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สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
จํากัด ซื อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2562 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (ANAN08C1911A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY ASIA PLUS
SECURITIES COMPANY LIMITED LAST TRADING IN NOVEMBER 2019 # A (ANAN08C1911A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จํากัด

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : ASIA PLUS SECURITIES COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคารสาธรซิตี ทาวเวอร์ ชั นที  3/1 เลขที  175
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : +66 2680 1000,+66 2285 1666

โทรสาร : +66 2680 1827,+66 2285 1901

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0105557088431

ทุนจดทะเบียน : 4,500,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 4,500,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: หลักทรัพย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ผู้ค้ําประกันการชําระหนี ตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ งส์ จํากัด
(มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : อาคารสาธรซิตี ทาวเวอร์ ชั น 3,9 และ ชั น 11
เลขที  175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 022851888,022851666,+66 2680 1111

โทรสาร : 022851797,+66 2285 19012

Website : http://www.ast.co.th,
http://www.asiaplus.co.th

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001722

ทุนจดทะเบียน : 2,521,945,020.00

ทุนชําระแล้ว : 2,105,656,044.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH(Thai) A(tha) 25/09/2561

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 หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จํากัด

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED

ที ตั ง : อาคารสาธรซิตี ทาวเวอร์ ชั นที  3/1 เลขที  175 ถนน
สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120

โทรศัพท์ : +66 2680 1000

โทรสาร : +66 2680 1827

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1)เพื อเพิ มทางเลือกของผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับผู้ลงทุนตอบสนองการลงทุนในสภาวะของตลาดที แตกต่างกันไป
2)เพื อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที หลากหลาย ทัดเทียมกับตลาดทุนของประเทศอื นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน
3)เพื อกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายมากขึ น

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : เลขที  99/1 หมู่ที  14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์
ถนนบางนาตราด (กม.10.5) ตําบลบางพลี
ใหญ่ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540

โทรศัพท์ : 023171155

โทรสาร : 023171100

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107554000119

ทุนจดทะเบียน : 333,300,000.00

ทุนชําระแล้ว : 333,300,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
จํากัด (มหาชน) (ANAN)

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

: 25.24 % (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 : 4.400 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 1.00000 (1.00000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

80,000,000.00 หน่วย

รวม 80,000,000.00 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 )

6 เดือน หรือ 205 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 03/12/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ 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

: (ราคาปิดหุ้นอ้างอิง ณ วันกําหนดราคาอ้างอิง
– ราคาใช้สิทธ)ิ x อัตราใช้สิทธิ

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

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 15%

ข้อจํากัดการโอน : 

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 อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
จํากัด ซื อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2562 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (ANAN08C1911A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY ASIA PLUS
SECURITIES COMPANY LIMITED LAST TRADING IN NOVEMBER 2019 # A (ANAN08C1911A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จํากัด

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : ASIA PLUS SECURITIES COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคารสาธรซิตี ทาวเวอร์ ชั นที  3/1 เลขที  175
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : +66 2680 1000,+66 2285 1666

โทรสาร : +66 2680 1827,+66 2285 1901

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0105557088431

ทุนจดทะเบียน : 4,500,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 4,500,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: หลักทรัพย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ผู้ค้ําประกันการชําระหนี ตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ งส์ จํากัด
(มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : อาคารสาธรซิตี ทาวเวอร์ ชั น 3,9 และ ชั น 11
เลขที  175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 022851888,022851666,+66 2680 1111

โทรสาร : 022851797,+66 2285 19012

Website : http://www.ast.co.th,
http://www.asiaplus.co.th

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001722

ทุนจดทะเบียน : 2,521,945,020.00

ทุนชําระแล้ว : 2,105,656,044.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH(Thai) A(tha) 25/09/2561

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 หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จํากัด

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED

ที ตั ง : อาคารสาธรซิตี ทาวเวอร์ ชั นที  3/1 เลขที  175 ถนน
สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120

โทรศัพท์ : +66 2680 1000

โทรสาร : +66 2680 1827

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1)เพื อเพิ มทางเลือกของผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับผู้ลงทุนตอบสนองการลงทุนในสภาวะของตลาดที แตกต่างกันไป
2)เพื อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที หลากหลาย ทัดเทียมกับตลาดทุนของประเทศอื นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน
3)เพื อกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายมากขึ น

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : เลขที  99/1 หมู่ที  14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์
ถนนบางนาตราด (กม.10.5) ตําบลบางพลี
ใหญ่ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540

โทรศัพท์ : 023171155

โทรสาร : 023171100

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107554000119

ทุนจดทะเบียน : 333,300,000.00

ทุนชําระแล้ว : 333,300,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
จํากัด (มหาชน) (ANAN)

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

: 25.24 % (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 : 4.400 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 1.00000 (1.00000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

80,000,000.00 หน่วย

รวม 80,000,000.00 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 )

6 เดือน หรือ 205 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 03/12/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ 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

: (ราคาปิดหุ้นอ้างอิง ณ วันกําหนดราคาอ้างอิง
– ราคาใช้สิทธ)ิ x อัตราใช้สิทธิ

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

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 15%

ข้อจํากัดการโอน : 

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/dat/f56//F1259T18.zip

http://www.set.or.th/dat/finreport/finance/1259FIN2
60320190951570820T.zip

http://www.set.or.th/dat/f56//F1099T18.zip

https://www.set.or.th/dat/news/201902/19018877.zi
p

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
จํากัด ซื อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2562 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (ANAN08C1911A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY ASIA PLUS
SECURITIES COMPANY LIMITED LAST TRADING IN NOVEMBER 2019 # A (ANAN08C1911A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จํากัด

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : ASIA PLUS SECURITIES COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคารสาธรซิตี ทาวเวอร์ ชั นที  3/1 เลขที  175
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : +66 2680 1000,+66 2285 1666

โทรสาร : +66 2680 1827,+66 2285 1901

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0105557088431

ทุนจดทะเบียน : 4,500,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 4,500,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: หลักทรัพย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ผู้ค้ําประกันการชําระหนี ตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ งส์ จํากัด
(มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : อาคารสาธรซิตี ทาวเวอร์ ชั น 3,9 และ ชั น 11
เลขที  175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 022851888,022851666,+66 2680 1111

โทรสาร : 022851797,+66 2285 19012

Website : http://www.ast.co.th,
http://www.asiaplus.co.th

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001722

ทุนจดทะเบียน : 2,521,945,020.00

ทุนชําระแล้ว : 2,105,656,044.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH(Thai) A(tha) 25/09/2561

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 หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จํากัด

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED

ที ตั ง : อาคารสาธรซิตี ทาวเวอร์ ชั นที  3/1 เลขที  175 ถนน
สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120

โทรศัพท์ : +66 2680 1000

โทรสาร : +66 2680 1827

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1)เพื อเพิ มทางเลือกของผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับผู้ลงทุนตอบสนองการลงทุนในสภาวะของตลาดที แตกต่างกันไป
2)เพื อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที หลากหลาย ทัดเทียมกับตลาดทุนของประเทศอื นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน
3)เพื อกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายมากขึ น

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : เลขที  99/1 หมู่ที  14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์
ถนนบางนาตราด (กม.10.5) ตําบลบางพลี
ใหญ่ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540

โทรศัพท์ : 023171155

โทรสาร : 023171100

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107554000119

ทุนจดทะเบียน : 333,300,000.00

ทุนชําระแล้ว : 333,300,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
จํากัด (มหาชน) (ANAN)

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

: 25.24 % (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 : 4.400 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 1.00000 (1.00000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

80,000,000.00 หน่วย

รวม 80,000,000.00 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 )

6 เดือน หรือ 205 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 03/12/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ 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

: (ราคาปิดหุ้นอ้างอิง ณ วันกําหนดราคาอ้างอิง
– ราคาใช้สิทธ)ิ x อัตราใช้สิทธิ

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

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 15%

ข้อจํากัดการโอน : 

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/dat/f56//F1259T18.zip

http://www.set.or.th/dat/finreport/finance/1259FIN2
60320190951570820T.zip

http://www.set.or.th/dat/f56//F1099T18.zip

https://www.set.or.th/dat/news/201902/19018877.zi
p

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
จํากัด ซื อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2562 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (ANAN08C1911A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY ASIA PLUS
SECURITIES COMPANY LIMITED LAST TRADING IN NOVEMBER 2019 # A (ANAN08C1911A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จํากัด

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : ASIA PLUS SECURITIES COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคารสาธรซิตี ทาวเวอร์ ชั นที  3/1 เลขที  175
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : +66 2680 1000,+66 2285 1666

โทรสาร : +66 2680 1827,+66 2285 1901

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0105557088431

ทุนจดทะเบียน : 4,500,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 4,500,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: หลักทรัพย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ผู้ค้ําประกันการชําระหนี ตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ งส์ จํากัด
(มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : อาคารสาธรซิตี ทาวเวอร์ ชั น 3,9 และ ชั น 11
เลขที  175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 022851888,022851666,+66 2680 1111

โทรสาร : 022851797,+66 2285 19012

Website : http://www.ast.co.th,
http://www.asiaplus.co.th

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001722

ทุนจดทะเบียน : 2,521,945,020.00

ทุนชําระแล้ว : 2,105,656,044.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

FITCH(Thai) A(tha) 25/09/2561

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 หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จํากัด

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED

ที ตั ง : อาคารสาธรซิตี ทาวเวอร์ ชั นที  3/1 เลขที  175 ถนน
สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120

โทรศัพท์ : +66 2680 1000

โทรสาร : +66 2680 1827

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1)เพื อเพิ มทางเลือกของผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับผู้ลงทุนตอบสนองการลงทุนในสภาวะของตลาดที แตกต่างกันไป
2)เพื อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที หลากหลาย ทัดเทียมกับตลาดทุนของประเทศอื นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน
3)เพื อกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายมากขึ น

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ชื อบริษัท (ไทย) : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : เลขที  99/1 หมู่ที  14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์
ถนนบางนาตราด (กม.10.5) ตําบลบางพลี
ใหญ่ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540

โทรศัพท์ : 023171155

โทรสาร : 023171100

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107554000119

ทุนจดทะเบียน : 333,300,000.00

ทุนชําระแล้ว : 333,300,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
จํากัด (มหาชน) (ANAN)

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

: 25.24 % (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 : 4.400 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 1.00000 (1.00000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

80,000,000.00 หน่วย

รวม 80,000,000.00 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 )

6 เดือน หรือ 205 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 03/12/2562

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ 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

: (ราคาปิดหุ้นอ้างอิง ณ วันกําหนดราคาอ้างอิง
– ราคาใช้สิทธ)ิ x อัตราใช้สิทธิ

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

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 15%

ข้อจํากัดการโอน : 

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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ส่วนที่ 2 ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของตราสาร  

2.1 ลักษณะพิเศษของ DW  

 (1) ถ้าราคาปิดหุ้นสามัญ ANAN ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 (วันท าการซื้อขายวันสดุท้าย) สูงกว่า 4.400 บาท (ราคาใช้

สิทธิ) ผู้ถือ DW มีสิทธิที่จะได้รับช าระเป็นเงินสดส่วนต่างสุทธิ (net cash settlement) จาก ASPS ซึ่งมีค่าเท่ากับส่วนต่างระหวา่ง

ราคาปิดหุ้นสามญั ANAN ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กับ ราคาใช้สิทธิ (4.40) คูณด้วย 1.0000 (อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย) หัก

ด้วยค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรยีกเก็บจากผู้ออก (ถ้ามี) โดยจะช าระภายใน 5 วันท าการถัดจากวันที่ 3 ธันวาคม 2562 (วันครบ

ก าหนดอายุ) และอาจมีการหักค่าใช้จ่ายจากการใช้สิทธิจากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผูล้งทนุมีบัญชีซื้อขายนั้นอยู่ด้วย ในทาง

กลับกัน ถ้าราคาปดิหุ้นสามัญ ANAN ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 4.40 บาท ผู้ถือ DW จะไมไ่ดร้ับช าระเงินจาก ASPS 

 

 

 

ตัวอย่างเช่น 

1. ถ้าในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ราคาหุ้นสามัญ ANAN =  

4.84 บาท เมื่อถึงก าหนดจ่ายเงิน ASPS ช าระเงินสดส่วนต่าง

ให้ผู้ถือ DW =  0.44 บาทต่อหน่วย  [(4.84 - 4.40) x 

1.0000 = 0.44] อย่างไรก็ดี ในการค านวณก าไรจากการลงทุน  

ผู้ถือ DW ต้องหักต้นทุนในการซื้อ DW และค่าใช้จ่ายจากการ

ใช้สิทธิด้วย  

2. ถ้าในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ราคาหุ้นสามญั 

ANAN = 4.40 บาท เมื่อถึงก าหนดจ่ายเงิน ASPS ไม่ต้อง

ช าระเงินสดส่วนต่างใหผู้้ถือ DW  ผู้ถือ DW จะขาดทุน = 

ต้นทุนในการซื้อ DW     

 (2) ASPS จะน า DW ทั้งจ านวนไปจดทะเบียนและเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยไม่มีการเสนอขายต่อ

ประชาชนท่ัวไปก่อนในตลาดแรก ราคาของ DW อาจเป็นไปตามความต้องการซื้อหรือขายของผูล้งทุนในตลาด (demand  และ 

supply)  โดย ASPS สามารถก าหนดปริมาณของ DW (supply) ได้ด้วยการทยอยเสนอขาย DW ในตลาดหลักทรัพยต์ลอดช่วงอายุของ 

DW จนกว่าจะครบจ านวนที่ไดร้บัอนุญาตให้เสนอขาย  ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบปรมิาณการเสนอขาย DW ในแต่ละช่วงเวลาไดท้ี่

เว็บไซตต์ลาดหลักทรัพย ์  นอกจากน้ี  ASPS หรือ ผู้เสนอขายรายอื่นสามารถขออนุญาตเสนอขาย DW ที่อ้างอิงหุ้นสามัญ ANAN 

ราคาใช้สิทธิ 
Strike Price 
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เพิ่มเตมิได้อีกหากหุ้นสามัญ ANAN ที่ใช้เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง เมื่อรวมทุกรุ่น (issue) แล้วยังไมเ่กินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุน้ท่ี

จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของหุ้นสามัญ ANAN 

   ผู้ลงทุนสามารถซื้อหรือขาย  DW ในตลาดหลักทรัพยไ์ดต้ลอดจนถึงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 และ DW จะถูกเพิกถอนออก

จากกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ในวันถัดจากวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 

 (3) ก าไร-ขาดทุนจากการขาย DW ในตลาดหลักทรัพยจ์ะมภีาระภาษีเหมือนกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ โดยบุคคล

ธรรมดาจะได้รบัการยกเว้นภาษสี าหรับก าไรที่ได้จากการซื้อขาย อย่างไรก็ดี หากผู้ถือ DW ถือ DW จนถึงวันครบก าหนดอายุ และได้รบั

เงินจากการใช้สิทธิ ผู้ถือ DW ต้องเสียภาษีจากจ านวนเงินดังกล่าว โดยน าไปรวมค านวณเป็นรายได้เพือ่เสียภาษีประจ าปี   

2.2 ความเสี่ยงที่ส าคัญของ DW  

 1) ความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก DW มีอายุจ ากัด (Limited Life) 

  เนื่องจาก DW เป็นตราสารที่มีอายุจ ากัดและราคาของ DW อาจลดลงตามอายุที่เหลือของตราสารทีล่ดลง (time decay) 

ยิ่งในช่วงใกล้วันครบก าหนดอาย ุ ราคา DW จะลดลงอย่างรวดเร็ว  ในกรณีผูล้งทุนถือ DW จนถึงวันครบก าหนดอายุ และราคาปิดของ

หุ้นสามญั ANAN มีมลูค่าต่ ากว่าราคาใช้สิทธิ ราคา DW จะเป็นศูนย์  ผู้ถือ DW จะขาดทุนเท่ากับราคาที่จ่ายไปในการซื้อ DW  ดังนั้น 

ก่อนการลงทุนผูล้งทุนจึงควรศึกษาแนวโน้มของราคาหุ้นสามญั ANAN และอายุของ DW ที่เหมาะสมประกอบกันด้วย 

 2)  ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk) 

  หมายถึง ความเสี่ยงจากการเปลีย่นแปลงราคา DW  ซึ่งราคา DW อาจเปลีย่นแปลงข้ึนอยู่กับปจัจัยหลายประการ เช่น 

ราคาของหลักทรัพย์อ้างอิง (ราคาหุ้นสามญั ANAN ความผันผวนของหลักทรัพย์อ้างอิง (หุ้น ANAN) อายุคงเหลือของ DW  อัตรา

ดอกเบี้ย  เงินปันผลของหลักทรพัย์อ้างอิง (กรณีไม่มีการปรับสิทธิ)  ปริมาณของ DW และความตอ้งการลงทุนใน DW เป็นต้น  ซึ่ง

ปัจจัยที่ส าคญัที่สดุจะขึ้นกับราคาหุ้นสามญั ANAN (ไม่ใช่ราคาหุ้นของ ASPS) และราคาของ DW อาจเป็นไปตามความต้องการซื้อหรอื

ขายของผู้ลงทุนในตลาด (demand และ supply) โดย ASPS หรือผู้เสนอขายรายอื่นสามารถก าหนดปริมาณของ DW (supply) ได ้ 

ซึ่งอาจส่งผลใหเ้กิดผลกระทบกับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ANAN และส่งผลต่อราคาของ DW ได ้

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

  การ Leverage คือ การลงทุนใน DW โดยอ้างอิงกับราคาหุ้นสามัญ ANAN ไม่ใช่การลงทุนในหุ้นสามัญ ANAN โดยใช้เงิน

ในจ านวนที่น้อยกว่าการลงทุนในหุ้นสามัญ ANAN โดยตรง   ความเสี่ยงจาก gearing คือ การเปลี่ยนแปลงราคาของ DW อาจมีอัตรา

ความแกว่งตัวเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่าราคาหุ้นสามัญ ANAN มาก และอาจท าให้ผู้ลงทุนใน DW มีก าไรหรือขาดทุนในอัตราที่สูงกว่า

การลงทุนในหุ้นสามัญ ANAN โดยตรง    
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 4)  ความเสี่ยงที่ผู้ออกไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา (Issuer Risk)  

  หมายถึง ความเสี่ยงท่ี ASPS ซึ่งเป็นผู้ออก DW ไม่สามารถจ่ายเงินสดส่วนต่างจากการใช้สิทธิหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือ

เงื่อนไขที่ก าหนดในข้อก าหนดสิทธิ 

    อย่างไรก็ตาม  ก่อนการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการด าเนินงานของ ASPS ที่เป็นผู้ออก DW นอกจากการพิจารณา

อันดับความน่าเช่ือถือของ ASPS และเง่ือนไขในข้อก าหนดสิทธิ และผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของ ASPS รวมถึงการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือได้จากเว็บไซต์ส านักงาน ก.ล.ต. หรือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  

 5)  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

  หมายถึง ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ถือ DW ประสงค์จะขาย DW ก่อนครบก าหนดอายุตราสาร ผู้ถือ DW อาจไม่สามารถ

ขาย DW ได้ทันทีในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ สภาพคล่องของ 

DW ขึ้นอยู่กับอุปสงค์หรืออุปทานของ DW และความสามารถในการรักษาสภาพคล่องของผู้ดูแลสภาพคล่อง รวมทั้งข้อก าหนดในการ

ดูแลสภาพคล่องของผู้ดูแลสภาพคล่องแต่ละราย  อย่างไรดี การซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดหลักทรัพย์มีสภาพคล่องมากกว่าการซื้อขาย

เปลี่ยนมือนอกตลาดหลักทรัพย์ 

 


