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สรุ ปข้อมูลสำคัญของตรำสำรนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน
ซึ่งเป็ นเพียงข้อมูลโดยสรุ ปเกี่ยวกับลักษณะและควำมเสี่ ยงที่สำคัญของตรำสำรที่เสนอขำย
ผูล้ งทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสื อชี้ชวนโดยละเอียดก่อนกำรตัดสิ นใจลงทุน
สรุ ปข้อมูลสำคัญของตรำสำร (Factsheet)
ส่ วนที่ 1 สาระสาคัญของตราสาร
ชื่อตรำสำร

:

หลักทรัพย์/ดัชนีหลักทรัพย์อำ้ งอิง
ข้อมูลหลักทรัพย์/ดัชนี หลักทรัพย์อำ้ งอิง
ลักษณะกำรเสนอขำย
ประเภทใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์

:
:
:
:

อัตรำกำรใช้สิทธิต่อหน่วย/ตัวคูณดัชนี

:

รำคำเสนอขำย
(ให้ระบุกรณี ออก PO)
รำคำใช้สิทธิ

:

ลักษณะกำรใช้สิทธิ
จำนวนหน่วยที่ได้รับอนุญำตให้ออกและ
เสนอขำย
ระยะเวลำจองซื้อ
(ให้ระบุกรณี ออก PO)
วันที่ออกตรำสำร (ครั้งแรก)
วันที่ออกตรำสำร (ครั้งนี้)
(ให้ระบุกรณี ออก further issue)
วันซื้อขำยสุ ดท้ำย
วันที่ครบกำหนดอำยุ

:
:

รำคำอ้ำงอิง/ดัชนีหลักทรัพย์ที่ใช้ชำระรำคำ

:

วิธีคำนวณเงินสดส่วนต่ำง
สกุลเงินที่ใช้อำ้ งอิง (Reference Currency)
(ให้ระบุกรณี อำ้ งอิงหลักทรัพย์/ดัชนี
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)

:
:

:

:

:
:
:
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อัตรำแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate)
(ให้ระบุกรณี อำ้ งอิงหลักทรัพย์/ดัชนี
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
ค่ำควำมผันผวนในอดีต (Historical Volatility)
สูตรและปัจจัยที่ใช้ในกำรคำนวณรำคำ
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลผู้ออก
ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผูอ้ อก/
ผูค้ ้ ำประกัน
website ของผูอ้ อก
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลผู้ที่เกีย่ วข้ อง
ผูค้ ้ ำประกันกำรชำระหนี้
ผูด้ ูแลสภำพคล่อง
กำรทำหน้ำที่ของผูด้ ูแลสภำพคล่อง (*)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
* มีขอ้ ยกเว้น ตำมที่ระบุในส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดว่ำด้วยสิ ทธิและหน้ำที่
ของผูอ้ อกและผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์

ส่ วนที่ 4 ความเสี่ยงและลักษณะพิเศษของตราสาร
4.1 ความเสี่ยงของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (DW)
ความเสี่ยงจากราคาและอายุจากัดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำของ DW ขึ้นกับปัจจัยหลำยประกำร เช่น รำคำ หรื อ ควำมผันผวนของหุ้นอ้ำงอิง/
ดัชนีหลักทรัพย์อำ้ งอิง ควำมต้องกำรซื้ อขำยของผูล้ งทุนใน DW (demand/supply) ดังนั้น หำกรำคำของหุ ้นอ้ำงอิง
หรื อดัชนีหลักทรัพย์อำ้ งอิงมีควำมผันผวนมำกขึ้น จะส่งผลให้รำคำ DW มีควำมผันผวนสู งขึ้นตำมไปด้วย
นอกจำกนี้ DW เป็ นตรำสำรที่มีอำยุจำกัดและมีมูลค่ำเวลำ โดยหำกอำยุคงเหลือของ DW ลดลง จะส่งผล
ให้อตั รำกำรลดลงของมูลค่ำเวลำ (Time Decay) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้น DW ที่ใกล้วนั ครบกำหนดอำยุ มูลค่ำ
เวลำของ DW จะมีแนวโน้มลดลงอย่ำงรวดเร็ว ในกรณีที่ผลู ้ งทุนถือ DW จนถึงวันครบกำหนดอำยุ และ DW
มีสถำนะเป็ น Out of The Money (OTM) รำคำของ DW จะมีมูลค่ำเป็ น 0 (ศูนย์)
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ความเสี่ยงจาก Leverage
กำรลงทุนใน DW เป็ นกำรลงทุนที่ผลู ้ งทุนใช้เงินลงทุนจำนวนน้อยกว่ำกำรลงทุนในหลักทรัพย์อำ้ งอิง
โดยตรง (Leverage) เมื่อคำนวณเป็ นผลตอบแทนจำกเงินลงทุน ทำให้มีโอกำสจะได้รับผลตอบแทนหรื อขำดทุน
ในอัตรำที่สูงกว่ำกำรลงทุนในหลักทรัพย์อำ้ งอิงโดยตรง หำก DW มีสถำนะเป็ น Out of The Money (OTM)
ผูล้ งทุนมีโอกำสสูญเสี ยเงินลงทุนทั้งจำนวน
Effective gearing เป็ นค่ำที่แสดงอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของ DW เทียบกับอัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำของหลักทรัพย์อำ้ งอิง โดย Effective Gearing จะแสดงค่ำเป็ นจำนวนเท่ำ เช่น ถ้ำ Effective Gearing เท่ำกับ
4 เท่ำ หมำยถึง เมื่อรำคำของหลักทรัพย์อำ้ งอิงเปลี่ยนไป 1 % รำคำของ DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมำณ 4 %
ทำให้ผลู ้ งทุนมีโอกำสได้ผลตอบแทนหรื อขำดทุนในอัตรำที่สูงกว่ำกำรลงทุนในหลักทรัพย์อำ้ งอิงโดยตรง
ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ในกรณีที่ผอู ้ อก DW ไม่สำมำรถชำระเงินสดส่วนต่ำงจำกกำรใช้สิทธิ หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำหรื อ
เงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิ ทธิ กำรลงทุนใน DW มีควำมเสี่ ยงที่จะไม่ได้รับกำรชำระเงินตำมสัญญำหรื อ
เงื่อนไขในข้อกำหนดสิ ทธิ ดังนั้น ผูล้ งทุนควรต้องพิจำรณำเครดิตของผูอ้ อก DW ประกอบกำรลงทุนด้วย
ทั้งนี้ ผูอ้ อกหลักทรัพย์อำ้ งอิง ไม่มีส่วนในกำรรับผิดชอบใด ๆ ด้วย
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ผูล้ งทุนควรพิจำรณำสภำพคล่องของ DW แต่ละรุ่ น ก่อนซื้อขำย โดยสภำพคล่องของ DW ขึ้นอยูก่ บั
อุปสงค์หรื ออุปทำนของผูล้ งทุนใน DW และควำมสำมำรถในกำรทำหน้ำที่ของผูด้ ูแลสภำพคล่อง ผูล้ งทุนควร
ศึกษำรำยละเอียดกำรปฏิบตั ิหน้ำที่และกำรยกเว้นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของผูด้ ูแลสภำพคล่องตำมที่กำหนดใน
ข้อกำหนดสิ ทธิ และในกรณี ที่ DW มีหลักทรัพย์อำ้ งอิงเป็ นหุน้ /ดัชนีหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ ผูด้ ูแลสภำพคล่อง
อำจมีขอ้ จำกัดในกำรดูแลสภำพคล่องในช่วงที่หลักทรัพย์อำ้ งอิงหรื อดัชนีหลักทรัพย์อำ้ งอิงไม่มีกำรซื้อขำย
ความเสี่ยงเกีย่ วกับการอ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ ต่างประเทศ (ให้ระบุกรณี อำ้ งอิงหลักทรัพย์/ดัชนี หลักทรัพย์
ต่ำงประเทศ)
กรณีที่ DW อ้ำงอิงดัชนีหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ หำกผูค้ ำนวณดัชนีหลักทรัพย์อำ้ งอิงมีกำรเปลี่ยนแปลง
วิธีกำรคำนวณ หรื อสัดส่วนของหลักทรัพย์ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี หรื อ ยกเลิกกำรคำนวณดัชนีหลักทรัพย์
นั้น ๆ อำจส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ DW ที่เกี่ยวข้อง และอำจส่งผลให้ผลู ้ งทุนมีโอกำสขำดทุนจำก
กำรซื้อขำยหรื อกำรคำนวณเงินสดส่ วนต่ำงจำกกำรใช้สิทธิ จำกเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
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ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (ให้ระบุกรณี อำ้ งอิงหลักทรัพย์/ดัชนี หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
กำรคำนวณรำคำ DW ที่อำ้ งอิงกับหลักทรัพย์อำ้ งอิงหรื อดัชนีหลักทรัพย์อำ้ งอิงในต่ำงประเทศ มีปัจจัย
ทำงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเข้ำมำเกี่ยวข้อง ดังนั้น กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศอำจมีผลกระทบต่อรำคำ DW ที่ซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรวมถึงกำรคำนวณ
เงินสดส่วนต่ำงที่ผลู ้ งทุนจะได้รับ เมื่อ DW ครบกำหนดอำยุ
ความเสี่ยงด้านความแตกต่างของเวลาทาการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ (ให้ระบุกรณี อำ้ งอิงหลักทรัพย์/
ดัชนีหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
เวลำทำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีควำมแตกต่ำงจำกเวลำทำกำร
ซื้อขำยหลักทรัพย์ของตลำดหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ ดังนั้น DW ที่อำ้ งอิงหลักทรัพย์อำ้ งอิงหรื อดัชนีหลักทรัพย์
อ้ำงอิงต่ำงประเทศที่จดทะเบียนซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อำจมีช่วงเวลำทำกำรซื้อขำยใน
ระหว่ำงที่ตลำดหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์อำ้ งอิงหรื อดัชนีหลักทรัพย์อำ้ งอิงปิ ดทำกำร หรื ออำจซื้ อขำยใน
วันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ต่ำงประเทศนั้น ๆ มีผลทำให้ผดู ้ ูแลสภำพคล่องไม่สำมำรถทำหน้ำที่ได้ และ
ส่งผลให้สภำพคล่องของ DW ลดลง นอกจำกนี้ หลักทรัพย์อำ้ งอิงบำงหลักทรัพย์อำจมีกำรจดทะเบียนซื้อขำย
ในตลำดหลักทรัพย์ต่ำงประเทศหลำยตลำด และอำจทำให้ผลู ้ งทุนเกิดควำมสับสนในกำรลงทุน
4.2 ลักษณะพิเศษของ DW
ภาระภาษีในการลงทุน DW
กำไร/ขำดทุนจำกกำรขำย DW ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะมีภำระภำษีเหมือนกับกำรซื้อขำย
หุน้ ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบุคคลธรรมดำจะได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้สำหรับกำไรที่ได้
จำกกำรซื้อขำย อย่ำงไรก็ดี หำกผูล้ งทุนถือ DW จนถึงวันครบกำหนดอำยุ และได้รับเงินสดส่วนต่ำงจำก
กำรใช้สิทธิ ผูล้ งทุนมีภำระภำษีที่เกี่ยวข้อง โดยต้องนำเงินสดส่วนต่ำงที่ได้รับจำกกำรใช้สิทธิไปรวมคำนวณเป็ น
รำยได้เพื่อเสี ยภำษีประจำปี
ขาดสิทธิในการออกเสียง
ผูล้ งทุนไม่มีสิทธิออกเสี ยงในหลักทรัพย์อำ้ งอิงไทยและหลักทรัพย์อำ้ งอิงต่ำงประเทศได้
ลักษณะพิเศษเฉพาะรุ่น (ถ้ามี) [ระบุคำอธิบำย] _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _
__ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _
ทั้งนี้ ผูล้ งทุนควรศึกษำข้อมูลในข้อกำหนดสิ ทธิและหน้ำที่ของผูอ้ อกและผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์

