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ตอนที่ 214   สารพันคําถามกับ Derivative Warrants  
 

เมื่อวานนี้ (9 กรกฎาคม) เรามี DW รุนแรก คือ PTT13CA ประเดิมซื้อขายกันไปแลว ดังนั้น ในครั้งนี้ “นัดพบ
อนุพันธ” จะขอพูดถึงใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrants) หรือ DW อีกสักครั้ง ในประเด็นที่ผูลงทุนไดมี
การสอบถามกันเขามา เพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับ DW เพ่ิมขึ้นครับ 

 
คําถามแรก คือ ใครจะเปนผูออก DW ไดบาง ตามเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเปนผูคุมกฎในปจจุบัน ผูที่

สามารถออก DW ได ตองเปนบริษัทหลักทรัพย หรือสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ โดยตองมีคุณสมบัติครบถวน
ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ทั้งเรื่องความสามารถในการบริหารความเสี่ยงและฐานะการเงิน เชน ผูออก DW ตอง
ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูใน 4 ลําดับแรกจากสถาบันจัดอันดับที่ไดรับการยอมรับ เปนตน ดังนั้น ในอนาคต
อันใกล ก็อาจมีบริษัทหลักทรัพยรายอื่นออก DW มาเสนอขายใหแกผูลงทุนไดอีกครับ   

 
คําถามตอมา ก็คือ นอกจาก KGI ซึ่งเปนผูออก PTT13CA แลว ผูออกรายอื่นสามารถออก DW ที่อางอิงกับหุน 

PTT ไดอีกหรือไม และหากมีผูออกหลายๆ รายออก DW บนหุนเดียวกัน จะมีการดูแลกันอยางไร ผูลงทุนจะทราบได
อยางไรวา DW รุนไหนเปนของผูออกรายใด ในสวนนี้ ขอตอบวา ผูออก DW หลายรายสามารถออก DW บนหุน
อางอิงเดียวกันได และ DW ท่ีออกโดยผูออกแตละรายนั้นจะใชชื่อยอท่ีตางกัน ซึ่งจะชวยใหผูลงทุนเห็นความ
แตกตางของ DW แตละรุนได โดยอักษรยอของ DW จะขึ้นตนดวยชื่อยอของหุนอางอิง ในกรณีของ PTT13CA ก็คือ 
PTT ตามมาดวยหมายเลขประจําตัวของแตละโบรกเกอรที่เปนผูออก ในที่นี้ คือ 13 ซึ่งเปนหมายเลขโบรกเกอรของ KGI 
ถัดมาเปนตัวอักษร C ซึ่งหมายถึง Call warrant หรือสิทธิในการซื้อหุน และตัวอักษรปดทายชื่อยอ ซึ่งสามารถเปนได
ต้ังแต A ถึง Z ซึ่งแสดงถึงรุนของ DW โดย A หมายถึงรุนแรก ไปตามลําดับ ดังนั้น หากมีผูออกรายอื่นออก DW บน 
PTT อีก ชื่อยอของ DW ตัวใหม ในสวนของหมายเลขของโบรกเกอรก็จะเปล่ียนไป เชน หากโบรกเกอรหมายเลข 6  
เปนผูออก ก็จะใชตัวเลข 06 แทนที่ตัวเลข 13 เปนตน โดยในชวงเริ่มตนนี้ ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดให DW มีไดเฉพาะ 
Call Warrant ที่อางอิงกับหุน 50 ตัวที่เปนองคประกอบของดัชนี SET50 Index เทานั้นครับ 

 
สวนความกังวลในเรื่องที่ผูออกหลายรายสามารถออก DW บนหุนเดียวกันแลวจะมีการดูแลอยางไรนั้น 

สํานักงาน ก.ล.ต. จะเปนผูติดตามควบคุมจํานวน DW ที่ออกไปแลวและกําลังจะออกทั้งหมดครับ โดยไดกําหนดให 
ผูออก DW ตองไปยื่นขอตรวจสอบหุนอางอิงกับสํานักงาน ก.ล.ต. กอนที่จะออก DW ซึ่งจะทําให สํานักงาน ก.ล.ต.  
ไดทราบและสามารถควบคุมจํานวนของ DW ไดวา ออกไปแลวเปนจํานวนเทาไร และจะมีการออกเพิ่มอีกเทาไร 
โดยไดกําหนดเปนแนวทางอนุญาตการออก DW ไวเปนเปอรเซ็นตเทียบกับจํานวนหุนอางอิงครับ 

 
คําถามยอดฮิตอีกเรื่องหนึ่ง คือ ควรซื้อขาย DW ที่ราคาใด จึงจะถือไดวาเปนราคาที่เหมาะสม ไมสูงหรือไมตํ่า

จนเกินไป ผูลงทุนสามารถใชวิธีคํานวณราคา DW ที่เหมาะสมแบบคราวๆ โดยใชการเปรียบเทียบราคาใชสิทธิกับราคา
ตลาดของหุนอางอิงในอนาคตที่ผูลงทุนคาดไว ในกรณีของ PTT13CA วันใชสิทธิจริงๆ ของ คือวันที่ 18 ธันวาคม 2552 
ซึ่งยังมาไมถึง สมมติวาราคาตลาดของ PTT ปจจุบันอยูที่ 230 บาท ผูลงทุนยังมีเวลาอีกประมาณ 5 เดือนกวา ๆ ใหลุน
วาราคาตลาดของ PTT อาจสูงขึ้นไปที่ระดับเกินกวา 252 บาทที่เปนราคาใชสิทธิก็ได หากผูลงทุนคาดวา ณ วันใชสิทธิใน
เดือนธันวาคมราคา PTT จะขึ้นไปไดถึงระดับ 290 บาท ผูลงทุนอาจสนใจซื้อ PTT13CA ที่มีอัตราใชสิทธิ 5 DW แลกหุน 
PTT 1 หุน ในวันนี้ ที่ราคาประมาณ 7.60 บาท คํานวณจาก (290-252)/5 หรือ ถาผูลงทุนคาดวา ราคา PTT ในเดือน



ธันวาคมจะสูงขึ้น แตอาจขึ้นไดเพียง 280 บาทเทานั้น ราคา PTT13CA ที่ผูลงทุนควรจายซื้อ ก็จะอยูที่ระดับ 5.60 บาท 
ในทางกลับกัน หากพิจารณาแลวเห็นวา ราคา PTT ในอนาคตไมเกินราคาใชสิทธิ ราคา DW ที่คํานวณไดจะเปน 0 บาท
เปนตน ดังนั้น ผูลงทุนสามารถใชราคา DW ที่คํานวณไดนี้มาเทียบกับราคา DW ที่ซื้อขายอยูบนกระดานในปจจุบัน เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจซื้อขาย 

 
อีกประเด็นหนึ่งที่เปนความกังวลของผูลงทุน ก็คือ กลัววาซื้อ DW ไปแลวจะขายเพื่อทํากําไรไมได หรือกลัววา

จะกลับมาซื้อ DW บนกระดานอีกไมได สําหรับเรื่องนี้ ไดมีการกําหนดกลไกที่จะชวยลดความกังวลดังกลาว คือ การซื้อ
ขาย DW ในตลาดหลักทรัพยฯ ตองมีผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) ดังนั้น ผูลงทุนจะไดเห็นราคาเสนอซื้อเสนอขาย
ของ DW ที่ผูดูแลสภาพคลองสงเขามาในกระดานซื้อขาย เพ่ือเปนราคาที่ผูลงทุนจะใชในการตัดสินใจซื้อหรือขายครับ 
โดยผูลงทุนสามารถศึกษาเง่ือนไขในการดูแลสภาพคลองไดจากขอกําหนดสิทธิของ DW แตละรุนวา ผูดูแลสภาพคลอง 
จะสงคําส่ังเสนอซื้อขายอยางนอยกี่ชวงราคา และเสนอซื้อขายในปริมาณอยางนอยกี่หนวย หรือมีเง่ือนไขใดบางที่ผูดูแล
สภาพคลองจะไมปฏิบัติหนาที่ 

 
“นัดพบอนุพันธ” หวังวาคําตอบขางตนจะชวยใหทานผูอานเขาใจ DW เพ่ิมขึ้นนะครับ สําหรับทานผูลงทุนที่

สนใจซื้อขาย DW สามารถติดตอสอบถามขอคําแนะนําเพ่ิมเติมไดจากบริษัทหลักทรัพยที่เปนโบรกเกอรของทาน และ
อยาลืมวา กอนตัดสินใจซื้อขาย ผูลงทุนควรมั่นใจแลววา มีความเขาใจ DW อยางถูกตองและครบถวนทุกประเด็นจริงๆ 
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