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ตอนท่ี 354 KTB Futures กบักรณี Corporate Action บน KTB  
 

เมือ่กลางสปัดาห์  KTB Futures มกีารปรบัลกัษณะของสญัญาเนื่องจากหุน้ KTB มกีารประกาศท า 
Corporate Action หลายทา่นอาจ มขีอ้สงสยั เกีย่วกบัการปรบัสญัญาและผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้หากถอืครอง 
KTB Futures อยู ่ดงันัน้  ในสปัดาหน์ี้ คอลมัน์ “นดัพบอนุพนัธ์ ” จงึขอไขขอ้สงสยัดงักล่าว  รวมทัง้ น า
รายละเอยีดทีน่่าสนใจมาเล่าใหฟ้งักนัเพิม่เตมินะครบั  

 

โดยปกต ิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัหุน้รายตวัหรอื Stock Futures นัน้ จะมรีาคาทีเ่คลื่อนไหว
ตามราคาหุน้อา้งองิหรอืทีเ่รยีกกนัว่า “หุน้แม่” และกรณีที่หุน้แมเ่กดิ Corporate Action กจ็ะสง่ผลกระทบต่อ
ราคาทนัท ีเชน่ การแตกพาร ์หรอื การเพิม่ทนุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ เป็นตน้  ซึง่ผลกระทบ หลงันี้ ไมไ่ดม้าจากดี
มานดซ์พัพลายในการซือ้ขายหุน้หรอืกลไกการซือ้ขายในตลาดแต่อยา่งใด ดงันัน้ เพ่ือลดผลกระทบจากกรณี 
Corporate Action ในหุ้นแม่ ท่ีจะส่งผลต่อราคา ของหุ้นและกระทบมาถึงราคา ของ Stock Futures 
ตลาดอนุพนัธก์จ็ะพิจารณาปรบัสญัญา Stock Futures ดงักล่าวไปพร้อมๆ กนัด้วย  

 

ส าหรบักรณีของ KTB Futures ซึง่มหีุน้แมค่อื หุน้ KTB นัน้ โดยปกตริาคาของ KTB Futures กจ็ะ
ปรบัขึน้ลงตามการคาดการณ์ของราคา KTB ทีม่กีารซือ้ขายอยูใ่นตลาดหลกัทรพัย ์แต่ในชว่งทีผ่า่นมา KTB ได้
ประกาศจดัสรรหุน้เพิม่ทนุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิในสดัสว่น 4 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ใหม ่ในราคาหุน้ละ 12.60 บาท ต่อ
หุน้ (วนัเครือ่งหมาย XR ของ KTB ในกรณีนี้คอืวนัที ่28 ส.ค. ทีผ่า่นมา) 

 

จากการประกาศจดัสรรหุน้เพิม่ทนุดงักล่าวจะ ท าใหม้หีุน้เพิม่เขา้มาในระบบ ซึง่หุน้ทีเ่ขา้มาใหมน่ี้ จะมี
มลูคา่ 12.60 บาท ขณะที ่ปจัจุบนัราคา KTB มกีารซือ้ขายกนัอยูท่ีร่าคา 17 – 18 บาท ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าเมือ่มี
การเพิม่ทนุในลกัษณะ ดงักล่าว จะท าใหม้ลูคา่ของหุน้ต่อหน่วยทีผู่ล้งทนุถอือยูล่ดลงหรอืทีคุ่น้เคยกนัว่าเป็น 
Dilution Effect ซึง่จะสง่ผลใหร้าคาหุน้ KTB ปรบัลงดว้ยเชน่กนั 

 

ในการปรบัสญัญา KTB Futures นัน้ ตลาดอนุพนัธจ์ะค านวณตวัปรบัค่า (Adjustment Factor) ทีท่ า
ใหม้ลูคา่ KTB Futures 1 สญัญา ไมม่กีารเปลีย่นแปลง  โดยวธิกีารปรบันัน้กจ็ะน าเอาตวัปรบัคา่ไปปรบัราคา
และขนาดของสญัญาเพือ่ท าใหม้ลูคา่รวมของ KTB Futures ทีผู่ล้งทนุถอือยูน่ัน้ยงัคงเทา่เดมิ  

 

 ตวัปรบัคา่ในกรณีของ KTB จะเป็นอตัราสว่นของ มลูคา่ของ KTB ทีเ่พิม่ขึน้จากการระดมทนุผา่นหุน้
ใหมใ่หก้บัผูล้งทนุเดมิต่อจ านวนหุน้ทัง้หมดหลงัการเพิม่ทนุ ในทีน่ี้ ณ กอ่นวนั XD (27 ส.ค.55) ราคาหุน้ KTB 
อยูท่ี ่17.90 บาท โดยมอีตัราสว่น 4 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหมซ่ือ้ไดท้ีร่าคาหุน้ละ 12.60 บาท ท าใหต้วัปรบัคา่จะ
เทา่กบั {4 + (1 x 12.6 / 17.90)} / (1 + 4) = 0.9407821 ซึง่ตลาดอนุพนัธจ์ะใชต้วัปรบัคา่ดงักล่าวมาค านวณ
ราคาและขนาดของสญัญา KTB Futures ตวัอยา่งเชน่ KTBU12 (สญัญาเดอืนกนัยายน 2012) มรีาคาเทา่กบั 
17.31 บาทกจ็ะถกูปรบัราคาเป็น 16.28 บาท (17.31 x 0.9407821) พรอ้มๆ กบัปรบั ใหม้ขีนาดเทา่กบั 1,063 
หุน้ต่อสญัญา (1,000 / 0.9407821) ซึง่ท าใหม้ลูคา่ของสญัญายงัคงทีอ่ยูท่ีป่ระมาณ 17,310 บาท เชน่เดมิ ทัง้นี้ 
ตลาดอนุพันธจ์ะมกีารเผยแพรแ่นวทางและผลการค านวณ ล่วงหน้า และประกาศตวัปรบัคา่ ตัง้แต่ชว่งเยน็กอ่น
วนัขึน้เครือ่งหมาย XR โดยก าหนดใหร้าคาและขนาดของสญัญา KTB Futures ทีป่รบัใหมน่ี้  มผีลในวนัรุง่ขึน้
หรอืวนัขึน้เครือ่งหมาย XR (28 ส.ค.55) ตัง้แต่กอ่นเริม่ซือ้ขาย พรอ้มกบัมกีารเพิม่ตวัอกัษร X ไวข้า้งหลงั
สญัญาการซือ้ขาย KTB Futures เพือ่ใหผู้ล้งทนุรบัทราบว่ามกีารปรบัสญัญาเกดิขึน้ 

 



อยา่งไรกต็าม มผีูล้งทนุ บางทา่นเกดิขอ้สงสยัว่า ในวนัที ่28 ส.ค.55 KTBU12X ทีร่าคา Settlement 
Price อยูท่ี ่16.84 บาท ต ่ากว่า ราคา Settlement Price ของ KTBU12 เมือ่วนัที ่27 ส.ค.55 ทีอ่ยูท่ีร่ะดบั
17.31 ถงึกว่า 40 สตางค ์จะสรา้งผลขาดทนุใหก้บัผูล้งทนุทีม่สีถานะ Long KBT Futures อยูเ่ป็นจ านวนมาก 
แต่ในความเป็นจรงินัน้ ในการค านวณก าไรขาดทนุขา้มวนัมาตัง้แต่ วนัที ่ 27 จนถงึสิน้วันที ่28 ส.ค. นัน้ ผูท้ี ่
Long KTBU12X จะไดก้ าไรเนื่องจาก Settlement Price ของวนัที ่27 ทีจ่ะมาค านวณสว่นต่างของราคาขา้ม
วนันัน้ตอ้งเป็นราคาหลงัจากทีป่รบัดว้ยตวัปรบัคา่ ตามตวัอยา่งขา้งตน้ ซึง่จะเทา่กบั 16.28 บาท ดงันัน้ ผูท้ี ่
Long KTBU12X กจ็ะไดก้ าไรถงึ  0.56 บาท (16.84 – 16.28) ต่อ 1 หุน้ซึง่คดิเป็นเงนิเทา่กบั 595.28 บาท 
(0.56 * 1,063) ต่อ 1 สญัญาตามขนาดของสญัญาทีไ่ดม้กีารปรบัดว้ยตวัปรบัคา่ตามตวัอยา่งขา้งตน้  

 

อยา่งไรกด็ ีการปรบัลกัษณะของสญัญาฟิวเจอรส์ อาจเกดิขึน้ในกรณีทีหุ่น้แมม่กีารเปลีย่นแปลงอืน่ๆ 
นอกเหนือจากการ เพิม่ทนุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ  ซึง่ผูท้ีส่นใจขอ้มลูเพิม่เตมิสามารถศกึษารายละเอยีดและวธิกีาร
ปรบัสญัญาไดจ้าก Website ของ TFEX (www.tfex.co.th) นะครบั   

 

พิเศษ !!! ตลาดอนพุนัธ์ฯ ร่วมกบั บล . โกลเบลก็ เชิญทา่นร่วมงานสมัมนา “มองให้ตรง ฟันธงด้วยเทคนิค ”  
ในวนัพธุที่ 12 กนัยายน 2555 เวลา  08:30 – 12.00 น. ณ หอประชมุศาสตราจารย์สงัเวียน อินทรวิชยั อาคารตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง  www.TFEX.co.th หรือ S-E-T Call Center 
0-2229-2222 โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย 

  

 สนบัสนนุโดย  บริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   เว็บไซต์ : www.tfex.co.th  
 การจดัท าเอกสารเผยแพร่นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมความรู้ความเข้าใจและน าเสนอข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การซือ้ขายอนพุนัธ์เท่านัน้  มิได้เป็นการให้ค าแนะน าส าหรับการลงทนุแต่อย่างใด 
 

http://www.tfex.co.th/

