แนวทางการคานวณมูลค่าสิทธิประโยชน์ (Financial Benefit)
ที่สามารถประเมินมูลค่าได้

ที่มา
• จากการปรับแนวทางการจัดการกรณี ผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ จากแบบ Debit Balance
เป็ น Pending Settlement เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับ T+2
• ผู้รอรับมอบหลักทรัพย์ (Pending Receive) มีโอกาสไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ ผู้ผิดนัดจึง
อาจต้องชดเชยมูลค่าเสียโอกาสดังกล่าว
• TCH ทาหน้ า ที่ เป็ นผู้ป ระสานงานในการเรี ยกเก็บ เงิ น ชดเชยเฉพาะสิทธิ ป ระโยชน์ ที่
สามารถประเมินมูลค่าได้ (Financial Benefit)
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หลักการประเมิน
 TCH จะดาเนินการประเมินสิทธิประโยชน์ จานวน 8 ประเภท ได้แก่ XD, XR, XI, XN, XA, XE, XP และ XB
o หลักการ: TCH จะคานวณมูลค่าสิ ทธิ ประโยชน์ ตามทฤษฎี โดยคาถึงมูลค่าเงิ นชดเชยที่ควรจะได้รบั เนื่ องจากไม่ได้
รับมอบหลักทรัพย์
o TCH จะอานวยความสะดวกในการเรียกเก็บสิ ทธิ ประโยชน์ จากสมาชิ กผูผ้ ิดนัด และจะส่งต่อให้กบั สมาชิ กผูท้ ี่ได้รบั
ผลกระทบ
o หากสมาชิ กไม่เห็นด้วยกับแนวทางการประเมิ นสามารถปฏิ เสธ และทาการตกลงร่วมกันเองตามแต่ละคู่กรณี

 มีสิทธิประโยชน์ 3 ประเภท ที่สมาชิกคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายควรร่วมกาหนดสิทธิประโยชน์ กนั เองอาจเหมาะสม
มากกว่า ได้แก่ XW, XT และ XM
o สิ ทธิ ประโยชน์ บางประเภทมีลกั ษณะเป็ น Non Financial Benefit จึงไม่สามารถประเมิ นมูลค่าได้
o หลักทรัพย์กลุ่ม Warrant มีอายุยาวประกอบกับการใช้สิทธิ มีลกั ษณะเป็ นช่วงๆ (Pseudo Type) และมีสมมติ ฐาน
ต่างๆ มากมาย
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สรุป
สรุปประเภทของ Corporate Action ที่ TCH จะประเมินมูลค่าเงินชดเชย
CA

คาอธิบาย

CA

คาอธิบาย

XD

ผูซ้ อ้ื หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิรบั เงินปั นผล

XR

ผูซ้ อ้ื หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิจองซื้อหุน้ ออกใหม่

XI

ผูซ้ อ้ื หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิรบั ดอกเบีย้

XN

ผูซ้ อ้ื หลักทรัพย์ไม่มสี ทิ ธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน

XA

ผูซ้ อ้ื หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิทุกประเภททีบ่ ริษทั ประกาศ
ให้ในคราวนัน้

XE

แสดงการปิ ดสมุดทะเบียนพักโอนหุน้ เพือ่ ให้สทิ ธิแก่ผู้
ถือหุน้ ในการนาตราสารสิทธิไปแปลง

XP

ผูซ้ อ้ื หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิรบั เงินต้นทีบ่ ริษทั ประกาศจ่าย XB
คืนในคราวนัน้

ผูซ้ อ้ื หลักทรัพย์ ไม่ได้สทิ ธิจองซื้อหุน้ ออกใหม่
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Appendix
ตัวอย่างการคานวณสิทธิประโยชน์ ในกรณี ต่างๆ
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สูตรการคานวณ: XD
การจ่ายสิทธิประโยชน์ เมื่อขึน้ เครื่องหมาย XD

การคานวณราคาที่มีผลจาก Dilution Effect เป็ นไป
ตามแนวทางการคานวณ Ref Price ของ SET

สมาชิกผู้ที่ได้รบั ผลกระทบจากการไม่ได้รบั มอบหลักทรัพย์จะสูญเสี ยโอกาสในการรับสิทธิประโยชน์ นี้ ทัง้ นี้ การจ่าย
ปันผลมี 3 รูปแบบ ดังนี้
 กรณี จ่ายเป็ นเงินปันผลและหุ้นปันผล: Financial
 กรณี จ่ายเป็ นเงินปันผล: Financial Benefit ที่ควรจะ
benefit ที่ ค วรจะได้ ร ับ จะเท่ า กั บ ราคาของหุ้ น ที่
ได้รบั จะเท่ากับมูลค่าเงินปันผล
คานวณได้จากผลของ Dilution Effect จากการ
Benefit
= Dividend × N
จ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลรวมกับเงินปันผลที่ได้รบั
 กรณี จ่ายเป็ นหุ้นปันผล: Financial Benefit ที่ ควรจะ
× M + (Dividend ×N)
ได้รบั จะเท่ากับราคาของหุ้นที่คานวณได้จากผลของ Benefit =
Dilution Effect จากการจ่ายหุ้นปันผล

Benefit =

×M

 การคานวณจานวนหุ้นปันผลที่จะได้รบั จะใช้หลักการเดียวกับงานนายทะเบียน
 ถ้าได้เป็ นเศษหุ้นจะถูกจ่ายเป็ นเงิ นปันผลแทน ตามมูลค่าที่ บริ ษทั จดทะเบียนที่
จ่ายปันผลกาหนดและจะปัดเศษตามที่บริ ษทั กาหนด

PBC
= ราคาปิ ดของหุน้ ก่อนวันขึน้ เครื่องหมาย
Dividend = ราคาเงินปั นผลทีจ่ ะได้รบั ต่อหุน้ (Cash Dividend)
RatioOld = อัตราจานวนหุน้ เดิม
RatioNew = อัตราจานวนหุน้ ใหม่ทไ่ี ด้รบั
N
= จานวนหุน้ เดิม
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M
= จานวนหุน้ ใหม่ทค่ี วรจะได้จาก CA

สูตรการคานวณ: XD
ตัวอย่างการคานวณมูลค่าสิทธิประโยชน์ เมื่อขึน้ เครื่องหมาย XD
 กรณี จ่ายเป็ นเงินปันผล: หลักทรัพย์ AAA ประกาศจ่ายเงินปั นผลมูลค่า 2 บาทต่อหุน้ โดยสมาชิกรายหนึ่งมีหนุ้ ทีไ่ ม่ได้
รับการส่งมอบ 100 หุน้

Benefit = 2 × 100 = 200 บาท
 กรณี จ่ายเป็ นหุ้นปันผล: หลักทรัพย์ BBB ประกาศจ่ายหุน้ ปั นผล 5 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ โดยมีราคาปิ ดของหุน้ ก่อน
วันขึน้ เครือ่ งหมาย XD เท่ากับ 60 บาท ทัง้ นี้ สมาชิกรายหนึ่งมีหนุ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การส่งมอบ 100 หุน้
จานวนหุ้นใหม่ที่ควรจะได้รบั =
Benefit =

หุ้น
บาท
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สูตรการคานวณ: XD
ตัวอย่างการคานวณมูลค่าสิทธิประโยชน์ เมื่อขึน้ เครื่องหมาย XD
 กรณี จ่ายเป็ นเงินปันผลและหุ้นปันผล: หลักทรัพย์ CCC ประกาศจ่ายเงินปั นผล 6 บาทต่อหุน้ และจ่ายหุน้ ปั นผล 5
หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ โดยมีราคาปิ ดของหุน้ ก่อนวันขึน้ เครือ่ งหมาย XD เท่ากับ 60 บาท ทัง้ นี้ สมาชิกรายหนึ่งมีหนุ้ ทีไ่ ม่ได้รบั
การส่งมอบ 100 หุน้
จานวนหุ้นใหม่ที่ควรจะได้รบั =
Benefit =

หุ้น
บาท
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สูตรการคานวณ: XD
ตัวอย่างการคานวณมูลค่าสิทธิประโยชน์ เมื่อขึน้ เครื่องหมาย XD
 กรณี จ่ายเป็ นหุ้นปันผลแล้วเหลือเศษหุ้น: หลักทรัพย์ DDD ประกาศจ่ายหุน้ ปั นผล 6 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ทัง้ นี้หาก
คานวณได้เป็ นเศษหุน้ บริษทั (Issuer) จะจ่ายเป็ นเงินปั นผลแทนด้วยอัตรา 0.5 บาทต่อ 1 หุน้ โดยมีราคาปิ ดของหุน้ ก่อนวันขึน้
เครือ่ งหมาย XD เท่ากับ 60 บาท ทัง้ นี้สมาชิกรายหนึ่งมีหนุ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การส่งมอบ 100 หุน้
จานวนหุ้นใหม่ที่ควรจะได้รบั =
Benefit =

หุ้นใหม่

4

4 หุ้นเดิม

824.86 บาท

เศษหุ้นที่ไม่
ถูกคานวณ
เป็ นหุ้นปันผล
4 หุ้นเดิม คำนวณจำก 100-(16x6)
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สูตรการคานวณ: XR
การจ่ายสิทธิประโยชน์ เมื่อขึน้ เครื่องหมาย XR
สมาชิกผู้ที่ได้รบั ผลกระทบจากการไม่ได้รบั มอบหลักทรัพย์จะสูญเสี ยโอกาสในการรับสิทธิจองซื้อหลักทรัพย์
ออกใหม่ สิทธิ นี้จะมี ค่าก็ต่อเมื่อราคาของหลัก ทรัพย์ที่คานวณใหม่ (Adjusted Price) มากกว่าราคาซื้ อ
หลักทรัพย์ตามสิทธิ
Financial Benefit ที่ ควรจะได้รบั จะเท่ ากับส่ วนต่ างระหว่าง Adjusted
Price หักด้วยราคาซื้อหลักทรัพย์ตามสิทธิ

Benefit =
Adjusted Price =
หมายเหตุ: จานวนหุน้ ใหม่ทคี ่ วรจะได้รบั จะคานวณด้วยทศนิยม 4 ตาแหน่ง
ส่วนมูลค่าสิทธิประโยชน์ทเี ่ ป็นจานวนเงินจะคานวณด้วยทศนิยม 2 ตาแหน่ง

×M

Adjusted Price เป็ นแนวทางในการค านวณ
Reference Price ของตลาดหลักทรัพย์

PBC
=ราคาปิ ดของหุน้ ก่อนวันขึน้ เครื่องหมาย
Pexercise = ราคาซือ้ หุน้ ตามสิทธิทไ่ี ด้รบั
RatioOld = อัตราจานวนหุน้ เดิม
RatioNew = อัตราจานวนหุน้ ใหม่ทไ่ี ด้รบั
M
= จานวนหุน้ ใหม่ทค่ี วรจะได้รบั
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สูตรการคานวณ: XR
ตัวอย่างการคานวณมูลค่าสิทธิประโยชน์ เมื่อขึน้ เครื่องหมาย XR
 กรณี คานวณจานวนหุ้นได้เป็ นจานวนเต็ม:: หลักทรัพย์ AAA ประกาศให้ผถู้ อื หุน้ เดิมมีสทิ ธิจองซือ้ หุน้ ออกใหม่ โดย
เสนอขายราคาหุน้ ละ 80 บาท ในอัตราส่วน 1 หุน้ เดิมต่อ 4 หุน้ ใหม่ ทัง้ นี้ หลักทรัพย์น้มี รี าคาปิ ดก่อนวันขึน้ เครือ่ งหมาย XR
เท่ากับ 100 บาท ทัง้ นี้สมาชิกรายหนึ่งมีหนุ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การส่งมอบ 100 หุน้
Adjusted Price =

จานวนหุ้นใหม่ที่ควรจะได้รบั =

Benefit =

หุ้น

บาท
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สูตรการคานวณ: XR
ตัวอย่างการคานวณมูลค่าสิทธิประโยชน์ เมื่อขึน้ เครื่องหมาย XR
 กรณี คานวณจานวนหุ้นได้เป็ นเศษหุ้น:: หลักทรัพย์ BBB ประกาศให้ผถู้ อื หุน้ เดิมมีสทิ ธิจองซือ้ หุน้ ออกใหม่ โดยเสนอ
ขายราคาหุน้ ละ 80 บาท ในอัตราส่วน 3 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ซึง่ หลักทรัพย์น้มี รี าคาปิ ดก่อนวันขึน้ เครือ่ งหมาย XR เท่ากับ
100 บาท ทัง้ นี้สมาชิกรายหนึ่งมีหนุ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การส่งมอบ 100 หุน้
Adjusted Price =

จานวนหุ้นใหม่ที่ควรจะได้รบั =

Benefit =
หมายเหตุ: ในกรณีทคี ่ านวณสิทธิได้รบั เป็นเศษหุน้ จะคานวณด้วยทศนิยม 4 ตาแหน่ง
ส่วนมูลค่าสิทธิประโยชน์ทเี ่ ป็นจานวนเงินจะคานวณด้วยทศนิยม 2 ตาแหน่ง

หุ้น

บาท
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สูตรการคานวณ: XI และ XP
การจ่ายสิทธิประโยชน์ เมื่อขึน้ เครื่องหมาย XI
สมาชิกผู้ที่ได้รบั ผลกระทบจากการไม่ได้รบั มอบหลักทรัพย์จะสูญเสียโอกาสในการรับดอกเบี้ยตามที่ประกาศ
Financial Benefit ต่อหุ้นที่ควรจะได้รบั จะเท่ากับดอกเบีย้ ตามที่ประกาศ

Benefit/share

=

อัตราดอกเบี้ยที่ได้รบั ตามสิทธิ

การจ่ายสิทธิประโยชน์ เมื่อขึน้ เครื่องหมาย XP
สมาชิกผู้ที่ได้รบั ผลกระทบจากการไม่ได้รบั มอบหลักทรัพย์จะสูญเสียโอกาสในการรับเงินต้นที่ บริษทั ประกาศ
จ่ายคืนในคราวนัน้
Financial Benefit ต่อหุ้นที่ควรจะได้รบั จะเท่ากับเงินต้นที่บริษทั ประกาศจ่ายคืน

Benefit/share

=

เงินต้นที่บริษทั ประกาศจ่ายคืน
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สูตรการคานวณ: XE
การจ่ายสิทธิประโยชน์ เมื่อขึน้ เครื่องหมาย XE
สมาชิกผู้ที่ได้รบั ผลกระทบจากการไม่ได้รบั มอบหลักทรัพย์จะสูญเสียโอกาสในการรับสิทธิในการนาตราสาร
สิทธิ (Warrant) ไปแปลงเป็ นหุ้น สิทธินี้จะมีค่าก็ต่อเมื่อราคาของหุ้นที่คานวณใหม่ (Adjusted Price) มากกว่า
มูลค่าที่ต้องใช้ตามสิทธิในการซื้อหุ้นดังกล่าว
Financial Benefit ต่ อ หุ้น ที่ ค วรจะได้ ร บั จะเท่ า กับส่ ว นต่ างระหว่ า ง
Adjusted Price หักด้วยมูลค่าที่ต้องใช้ตามสิทธิในการซื้อหุ้น

Benefit =
Adjusted Price =

PBC
Pexercise
N
W
E
Y

Adjusted Price เป็ นแนวทางในการค านวณ
Reference Price ของตลาดหลักทรัพย์

=ราคาปิ ดของหุน้ ก่อนวันขึน้ เครื่องหมาย
= ราคาซือ้ หุน้ ตามสิทธิทผ่ี ถู้ อื Warrant ทีไ่ ด้รบั
= จานวนหุน้ เดิมทัง้ หมดก่อนการแปลงสิทธิ
= จานวน Warrant ทัง้ หมดทีจ่ ะถูกแปลงเป็ นหุน้
= Exercise Ratio
15
= จานวน Warrant ทีต่ ดิ Pending Settlement

สูตรการคานวณ: XE
ตัวอย่างการคานวณมูลค่าสิทธิประโยชน์ เมื่อขึน้ เครื่องหมาย XE
หลักทรัพย์ CCC ประกาศให้ผถู้ อื หุน้ เดิมมีสทิ ธิแปลง Warrant เป็ นหุน้ โดยเสนอขายราคาหุน้ ละ 50 บาท ในอัตราส่วน
Warrant 10 หน่วยต่อ 1 หุน้ ใหม่ ซึง่ หลักทรัพย์อา้ งอิงมีราคาปิ ดก่อนวันขึน้ เครือ่ งหมาย XR เท่ากับ 80 บาท ทัง้ นี้ สมาชิกราย
หนึ่งมี Warrant ทีไ่ ม่ได้รบั การส่งมอบ 100 หน่วย บริษทั มีหนุ้ ทัง้ หมดก่อนการแปลงสิทธิของ Warrant 100,000 หุน้ ในขณะทีม่ ี
Warrant ทัง้ หมดทีจ่ ะถูกแปลงเป็ นหุน้ 10,000 หน่วย
Adjusted Price =

Exercise Ratio =

Benefit =

บาท

บาท
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สูตรการคานวณ: XB
การจ่ายสิทธิประโยชน์ เมื่อขึน้ เครื่องหมาย XB
สมาชิ กผู้ที่ ไ ด้ ร ับ ผลกระทบจากการไม่ ไ ด้ ร ับ มอบ
หลักทรัพย์จะสูญเสี ยโอกาสในการได้ รบั สิ ทธิ ใ นการ
ได้รบั สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ ซึ่งแบ่งได้เป็ น 4 รูปแบบ
 สิ ทธิ จองซื้ อ หุ้ น บุ ริ ม สิ ทธิ ที่ จ ัด สรรให้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ้ น
สามัญ: Financial Benefit ต่อหุ้นที่ ควรจะได้รบั จะเท่ากับ
มูลค่ าของหุ้นบุริ มสิทธิหกั ด้ วยราคาที่ ใช้ ในการซื้ อหุ้น
บุริมสิทธิตามสิทธิที่ได้รบั

Benefit/share = ราคาของหุ้นบุริมสิทธิ – Pexercise

 สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ ที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุ้น
บุริมสิทธิ:
 สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่
ประชาชนทัวไป
่ (Public Offering) โดยจัดสรรให้แก่
ผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริษทั
 สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษทั ในเครือ:

Financial Benefit ที่ควรจะได้รบั จะคานวณ
ด้วยหลักการเดียวกับ XR
Pexercise
r

= ราคาซือ้ หุน้ บุรมิ สิทธิตามสิทธิทไ่ี ด้รบั
17
= อัตราดอกเบีย้

สูตรการคานวณ: XN และ XA
การจ่ายสิทธิประโยชน์ เมื่อขึน้ เครื่องหมาย XN
สมาชิกผู้ที่ได้รบั ผลกระทบจากการไม่ได้รบั มอบหลักทรัพย์จะสูญเสียโอกาสในการรับสิทธิได้รบั เงินคืนจากการ
ลดทุน
Benefit /share
= มูลค่าเงินที่ถกู จ่ายในการลดทุน

การจ่ายสิทธิประโยชน์ เมื่อขึน้ เครื่องหมาย XA
สมาชิกผู้ที่ได้รบั ผลกระทบจากการไม่ได้รบั มอบหลักทรัพย์จะสูญเสียโอกาสในการรับสิทธิทุกประเภทที่บริษทั ประกาศ
ให้ในคราวนัน้ สิทธิประโยชน์ ที่ผ้ไู ด้รบั ผลกระทบจะได้รบั จะขึ้นอยู่กบั ประกาศในแต่ละครัง้ ว่าอยู่ในประเภทใด
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สูตรการคานวณ: XW และ XT
การจ่ายสิทธิประโยชน์ เมื่อขึน้ เครื่องหมาย XW และ XT
สมาชิกผู้ที่ได้รบั ผลกระทบจากการไม่ได้รบั มอบหลักทรัพย์จะสูญเสียโอกาสในการรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหลักทรัพย์ (Warrant) หรือ รับใบสาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนโอนสิทธิได้ตามลาดับ
• ปัจจุบนั ตลาดหลักทรัพย์ยงั ไม่มีการดาเนินการปรับ Reference Price จากการขึ้นเครื่องหมาย XW
• ลักษณะอายุของ Warrant มีอายุยาวประกอบกับการใช้สิทธิมีลกั ษณะเป็ นช่วงๆ (Pseudo Type) และ
มีสมมติฐานต่างๆ มากมาย

TCH เห็นว่าสมาชิกคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายควรร่วมกาหนดสิทธิประโยชน์ กนั เองอาจเหมาะสมมากกว่า
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