
ใบส ำคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์(Derivative Warrant – DW) 
กำรน ำเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย ์

สรปุเกณฑส์ ำคัญ 

  

เรือ่ง รายละเอยีด 

นยิาม ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์ หรอื Derivative Warrant (DW) หมำยถงึ 

1. ตรำสำรทีผู่อ้อกใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืในกำรทีจ่ะซือ้ (Call Warrant) สนิทรัพยอ์ำ้งองิ ณ เวลำใดเวลำหนึง่

หรอืชว่งเวลำใดเวลำหนึง่ทีก่ ำหนดไว ้ตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนดไวใ้นตรำสำร 

2. ตรำสำรทีผู่อ้อกใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืในกำรทีจ่ะขำย (Put Warrant) สนิทรัพยอ์ำ้งองิ ณ เวลำใดเวลำหนึง่
หรอืชว่งเวลำใดเวลำหนึง่ทีก่ ำหนดไว ้ตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนดไวใ้นตรำสำร 

3. ตรำสำรทีผู่อ้อกใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืสทิธทิีจ่ะซือ้ (Call Warrant) ในกำรทีจ่ะไดรั้บช ำระเงนิ ณ เวลำใดเวลำ

หนึง่หรอืชว่งเวลำใดเวลำหนึง่ทีก่ ำหนดไวใ้นจ ำนวนทีค่ ำนวณไดจ้ำกสว่นตำ่งของรำคำหรอืคำ่ของ
สนิทรัพยอ์ำ้งองิกบัรำคำหรอืคำ่ของสนิทรัพยอ์ำ้งองิทีก่ ำหนดในตรำสำรเมือ่รำคำหรอืคำ่ของสนิทรัพย์

อำ้งองิสงูกวำ่รำคำหรอืคำ่ทีก่ ำหนดในตรำสำร ตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนดไวใ้นตรำสำร หรอื 
4. ตรำสำรทีผู่อ้อกใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืสทิธทิีจ่ะขำย (Put Warrant) ในกำรทีจ่ะไดรั้บช ำระเงนิ ณเวลำ ใด

เวลำหนึง่หรอืชว่งเวลำใดเวลำหนึง่ทีก่ ำหนดไวใ้นจ ำนวนทีค่ ำนวณไดจ้ำกสว่นตำ่งของรำคำหรอืคำ่ของ

สนิทรัพยอ์ำ้งองิกบัรำคำหรอืคำ่ของสนิทรัพยอ์ำ้งองิทีก่ ำหนดในตรำสำรเมือ่รำคำหรอืคำ่ของสนิทรัพย์
อำ้งองิต ำ่กวำ่รำคำหรอืคำ่ทีก่ ำหนดในตรำสำร ตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนดไวใ้นตรำสำร 

คณุสมบตัผิู ้

ย ืน่ค าขอ 

ผูย้ืน่ค ำขอจดทะเบยีน DW ตอ่ตลำดหลักทรัพยต์อ้งมคีณุสมบัตติำมประกำศ ก.ล.ต. 

คณุสมบตั ิ

DW 

1. ไดรั้บอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขำยตอ่ประชำชนเป็นกำรทัว่ไป ระบชุือ่ผูถ้อื 

2. ไมม่ขีอ้จ ำกดัในกำรโอน DW 
3. มสีนิทรัพยอ์ำ้งองิอยำ่งใดอย่ำงหนึง่ ดงันี ้

ก) หุน้สำมัญหรอืกลุม่หุน้สำมัญทีเ่ป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน ซึง่ไมไ่ดอ้อกโดยบรษัิทจดทะเบยีนทีอ่ยู่
ระหวำ่งถกูหำ้มซือ้หรอืขำยหลักทรัพยเ์ป็นกำรชัว่ครำว อนัเนื่องมำจำกมเีหตทุีท่ ำใหหุ้น้สำมัญของ

บรษัิทเขำ้ขำ่ยอำจถูกเพกิถอน หรอือยูร่ะหวำ่งฟ้ืนฟกูจิกำรตำมกฎหมำยลม้ละลำย หรอืสำเหตอุืน่ทีม่ี
ผลกระทบตอ่สทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหุน้อยำ่งรำ้ยแรง 

ข) หุน้ทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรัพยต์ำ่งประเทศ ซึง่ไมเ่ป็นหุน้ทีม่เีหตเุขำ้ขำ่ยอำจถูกเพกิถอน หรอื

มเีหตอุยำ่งใดอยำ่งหนึง่ทีม่ลีักษณะคลำ้ยกนั หรอืมสีำเหตอุืน่ทีม่ผีลกระทบตอ่สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อื
หุน้อยำ่งรำ้ยแรง 

ค) ดชันหีลักทรัพยข์องตลำดหลกัทรัพย ์

ง) ดชันหีลกัทรัพยต์ำ่งประเทศ 

จ) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอทีเีอฟ  

ฉ) สนิทรัพยอ์ืน่ใดตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

  
DW ทีจ่ดัใหม้กีารฝากทรพัยส์นิบางสว่นหรอืไมม่กีารจดัใหม้กีารฝากทรพัยส์นิ จะตอ้งมคีณุสมบตัิ

เพิม่เตมิดงันี ้

1. มสีนิทรัพยอ์ำ้งองิประเภทใดประเภทหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ณ วนัยืน่ค ำขอ 

ก) หุน้สำมัญทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดัชนี SET50 หรอืดชัน ีSET100  

โดยหุน้สำมัญทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดัชนี SET100 ในล ำดบัที ่51 -100 แตล่ะหุน้ตอ้งมคีณุสมบตัใิน

เรือ่งมลูคำ่หุน้สำมัญตำมรำคำตลำด (Market Capitalization) ตำมทีป่ระกำศ ก.ล.ต. ก ำหนด และมี

รำยชือ่ตำมประกำศรำยชือ่หลักทรัพยท์ีเ่ป็นสนิทรัพยอ์ำ้งองิของ DW ตำมทีต่ลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด 

ข) หุน้ทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรัพยต์ำ่งประเทศทีม่คีณุสมบตัดิงันี้ 

  • มคีณุสมบัตคิรบถว้นตำมประกำศ ก.ล.ต. 

  • ม ีMarket Capitalization ตำมทีต่ลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด 

ค) ดชัน ีSET ดชัน ีSET50 ดัชน ีSET100 ดชัน ีSET High Dividend 30 หรอืดชันรีำคำกลุม่

อตุสำหกรรมและหมวดธรุกจิ 

ง) ดชันหีลกัทรัพยต์ำ่งประเทศทีม่คีณุสมบตัดิงันี้ 



  • มคีณุสมบัตคิรบถว้นตำมประกำศ ก.ล.ต.  

  • มอีงคป์ระกอบทัง้หมดของดชันหีลกัทรัพยต์ำ่งประเทศเป็นหุน้ทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย ์

ตำ่งประเทศในกลุม่ CLMV หรอืทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ยอมรับ หรอืเป็นหุน้ในตลำดหลักทรัพย์

ตำ่งประเทศทีม่ ีMarket Capitalization สงูสดุ 30 อนัดบัแรกตำมทีต่ลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด 

  • มแีหลง่ขอ้มลูของดัชนทีผีูล้งทนุสำมำรถเขำ้ถงึและตดิตำมขอ้มลูระหวำ่งวนัไดอ้ยำ่งสม ำ่เสมอ 

  • มรีำยชือ่ดชันตีำมทีต่ลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด 

จ) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอทีเีอฟทีม่คีณุสมบตัติำมประกำศ ก.ล.ต.  

2. มกี ำหนดเวลำไมน่อ้ยกวำ่ 2 เดอืน และไมเ่กนิ 2 ปีนับแตว่นัออก 

3. เป็น DW ตำมค ำนยิำมของ DW ในขอ้ 3. หรอื 4. ขำ้งตน้ซิง่ระบวุนัใชส้ทิธติำม DW เมือ่ถงึวนัทีผู่ย้ ืน่
ค ำขอก ำหนด (European Style) 

4. มลูคำ่ยืน่ขอจดทะเบยีนในแตล่ะรุ่นไมน่อ้ยกวำ่ 20 ลำ้นบำท และรำคำของ DW ทีก่ ำหนดในขอ้ก ำหนด

สทิธ ิ(Issue Price) ตอ้งไมน่อ้ยกวำ่ 1 บำท ในวนัทีย่ืน่ค ำขอ 
5. จ ำนวน DW ทีอ่ำ้งองิหุน้สำมัญหรอืกลุม่หุน้สำมัญทีเ่ป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนทัง้ทีอ่อกแลว้และทีอ่ยู่

ระหวำ่งกำรยืน่ค ำขอของผูย้ืน่ค ำขอทกุรำย ณ เวลำใดเวลำหนึง่รวมกนัทกุประเภทกำรเสนอขำยตอ้งใช ้

หุน้อำ้งองิดงักลำ่วเพือ่รองรับกำรใชส้ทิธติำมขอ้ก ำหนดสทิธใินจ ำนวนไมเ่กนิกวำ่รอ้ยละ 50 ของ

จ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของหุน้อำ้งองินัน้ ในกรณีอำ้งองิหุน้ทีจ่ดทะเบยีนในตลำด
หลกัทรัพยต์ำ่งประเทศตอ้งใชหุ้น้อำ้งองิไมเ่กนิกวำ่รอ้ยละ 15 ของจ ำนวนหุน้อำ้งองิทีม่กีำรจดทะเบยีน

ในตลำดหลักทรัพยต์ำ่งประเทศ 

6. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งกระจำยกำรถอื DW จ ำนวนรวมไมน่อ้ยกวำ่ 20 ลำ้นบำทหรอืไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 50 ของ
จ ำนวน DW ทีย่ืน่ค ำขอ โดยไม่นับรวมจ ำนวน DW ทีถ่อืโดยผูย้ืน่ค ำขอและผูด้แูลสภำพคลอ่ง  ภำยใน

ระยะเวลำ 3 เดอืนหรอือำยขุอง DW นับแตว่นัทีส่ัง่รับเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน แลว้แตร่ะยะเวลำใดจะ
ถงึกอ่น 

7. มผีูด้แูลสภำพคลอ่งซึง่มคีณุสมบตัแิละหนำ้ทีต่ำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรัพยแ์ละด ำรงกำรมผีูด้แูล
สภำพคลอ่งตลอดเวลำทีม่ ีDW เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน 

 

การยืน่ค าขอ • ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งไดรั้บกำรยนืยันกำรจัดสรรหุน้สำมัญทีใ่ชเ้ป็นสนิทรัพยอ์ำ้งองิจำกตลำดหลักทรัพย ์

(กรณีทีอ่อก DW โดยสนิทรัพยอ์ำ้งองิเป็นหุน้สำมัญหรอืกลุม่หุน้สำมัญ หรอืหุน้ทีจ่ดทะเบยีนในตลำด

หลกัทรัพยต์ำ่งประเทศ) และตอ้งเริม่ด ำเนนิกำรเสนอขำย DW ดงักลำ่วภำยในระยะเวลำทีต่ลำด
หลกัทรัพยก์ ำหนด 

• ยืน่ค ำขอจดทะเบยีน DW ทีไ่ดรั้บอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. แลว้ทัง้จ ำนวน 

• ตอ้งจัดใหม้ทีีป่รกึษำทำงกำรเงนิตำมหลกัเกณฑท์ีป่ระกำศ ก.ล.ต. ก ำหนด ยกเวน้ผูย้ืน่ค ำขอทีเ่ป็นที่

ปรกึษำทำงกำรเงนิ 

• มอบหมำยใหต้ลำดหลกัทรัพยห์รอืบคุคลภำยนอกทีต่ลำดหลักทรัพยใ์หค้วำมเห็นชอบท ำหนำ้ทีเ่ป็น
นำยทะเบยีนหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน 
 

ทัง้นี ้กำรยืน่ค ำขอใหรั้บ DW สว่นเพิม่ ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งกระจำยกำรถอื DW ไดต้ำมหลกัเกณฑแ์ละ

เงือ่นไขทีก่ ำหนด กลำ่วคอืกระจำยกำรถอื DW จ ำนวนรวมไม่นอ้ยกวำ่ 20 ลำ้นบำทหรอืไมน่อ้ยกวำ่รอ้ย
ละ 50 ของจ ำนวน DW ทีย่ืน่ค ำขอ 

ตลำดหลักทรัพยไ์ดพั้ฒนำระบบ DW One-Stop Service เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัผูอ้อกในกำรยืน่ขอ

อนุมัตแิละจดทะเบยีน DW โดยสำมำรถศกึษำรำยละเอยีดไดท้ี ่www.set.or.th --> สนิคำ้/บรกิำร --> 
ใบส ำคญัแสดงสทิธอินุพันธ ์(DW)  

คา่ธรรมเนยีม

การรบั DW 

อตัรำคำ่ธรรมเนยีมกำรรับ DW เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน 68,000 บำทตอ่รุ่น 

 

 

https://www.set.or.th/

