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ภาพรวมการซื้อขาย DW ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ประจําเดือนกุมภาพันธ 2559 

(1 มี.ค. 59) –ในเดือน ก.พ. 2559  ราคาน้ํามันพุงแรง นักลงทุนเก็งกําไร Call DW กลุมพลังงานคึกคัก            
SET50 Index PTT PTTEP ไดรับความนิยมสูงสุด พรอมชี้แจงไมตองกังวลถือ Call DW ขาม XD หากราคาหุนแม
ปรับตัวลดลงเทากับเงินปนผลที่จาย 

ภาวะการซื้ อ ข าย 
DW โดยรวม: สัดสวน
การซ้ือขาย DW ตอ
การซื้อขายหลักทรัพย
ท้ังระบบอยูท่ี 5.0%  

 ในเดือน ก.พ. ท่ีผานมา ดัชนี SET Index ปดท่ี 1,332.37 จุด เพ่ิมขึ้น 31.39 จุดหรือ
คิดเปนรอยละ 2.41 โดยในชวงแรกของเดือน ดัชนีตลาดหุนไทยเคล่ือนไหวในกรอบแคบ
ทามกลางปริมาณการซื้อขายท่ีเบาบาง เนื่องจากยังไมมีขาวหรือปจจัยใหมๆ เขามาหนุนตลาด
ประกอบกับวันหยุดชวงเทศกาลตรุษจีนท่ีนักลงทุนตางชาติมักมีการชะลอการลงทุนในหุน
ภูมิภาคเอเชียรวมถึงไทย ทําใหในชวงเวลาดังกลาวนักลงทุนสวนใหญจึงเนนเขาเก็งกําไรใน  
Call DW ท่ีอางอิงกับหุนขนาดกลางซึ่งสามารถ Outperform ตลาดได อยางเชน AOT, IRPC, 
MINT, THCOM, TU ขณะท่ีบางสวนเขาเก็งกําไรใน Put DW ในหุนกลุมรับเหมา อยางเชน CK, 
STEC, ITD, UNIQ หลังมีความกังวลวาโครงการลงทุนภาครัฐอาจมีเหตุใหลาชาออกไป 

 หลังจากนั้น ดัชนีตลาดหุนไทยมีการปรับตัวไปในทิศทางท่ีดีขึ้นหลังมีแรงซื้อกลับจาก
นักลงทุนอยางหนาแนนโดยไดรับปจจัยบวกจาก 1) ราคาน้ํามันในตลาดโลกเริ่มฟนตัวอยาง
ตอเนื่องจากท่ีซาอุดิอาราเบียและอิหรานบรรลุขอตกลงรวมกับกลุมประเทศผูสงออกน้ํามันอยาง
รัสเซียท่ีจะคงกําลังการผลิต 2) ผลประกอบการไตรมาส 4/2558 และอัตราการจายเงินปนผล
ของบริษัทจดทะเบียนแตละแหงดีกวาตลาดคาดการณไว 3) ความคาดหวังตอมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจเพ่ิมเติมจากธนาคารกลางภายหลังประธานอีซีบีสงสัญญาณชัดเจนวาอาจมีมาตรการ
เพ่ิมเติมในการประชุมเดือน มี.ค. นี้  ทําใหในชวงเวลาดังกลาว นักลงทุนจํานวนมากจึงใหความ
สนใจเขาเก็งกําไรใน Call DW ในหุนกลุมพลังงาน อยางเชน PTT, PTTEP และหุนท่ีมีการ 
turnaround ของผลประกอบการที่โดดเดน อยางเชน BCH, STPI, THAI  

 สงผลใหในเดือน ก.พ.นี้ ปริมาณการซื้อขาย DW คิดเปนสัดสวนตอปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพยท้ังระบบท่ี 5.0% และหุนอางอิงในกลุมอุตสาหกรรมท่ีนักลงทุนใหความสนใจซื้อขาย
สูงสุด 3 อันดับแรกอยูในกลุมดัชนีหลักทรัพย (38.8%), กลุมพลังงานและสาธารณูปโภค
(20.3%), กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (12.0%) 



 2 สรุปภาพรวมการซื้อขาย DW ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยหลักทรัพยบัวหลวง 
 

 

 

 



 3 สรุปภาพรวมการซื้อขาย DW ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยหลักทรัพยบัวหลวง 
 

 

 
หลักทรัพยอางอิงท่ี
เปนท่ีนิยม: นักลงทุน
นิยมเก็งกําไร DW ใน
หุนกลุมพลังงาน เชน 
PTT และ PTTEP  
ในขณะท่ี DW ท่ี
อางอิงกับดัชนี SET50 
ยังคงไดรับความนิยม
สูงสุดอยางตอ เนื่ อง
นับตั้ งแต เ ดือน  ธ .ค . 
57 

 สําหรับ DW ท่ีไดรับความนิยมสูงสุดในเดือน ก.พ. เปน DW ท่ีอางอิงกับดัชนี SET50 
ซึ่งมีการซื้อขายสูงถึง 38.8% ของการซื้อขาย DW ท้ังหมด โดยนักลงทุนใหความสนใจลงทุนใน 
DW ประเภท Put เปนจํานวนมากทั้งในชวงปลายเดือนท่ีดัชนี SET50 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นทดสอบ
แนวตานสําคัญท่ี 850 จุด 
 อันดับท่ี 2 เปน DW ท่ีอางอิงกับหุน PTT ซึ่งมีสัดสวนการซื้อขายสูงถึง 9.2% โดยนัก
ลงทุนใหความสนใจลงทุนใน DW ประเภท Call เปนจํานวนมากจากราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก
เริ่มยืนเหนือ 30 ดอลลารตอบารเรลภายหลังซาอุดิอาราเบียและอิหรานบรรลุขอตกลงรวมกับ
กลุมประเทศผูสงออกน้ํามันอยางรัสเซียท่ีจะคงกําลังการผลิต 
 อันดับท่ี 3 เปน DW ท่ีอางอิงกับหุน PTTEP ซึ่งมีสัดสวนการซื้อขายสูงถึง 7.6% โดย
นักลงทุนใหความสนใจลงทุนใน DW ประเภท Call เปนจํานวนมากภายหลังหุน PTTEP มี
สัญญาณการกลับตัวเปนขาขึ้นอยางชัดเจนตั้งแตชวงกลางเดือน ก.พ. ท่ีผานมา (Inverted 
Head and Shoulder Pattern) 
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จํานวน DW และ
หลักทรัพยอางอิงท่ีมี
ก า ร เ ส น อ ข า ย :
ปรับตัวลดลงเล็กนอย 
โ ด ย มี หุ น อ า ง อิ ง ท่ี
หายไปในเดือนนี้คือ 
MCOT,NOK,SRICHA 

 สําหรับ จํานวน DW ท่ีมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ณ ส้ินเดือน ก.พ. 59 มีท้ังส้ิน 
883  รุน แบงเปน Call DW 674 รุนและ Put DW 209 รุน ปรับตัวลดลงจาก ณ ส้ินเดือน ม.ค. 
59 ท่ีมีจํานวน DW ท่ีมีการเสนอขายทั้งส้ิน มี 896 รุน แบงเปน Call DW 674 ตัวและ Put DW 
222 รุน 
 จํานวนหลักทรัพยอางอิงท่ีมีการเสนอขาย ณ ส้ินเดือน ก.พ. 59 มีท้ังส้ิน 106 ตัว 
ปรับตัวลดลงเล็กนอยจาก ณ ส้ินเดือน ม.ค. 59 ท่ีมีจํานวนทั้งส้ิน 109 ตัว โดยหลักทรัพยอางอิง
ท่ีหายไปในเดือนนี้ ไดแก บริษัท อสมท จํากัด (MCOT), บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด 
(NOK), บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (SRICHA) 
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ผูออก DW: 
หลักทรัพย บัวหลวง
เปนผูออกท่ีมีจํานวน 
DW สูงสุด 

 หลักทรัพยบัวหลวงมีจํานวน DW สูงสุดในระบบคิดเปน 21.52% ของจํานวน DW ท่ีมี
การซื้อขายท้ังหมดในตลาดหลักทรัพย และจํานวนหลักทรัพยอางอิงใหเลือกคิดเปน 60.38% 
ของจํานวนหลักทรัพยอางอิงท่ีมีการซื้อขายท้ังหมดในตลาดหลักทรัพย  

Issuer  No of Call  No of Put  Total DW  Total UL  

ASP 71  13 84  58 

BLS 101 89 190 64 
FSS 5  0 5 5 
KGI 72 20 92 48 
KS 63 25 88 63 
KTZ 10 0 10 10 

MBKET 72 14 86 72 
MSTL 84 10 94 44 
PTSEC 68 17 85 59 

RHBOSK 47 9 56 41 
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SCBS 64 12 76 56 
TNS 17 0 17 17 
Total 674 209 883 106 

            *ขอมูล ณ.วันที่ 29 ก.พ.59 
 

ส ว น แ บ ง ต ล า ด : 
DW01 ท่ีหลักทรัพย
บัวหลวงเปนผูออกท่ีมี
ปริมาณการซื้ อขาย
แล ะยอดคงค า ง ใ น
ระบบสูงสุด 

 หลักทรัพยบัวหลวงมีสวนแบงการตลาดเมื่อคิดจากมูลคาการซื้อขายสะสมในเดือน 
ก.พ.59 เปนอันดับ 1 อยูท่ี 41.7% ในขณะที่พิจารณาจากยอดการถือครอง DW โดยนักลงทุน 
ณ ส้ินเดือน ม.ค.59  หลักทรัพยบัวหลวงเปนผูออกท่ีมีสวนแบงการตลาดเปนอันดับ 1 เชนกัน 

 

Highlights of the 

Month :  ผูออกจะมี

การปรับสิทธิ DW ทุก

ครั้ ง เมื่ อมีบริษั ทจด

ทะเบียนมีการจายเงิน

ปนผล ดังนั้นนักลงทุน

จึ ง ไ ม ต อ ง กั ง ว ล ว า

มูลคาของ DW ท่ีตน

 ในชวงเทศกาลการจายเงินปนผล เรามักจะพบวานักลงทุนหลายทานไมกลาถือ Call 
DW ขามวันท่ีหุนอางอิงขึ้นเคร่ืองหมาย XD เพราะเกรงวาราคาของ Call DW จะปรับตัวลดลง
ตามราคาหุนอางอิงในวันท่ีขึ้นเครื่องหมายดังกลาว นอกจากน้ีนักลงทุนหลายทานยังเขาใจผิด
คิดวาการเขามาซื้อ Put DW ในวันกอนหนาท่ีหุนอางอิงขึ้นเคร่ืองหมาย XD จะสามารถทํากําไร
ไดอยางงายๆ เนื่องจากหากราคาหุนอางอิงในวันรุงขึ้นจะปรับตัวลดลงเทากับเงินปนผลที่จายจะ
ทําใหมูลคาของ Put DW ท่ีถือครองอยูปรับตัวสูงขึ้น หลักทรัพยบัวหลวงในฐานะผูออก DW01 
จึงขอเรียนชี้แจงเพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตองดังนี้ 

1. กรณีหุนอางอิงมีการจายเงินปนผล การจายหุนปนผล การเพ่ิมทุน และการแตกพาร 
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ถื อ ค ร อ ง จ ะ ไ ด รั บ

ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก

เหตุการณดังกลาว 

 

สวนใหญทางผูออก DW แตละรายจะมีการปรับราคาใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิของ 
DW เพ่ือรักษาระดับราคา DW ท่ีซื้อขายในกระดานไมใหไดรับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาหุนอางอิงท่ีเกิดจากการดําเนินการดังกลาว ซึ่งนักลงทุนควร
ศึกษาวิธีการปรับฯ ดังกลาวจากเว็บไซตหรือขาวท่ีผูออกจะไดประกาศตลาด
หลักทรัพย 

2. ดังนั้น นักลงทุนท่ีถือ Call DW ขามเครื่องหมาย XD จึงไมตองกังวลวาราคา Call DW 
จะปรับตัวลดลง เพราะหากราคาหุนอางอิงในวันรุงขึ้นปรับตัวลดลงเทากับเงินปนผลท่ี
จายจะทําใหราคา Call DW ไมเปล่ียนแปลง 

3. ในทางกลับกัน หากท่ีนักลงทุนท่ีหวังจะถือ Put DW ขามเครื่องหมาย XD แลวคิดวา
ราคาหุนจะลง และมีโอกาสทํากําไรจาก Put DW ไดงายๆ จึงอาจเปนความเขาใจท่ีไม
ถูกตอง นอกจากนี้ หากเปนแนวโนมขาขึ้นท่ีการปรับตัวลดลงของราคาหุนนอยกวา
เงินปนผลที่จายแลวยังมีโอกาสขาดทุนได แตหากราคาหุนอางอิงปรับตัวลดลงเทากับ
เงินปนผลที่จายก็ถือวาเทาทุน 

  ราคาหุนอางอิง
ปรับตัวลดลง <   
เงินปนผลท่ีจาย 

ราคาหุนอางอิง
ปรับตัวลดลง =   
เงินปนผลท่ีจาย 

ราคาหุนอางอิง
ปรับตัวลดลง  >   
เงินปนผลท่ีจาย 

 ราคา Call DW ใน
วัน ท่ี หุ นอ า ง อิ งขึ้ น
เคร่ืองหมาย XD  

เพิ่มข้ึน ไมเปลี่ยนแปลง ลดลง 

 ราคา Put DW ใน
วัน ท่ี หุ นอ า ง อิ งขึ้ น
เคร่ืองหมาย XD 

ลดลง ไมเปลี่ยนแปลง เพิ่มข้ึน 

                

 หลักทรัพยบัวหลวงยังคงมีความมุงมั่นท่ีจะสรางสรรผลิตภัณฑ เพ่ือใหนักลงทุนม ี 
ทางเลือกในการลงทุนท่ีหลากหลาย โดยในวันท่ี 1 มีนาคมท่ีผานมา บริษัทไดทําการออกและ
เสนอขาย DW จํานวนทั้งส้ิน 18 รุนครอบคลุม 10 หลักทรัพยอางอิงไดแก AAV BEAUTY 
DTAC EPG KCE LPN SET50 TASCO TOP TRUE ซึ่งผูท่ีสนใจสามารถติดตามรายละเอียด
เพ่ิมเติมไดท่ี www.blswarrant.com 

เรียบเรียงโดย 

บรรณรงค พิชญากร กรรมการผูจัดการ กิจการคาหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี  คุณปยวรรณ อนันตเวทยานนท (เอ)  081 -944-1972 / 02 292-9383 
     คุณกมลรัตน เนตรนอย (สม)  083-2732629 / 02 292-9383 

     บริษัท บานพีอาร จํากัด  

 

 

 


