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ตอนที่ 242 DW กับ Options : เหมือนหรือแตกตาง? 
 

 วนเวียนอยูกับเรื่องทองมาหลายตอนแลว “นัดพบอนุพันธ” ขอเปล่ียนบรรยากาศมาพูดถึงสินคาตัวอื่นๆ บาง 
โดยครั้งนี้ ขอพูดถึงใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrants หรือ DW) ที่ซื้อขายกันในตลาด SET เทียบกับ
ออปชั่น (Options) ที่ซื้อขายกันในตลาด TFEX วามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไรบาง แตกอนอื่น เรามาทบทวน
กันสักนิดครับวา DW และออปชั่น คืออะไร  

 
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrants หรือ DW) เปนตราสารที่ผูออก (Issuer) ใหสิทธิกับผูซื้อ 

หรือผูถือ ในการซื้อหรือขายหลักทรัพยอางอิงในอนาคต ตามจํานวน ราคา และเวลาที่กําหนด ขณะที่ ออปชั่น (Options) 
เปนสัญญาระหวางบุคคล 2 ฝาย คือ ผูซื้อ (หรือผู Long ออปชั่น) และผูขาย (หรือผู Short ออปชั่น) โดยผู Short ออปชั่น 
ใหสิทธิกับผู Long ออปชั่นในการซื้อหรือขายสินคาอางอิงในอนาคต ตามจํานวน ราคา และเวลาที่กําหนดไวในสัญญา 
ซึ่งออปชั่นที่ใหสิทธิซื้อ เรียกวา คอลออปชั่น (Call Options) และออปชั่นที่ใหสิทธิขาย เรียกวา พุทออปชั่น (Put Options) 
โดยที่ทั้งผูถือ DW และผูถือออปชั่น สามารถเลือกที่จะใชสิทธิหรือไมก็ได 
 
 ในเบ้ืองตน อาจกลาวไดวา DW ที่ซื้อขายใน SET นั้นคลายคลึงกับคอลออปชั่น (Call Options) ที่ซื้อขายใน 
TFEX ในสวนของการใหสิทธิแกผูซื้อหรือผูถือ ในการที่จะซื้อสินคาอางอิงในอนาคตตามเงื่อนไขที่กําหนดไว รวมถึง 
เมื่อมีการใชสิทธิ ทั้งผูถือ DW และผูถือคอลออปชั่น จะไดรับการชําระราคาเปนเงินสด (Cash Settlement) โดยไมมี 
การสงมอบสินคาอางอิง อยางไรก็ดี หากพิจารณาในรายละเอียด จะพบวา ความจริงแลว DW และ Call Options นั้น 
มีความแตกตางกันอยูหลายประการครับ 

 
ปจจุบัน DW ที่ซื้อขายใน SET มีสินคาอางอิง คือ หุนจดทะเบียนที่อยูใน SET50 โดยตั้งแตกรกฎาคม 2552 

เปนตนมา มี DW ออกมาใหซื้อขายแลวรวมจํานวน 4 ตัว คือ PTT13CA อางอิงหุน ปตท. ซึ่งหมดอายุไปแลวเมื่อปลายป
ที่แลว KBAN13CA อางอิงหุนธนาคารกสิกรไทย  PTTE13CA อางอิงหุน ปตท.สผ. และ PTT13CB อางอิงหุน ปตท. 
โดยที่ DW 3 ตัวหลัง จะหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ เมษายน และพฤศจิกายน 2553 นี้ตามลําดับ  

 
ผูออก DW จะตองเปนบริษัทที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. และไมไดเปนบริษัทผูออกหุนอางอิงเอง 

หรือพูดงายๆ ก็คือ บริษัทผูออก DW เหลานี้ ขาย DW ที่ใหสิทธิซื้อหุนของบริษัทอื่น ซึ่งบริษัทผูออก DW อาจมีหุน
รองรับการใชสิทธิทั้งหมด หรือมีเปนบางสวน หรือไมมีเลยก็ได นอกจากนี้ ผูออก DW ยังเปนผูกําหนดลักษณะของ
สัญญาและเงื่อนไขอื่น ๆ ของ DW ที่ออกขายเอง เชน ราคาใชสิทธิ วันหมดอายุ วันที่จะใชสิทธิ และวิธีการสงมอบหรือ
ชําระราคา เปนตน ทําให DW ของผูออกแตละราย มีความแตกตางกันได แมวาจะอางอิงกับหุนตัวเดียวกัน ผูออก DW 
จะตองระบุรายละเอียดของ DW ไวในสาระสําคัญและขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่ออกขาย ซึ่งผูที่
สนใจจะซื้อขาย DW จะตองมีการศึกษาขอมูลเหลานี้ใหเขาใจและพิจารณาใหรอบคอบกอนตัดสินใจซื้อขาย  

 
ขณะที่ ออปชั่นที่ซื้อขายใน TFEX มีสินคาอางอิงเพียงตัวเดียว คือ ดัชนี SET50 โดย TFEX เปนผูกําหนด

ลักษณะของสัญญาและเงื่อนไขไวเปนมาตรฐาน หรือที่เรียกกันวา Contract Specification เพ่ือใหผูลงทุนไดทราบ
ขอมูลกอนตัดสินใจเขามาซื้อขาย  

 



นอกจากนี้ DW ที่ผูออกเสนอขายในแตละรุนจะกําหนดราคาใชสิทธิไวเพียงราคาเดียว ซึ่งตางจาก Call 
Options ที่มีราคาใชสิทธิ (Strike Price) ณ ระดับตางๆ ใหเลือกซื้อขายจํานวนมาก เนื่องจากเกณฑของ TFEX 
กําหนดวา ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตองมีคอลออปชั่นที่หมดอายุในเดือนเดียวกันใหเลือกซื้อขายอยางนอย 11 series ที่มี
ราคาใชสิทธิแตกตางกัน ดังนั้น การออก DW จึงเปรียบเสมือนกับการนํา Call Options มาขายทีละ Strike Price 
อยางไรก็ดี ในอนาคตบริษัทผูออก DW อาจมีการนํา DW รุนอื่นๆ ที่มีราคาใชสิทธิตางกันออกมาขายเพิ่มเติมเปน
จํานวนมากได  

 
การซื้อขาย DW ในตลาดหลักทรัพยฯ นั้น สามารถใหความเชื่อมั่นไดเฉพาะในสวนของการซื้อขาย DW วา 

เมื่อผูลงทุนจายเงินซื้อ DW แลวมั่นใจไดวา จะไดรับ DW ที่ซื้ออยางแนนอน ยกเวนเรื่องการใชสิทธิของ DW ซึ่งผูลงทุน
ตองติดตอดําเนินการขอใชสิทธิกับบริษัทผูออก DW เอง ตลาดหลักทรัพยฯ ไมไดค้ําประกันการใชสิทธิหรือไมได
รับประกันวาผูออกจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของ DW แตอยางใด  ดังนั้น ในการซื้อขาย DW ผูลงทุนจึงตองพิจารณาถึง 
ความเสี่ยงดังกลาวดวย โดยตองพิจารณาถึง credit risk ของผูออก DW วาผูออกมีความนาเชื่อถือ มีฐานะการเงินดี  
และมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา ผูออกจะมีความสามารถที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใชสิทธิ
ของ DW ไดตามที่กําหนดไว ซึ่งแตกตางจากการซื้อขายออปชั่นในตลาด TFEX ที่มีสํานักหักบัญชีเขามาทําหนาที่ 
ค้ําประกันการชําระราคาเพื่อใหคูสัญญาทั้งสองฝายแนใจไดวาจะไดรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญาออปชั่น 
ที่ไดตกลงกันเอาไว 

 
จากที่กลาวมาทั้งหมด เปนขอแตกตางระหวาง DW และ ออปชั่น ที่ควรรูเพ่ือประกอบการพิจารณาวาสินคา

ใดที่เหมาะกับสไตลการลงทุนซื้อขายของเราครับ แตไมวาจะเลือกซื้อขาย DW หรือ ออปชั่น ส่ิงสําคัญก็คือ ควรตองมี
ความเขาใจในสินคานั้น ๆ อยางถูกตองและครบถวน กอนตัดสินใจซื้อขายครับ 

 
 
 
 
 
 

 

 สนับสนุนโดย  บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   เว็บไซต : www.tfex.co.th   
 การจัดทําเอกสารเผยแพรนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจและนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนตอการซื้อขายอนุพันธเทานั้น  มิไดเปนการใหคําแนะนําสําหรับการลงทุนแตอยางใด   


