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ตอนท่ี 399 เงินหลกัประกนั กรณี Stock Futures เกิด Corporate Action 

ปจัจุบนั Stock Futures ทีซ่ือ้ขายอยู่ในตลาด TFEX มหีุน้อา้งองิใหเ้ลอืกซือ้ขายถงึ 60 หุน้ดว้ยกนั ซึง่ก่อนซือ้
ขาย Stock Futures แต่ละครัง้ ผูล้งทุนจะตอ้งวางหลกัประกนัขัน้ตน้ตามระดบัทีโ่บรกเกอรก์ าหนด โดยหลกัประกนัของ 
Stock Futures ทีอ่า้งองิกบัหุน้ต่างกนักอ็าจมรีะดบัมากน้อยแตกต่างกนัออกไป ขึน้กบัความผนัผวนของหุน้อา้งองินัน้ๆ  
นอกจากนี้ หลกัประกนัยงัมกีารปรบัเปลีย่นหาก Stock Futures มกีารปรบัลกัษณะของสญัญาทีเ่กดิจาก Corporate 
Action อกีดว้ย ในสปัดาหน์ี้  คอลมัน์ “นดัพบ TFEX” ขอน ารายละเอยีด เกีย่วกบั การปรบัหลกัประกนัในกรณีทีม่ ี
Corporate Action ซึง่ถอืเป็นเรื่องทีส่ าคญัและควรทราบ มาเล่าใหฟ้งันะครบั  

แมว้่าราคาซือ้ขายของ Stock Futures จะเคลื่อนไหวขึน้ลงตามราคาหุน้อา้งองิ แต่ หากหุน้อา้งองิของ Stock 
Futures นัน้ๆ มีนโยบายจ่ายเงนิปนัผลพเิศษ ประกาศแตกหุน้ หรอื การกระท า อื่นๆ ทีส่ง่ผลให้ มลูค่าของผูถ้อืหุน้
เปลีย่นแปลงไป  หรอืทีเ่รยีกว่า Corporate Action  TFEX กจ็ะมที าการปรบั ลกัษณะของสญัญา Stock Futures ที่
อา้งองิกบัหุน้ดงักล่าว  ทัง้ในสว่นของขนาดของสญัญาและราคาของหุน้อา้งองิ  โดยยดึหลกัการที่ ว่า “มลูค่าของสญัญา 
(Notional Value) ของสญัญาก่อนม ีCorporate Action จะตอ้งเท่ากบัมลูค่าหลงัม ีCorporate Action” นอกจากนี้ TFEX 
จะมกีารเพิม่อกัษร X, Y หรอื Z ตามล าดบั ต่อทา้ยชื่อย่อในการซือ้ขาย เพื่อบอกว่าสญัญาดงักล่าวเคยปรบัลกัษณะของ
สญัญามาแลว้  

 นอกจากนี้ ทางส านักหกับญัชีกจ็ะท าการปรบัระดบัหลกัประกนัให้เหมาะสมตามมูลค่าของความเส่ียง
ท่ีเปล่ียนแปลงไป แต่เน่ืองจากการปรบัลกัษณะของสญัญา จาก Corporate Action ท าให้ Stock Futures มี
มูลค่าของสญัญา เท่าเดิม ดงันั้น ความเส่ียงของสญัญา จึงไม่เปล่ียนแปลง หลกัประกนัของ Stock Futures 
หลงัจากปรบัลกัษณะของสญัญาแล้วจึงไม่เปล่ียนแปลงเช่นกนั 

อย่างไรกต็าม Stock Futures สญัญาใหม่ ทีเ่ริม่ซือ้ขายหลงัการปรบัลกัษณะของสญัญา เสรจ็สิน้ไปแลว้ จะมี
มลูค่าของสญัญาแตกต่างจากสญัญา ชุดเดมิ ซึ่งจะมผีลใหม้ลูค่าความเสีย่งของสญัญาแตกต่างออกไปดว้ย ส านกัหกั
บญัช ี(TCH) จงึปรบัหลกัประกนัของสญัญาทีเ่ริม่ซือ้ขายหลงัจากเกดิ Corporate Action โดยใชส้ดัสว่นตามขนาด
สญัญาทีเ่ปลีย่นไป  

 ลองมาดตูวัอย่างกนันะครบั ทีผ่่านมาหุน้ TTA มกีารเพิม่ทุนใหผู้ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ โดยมผีลใน
วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2556 ดงันัน้ ในช่วงเยน็ของวนัก่อนหน้า (4 กุมภาพนัธ์) TFEX ได้ประกาศปรบัลกัษณะของสญัญา 
TTA Futures ทีม่ซีือ้ขายอยู่ในช่วงดงักล่าว ซึง่ประกอบดว้ย TTAH13 (ม.ีค. 2013), TTAM13 (ม.ิย. 2013), TTAU13 
(ก.ย. 2013) และ TTAZ13 (ธ.ค. 2013) โดยราคาของ TTA Futures ทัง้ 4 สญัญาถูกปรบัลงดว้ยตวัคณู  0.9248120 
และขนาดทัง้สีก่ถ็ูกเพิม่ดว้ยตวัคณูดงักล่าวเช่นกนั สง่ใหข้นาดของสญัญาใหม่เท่ากบั 1,081 หุน้ต่อสญัญา  นอกจากนี้ 
TFEX ยงัเตม็อกัษรพเิศษ “X” ทีท่า้ยชื่อสญัญาทัง้ 4 เพื่อบอกว่าสญัญาดงักล่าวถูกปรบัลกัษณะของสญัญามาแลว้ 

ในสว่นของเงนิหลกัประกนัของทัง้ 4 สญัญาขา้งตน้  จะไม่มกีารเปลีย่นแปลง คอื อยู่ที ่ 2,090 บาทต่อสญัญา  
เท่ากบัก่อนปรบัลกัษณะของสญัญา แต่สญัญาใหม่ทีเ่ริม่ซือ้ขายหลงัจากวนัที ่4 ก.พ. จะตอ้งมกีารปรบัหลกัประกนั ดว้ย
ตวัคณู 0.9248120 เช่น ต่อมาเมื่อสญัญา TTAH14 (ม.ีค. 2014) เริม่ซือ้ขาย หลกัประกนั ของสญัญา TTAH14 จะ
เท่ากบั 1,933 บาทต่อสญัญา (2,090 x 0.9248120) 
 อกีกรณีทีเ่พิง่เกดิขึน้ แต่อาจจะต่างจากกรณีขา้งตน้  คอืเมื่อวนัที ่1 สงิหาคมทีผ่่านมา มกีารปรบัชื่อสญัญา 
KK Futures เน่ืองจากหุน้อา้งองิมกีารปรบัเปลีย่นชื่อย่อในการซือ้ขาย จาก KK เป็น KKP ซึง่ TFEX เหน็ว่าควรมกีาร
ปรบั Stock Futures ทีอ่า้งองิหุน้ KK ใหส้อดคลอ้งกนั แต่เน่ืองจากการเปลีย่นชื่อน้ีไม่กระทบกบัราคา จงึไม่จ าเป็นตอ้ง



ปรบัราคาและขนาดของสญัญาแต่อย่างใด ดงันัน้ ในกรณีนี้จงึไม่ตอ้งปรบัหลกัประกนัทัง้ในสญัญาปจัจุบนัและสญัญาที่
จะเกดิขึน้มาแทน นอกจากนี้  เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบการเปลีย่นแปลงดงักล่าว จงึมกีารปรบัเพิม่ “X” ต่อทา้ยชื่อสญัญา
พรอ้มไปในคราวเดยีวกนั ดงันัน้ ตัง้แต่วนัที ่ 1 สงิหาคมเป็นตน้ไป สญัญา KK Futures จะเปลีย่นชื่อเป็น KKPU13X, 
KKPZ13X, KKPH14X และ KKPM13X โดยทีม่ขีนาดของสญัญาเท่าเดมิ  

ถงึแมเ้รื่องหลกัประกนัจะมรีายละเอยีดค่อนขา้งมาก แต่ในทางปฏบิตัทิัง้ส านกัหกับญัช ีแล ะ TFEX ไดม้กีาร
เผยแพร่ทัง้ในสว่นของขนาดสญัญาและหลกัประกนัทีม่กีารปรบัเปลีย่นอนัเนื่องมาจาก Corporate Action ทีเ่กดิขึน้ใน
แต่ละช่วง โดยท่านสามารถตดิตามขอ้มลูทีจ่าก website ของทัง้สองหน่วยงานคอื  www.thaiclearing.com และ 
www.TFEX.co.th   
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