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ตอนที่ 355 Corporate Action กับ Stock Futures  
 

เดือนสิงหาคมที่ผานมา ตองถือวา Stock Futures ไดรับความสนใจเปนอยางมาก โดยมีการซื้อขายสูง
ถึงเฉล่ียวันละ 11,747 สัญญาตอวัน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แลวที่อยูที่ 7,453 สัญญาตอวัน ชวงที่ผานมาจึงมีผู
ลงทุนสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวกับการปรับลักษณะสัญญาของ Stock Futures กันมามาก สัปดาหนี้ คอลัมน 
“นัดพบอนุพันธ” จึงขอนําประเด็นที่มีผูลงทุนสงสัยเกี่ยวกับการปรับสัญญา Stock Futures เมื่อเกิด Corporate 
Actions ในหุนอางอิงมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับ 

Corporate Action คืออะไร?  ขอเรียกส้ันๆ วา CA ก็แลวกันนะครับ สําหรับ CA นั้น เปนเหตุการณ
ที่บริษัทจดทะเบียนดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งสงผลกระทบตอหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนดังกลาว 
โดยตัวอยางของ CA ที่ผูลงทุนมักจะไดยินขาวกันบอยๆ ก็คือ การจายปนผล (dividend) และการแตกหุน (split 
stock) นั่นเอง 

แลว CA กรณีไหนที่สงผลตอ Stock Futures? ประเด็นนี้ตอบไมยากเลยครับ เพราะถึงแมวา CA 
แตละประเภทจะสงผลกระทบตอหุนสามัญแตกตางกันออกไป แต CA ที่จะสงผลทําใหเกิดการปรับลักษณะของ
สัญญา Stock Futures ก็คือ CA ที่สงผลกระทบตอราคาหุนอางอิงแบบที่ตลาดไมไดคาดการณมากอน และ
ผลกระทบดังกลาวไมไดเกิดจากดีมานด-ซัพพลายในการซื้อขายหุนแตอยางใด  

ตลาดอนุพันธกําหนดแนวทางในการปรับลักษณะของสัญญา Stock Futures ในกรณีเกิด CA ไว 4 
กรณีหลักๆ คือ 1. การเพิ่มทุนโดยใหสิทธิจองซื้อหุนสามัญใหม (Right offering) หรือใหใบแสดงสิทธิในการซื้อ
หุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิไดแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Transferable Subscription Right: TSR)  
2. การเปลี่ยนแปลงราคาพาร  3. การจายปนผลเปนหุนใหแกผูถือหุนเดิม (Bonus Issue) 4. การจายเงินปนผล
พิเศษ (Extraordinary Dividend) หรือการจายเงินคืนทุน (Capital Return) ใหแกผูถือหุนเดิม ซึ่งตลาดอนุพันธ
จะมีการกําหนดชัดเจนวาในแตละกรณีจะมีการปรับลักษณะของสัญญา SSF อยางไร  

จะทราบไดอยางไรวาตลาดอนุพันธจะทําการปรบั Stock Futures ตัวไหน อยางไร และเมื่อไร?  

ตลาดอนุพันธมีหนวยงานคอยดูแลการซื้อขายและติดตามขอมูลของหุนอางอิงอยูตลอดเวลา ดังนั้น 
เมื่อบริษัทจดทะเบียนประกาศวาจะมี CA เกิดขึ้นในอนาคต ตลาดอนุพันธก็จะแจงขาวฉบับที่ 1 ใหกับผูลงทุน
ทราบทันทีวาจะมีการปรับ Stock Futures ที่อางอิงหุนดังกลาว โดยระบุชัดเจนวาจะมีการปรับอะไร คํานวณ
โดยใชวิธีอยางไร และปรับเมื่อไร และเมื่อถึงวันที่ระบุไว ตลาดอนุพันธก็จะแจงขาวฉบับที่ 2 ที่มีการระบุคาที่ใช
ในการคํานวณตัวปรับคาและคาหลังการคํานวณทั้งหมด รวมท้ังแจงรายละเอียดที่เกี่ยวของ เชน Combination 
และคาหลักประกัน เปนตน ทั้งนี้ ขาวฉบับที่ 2 จะประกาศชวงเย็นของวันทําการกอนหนาวันขึ้นเครื่องหมาย X 
ของ CA ดังกลาว อยางเชน หากเปน CA ประเภทการจายเงินปนผลพิเศษ ขาวฉบับที่ 2 ก็จะมีการแจงกอนวัน
ขึ้นเครื่องหมาย XD เปนตน  

พอปรับ Stock Futures แลวสัญญาที่ซื้อไวจะขาดทุนกี่บาท? ผูลงทุนหลายคนเห็นวาพอปรับ CA 
แลว ราคามักจะตกลงและทําใหผูที่ Long Stock Futures ไวขาดทุนทันที อันนี้ถือเปนความเขาใจผิด เนื่องจาก
การปรับ CA ใน SSF ทําเพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับผูที่ถือสัญญา Stock Futures ทั้งฝง Long และ Short เชน 



  

 สนับสนุนโดย  บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   เว็บไซต : www.tfex.co.th  
 การจัดทําเอกสารเผยแพรน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจและนําเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการซื้อขายอนุพันธเทาน้ัน  มิไดเปนการใหคําแนะนําสําหรับการลงทุนแตอยางใด 

ในกรณีที่หุนอางอิงมีการใหสิทธิจองซื้อหุนสามัญใหม พอเริ่มตนซื้อขายในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR ราคาหุน
อางอิงจะลดลงและทําใหราคา Futures ปรับลดตาม สงผลใหผูลงทุนที่ Long ฟวเจอรสไวเสียเปรียบ การปรับ 
CA ของ SSF จะทําใหผูลงทุนไมวาจะฝง Long หรือฝง Short ไมเกิดการไดเปรียบหรือเสียเปรียบกัน  

ตัวอยางเชน KTB Futures ที่มีการปรับ CA เนื่องจากการออกหุนเพิ่มทุนโดยใหสิทธิผูถือหุนเดิม โดย
กําหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XR เปนวันที่ 28 ส.ค. 55 หากผูลงทุนซื้อ KTBU12 ในวันที่ 27 ส.ค. 1 สัญญา ที่
ราคา 17.30 บาท และราคาที่ใชชําระราคาของวันที่ 27 ส.ค. และ 28 ส.ค. ที่อยูที่ 17.31 บาท และ 16.61 บาท
ตามลําดับ ซึ่งหากดูเผินๆ แลวหลายทานอาจคิดวาผูลงทุนรายนี้นาจะขาดทุน เพราะ Long ฟวเจอรสไวและ
ราคาปรับลดลง แตในความเปนจริงแลว ราคาที่ลดลงเกิดจาก Right Offering ไมไดเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของดีมานและซับพลาย ดังนั้น จึงมีการปรับลักษณะของสัญญาฟวเจอรส ทําใหผูลงทุนที่ Long ไวไม
เสียเปรียบ เชนในกรณีนี้ ในชวงเย็นของวันที่ 27 ส.ค. 55 ตลาดอนุพันธไดประกาศตัวคูณ ซึ่งทําใหราคา 
KTBU12 ปรับเปน 16.28 บาท และมีขนาดเทากับ 1,063 หุนตอสัญญา โดยจะใชราคานี้สําหรับคํานวณกําไร
ขาดทุนจากการซื้อขายต้ังแตวันที่ 28 ส.ค. 55 เปนตนไป  

ดังนั้น จะพบวาผูลงทุนจะไดกําไรในวันที่ 27 ส.ค. เทากับ 10 บาท [(17.31 -17.30)*1,000] และใน
วันที่ 28 ส.ค. ก็ยังไดกําไรอีกเทากับ 350.79 บาท [(16.61 -16.28)*1,063] ซึ่งกําไรในวันที่ 28 ส.ค. นี้ คํานวณ
จากราคาปดเทียบกับราคา Settlement ของวันที่ 27 ส.ค. ที่ปรับดวยตัวคูณใหมแลว และมีขนาดของสัญญาท่ี
ปรับแลวเชนกัน 

ผูที่สนใจศึกษาแนวทางการปรับสัญญาจาก กรณี Corporate Action ในหุนอางอิง สามารถดูรายละเอียด 
เพิ่มเติมไดจาก Website ของ TFEX (www.TFEX.co.th) หรือสอบถามเพิ่มเติมไดที่บริษัทหลักทรัพยที่ทาน
เปดบัญชีอยูก็ไดนะครับ   
 

พิเศษ !!! ตลาดอนุพันธฯ รวมกับ บล. โกลเบล็ก เชิญทานรวมงานสัมมนา “มองใหตรง ฟนธงดวยเทคนิค”  

ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2555 เวลา  08:30 – 12:00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผูสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดทาง  www.TFEX.co.th หรือ S-E-T Call Center 0-2229-2222 โดยไมเสียคาใชจาย 


