
แนวทางการค านวณมลูค่าสิทธิประโยชน์ (Financial Benefit)
ท่ีสามารถประเมินมลูค่าได้ 
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• จากการปรบัแนวทางการจดัการกรณีผิดนัดส่งมอบหลกัทรพัย ์จากแบบ Debit Balance 
เป็น Pending Settlement เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรบั T+2  

• ผู้รอรบัมอบหลกัทรพัย ์(Pending Receive) มีโอกาสไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ ผู้ผิดนัดจึง
อาจต้องชดเชยมลูค่าเสียโอกาสดงักล่าว 

• TCH ท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานในการเรียกเก็บเงินชดเชยเฉพาะสิทธิประโยชน์ท่ี
สามารถประเมินมลูค่าได้ (Financial Benefit) 

ท่ีมา 
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หลกัการประเมิน 

o หลกัการ: TCH จะค านวณมลูค่าสิทธิประโยชน์ตามทฤษฎี โดยค าถึงมลูค่าเงินชดเชยท่ีควรจะได้รบั เน่ืองจากไม่ได้
รบัมอบหลกัทรพัย ์

o TCH จะอ านวยความสะดวกในการเรียกเกบ็สิทธิประโยชน์จากสมาชิกผูผิ้ดนัด และจะส่งต่อให้กบัสมาชิกผูท่ี้ได้รบั
ผลกระทบ  

o หากสมาชิกไม่เหน็ด้วยกบัแนวทางการประเมินสามารถปฏิเสธ และท าการตกลงร่วมกนัเองตามแต่ละคู่กรณี 

 TCH จะด าเนินการประเมินสิทธิประโยชน์จ านวน 8 ประเภท ได้แก่ XD, XR, XI, XN, XA, XE, XP และ XB     

o สิทธิประโยชน์บางประเภทมีลกัษณะเป็น Non Financial Benefit จึงไม่สามารถประเมินมลูค่าได้ 
o หลกัทรพัยก์ลุ่ม Warrant  มีอายยุาวประกอบกบัการใช้สิทธิมีลกัษณะเป็นช่วงๆ (Pseudo Type) และมีสมมติฐาน

ต่างๆ มากมาย 

 มีสิทธิประโยชน์ 3 ประเภท ท่ีสมาชิกคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายควรร่วมก าหนดสิทธิประโยชน์กนัเองอาจเหมาะสม
มากกว่า ได้แก่ XW, XT และ XM 
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สรปุ 

สรปุประเภทของ Corporate Action ท่ี TCH จะประเมินมลูค่าเงินชดเชย 

CA ค าอธิบาย CA ค าอธิบาย 

XD ผูซ้ือ้หลกัทรพัยไ์มไ่ดส้ทิธริบัเงนิปันผล XR ผูซ้ือ้หลกัทรพัยไ์มไ่ดส้ทิธจิองซื้อหุน้ออกใหม่ 

 XI ผูซ้ือ้หลกัทรพัยไ์มไ่ดส้ทิธริบัดอกเบีย้ XN ผูซ้ือ้หลกัทรพัยไ์มม่สีทิธใินการรบัเงนิคนืจากการลดทุน  

XA ผูซ้ือ้หลกัทรพัยไ์มไ่ดส้ทิธทิุกประเภททีบ่รษิทัประกาศ
ใหใ้นคราวนัน้  

 XE แสดงการปิดสมดุทะเบยีนพกัโอนหุน้ เพือ่ใหส้ทิธแิก่ผู้
ถอืหุน้ในการน าตราสารสทิธไิปแปลง 

XP ผูซ้ือ้หลกัทรพัยไ์มไ่ดส้ทิธริบัเงนิตน้ทีบ่รษิทัประกาศจ่าย
คนืในคราวนัน้ 

XB ผูซ้ือ้หลกัทรพัย ์ไมไ่ดส้ทิธจิองซื้อหุน้ออกใหม่ 
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Appendix 

ตวัอย่างการค านวณสิทธิประโยชน์ในกรณีต่างๆ 
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สตูรการค านวณ:  XD 
การจ่ายสิทธิประโยชน์เมื่อขึน้เครื่องหมาย XD  

สมาชิกผู้ท่ีได้รบัผลกระทบจากการไม่ได้รบัมอบหลกัทรพัยจ์ะสูญเสียโอกาสในการรบัสิทธิประโยชน์น้ี ทัง้น้ี การจ่าย
ปันผลมี 3 รปูแบบ ดงัน้ี 
 กรณีจ่ายเป็นเงินปันผล:  Financial Benefit ท่ีควรจะ

ได้รบัจะเท่ากบัมลูค่าเงินปันผล   

Benefit  =  Dividend × N 

การค านวณราคาท่ีมีผลจาก Dilution Effect เป็นไป
ตามแนวทางการค านวณ Ref Price ของ SET  

 กรณีจ่ายเป็นหุ้นปันผล: Financial Benefit ท่ีควรจะ
ได้รบัจะเท่ากบัราคาของหุ้นท่ีค านวณได้จากผลของ 
Dilution Effect จากการจ่ายหุ้นปันผล 

 กรณีจ่ายเป็นเงินปันผลและหุ้นปันผล:  Financial 
benefit ท่ีควรจะได้รับจะเท่ากับราคาของหุ้น ท่ี
ค านวณได้จากผลของ Dilution Effect จากการ
จ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลรวมกบัเงินปันผลท่ีได้รบั 

PBC     = ราคาปิดของหุน้ก่อนวนัขึน้เครื่องหมาย 
Dividend = ราคาเงนิปันผลทีจ่ะไดร้บัต่อหุน้ (Cash Dividend) 
RatioOld = อตัราจ านวนหุน้เดมิ 
RatioNew = อตัราจ านวนหุน้ใหมท่ีไ่ดร้บั 
N = จ านวนหุน้เดมิ 
M = จ านวนหุน้ใหมท่ีค่วรจะไดจ้าก CA  

   

Benefit  = × M 

Benefit = + (Dividend ×N) × M 

 การค านวณจ านวนหุ้นปันผลท่ีจะได้รบัจะใช้หลกัการเดียวกบังานนายทะเบียน   
 ถ้าได้เป็นเศษหุ้นจะถกูจ่ายเป็นเงินปันผลแทน ตามมลูค่าท่ีบริษทัจดทะเบียนท่ี

จ่ายปันผลก าหนดและจะปัดเศษตามท่ีบริษทัก าหนด 
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ตวัอย่างการค านวณมูลค่าสิทธิประโยชน์เมื่อขึน้เครื่องหมาย XD  

   

 กรณีจ่ายเป็นเงินปันผล: หลกัทรพัย ์AAA ประกาศจา่ยเงนิปันผลมลูคา่ 2 บาทต่อหุน้ โดยสมาชกิรายหนึ่งมหีุน้ทีไ่มไ่ด้
รบัการสง่มอบ 100 หุน้     

Benefit = 2 × 100 = 200 บาท  

 กรณีจ่ายเป็นหุ้นปันผล: หลกัทรพัย ์BBB ประกาศจา่ยหุน้ปันผล 5 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม ่โดยมรีาคาปิดของหุน้กอ่น
วนัขึน้เครือ่งหมาย XD เทา่กบั 60 บาท ทัง้นี้ สมาชกิรายหนึ่งมหีุน้ทีไ่มไ่ดร้บัการสง่มอบ 100 หุน้     

จ านวนหุ้นใหม่ท่ีควรจะได้รบั =                               หุ้น  

Benefit   =                                            บาท 

สตูรการค านวณ:  XD 
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ตวัอย่างการค านวณมูลค่าสิทธิประโยชน์เมื่อขึน้เครื่องหมาย XD  

   

 กรณีจ่ายเป็นเงินปันผลและหุ้นปันผล: หลกัทรพัย ์CCC ประกาศจา่ยเงนิปันผล 6 บาทต่อหุน้ และจา่ยหุน้ปันผล 5 
หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม ่โดยมรีาคาปิดของหุน้กอ่นวนัขึน้เครือ่งหมาย XD เทา่กบั 60 บาท ทัง้นี้ สมาชกิรายหนึ่งมหีุน้ทีไ่มไ่ดร้บั
การสง่มอบ 100 หุน้     

จ านวนหุ้นใหม่ท่ีควรจะได้รบั =                              หุ้น  

Benefit  =                                                                                  บาท 

สตูรการค านวณ:  XD 
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ตวัอย่างการค านวณมูลค่าสิทธิประโยชน์เมื่อขึน้เครื่องหมาย XD  

   

 กรณีจ่ายเป็นหุ้นปันผลแล้วเหลือเศษหุ้น: หลกัทรพัย ์DDD ประกาศจา่ยหุน้ปันผล 6 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม ่ทัง้นี้หาก
ค านวณไดเ้ป็นเศษหุน้บรษิทั (Issuer) จะจา่ยเป็นเงนิปันผลแทนดว้ยอตัรา 0.5 บาทต่อ 1 หุน้ โดยมรีาคาปิดของหุน้กอ่นวนัขึน้
เครือ่งหมาย XD เทา่กบั 60 บาท ทัง้นี้สมาชกิรายหนึ่งมหีุน้ทีไ่มไ่ดร้บัการสง่มอบ 100 หุน้  

สตูรการค านวณ:  XD 

จ านวนหุ้นใหม่ท่ีควรจะได้รบั = 

Benefit  =                                                                        บาท 

 หุ้นใหม ่ 4   หุ้นเดิม เศษหุ้นท่ีไม่
ถกูค านวณ

เป็นหุ้นปันผล 

4 824.86 4 หุ้นเดมิ ค ำนวณจำก 100-(16x6) 
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การจ่ายสิทธิประโยชน์เมื่อขึน้เครื่องหมาย XR 

สมาชิกผู้ท่ีได้รบัผลกระทบจากการไม่ได้รบัมอบหลกัทรพัย์จะสูญเสียโอกาสในการรบัสิทธิจองซ้ือหลกัทรพัย์
ออกใหม่ สิทธิน้ีจะมีค่าก็ต่อเมื่อราคาของหลกัทรพัย์ท่ีค านวณใหม่ (Adjusted Price) มากกว่าราคาซ้ือ
หลกัทรพัยต์ามสิทธิ 
 
Financial Benefit ท่ีควรจะได้รบัจะเท่ากบัส่วนต่างระหว่าง Adjusted 
Price หกัด้วยราคาซ้ือหลกัทรพัยต์ามสิทธิ 

Adjusted Price เป็นแนวทางในการค านวณ 
Reference Price ของตลาดหลกัทรพัย ์

PBC  =ราคาปิดของหุน้ก่อนวนัขึน้เครื่องหมาย 
Pexercise  = ราคาซือ้หุน้ตามสทิธทิีไ่ดร้บั 
RatioOld = อตัราจ านวนหุน้เดมิ 
RatioNew = อตัราจ านวนหุน้ใหมท่ีไ่ดร้บั 
M =  จ านวนหุน้ใหมท่ีค่วรจะไดร้บั 

Adjusted Price =  

Benefit     = × M 

หมายเหตุ: จ านวนหุน้ใหมท่ีค่วรจะไดร้บัจะค านวณดว้ยทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
ส่วนมลูค่าสทิธปิระโยชน์ทีเ่ป็นจ านวนเงนิจะค านวณดว้ยทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

สตูรการค านวณ:  XR 
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ตวัอย่างการค านวณมูลค่าสิทธิประโยชน์เมื่อขึน้เครื่องหมาย XR  

Adjusted Price =  จ านวนหุ้นใหม่ท่ีควรจะได้รบั =                                หุ้น  

Benefit   =                                                                       บาท 

 กรณีค านวณจ านวนหุ้นได้เป็นจ านวนเตม็:: หลกัทรพัย ์AAA ประกาศใหผู้ถ้อืหุน้เดมิมสีทิธจิองซือ้หุน้ออกใหม ่โดย
เสนอขายราคาหุน้ละ 80 บาท ในอตัราสว่น 1 หุน้เดมิต่อ 4 หุน้ใหม ่ทัง้นี้ หลกัทรพัยน์ี้มรีาคาปิดกอ่นวนัขึน้เครือ่งหมาย XR 
เทา่กบั 100 บาท ทัง้นี้สมาชกิรายหนึ่งมหีุน้ทีไ่มไ่ดร้บัการสง่มอบ 100 หุน้      

สตูรการค านวณ:  XR 
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ตวัอย่างการค านวณมูลค่าสิทธิประโยชน์เมื่อขึน้เครื่องหมาย XR  

จ านวนหุ้นใหม่ท่ีควรจะได้รบั =                                       หุ้น  

 กรณีค านวณจ านวนหุ้นได้เป็นเศษหุ้น:: หลกัทรพัย ์BBB ประกาศใหผู้ถ้อืหุน้เดมิมสีทิธจิองซือ้หุน้ออกใหม ่โดยเสนอ
ขายราคาหุน้ละ 80 บาท ในอตัราสว่น 3 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม ่ซึง่หลกัทรพัยน์ี้มรีาคาปิดกอ่นวนัขึน้เครือ่งหมาย XR เทา่กบั 
100 บาท ทัง้นี้สมาชกิรายหนึ่งมหีุน้ทีไ่มไ่ดร้บัการสง่มอบ 100 หุน้ 

Adjusted Price =  

Benefit   =                                                                                   บาท 

หมายเหตุ: ในกรณทีีค่ านวณสทิธไิดร้บัเป็นเศษหุน้จะค านวณดว้ยทศนิยม 4 ต าแหน่ง  
ส่วนมลูค่าสทิธปิระโยชน์ทีเ่ป็นจ านวนเงนิจะค านวณดว้ยทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

สตูรการค านวณ:  XR 
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การจ่ายสิทธิประโยชน์เมื่อขึน้เครื่องหมาย XI 

สมาชิกผู้ท่ีได้รบัผลกระทบจากการไม่ได้รบัมอบหลกัทรพัยจ์ะสญูเสียโอกาสในการรบัดอกเบี้ยตามท่ีประกาศ 

Financial Benefit ต่อหุ้นท่ีควรจะได้รบัจะเท่ากบัดอกเบีย้ตามท่ีประกาศ 

Benefit/share         =        อตัราดอกเบี้ยท่ีได้รบัตามสิทธิ 

การจ่ายสิทธิประโยชน์เมื่อขึน้เครื่องหมาย XP 

สมาชิกผู้ท่ีได้รบัผลกระทบจากการไม่ได้รบัมอบหลกัทรพัยจ์ะสูญเสียโอกาสในการรบัเงินต้นท่ีบริษทัประกาศ
จ่ายคืนในคราวนัน้  

Financial Benefit ต่อหุ้นท่ีควรจะได้รบัจะเท่ากบัเงินต้นท่ีบริษทัประกาศจ่ายคืน 

Benefit/share         =        เงินต้นท่ีบริษทัประกาศจ่ายคืน 

สตูรการค านวณ:  XI และ XP 
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การจ่ายสิทธิประโยชน์เมื่อขึน้เครื่องหมาย XE 

สมาชิกผู้ท่ีได้รบัผลกระทบจากการไม่ได้รบัมอบหลกัทรพัยจ์ะสูญเสียโอกาสในการรบัสิทธิในการน าตราสาร
สิทธิ (Warrant) ไปแปลงเป็นหุ้น สิทธิน้ีจะมีค่ากต่็อเมื่อราคาของหุ้นท่ีค านวณใหม่ (Adjusted Price) มากกว่า
มูลค่าท่ีต้องใช้ตามสิทธิในการซ้ือหุ้นดงักล่าว 

Financial Benefit ต่อหุ้นท่ีควรจะได้รบัจะเท่ากบัส่วนต่างระหว่าง 
Adjusted Price หกัด้วยมลูค่าท่ีต้องใช้ตามสิทธิในการซ้ือหุ้น 

Adjusted Price เป็นแนวทางในการค านวณ 
Reference Price ของตลาดหลกัทรพัย ์

PBC  =ราคาปิดของหุน้ก่อนวนัขึน้เครื่องหมาย 
Pexercise  = ราคาซือ้หุน้ตามสทิธทิีผู่ถ้อื Warrant ทีไ่ดร้บั 
N = จ านวนหุน้เดมิทัง้หมดก่อนการแปลงสทิธ ิ
W = จ านวน Warrant ทัง้หมดทีจ่ะถูกแปลงเป็นหุน้ 
E = Exercise Ratio 
Y = จ านวน Warrant ทีต่ดิ Pending Settlement 

Adjusted Price =  

Benefit    = 

สตูรการค านวณ:  XE 
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ตวัอย่างการค านวณมูลค่าสิทธิประโยชน์เมื่อขึน้เครื่องหมาย XE  
 หลกัทรพัย ์CCC ประกาศใหผู้ถ้อืหุน้เดมิมสีทิธแิปลง Warrant เป็นหุน้โดยเสนอขายราคาหุน้ละ 50 บาท ในอตัราสว่น 

Warrant 10 หน่วยต่อ 1 หุน้ใหม ่ซึง่หลกัทรพัยอ์า้งองิมรีาคาปิดก่อนวนัขึน้เครือ่งหมาย XR เท่ากบั 80 บาท ทัง้นี้ สมาชกิราย
หนึ่งม ีWarrant ทีไ่มไ่ดร้บัการสง่มอบ 100 หน่วย บรษิทัมหีุน้ทัง้หมดก่อนการแปลงสทิธขิอง Warrant 100,000 หุน้ ในขณะทีม่ ี
Warrant ทัง้หมดทีจ่ะถูกแปลงเป็นหุน้ 10,000 หน่วย      

Adjusted Price =                                                                                    บาท  

Benefit   =                                                                บาท 

Exercise Ratio  = 

สตูรการค านวณ:  XE 
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การจ่ายสิทธิประโยชน์เมื่อขึน้เครื่องหมาย XB 

สมาชิกผู้ ท่ีได้ร ับผลกระทบจากการไม่ได้ร ับมอบ
หลกัทรพัย์จะสูญเสียโอกาสในการได้รบัสิทธิในการ
ได้รบัสิทธิจองซ้ือหุ้นออกใหม่ ซ่ึงแบ่งได้เป็น 4 รปูแบบ 

 สิทธิจองซ้ือหุ้นบุริมสิทธิ ท่ีจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
สามญั:  Financial Benefit ต่อหุ้นท่ีควรจะได้รบัจะเท่ากบั
มูลค่าของหุ้นบุริมสิทธิหกัด้วยราคาท่ีใช้ในการซ้ือหุ้น
บริุมสิทธิตามสิทธิท่ีได้รบั 

Benefit/share    =  ราคาของหุ้นบริุมสิทธิ – Pexercise  

 สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญั ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้น
บริุมสิทธิ: 

 สิทธิในการจองซ้ือหลกัทรพัยท่ี์เสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) โดยจดัสรรให้แก่
ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั 

 สิทธิในการจองซ้ือหลกัทรพัยข์องบริษทัในเครือ: 

Pexercise =  ราคาซือ้หุน้บุรมิสทิธติามสทิธทิีไ่ดร้บั 
r   = อตัราดอกเบีย้   

Financial Benefit ท่ีควรจะได้รบัจะค านวณ
ด้วยหลกัการเดียวกบั XR 

สตูรการค านวณ:  XB 
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การจ่ายสิทธิประโยชน์เมื่อขึน้เครื่องหมาย XN 

สมาชิกผู้ท่ีได้รบัผลกระทบจากการไม่ได้รบัมอบหลกัทรพัยจ์ะสูญเสียโอกาสในการรบัสิทธิได้รบัเงินคืนจากการ
ลดทุน 

Benefit /share        =        มูลค่าเงินท่ีถกูจ่ายในการลดทุน 

การจ่ายสิทธิประโยชน์เมื่อขึน้เครื่องหมาย XA 

สมาชิกผู้ท่ีได้รบัผลกระทบจากการไม่ได้รบัมอบหลกัทรพัยจ์ะสญูเสียโอกาสในการรบัสิทธิทุกประเภทท่ีบริษทัประกาศ
ให้ในคราวนัน้ สิทธิประโยชน์ท่ีผู้ได้รบัผลกระทบจะได้รบัจะขึ้นอยู่กบัประกาศในแต่ละครัง้ว่าอยู่ในประเภทใด 

สตูรการค านวณ:  XN และ XA 
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การจ่ายสิทธิประโยชน์เมื่อขึน้เครื่องหมาย XW และ XT 

สมาชิกผู้ท่ีได้รบัผลกระทบจากการไม่ได้รบัมอบหลกัทรพัยจ์ะสูญเสียโอกาสในการรบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหลกัทรพัย ์(Warrant) หรือ  รบัใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนโอนสิทธิได้ตามล าดบั 

• ปัจจบุนัตลาดหลกัทรพัยย์งัไม่มีการด าเนินการปรบั Reference Price จากการข้ึนเครื่องหมาย XW 
• ลกัษณะอายขุอง Warrant มีอายยุาวประกอบกบัการใช้สิทธิมีลกัษณะเป็นช่วงๆ (Pseudo Type) และ

มีสมมติฐานต่างๆ มากมาย 

TCH เหน็ว่าสมาชิกคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายควรร่วมก าหนดสิทธิประโยชน์กนัเองอาจเหมาะสมมากกว่า 

สตูรการค านวณ:  XW และ XT 




