
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดร้่วมแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการ
ปรบัปรุงหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrant หรอื DW) 
 
ในการนี้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอสรุปผลการรบัฟังความคดิเหน็ทีไ่ดร้บัจากผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก ่บรษิทัหลกัทรพัย ์โดยมี
รายละเอยีดความเหน็และขอ้เสนอแนะปรากฏตามเอกสารนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ 

การปรบัปรงุหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์
(Derivative Warrant หรือ DW) 
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ประเดน็หารอืท่ี I การปรบัปรงุหลกัเกณฑเ์พื่อสนับสนุน Cross Border Products 

ข้อเสนอท่ี 1: ปรบัปรงุหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัสินทรพัยอ้์างอิงของ DW 
1.1 เพิ่มสนิทรพัย์อ้างอิงของ DW ให้ครอบคลุมถึงหุ้นต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกจิส าหรบัผู้ประกอบการและ

ทางเลอืกใหแ้ก่ผูล้งทุน โดยเป็นหุน้ต่างประเทศทีม่คีุณสมบตัติามทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด และมคีุณสมบตัเิพิม่เตมิตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอ 

1.2 ปรบัปรุงคุณสมบตัขิองดชันีหลกัทรพัย์ต่างประเทศทีเ่ป็นสนิทรพัยอ์า้งองิของ DW เพื่อใหค้รอบคลุมดชันีต่างประเทศ
มากขึน้ 

ความเหน็และขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บั 
ผูใ้หค้วามเหน็ทุกรายเหน็ดว้ย โดยมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ดงันี้ 

• ควรพจิารณาหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัความสามารถในการดูแลบรหิารความเสีย่งของผู้ออก DW ให้สอดคล้องตาม
ความเสีย่งของหุน้ต่างประเทศทีม่คีวามผนัผวนทีแ่ตกต่างจากหุน้ไทย เน่ืองจากมปัีจจยัหลาย ๆ อย่างทีอ่าจท าให้
หุ้นต่างประเทศมคีวามเสี่ยงในเรื่องของความผนัผวนแตกต่างจากหุ้นไทย เช่น NCR scenario ว่าครอบคลุม
เพียงพอหรือไม่เทียบกบั Ceiling / Floor ของหุ้นนัน้ ๆ (ปัจจุบนัใช้อยู่ที่  scenario: underlying price change 
8%, volatility change 25%) หรอืราคาทีใ่ช้ mark to market ของหุน้อา้งองิในการค านวณ NCR นัน้ จ าเป็นต้อง
ระบุใหช้ดัเจนว่าใชร้าคา ณ เวลาใด เป็นตน้ 

• ส าหรบั DW ทีอ่า้งองิกบัหุน้ต่างประเทศ เสนอใหเ้พิม่ลกัษณะพเิศษในชื่อ DW เพื่อใหน้ักลงทุนสามารถแยกออก
ว่าเป็น DW ทีอ่า้งองิกบัหุน้ต่างประเทศไดอ้ย่างชดัเจน 

• ใหส้ามารถออก DW บนหุน้ต่างประเทศทีเ่ป็น IPO ซึง่จะสอดคลอ้งกบัหุน้ไทยทีม่ขีนาดใหญ่แลว้เพิง่จดทะเบยีน
สามารถออก DW ได ้โดยกรณีของ IPO อาจจะก าหนด Market Capitalization ใหใ้หญ่ขึน้ ประมาณ 4 แสนลา้น
บาท หรอื 2% ของ Market Capitalization ของ SET 

• ควรเพิม่หลกัทรพัยอ์า้งองิทีเ่ป็น ETF ต่างประเทศ 
 

ข้อเสนอท่ี 2: ปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยข้อมูลและการเพิกถอน DW  

ปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูและการเพกิถอน DW เพื่อใหร้องรบั DW ทีม่สีนิทรพัยอ์า้งองิเป็นหุน้ต่างประเทศ และ
มคีวามเหมาะสมยิง่ขึน้ 
• ปรบัปรุงหลกัเกณฑ ์ใหผู้อ้อก DW เปิดเผยช่องทางเขา้ถงึขอ้มลูปัจจุบนัของสนิทรพัยอ์า้งองิต่างประเทศทัง้หมด  
• ปรบัปรุงหลกัเกณฑ ์ใหผู้อ้อก DW เปิดเผยราคาอา้งองิทีใ่ชใ้นการค านวณมลูค่าเงนิสดทีส่ง่มอบโดยไม่ชกัชา้ 
• ปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การเพกิถอน ให้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ สามารถเพกิถอน DW ที่อ้างองิกบัหลกัทรพัย์จดทะเบยีนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ สินทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหุ้นต่างประเทศ ในกรณีที่สินทรัพย์อ้างอิงถูกเพิกถอน หรือถูกขึ้น
เครื่องหมาย SP เกนิกว่า 20 วนัท าการ  

• ปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารเพกิถอน ใหผู้อ้อก DW สามารถรอ้งขอเพกิถอน DW เมื่อไม่มขีอ้มลูสนิทรพัยอ์า้งองิต่างประเทศ
ทีเ่พยีงพอต่อการตดัสนิใจลงทุน 

ความเหน็และขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บั 
ผูใ้หค้วามเหน็ทุกรายเหน็ดว้ย 
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ข้อเสนอท่ี 3: ปรบัปรงุกรอบการเคลื่อนไหวราคาสูงสุดและราคาต า่สุด (Ceiling & Floor)  

ปรบัปรุงราคาสงูสดุและราคาต ่าสดุส าหรบั DW ทีอ่า้งองิสนิทรพัยต่์างประเทศ โดยก าหนดเป็นไม่เกนิ 20 เท่าของราคา DW 
(ราคาปิด DW วนัก่อนหน้า/ราคาเสนอขายครัง้แรกหรือราคา IPO) ทัง้นี้ ราคาต ่าสุด 0.01 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาที่ไม่
สามารถใชร้าคาปิดล่าสดุของหุน้ต่างประเทศหรอืดชันีหลกัทรพัยต่์างประเทศในการค านวณ Ceiling & Floor ของ DW ได ้ 

ความเหน็และขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บั 
ผูใ้หค้วามเหน็ทุกรายเหน็ดว้ย  
 
ประเดน็หารอืท่ี II การปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารเพิกถอน DW 

 

ข้อเสนอท่ี 1: เพ่ิมเหตเุพิกถอนท่ีผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ สามารถเพิกถอนได้ในกรณีท่ีไม่กระทบต่อผูล้งทุน  

ปรบัปรุงโดยเพิม่เหตุเพกิถอนทีผู่จ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ สามารถเพกิถอนได ้เมื่อผูอ้อก DW รอ้งขอเพกิถอน DW เนื่องจาก
ไดร้บัผลกระทบจากการทีภ่าครฐัหรอืหน่วยงานก ากบัออกนโยบายทีส่่งผลท าใหผู้อ้อก DW หรอืผูดู้แลสภาพคล่องไม่สามารถ
ท าหน้าทีไ่ดเ้ป็นระยะเวลานาน หรอืเนื่องจาก DW ไม่มกีารซือ้ขาย ทัง้นี้ ตอ้งไม่มผีูถ้อื DW เหลอือยู่ (ไม่ม ีOutstanding)  

ความเหน็และขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บั 
ผูใ้หค้วามเหน็ทุกรายเหน็ดว้ย โดยมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ดงันี้ 

• เสนอใหเ้พิม่ขอ้ยกเวน้ในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการเป็นผูด้แูลสภาพคล่อง โดยเมื่อผูอ้อก DW มกีารรอ้งขอเพกิถอน 
DW แลว้ ผูด้แูลสภาพคล่องจะไดร้บัการยกเวน้การท าหน้าทีน่บัตัง้แต่วนัทีผู่อ้อก DW รอ้งขอเพกิถอน DW ซึง่ไม่
กระทบกบัผลประโยชน์ของนกัลงทุน เน่ืองจากกรณีทีผู่อ้อก DW จะรอ้งขอเพกิถอน DW ไดน้ัน้ DW ตวันัน้จะไม่
ม ีOutstanding เหลอือยูใ่นตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ 

 


