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สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำรนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือช้ีชวนซ่ึงเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเก่ียวกับลักษณะ 
และควำมเส่ียงที่ส ำคัญของตรำสำรที่เสนอขำยผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือช้ีชวนโดยละเอียดก่อนกำรตัดสินใจลงทุน 

 

สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำร (Fact Sheet) 
 

ช่ือบริษัท……. 
ช่ือตราสาร…….. 

 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ออกตรำสำร 
 

ช่ือบริษทั (ไทย) : ................................................... 

ช่ือบริษทั (องักฤษ) : ................................................... 

ท่ีตั้ง : ................................................... 

โทรศพัท์ : ................................................... 

โทรสาร : ................................................... 

Website : .................................................... 

เลขทะเบียนบริษทั : .................................................... 

ทุนจดทะเบียน :  
ทุนช าระแลว้ :  

 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือ : 

  ผูจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ อนัดบัเครดิต วนัท่ีจดัอนัดบั 

  
 

ประเภทธุรกิจ : ........................................... 

แบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (URL) 

: ........................................... 

งบการเงินงวดล่าสุด 
(URL) 

: ............................................ 

 

ผู้ค ำ้ประกันกำรช ำระหนี้ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

ช่ือบริษทั (ไทย) : ........................................................... 

ช่ือบริษทั (องักฤษ) : ........................................................... 

ท่ีตั้ง : ........................................................... 

โทรศพัท์ : ........................................................... 

โทรสาร : ........................................................... 

Website : ........................................................... 

เลขทะเบียนบริษทั : ........................................................... 

ทุนจดทะเบียน :  
ทุนช าระแลว้ :  

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือ : 

ผูจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ อนัดบัเครดิต วนัท่ีจดัอนัดบั 

 

หมายเหตุ : 
 

 

คู่สัญญำบริหำรควำมเส่ียง 

ช่ือบริษทั (ไทย) : ......................................................... 

ช่ือบริษทั (องักฤษ) : ......................................................... 

ท่ีตั้ง : .......................................................... 

โทรศพัท์ : .......................................................... 

โทรสาร : .......................................................... 

Website : .......................................................... 

เลขทะเบียนบริษทั : .......................................................... 

ทุนจดทะเบียน :  
ทุนช าระแลว้ :  

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือ (ถา้มี) : 

ผูจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ อนัดบัเครดิต วนัท่ีจดัอนัดบั 

 

หมายเหตุ : 
 

 

นำยทะเบียน ผู้ดูแลสภำพคล่อง 
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ช่ือบริษทั (ไทย) : ............................................................... 

ช่ือบริษทั (องักฤษ) : .............................................................. 

ท่ีตั้ง : .............................................................. 

โทรศพัท์ : ............................................................... 

โทรสาร : ............................................................... 
 

 

ช่ือบริษทั (ไทย) : ............................................................... 

ช่ือบริษทั (องักฤษ) : ............................................................... 

ท่ีตั้ง : ............................................................... 

โทรศพัท์ : ............................................................... 

โทรสาร : ............................................................... 
 

 

วตัถุประสงคใ์นการออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ : 

............................................................................................................................. ........................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................................................................. ........ 
 

 

ส่วนที่ 2 สำระส ำคัญของตรำสำร 
 

บริษัท Underlying 

ช่ือบริษทั (ไทย) : ........................................................... 

ช่ือบริษทั (องักฤษ) : ........................................................... 

ท่ีตั้ง : ........................................................... 

โทรศพัท์ : ........................................................... 

โทรสาร : ........................................................... 

Website : ........................................................... 

เลขทะเบียนบริษทั : ........................................................... 

ทุนจดทะเบียน :  
ทุนช าระแลว้ :  

 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือ : 

ผูจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ อนัดบัเครดิต วนัท่ีจดัอนัดบั 

  
 

ประเภทธุรกิจ : ........................................................... 

แบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (URL) 

: ........................................................... 

งบการเงินงวดล่าสุด 
(URL) 

: ........................................................... 

 

ประเภทใบส าคญัแสดง
สิทธิอนุพนัธ์ 

:  ประเภทสิทธิในการซ้ือ (Call 
warrant) 

 ประเภทสิทธิในการขาย (Put 
warrant) 

 

 

ประเภทหลกัทรัพย์
อา้งอิง 

: ........................................................... 

หลกัทรัพยอ์า้งอิง : ........................................................... 

ค่าความผนัผวนในอดีต
(historical volatility) 
อยา่งนอ้ย 1 ค่า โดยใช้
ขอ้มูลยอ้นหลงั 90 วนั 

: ......................... (ขอ้มูลยอ้นหลงั 90 วนั)  
......................... (ขอ้มูลยอ้นหลงั 120 วนั)  
......................... (ขอ้มูลยอ้นหลงั 180 วนั)  
......................... (ขอ้มูลยอ้นหลงั 250 วนั)  
[ทั้งน้ี ในการค านวณ historical volatility ให้ lag ขอ้มูล 
ไดไ้ม่เกิน 5 วนัท าการก่อนวนัที่ย่ืนแบบแสดงรายการ
ขอ้มูล]  

ราคาใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ 

:  direct listing 

 ........................................... บาท 
  

สูตรและปัจจยัท่ีใช ้       
ในการค านวณราคา
ใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ 

:  ........................................................... 
[ทั้งน้ี สูตรการค านวณราคาและปัจจยัท่ีใชใ้นการ
ค านวณเป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดโดย       
ชมรมวาณิชธนกิจ] 
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ราคาใชสิ้ทธิ : ........................................................... 
 

อตัราการใชสิ้ทธิต่อ
หน่วย/ตวัคูณดชันี 

: ........................................................... 

 

จ านวนหน่วยท่ี
บริษทัไดรั้บ
อนุญาตให้เสนอ
ขาย (รวม
จ านวนหน่วย
ส่วนเพ่ิม ถา้มี) 

: คร้ังแรก              ...................................... หน่วย 
 (คร้ังน้ี) 
   รวม                  ...................................... หน่วย 

 

วนัท่ีออกตราสาร/วนัท่ี
เขา้ซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยค์ร้ังน้ี 

:  

 

ลกัษณะการเสนอขาย : ........................................................... 
 

วนัท่ีออกตราสาร/วนัท่ี
เขา้ซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพย ์คร้ังแรก 

: ........................................................... 

 

อายตุราสาร
นบัแต่วนัท่ี
ออกตราสาร/
วนัท่ีเขา้ซ้ือ
ขายในตลาด
หลกัทรัพย์
คร้ังน้ี 

:   คร้ังแรก ..............................หรือ ........................... 
 (คร้ังน้ี) 

 

วนัท่ีครบก าหนดอายุ : ........................................................... 
 

วิธีการใชสิ้ทธิ : การใชสิ้ทธิไดค้ร้ังเดียว ณ วนัหมดอาย ุ 
(แบบยโุรป) 

 

ลกัษณะการใชสิ้ทธิ : ไดรั้บช าระเงินตามส่วนต่างของราคา
หลกัทรัพยอ์า้งอิง (Cash Settlement) 

 

ราคาอา้งอิง :  ........................................................... 
 

ค่าใชจ่้ายในการใชสิ้ทธิท่ี
เรียกเก็บจากผูอ้อก 

: .......................................................บาท 

 

ดชันีท่ีใชช้ าระราคา :   ราคาปิดของดชันีหลกัทรัพย์
อา้งอิง ณ วนัท าการซ้ือขาย
สุดทา้ย 

 
    ราคาส าหรับการส่งมอบหรือ

ใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่าง
ของราคาเพื่อใชใ้นการช าระ
หน้ีในวนัซ้ือขายวนัสุดทา้ย 
(Final Settlement Price) ของ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า Series 
ID - ท่ีประกาศโดยบริษทั 
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
    ค่าเฉลี่ยของราคาปิดของดชันี

หลกัทรัพยอ์า้งอิง 5 วนัท าการ
สุดทา้ยจนถึง (นบัรวม) วนัท า

ขอ้ยกเวน้การปรับสิทธิ : ............................................................. 
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การซ้ือขายสุดทา้ย 
 

วิธีการค านวณเงินสด
ส่วนต่าง 

: มูลค่าเงินสดส่วนต่างต่อหน่วยของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ประเภท
สิทธิในการซ้ือ(Call DW) ท่ีค านวณ
โดยผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ เป็นดงัน้ี 
- กรณีราคาอา้งอิงสูงกว่าราคาใชสิ้ทธิ 
เงินสดส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากบัส่วน
ต่างระหว่างราคาอา้งอิงและราคาใช้
สิทธิคูณดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิต่อ
หน่วยท่ีบงัคบัใชใ้นขณะนั้น กรณี
อ่ืนๆ ใหถ้ือว่าเงินสดส่วนต่างมีมูลค่า
เท่ากบั 0 บาท 

 

ภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง : ผูใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ มีภาระภาษีท่ีเกิดขึ้นจากการ
ใชสิ้ทธิ โดยตอ้งน าเงินสดส่วนต่างตาม
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์    
ท่ีใชสิ้ทธิไปรวมเป็นเงินไดเ้พื่อยื่นเสีย
ภาษีเงินไดต้ามภาระทางภาษีของผูใ้ช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
แต่ละราย 

 

อตัราดอกเบ้ียผิดนดั : ............................................................. 
 

ขอ้จ ากดัการโอน : ............................................................. 
 

กฎหมายท่ีใชบ้งัคบั : กฎหมายไทย 
 

ลกัษณะอื่น ๆ : ............................................................. 
 

 

ส่วนที่ 3 ลักษณะพเิศษและควำมเส่ียงของใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์   

ใหอ้ธิบายลกัษณะพิเศษและความเส่ียงของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีเสนอขายอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 
3.1  ลักษณะพเิศษของใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

- กรณีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์อธิบายใหเ้ห็นวา่ ผูอ้อกจะเสนอขายในตลาดหลกัทรัพย ์เป็นอยา่งไร  
เช่น การก าหนดราคา การทยอยเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ โอกาสในการเพิ่มจ านวนหรือปริมาณของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  และผลกระทบของการทยอยเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าว เป็นตน้   
และเปรียบเทียบผลท่ีอาจเกิดขึ้นต่อผูล้งทุนระหวา่งการซ้ือขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในตลาดหลกัทรัพย ์ 
ก่อนท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ครบอายแุละการถือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไดจ้นครบอาย ุภาระภาษี 
ท่ีอาจเกิดขึ้น และวิธีการรับช าระเงิน (cash settlement) กรณีท่ีผูล้งทุนถือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จนครบอายุ   

- อธิบายใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัผลตอบแทน (ก าไรและขาดทุน) ท่ีอาจจะไดรั้บจากการลงทุน 
และจ านวนเงินลงทุนสูงสุดท่ีมีโอกาสท่ีจะไม่ไดรั้บคืน หากผูล้งทุนถือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จนครบอาย ุ  
โดยยกตวัอยา่งประกอบการค านวณและแสดงเป็นรูปภาพ (diagram)  

- กรณีใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนั   อธิบายใหเ้ห็นวา่  ทรัสตีมีหนา้ท่ีในการดูแล
หลกัทรัพยอ์า้งอิงอยา่งไร 

- อธิบายถึงเหตุแห่งการปรับสิทธิ และกรณียกเวน้การปรับสิทธิ เป็นตน้  ทั้งน้ี อาจเรียงล าดบัปัจจยัความเส่ียง
หรือค าเตือนท่ีส าคญัมากเป็นล าดบัแรก 
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3.2  ควำมเส่ียงส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์  
- ความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีอายจุ ากดั อธิบายใหเ้ห็นวา่ อายคุงเหลือของใบส าคญั

แสดงสิทธิอนุพนัธ์มีผลต่อราคาของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์อยา่งไร โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ใกลห้มดอาย ุ  และเหตุการณ์ใดบา้งท่ีผูล้งทุนจะมีโอกาสสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด  หากผูล้งทุนถือใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ไวโ้ดยมิไดจ้ าหน่ายหรือใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ก่อนส้ินอาย ุ

- ความเส่ียงดา้นราคา  อธิบายถึงปัจจยัหลกั ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคาของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  รวมถึง
อธิบายการเปล่ียนแปลงของหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีผลกระทบต่อราคาใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ รวมถึงผลกระทบจาก
การทยอยเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  การออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์บนหลกัทรัพยอ์า้งอิงเดียวกนั
เพิ่มเติม ทั้งจากผูอ้อกเดิม (further issue) หรือผูอ้อกรายอ่ืนซ่ึงอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดใดบา้ง  

- ความเส่ียงดา้น leverage  อธิบายใหเ้ห็นวา่ การลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ใชเ้งินลงทุนท่ีนอ้ยกวา่
การลงทุนในหลกัทรัพยอ์า้งอิงโดยตรง  แต่การลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์อาจมีความผนัผวนกวา่การลงทุน 
ในหลกัทรัพยอ์า้งอิงดงักล่าว ซ่ึงผูล้งทุนมีโอกาสท่ีจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได ้ 

- ความเส่ียงท่ีผูอ้อกไม่จ่ายช าระคืนเงินตน้  อธิบายใหเ้ห็นวา่ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ เป็นเจา้หน้ีไม่มี
ประกนัของผูอ้อก  ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาความน่าเช่ือถือของผูอ้อกและผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ี (ถา้มี) เป็นส าคญั            
หากผูอ้อกไม่จ่ายช าระเงินใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เม่ือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ครบอาย ุผูล้งทุน               
ไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อผูอ้อกหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

- ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  อธิบายใหเ้ห็นวา่ ตราสารดงักล่าวมีตลาดรองท่ีรองรับการซ้ือ ขาย เปล่ียนมือ               
ของตราสารดงักล่าวหรือไม่ ตลอดจนความยากง่ายท่ีผูถื้อตราสารจะจ าหน่ายตราสารดงักล่าวก่อนครบก าหนดอาย ุ

- ความเส่ียงดา้นอ่ืน ๆ  อธิบายเพิ่มเติมจากปัจจยัเส่ียงท่ีเปิดเผยไวแ้ลว้ในแบบ 69-DW-full / 56-DW / 69-DW-
short  เช่น ความเส่ียงเก่ียวกบัหลกัทรัพยอ์า้งอิง ความเส่ียงเก่ียวกบัความเส่ียงการปรับสิทธิ / การไม่ปรับสิทธิ เป็นตน้ 

- ผูอ้อกเสนอขายแบบ public offering  อธิบายใหเ้ห็นวา่  ในกรณีท่ีมีการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์              
ผูจ้องซ้ืออาจมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในช่วงก่อนการเขา้จดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย ์
 


