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ส่วนท่ี 1: ท่ีมา 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) มนีโยบายสนับสนุนใหผ้ลติภณัฑท์ีเ่ชื่อมโยง
กบัต่างประเทศ (“Cross Border Products”) เขา้มาจดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพือ่เพิม่โอกาสและ
ทางเลอืกในการลงทุนให้แก่ผูล้งทุนและเป็นประโยชน์ในการกระจายการลงทุน  ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ์ 
(Derivative Warrant หรือ DW) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ลงทุนที่ต้องการมี Exposure ใน Cross Border 
Products โดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดเ้ปิดใหม้กีารจดทะเบยีนซือ้ขาย DW ทีม่สีนิทรพัยอ์า้งองิ (Underlying) เป็น
ดชันีหลกัทรพัยต์่างประเทศ ตัง้แต่ปี 2562 เป็นตน้มา  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มแีนวคดิทีจ่ะปรบัปรุงและพฒันาผลติภณัฑ ์DW โดยขยายขอบเขตของ DW ทีจ่ด
ทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรพัย์ฯ ให้ครอบคลุม DW ที่มสีนิทรพัย์อ้างอิงเป็นหุ้นต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม
ทางเลอืกในการลงทุนใหผู้ล้งทุนในการทีจ่ะม ีExposure กบัหุน้ต่างประเทศอนัเป็นลกัษณะเดยีวกนักบัตลาด
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ เช่น  ฮ่องกง ไต้หวนั และสงิคโปร์ ที่มกีารจดทะเบียนซื้อขาย DW ที่อ้างองิกบัหุ้น
ต่างประเทศในตลาดของตน เป็นตน้  

นอกจากนี้ เพื่อใหห้ลกัเกณฑข์อง DW มคีวามเหมาะสม ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เหน็ว่าควรมกีารทบทวน
หลกัเกณฑข์อง DW ทัง้ในส่วนหลกัเกณฑข์อง DW ทีเ่ป็น Cross Border Products และในส่วนอื่นของ DW ให้
มคีวามยดืหยุน่และเหมาะสมกบัสภาพการซือ้ขายในปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคต 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึขอรบัฟังความคดิเหน็จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
พจิารณาปรบัปรุงหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ โดยท่านสามารถใหค้วามเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ไดต้ัง้แต่บดันี้จนถงึวนัที ่9 มถิุนายน  2564  

ทัง้นี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุวรรณี ตัง้วีระพงษ์ ฝ่ายพัฒนา
ผลติภณัฑต์ราสารทนุ หรอื E-mail SET-DW@set.or.th 
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ส่วนท่ี 2 : ประเดน็รบัฟังความคิดเหน็ 

I. ปรบัปรงุหลกัเกณฑเ์พ่ือสนับสนุน Cross Border products 

เพื่อสนับสนุนให้มีการจดทะเบยีนและซื้อขาย Cross Border Products เพิม่ขึ้นในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
และขยายโอกาสทางธุรกจิของผูอ้อก DW ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มแีนวความคดิทีจ่ะขยายสนิทรพัยอ์า้งองิของ DW 
ใหค้รอบคลุมถงึหุน้ต่างประเทศและขยายดชันีอา้งองิต่างประเทศใหก้วา้งมากขึน้ รวมถงึทบทวนหลกัเกณฑ์ที่
เกี่ยวขอ้ง ทัง้การเปิดเผยข้อมูล การเพกิถอน และการซื้อขายของ DW ที่อ้างองิสนิทรพัย์ต่างประเทศ ให้
เหมาะสมและลดอปุสรรคในการด าเนินการ จงึขอเสนอปรบัปรงุหลกัเกณฑโ์ดยมรีายละเอยีดสรปุได ้ดงันี้ 

1. ปรบัปรงุเกณฑท่ี์เก่ียวกบัสินทรพัยอ้์างอิงของ  DW 

1.1. เพ่ิมสินทรพัย์อ้างอิงของ DW ให้ครอบคลุมถึงหุ้นต่างประเทศ เพื่อเพิม่โอกาสทางธุรกจิส าหรบั
ผูป้ระกอบการและทางเลอืกใหแ้ก่ผูล้งทุน ทัง้นี้ จะมกีารก าหนดใหโ้ควตาส าหรบัการออก DW ทีอ่า้งองิ
หุน้ต่างประเทศ ซึง่เป็นหลกัการเดยีวกนักบัตลาดหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

ข้อเสนอ เพิ่มสินทรพัย์อ้างอิงของ DW เป็นหุ้นต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนด1 และมคีณุสมบตัเิพิม่เตมิ ดงันี้ 

• เป็นหุ้นต่างประเทศที่มีขนาดใหญ่ ที่มีขนาดขัน้ต ่าตามที่ตลาดหลักทรพัย์ฯ ก าหนด โดยตลาด
หลกัทรพัย์ฯ จะทบทวนขนาดขัน้ต ่าเป็นระยะเพื่อความเหมาะสม ในช่วงแรก คาดว่าจะก าหนดให้
เป็นหุน้ต่างประเทศที่ม ีMarket Capitalization เฉลีย่ 3 เดอืนมากกว่า 200,000 ลา้นบาท (ประมาณ 
1% ของ Market Capitalization ของ SET หรอืเทยีบเทา่หุน้ไทยอนัดบัที ่20) 

• ไมเ่ป็นหุน้ต่างประเทศทีเ่ขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอนจากการจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยต์่างประเทศ  
• ก าหนดโควตาการออก DW ทีม่สีนิทรพัยอ์า้งองิเป็นหุน้ต่างประเทศ โดยเมื่อนับรวม DW ทีอ่อกโดย

ผู้ออก DW ทุกรายแล้วต้องไม่เกนิ 15% ของจ านวนหุ้นต่างประเทศนัน้ ๆ ที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยต์่างประเทศ 
 

1.2. ปรบัปรงุคณุสมบติัของดชันีหลกัทรพัยต่์างประเทศท่ีเป็นสินทรพัยอ้์างอิงของ DW ใหค้รอบคลุม
ดชันีมากขึน้ 

 

                                                           
1 อา้งองิประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 15/2553 เรือ่ง การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์
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โดยสรุปคือเสนอให้เปลี่ยนแปลงหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดชันี จากเดิมที่ก าหนดไว้ว่าเป็นหุ้นในตลาดที่
ส านักงาน กลต.ให้การยอมรบั และม ีmarket capitalization สูงสุด 30 อนัดบัแรก เปลี่ยนเป็นหุ้นในตลาดที่
ส านักงาน กลต.ใหก้ารยอมรบั หรอื หุน้ในตลาดทีม่ ีmarket capitalization สูงสุด 30 อนัดบัแรก ซึ่งจะท าให้
ดชันีทีส่ามารถน ามาใชเ้ป็นดชันีอา้งองิมคีวามครอบคลุมมากขึน้ 

2.  ปรบัปรงุหลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและการเพิกถอน DW เพื่อใหร้องรบั DW ทีม่สีนิทรพัย์อา้งองิ
เป็นหุน้ต่างประเทศ และมคีวามเหมาะสม 

ขอ้เสนอ  
• ปรบัปรุงเกณฑ์ใหผู้อ้อก DW เปิดเผยช่องทางเขา้ถงึขอ้มูลปัจจุบนัของสนิทรพัย์อา้งองิต่างประเทศ

ทัง้หมด (ทัง้หุน้ และดชันี) จากเดมิทีจ่ ากดัเฉพาะดชันีอา้งองิต่างประเทศ  
• ปรบัปรงุเกณฑโ์ดยก าหนดใหผู้อ้อก DW เปิดเผยราคาอา้งองิทีใ่ชใ้นการค านวณมลูค่าเงนิสดทีส่่งมอบ

โดยไมช่กัชา้ เพือ่ใหม้คีวามยดืหยุน่ แทนเกณฑปั์จจุบนัทีก่ าหนดใหเ้ปิดเผยภายในวนัทีท่ราบราคา 
• ปรบัปรงุเกณฑก์ารเพกิถอน จากเดมิทีก่ าหนดใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ สามารถเพกิถอน DW ทีอ่า้งองิกบั

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่สินทรัพย์อ้างอิงถูกเพิกถอน หรือถูกขึ้น
เครื่องหมาย SP เกนิกว่า 20 วนัท าการ เปลี่ยนแปลงโดยขยายใหค้รอบคลุมกรณีสนิทรพัย์อา้งองิที่
เป็นหุน้ต่างประเทศถกูเพกิถอน หรอืถกูขึน้เครือ่งหมาย SP เกนิกว่า 20 วนัท าการ  

• ปรบัปรุงเกณฑก์ารเพกิถอน โดยใหผู้อ้อก DW สามารถรอ้งขอเพกิถอน DW เมื่อไม่มขีอ้มลูสนิทรพัย์
อ้างองิต่างประเทศที่เพยีงพอต่อการตดัสนิใจลงทุน เพื่อให้ครอบคลุมทัง้หุ้นต่างประเทศและดัชนี
ต่างประเทศ  จากปัจจุบนัทีก่ าหนดเฉพาะดชันีอา้งองิต่างประเทศ 

3.  ปรบัปรงุกรอบการเคล่ือนไหวราคาสูงสุดและราคาต า่สุด (Ceiling & Floor) ส าหรบั DW ทีอ่า้งองิ
สินทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถใช้ราคาปิดล่าสุดของหุ้นต่างประเทศหรือดัชนี
หลกัทรพัย์ต่างประเทศในการค านวณ Ceiling & Floor ของ DW ได้ เนื่องจากราคาของสนิทรพัย์อา้งองิ
ต่างประเทศของ DW อาจมกีารซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยต์่างประเทศหลายแห่ง ซึง่มเีวลาปิดท าการซือ้
ขายแตกต่างจากเวลาท าการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

สตูรการค านวณ C & F ของ DW เดิม ข้อเสนอ 
- การซือ้ขายในวนัแรก: ราคา IPO + (ราคาปิด 
Underlying * Exercise Ratio * 100%) ทัง้นี้ไมต่ ่า
กว่า 0.01 บาท 

- การซื้อขายในวนัต่อไป: ราคาปิด DW วนัท าการ
ซื้ อ ข ายก่ อนห น้ า  +  (ร าคา ปิด  Underlying * 
Exercise Ratio * 30%) 

ไม่เกนิ 20 เท่าของราคา DW (ราคาปิด DW วนั
ก่อนหน้า/ราคาเสนอขายครัง้แรกหรอืราคา IPO) 
ทัง้นี้ ราคาต ่าสดุ 0.01 บาท 
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ทัง้นี้ จากการศกึษาขอ้มูลความเคลื่อนไหวของดชันีหลกัทรพัย์ต่างประเทศ ขอ้มูลยอ้นหลงั 10 ปีพบว่า
ดชันีต่างประเทศในตลาดหลกัทรพัยห์ลกัๆ เชน่ ตลาดอเมรกิา ตลาดยโุรป ตลาดญีปุ่่ น มกีารเคลื่อนไหว 1 
วนัในกรอบ ±4% คดิเป็น 99% ของจ านวนวนัทัง้หมด ซึ่งการก าหนดกรอบ Ceiling & Floor ที ่20 เท่า
ของราคาปิด DW ตามทีเ่สนอ จะครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงราคาของ DW ได้ 98% ของ DW ทีอ่า้งองิ
ดชันีหลกัทรพัยต์่างประเทศทัง้หมด  
 

II. ปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารเพิกถอน DW   

ขอ้เสนอ เพิม่เหตุเพกิถอนทีผู่จ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ สามารถเพกิถอนไดใ้นกรณีทีไ่ม่กระทบต่อผูล้งทุน 
ซึง่ไดแ้ก ่ 

• เมื่อผูอ้อก DW รอ้งขอเพกิถอน DW เนื่องจากภาครฐัหรอืหน่วยงานก ากบัออกกฎหมายหรอืนโยบายที่
สง่ผลท าใหผู้อ้อก DW หรอืผูด้แูลสภาพคล่องไมส่ามารถท าหน้าทีไ่ดเ้ป็นระยะเวลานาน ทัง้นี้ ตอ้งไม่มผีู้
ถอื DW เหลอือยู ่(ไมม่ ีOutstanding) 

• เมือ่ผูอ้อก DW รอ้งขอเพกิถอน DW เนื่องจาก DW ไมม่กีารซือ้ขายเป็นระยะเวลาตดิต่อกนั 5 วนัท าการ 
ทัง้นี้ ตอ้งไมม่ผีูถ้อื DW เหลอือยู ่(ไมม่ ีOutstanding) 

 

 


