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DW-Feature
สรุปข้อมูลสําคัญของตราสารนีเป็นส่วนหนึงของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีชวนซึงเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกียวกับ
ลักษณะ
และความเสียงทีสําคัญของตราสารทีเสนอขายผูล
้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน
สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet)
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพน
ั ธ์ในหุน
้ สามัญของ บริษท
ั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วส
ิ จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษท
ั หลักทรัพย์ เจพีมอร์
แกน (ประเทศไทย) จํากัด ซือขายสุดท้ายเดือนธันวาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซือ รุ่น A (ADVA41C1912A)
DERIVATIVE CALL WARRANTS ON ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY JPMORGAN
SECURITIES (THAILAND) LIMITED LAST TRADING IN DECEMBER 2019 # A (ADVA41C1912A)

ส่วนที 1 ข้อมูลผูอ
้ อกตราสาร
ชือบริษัท (ไทย)

: บริษัท หลักทรัพย์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย)
จํากัด

ชือบริษัท (อังกฤษ) : JPMORGAN SECURITIES (THAILAND)
LIMITED
ทีตัง

: อาคารบุปผจิต ชัน 23 เลขที 20 ถนนสาทร
เหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500

โทรศัพท์

: 026842600

โทรสาร

: 026842610

Website

: http://www.jpmorgan.com

เลขทะเบียนบริษท
ั
: 0105517010465
ทุนจดทะเบียน

:

500,000,000.00

ทุนชําระแล้ว

:

500,000,000.00

อันดับความน่าเชือถือ :
ผูจ
้ ด
ั อันดับความน่าเชือถือ

: บริษัทหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การ
เป็นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
การค้าหลักทรัพย์ และ การเป็นตัวแทนซือขายสัญญาซือ
ขายล่วงหน้า

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

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

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

: https://market.sec.or.th/public/idisc/th/FinancialRep
ort/FS0000000090

คูส
่ ญ
ั ญาบริหารความเสียง

ชือบริษัท (ไทย)

ชือบริษัท (ไทย)

: ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส เอ็น. เอ จํากัด

วันทีจัดอันดับ

ประเภท
ธุรกิจ

ผู้ค้ําประกันการชําระหนีตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ชือบริษัท (อังกฤษ) : JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL
ASSOCIATION LIMITED

อันดับเครดิต

: บริษัทเจ.พี.มอร์แกน ซีเคียวริตีส์ พีแอลซี

ชือบริษัท (อังกฤษ) : J.P. MORGAN SECURITIES PLC
ทีตัง

: 25 BANK STREET FLOOR 20 CANARY
WHARF LONDON, E14 5JP UNITED
KINGDOM, , UNITED KINGDOM

: 4421 2270 6000

โทรศัพท์

: 4 4020 7777 2000

โทรสาร

:

โทรสาร

: 4 4020 7325 9225

Website

:

Website

:

ทีตัง

: 383 เมดิสัน อเวนิว นิวยอร์ก เอ็นวาย 10017
ประเทศสหรัฐอเมริกา, , UNITED STATES

โทรศัพท์

เลขทะเบียนบริษท
ั
: FC004891

เลขทะเบียนบริษท
ั
: 02711006

ทุนจดทะเบียน

: 79,765,035,000.00

ทุนจดทะเบียน

: 410,997,352,370.0

ทุนชําระแล้ว

: 58,961,221,141.00

ทุนชําระแล้ว

: 410,997,352,370.0

อันดับความน่าเชือถือ :

อันดับความน่าเชือถือ (ถ้ามี) :

ผูจ
้ ด
ั อันดับความน่าเชือถือ
MOODY'S
หมายเหตุ

อันดับเครดิต
Aa2

:

วันทีจัดอันดับ
25/10/2561

คํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่าง
ประเทศ โดยอัตราแลกเปลียนถัวเฉลียถ่วงนํา
หนักระหว่างธนาคาร ณ วันที 26 ตุลาคม
2561 ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 33.029 บาท
(อ้างอิงจาก www.bot.or.th)

นายทะเบียน

ผูจ
้ ด
ั อันดับความน่าเชือถือ
MOODY'S

อันดับเครดิต
Aa3

หมายเหตุ

:

วันทีจัดอันดับ
25/10/2561

คํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่าง
ประเทศ โดยอัตราแลกเปลียนถัวเฉลียถ่วงนํา
หนักระหว่างธนาคาร ณ วันที 26 ตุลาคม
2561 ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 33.029 บาท
(อ้างอิงจาก www.bot.or.th)

ผูด
้ แ
ู ลสภาพคล่อง

ชือบริษัท
(ไทย)

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

ชือบริษัท
(ไทย)

: บริษัทเจ.พี.มอร์แกน ซีเคียวริตีส์ พีแอลซี

ชือบริษัท
(อังกฤษ)

: THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY
LIMITED

ชือบริษัท
(อังกฤษ)

: J.P. MORGAN SECURITIES PLC

ทีตัง

: เลขที 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

ทีตัง

โทรศัพท์

: +66 2009 9000

: 25 BANK STREET FLOOR 20 CANARY WHARF
LONDON, E14 5JP UNITED KINGDOM, , UNITED
KINGDOM

2561 ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 33.029 บาท
(อ้างอิงจาก www.bot.or.th)
นายทะเบียน

2561 ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 33.029 บาท
(อ้างอิงจาก www.bot.or.th)
ผูด
้ แ
ู ลสภาพคล่อง

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ชือบริษัท
: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์Securities
(ประเทศไทย)and
จํากัดExchange
ชือบริษCommission
ัท
: บริษัทเจ.พี.มอร์แกน ซีเคียวริตีส์ พีแอลซี
(ไทย)
(ไทย)
DW-Feature
ชือบริษัท
(อังกฤษ)

: THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY
LIMITED

ชือบริษัท
(อังกฤษ)

: J.P. MORGAN SECURITIES PLC

ทีตัง

: เลขที 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

ทีตัง

โทรศัพท์

: +66 2009 9000

: 25 BANK STREET FLOOR 20 CANARY WHARF
LONDON, E14 5JP UNITED KINGDOM, , UNITED
KINGDOM

โทรสาร

: +66 2009 9991

โทรศัพท์

: 4 4020 7777 2000

โทรสาร

: 4 4020 7325 9225

วัตถุประสงค์ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
1. เพือเพิมทางเลือกให้แก่ผล
ู้ งทุนในการเสนอทางเลือกการลงทุนทีมีความแตกต่างกันเพือให้เหมาะสมกับความต้องการของผูล
้ งทุนในสภาพการ
ตลาดทีแตกต่างกัน
2. เพือช่วยพัฒนาตลาดตราสารอนุพันธ์ (Equity Derivative Product Market) ในประเทศไทย
3. เพือสร้างรายได้จากการดําเนินธุรกิจใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และธุรกรรมการบริหารความเสียงจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์

ส่วนที 2 สาระสําคัญของตราสาร
บริษท
ั Underlying
ชือบริษัท (ไทย)

อันดับความน่าเชือถือ :
: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด
(มหาชน)

ผูจ
้ ด
ั อันดับความน่าเชือถือ

อันดับเครดิต

วันทีจัดอันดับ

ชือบริษัท (อังกฤษ) : ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC
COMPANY LIMITED
ทีตัง

: อาคารเอไอเอส ทาวเวอร์ 1, 414 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์

: 020295000

โทรสาร

: 020295165

Website

: http://investor.ais.co.th

เลขทะเบียนบริษท
ั
: 0107535000265
ทุนจดทะเบียน

:

4,997,459,800.00

ทุนชําระแล้ว

:

2,973,178,632.00

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

:

ประเภทสิทธิในการซือ (Call warrant)
ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)

ประเภท
ธุรกิจ

: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

: https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?
symbol=ADVANC&ssoPageId=4&language=th&coun
try=TH

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

: https://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?
symbol=ADVANC&ssoPageId=5

ประเภทหลักทรัพย์ :
อ้างอิง

หุน
้ สามัญ

หลักทรัพย์อา้ งอิง

:

หุน
้ สามัญของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC)

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

:

15.72 % (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

:

238.000 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธิ)

อัตราการใช้สิทธิต่อ :
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

0.02857 (35.00000 หน่วย DW ต่อ 1 หุน
้
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธิ)

จํานวนหน่วยทีบริษท
ั :
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิม ถ้ามี)

ครังแรก
(ครังนี)

100,000,000.00 หน่วย

ครังแรก (ครังนี) วันที

รวม

100,000,000.00 หน่วย

วันทีออกตราสาร/วัน :
ทีเข้าซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครัง
นี

ลักษณะการเสนอ
ขาย

ผ่านระบบการซือขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันทีออกตราสาร/วัน :
ทีเข้าซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครังแรก

02/07/2562

วันทีครบกําหนดอายุ :

20/12/2562

:

อายุตราสารนับแต่ :
วันทีออกตราสาร/วัน
ทีเข้าซือขายใน

ครังแรก
(ครังนี)

5

เดือน หรือ

172

วัน

02/07/2562

1. เพือเพิมทางเลือกให้แก่ผล
ู้ งทุนในการเสนอทางเลือกการลงทุนทีมีความแตกต่างกันเพือให้เหมาะสมกับความต้องการของผูล
้ งทุนในสภาพการ
ตลาดทีแตกต่างกัน
2. เพือช่วยพัฒนาตลาดตราสารอนุพันธ์ (Equity Derivative Product Market) ในประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. เพือสร้างรายได้จากการดําเนินธุรกิจใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และธุรกรรมการบริหารความเสียงจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
Securities and Exchange Commission
สิทธิอนุพันธ์

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

อันดับความน่าเชือถือ :
: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด
(มหาชน)

ผูจ
้ ด
ั อันดับความน่าเชือถือ

อันดับเครดิต

วันทีจัดอันดับ

ชือบริษัท (อังกฤษ) : ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC
COMPANY LIMITED
ทีตัง

: อาคารเอไอเอส ทาวเวอร์ 1, 414 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์

: 020295000

โทรสาร

: 020295165

Website

: http://investor.ais.co.th

เลขทะเบียนบริษท
ั
: 0107535000265
ทุนจดทะเบียน

:

4,997,459,800.00

ทุนชําระแล้ว

:

2,973,178,632.00

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

:

ประเภทสิทธิในการซือ (Call warrant)
ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)

ประเภท
ธุรกิจ

: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

แบบ
แสดง
รายการ
ข้อมูล
ประจําปี
(URL)

: https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?
symbol=ADVANC&ssoPageId=4&language=th&coun
try=TH

งบการ
เงินงวด
ล่าสุด
(URL)

: https://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?
symbol=ADVANC&ssoPageId=5

ประเภทหลักทรัพย์ :
อ้างอิง

หุน
้ สามัญ

หลักทรัพย์อา้ งอิง

:

หุน
้ สามัญของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC)

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

:

15.72 % (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

:

238.000 บาท (เว้นแต่มีการปรับสิทธิ)

อัตราการใช้สิทธิต่อ :
หน่วย/ตัวคูณดัชนี

0.02857 (35.00000 หน่วย DW ต่อ 1 หุน
้
สามัญ) (เว้นแต่มีการปรับสิทธิ)

จํานวนหน่วยทีบริษท
ั :
ได้รับอนุญาตให้
เสนอขาย (รวม
จํานวนหน่วยส่วน
เพิม ถ้ามี)

ครังแรก
(ครังนี)

100,000,000.00 หน่วย

ครังแรก (ครังนี) วันที

รวม

100,000,000.00 หน่วย

วันทีออกตราสาร/วัน :
ทีเข้าซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครัง
นี

ลักษณะการเสนอ
ขาย

ผ่านระบบการซือขายในตลาดหลักทรัพย์
(direct listing)

วันทีออกตราสาร/วัน :
ทีเข้าซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ครังแรก

02/07/2562

:

02/07/2562

อายุตราสารนับแต่ :
วันทีออกตราสาร/วัน
ทีเข้าซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครัง
นี

ครังแรก
(ครังนี)

วัน

วันทีครบกําหนดอายุ :

20/12/2562

วิธีการใช้สิทธิ

:

การใช้สิทธิได้ครังเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใช้สิทธิ :

ได้รบ
ั ชําระเงินตามส่วนต่างของราคาหลัก
ทรัพย์อา้ งอิง (Cash Settlement)

ราคาอ้างอิง

:

ราคาปิดของหุน
้ สามัญของบริษท
ั บริษัท
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด
(มหาชน) ณ วันทําการซือขายสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายในการใช้ :
สิทธิทเรี
ี ยกเก็บจาก
ผู้ออก

0.00 บาท

ราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิง ณ วัน
ทําการซือขายสุดท้าย

ข้อยกเว้นการปรับ
สิทธิ

ไม่มี

ดัชนีทใช้
ี ชาํ ระราคา :

5

เดือน หรือ

172

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
สํานักอิงานคณะกรรมการกํ
กธิทรั
และตลาดหลั
กทรัพย์
แอดวานซ์
นโฟร์ เซอร์วิส จํากัด ากับหลั
สิท
ทเรี
ี พยย์
กเก็
บจาก
Securities
and
Exchange
Commission
(มหาชน) ณ วันทําการซือขายสุดท้าย
ผู้ออก
ราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิง ณ วัน
ทําการซือขายสุดท้าย

ข้อยกเว้นการปรับ
สิทธิ

:

ไม่มี

ภาษีทเกี
ี ยวข้อง

:

ผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
มีภาระภาษีทีเกิดขึนจากการใช้สิทธิ โดยต้อง
นําเงินสดส่วนต่างตามจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ฯ ทีใช้สท
ิ ธิไปรวมเป็นเงินได้เพือ
ยืนเสียภาษีเงินได้ตามภาระทางภาษีของผู้ใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละ
ราย

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 :

มูลค่าเงินสดส่วนต่างต่อหน่วยของใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการซือ
(Call DW) ทีคํานวณโดยผูอ
้ อกใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นดังนี
 กรณีราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาใช้สิทธิ เงินสด
ส่วนต่างมีมล
ู ค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคา
อ้างอิงและราคาใช้สิทธิคูณด้วยอัตราการใช้
สิทธิตอ
่ หน่วยทีบังคับใช้ในขณะนัน กรณีอืน ๆ
ให้ถอ
ื ว่าเงินสดส่วนต่างมีมล
ู ค่าเท่ากับ 0 บาท

กฎหมายไทย

อัตราดอกเบียผิดนัด :

ร้อยละ 7.5 ต่อปี

ข้อจํากัดการโอน

:

ไม่มี

ลักษณะอืน ๆ

:

ไม่มี

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จํากัด
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ส่ วนที 3 ลักษณะพิเศษและความเสียงของตราสาร
3.1

ลักษณะพิเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(1)
ในกรณีราคาปิ ดหุ้น ADVANC ในวันที 17 ธันวาคม 2562 (“วันทําการซือขายวันสุดท้ าย”) สูงกว่า 238.000
บาท (“ราคาใช้ สิทธิ”) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์มีสทิ ธิทีจะได้ รับชําระเป็ นเงินสดส่วนต่างสุทธิ (net cash
settlement) จากบริ ษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จํากัด (“ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ”) ซึงมีคา่
เท่ากับ (ก) ส่วนต่างระหว่างราคาปิ ดหุ้น ADVANC ณ วันที 17 ธันวาคม 2562 (“ราคาอ้ างอิง”) กับราคาใช้ สทิ ธิ 238.000
บาท (ข) คูณด้ วย 0.02857 (“อัตราการใช้ สทิ ธิต่อหน่ วย”) (ค) หักด้ วยค่าใช้ จ่ายในการใช้ สทิ ธิทีเรี ยกเก็บจากผู้ออก (ถ้ า
มี) โดยจะชําระเงินสดส่วนต่างสุทธิดงั กล่าวภายใน 5 (ห้ า) วันทําการถัดจากวันที 20 ธันวาคม 2562 (“วันครบกําหนด
อายุ”) และอาจมีการหักค่าใช้ จ่ายในการใช้ สทิ ธิจากบริ ษัทนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ทีผู้ลงทุนมีบญ
ั ชีซือขายนันอยูด่ ้ วย
ในกรณีราคาปิ ดหุ้น ADVANC ตํากว่าหรื อเท่ากับ 238.000 บาท ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์จะไม่ได้ รับชําระเงินสด
ส่วนต่างจากผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์

กําไร/ขาดทุน

ราคาใช้ สิทธิ = 238.000 บาท

ราคาหุ้น
ขาดทุนจํากัด

ตัวอย่างเช่น
1.
ถ้ าในวันที 17 ธัน วาคม 2562 ราคาปิ ดหุ้น ADVANC = 286.00 บาท เมือถึงกํ าหนดจ่ายเงิ น ผู้ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์จะชําระเงินสดส่วนต่างให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์เป็ นทศนิยมห้ าตําแหน่ง เป็ นจํานวน
เท่ากับ
=

(ราคาอ้ างอิง – ราคาใช้ สทิ ธิ) x อัตราการใช้ สทิ ธิตอ่ หน่วย

=

(286.00 – 238.000) x 0.02857

=

1.37136 บาทต่อหน่วย
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ในการคํานวณผลกําไร หรื อขาดทุนจากการลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ต้องหัก
ต้ นทุนในการซือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์และค่าใช้ จ่ายในการใช้ สทิ ธิด้วย
2.
ถ้ าในวันที 17 ธันวาคม 2562 ราคาปิ ดหุ้น ADVANC ≤ 238.000 บาท เมือถึงกําหนดจ่ายเงิน ผู้ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ไม่ต้องชําระเงินสดส่วนต่างให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ในกรณีดงั กล่าวผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพนั ธ์จะขาดทุนเท่ากับต้ นทุนในการซือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
(2)
ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ อนุพนั ธ์ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ทงจํ
ั านวนไปจดทะเบียนและเสนอขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) โดยไม่มีการเสนอขายต่อประชาชนทัวไปในตลาดแรกก่อนการ
จดทะเบียนและเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ จะเป็ นไปตามอุปสงค์ และอุปทาน
ของผู้ลงทุนในตลาด (demand และ supply) โดยผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ สามารถกําหนดปริ มาณของใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (supply) ได้ ด้วยการทยอยเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านผู้ดแู ลสภาพ
คล่องตลอดช่วงอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ จนกว่าจะครบจํานวนทีได้ รับอนุญาตให้ เสนอขาย
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบปริ มาณการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในแต่ละช่วงเวลาได้ ทีเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ หรื อผู้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ รายอืนสามารถขออนุญาตเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ อนุพนั ธ์ ทีอ้ างอิงหุ้น ADVANC เพิมเติมได้ อีก หากหุ้น ADVANC ทีใช้ เป็ นหลักทรัพย์อ้างอิง เมือ
รวมทุก รุ่ น (issue) แล้ ว ยังไม่ เกิ น กว่าร้ อยละ 50 ของจํ า นวนหุ้น ที จํ าหน่ายได้ แล้ ว ทังหมด (paid-up shares) ของหุ้น
ADVANC
ผู้ลงทุนสามารถซือหรื อขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ตลอดจนถึงวันที 17 ธันวาคม 2562 และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์จะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ในวันถัดจากวันที 20 ธันวาคม 2562
(3)
ผลกําไร-ขาดทุนจากการขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีภาระภาษี เหมือนกับการซือ
ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยทีกรณีบคุ คลธรรมดาจะได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ สาํ หรับกําไรทีได้ จากการขายหลักทรัพย์ (ซึงรวมถึงใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพนั ธ์) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ จนถึง
ครบกําหนดอายุ และได้ รับเงินจากการใช้ สิทธิ จากผู้ออกใบสําคัญ แสดงสิทธิ อนุพันธ์ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ อนุพนั ธ์
จะต้ องเสียภาษี เงินได้ ในประเทศไทย จากจํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าว โดยจะต้ องนําจํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าวไปรวม
คํานวณเป็ นรายได้ เพือเสียภาษี เงินได้ ประจําปี
ทังนี คําอธิบายข้ างต้ นเป็ นเพียงข้ อมูลทัวไปทีมาจากความเข้ าใจของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ เกียวกับกฎหมาย
ทางภาษี และหลักปฏิบตั ิโดยทัวไปในประเทศไทยในปั จจุบนั เท่านัน ข้ อสรุปดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะภาษี ในประเทศไทยที
มีผลกับใบสําคัญ แสดงสิทธิ อนุพันธ์ แต่ไม่ได้ มีเจตนาให้ ครอบคลุมถึงรายละเอียดอืนๆ ในทางภาษี ทีเกียวข้ องกับการ
ตัดสินใจซือ ถือหรื อโอนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ใดๆ
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3.2

ความเสียงทีสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(1)

ความเสียงอันเนืองมาจากใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีอายุจาํ กัด (Limited Duration)

เนืองจากใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ เป็ นตราสารทีมีอายุจํากัด ดังนัน ราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์จึงอาจลดลง
ตามอายุทีเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์จนวันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
โดยเฉพาะในช่วงใกล้ วนั ครบกําหนดอายุ ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์จะลดลงอย่างรวดเร็ ว
ในกรณี ผ้ ลู งทุนถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ จนถึงวันครบกําหนดอายุ และราคาปิ ดของหุ้น ADVANC มีมูลค่าตํากว่า
หรื อเท่ากับราคาใช้ สิทธิ กรณี นี ราคาใบสําคัญ แสดงสิทธิ อนุพันธ์ จะเป็ นศูนย์ และผู้ถือใบสําคัญ แสดงสิทธิ อนุพนั ธ์ จะ
ขาดทุนเท่ากับราคาทีจ่ายไปในการซือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
ดังนัน ก่อนการตัดสินใจลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารูปแบบการซือขายในอดีต และแนวโน้ ม
ของราคาหุ้น ADVANC รวมถึงใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์อืนๆ ทีมีอายุ และวันครบกําหนดเหมือนหรื อใกล้ เคียงประกอบ
กันด้ วย
(2)

ความเสียงด้ านราคา (Price Risk)

ความเสียงด้ านราคา (Price Risk) ขึนอยู่กับปั จจัยหลายประการ เช่น ราคาของหลักทรัพย์อ้างอิง (ราคาหุ้น ADVANC)
ความผันผวนของหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ฯ (หุ้น ADVANC) (ทังราคาและปริ มาณ) อายุคงเหลือของใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพนั ธ์ อัตราดอกเบีย (ทังในประเทศไทยและในต่างประเทศ) เงินปั นผลของหลักทรัพย์อ้างอิง (กรณีไม่มีการ
ปรับสิทธิ ) ปริ มาณของใบสําคัญแสดงสิทธิ อนุพนั ธ์ และความต้ องการลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิ อนุพนั ธ์ เป็ นต้ น ซึง
ความเสียงเหล่านีเรี ยกว่า “ความเสียงด้ านราคา” (Price Risk)
โดยปั จจัยทีสําคัญทีสุดของความเสียงด้ านราคา คือ ราคาหุ้น ADVANC และการทีราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
อาจเปลียนแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทานของผู้ลงทุนในตลาด (demand และ supply) โดยผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพนั ธ์จะมีอํานาจในการกําหนดปริ มาณของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (supply) อยูบ่ ้ าง เนืองจากใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพนั ธ์ เหล่านีจะได้ รับการทยอยเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านผู้ดแู ลสภาพคล่องตามอุปสงค์ของตลาดตลอดช่วง
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์จนกว่าจะครบจํานวนทีได้ รับอนุญาตให้ เสนอขาย ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบปริ มาณ
การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ในแต่ละช่วงเวลาได้ ทีเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ อาจเพิมปริ มาณของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ด้ วยการเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพนั ธ์รุ่นนีเพิมเติมได้ อีก หากผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ได้ กระจายการถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
จํานวนรวม (ก) ไม่น้อยกว่า 20 ล้ านบาท หรื อ (ข) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ทียืนคํา
ขอจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ทีอ้ างอิงหุ้น ADVANC เพิมเติมนัน ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (หรื อผู้
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์รายอืน) จะสามารถขออนุญาตเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์เพิมเติมได้ หาก
หุ้น ADVANC ทีใช้ เป็ นหลักทรัพย์ อ้างอิง เมื อรวมทุกรุ่ น (issue) แล้ วมีปริ ม าณไม่เกิ นกว่าร้ อยละ 50 ของจํ านวนหุ้น ที
หน้ า 3

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จํากัด
DW Fact Sheet

จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของหุ้น ADVANC ซึงการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ อนุพนั ธ์ บนหลักทรัพย์อ้างอิงเดียวกันเพิมเติม
อาจส่งผลให้ เกิดผลกระทบในด้ านลบกับการเคลือนไหวของราคาของหุ้น ADVANC และ/หรื อ ส่งผลต่อราคาของใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพนั ธ์ทีมีอยู่ (หรื อทีออกใหม่)ได้
(3)

ความเสียงด้ าน gearing อันเนืองมาจากการ Leverage (Gearing Risk from Leverage)

การลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ใช้ เงินทุนจํานวนทีน้ อยกว่าการลงทุนในหุ้น ADVANC โดยตรง
ดังนันแล้ ว เมือราคาของหุ้น ADVANC ลดลง (หรื อเพิมขึน) การเปลียนแปลงราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ อาจมี
อัตราความแกว่งตัวเป็ นเปอร์ เซ็นต์มากกว่าราคาหุ้น ADVANC มาก และอาจทําให้ ผ้ ลู งทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์มี
กําไรหรื อขาดทุนในอัตราทีสูงกว่าการลงทุนในหุ้น ADVANC โดยตรง
(4)

ความเสียงทีผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่ สามารถปฏิบัติตามสัญญา (Issuer Risk)

นักลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ จะต้ องเผชิญกับความเสียงทีผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามสัญญา (Issuer Risk) เนืองจากผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ อาจไม่สามารถจ่ายเงินสดส่วนต่างจากการใช้ สิทธิ
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเงือนไขตามทีกําหนดในข้ อกําหนดสิทธิ
โดยที บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) ทีเป็ นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงไม่มีสว่ นในการรับผิด ไม่มีหน้ าที
หรื อความรับผิดชอบใดๆ ต่อการไม่ปฏิบัติตามเงือนไขตามทีกํ าหนดในข้ อกํ าหนดสิทธิ ของผู้ออกใบสําคัญ แสดงสิทธิ
อนุพนั ธ์ดงั กล่าว
นอกจากนี ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ เองก็ยงั ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือสําหรับตัวผู้ออกใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพนั ธ์เอง (หรื อสําหรับการชําระหนีของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือใดๆ
ดังนันแล้ ว ก่อนการลงทุนใดๆ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาถึงผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของผู้ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ อนุพันธ์ ขอบเขต และขนาดความสําคัญของหน้ าทีของผู้ออกใบสําคัญ แสดงสิทธิ อนุพันธ์ ภายใต้ เงือนไขที
กําหนดในข้ อกําหนดสิทธิสาํ หรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
ทังนี เพือเป็ นการลดความเสียงทีผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ อนุพนั ธ์ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญา (Issuer Risk) ผู้ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ได้ จัดให้ มีการคําประกันหน้ าทีในการชําระเงินภายใต้ เงือนไขทีกําหนดในข้ อกําหนดสิทธิโดย
ธนาคารเจพี มอร์ แ กน เชส (JPMorgan Chase Bank, National Association) นอกจากนัน ผู้อ อกใบสําคัญ แสดงสิท ธิ
อนุพนั ธ์ ยงั ได้ เข้ าทําสัญญา (หรื อจะเข้ าทําสัญญา) บริ หารความเสียงกับ บริ ษัท เจ.พี.มอร์ แกน ซีเคียวริ ตีส์ พีแอลซี (J.P.
Morgan Securities plc) เพือทีจะบริ หารความเสียงทีเกิดขึนจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ดังนัน
ผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงข้ อมูลในด้ านผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงิน (รวมถึงการจัดอันดับความน่าเชือถือ) ของ
ธนาคารเจพีมอร์ แกน เชส (JPMorgan Chase Bank, National Association) และ บริ ษัท เจ.พี.มอร์ แกน ซีเคียวริ ตีส์ พี
แอลซี (J.P. Morgan Securities plc) ประกอบด้ วย
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ผู้ลงทุน ควรติด ตามข้ อมูลข่า วสารเกี ยวกับผู้ออกใบสําคัญ แสดงสิท ธิ อนุพันธ์ ธนาคารเจพี มอร์ แกน เชส (JPMorgan
Chase Bank, National Association) ในฐานะผู้คําประกันการชําระหนี และ/หรื อ บริ ษัท เจ.พี.มอร์ แกน ซีเคียวริ ตีส์ พีแอล
ซี (J.P. Morgan Securities plc) ในฐานะคู่ส ัญ ญาบริ ห ารความเสี ยง รวมถึ งการปรั บ ปรุ งเปลี ยนแปลงอัน ดับ ความ
น่า เชื อถื อ (หากมี ) ได้ จากเว็บ ไซต์ ของสํานัก งานคณะกรรมการกํ ากับ หลักทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ (“สํานั ก งาน
ก.ล.ต.”) หรื อเว็บไซต์ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือ หรื อเว็บไซต์ www.jpmorgan.com
(5)

ความเสียงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)

ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์นนได้
ั ในราคาทีต้ องการ เนืองจากใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์นนไม่
ั
มีสภาพคล่องเพียงพอ
ทังนี “ความเสียงด้ านสภาพคล่ อง” นันขึนอยูก่ บั (1) อุปสงค์และอุปทานของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (demand และ
supply) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (2) ความสามารถของผู้ดูแลสภาพคล่องในการรักษาสภาพคล่องของใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพนั ธ์ และ (3) ข้ อกําหนดในการดูแลสภาพคล่องของผู้ดแู ลสภาพคล่องแต่ละรายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ เป็ นผลิตภัณฑ์ทางการเงินชนิดใหม่ในตลาดทุนไทย ความเสียงต่าง ๆ ทีระบุไว้ ในทีนี อาจไม่
ครอบคลุมความเสียงทังหมดทีอาจเกิดขึนได้ จากการลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ รวมทังความเสียงจากเหตุการณ์
ต่างๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ลว่ งหน้ าทีอาจจะเกิดขึน ดังนัน ผู้ลงทุนจึงควรทีจะศึกษาและประเมินความเสียงอืน ๆ ที
เกียวข้ องกับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์จากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (แบบ
56-DW) ทีผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ได้ ยืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
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