
สรุปขอมูลสําคัญของตราสารน้ีเปนสวนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือช้ีชวนซ่ึงเปนเพียงขอมูลโดยสรุปเก่ียวกับลักษณะ
และความเส่ียงท่ีสําคัญของตราสารท่ีเสนอขายผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือช้ีชวนโดยละเอียดกอนการตัดสินใจลงทุน  

สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธในหุนสามัญของ บริษัทแลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) ซ้ือขายสุดทายเดือนเมษายน 2558 ประเภทสิทธิในการซ้ือ รุน A (LH11C1504A)

DERIVATIVE CALL WARRANTS ON LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY KASIKORN SECURITIES 
PUBLIC COMPANY LIMITED LAST TRADING IN APRIL 2015 # A (LH11C1504A)

สวนท่ี 1 ขอมูลผูออกตราสาร

ช่ือบริษัท (ไทย) : บริษัท หลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ช่ือบริษัท (อังกฤษ) : KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY 
LIMITED

ท่ีต้ัง : อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 1,3 และ 19 เลข
ท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท : 02-6960000

โทรสาร : 02-6960099

Website : http://www.kasikornsecurities.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000128

ทุนจดทะเบียน : 501,000,000.00501,000,000.00

ทุนชําระแลว : 500,009,385.00500,009,385.00

อันดับความนาเช่ือถือ :

ผูจัดอันดับความนาเช่ือถือ อันดับเครดิต วันท่ีจัดอันดับ

FITCH(Thai) AA- 18/07/2556 

ประเภท
ธุรกิจ

: ธุรกิจหลักทรัพย

แบบ
แสดง
รายการ
ขอมูล
ประจําป 
(URL)

: http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgibin/
get_zip_all_public_page.php?
report_type=R56&lang=T&comp_id=0671&year=20
14&period=&as_of=0000-00-
00&set_id=&fs_type

งบการเงิน
งวดลาสุด 
(URL)

: http://capital.sec.or.th/webapp/th/infocenter/interm
ed/comprofile/resultc_29032549.php?
cno=0000000809

ผูคํ้าประกันการชําระหน้ีตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ

ช่ือบริษัท (ไทย) : -

ช่ือบริษัท (อังกฤษ) : -

ท่ีต้ัง : -

โทรศัพท : -

โทรสาร : -

Website : -

เลขทะเบียนบริษัท : -

ทุนจดทะเบียน : -

ทุนชําระแลว : -

อันดับความนาเช่ือถือ :

ผูจัดอันดับความนาเช่ือถือ อันดับเครดิต วันท่ีจัดอันดับ

  

หมายเหตุ : - 

คูสัญญาบริหารความเส่ียง

ช่ือบริษัท (ไทย) : -

ช่ือบริษัท (อังกฤษ) : -

ท่ีต้ัง : -

โทรศัพท : -

โทรสาร : -

Website : -

เลขทะเบียนบริษัท : -

ทุนจดทะเบียน : -

ทุนชําระแลว : -

อันดับความนาเช่ือถือ (ถามี) :

ผูจัดอันดับความนาเช่ือถือ อันดับเครดิต วันท่ีจัดอันดับ

  

หมายเหตุ : - 

นายทะเบียน

ช่ือบริษัท 
(ไทย)

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

ช่ือบริษัท 
(อังกฤษ)

: THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY 
LIMITED

ท่ีต้ัง : 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ช้ัน 4,6-7
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
10110

โทรศัพท : 0-2359-1200-1 ตอ 3211 (ฝายปฏิบัติการหล

โทรสาร : -

ผูดูแลสภาพคลอง

ช่ือบริษัท 
(ไทย)

: บริษัท หลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ช่ือบริษัท 
(อังกฤษ)

: KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY 
LIMITED

ท่ีต้ัง : อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 1,3 และ 19 เลขท่ี 
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท : 02-6960000

โทรสาร : 02-6960099

วัตถุประสงคในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ

- เพ่ือเปนการเพ่ิมทางเลือกในการลงทุน ใหแกนักลงทุนในตลาดทุนไทย 
- เพ่ือเปนการกระจายโครงสรางรายไดของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธใหมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน 
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สวนท่ี 2 สาระสําคัญของตราสาร

บริษัท Underlying

ช่ือบริษัท (ไทย) : บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน)

ช่ือบริษัท (อังกฤษ) : LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY 
LIMITED

ท่ีต้ัง : 1 Q.House ช้ัน 37-38 ถนนสาทรใต แขวง
ทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท : 02-343-8900

โทรสาร : 02-230-8130

Website : http://www.lh.co.th

เลขทะเบียนบริษัท : 0107535000249

ทุนจดทะเบียน : 10,354,268,670.0010,354,268,670.00

ทุนชําระแลว : 10,025,921,523.0010,025,921,523.00

อันดับความนาเช่ือถือ :

ผูจัดอันดับความนาเช่ือถือ อันดับเครดิต วันท่ีจัดอันดับ

  

ประเภท
ธุรกิจ

: พัฒนาอสังหาริมทรัพย

แบบ
แสดง
รายการ
ขอมูล
ประจําป 
(URL)

: http://www.set.or.th/set/companyprofile.do?
symbol=LH&language=th&country=TH

งบการเงิน
งวดลาสุด 
(URL)

: http://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?
symbol=LH&language=th&country=TH

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ

:
nmlkji

nmlkj

ประเภทหลักทรัพย
อางอิง

: หุนสามัญ

หลักทรัพยอางอิง : หุนสามัญของบริษัทแลนดแอนดเฮาส จํากัด 
(มหาชน) (LH)

ราคาใชสิทธิ : 10.200 บาท (เวนแตมีการปรับสิทธิ) อัตราการใชสิทธิตอ
หนวย/ตัวคูณดัชนี

: 0.13333 (7.50000 หนวย DW ตอ 1 หุน
สามัญ) (เวนแตมีการปรับสิทธิ)

จํานวนหนวยท่ีบริษัท
ไดรับอนุญาตให
เสนอขาย (รวม
จํานวนหนวยสวนเพ่ิม 
ถามี)

: คร้ังแรก 
(คร้ังน้ี) 

 
120,000,000.00120,000,000.00 หนวย 

รวม  
120,000,000.00120,000,000.00 หนวย 

วันท่ีออกตราสาร/วัน
ท่ีเขาซ้ือขายใน
ตลาดหลักทรัพยคร้ัง
น้ี

: คร้ังแรก (คร้ังน้ี) วันท่ี 28/08/2557 

ลักษณะการเสนอ
ขาย

: ผานระบบการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย 
(direct listing)

วันท่ีออกตราสาร/วัน
ท่ีเขาซ้ือขายใน
ตลาดหลักทรัพย 
ครั้งแรก

: 28/08/2557

อายุตราสารนับแตวัน
ท่ีออกตราสาร/วันท่ี
เขาซ้ือขายในตลาด
หลักทรัพยคร้ังน้ี

: คร้ังแรก 
(คร้ังน้ี) 

 
88 เดือน หรือ  

254254 วัน วันท่ีครบกําหนดอายุ : 08/05/2558

วิธีการใชสิทธิ : การใชสิทธิไดคร้ังเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบ
ยุโรป)

ลักษณะการใชสิทธิ : ไดรับชําระเงินตามสวนตางของราคาหลัก
ทรัพยอางอิง (Cash Settlement)

ราคาอางอิง : nmlkji ราคาปดของหุนสามัญของบริษัท บริษัท
แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) ณ วัน
ทําการซ้ือขายสุดทาย

คาใชจายในการใช
สิทธิท่ีเรียกเก็บจากผู
ออก

: 0.00 บาท

ดัชนีท่ีใชชําระราคา : nmlkj ราคาปดของดัชนีหลักทรัพยอางอิง ณ วัน
ทําการซ้ือขายสุดทาย

nmlkj ราคาสําหรับการสงมอบหรือใชอางอิงเพ่ือ
คํานวณสวนตางของราคาเพ่ือใชในการ
ชําระหน้ีในวันซ้ือขายวันสุดทาย (Final 
Settlement Price) ของสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนา Series ID - ท่ีประกาศโดยบริษัท 
ตลาดสัญญาซ้ือขายลวงหนา (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)

nmlkj คาเฉล่ียของราคาปดของดัชนีหลักทรัพย
อางอิง 5 วันทําการสุดทายจนถึง (นับรวม)
วันทําการซ้ือขายสุดทาย

ขอยกเวนการปรับ
สิทธิ

: ไมมี

วิธีการคํานวณเงินสด
สวนตาง

: ในกรณีท่ีราคาอางอิงสูงกวาราคา ใชสิทธิ
จํานวนเงินสดสวนตางตอหน่ึงหนวยใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธซ่ึงคํานวณโดยผูออกใบ
สําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ จะเทากับผลคูณของ
อัตราการใชสิทธิตอหนวยท่ีใชบังคับในขณะ
น้ัน คูณกับสวนตางระหวางราคาใชสิทธิและ
ราคาอางอิงท่ีใชบังคับในขณะน้ัน

ภาษีท่ีเก่ียวของ : ผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ มี
ภาระภาษีท่ีเกิดข้ึนจากการใชสิทธิ โดยตองนํา
เงินสดสวนตางตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธฯ ท่ีใชสิทธิไปรวมเปนเงินไดเพ่ือย่ืน
เสียภาษีเงินไดประจําปของผูใชสิทธิเอง

อัตราดอกเบ้ียผิดนัด : 15% ตอป

ประเภทสิทธิในการซ้ือ (Call warrant)

ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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ขอจํากัดการโอน : -

กฎหมายท่ีใชบังคับ : กฎหมายไทย ลักษณะอ่ืน ๆ : -
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สวนท่ี3 ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

3.1 ลักษณะพิเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ 
(1) ถาราคาปดหุน LH ในวันที่ 30 เมษายน 2558 (วันทําการซื้อขายสุดทาย) สูงกวา 10.200 บาท (ราคาใชสิทธิ)               

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธมีสิทธิที่จะไดรับชําระเปนเงินสดสวนตางสุทธิ (net cash settlement) จากบริษัทหลักทรัพย        
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีคาเทากับสวนตางระหวางราคาปดหุน LH ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 กับราคาใชสิทธิ 10.200 บาท 
คูณดวย 0.13333 (อัตราการใชสิทธิตอหนวย)      หักดวยคาใชจายในการใชสิทธิที่เรียกเก็บจากผูออก (ถามี) โดยจะชําระภายใน 5 
วันทําการถัดจากวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 (วันครบกําหนดอายุ) และอาจมีการหักคาใชจายจากการใชสิทธิจากบริษัทนายหนา ซื้อ
ขายหลักทรัพยที่ผูลงทุนมีบัญชีซื้อขายน้ันอยูดวย ในทางกลับกันถาราคาปดหุน LH ตํ่ากวาหรือเทากับ 10.200 บาท   ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธจะไมไดรับชําระเงินสดสวนตางจากบริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

 

 

 

 

  

 

 

ตัวอยางเชน 

1. ถาในวันที่ 30 เมษายน 2558 ราคาปดหุน LH เทากับ 11.00 บาท เมื่อถึงกําหนดจายเงินบริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) จะชําระเงินสดสวนตางให   ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ เปนจํานวนเทากับ 0.1067 บาทตอหนวย  

[(11.00-10.200) x 0.13333 = 0.1067] 

อยางไรก็ดี การคํานวณกําไรจากการลงทุน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธตองหักตนทุนในการซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ และคาใชจายจากการใชสิทธิดวย 

2. ถาในวันที่ 30 เมษายน 2558 ราคาปดหุน LH นอยกวาเทากับ 10.200 บาท เมื่อถึงกําหนดจายเงินบริษัทหลักทรัพย   กสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) ไมตองชําระเงินสดสวนตางให  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ผูถือ DW จะขาดทุนเทากับตนทุนใน
การซื้อ DW 

 
(2) บริษัทหลักทรัพย  กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ทั้งจํานวนไปจดทะเบียนและ  

เสนอขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไมมีการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปกอนในตลาดแรก ราคาของใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธจะเปนไปตามความตองการซื้อหรือขายของผูลงทุนในตลาด (demand และ supply) โดยบริษัทหลักทรัพย 
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สามารถกําหนดปริมาณของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (supply) ไดดวยการทยอยเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ ในตลาดหลักทรัพยฯ ผานผูดูแลสภาพคลองตลอดชวงอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ จนกวาจะครบ
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จํานวนที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขาย ผูลงทุนสามารถตรวจสอบปริมาณการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธในแตละ
ชวงเวลาไดที่เว็บไซตตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากน้ีบริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) หรือผูเสนอขายรายอื่นสามารถ
ขออนุญาตเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ที่อางอิงหุน LH เพ่ิมเติมไดอีก หากหุน LH ที่ใชเปนหลักทรัพยอางอิง เมื่อรวม
ทุกรุน (issue) แลวยังไมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของหุน LH  ผูลงทุนสามารถซื้อหรือขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธในตลาดหลักทรัพยฯไดตลอดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 และใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธจะถูก
เพิกถอนออกจากกระดานซื้อขายหลักทรัพยฯ ในวันถัดจากวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 

 
(3) กําไร-ขาดทุนจากการขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธในตลาดหลักทรัพยจะมีภาระภาษีเหมือนกับการซื้อขายหุนใน

ตลาดหลักทรัพยฯ โดยบุคคลธรรมดาจะไดรับการยกเวนภาษีสําหรับกําไรท่ีไดจากการซื้อขาย อยางไรก็ดี หากผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธจนถึงวันครบกําหนดอายุ และไดรับเงินจากการใชสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธตองเสียภาษีจากจํานวนเงินดังกลาว โดยนําไปรวมคํานวณเปนรายไดเพ่ือเสียภาษีประจําป 

คําอธิบายขางตนเปนเพียงขอมูลทั่วไปท่ีมาจากความเขาใจของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธเก่ียวกับกฎหมายทาง
ภาษีและหลักปฏิบัติโดยทั่วไปในประเทศไทยในปจจุบันเทาน้ัน ขอสรุปดังกลาวครอบคลุมเฉพาะภาษีในประเทศไทยที่มีผลกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ แตอาจจะไมครอบคลุมถึงรายละเอียดทางภาษีอื่นๆที่จะตองพิจารณา ซึ่งอาจจะเก่ียวของกับ          
การตัดสินใจซื้อ ถือ หรือโอนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

 

3.2 ความเสี่ยงท่ีสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 
1) ความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธมีอายุจํากัด (Limited Life) 

เน่ืองจากใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธเปนตราสารท่ีมีอายุจํากัดและราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ อาจลดลงตาม
อายุที่เหลือของตราสารที่ลดลง (time decay) ยิ่งในชวงใกลวันครบกําหนดอายุ ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธจะ
ลดลงอยางรวดเร็ว ในกรณีผูลงทุนถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธจนถึงวันครบกําหนดอายุ และราคาปดของหุน LH มี
มูลคาเทากับหรือตํ่ากวาราคาใชสิทธิ ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ จะเปนศูนย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธจะ
ขาดทุนเทากับราคาที่จายไปในการซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ดังน้ันกอนการลงทุนผูลงทุนจึงควรศึกษาแนวโนม
ของราคาหุน LH  และอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่เหมาะสมประกอบกันดวย 

2) ความเสี่ยงดานราคา (Price Risk) 
หมายถึง ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงราคาใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ซึ่งราคาใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธอาจ
เปล่ียนแปลงขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ราคาของหลักทรัพยอางอิง (ราคาหุน LH) ความผันผวนของหลักทรัพย
อางอิง (หุน LH) อายุคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ อัตราดอกเบี้ย เงินปนผลของหลักทรัพยอางอิง (กรณีไมมี
การปรับสิทธิ) ปริมาณของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ และความตองการลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ    เปน
ตน ซึ่งปจจัยที่สําคัญที่สุดจะขึ้นกับราคาหุน LH โดยราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธอาจเปนไปตามความตองการ
ซื้อหรือขายของผูลงทุนในตลาด (demand และ supply) โดยบริษัทหลักทรัพยหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือผูเสนอขายรายอื่น สามารถกําหนดปริมาณของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (supply) ไดซึ่งอาจสงผลใหเกิดผล
กระทบกับการเคล่ือนไหวของราคาหุน LH และสงผลตอราคาของ DW ได 

3) ความเสี่ยงดาน gearing อันเน่ืองมาจากการ Leverage (Gearing Risk from Leverage) 
การ Leverage คือ การลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ โดยอางอิงกับราคาหุน LH ไมใชการลงทุนในหุน LH โดย
ใชเงินจํานวนที่นอยกวาการลงทุนในหุน LH โดยตรง ความเส่ียงจาก gearing คือ การเปล่ียนแปลงราคาของใบสําคัญ
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แสดงสิทธิอนุพันธอาจมีอัตราความแกวงตัวเปนเปอรเซ็นตมากกวาราคาหุน LH มาก และอาจทําใหผูลงทุนในใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธมีกําไรหรือขาดทุนในอัตราที่สูงกวาการลงทุนในหุน LHโดยตรง 

4) ความเสี่ยงที่ผูออกไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา (Issuer Risk) 
หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธไมสามารถ
จายเงินสดสวนตางจากการใชสิทธิ หรือไมปฏิบัติตามสัญญาหรือเง่ือนไขที่กําหนดในขอกําหนดสิทธิ ซึ่ง LH ที่เปน     
ผูออกหลักทรัพยอางอิงไมมีสวนในการรับผิดชอบใด ๆ 
อยางไรก็ตาม กอนการลงทุนผูลงทุนควรศึกษาขอมูลผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน)  ที่เปนผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ นอกจากการพิจารณาอันดับความนาเช่ือถือของบริษัทหลักทรัพย 
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และเง่ือนไขในขอกําหนดสิทธิ และผูลงทุนควรติดตามขอมูลขาวสารบริษัทหลักทรัพย 
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  รวมถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอันดับความนาเช่ือถือไดจากเว็บไซตสํานักงาน ก.ล.ต. 
หรือสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือ  

5) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) 
หมายถึง ความเสี่ยงที่เมื่อผูลงทุนซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธไว แตไมสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธน้ัน 
ไดในราคาที่ตองการ เน่ืองจากใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธน้ัน ไมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งน้ีสภาพคลองของใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธขึ้นอยูกับอุปสงคหรืออุปทานของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ และความสามารถในการรักษา  
สภาพคลองของผูดูแลสภาพคลองรวมทั้งขอกําหนดในการดูแลสภาพคลองของผูดูแลสภาพคลองแตละราย โดยการ  
ซื้อขายเปล่ียนมือในตลาดหลักทรัพยฯมีสภาพคลองมากกวาการซื้อขายเปล่ียนมอืนอกตลาดหลักทรัพยฯ 

 


