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ในกลางปที่แลว เรามีสินคาใหม คือ DW ที่ออกโดยเอกชนมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ กันครั้งแรก โดย DW 
รุนแรก คือ PTT13CA ที่อางอิงกับหุน PTT ซึ่งออกโดย บริษัทหลักทรัพย เค จี ไอ จํากัด (มหาชน) หรือ KGI และจนถึง
ปจจุบัน มี DW เขาจดทะเบียนแลวรวมทั้งหมด 5 รุน โดยมี DW ที่หมดอายุไปแลว 2 รุน คือ PTT13CA ดังกลาวขางตน 
และ KBAN13CA ซึ่งอางอิงกับหุน KBANK สวนอีก 3 รุนที่ยังมีการซื้อขายอยูบนกระดานในตอนนี้ เปน DW ที่ออกโดย 
KGI 2 รุน ไดแก PTTE13CA อางอิงกับหุน PTTEP และ PTT13CB อางอิงกับหุน PTT สวน DW รุนลาสุดที่เพ่ิงเปดซื้อ
ขายเมื่อสัปดาหที่แลว คือ PTT08CA ซึ่งมีหุนอางอิงเปน PTT เชนกันนั้น ออกโดยบริษัทหลักทรัพย เอเซียพลัส จํากัด 
(มหาชน) หรือ ASP ครับ 

 
การซื้อขาย DW ในตลาดหลักทรัพยฯ นับแตเริ่มซื้อขายนั้น มีปริมาณการซื้อขายเฉล่ียประมาณ 1 ลานหนวย

ตอวัน หรือคิดเปนมูลคาซื้อขายเฉล่ียประมาณ 1 - 2 ลานบาทตอวัน ซึ่งนับวายังนอยเมื่อเทียบกับการซื้อขายหุน สวน
หนึ่งเกิดจากจํานวนหนวย DW ที่ออกมามีไมมากนัก นอกจากนี้ ในชวงที่ผานมายังไดรับผลกระทบจากสภาพตลาด
โดยรวมที่มีความผันผวน การคาดการณเกี่ยวกับแนวโนมของตลาดหลักทรัพยฯ ไมชัดเจน จึงไมเอื้ออํานวยตอการซื้อ
ขาย DW ประเภทที่ใหสิทธิซื้อ (Call Warrant) ซึ่งโอกาสของการทํากําไรอยูในชวงหุนขาขึ้น ประกอบกับ DW ที่มีซ้ือขาย
ในตลาดก็ยังมีความหลากหลายไมมากนักและมีจํานวนจํากัด เนื่องจากมีผูออกเพียง 2 รายเทานั้น ในสวนนี้ หาก
พิจารณาขอมูลของตลาดหลักทรัพยตางประเทศ ซึ่งมีการซื้อขาย DW ในสัดสวนที่สูงแลว พบวา ในป 2552 ตลาด
หลักทรัพยเหลานั้นมี DW จดทะเบียนซื้อขายเปนทางเลือกแกผูลงทุนเปนจํานวนมาก เชน ตลาดหลักทรัพยมาเลเซียมี 
DW ใหซื้อขาย 104 รุน ตลาดหลักทรัพยสิงคโปรมี 315 รุน และตลาดหลักทรัพยฮองกงมีมากกวา 1,000 รุน เปนตน  

 
หากกลับมาพิจารณาวาทําไม  DW ในบานเราถึงยังไมเปนที่นิยมนั้น คงตองตอบวา เกิดจากหลายสาเหตุ

ประกอบกัน ทั้งในดานของผูลงทุนซึ่งอาจยังไมมีความคุนเคยกับ DW ที่ยังเปนสินคาใหม รวมท้ังยังเห็นวา DW ที่มีอยู 
อาจจะยังมีความหลากหลายหรือมีทางเลือกไมมากนัก และในดานของผูออก DW ก็มีจํานวนนอย อันเนื่องมาจากสาเหตุ
หลายประการ ไมวาจะเปนเรื่องจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการออก DW เรื่องของการที่ DW ยังเปนของใหมสําหรับ
ผูประกอบการในตลาดไทย หรือเรื่องกฎเกณฑตาง ๆ ที่ยังไมเอื้อตอการออกและเสนอขาย DW ซึ่งในประเด็นหลังนี้
นับวาเปนอุปสรรคสําคัญสําหรับ DW อีกประการหนึ่งครับ 

 
สําหรับเกณฑในปจจุบัน การนํา DW มาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ นั้น ตองมีขั้นตอนในการเสนอขายตอ

ประชาชน (IPO) กอนเชนเดียวกับการเสนอขายหุน หลังจากนั้น จึงจดทะเบียน DW ตามจํานวนที่ขายไดทั้งหมดกับตลาด
หลักทรัพยฯ เพ่ือเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียน อยางไรก็ดี ในชวงที่ DW ยังไมไดเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ซึ่งยังไม
สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดหลักทรัพยฯ ไดนั้น มูลคาของ DW ก็มีการเปล่ียนแปลงไปแลว เนื่องจาก DW เปนตรา
สารที่อางอิงกับหุนแมที่มีการซื้อขายอยูในตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อราคาหุนแมเคล่ือนไหวขึ้นลง ก็จะสงผลกระทบกับมูลคา
ของ DW ใหเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ทําใหราคา DW ที่ผูลงทุนสนใจเสนอซื้อเสนอขายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากขอจํากัดของเกณฑ
ในปจจุบัน ทําใหผูลงทุนที่ซื้อ DW ไปแลว มีความเสี่ยงจากการที่ไมสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือไดตามตองการในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง ขณะที่ ผูออก DW ก็มีความกังวลวา ราคา DW ที่เสนอขายนั้น เปนราคาที่เหมาะสมหรือไม จึงทําใหผูสนใจ
ที่จะออก DW ยังคงมีจํานวนนอยราย รวมท้ังยังทําใหผูลงทุนมองวาการซื้อขาย DW มีทางเลือกไมมากเทาที่ควร 

 



หากถามวา ตลาดหลักทรัพยตางประเทศมีการแกไขปญหานี้อยางไร จากการศึกษาพบวา ตลาดหลักทรัพย
ตางประเทศนั้น ไมมีการบังคับใหผูออก DW ตองไปทํา IPO เหมือนการขายหุน แตจะอนุญาตใหผูออก DW สามารถเขา
มาขาย DW ผานระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพยไดโดยตรง หรือที่เรียกวา Direct Listing หลังจากที่ไดรับอนุญาตให
ขาย DW แลว เพ่ือลดระยะเวลาในการเขาจดทะเบียน ซึ่งจะชวยลดปญหาเรื่องราคา DW ไมสะทอนมูลคาที่แทจริงได จึง
นาจะเอื้อใหมีการออก DW เพ่ิมขึ้นและสงผลดีตอผูลงทุนในทายที่สุด ซึ่งขณะนี้ ตลาดหลักทรัพยฯ อยูระหวางแกไข
เกณฑดังกลาวและคาดวาจะมีผลบังคับใชไดในชวงปลายไตรมาส 2 ป 2553 นี้ 

 
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพยฯ ยังมีการปรับเกณฑเพ่ือใหมีการออก DW ประเภทที่ใหสิทธิขาย (Put Warrant) 

มาจดทะเบียน เพ่ิมขึ้นจาก DW ประเภทที่ใหสิทธิซื้อ (Call Warrant) ที่มีอยูในปจจุบัน เพ่ือเปนทางเลือกแกผูลงทุนใน
กรณีที่คาดวาราคาหุนจะมีการปรับตัวลดลงดวย โดยผูลงทุนสามารถเลือกใช DW ไดทั้งในชวงหุนขาขึ้นและชวงหุนขาลง 
รวมถึงในกรณีที่ DW รุนใดรุนหนึ่งไดรับความนิยมอยางมาก จนกระทั่งจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวไมพอขาย ตลาด
หลักทรัพยฯ ยังอนุญาตใหผูออก DW ก็สามารถนําจํานวน DW สวนที่ออกเพ่ิมเพ่ือรองรับความตองการของผูลงทุนใน 
DW รุนดังกลาวนั้นมาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ เพ่ิมไดอีก ซึ่งคาดวาการปรับปรุงแกไขเกณฑตางๆ เหลานี้ จะ
สามารถชวยเอื้อใหผูออกมีแรงจูงใจในการออก DW มากขึ้น รวมท้ังชวยให DW เปนทางเลือกที่มีความหลากหลายกวาที่
เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งในที่สุด ก็จะสงผลใหการซื้อขาย DW มีความนาสนใจยิ่งขึ้นครับ 
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