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ภาพรวมการซื้อขาย DW ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ประจําเดือนไตรมาส 1/2559 

(1 เม.ย. 59) –ในไตรมาส 1/2559  ฟนโฟลวไหลเขาดัน DW วอลุมพุงสูงสุดในประวัติการณ ดัชนี SET50 Index, PTT, 
PTTEP, ADVANC, KBANK ไดรับความนิยมสูงสุด โบรกเกอรแหออก DW ไมหยุดย้ัง จํานวนสินคาอางอิงใหเลือกพุง
แตะ 108 หลักทรัพย ในขณะที่หลักทรัพยบัวหลวงยังสามารถครองแชมปไดตอเนื่อง พรอมแนะนักลงทุนติดตาม
สถานการณลงทุนอยางใกลชิดรับมือ DW ถูกแขวน SP หามซื้อขาย  

ภาวะการซื้อขาย DW 
โดยรวม: สัดสวน
ปริมาณการซื้อขาย DW 
ตอปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพยท้ังระบบอยูท่ี 
5 .2% สู ง สุดนับตั้ งแต
ไตรมาส 3/2552 ท่ี
สํานักงาน กลต. อนุญาต
ใหมีการเสนอขาย DW 
ไ ด เ ป น ค รั้ ง แ ร ก ใ น
ประเทศไทย 

             ในไตรมาส 1/2559 ท่ีผานมา ดัชนี SET Index ปดท่ี 1,407.70 จุด เพ่ิมขึ้นจากไตร
มาสที่ผานมา 119.68 จุดหรือคิดเปนรอยละ 9.29 โดยในชวงแรกของไตรมาส ดัชนีตลาดหุน
ไทยปรับตัวเพ่ิมขึ้นจาก Fund Flow ไหลเขาโดยไดรับปจจัยบวก 1) ราคาน้ํามันดิบใน
ตลาดโลกปรับตัวเพ่ิมขึ้นแตะระดับ 40 ดอลลารตอบารเรล หลังซาอุดิอาราเบียและอิหราน
บรรลุขอตกลงรวมกับกลุมประเทศผูสงออกน้ํามันอยางรัสเซียท่ีจะคงกําลังการผลิต 2) รัฐบาล
ไทยเรงอัดฉีดงบประมาณและเซ็นสัญญาโครงการขนาดใหญ ไดแก ทางหลวง รถไฟทางคู 
สนามบินสุวรรณภูมิ และทาเรือแหลมฉบัง มูลคารวม 9 แสนลานบาท 3) ผลประกอบการไตร
มาส 4/2558 และอัตราการจายเงินปนผลของบริษัทจดทะเบียนแตละแหงดีกวาตลาด
คาดการณไว 4) ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศมาตราการกระตุนเศรษฐกิจเพ่ิมเติมท้ัง
การปรับลดอัตราดอกเบ้ีย 0.05% และเพ่ิมวงเงิน QE อีก 20,000 หมื่นลานยูโร/เดือน  
5) ธนาคารกลางสหรัฐประกาศคงอัตราดอกเบ้ียท่ี 0.25-0.50% สอดคลองกับความคาดหวัง
ของนักลงทุนในตลาด    ในชวงเวลาดังกลาว นักลงทุนจึงใหความสนใจเขาเก็งกําไรใน Call 
DW ในหุนกลุมพลังงาน อยางเชน PTT, PTTEP, กลุมรับเหมากอสราง อยางเชน ITD, 
STEC, UNIQ และหุน Turnaround ท่ีมีผลประกอบการโดดเดน อยางเชน BCH, STPI, THAI 

             หลังจากนั้น ดัชนีตลาดหุนไทยแกวงตัวในกรอบแคบๆ แบบพักฐานระหวาง 1,370-
1,400 จุด หลังปรับตัวขึ้นมากกวา 15% ตั้งแตตนปทามกลางขาวดีและขาวรายท่ีคอนขางเซอร
ไพรสวงการตลาดหุนไทย เชน 1) บริษัทจัสมินอินเตอรเนชั่นแนล (JAS) ไมสามารถชําระคา
คล่ืน 900 MHz ใหกับ กสทช. ไดในระยะเวลาที่กําหนดไว สงผลใหผูบริการรายอื่น เชน 
ADVANC,  DTAC ไดรับผลประโยชนดังกลาวเนื่องจากผูเลนในอุตสาหกรรมลดลง  
2) รัฐมนตรีคลังเตรียมเสนอโครงการ “กิน-เท่ียว ชวยชาติ” รอบ 2 เพ่ือกระตุนการใชจายชวง
สงกรานต  3) เหตุระเบิดสนามบินและสถานีรถไฟฟาใตดินในกรุงบรัสเซลสของเบลเยียมสงผล
ใหมีผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บเปนจํานวนมาก ในชวงเวลาดังกลาว นักลงทุนจึงใหความสนใจ
เขาเก็งกําไรใน Call DW ในหุนกลุมส่ือสาร อยางเชน ADVANC, DTAC, INTUCH  และหุนใน
กลุมโรงแรม อยางเชน CENTEL, MINT ในขณะที่บางสวนใหความสนใจเก็งกําไร Put DW ท่ี
อางอิงกับหุนกลุมสายการบินอยาง AOT, AAV 

            สงผลใหในไตรมาส 1/2559 นี้ ปริมาณการซื้อขาย DW คิดเปนสัดสวนตอปริมาณ
การซื้อขายหลักทรัพยท้ังระบบที่ 5.2% สูงสุดนับตั้งแตไตรมาส 3/2552 ท่ีสํานักงาน กลต. 
อนุญาตใหมีการเสนอขาย DW ไดเปนครั้งแรกในประเทศไทย โดยหุนอางอิงในกลุม
อุตสาหกรรมท่ีนักลงทุนใหความสนใจซื้อขายสูงสุด 3 อันดับแรกอยูในกลุมดัชนีหลักทรัพย 
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(36.0%), กลุมพลังงานและสาธารณูปโภค (18.2%), กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(17.3%)  
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หลักท รัพยอ างอิ ง ท่ี
เปนท่ีนิยม: นักลงทุน
นิยมเก็งกําไร DW ในหุน
รายตัวท่ีมีความผันผวน
ของราคาสูงอยางเชน 
PTT,PTTEP,ADVANC, 
KBANK, ในขณะท่ี DW 
ท่ีอางอิงกับดัชนี SET50 
ยังคงไดรับความนิยม
สู ง สุ ด อย า ง ต อ เ นื่ อ ง
นั บ ตั้ ง แ ต ไ ต ร ม า ส 
1/2558 

            สําหรับ DW ท่ีไดรับความนิยมสูงสุดในไตรมาส 1/2559 เปน DW ท่ีอางอิงกับดัชนี 
SET50 ซึ่งมีการซ้ือขายสูงถึง 36.0% ของการซื้อขาย DW ท้ังหมด โดยนักลงทุนใหความ
สนใจลงทุนใน DW ประเภท Call เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงกลางเดือน
กุมภาพันธท่ีดัชนี SET50 เคล่ือนไหวทะลุแนวตานสําคัญท่ีระดับ 830 จุด 
            อันดับท่ี 2 เปน DW ท่ีอางอิงกับหุน PTT ซึ่งมีสัดสวนการซ้ือขาย 7.3% โดยนัก
ลงทุนใหความสนใจลงทุนใน DW ประเภท Call เปนจํานวนมากจากราคาน้ํามันดิบใน
ตลาดโลกเริ่มยืนเหนือ 30 ดอลลารตอบารเรลภายหลังซาอุดิอาราเบียและอิหรานบรรลุ
ขอตกลงรวมกับกลุมประเทศผูสงออกน้ํามันอยางรัสเซียท่ีจะคงกําลังการผลิต 
            อันดับท่ี 3 เปน DW ท่ีอางอิงกับหุน PTTEP ซึ่งมีสัดสวนการซื้อขาย 7.0% โดยนัก
ลงทุนใหความสนใจลงทุนใน DW ประเภท Call เปนจํานวนมาก ภายหลังหุน PTTEP มี
สัญญาณการกลับตัวเปนขาขึ้นอยางชัดเจนตั้งแตชวงกลางเดือน ก.พ. ท่ีผานมา (Inverted 
Head and Shoulder Pattern) 
            อันดับท่ี 4 เปน DW ท่ีอางอิงกับหุน ADVANC ซึ่งมีสัดสวนการซื้อขาย 6.6% โดย
นักลงทุนใหความสนใจลงทุนใน DW ประเภท Call เปนจํานวนมาก ภายหลัง JAS ไมสามารถ
ชําระคาคล่ืน 900 MHz ใหกับ กสทช. ไดในระยะเวลาที่กําหนดไว 
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            อันดับท่ี 5 เปน DW ท่ีอางอิงกับหุน KBANK ซึ่งมีสัดสวนการซื้อขาย 4.0% โดยนัก
ลงทุนใหความสนใจลงทุนใน DW ประเภท Call เปนจํานวนมาก ขณะท่ีราคาหุน KBANK 
ไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง ซึ่งอาจจะทําใหลูกคา SME หลายรายไมสามารถ
ชําระหนี้ไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไว 

 

 
จํานวน DW และ
จํ าน วนหลั ก ท รั พย
อางอิง ท่ีมีการเสนอ
ขาย : ปรับตัว เ พ่ิมขึ้ น  
โดยมีหลักทรัพยอางอิง
เข า ใหมคื อ  BEAUTY, 
BLA,CHG,EPG, 
PLANB,PTG,SAMTEL,
SCN,TASCO,VNG 

           สําหรับ จํานวน DW ท่ีมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ณ.ส้ินไตรมาส 1/59 มีท้ังส้ิน 
948 รุน แบงเปน Call DW 721 รุนและ Put DW 227 รุน ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจาก ณ.ส้ินไตรมาส 
4/58 ท่ีมีจํานวน DW ท่ีมีการเสนอขายทั้งส้ิน มี 885 รุน แบงเปน Call DW 654 รุนและ Put 
DW 231 รุน 
           ในขณะที่ จํานวนหลักทรัพยอางอิงท่ีมีการเสนอขาย ณ.ส้ินไตรมาส 1/59 มีท้ังส้ิน 
108 ตัว ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจาก ณ.ส้ินไตรมาส 4/58 ท่ีมีจํานวนทั้งส้ิน 103 ตัว โดยหลักทรัพย
อางอิงท่ีเพ่ิมเขามาในไตรมาสนี้ ไดแก บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (BEAUTY), บริษัท 
กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (BLA), บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (CHG), บริษัท อีส
เทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด (EPG), บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (PLANB), บริษัท พีทีจี เอ็น
เนอยี จํากัด (PTG), บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (SAMTEL), บริษัท สแกน อินเตอร จํากัด 
(SCN), บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (TASCO), บริษัท วนชัย กรุป จํากัด (VNG) สวน
หลักทรัพยอางอิงท่ีหายไปในเดือนนี้ ไดแก บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (EGCO), บริษัท อสมท 
จํากัด (MCOT), บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (NOK), บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด 
(SRICHA), บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (TICON) 
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ผูออก DW: หลักทรัพย
บัวหลวงเปนผูออกท่ีมี
จํานวน DW และจํานวน
หลักทรัพยใหเลือกสูงสุด
ในระบบ 

 หลักทรัพยบัวหลวงมีจํานวน DW สูงสุดในระบบคิดเปน 19.09% ของจํานวน DW ท่ี
มีการซื้อขายท้ังหมดในตลาดหลักทรัพย และจํานวนหลักทรัพยอางอิงใหเลือกคิดเปน 59.26% 
ของจํานวนหลักทรัพยอางอิงท่ีมีการซื้อขายท้ังหมดในตลาดหลักทรัพย 
 

Issuer  No of Call No of Put  Total DW  Total UL  

ASP 81  14 95  58 

BLS 97 84 181 64 
FSS 14 0 14 14 
KGI 67 16 83 45 
KS 80 31 111 63 
KTZ 10 0 10 10 

MBKET 89 32 121 90 
MSTL 87 11 98 46 
PTSEC 75 18 93 63 

RHBOSK 43 9 52 39 
SCBS 66 12 78 63 
TNS 12 0 12 12 
Total 640 227 948 108 
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             *ขอมูล ณ.วันที่ 31 มี.ค.59 

สวนแบงตลาด: DW01 
ท่ีหลักทรัพย บัวหลวง
เปนผูออกที่มีปริมาณ
การซ้ือขายสูงสุดและมี
ย อดคงค า ง ใ น ร ะบบ
สูงสุด 

 หลักทรัพยบัวหลวงมีสวนแบงการตลาดเมื่อคิดจากมูลคาการซื้อขายสะสมในไตรมาส 
1/2559 เปนอันดับ 1 อยูท่ี 41.4% และหากพิจารณาจากยอดการถือครอง DW เฉล่ียโดยนัก
ลงทุนในไตรมาส 1/2559  หลักทรัพยบัวหลวงก็ยังเปนผูออกท่ีมีสวนแบงการตลาดเปนอันดับ 
1 เชนกัน โดยมีสวนแบงการตลาดยอดถือครองอยูท่ี 45.9% 

 

Highlights of the 
Quarter :  นักลงทุน
ควรติดตามสถานการณ
การลงทุนอยางใกลชิด
รับมือ DW ถูกแขวน SP 
หามซื้อขาย 

 

 

 ในวันท่ี 22 มี.ค ท่ีผานมา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดขึ้นเคร่ืองหมาย “SP” 
(Suspension) เปนเวลา 1 วัน เพ่ือหามการซื้อขายหุนของบริษัทจัสมินอินเตอรเนชั่นแนล 
(JAS) และใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (DW) ท่ีมี JAS เปนหลักทรัพยอางอิงท้ังหมด ซึ่งกรณี
ดังกลาว ทําใหนักลงทุนหลายทานเกิดความสงสัยวาหากตลาดหลักทรัพยหามการซื้อขายหุน
อางอิงและ DW เปนระยะเวลานานจะสงผลกระทบตอนักลงทุนท่ีถือครองอยูอยางไรบาง บล. 
บัวหลวงในฐานะผูออก DW จึงขอใหขอมูลแกนักลงทุน เพ่ือเตรียมความพรอมรับมือหากเกิด
เหตุการณดังกลาวในอนาคต โดยแบงเปน 2 กรณีดังนี้ 
 
กรณีท่ี 1 หากตลาดหลักทรัพยฯข้ึน SP กับหุนอางอิงและ DW ไมเกินกวาวันซื้อขายวัน
สุดทายของ DW  
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 นักลงทุนจะสามารถกลับมาซื้อขาย DW ไดตามปกติอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากผูออกฯ 

ยังมีกลไกการดูแลราคา DW ตามปกติ โดยนักลงทุนสามารถตรวจสอบราคาที่
เหมาะสมไดจากเว็บไซตของผูออกฯ รายนั้นๆ 

 อยางไรก็ตาม นักลงทุนท่ีถือ DW ขามเครื่องหมาย SP จะมีความเส่ียงในกรณีท่ี
ราคาหุนอางอิงจะเปดกระโดดไปในทิศทางท่ีไมพึงประสงค ซึ่งจะกอใหเกิดความ
เสียหายตอนักลงทุนคอนขางมากเนื่องจาก DW เปนผลิตภัณฑท่ีมีอัตราทด 
(Effective Gearing) 

 นอกจากนี้ ในกรณี DW ถูกขึ้นเคร่ืองหมาย SP เปนระยะเวลานาน อาจทําให DW มี
มูลคาลดลงจากการเส่ือมคาเวลา (Time decay) ดังนั้น นักลงทุนควรติดตามขาวสาร
และบทวิเคราะหเกี่ยวกับบริษัทหุนอางอิงอยางใกลชิด และพรอมกําหนดจุดตัด
ขาดทุนของ DW ในกรณีท่ีราคาไมเปนตามที่คาดการณไว 

 
กรณีท่ี 2 ตลาดหลักทรัพยฯข้ึน SP หุนอางอิงและ DW เกินกวาวันซื้อขายวันสุดทาย
ของ DW  
 กรณีนี้ถือวา DW ครบกําหนดอายุแลว นักลงทุนท่ีถือ DW จะไดรับเงินสดสวนตาง

จากการใชสิทธิแบบอัตโนมัติผานเขาบัญชีธนาคารภายใน 9 วันทําการนับจากวันท่ีผู
ออก DW ประกาศราคาอางอิง โดยราคาอางอิงท่ีนํามาใชในการคํานวณเงินสดสวน
ตางจากการใชสิทธิแบงเปน 2 ราคา คือ  
1) ราคาปดของหุนอางอิงในวันแรกที่พนจากเครื่องหมาย SP ในกรณีท่ีหุนอางอิง

ถูกปลด SP ภายใน 30 วันหลังวันซื้อขายวันสุดทายของ DW   
2) ราคายุติธรรมท่ีจัดทําโดยท่ีปรึกษาการเงินอิสระท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เห็นชอบโดยราคายุติธรรมจะตองถูก
จัดทําไมเกินกวา 50 วันกอนวันท่ีผูออกฯ ประกาศแจงราคายุติธรรม ในกรณีท่ี
หุนอางอิงถูกปลด SP เกินกวา 30 วันหลังวันซื้อขายวันสุดทายของ DW  

 
 หลักทรัพยบัวหลวงยังคงมีความมุงมั่นท่ีจะสรางสรรผลิตภัณฑ เพ่ือใหนักลงทุนมี
ทางเลือกในการลงทุนท่ีหลากหลาย โดยในวันจันทรท่ี 11 เมษายนนี้ บริษัทจะทําการออกและ
เสนอขาย Call DW บนหุนของ บมจ. กรุปลีซ (GL) และหุนของ บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซิน
เนอรย่ี จํากัด (GPSC) ซึ่งนับเปนครั้งแรกของประเทศไทยซึ่งมีการเสนอขาย DW ในหุน
ดังกลาว โดยผูท่ีสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 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  


