สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
(Derivative Warrant หรือ DW)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้ร่วมแสดงความคิดเห็น เกีย่ วกับ การ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกีย่ วกับใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrant หรือ DW)
ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสรุปผลการรับฟั งความคิดเห็นทีไ่ ด้รบั จากผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ บริษทั หลักทรัพย์ โดยมี
รายละเอียดความเห็นและข้อเสนอแนะปรากฏตามเอกสารนี้

สรุปผลการรับฟั งความคิดเห็น: การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกีย่ วกับใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrant หรือ DW)

ประเด็นหารือที่ I การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน Cross Border Products
ข้อเสนอที่ 1: ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์อ้างอิ งของ DW
1.1 เพิ่มสินทรัพย์อ้างอิง ของ DW ให้ครอบคลุมถึง หุ้นต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการและ
ทางเลือกให้แก่ผลู้ งทุน โดยเป็ นหุน้ ต่างประเทศทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด และมีคุณสมบัตเิ พิม่ เติมตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอ
1.2 ปรับปรุงคุณสมบัตขิ องดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสินทรัพย์อา้ งอิงของ DW เพื่อให้ครอบคลุมดัชนีต่างประเทศ
มากขึน้
ความเห็นและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั
ผูใ้ ห้ความเห็นทุกรายเห็นด้วย โดยมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
• ควรพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความสามารถในการดูแลบริหารความเสีย่ งของผู้ออก DW ให้สอดคล้องตาม
ความเสีย่ งของหุน้ ต่างประเทศทีม่ คี วามผันผวนทีแ่ ตกต่างจากหุน้ ไทย เนื่องจากมีปัจจัยหลาย ๆ อย่างทีอ่ าจทาให้
หุ้นต่ างประเทศมีความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนแตกต่ างจากหุ้นไทย เช่น NCR scenario ว่าครอบคลุม
เพียงพอหรือไม่ เทียบกับ Ceiling / Floor ของหุ้นนัน้ ๆ (ปั จจุบนั ใช้อยู่ท่ี scenario: underlying price change
8%, volatility change 25%) หรือราคาทีใ่ ช้ mark to market ของหุน้ อ้างอิงในการคานวณ NCR นัน้ จาเป็ นต้อง
ระบุให้ชดั เจนว่าใช้ราคา ณ เวลาใด เป็ นต้น
• สาหรับ DW ทีอ่ า้ งอิงกับหุน้ ต่างประเทศ เสนอให้เพิม่ ลักษณะพิเศษในชื่อ DW เพื่อให้นักลงทุนสามารถแยกออก
ว่าเป็ น DW ทีอ่ า้ งอิงกับหุน้ ต่างประเทศได้อย่างชัดเจน
• ให้สามารถออก DW บนหุน้ ต่างประเทศทีเ่ ป็ น IPO ซึง่ จะสอดคล้องกับหุน้ ไทยทีม่ ขี นาดใหญ่ แล้วเพิง่ จดทะเบียน
สามารถออก DW ได้ โดยกรณีของ IPO อาจจะกาหนด Market Capitalization ให้ใหญ่ขน้ึ ประมาณ 4 แสนล้าน
บาท หรือ 2% ของ Market Capitalization ของ SET
• ควรเพิม่ หลักทรัพย์อา้ งอิงทีเ่ ป็ น ETF ต่างประเทศ
ข้อเสนอที่ 2: ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลและการเพิ กถอน DW
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลและการเพิกถอน DW เพื่อให้รองรับ DW ทีม่ สี นิ ทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหุน้ ต่างประเทศ และ
มีความเหมาะสมยิง่ ขึน้
• ปรับปรุงหลักเกณฑ์ ให้ผอู้ อก DW เปิ ดเผยช่องทางเข้าถึงข้อมูลปั จจุบนั ของสินทรัพย์อา้ งอิงต่างประเทศทัง้ หมด
• ปรับปรุงหลักเกณฑ์ ให้ผอู้ อก DW เปิ ดเผยราคาอ้างอิงทีใ่ ช้ในการคานวณมูลค่าเงินสดทีส่ ง่ มอบโดยไม่ชกั ช้า
• ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเพิกถอน ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเพิกถอน DW ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลัก ทรัพย์ฯ หรือ สิน ทรัพ ย์อ้า งอิงที่เ ป็ นหุ้นต่ างประเทศ ในกรณี ท่ีสิน ทรัพ ย์อ้างอิง ถูก เพิก ถอน หรือ ถู กขึ้น
เครื่องหมาย SP เกินกว่า 20 วันทาการ
• ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเพิกถอน ให้ผอู้ อก DW สามารถร้องขอเพิกถอน DW เมื่อไม่มขี อ้ มูลสินทรัพย์อา้ งอิงต่างประเทศ
ทีเ่ พียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน
ความเห็นและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั
ผูใ้ ห้ความเห็นทุกรายเห็นด้วย
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ข้อเสนอที่ 3: ปรับปรุงกรอบการเคลื่อนไหวราคาสูงสุดและราคาตา่ สุด (Ceiling & Floor)
ปรับปรุงราคาสูงสุดและราคาต่าสุดสาหรับ DW ทีอ่ า้ งอิงสินทรัพย์ต่างประเทศ โดยกาหนดเป็ นไม่เกิน 20 เท่าของราคา DW
(ราคาปิ ด DW วันก่อนหน้ า/ราคาเสนอขายครัง้ แรกหรือราคา IPO) ทัง้ นี้ ราคาต่ าสุด 0.01 บาท เพื่อแก้ไขปั ญหาที่ไม่
สามารถใช้ราคาปิ ดล่าสุดของหุน้ ต่างประเทศหรือดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศในการคานวณ Ceiling & Floor ของ DW ได้
ความเห็นและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั
ผูใ้ ห้ความเห็นทุกรายเห็นด้วย
ประเด็นหารือที่ II การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเพิ กถอน DW
ข้อเสนอที่ 1: เพิ่ มเหตุเพิ กถอนที่ผจู้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเพิ กถอนได้ในกรณี ที่ไม่กระทบต่อผูล้ งทุน
ปรับปรุงโดยเพิม่ เหตุเพิกถอนทีผ่ จู้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเพิกถอนได้ เมื่อผูอ้ อก DW ร้องขอเพิกถอน DW เนื่องจาก
ได้รบั ผลกระทบจากการทีภ่ าครัฐหรือหน่ วยงานกากับออกนโยบายทีส่ ่งผลทาให้ผอู้ อก DW หรือผูด้ ูแลสภาพคล่องไม่สามารถ
ทาหน้าทีไ่ ด้เป็ นระยะเวลานาน หรือเนื่องจาก DW ไม่มกี ารซือ้ ขาย ทัง้ นี้ ต้องไม่มผี ถู้ อื DW เหลืออยู่ (ไม่มี Outstanding)
ความเห็นและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั
ผูใ้ ห้ความเห็นทุกรายเห็นด้วย โดยมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
• เสนอให้เพิม่ ข้อยกเว้นในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการเป็ นผูด้ แู ลสภาพคล่อง โดยเมื่อผูอ้ อก DW มีการร้องขอเพิกถอน
DW แล้ว ผูด้ แู ลสภาพคล่องจะได้รบั การยกเว้นการทาหน้าทีน่ บั ตัง้ แต่วนั ทีผ่ อู้ อก DW ร้องขอเพิกถอน DW ซึง่ ไม่
กระทบกับผลประโยชน์ของนักลงทุน เนื่องจากกรณีทผ่ี อู้ อก DW จะร้องขอเพิกถอน DW ได้นนั ้ DW ตัวนัน้ จะไม่
มี Outstanding เหลืออยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
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