
นัดพบอนุพันธตอนที่ 195 (โพสต ทูเดย) 
รูจัก Derivatives Warrant ตอนที่ 2 (20 กุมภาพันธ 2552) 
 
 หลังจากไดเกริ่นในครั้งที่แลววา เร็ว ๆ นี้ เราจะมีการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivatives 
Warrant) หรือที่เรียกสั้น ๆ วา DW นั้น เรามาดูกันดีกวาครับวา DW ที่จะมาซื้อขายกันในชวงแรกนี้จะมีลักษณะ
อยางไร 
 
 DW ที่จะมีการซื้อขายกันนั้น เปน “สิทธิ” ท่ีบริษัทผูออก DW (ซึ่งในระยะแรก ก็คือ บริษัทหลักทรัพย) 
ใหแกผูซื้อหรือผูถือ DW ในการที่จะซื้อหุนอางอิงที่กําหนดไว ตามราคาใชสิทธิ (exercise price) และตามสัดสวน 
(exercise ratio) ท่ีบริษัทผูออก DW กําหนด เชน กําหนดให DW 10 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนอางอิงได 
1 หุนในราคาใชสิทธิหุนละ 10 บาท เปนตน โดยหุนที่บริษัทผูออก DW สามารถนํามาใชเปนหุนอางอิงเพื่อออก DW 
นั้น จะตองเปนหุนที่อยูในกลุมดัชนี SET50 ทั้งนี้ ผูถือ DW จะสามารถใชสิทธิเม่ือถึงวันที่กําหนดเพียงคร้ังเดียวเทานั้น  
และเม่ือใชสิทธิ ผูถือ DW จะไดรับการชําระราคาเปนเงินสดจากผูออก DW หรือท่ีเรียกวา cash settlement เทานั้น 
โดยจะไมมีการสงมอบหุนอางอิงแตอยางใด  ผูถือ DW จะเลือกใชสิทธิก็ตอเมื่อราคาหุนอางอิงนั้นสูงกวาราคาใชสิทธิ  
เชน ถือ DW ไว 1,000 หนวย ราคาหุนอางอิง 15 บาท ราคาใชสิทธิ 10 บาท และกําหนดอัตราสวนการใชสิทธิไว 1 
หุน ตอ DW 10 หนวย ในกรณีนี้ ผูถือ DW สามารถใชสิทธิซื้อหุนได 100 หุนในราคาใชสิทธิหุนละ 10 บาท และจะ
ไดรับเงินจากการใชสิทธิ เปนมูลคาเทากับสวนตางระหวางราคาหุนอางอิง (15 บาท) และราคาใชสิทธิ (10 บาท) คูณดวย
จํานวนหุนที่มีสิทธิซื้อ (100 หุน)  เทากับ (15-10) x 100 = 500 บาท อยางไรก็ดี เนื่องจากผูลงทุนมีตนทุนในการซื้อ 
DW มาดวย ดังนั้น ในการคํานวณกําไรขาดทุนสุทธิ จึงตองหักตนทุนที่จายซื้อ DW จากกําไรขาดทุนที่เกิดจากการใช
สิทธิดวย   
 

ในทางปฏิบัติแลว เง่ือนไขตาง ๆ เก่ียวกับการใชสิทธิและรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 
หรือ DW นี้ ผูออก DW จะตองระบุรายละเอียดไวในสาระสําคัญและขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 
ท่ีออกขาย ตัวอยางเชน ผูออก DW อาจกําหนดใหราคาหุนที่จะนํามาใชอางอิงเพื่อคํานวณมูลคาการชําระราคาเมื่อมี 
การใชสิทธิ โดยอาจใชราคาเฉลี่ย 5 นาทีสุดทายของหุนอางอิง แทนราคาปดของหุนอางอิงในวันซื้อขายวันสุดทายของ 
DW ก็ได ซึ่งผูซื้อ DW จะตองมีการศึกษาขอมูลเหลานี้ใหเขาใจและพิจารณาใหรอบคอบกอนตัดสินใจซื้อขาย เพื่อ
ผลประโยชนของผูลงทุนเอง 

 
จากที่กลาวมาขางตน  ถาเราจะเปรียบเทียบ DW กับ Call Options ที่ซื้อขายในตลาด TFEX ก็จะเห็นวา 

มีทั้งลักษณะที่คลายกันและตางกันหลายอยางครับ สวนที่คลายกันก็คือ ลักษณะพื้นฐานวาเปนสิทธิซื้อเหมือนกัน และ 
เมื่อใชสิทธิก็จะไดรับเงินสวนตางหรือที่เรียกวา Cash Settlement เหมือนกัน  สวนที่ตางกันก็คือ Options นั้น  
ตลาดอนุพันธเปนผูกําหนดลักษณะของสัญญา และการซื้อขายการใชสิทธิก็จะค้ําประกันโดยบริษัท สํานักหักบัญชี 
(ประเทศไทย) จํากัด (TCH)  แตสําหรับ DW นั้น ผูออก DW จะเปนคนกําหนดรายละเอียดของ DW ที่จะมา 
ซื้อขายเอง โดยผูลงทุนที่ตองการใชสิทธิจะตองทําการขอใชสิทธิกับผูออกเอง โดยตลาดหลักทรัพยฯ ไมไดค้ําประกันวา 
ผูออก DW จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข  ซึ่งถือเปนความเสี่ยงที่ผูลงทุนจะตองประเมินกอนเขามาซื้อขาย    

 



นอกจากนี้ DW ที่ผูออกเสนอขายในตละรุนจะมีการกําหนดราคาใชสิทธิไวเพียงราคาเดียว ดังนั้น จึงตางกับ 
Options ที่ซื้อขายในตลาด TFEX ซึ่งจะมี Series ใหเลือกซื้อขายจํานวนมาก หรือพูดงาย ๆ ก็คือ การออก DW 
เปรียบเสมือนการนํา Call Options มาขายทีละ Strike ซึ่งในจุดนี้จะเห็นถึงความแตกตางระหวางการซื้อขาย DW 
และ Options ไดวา ในสวนของ Options ผูลงทุนสามารถเขาไปซื้อ (Long) หรือขาย (Short หรือ Write) ได 
ทั้ง 2 ดาน ขณะที่ ในสวนของ DW ผูขายจะเปนผูขาย (Write) DW เพียงผูเดียว และขายพียง Strike เดียวเทานั้น 
ผูลงทุนจึงเปนไดแคผูซื้อ หรือ Long DW เทานั้น อยางไรก็ดี แมวาในเชิงกลยุทธการซื้อขายแลว DW จะไมคลองตัว
เทากับ Options ที่สามารถทํากลยุทธไดสําหรับทุกภาวะตลาด แต DW ก็มีจุดเดน คือ ไมซับซอน ทําใหผูลงทุน
สามารถติดตามทําความเขาใจไดงาย  นอกจากนี้ ตามหลักเกณฑของทางการ ผูออก DW ยังถูกกําหนดใหตองมีการ
แตงต้ังผูดูแลสภาพคลอง หรือ Market Maker ของ DW ที่นํามาจดทะเบียน ซึ่งทําหนาที่เสนอซื้อเสนอขาย เพื่อให
แนใจวาผูลงทุนจะมีราคาซื้อขาย DW ไดเมื่อตองการ ดังนั้น DW จึงนาจะเปนสินคานองใหมที่นาสนใจพอควร   

 
จากที่กลาวขางตนวา ผูออกจะเสนอขาย DW ทีละ Strike หรือครั้งละ Series นั้น มิไดหมายความวา  

ในขณะใดขณะหนึ่ง จะมี DW ที่มีหุนอางอิงเดียวกันและมีราคาใชสิทธิเหมือนกันซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ไมได  
เนื่องจากสํานักงาน ก.ล.ต. ไมมีขอจํากัดวา มีผูออกไดรายเดียวเทานั้น ดังนั้น หากผูออก DW ที่ไดรับอนุญาตจาก 
สํานักงาน ก.ล.ต. มีใจตรงกัน ก็อาจเกิดกรณีการออก DW ที่มีหุนอางอิงและราคาใชสิทธิเหมือนกันได ซึ่งผูลงทุนคง 
ตองศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากรายละเอียดและขอกําหนดสิทธิของ DW ของผูออกแตละรายวาแตกตางกันอยางไรบาง 
ซึ่งในทางปฏิบัติแลว ผูออก DW แตละราย คงจะตองพยายามใหสินคาของตนมีความแตกตางกันไป เพื่อเปนจุดขาย 
และดึงดูดความสนใจจากผูลงทุน 

 
คราวหนาเรามาวิเคราะหกันครับวา DW มีความนาสนใจอยางไรบาง 
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