สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Securities and Exchange Commission
DW-Feature
สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนีเป็นส่วนหนึงของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีชวนซึงเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกียวกับ
ลักษณะ
และความเสียงทีสําคัญของตราสารทีเสนอขายผูล
้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน
สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพน
ั ธ์ในหุน
้ สามัญของ บริษท
ั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษท
ั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซือขายสุดท้ายเดือนธันวาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซือ รุ่น A (BGRI27C1912A)
DERIVATIVE CALL WARRANTS ON B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY RHB SECURITIES
(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN DECEMBER 2019 # A (BGRI27C1912A)

ส่วนที 1 ข้อมูลผูอ
้ อกตราสาร
ชือบริษัท (ไทย)

: บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท (อังกฤษ) : RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC
COMPANY LIMITED
ทีตัง

: เลขที 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ
ทาวเวอร์ ชัน 8,10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์

: +66 2088 9999

โทรสาร

: +66 2108 0999

Website

: https://www.th.rhbtradesmart.com

เลขทะเบียนบริษท
ั
: 0107547000796
ทุนจดทะเบียน

:

840,000,000.00

ทุนชําระแล้ว

:

819,171,600.00

อันดับความน่าเชือถือ :
ผูจ
้ ด
ั อันดับความน่าเชือถือ
TRIS RATING

AA

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

: http://www.set.or.th/dat/f56//F0924T18.zip

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

: http://www.set.or.th/dat/finreport/finance/0924FIN2
60420192003460230T.zip

ชือบริษัท (ไทย)

ชือบริษัท (ไทย)

:

ชือบริษัท (อังกฤษ) : 

ชือบริษัท (อังกฤษ) : 

ทีตัง

:

ทีตัง

:

โทรศัพท์

:

โทรศัพท์

:

โทรสาร

:

โทรสาร

:

Website

:

Website

:

เลขทะเบียนบริษท
ั
:

เลขทะเบียนบริษท
ั
:

ทุนจดทะเบียน

:

ทุนจดทะเบียน

:

ทุนชําระแล้ว

:

ทุนชําระแล้ว

:

อันดับความน่าเชือถือ (ถ้ามี) :

ผูจ
้ ด
ั อันดับความน่าเชือถือ

หมายเหตุ

:

26/04/2562

: ธุรกิจหลักทรัพย์

คูส
่ ญ
ั ญาบริหารความเสียง

อันดับความน่าเชือถือ :

วันทีจัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

ผู้ค้ําประกันการชําระหนีตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
:

อันดับเครดิต

อันดับเครดิต

วันทีจัดอันดับ



นายทะเบียน

ผูจ
้ ด
ั อันดับความน่าเชือถือ

หมายเหตุ

:

อันดับเครดิต

วันทีจัดอันดับ



ผูด
้ แ
ู ลสภาพคล่อง

ชือบริษัท
(ไทย)

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

ชือบริษัท
(ไทย)

: บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)

ชือบริษัท
(อังกฤษ)

: THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY
LIMITED

ชือบริษัท
(อังกฤษ)

: RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
LIMITED

ทีตัง

: เลขที 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

ทีตัง

โทรศัพท์

: +66 2009 9000

: เลขที 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน
8,10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

โทรสาร

: +66 2009 9991

โทรศัพท์

: +66 2088 9999

โทรสาร

: +66 2108 0999

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
1. เพือเพิมผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนใหม่ๆให้กบ
ั นักลงทุนไทย
2. เพือกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ให้มค
ี วามหลากหลายมากยิงขึน
3. เพือเป็นการพัฒนาตลาดทุนไทยให้มผ
ี ลิตภัณฑ์ทางการเงินทีหลากหลาย สามารถแข่งขันกับตลาดทุนของประเทศอืนในภูมิภาคเดียวกัน

ทีตัง

: เลขที 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

ทีตัง

: เลขที 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน
8,10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์

: +66 2009 9000

โทรสาร

: +66 2088 ก
9999
กทรัพพท์ย์และตลาดหลั
ทรัพย์
: +66 2009 9991 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัโทรศั
Securities and Exchange
โทรสารCommission
: +66 2108 0999

DW-Feature

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
1. เพือเพิมผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนใหม่ๆให้กบ
ั นักลงทุนไทย
2. เพือกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ให้มค
ี วามหลากหลายมากยิงขึน
3. เพือเป็นการพัฒนาตลาดทุนไทยให้มผ
ี ลิตภัณฑ์ทางการเงินทีหลากหลาย สามารถแข่งขันกับตลาดทุนของประเทศอืนในภูมิภาคเดียวกัน

ส่วนที 2 สาระสําคัญของตราสาร
บริษท
ั Underlying
ชือบริษัท (ไทย)

อันดับความน่าเชือถือ :
: บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

ผูจ
้ ด
ั อันดับความน่าเชือถือ

อันดับเครดิต

วันทีจัดอันดับ

ชือบริษัท (อังกฤษ) : B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY
LIMITED
ทีตัง

: เลขที 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์

:

โทรสาร

:

Website

:

เลขทะเบียนบริษท
ั
: 0107559000427
ทุนจดทะเบียน

:

5,400,000,000.00

ทุนชําระแล้ว

:

5,213,800,000.00

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

:

ประเภทสิทธิในการซือ (Call warrant)
ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)

ประเภท
ธุรกิจ

: พลังงานและสาธารณูปโภค

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

: http://www.set.or.th/dat/f56//F1339T18.zip

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

: https://www.set.or.th/dat/news/201905/19046822.z
ip

ประเภทหลักทรัพย์ :
อ้างอิง

หุน
้ สามัญ

หลักทรัพย์อา้ งอิง

:

หุน
้ สามัญของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด
(มหาชน) (BGRIM)

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

:

23.22 % (90 วัน)
0.00 %
0.00 %
0.00 %


ราคาใบสําคัญแสดง :
สิทธิอนุพันธ์

direct listing

สูตรและปัจจัยทีใช้ :
ในการคํานวณราคา
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์

0.0000 บาท

เป็นไปตามแนวทางทีชมรมวาณิชธนกิจ
กําหนด
http://www.asco.or.th/uploads/upfiles
/files/Assumption_27_09_2018(2).pdf


ราคาใช้สิทธิ

:

34.500 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธิ)

จํานวนหน่วยทีบริษท
ั :
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิม ถ้ามี)

ครังแรก
(ครังนี)

50,000,000.00

หน่วย

รวม

50,000,000.00

หน่วย

ลักษณะการเสนอ
ขาย

ผ่านระบบการซือขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

:

อัตราการใช้สิทธิต่อ :
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

0.06369 (15.70000 หน่วย DW ต่อ 1 หุน
้
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธิ)

วันทีออกตราสาร/วัน :
ทีเข้าซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครัง
นี

ครังแรก (ครังนี) วันที

วันทีออกตราสาร/วัน :
ทีเข้าซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครังแรก

28/05/2562

28/05/2562

อายุตราสารนับแต่ :
วันทีออกตราสาร/วัน
ทีเข้าซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครัง
นี

ครังแรก
(ครังนี)

วัน

วันทีครบกําหนดอายุ :

03/01/2563

วิธีการใช้สิทธิ

:

การใช้สิทธิได้ครังเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ :

ได้รบ
ั ชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อา้ งอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง

:

ราคาปิดของหุน
้ สามัญของบริษท
ั บริษัท
บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ณ วัน
ทําการซือขายสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายในการใช้ :
สิทธิทเรี
ี ยกเก็บจาก
ผู้ออก

0.00 บาท

ราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิง ณ วัน

ข้อยกเว้นการปรับ

ไม่มี

ดัชนีทใช้
ี ชาํ ระราคา :

7

เดือน หรือ

221

:

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
1. เพือเพิมผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนใหม่ๆให้กบ
ั นักลงทุนไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํ
ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. เพือกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ให้มค
ี วามหลากหลายมากยิงขึน
Securities
and
Exchange
Commission
3. เพือเป็นการพัฒนาตลาดทุนไทยให้มผ
ี ลิตภัณฑ์ทางการเงินทีหลากหลาย
สามารถแข่
งขันกับตลาดทุนของประเทศอืนในภูมิภาคเดียวกัน

DW-Feature
ส่วนที 2 สาระสําคัญของตราสาร
บริษท
ั Underlying
ชือบริษัท (ไทย)

อันดับความน่าเชือถือ :
: บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

ผูจ
้ ด
ั อันดับความน่าเชือถือ

อันดับเครดิต

วันทีจัดอันดับ

ชือบริษัท (อังกฤษ) : B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY
LIMITED
ทีตัง

: เลขที 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์

:

โทรสาร

:

Website

:

เลขทะเบียนบริษท
ั
: 0107559000427
ทุนจดทะเบียน

:

5,400,000,000.00

ทุนชําระแล้ว

:

5,213,800,000.00

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

:

ประเภทสิทธิในการซือ (Call warrant)
ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)

ประเภท
ธุรกิจ

: พลังงานและสาธารณูปโภค

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

: http://www.set.or.th/dat/f56//F1339T18.zip

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

: https://www.set.or.th/dat/news/201905/19046822.z
ip

ประเภทหลักทรัพย์ :
อ้างอิง

หุน
้ สามัญ

หลักทรัพย์อา้ งอิง

:

หุน
้ สามัญของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด
(มหาชน) (BGRIM)

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

:

23.22 % (90 วัน)
0.00 %
0.00 %
0.00 %


ราคาใบสําคัญแสดง :
สิทธิอนุพันธ์

direct listing

สูตรและปัจจัยทีใช้ :
ในการคํานวณราคา
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์

0.0000 บาท

เป็นไปตามแนวทางทีชมรมวาณิชธนกิจ
กําหนด
http://www.asco.or.th/uploads/upfiles
/files/Assumption_27_09_2018(2).pdf


ราคาใช้สิทธิ

:

34.500 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธิ)

จํานวนหน่วยทีบริษท
ั :
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิม ถ้ามี)

ครังแรก
(ครังนี)

50,000,000.00

หน่วย

รวม

50,000,000.00

หน่วย

ลักษณะการเสนอ
ขาย

ผ่านระบบการซือขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

:

อัตราการใช้สิทธิต่อ :
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

0.06369 (15.70000 หน่วย DW ต่อ 1 หุน
้
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธิ)

วันทีออกตราสาร/วัน :
ทีเข้าซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครัง
นี

ครังแรก (ครังนี) วันที

วันทีออกตราสาร/วัน :
ทีเข้าซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครังแรก

28/05/2562

28/05/2562

อายุตราสารนับแต่ :
วันทีออกตราสาร/วัน
ทีเข้าซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครัง
นี

ครังแรก
(ครังนี)

วัน

วันทีครบกําหนดอายุ :

03/01/2563

วิธีการใช้สิทธิ

:

การใช้สิทธิได้ครังเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ :

ได้รบ
ั ชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อา้ งอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง

:

ราคาปิดของหุน
้ สามัญของบริษท
ั บริษัท
บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ณ วัน
ทําการซือขายสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายในการใช้ :
สิทธิทเรี
ี ยกเก็บจาก
ผู้ออก

0.00 บาท

ราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิง ณ วัน
ทําการซือขายสุดท้าย

ข้อยกเว้นการปรับ
สิทธิ

ไม่มี

ดัชนีทใช้
ี ชาํ ระราคา :

7

เดือน หรือ
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ราคาสําหรับการส่งมอบหรือใช้อา้ งอิงเพือ
คํานวณส่วนต่างของราคาเพือใช้ในการ
ชําระหนีในวันซือขายวันสุดท้าย (Final
Settlement Price) ของสัญญาซือขาย

:

วิธีการใช้สิทธิ

:

ราคาอ้างอิง

:

DW-Feature

ดัชนีทใช้
ี ชาํ ระราคา :

การใช้สิทธิได้ครังเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ :

ได้รบ
ั ชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อา้ งอิง (Cash Settlement)

ราคาปิดของหุน
้ สามัญของบริษท
ั บริษัท
ค่าใช้จ่ายในการใช้ : 0.00 บาท
นักงานคณะกรรมการกํ
กธิทรั
และตลาดหลั
กทรัพย์
บี.กริสํ
มาเพาเวอร์
จํากัด (มหาชน) ณ วัา
นกับหลั
สิท
ทเรี
ี พยย์
กเก็
บจาก
Securities
and
Exchange
Commission
ทําการซือขายสุดท้าย
ผู้ออก
ราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิง ณ วัน
ทําการซือขายสุดท้าย

ข้อยกเว้นการปรับ
สิทธิ

:

ไม่มี

ภาษีทเกี
ี ยวข้อง

:

ผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มี
ภาระภาษีทีเกิดขึนจากการใช้สิทธิ โดยต้อง
นําเงินสดส่วนต่างตามจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ฯ ทีใช้สท
ิ ธิไปรวมเป็นเงินได้เพือ
ยืนเสียภาษีเงินได้ประจําปีของผูใ้ ช้สท
ิ ธิเอง

ราคาสําหรับการส่งมอบหรือใช้อา้ งอิงเพือ
คํานวณส่วนต่างของราคาเพือใช้ในการ
ชําระหนีในวันซือขายวันสุดท้าย (Final
Settlement Price) ของสัญญาซือขาย
ล่วงหน้า Series ID  ทีประกาศโดย
บริษัท ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ค่าเฉลียของราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์
อ้างอิง 5 วันทําการสุดท้ายจนถึง (นับรวม)
วันทําการซือขายสุดท้าย
วิธก
ี ารคํานวณเงินสด :
ส่วนต่าง

กฎหมายทีใช้บงั คับ :

เงินสดส่วนต่างของ Call DW = (ราคาอ้างอิง
ราคาใช้สิทธิ) x อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย

กฎหมายไทย

อัตราดอกเบียผิดนัด :

ร้อยละ 7.5 ต่อปี

ข้อจํากัดการโอน

:

ไม่มี

ลักษณะอืน ๆ

:

ไม่มี

สรุปข ้อมูลสำคัญของตรำสำร (Fact Sheet)

ส่ วนที่ 2 ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของตราสาร
2.1 ลักษณะพิเศษของ DW
(1)

ถ้ าราคาปิ ดหุ้น BGRIM ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 (วันทาการซื ้อขายวันสุดท้ าย) สูงกว่า 34.50 บาท (ราคาใช้ สิทธิ) ผู้ถือ DW มี

สิทธิที่จะได้ รับชาระเป็ นเงินสดส่วนต่างสุทธิ (net cash settlement) จาก บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ซึง่ มี
ค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาปิ ดหุ้น BGRIM ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 กับราคาใช้ สิทธิ 34.50 บาท คูณด้ วย 0.06369 (อัตราการใช้
สิทธิตอ่ หน่วย) หักด้ วยค่าใช้ จ่ายในการใช้ สิทธิที่เรี ยกเก็บจากผู้ออก (ถ้ ามี) โดยจะชาระภายใน 5 วันทาการถัดจากวันที่ 3 มกราคม 2563
(วันครบกาหนดอายุ) และอาจมีการหักค่าใช้ จ่ายจากการใช้ สิทธิจากบริ ษัทนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ ผ้ ลู งทุนมีบญ
ั ชีซื ้อขายนันอยู
้ ่ด้วย
ในทางกลับกัน ถ้ าราคาปิ ดหุ้น BGRIM ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 34.50 บาท ผู้ถือ DW จะไม่ได้ รับชาระเงินสดส่วนต่างจากบริ ษัทหลักทรัพย์
อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ตัวอย่ างเช่ น
1. ถ้ าในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ราคาปิ ดหุ้น BGRIM = 37.95
บาท (In the Money: ITM) เมื่อถึงกาหนดจ่ายเงิน บริ ษัท
หลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จะชาระเงิน

34.50

สดส่วนต่างให้ ผ้ ถู ือ DW เท่ากับ
= (ราคาอ้ างอิง – ราคาใช้ สิทธิ) * อัตราการใช้ สิทธิตอ่ หน่วย
= (37.95 - 34.50 ) * 0.06369
= 0.22 บาทต่อหน่วย

อย่างไรก็ดี ในการคานวณกาไรจากการลงทุน ผู้ถือ DW ต้ องหักต้ นทุนในการซื ้อ DW และค่าใช้ จ่ายจากการใช้ สิทธิด้วย
2. ถ้ าในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ราคาปิ ดหุ้น BGRIM ≤ 34.50 บาท (Out of the Money: OTM) เมื่อถึงกาหนดจ่ายเงิน บริ ษัท
หลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ไม่ต้องชาระเงินสดส่วนต่างให้ ผ้ ถู ือ DW ผู้ถือ DW จะขาดทุน = ต้ นทุนในการซื ้อ
DW
(2)

บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จะนา DW ทังจ
้ านวนไปจดทะเบียนและเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยโดยไม่มีการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปก่อนในตลาดแรก ราคาของ DW อาจเป็ นไปตามความต้ องการซื ้อหรื อขายของ
ผู้ลงทุนในตลาด (demand และ supply) โดย บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) สามารถกาหนดปริ มาณของ
DW (supply) ได้ ด้วยการทยอยเสนอขาย DW ในตลาดหลักทรัพย์ตลอดช่วงอายุของ DW จนกว่าจะครบจานวนที่ได้ รับอนุญาตให้ เสนอ
ขาย ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบปริ มาณการเสนอขาย DW ในแต่ละช่วงเวลาได้ ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี ้ บริ ษัทหลักทรัพย์
อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรื อผู้เสนอขายรายอื่นสามารถขออนุญาตเสนอขาย DW ที่อ้างอิงหุ้น BGRIM เพิ่มเติมได้ อีก
หากจานวนหุ้น BGRIM ที่ใช้ เป็ นหลักทรัพย์อ้างอิง เมื่อรวมทุกรุ่ น (issue) แล้ วยังไม่เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของหุ
้
้ น BGRIM
Call DW - BGRI27C1912A

สรุ ปข้ อมูลสาคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ผู้ลงทุนสามารถซื ้อหรื อขาย DW ในตลาดหลักทรัพย์ได้ ตลอดจนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 และ DW จะถูกเพิกถอนออกจากกระดาน
ซื ้อขายหลักทรัพย์ในวันถัดจากวันที่ 3 มกราคม 2563
(3)

กาไร-ขาดทุนจากการขาย DW ในตลาดหลักทรัพย์จะมีภาระภาษีเหมือนกับการซื ้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ โดยบุคคลธรรมดา

จะได้ รับการยกเว้ นภาษีสาหรับกาไรที่ได้ จากการซื ้อขาย อย่างไรก็ดี หากผู้ถือ DW ถือ DW จนถึงวันครบกาหนดอายุ และได้ รับเงินสดจาก
การใช้ สิทธิ ผู้ถือ DW จะต้ องเสียภาษีจากจานวนเงินดังกล่าว โดยนาไปรวมคานวณเป็ นรายได้ เพื่อเสียภาษีประจาปี
อย่างไรก็ตาม ข้ อสรุ ปดังกล่าวอาจไม่รวมถึงภาระภาษีอื่นๆที่จะต้ องพิจารณาประกออบการตัดสินใจซื ้อขาย ถือหรื อโอน DW นักลงทุน
ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางภาษี ประกอบการลงทุนเสมอ
2.2 ความเสี่ยงที่สาคัญของ DW
1) ความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก DW มีอายุจากัด (Limited Life)
เนื่องจาก DW เป็ นตราสารที่มีอายุจากัดและราคาของ DW อาจลดลงตามอายุคงเหลือของตราสารที่ลดลง (หรื อเรี ยกว่า time
decay) ยิ่งในช่วงใกล้ วนั ครบกาหนดอายุ ราคา DW จะปรับตัวลงอย่างรวดเร็ ว ในกรณีผ้ ลู งทุนถือ DW จนถึงวันครบกาหนดอายุ และ
ราคาหุ้น BGRIM มีมลู ค่าต่ากว่าหรื อเท่ากับราคาใช้ สิทธิ ราคา DW จะเป็ นศูนย์ ผู้ถือ DW จะขาดทุนเท่ากับราคาที่จ่ายไปในการซื ้อ DW
ดังนัน้ ก่อนการลงทุนผู้ลงทุนจึงควรศึกษาแนวโน้ มของราคาหุ้น BGRIM และอายุของ DW ที่เหมาะสมประกอบกันด้ วย
2)

ความเสี่ยงด้ านราคา (Price Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคา DW ซึง่ ราคา DW อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ เช่น ราคา

ของหลักทรัพย์อ้างอิง (ราคาหุ้น BGRIM ) ราคาใช้ สิทธิ ความผันผวนของหลักทรัพย์อ้างอิง (หุ้น BGRIM) อายุคงเหลือของ DW อัตรา
ดอกเบี ้ย เงินปั นผลของหลักทรัพย์อ้างอิง (กรณีไม่มีการปรับสิทธิ) ปริ มาณของ DW และความต้ องการลงทุนใน DW เป็ นต้ น ซึง่ ปั จจัยที่
สาคัญที่สดุ จะขึ ้นกับราคาหุ้น BGRIM (ไม่ใช่ราคาหุ้นของบริ ษัทผู้ออกและเสนอขาย DW) และราคาของ DW อาจเป็ นไปตามความ
ต้ องการซื ้อหรื อขายของผู้ลงทุนในตลาด (demand และ supply) โดยบริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรื อผู้
เสนอขายรายอื่นสามารถกาหนดปริ มาณของ DW (supply) ได้ ด้วยการทยอยขาย DW ในตลาดหลักทรัพย์ ผ่านผู้ดแู ลสภาพคล่องตลอด
ช่วงอายุของ DW จนกว่าจะครบจานวนที่ได้ รับอนุญาตให้ เสนอขาย บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรื อผู้ออก
รายอื่นสามารถออกและเสนอขาย DW ที่อ้างอิงบนหุ้น BGRIM เพิ่มเติมได้ หาก DW ที่อ้างอิงหุ้น BGRIM รวมทุกรุ่ น (issue) แล้ วมี
จานวนไม่เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของหุ
้
้ น BGRIM การออกและเสนอขาย DW บนหุ้นอ้ างอิงเดียวกันนี ้
อาจส่งผลให้ เกิดผลกระทบกับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น BGRIM และส่งผลต่อราคาของ DW ได้
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3)

ความเสี่ยงด้ าน gearing อันเนื่องมาจากการ Leverage (Gearing Risk from Leverage)
การ Leverage คือ การลงทุนใน DW โดยอ้ างอิงกับราคาหุ้น BGRIM ไม่ใช่การลงทุนในหุ้น BGRIM โดยตรง และใช้ เงินในจานวน

ที่น้อยกว่าการลงทุนในหุ้น BGRIM โดยตรง ความเสี่ยงจาก gearing คือ การเปลี่ยนแปลงราคาของ DW อาจมีอตั ราการแกว่งตัวเป็ นร้ อย
ละมากกว่าราคาหุ้น BGRIM มาก และอาจทาให้ ผ้ ลู งทุนใน DW มีกาไรหรื อขาดทุนในอัตราที่สงู กว่าการลงทุนในหุ้น BGRIM โดยตรง
4)

ความเสี่ยงที่ผ้ ูออกไม่ สามารถปฏิบัตติ ามสัญญา (Issuer Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นผู้ออก DW ไม่สามารถจ่ายเงินสดส่วนต่าง

จากการใช้ สิทธิ หรื อไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาหรื อเงื่อนไขที่กาหนดในข้ อกาหนดสิทธิ ซึง่ BGRIM ที่เป็ นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงไม่มีส่วนใน
การรับผิดชอบใด ๆ
อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลผลการดาเนินงานของบริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) ที่เป็ นผู้ออก DW และเนื่องจากบริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ยังไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือใดๆ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาผลการดาเนินงาน และอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค ้าประกันการชาระ
หนี ้ (บริ ษัท RHB Investment Bank Berhad ) เพิ่มเติมประกอบการลงทุน และผู้ลงทุนควรติดตามข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัทผู้ออกและ
เสนอขาย DW และผู้ค ้าประกันการชาระหนี ้ รวมถึงการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือได้ จากเว็บไซต์สานักงาน ก.ล.ต. หรื อ
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรื อเว็บไซต์ www.th.rhbtradesmart.com
5)

ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้นเมื่อผู้ถือ DW ประสงค์จะขาย DW ก่อนครบกาหนดอายุตราสาร ผู้ถือ DW อาจไม่สามารถขาย

DW ได้ ทนั ทีในราคาที่ตนเองต้ องการ เนื่องจากการซื ้อขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทังนี
้ ้ สภาพคล่องของ DW
ขึ ้นอยู่กบั อุปสงค์หรื ออุปทานของ DW และความสามารถในการรักษาสภาพคล่องของผู้ดแู ลสภาพคล่อง รวมทังข้
้ อกาหนดในการดูแล
สภาพคล่องของผู้ดแู ลสภาพคล่องแต่ละราย อย่างไรดี การซื ้อขายเปลี่ยนมือในตลาดหลักทรัพย์มีสภาพคล่องมากกว่าการซื ้อขายเปลี่ยน
มือนอกตลาดหลักทรัพย์
ความเสี่ยงที่ระบุไว้ ในที่นี ้ อาจไม่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงทังหมดที
้
่อาจเกิดขึ ้นได้ จากการลงทุน รวมทัง้ ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ตา่ งๆที่
อาจเกิดขึ ้นนัน้ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ล่วงหน้ า นักลงทุนจึงควรพิจารณาถึงความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องของ DW จากแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลประจาปี ที่ผ้ อู อก DW (แบบ 56-DW) ได้ ยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยศึกษาได้ จากเว็บไซต์
ของสานักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th

Call DW - BGRI27C1912A

