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ในการซื้อขาย Stock Futures นั้น ผูลงทุนทั่วไปตองวางเงินประกันหรือที่เรียกวามารจิ้น (margin) กอนสง
คําส่ังซื้อขายเชนเดียวกับการซื้อขายฟวเจอรสอื่นๆ แตอัตราเงินประกันที่ผูลงทุนตองวางนั้นจะแตกตางกันไปตาม
ฟวเจอรสที่อางอิงกับหุนแตละตัว นอกจากนี้ หากผูลงทุนมีการซื้อขาย Stock Futures หลาย series ซึ่งมีวันครบ
อายุสัญญาแตกตางกันหรือมีหุนอางอิงที่แตกตางกัน อาจสงผลใหจํานวนเงินมารจิ้นที่ตองวางนอยกวาการซื้อหรือ
ขาย Stock Futures เพียง series เดียว ขึ้นอยูกับวาหุนอางอิงของฟวเจอรสที่ซื้อขายนั้นมีความสัมพันธกันมากนอย
เพียงใด 
 

ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ผูลงทุน
ทั่วไปตองวางเงินประกันที่โบรกเกอรอนุพันธกอนที่จะสามารถสงคําส่ังซื้อหรือขายฟวเจอรสได ซึ่งเงินประกันนี้
เรียกวา เงินประกันขั้นตนหรือ Initial Margin (IM) สําหรับอัตราเงินประกันขั้นตนที่โบรกเกอรเรียกเก็บจากผูลงทุนนี้
อางอิงจากอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายลวงหนาที่สํานักหักบัญชีเรียกเก็บจากโบรกเกอรอนุพันธ (ดูรายละเอียด
เกี่ยวกับอัตราหลักประกันจากเว็บไซต www.thaiclearing.com) ปจจุบัน ชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา หรือ FI Club กําหนดใหเงินประกันขั้นตนที่โบรกเกอรเรียกเก็บจากผูลงทุนทั่วไปอยูที่ 1.9 เทาของอัตรา
เงินประกันที่สํานักหักบัญชีเรียกเก็บจากโบรกเกอร ขณะที่เงินประกันรักษาสภาพ หรือ Maintenance Margin (MM) 
ที่โบรกเกอรเรียกเก็บจากผูลงทุนทั่วไปอยูที่ 1.33 เทาของอัตราเงินประกันที่สํานักหักบัญชีเรียกเก็บจากโบรกเกอร  
 

ตัวอยางเชน สํานักหักบัญชีกําหนดอัตราเงินประกันสําหรับฟวเจอรสของหุน SCB เทากับ 5,000 บาทตอ
หนึ่งสัญญา ดังนั้น Initial Margin ที่โบรกเกอรจะเรียกเก็บจากผูลงทุนทั่วไป คือ 1.9 x 5,000 = 9,500 บาทตอสัญญา 
และเงินประกันรักษาสภาพ คือ 1.33 x 5,000 = 6,650 บาทตอสัญญา 
 

เมื่อผูลงทุนมีการซื้อหรือขาย Stock Futures แลว ทุกส้ินวันโบรกเกอรจะทําการคํานวณกําไรขาดทุนจาก
ฐานะในฟวเจอรสที่ผูลงทุนถือครองอยู ที่เรียกวา Mark-to-Market หากกําไรก็จะเพ่ิมเงินเขาไปในบัญชีเงินประกัน 
แตถาขาดทุนก็จะหักออกจากบัญชีเงินประกัน ซึ่งโบรกเกอรจะทําการ Mark-to-Market ทุกวันตราบเทาที่ผูลงทุนยัง 
มีฐานะคงคางอยู อยางไรก็ดี หากผูลงทุนขาดทุนจนทําใหเงินประกันในบัญชีลดลงต่ํากวาระดับเงินประกันรักษาสภาพ 
หรือ MM ที่โบรกเกอรกําหนด โบรกเกอรจะเรียกใหผูลงทุนนําเงินมาวางเพิ่มในบัญชีเงินประกันใหกลับไปอยูที่ระดับ
เงินประกันขั้นตน หรือ IM มิฉะนั้น ก็จะบังคับปดฐานะของผูลงทุน 
 

สําหรับอัตราเงินประกันที่สํานักหักบัญชีกําหนดอาจเปลี่ยนแปลงไปไดตามความผันผวนของราคาฟวเจอรส 
นั้น ๆ โดยสํานักหักบัญชีจะมีการทบทวนอัตราเงินประกันอยางสม่ําเสมอ เมื่อความผันผวนของระดับราคาสูงขึ้นมาก 
สํานักหักบัญชีอาจประกาศเพิ่มอัตราเงินประกัน ในทางตรงขาม หากความผันผวนของระดับราคาฟวเจอรสลดลง สํานัก
หักบัญชีก็อาจพิจารณาลดอัตราเงินประกันใหเหมาะสมตามสภาวการณ ทั้งนี้ เมื่อสํานักหักบัญชีประกาศเปลี่ยนแปลง 
อัตราเงินประกัน โบรกเกอรก็อาจพิจารณาทบทวนอัตราเงินประกันที่เรียกเก็บจากผูลงทุนดวยเชนกัน 
 

ในการคํานวณเงินประกันของ Stock Futures นอกจากอัตราเงินมารจิ้นที่แตกตางกันไปตามหุนอางอิง 
แตละตัวแลว การมีฐานะในฟวเจอรสในลักษณะตาง ๆ มีผลตอจํานวนเงินประกันที่ตองวางเชนกัน ซึ่งโดยทั่วไป
จํานวนเงินประกันท่ีตองวางจะลดลงไดใน 2 กรณี คือ กรณีท่ีมีฐานะแบบ Calendar Spread และกรณีท่ีมี
ฐานะฟวเจอรสในหุนมากกวา 1 ตัวขึ้นไป (Inter-commodity Spread) 



การมีฐานะแบบ Calendar Spread หมายถึง การมีฐานะใน Stock Futures จํานวน 2 series ที่มีหุนอางอิง
ตัวเดียวกัน แตมีเดือนที่สัญญาครบอายุตางกัน และตองเปนการมีฐานะในทางตรงขามกันดวย ตัวอยางเชน มีฐานะซื้อ
ใน SCB Futures ที่ครบอายุในเดือนกันยายน และมีฐานะขายใน SCB Futures ที่ครบอายุในเดือนธันวาคม ซึ่งการที่มี
ฐานะทั้งซื้อและขายใน SCB Futures ในลักษณะดังกลาว ทําใหจํานวนเงินที่ตองวางเปนหลักประกันลดต่ําลงมาก 
เนื่องจากมีความเสี่ยงนอยกวาการมีฐานะซื้อหรือขาย SCB Futures ใน series เดียว เพราะไมวาราคาฟวเจอรสจะ
เปล่ียนแปลงเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด สูงขึ้นหรือลดลง การที่ผูลงทุนมีทั้งฐานะซื้อและขายใน SCB Futures ก็จะ 
ทําใหเกิดผลขาดทุนใน series หนึ่ง และมีผลกําไรในอีก series หนึ่งมาชดเชยกันเสมอ 
 

จากตัวอยางขางตน หากราคา SCB Futures ปรับตัวลดลง จะมีผลขาดทุนจากฐานะซื้อ (Long) ใน series 
เดือนกันยายน ขณะที่จะไดรับผลกําไรจากฐานะขาย (Short) ใน series เดือนธันวาคม แตในทางตรงขาม หากราคา 
SCB Futures ปรับตัวสูงขึ้น ก็จะมีผลกําไรจากการ Long series เดือนกันยายน แตจะขาดทุนจากการ Short series 
เดือนธันวาคม ดังนั้น ความเสี่ยงโดยรวมจะลดลง เมื่อเทียบกับการ Long หรือ Short เพียงดานเดียว ใน series ใด 
series หนึ่ง และเปนเหตุผลใหจํานวนเงินประกันที่ผูลงทุนจะถูกเรียกเก็บลดลงดวย สําหรับกรณีของ SCB Futures 
โบรกเกอรกําหนดเงินประกันข้ันตนในการซื้อหรือขาย SCB Futures ไวเทากับ 9,500 บาทตอสัญญา แตหาก
ผูลงทุนมีฐานะการถือครอง SCB Futures จํานวน 2 series แบบ Calendar Spread จะทําใหจํานวนเงินประกัน
ข้ันตนลดลงเหลือเพียง 1.9 x 1,250 = 2,375 บาท (โดยอัตรา Inter-month Spread Margin ที่สํานักหักบัญชีกําหนด
ไวสําหรับ SCB Futures คือ 1,250 บาท สวน 1.9 คือ ตัวคูณที่ FI club กําหนด เพ่ือเปนมาตรฐานในการกําหนดอัตรา
เงินประกันที่เรียกเก็บจากลูกคา) 
 

สําหรับครั้งหนา “นัดพบอนุพันธ” จะนําเสนอรายละเอียดการวางมารจิ้นกรณีที่มีการซื้อขาย Stock Futures 
ของหุนอางอิงหลาย ๆ ตัวครับวา มีวิธีคํานวณแตกตางไปอยางไร และตองวางเงินเพ่ิมหรือลดลงแคไหน 

 
 

 
 
  
 

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


