
นัดพบอนุพันธ 
โพสตทูเดย (18 ธันวาคม 2552) 
ตอนที่ 236   DW  ในรอบป 52  
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative warrants) หรือ DW ที่ออกโดยภาคเอกชนนั้น นับเปนสินคาใหมที่เริ่ม
มีการซื้อขายเมื่อชวงกลางป 2552 นับตั้งแตเดือนกรกฎาคม 52 เปนตนมา ถึงตอนนี้เรามี DW มาซื้อขายแลว 3 ตัว
ดวยกัน โดยตัวแรก คือ PTT13CA เปน DW ที่อางอิงกับหุน ปตท. ตัวที่ 2 คือ KBAN13CA เปน DW ที่อางอิงกับหุน
ธนาคารกสิกรไทย และ ตัวที่ 3 คือ PTTE13CA เปน DW ที่อางอิงกับหุน ปตท.สผ. ในครั้งนี้ “นัดพบอนุพันธ” จึงขอนํา
ขอมูลการซื้อขายโดยรวมของ DW ในชวงที่ผานมา พรอมกับขอสังเกตเกี่ยวกับการซื้อขาย DW มาสรุปใหทราบกันครับ 

 
หากพิจารณาขอมูลยอนหลังตั้งแต DW เริ่มเปดซื้อขายจนกระทั่งถึงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา มูลคา 

การซื้อขาย DW ทั้ง 3 รุน รวมแลวประมาณ 650.79 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนประมาณ 0.03% ของมูลคาการซื้อขาย
ทั้งหมดของตลาดหลักทรัพย ซ่ึงหากจําแนกตามประเภทผูลงทุนแลว พบวา ผูลงทุนทั่วไปมีการซื้อขาย DW คิดเปน
ประมาณ 72% ของมูลคาซื้อขาย DW โดยรวม ขณะที่ผูลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดสวนประมาณ 28%   

 
สถิติการซื้อขาย DW ตั้งแตวันเร่ิมจดทะเบียนจนถึง 30 พฤศจิกายน 2552 

DW วันจดทะเบียน จํานวนหนวย
ที่จดทะเบียน 
(ลานหนวย) 

ป ริ ม าณก า ร ซื้ อ
ขายเฉล่ียตอวัน 
(ลานหนวย) 

มู ล ค า ก า ร ซื้ อ
ขายเฉลี่ยตอวัน 
(ลานบาท) 

ราคา
เสนอ
ขาย 

ราคา
สูงสุด 

ราคา
ต่ําสุด 

PTT13CA 9 ก.ค. 52 7.29 0.79 4.31 6.23 7.80 0.48 
KBAN13CA 27 ส.ค. 52 22.60 0.99 2.45 2.60 3.50 1.75 
PTTE13CA 5 พ.ย. 52 25.69 1.83 2.85 1.64 1.72 0.95 

 
จะเห็นไดวา DW ที่มีอยูมีปริมาณการซื้อขายโดยเฉล่ียในราว 1 ลานหุนตอวัน ซ่ึงถือวาไมมากนักเมื่อเทียบกับ

การซื้อขายหุนแมของ DW โดยการซื้อขาย DW น้ันมีความคึกคักเปนชวง ๆ สวนมากจะเปนชวงแรกของการเขาจด
ทะเบียนและชวงที่ตลาดมีแนวโนมจะปรับตัวสูงข้ึนอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม เน่ืองจาก DW ทั้ง 3 ตัวขางตนนั้น มีอายุ
จํากัดแค 6 เดือน ดังน้ัน ยิ่งใกลวันหมดอายุ ทั้งราคาและปริมาณการซื้อขายโดยรวมก็ควรจะลดลง เนื่องจากโอกาสที่ 
ผูลงทุนจะไดรับกําไรจากการใชสิทธิน้ันแทบไมมีแลว สําหรับ DW ตัวแรก คือ PTT13CA ที่มีกําหนดครบอายุในวันที่ 
18 ธ.ค. 52 น้ัน ไดมีการหยุดพักการซื้อขายเพื่อรอการใชสิทธิตั้งแตวันที่ 14 ธ.ค.ที่ผานมาแลว 

 
ทั้งนี้ จากการซื้อขาย DW ที่ผานมา “นัดพบอนุพันธ” มีขอสังเกตเกี่ยวกับการซื้อขาย 2 ประการดังนี้ครับ 
ประการแรก กอนที่จะตัดสินใจซื้อ DW ผูลงทุนควรคํานวณราคา DW ที่จะซ้ือน้ันวาคุมหรือไม ตัวอยางเชน  

สมมติให PTT13CA ราคา 6 บาท มีราคาใชสิทธิที่ 251.89 บาท และมีอัตราการใชสิทธิ 5:1 ซึ่งหมายความวาใช DW  
5 หนวย มาแลกซื้อหุนได 1 หุน ดังนั้น ตนทุน DW จะอยูที่ 30 บาท (DW 5 หนวย x 6 บาท) โดยผูลงทุนจะเริ่มมีกําไร  
เมื่อหุนแมมีราคาอยูที่ประมาณ 282 บาท (251.89 บาท + ตนทุน 30 บาท) ดังนั้น ผูลงทุนควรพิจารณาราคาหุนแมดวย 
วามีทางเปนไปไดหรือไม กอนที่จะตัดสินใจเขามาซื้อขาย DW ทานผูอานจะลองคํานวณตามดูคราวๆ ในใจบางก็ดีครับ 

 



ประการที่สอง ผูลงทุนควรดูขอมูลเชิงคุณภาพอื่นๆ ประกอบดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลของผูออก DW 
ไมวาจะเปนในเร่ืองของฐานะการเงินหรือความนาเชื่อถือของผูออก เน่ืองจากหากมีการใชสิทธิใน DW ผูลงทุนจะ
เรียกรองไดจากผูออก DW เทานั้น จึงจําเปนตองพิจารณาเร่ืองดังกลาวดวย ซ่ึงในสวนนี้ การกําหนดคุณสมบัติของ 
ผูออก DW ใหเปนบริษัทที่ตองมีคุณสมบัติเกง รวย ดี ก็นับเปนตัวชวยไปไดเปลาะหนึ่ง    

นอกจากนี้ สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม ก็คือ ขอมูล outstanding ของ DW เมื่อ
เทียบกับจํานวนที่จดทะเบียนทั้งหมด ซ่ึงหมายถึง จํานวน DW ที่อยูในมือผูลงทุน ทั้งนี้ เน่ืองจากผูออก DW ทําหนาที่
ผูดูแลสภาพคลองดวย จึงมีการรับซ้ือ DW กลับแลวนําออกมาขายใหมดวย ตัวอยางเชน ขอมูล outstanding เทากับ 
55% แปลวา DW อยูในการถือครองของผูลงทุนทุกประเภทรวมกันประมาณ 55% ที่เหลืออีก 45% ของ DW เปนการ 
ถือครองโดยผูดูแลสภาพคลอง ดังนั้น ขอมูล outstanding จึงเปนขอมูลเชิงคุณภาพที่สะทอนใหเห็นถึง supply ในตลาด 
หรือโดยนัยสามารถชี้ใหเห็นถึงสภาพคลองของ DW ซ่ึงเปนขอมูลที่ผูลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจซื้อขาย
ดวยครับ  

นอกจากนี้ ยังมีขอมูลที่ผูออกเปดเผยในเรื่องของการทําหนาที่ของผูดูแลสภาพคลองที่ไดรับการแตงตั้งจาก 
ผูออก DW ดวย ซึ่งเง่ือนไขการทําหนาที่ดังกลาวอยูในขอกําหนดสิทธิของ DW เชน ผูดูแลสภาพคลองจะสงคําสั่งซ้ือ 
ขายทั้งสองขางโดยมีสวนตางระหวางราคาซื้อขายไมเกิน 10 spread โดยมีปริมาณการเสนอซื้อและขายไมต่ํากวา 
10,000 หนวย เปนตน สวนการเปดเผยขอมูลวา ผูดูแลสภาพคลองสามารถทําหนาที่ไดมากนอยเพียงใดในการซื้อขาย
แตละเดือน มีเปดเผยอยูในเว็บไซดของตลาดหลักทรัพย www.set.or.th ครับ 

   
ที่ผานมาในปนี้นับวาเปนการเริ่มตนที่ดีของการซื้อขาย DW “นัดพบอนุพันธ” เชื่อวา ในปหนาจะมีผูออก 

รายใหม ๆ เขามาเพิ่มเติมและสรางสีสันใหกับตลาด DW ซ่ึงจะชวยสนับสนุนใหการซื้อขาย DW เติบโตยิ่งข้ึนครับ 
 
 

 สนับสนุนโดย  บรษิัท ตลาดอนุพนัธ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   เว็บไซต : www.tfex.co.th   
 การจัดทําเอกสารเผยแพรนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจและนําเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการซ้ือขายอนุพันธเทาน้ัน  มิไดเปนการใหคําแนะนําสําหรับการลงทุนแตอยางใด   


