
โพสตทูเดย 
นัดพบอนุพันธ ( 3 กรกฎาคม 2552) 
ตอนที่ 213  DW ตัวแรก - PTT13CA 
 

ลุนกันมานานครับสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrants) หรือที่เรียกชื่อยอวา DW วาจะ 
เริ่มซื้อขายกันไดเมื่อไหร หลังจากไดยินชื่อ DW มานานหลายปแลว ในที่สุด วันที่ 9 กรกฎาคมนี้ จะเปนครั้งแรกที่เรา 
จะมี DW เขามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) “นัดพบอนุพันธ” ครั้งนี้ จึงขอนําเสนอรายละเอียด 
ของ DW รุนแรกในประวัติศาสตร เพ่ือเปนขอมูลแกผูลงทุนประกอบการตัดสินใจซื้อขายครับ 
 

DW รุนแรกที่จะซื้อขายนี้ มีชื่อเรียกเฉพาะรุนวา PTT13CA  ซึ่งเปนชื่อยอท่ีบอกวา DW นี้เปนตราสารที่ให 
สิทธิแกผูถือ DW ในการซื้อหุน PTT ตามเงื่อนไขที่ผูออก DW รุนนี้ ซึ่งก็คือ บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
กําหนด โดยรายละเอียดของเงื่อนไขที่ KGI กําหนดนั้นจะเปดเผยไวในเอกสารที่เรียกวาขอกําหนดสิทธิ ซึ่งผูลงทุนควร 
ตองศึกษาทําความเขาใจกอนตัดสินใจซื้อขายนะครับ แตเพ่ือความสะดวกสําหรับทุกทาน ผมขอสรุปขอกําหนดสิทธิของ 
PTT13CA โดยยอดังนี้ครับ KGI กําหนดให PTT13CA มีราคาใชสิทธิเทากับ 110% ของราคาปด PTT วันที่ 2 กรกฎาคม 
2552 หมายความวา หากวันที่ 2 กรกฎาคมนี้ ราคา PTT ปดที่ 220 บาท ราคาใชสิทธิก็คือ 242 บาท ดังนั้น ผูลงทุนจะมี
กําไรก็ตอเมื่อราคา PTT สูงกวา 242 บาท แตอยาลืมวายังมีตนทุนในการซื้อ PTT13CA ซึ่ง KGI กําหนดไวที่ 2.72%  
จากตัวอยางนี้จะอยูท่ีประมาณ 6 บาทตอหนวย นอกจากนี้ KGI ยังกําหนดวาตองถือ DW 5 หนวย จึงจะสามารถใชสิทธิ 
ได PTT 1 หุน ดังนั้น หากคิดตนทุนกันเต็มที่แลว ก็จะมีตนทุนในการซื้อ PTT13CA จํานวน 5 หนวย เปนเงินประมาณ 
30 บาท ดังนั้น การตัดสินใจวาควรจะซื้อ PTT13CA หรือไมนั้น จึงขึ้นอยูกับผูลงทุนที่มองวาราคา PTT จะปรับตัวไป 
อยูที่ระดับใด ซึ่งจากตัวอยางนี้ จุดคุมทุนจะคํานวณจากราคาใชสิทธิบวกกับตนทุนในการซื้อ PTT13CA จํานวน 5 หนวย 
= 242 + 30 = 272 บาท นั่นคือ ทานจะคุมทนุก็ตอเมื่อราคา PTT ขึ้นไปถึง 272 บาทครับ 
 

PTT13CA มีอายุ 6 เดือน โดยใหใชสิทธิไดเพียงครั้งเดียวเทานั้นเมื่อครบกําหนดอายุ แตในการใชสิทธินั้น 
ผูถือ PTT13CA จะไมไดรับหุน PTT จริง แตไดรับเงินจาก KGI เทากับสวนตางของราคาใชสิทธิกับราคาหุน PTT ซึ่ง
เรียกวาการชําระราคาเปนเงินสด (Cash Settlement) นั่นเอง ยกตัวอยางเชน หากในวันใชสิทธิ ราคา PTT อยูที่ 290 
บาท ราคาใชสิทธิตามตัวอยางคือ 242 บาท หากผูลงทุนถือ PTT13CA อยู 1,000 หนวย จะไดรับเงินจากการใชสิทธิ
เทากับ (290 - 242) x (1000/5) = 9,600 บาท แตในกรณีที่ทานถือ DW เพ่ือรอใชสิทธิตามที่กําหนด มีขอสังเกตอยู 
2 ประการคือ ประการแรก เรื่องภาษี การใชสิทธิแบบนี้ไมถือเปนการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ผูลงทุนจึงตองนํา 
เงินที่ไดรับจากการใชสิทธิ 9,600 บาทไปคํานวณรวมเปนรายไดเพ่ือเสียภาษี และประการที่สอง เนื่องจากผูออก 
PTT13CA ไมใชบริษัทเจาของหุน แตเปนบริษัทหลักทรัพย ดังนั้น ผูลงทุนจึงมีความเสี่ยงวาผูออกจะสามารถชําระ 
เงินสวนตางไดตามที่ตกลงไวหรือไม หรือที่เรียกวา credit risk นั่นเอง 

 
ผูลงทุนที่ตองการซื้อ PTT13CA สามารถซื้อไดในราคาจองจากผูจัดจําหนาย หรือรอซื้อในกระดานของตลาด

หลักทรัพยฯ ในลักษณะเดียวกับการซื้อหุนจดทะเบียนตามปกติ และเมื่อใดที่ราคาของ PTT13CA ที่ซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยฯ สูงกวาราคาที่ผูลงทุนซื้อมา ผูลงทุนก็สามารถขาย PTT13CA เพ่ือรับรูกําไรไดตามตองการ โดยไมตองรอ 
ไปจนถึงวันครบกําหนดอายุเพ่ือใชสิทธิ ซึ่งกรณีนี้จะถือวาเปนการขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งผูลงทุนทั่วไป 
จะไดรับยกเวนภาษีกําไรจากการขายดวยครับ 

 



คําถามที่ผูลงทุนมักจะถามก็คือ แลวควรพิจารณาปจจัยอะไรบางในการตัดสินใจซื้อ PTT13CA ผมขอให
คําแนะนําแบบกลาง ๆ วา การซื้อ DW นั้น ผูลงทุนจะไดรับประโยชนก็ตอเมื่อราคาหุนปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นและตองสูงกวา
ราคาใชสิทธิ มิฉะน้ัน ผูถือก็จะไมไดอะไรเลย ซ้ํายังจะขาดทุนเพราะจายเงินซื้อ PTT13CA ไปแลว ซึ่งคิดเปนอัตรา 
ผลขาดทุน 100% แตถามีความเห็นเกี่ยวกับราคาหุนอางอิงในใจวามีแนวโนมขึ้น การซื้อ PTT13CA จะใชเงินลงทุน 
นอยกวาการซื้อหุน PTT ครับ เทียบงาย ๆ ครับ จากตัวอยางเดิม หากซื้อ PTT 1 หุน ใชเงิน 220 บาท แตซื้อ PTT13CA  
5 หนวยเพ่ือใชสิทธิ 1 หุน ใชเงินแค 30 บาทเทานั้น ตางกันเกือบ 7 เทาตัว ดังนั้น หากคาดการณถูกทาง คือ ราคาหุน 
PTT ขึ้นจริง ผูลงทุนก็จะไดกาํไรในอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับจํานวนเงินทุนในการซื้อ DW แตหากถามวา จะคาดการณ
ไดอยางไรวาราคาหุน PTT จะปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลง ในสวนนี้ผูลงทุนคงตองใชการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน เชน 
แนวโนมราคาน้ํามัน เปนตน ประกอบกับการวิเคราะหทางเทคนิคเพ่ือดูแนวโนมราคาหุน PTT ดวย ซึ่งผมขอแนะนํา 
ใหทานผูลงทุนสอบถามหรือปรึกษากับโบรกเกอรที่ทานใชบริการอยูครับ 

 
สําหรับทานที่เกรงวาการซื้อขาย PTT13CA จะไมมีสภาพคลองนั้น ตลาดหลักทรัพยฯ ไดกําหนดให KGI  

ทําหนาที่ดูแลสภาพคลองของ PTT13CA ดวย โดยสิ่งที่ KGI ตองทําคือ การเสนอราคาทั้งดานซื้อและดานขายเขาไป 
ในกระดาน เพ่ือใหมีราคาซื้อขายปรากฏตามเวลาที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ คือ ราคาเสนอซื้อและเสนอขายจะตอง
หางกันไมเกิน 10 ชวง และตองมีปริมาณการเสนอซื้อเสนอขายแตละดานไมตํ่ากวา 10,000 หนวย ซึ่งส่ิงเหลานี้เปน
ขอมูลที่ผูออก DW กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ เพ่ือชวยสรางความมั่นใจใหผูลงทุนที่ตองการซื้อหรือขาย นอกจากนี้ 
ตลาดหลักทรัพยฯ ยังกําหนดใหผูออก DW ตองเปดเผยขอมูลผลการปฏิบัติงานเหลานี้ทุกเดือน ซึ่งถือเปนขอมูลเชิง
คุณภาพสวนหนึ่งใหผูลงทุนไดทราบวา บริษัทผูออก DW มีคุณภาพและปฏิบัติตามส่ิงที่ตกลงไวหรือไม 

 
ทายสุดนี้ ผมขอฝากไววาแม DW จะซื้อขายในกระดานของตลาดหลักทรัพยฯ แตลักษณะและธรรมชาติของ 

DW นั้นเปนอนุพันธแบบหนึ่ง ดังนั้น ในเชิงของความเสี่ยงและผลตอบแทนจึงคลายคลึงกับการซื้อ หรือ Long ออปชั่น 
ใน TFEX ครับ นั่นคือ ใชเงินนอย มีโอกาสทํากําไรไดสูง แตก็อาจขาดทุนไดทั้งจํานวนเชนกัน สําหรับในชวงเริ่มตนนี้ 
เรามี DW ซื้อขายแคตัวเดียว แตในอนาคต อาจมีผูออก DW บนหุนเดียวกันหรือตางหุนกันก็ได ผมจึงอยากขอย้ําวา 
DW แตละตัวอาจตางกัน และไมวาจะเปนรุนใดน้ัน ผูลงทุนท่ีสนใจจะซื้อขาย DW จึงควรศึกษาหนังสือชี้ชวน 
และขอกําหนดสิทธิอยางรอบคอบและมั่นใจวาเขาใจเรื่องผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนท่ีจะตัดสินใจซื้อขาย 
ขอใหโชคดีกับการซื้อขาย PTT13CA ซึ่งเปน DW ตัวแรกในประวัติศาสตรตลาดทุนไทยครับ 
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