไทยในปัจจบุนัเท่ำนัน้ ข้อสรุปดงักล่ำวครอบคลมุเฉพำะภำษีในประเทศไทยท่ีมีผลกบัใบส ำคญั
แสดงสิทธิอนพุนัธ์ แตอ่ำจจะไม่ครอบคลมุถงึรำยละเอียดทำงภำษีอ่ืนๆท่ีจะต้องพิจำรณำ ซึง่อำจจะเก่ียวข้องกบักำรตดัสินใจซือ้ ถือ 
หรือโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ 

 

3.2  ความเส่ียงที่ส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

1) ความเส่ียงอันเน่ืองมาจากใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีอายุจ ากัด (Limited Life) 

เน่ืองจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์เป็นตรำสำรที่มีอำยุจ ำกดัและรำคำของใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ อำจลดลงตำมอำยท่ีุเหลือ
ของตรำสำรที่ลดลง (time decay) ยิ่งในช่วงใกล้วนัครบก ำหนดอำย ุรำคำใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์จะลดลงอย่ำงรวดเร็ว ในกรณี
ผู้ลงทนุถือใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์จนถงึวนัครบก ำหนดอำย ุ และรำคำปิดของหุ้น CKP มีมลูคำ่เท่ำกบัหรือต ่ำกว่ำรำคำใช้สิทธิ 
รำคำใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ จะเป็นศนูย์ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์จะขำดทนุเท่ำกบัรำคำท่ีจ่ำยไปในกำรซือ้ใบส ำคญั
แสดงสิทธิอนพุนัธ์ ดงันัน้ ก่อนกำรลงทนุผู้ลงทนุจงึควรศกึษำแนวโน้มของรำคำหุ้น CKP และอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ท่ี
เหมำะสมประกอบกนัด้วย 

2)  ความเส่ียงด้านราคา (Price Risk) 

  หมำยถงึ ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงรำคำใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ ซึง่รำคำใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์
อำจเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กบัปัจจยัหลำยประกำร เช่น รำคำของหลกัทรัพย์อ้ำงอิง (รำคำหุ้น CKP) ควำมผนัผวนของหลกัทรัพย์อ้ำงอิง 
(หุ้น CKP) อำยคุงเหลือของใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ อตัรำดอกเบีย้ เงินปันผลของหลกัทรัพย์อ้ำงอิง (กรณีไม่มีกำรปรับสิทธิ) 



บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกดั  
DW Fact Sheet  

 CKP28C1910A  หน้ำ  3 

ปริมำณของใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ และควำมต้องกำรลงทนุในใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ เป็นต้น ซึง่ปัจจยัท่ีส ำคญัท่ีสดุจะ
ขึน้กบัรำคำหุ้น CKP โดยรำคำของใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์อำจเป็นไปตำมควำมต้องกำรซือ้หรือขำยของผู้ลงทนุในตลำด 
(demand และ supply) โดยบริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกดัสำมำรถก ำหนดปริมำณของใบส ำคญัแสดงสิทธิ
อนพุนัธ์ (supply) ได้ด้วยกำรทยอยเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ผ่ำนผู้ดแูลสภำพคล่องตลอดช่วงอำยุ
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์จนกวำ่จะครบจ ำนวนท่ีได้รับอนญุำตให้เสนอขำยผู้ลงทนุสำมำรถตรวจสอบ ปริมำณกำรเสนอขำย
ใบ ส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ในแต่ละช่วงเวลำได้ท่ีเวบ็ไซต์ตลำดหลกัทรัพย์ฯ นอกจำกนีบ้ริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) 
จ ำกดั อำจเพิ่มปริมำณของใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ ด้วยกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์รุ่นนีเ้พิ่มเตมิได้อีก หำกบริษัท
หลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกดั ได้กระจำยกำรถือใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์จ ำนวนรวมไม่น้อยกว่ำ 20 ล้ำนบำทหรือไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนท่ีย่ืนค ำขอจดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพย์ฯ โดยกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ท่ีอ้ำงอิง
หุ้น CKP เพิ่มเตมินัน้ บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือผู้ เสนอขำยรำยอ่ืนสำมำรถขออนญุำตเสนอขำยได้หำก
หุ้น CKP ท่ีใช้เป็นหลกัทรัพย์อ้ำงอิง เม่ือรวมทกุรุ่น (issue) แล้วยงัไม่เกินกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ
หุ้น CKP ซึง่กำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิบนหลกัทรัพย์อ้ำงอิงเดียวกนัเพิ่มเตมิอำจส่งผลให้เกิดผล กระทบกบักำรเคล่ือนไหวของ
รำคำของหุ้นของ CKP และส่งผลตอ่รำคำของใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ได้ 

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

กำร Leverage คือ กำรลงทนุในใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ โดยอ้ำงอิงกบัรำคำหุ้น CKP ไม่ใช่กำรลงทนุในหุ้น CKP โดยใช้เงิน
จ ำนวนท่ีน้อยกว่ำกำรลงทนุในหุ้น CKP โดยตรง ควำมเส่ียงจำก gearing คือ กำรเปล่ียนแปลงรำคำของใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์
อำจมีอตัรำควำมแกวง่ตวัเป็นเปอร์เซน็ต์มำกกวำ่รำคำหุ้น CKP มำก และอำจท ำให้ผู้ลงทนุในใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์มีก ำไรหรือ
ขำดทนุในอตัรำท่ีสงูกว่ำกำรลงทนุในหุ้น CKP โดยตรง 

4)  ความเส่ียงท่ีผู้ออกไม่สามารถปฏิบัตติามสัญญา (Issuer Risk) 

หมำยถงึ ควำมเส่ียงท่ี บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่เป็นผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ไม่สำมำรถจ่ำยเงิน
สดส่วนต่ำงจำกกำรใช้สิทธิ หรือไม่ปฏิบตัติำมสญัญำหรือเง่ือนไขที่ก ำหนดในข้อก ำหนดสิทธิ ซึง่ CKP ท่ีเป็นผู้ออกหลกัทรัพย์อ้ำงอิง
ไม่มีส่วนในกำรรับผิดชอบใด ๆ  

อย่ำงไรก็ตำม ก่อนกำรลงทนุผู้ลงทนุควรศกึษำข้อมลูผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทหลกัทรัพย์  แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกดั ท่ีเป็น
ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ และเง่ือนไขในข้อก ำหนดสิทธิ ทัง้นี ้เน่ืองจำกบริษัทหลกัทรัพย์  แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกดั ยงั
ไม่ได้รับกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือจำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือใดๆ  ผู้ลงทนุจงึควรพิจำรณำข้อมลูบริษัท ผลกำร
ด ำเนินงำน และอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผู้ค ำ้ประกนักำรช ำระหนี ้  (Macquarie Financial Holdings Pty Limited) และคูส่ญัญำ
บริหำรควำมเส่ียง (Macquarie Bank Limited) เพิ่มเตมิประกอบกนั  และผู้ลงทนุควรตดิตำมข้อมลูข่ำวสำรบริษัทหลกัทรัพย์     
แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกดั  ผู้ค ำ้ประกนักำรช ำระหนี ้คูส่ญัญำบริหำรควำมเส่ียง รวมถงึกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงอนัดบัควำม
น่ำเช่ือถือได้จำกเวบ็ไซต์ส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ หรือ เวบ็ไซต์ www.macquarie.com  

5)  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

หมำยถงึ ควำมเส่ียงท่ีเม่ือผู้ลงทนุซือ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ไว้ แตไ่ม่สำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์นัน้ได้ในรำคำท่ี
ต้องกำร เน่ืองจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์นัน้ไม่มีสภำพคล่องเพียงพอ ทัง้นี ้ สภำพคล่องของใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ขึน้อยู่
กบัอปุสงค์หรืออปุทำนของใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ และควำมสำมำรถในกำรรักษำสภำพคล่องของผู้ดแูลสภำพคล่องรวมทัง้
ข้อก ำหนดในกำรดแูลสภำพคล่องของผู้ดแูลสภำพคล่องแตล่ะรำย 
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ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์เป็นผลิตภณัฑ์ทำงกำรเงินชนิดใหม่ในตลำดทนุไทย ควำมเส่ียงต่ำงๆท่ีระบไุว้ในท่ีนี ้ อำจไม่
ครอบคลมุควำมเส่ียงทัง้หมดท่ีอำจเกิดขึน้ได้ รวมทัง้ ควำมเส่ียงจำกเหตกุำรณ์ต่ำงๆท่ีอำจเกิดขึน้นัน้ ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้
ล่วงหน้ำ  นกัลงทนุสำมำรถศกึษำควำมเส่ียงอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องของใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี
ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ (แบบ 56-DW) ประจ ำปี 2561 ท่ีได้ย่ืนตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ โดยศกึษำข้อมลูได้จำก   

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

 


