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สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด
(มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนมกราคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (AOT16C2001A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY THANACHART
SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN JANUARY 2020 # A (AOT16C2001A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

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

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : THANACHART SECURITIES PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั น 18, 19 และ 20
เลขที  444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 022178888

โทรสาร : 022179642

Website : http://www.thanachartsec.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000591

ทุนจดทะเบียน : 1,660,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 1,660,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

TRIS RATING A+ 09/04/2562

ประเภท
ธุรกิจ

: นายหน้าค้าหลักทรัพย์

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 หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั น 18, 19 และ 20 เลขที 
444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 022178888

โทรสาร : 022179642

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เพื อตอบสนองและรองรับความต้องการของลูกค้าในการสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ กับทั งยังเป็นการช่วยส่งเสริมธุรกรรมอื นๆ และ
กระจายรายได้ใหม่ให้แก่บริษัทเพิ มมากขึ น

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

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

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  333 หมู่ที  7 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 025351111

โทรสาร : 025315559, 025354061

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000292

ทุนจดทะเบียน : 14,285,700,000.00

ทุนชําระแล้ว : 14,285,700,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ขนส่งและโลจิสติกส์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) (AOT)

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

: 15.28 % (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 : 93.500 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.20833 (4.80000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

40,000,000.00 หน่วย

รวม 40,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 20/06/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 20/06/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

7 เดือน หรือ 231 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 05/02/2563

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
ท่าอากาศยานไทย 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

: เงินสดส่วนต่าง หมายถึง จํานวนเงินต่อหนึ ง
หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในกรณีที 
ราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาใช้สิทธิ โดยคํานวณ
จากส่วนต่างระหว่างราคาอ้างอิงและราคาใช้
สิทธ ิ(ราคาอ้างอิง  ราคาใช้สิทธ)ิ คูณด้วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย ที บังคับใช้ในขณะ
นั น

ภาษีที เกี ยวข้อง : ผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มี
ภาระภาษีที เกิดขึ นจากการใช้สิทธิโดยต้องนํา
เงินสดส่วนต่าง ตามจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ฯ ที ใช้สิทธิไปรวมเป็นเงินได้เพื อ
ยื นเสียภาษีเงินได้ประจําปีของผู้ใช้สิทธิเอง

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 7.5% ต่อปี

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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สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด
(มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนมกราคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (AOT16C2001A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY THANACHART
SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN JANUARY 2020 # A (AOT16C2001A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

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

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : THANACHART SECURITIES PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั น 18, 19 และ 20
เลขที  444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 022178888

โทรสาร : 022179642

Website : http://www.thanachartsec.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000591

ทุนจดทะเบียน : 1,660,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 1,660,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

TRIS RATING A+ 09/04/2562

ประเภท
ธุรกิจ

: นายหน้าค้าหลักทรัพย์

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 หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั น 18, 19 และ 20 เลขที 
444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 022178888

โทรสาร : 022179642

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เพื อตอบสนองและรองรับความต้องการของลูกค้าในการสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ กับทั งยังเป็นการช่วยส่งเสริมธุรกรรมอื นๆ และ
กระจายรายได้ใหม่ให้แก่บริษัทเพิ มมากขึ น

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

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

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  333 หมู่ที  7 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 025351111

โทรสาร : 025315559, 025354061

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000292

ทุนจดทะเบียน : 14,285,700,000.00

ทุนชําระแล้ว : 14,285,700,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ขนส่งและโลจิสติกส์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) (AOT)

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

: 15.28 % (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 : 93.500 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.20833 (4.80000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

40,000,000.00 หน่วย

รวม 40,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 20/06/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 20/06/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

7 เดือน หรือ 231 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 05/02/2563

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
ท่าอากาศยานไทย 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

: เงินสดส่วนต่าง หมายถึง จํานวนเงินต่อหนึ ง
หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในกรณีที 
ราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาใช้สิทธิ โดยคํานวณ
จากส่วนต่างระหว่างราคาอ้างอิงและราคาใช้
สิทธ ิ(ราคาอ้างอิง  ราคาใช้สิทธ)ิ คูณด้วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย ที บังคับใช้ในขณะ
นั น

ภาษีที เกี ยวข้อง : ผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มี
ภาระภาษีที เกิดขึ นจากการใช้สิทธิโดยต้องนํา
เงินสดส่วนต่าง ตามจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ฯ ที ใช้สิทธิไปรวมเป็นเงินได้เพื อ
ยื นเสียภาษีเงินได้ประจําปีของผู้ใช้สิทธิเอง

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 7.5% ต่อปี

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



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

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

https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?
symbol=AOT&ssoPageId=4&language=th&country=
TH

https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?
symbol=AOT&ssoPageId=4&language=th&country=
TH

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด
(มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนมกราคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (AOT16C2001A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY THANACHART
SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN JANUARY 2020 # A (AOT16C2001A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

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

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : THANACHART SECURITIES PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั น 18, 19 และ 20
เลขที  444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 022178888

โทรสาร : 022179642

Website : http://www.thanachartsec.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000591

ทุนจดทะเบียน : 1,660,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 1,660,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

TRIS RATING A+ 09/04/2562

ประเภท
ธุรกิจ

: นายหน้าค้าหลักทรัพย์

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 หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั น 18, 19 และ 20 เลขที 
444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 022178888

โทรสาร : 022179642

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เพื อตอบสนองและรองรับความต้องการของลูกค้าในการสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ กับทั งยังเป็นการช่วยส่งเสริมธุรกรรมอื นๆ และ
กระจายรายได้ใหม่ให้แก่บริษัทเพิ มมากขึ น

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

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

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  333 หมู่ที  7 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 025351111

โทรสาร : 025315559, 025354061

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000292

ทุนจดทะเบียน : 14,285,700,000.00

ทุนชําระแล้ว : 14,285,700,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ขนส่งและโลจิสติกส์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) (AOT)

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

: 15.28 % (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 : 93.500 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.20833 (4.80000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

40,000,000.00 หน่วย

รวม 40,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 20/06/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 20/06/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

7 เดือน หรือ 231 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 05/02/2563

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
ท่าอากาศยานไทย 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

: เงินสดส่วนต่าง หมายถึง จํานวนเงินต่อหนึ ง
หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในกรณีที 
ราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาใช้สิทธิ โดยคํานวณ
จากส่วนต่างระหว่างราคาอ้างอิงและราคาใช้
สิทธ ิ(ราคาอ้างอิง  ราคาใช้สิทธ)ิ คูณด้วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย ที บังคับใช้ในขณะ
นั น

ภาษีที เกี ยวข้อง : ผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มี
ภาระภาษีที เกิดขึ นจากการใช้สิทธิโดยต้องนํา
เงินสดส่วนต่าง ตามจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ฯ ที ใช้สิทธิไปรวมเป็นเงินได้เพื อ
ยื นเสียภาษีเงินได้ประจําปีของผู้ใช้สิทธิเอง

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 7.5% ต่อปี

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



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

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

https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?
symbol=AOT&ssoPageId=4&language=th&country=
TH

https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?
symbol=AOT&ssoPageId=4&language=th&country=
TH

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนี เป็นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี ชวนซึ งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี ยวกับ
ลักษณะ

และความเสี ยงที สําคัญของตราสารที เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด
(มหาชน) ซื อขายสุดท้ายเดือนมกราคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื อ รุ่น A (AOT16C2001A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY THANACHART
SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN JANUARY 2020 # A (AOT16C2001A)

ส่วนที  1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร

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

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : THANACHART SECURITIES PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั น 18, 19 และ 20
เลขที  444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 022178888

โทรสาร : 022179642

Website : http://www.thanachartsec.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000591

ทุนจดทะเบียน : 1,660,000,000.00

ทุนชําระแล้ว : 1,660,000,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

TRIS RATING A+ 09/04/2562

ประเภท
ธุรกิจ

: นายหน้าค้าหลักทรัพย์

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 หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท
(อังกฤษ)

: THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY
LIMITED

ที ตั ง : อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั น 18, 19 และ 20 เลขที 
444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 022178888

โทรสาร : 022179642

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เพื อตอบสนองและรองรับความต้องการของลูกค้าในการสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ กับทั งยังเป็นการช่วยส่งเสริมธุรกรรมอื นๆ และ
กระจายรายได้ใหม่ให้แก่บริษัทเพิ มมากขึ น

ส่วนที  2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

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

ชื อบริษัท (อังกฤษ) : AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC
COMPANY LIMITED

ที ตั ง : เลขที  333 หมู่ที  7 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 025351111

โทรสาร : 025315559, 025354061

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000292

ทุนจดทะเบียน : 14,285,700,000.00

ทุนชําระแล้ว : 14,285,700,000.00

อันดับความน่าเชื อถือ :

ผู้จัดอันดับความน่าเชื อถือ อันดับเครดิต วันที จัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

: ขนส่งและโลจิสติกส์

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

:

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

:

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

: ประเภทหลักทรัพย์
อ้างอิง

: หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) (AOT)

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

: 15.28 % (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 : 93.500 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ อัตราการใช้สิทธิต่อ
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

: 0.20833 (4.80000 หน่วย DW ต่อ 1 หุ้น
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธ)ิ

จํานวนหน่วยที บริษัท
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิ ม ถ้ามี)

: ครั งแรก
(ครั งนี )

40,000,000.00 หน่วย

รวม 40,000,000.00 หน่วย

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก (ครั งนี ) วันที 20/06/2562

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครั งแรก

: 20/06/2562

อายุตราสารนับแต่
วันที ออกตราสาร/วัน
ที เข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครั ง
นี 

: ครั งแรก
(ครั งนี )

7 เดือน หรือ 231 วัน วันที ครบกําหนดอายุ : 05/02/2563

วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง : ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท
ท่าอากาศยานไทย 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

: เงินสดส่วนต่าง หมายถึง จํานวนเงินต่อหนึ ง
หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในกรณีที 
ราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาใช้สิทธิ โดยคํานวณ
จากส่วนต่างระหว่างราคาอ้างอิงและราคาใช้
สิทธ ิ(ราคาอ้างอิง  ราคาใช้สิทธ)ิ คูณด้วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย ที บังคับใช้ในขณะ
นั น

ภาษีที เกี ยวข้อง : ผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มี
ภาระภาษีที เกิดขึ นจากการใช้สิทธิโดยต้องนํา
เงินสดส่วนต่าง ตามจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ฯ ที ใช้สิทธิไปรวมเป็นเงินได้เพื อ
ยื นเสียภาษีเงินได้ประจําปีของผู้ใช้สิทธิเอง

อัตราดอกเบี ยผิดนัด : 7.5% ต่อปี

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



 

ส่วนที� 3 ลกัษณะพเิศษและความเสี�ยงของใบสาํคัญแสดงสทิธิอนุพนัธ์   

ลกัษณะพิเศษของใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์  
          (1)  ถ้าราคาปิดหุ้น AOT ในวนัที* 31 มกราคม 2563 (วนัทําการซื 2อขายวนัสดุท้าย) สงูกว่า 93.50 บาท (ราคาใช้สิทธิ) ผู้ ถือ  DW  มี
สทิธิที*จะได้รับชําระเป็นเงินสดสว่นตา่งสทุธิ (net cash settlement) จาก บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) ซึ*งมีคา่เทา่กบัสว่นต่าง
ระหวา่งราคาปิดหุ้น AOT ณ วนัที* 31 มกราคม 2563 กบัราคาใช้สิทธิ ( 93.50 บาท) คณูด้วย   0.20833 (อตัราการใช้สิทธิต่อหน่วย) หกั
ด้วยคา่ใช้จ่ายในการใช้สทิธิที*เรียกเก็บจากผู้ออก (ถ้ามี) โดยจะชําระภายใน 5 วนัทําการถดัจากวนัที* 5 กุมภาพนัธ์ 2563 (วนัครบกําหนด
อาย)ุ และอาจมีการหกัคา่ใช้จ่ายจากการใช้สทิธิจากบริษัทนายหน้าซื 2อขายหลกัทรัพย์ที*ผู้ลงทนุมีบญัชีซื 2อขายนั 2นอยูด้่วย ในทางกลบักนั ถ้า
ราคาปิดหุ้น AOT ตํ*ากวา่หรือเทา่กบั  93.50 บาท ผู้ ถือ DW จะไมไ่ด้รับชําระเงินสดสว่นตา่งจาก บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

ตวัอยา่งเช่น  
1. ถ้าในวนัที* 31 มกราคม 2563 ราคาปิดหุ้น  AOT =  94.50 บาท   
เมื*อถงึกําหนดจา่ยเงิน บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) ชําระ
เงินสดสว่นตา่งให้ผู้ ถือ DW =   0.20833 บาทตอ่หนว่ย  [( 94.50 -  
93.50) x   0.20833=   0.20833] อยา่งไรก็ดี ในการคาํนวณกําไรจาก
การลงทนุ  ผู้ ถือ DW ต้องหกัต้นทนุในการซื 2อ DW และคา่ใช้จา่ยจากการ
ใช้สทิธิด้วย  

2. ถ้าในวนัที* 31 มกราคม 2563 ราคาปิดหุ้น  AOT =  93.50 บาท 
เมื*อถึงกําหนดจ่ายเงิน บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ไม่
ต้องชําระเงินสดสว่นตา่งให้ผู้ ถือ DW ผู้ ถือ DW จะขาดทนุ = ต้นทนุใน
การซื 2อ DW     

 (2)  บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)  จะนํา DW ทั 2งจํานวนไปจดทะเบียนและเสนอขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยไม่มีการเสนอขายต่อประชาชนทั*วไปก่อนในตลาดแรก  ราคาของ DW อาจเป็นไปตามความต้องการซื 2อหรือขายของผู้
ลงทนุในตลาด (demand  และ supply)  โดย บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)  สามารถกําหนดปริมาณของ DW (supply) ได้
ด้วยการทยอยเสนอขาย DW ในตลาดหลกัทรัพย์ตลอดช่วงอายขุอง DW จนกว่าจะครบจํานวนที*ได้รับอนญุาตให้เสนอขาย  ผู้ลงทุน
สามารถตรวจสอบปริมาณการเสนอขาย DW ในแต่ละช่วงเวลาได้ที*เว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์  นอกจากนี 2  บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต 
จํากดั (มหาชน)  หรือผู้ เสนอขายรายอื*นสามารถขออนญุาตเสนอขาย DW ที*อ้างอิงหุ้นสามญั บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 
เพิ*มเติมได้อีก หากหุ้นสามญั บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) ที*ใช้เป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง เมื*อรวมทกุรุ่น (issue) แล้วยงัไม่เกิน
กวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที*จําหนา่ยได้แล้วทั 2งหมดของหุ้นสามญั บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) ผู้ลงทนุสามารถซื 2อหรือ
ขาย  DW ในตลาดหลกัทรัพย์ได้ตลอดจนถึงวนัที* 31 มกราคม 2563 และ DW จะถกูเพิกถอนออกจากกระดานซื 2อขายหลกัทรัพย์ในวนั
ถดัจากวนัที* 5 กมุภาพนัธ์ 2563  
 (3) กําไร-ขาดทนุจากการขาย DW ในตลาดหลกัทรัพย์จะมีภาระภาษีเหมือนกบัการซื 2อขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ โดย
บคุคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษีสาํหรับกําไรที*ได้จากการซื 2อขาย อยา่งไรก็ดี หากผู้ ถือ DW ถือ DW จนถึงวนัครบกําหนดอาย ุและ
ได้รับเงินจากการใช้สทิธิ  ผู้ ถือ DW ต้องเสยีภาษีจากจํานวนเงินดงักลา่ว โดยนําไปรวมคํานวณเป็นรายได้ เพื*อเสยีภาษีประจําปี   
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(4) ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ฯ จะทําการปรับอตัราการใช้สทิธิตอ่หนว่ย และ/หรือราคาใช้สทิธิ ในกรณีที*บริษัทอ้างอิงมี
เหตกุารณ์ ดงัตอ่ไปนี 2 

(4.1) การจดัสรรหุ้นใหมใ่ห้ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทอ้างอิง  
(4.2) การจ่ายหุ้นปันผล  
(4.3) การจ่ายเงินปันผล   
(4.4) การแบง่แยกหรือรวมหุ้น  
(4.5) การควบรวมกิจการ 

           การคํานวณการเปลี*ยนแปลงราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิตามข้อ (4.1) ถึง (4.5) เป็นอิสระตอ่กนั และจะคาํนวณการ
เปลี*ยนแปลงตามลาํดบัเหตกุารณ์ตา่งๆ สาํหรับกรณีที*เหตกุารณ์ตา่งๆเกิดขึ 2นพร้อมกนั ให้คํานวณการเปลี*ยนแปลงเรียงตามลาํดบั
เหตกุารณ์ที*ประกาศโดยบริษัทอ้างอิง  

(1) ความเสี�ยงสาํคัญของใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  
1) ความเสี�ยงอันเนื�องมาจาก DW มีอายุจาํกัด (Limited Life) 

  เนื*องจาก DW เป็นตราสารที*มีอายจํุากดัและราคาของ DW อาจลดลงตามอายทีุ*เหลือของตราสารที*ลดลง (time decay) ยิ*ง
ในช่วงใกล้วนัครบกําหนดอาย ุ ราคา DW จะลดลงอยา่งรวดเร็ว  ในกรณีผู้ลงทนุถือ DW จนถึงวนัครบกําหนดอาย ุและราคาปิดของหุ้น 
AOT มีมลูคา่ตํ*ากวา่ราคาใช้สทิธิ ราคา DW จะเป็นศนูย์  ผู้ ถือ DW จะขาดทนุเทา่กบัราคาที*จ่ายไปในการซื 2อ DW  ดงันั 2น ก่อนการลงทนุ
ผู้ลงทนุจึงควรศกึษาแนวโน้มของราคาหุ้น AOT และอายขุอง DW ที*เหมาะสมประกอบกนัด้วย 

 2)  ความเสี�ยงด้านราคา (Price Risk) 

  หมายถึง ความเสี*ยงจากการเปลี*ยนแปลงราคา DW  ซึ*งราคา DW อาจเปลี*ยนแปลงขึ 2นอยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น ราคา
ของหลกัทรัพย์อ้างอิง (ราคาหุ้น AOT)  ความผนัผวนของหลกัทรัพย์อ้างอิง (หุ้น AOT)  อายคุงเหลอืของ DW  อตัราดอกเบี 2ย  เงินปันผล
ของหลกัทรัพย์อ้างอิง (กรณีไม่มีการปรับสิทธิ)  ปริมาณของ DW และความต้องการลงทนุใน DW เป็นต้น  ซึ*งปัจจยัที*สําคญัที*สดุจะ
ขึ 2นกบัราคาหุ้น AOT (ไมใ่ช่ราคาหุ้นของ บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)) และราคาของ DW อาจเป็นไปตามความต้องการซื 2อ
หรือขายของผู้ลงทนุในตลาด (demand  และ supply) โดย บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)หรือผู้ เสนอขายรายอื*นสามารถ
กําหนดปริมาณของ DW (supply) ได้ซึ*งอาจสง่ผลให้เกิดผลกระทบกบัการเคลื*อนไหวของราคาหุ้น AOT และสง่ผลตอ่ราคาของ DW ได้  
 3)  ความเสี�ยงด้าน Gearing อันเนื�องมาจากการ Leverage (Gearing Risk from Leverage) 

  การ Leverage คือ การลงทนุใน DW โดยอ้างอิงกบัราคาหุ้น AOT ไม่ใช่การลงทนุในหุ้นสามญั บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จํากดั (มหาชน) โดยใช้เงินในจํานวนที*น้อยกวา่การลงทนุในหุ้นสามญั บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน)โดยตรง ความเสี*ยงจาก 
gearing คือ การเปลี*ยนแปลงราคาของ DW อาจมีอตัราความแกวง่ตวัเป็นเปอร์เซ็นต์มากกวา่ราคาหุ้น AOT มาก และอาจทําให้ผู้ลงทนุ
ใน DWกําไรหรือขาดทนุในอตัราที*สงูกวา่การลงทนุในหุ้นสามญั บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) โดยตรง    
 4)  ความเสี�ยงที� ผู้ออกไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา (Issuer Risk)  

  หมายถึง ความเสี*ยงที* บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) ซึ*งเป็นผู้ออก DW ไมส่ามารถจ่ายเงินสดสว่นตา่งจากการใช้
สทิธิ หรือไมป่ฏิบตัิตามสญัญาหรือเงื*อนไขที*กําหนดในข้อกําหนดสทิธิ  ซึ*ง บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) ที*เป็นผู้ออก
หลกัทรัพย์อ้างอิงไมม่ีสว่นในการรับผิดชอบใด ๆ อยา่งไรก็ตาม  กอ่นการลงทนุผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูผลการดําเนินงานของ บริษัท
หลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) ที*เป็นผู้ออก DW นอกจากการพิจารณาอนัดบัความนา่เชื*อถือของ บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั 
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(มหาชน) และเงื*อนไขในข้อกําหนดสทิธิ และผู้ลงทนุควรติดตามข้อมลูขา่วสารของ  บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) รวมถึง
การปรับปรุงเปลี*ยนแปลงอนัดบัความนา่เชื*อถือได้จากเว็บไซต์สาํนกังานก.ล.ต. หรือ สถาบนัจดัอนัดบัความนา่เชื*อถือ  
  
 5)  ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

  หมายถึง ความเสี*ยงที*จะเกิดขึ 2นเมื*อผู้ ถือ DW ประสงค์จะขาย DW ก่อนครบกําหนดอายตุราสาร ผู้ ถือ DW อาจไม่สามารถ
ขาย DW ได้ทนัทีในราคาที*ตนเองต้องการ เนื*องจากการซื 2อขายเปลี*ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั 2งนี 2 สภาพคลอ่งของ 
DW ขึ 2นอยู่กบัอปุสงค์หรืออปุทานของ DW และความสามารถในการรักษาสภาพคลอ่งของผู้ดแูลสภาพคลอ่ง รวมทั 2งข้อกําหนดในการ
ดแูลสภาพคลอ่งของผู้ดแูลสภาพคลอ่งแตล่ะราย  อยา่งไรก็ดี การซื 2อขายเปลี*ยนมือในตลาดหลกัทรัพย์มีสภาพคลอ่งมากกวา่การซื 2อขาย
เปลี*ยนมือนอกตลาดหลกัทรัพย์ 

 
 


