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               รูจ้กักบั SET50 Index Futures 

                    SET50 Index Futures เป็นสว่นผสมของสญัญาฟิวเจอรส์ และดชัน ีSET50 ซึง่แปลตรงตวั 
ก็คอื สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีม่ดีชัน ีSET50 เป็นสนิคา้อา้งองิ ดงันัน้กอ่นทีจ่ะทําความเขา้ใจ SET50 Index 
Futures ลองมาทําความรูจั้กกบั “ฟิวเจอรส์” และ “ดชัน ีSET50” กนักอ่น 

 
หมายถงึ….. 
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้
โดยเป็นการทําสญัญา

ระหวา่งคูส่ญัญาสองฝ่ายคอื “ผูซ้ ือ้” กบั “ผูข้าย”  
ทีต่กลงทําสญัญากนั ณ ปัจจบุนั โดยระบปุระเภท
จํานวนเวลาทีจ่ะสง่มอบสนิคา้กนั โดยจะมกีารสง่มอบ
สนิคา้และชําระราคาในอนาคตตามทีไ่ดต้กลงไว ้ 
ไมว่า่ราคาในขณะนัน้จะเป็นเทา่ไรก็ตาม และถอืวา่ 
ทัง้สองฝ่ายมภีาระผกูพันตอ่กนัทีต่อ้งปฏบิตัติาม 

 
ดชัน ีSET50 (SET50 Index)  
เป็นดชันรีาคาหุน้ทีส่ะทอ้นภาพรวมของตลาดหุน้วา่
เคลือ่นไหวไปในทศิทางใดขาขึน้ หรอื ขาลงคํานวณ
มาจากราคาหุน้สามญั 50 หุน้แรกทีซ่ ือ้ขายใน 
ตลาดหลกัทรัพยท์ีม่ลีกัษณะ “ตวัใหญ"่ คอื ม ี
มลูคา่ตลาดสงู และ “ยอดนยิม” คอื ม ี
สภาพคลอ่งสงู หุน้ทีนํ่ามาคํานวณดชัน ีSET50 จะมี
การปรับรายชือ่ทกุๆ 6 เดอืนเนือ่งจากสภาพตลาดมี
การเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ดงันัน้เมือ่เวลาผา่น
ไปหุน้ทีนํ่ามาใชคํ้านวณดชันอีาจไมใ่ชหุ่น้ทีต่วัใหญ ่
และเป็นทีน่ยิม 50 อนัดบัแรกอกีตอ่ไป จงึมกีารปรับ
รายชือ่หุน้ทีนํ่ามาคํานวณเป็นระยะ ๆเพือ่ใหไ้ดหุ้น้ที่
เป็น “ตวัใหญ”่ และ “ยอดนยิม” เหมาะกบั 
ตลาดขณะนัน้จรงิๆ 
                          >>ดรูายชือ่หุน้ในดชัน ีSET50 

         ดงันัน้ SET50 Index Futures ก็คอื  
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีม่สีนิคา้อา้งองิเป็น
ดชัน ีSET50 น่ันเอง โดยผูซ้ ือ้และผูข้ายจะ 
สง่คําสัง่ซือ้ขายผา่นโบรกเกอรอ์นุพันธ ์ 

เพือ่ระบวุา่ตอ้งการจะซือ้หรอืขายดชัน ีSET50 กนัทีเ่ทา่ใด  

เนือ่งจากดชัน ีSET50 เป็นตวัเลขดชันทีีคํ่านวณมาจากราคาหุน้  
จงึไมม่ตีวัตนและไมส่ามารถสง่มอบกนัในการซือ้ขายได ้การซือ้ขาย 
SET50 Index Futures จงึใชว้ธิใีหผู้ซ้ ือ้และผูข้ายชําระเงนิกนั 
ตามสว่นตา่งของกําไรขาดทนุทีเ่กดิขึน้แทน เรยีกวา่  
 
                “การชําระราคาเป็นเงนิสด” (Cash settlement)  
            โดยดชัน ีSET50 1 จดุ จะมมีลูคา่เทา่กบั 1,000 บาท  
                          (ตวัคณูดชัน ี= 1,000 บาท) เชน่  
 
  หากผูล้งทนุซือ้ SET50 Index Futures ที ่900 จดุ และตอ่มา
ขายที ่905 จดุ ทําใหไ้ดกํ้าไร 5 จดุ (905 จดุ – 900 จดุ = 5 จดุ)  
ก็เทา่กบัวา่ผูล้งทนุ ไดกํ้าไรเป็นเงนิ 5,000 บาท  
(5 จดุ x 1,000 บาท = 5,000 บาท)  
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ประโยชนข์อง SET50 Index Futures  

1. บรหิารความเสีย่งใหก้บัพอรต์หุน้ 

     ผูล้งทนุทีม่พีอรต์หุน้ทีอ่ยูใ่นกลุม่ดชัน ีSET50 
สามารถใช ้SET50 Index Futures ในการลด
ความเสีย่งใหก้บัพอรต์หุน้ได ้โดยหากผูล้งทนุ
คาดวา่ดชัน ีSET50 จะปรับตวัลดลงในอนาคต  
ผูล้งทนุก็สามารถ "ขาย" SET50 Index Futures 
เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากการขาดทนุไดโ้ดยทีไ่ม่
ตอ้งขายหุน้ในพอรต์ออกไป 

   หากดชัน ีSET50 ปรับตวัลดลงจรงิตามทีค่าดไว ้ 
ผูล้งทนุก็จะไดกํ้าไรจากการขายฟิวเจอรส์นัน้   
มาชดเชยกบัขาดทนุในพอรต์หุน้ ทําให ้
ทา้ยทีส่ดุแลว้ผูล้งทนุจะไมไ่ดรั้บผลกระทบ 
ในตลาดขาลง หรอื ถา้ไดรั้บผลกระทบก็ไดรั้บ 
ไมม่าก

 

 

2. สรา้งโอกาสทาํกาํไร  
 

 
 
          SET50 Index Futures มจีดุเดน่หลายขอ้ทีทํ่าใหผู้ล้งทนุทัว่โลกใช ้
เป็นเครือ่งมอืในการทํากําไร ไดแ้ก ่

• ใชเ้งนิลงทนุนอ้ย: ในการซือ้ขาย SET50 Index Futures ผูล้งทนุจะไมต่อ้งวางเงนิตามมลูคา่
สญัญาทัง้จํานวน แตจ่ะวางเงนิหลกัประกนักอ่นเริม่ตน้ซือ้ขาย ซึง่มมีลูคา่ประมาณแค ่10% ของมลูคา่สญัญา
เทา่นัน้ การใชเ้งนิลงทนุนอ้ยนีเ่อง ทําใหผู้ล้งทนุมโีอกาสไดรั้บกําไรมากเมือ่เทยีบกบัเงนิลงทนุตัง้ตน้  
แตห่ากขาดทนุก็จะคดิเป็นสดัสว่นทีส่งูเชน่กนั 

• ทาํกาํไรไดส้องทาง: SET50 Index Futures เปิดโอกาสใหผู้ล้งทนุสามารถทํากําไรไดท้ัง้ใน
ตลาดขาขึน้และในตลาดขาลง ดงันี ้

หากคาดวา่ดชัน ีSET50 จะปรับตวัเพิม่ขึน้:  
ใหใ้ชก้ลยทุธ ์“ซือ้กอ่น ขายทหีลงั” เชน่เดยีวกบัการซือ้ขายหุน้ 

หากคาดวา่ดชัน ีSET50 จะปรับตวัลดลง:  
ใหใ้ชก้ลยทุธ ์“ขายกอ่น ซือ้ทหีลงั” เพือ่ทํากําไรจากสว่นตา่งดชันใีนขาลง 

• วเิคราะหง์า่ยไมยุ่ง่ยาก : เนือ่งจากการซือ้ขาย SET50 Index Futures เปรยีบเสมอืนวา่ผูล้งทนุ
ไดซ้ือ้หรอืขายหุน้ทัง้ 50 ตวัไดใ้นครัง้เดยีว ผูล้งทนุจงึสามารถตดัสนิใจซือ้ขาย Futures ไดโ้ดยประเมนิ 
ความเคลือ่นไหวของตลาดจากภาพรวม ไมต่อ้งวเิคราะหห์ุน้เป็นรายตวั  
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                             กลยทุธก์ารซือ้ขายของ SET50 Index Futures 

                           SET50 Index Futures สามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอืทํากําไรไดใ้นตลาดได ้ทัง้ในภาวะ  
                           ตลาดขาขึน้และตลาดขาลงตามการคาดการณ์ของผูล้งทนุ เนือ่งจากผูล้งทนุสามารถ  
                           “ซือ้กอ่นขาย” หรอื “ขายกอ่นซือ้” ก็ได ้ดงันี ้

คาดวา่ตลาดจะเป็นขาขึน้ 
ควรใชก้ลยทุธ์ “ซือ้” SET50 Index Futures

เรยีกวา่ “Long Position” 

คาดวา่ตลาดจะเป็นขาลง 
ควรใชก้ลยทุธ์ “ขาย” SET50 Index Futures

เรยีกวา่ “Short Position” 

  
 
กลยทุธซ์ือ้ SET50 Index Futures 

 

   
        เนือ่งจากดชัน ีSET50 เป็นสนิคา้อา้งองิของ SET50 Index Futures การซือ้
หรอืขาย SET50 Index Futures จงึเหมอืนกนัการซือ้ขายดชัน ีSET50 ในอนาคต 
หรอืพดูอกีนัยหนึง่ก็คอื ราคาของ SET50 Index Futures จะเคลือ่นไหวขึน้ลงตาม
ดชัน ีSET50 หากดชัน ีSET50 ปรับตวัเพิม่ขึน้ ราคาของ SET50 Index Futures ก็
มแีนวโนม้จะปรับขึน้ตาม แตห่ากดชัน ีSET50 ปรับตวัลดลง ราคาของ SET50 
Index Futures ก็มแีนวโนม้จะปรับตวัลดลงตามไปดว้ย 

ในการซือ้ฟิวเจอรส์ หากอนาคตตลาดหุน้ปรับตวัเพิม่ขึน้จนสง่ผลใหด้ัชน ีSET50 ปรับตวัเพิม่ขึน้ 
ราคาของ SET50 Index Futures ก็มแีนวโนม้จะปรับขึน้ตาม ดงันัน้ ผูล้งทนุทีซ่ ือ้ฟิวเจอรส์เอาไวก็้จะได ้
กําไร เพราะสามารถขายฟิวเจอรส์ในตลาดไดร้าคาสงูขึน้ ไดกํ้าไรสว่นตา่งราคาทีส่งูขึน้จดุละ 1,000 บาท 
เชน่ 

 

 
วนัที ่1 ก.พ.  ซือ้ SET50 Index Futures ทีร่าคา 1,000 จดุ

วนัที ่15 ก.พ.  

  

  

ขาย SET50 Index Futures ทีร่าคา 1,010 จดุ

คดิเป็นกําไร  1,010 – 1,000 = 10 จดุ 

( 1 จดุ = 1,000 บาท) 10 จดุ x 1,000 บาท = 10,000 บาท 

 

 

หมายเหต:ุ รายการซือ้ขายทัง้หมดเกดิขึน้ในปีเดยีวกนั  
   
กลยทุธข์าย SET50 Index Futures   
 

      ในการขายฟิวเจอรส์ไว ้แลว้ตอ่มาตลาดหุน้ปรับตวัลดลงจนสง่ผลใหด้ชัน ีSET50 
ปรับตวัลดลงไปดว้ย ราคาของ SET50 Index Futures ก็มแีนวโนม้จะปรับตวัลดลงตาม 
ดงันัน้ ผูล้งทนุทีข่ายฟิวเจอรส์เอาไวก็้จะไดกํ้าไร เพราะเหมอืนกบัใชก้ลยทุธ ์ 
“ขายกอ่นซือ้” เดมิขายไวร้าคาแพง และตอ่มาสามารถซือ้ฟิวเจอรส์ในตลาด 
ไดร้าคาถกู ไดกํ้าไรตามสว่นตา่งดชันทีีล่ดลง โดยดชันทีีล่ดลง 1 จดุ จะไดกํ้าไรจดุละ 1,000 บาท 
   

 

วนัที ่10 ม.ีค.  ขาย SET50 Index Futures ทีร่าคา 950 จดุ

วนัที ่17 ม.ีค.  

  

  

ซือ้ SET50 Index Futures ทีร่าคา 930 จดุ

คดิเป็นกําไร  950 – 930 = 20 จดุ

( 1 จดุ = 1,000 บาท) 20 จดุ x 1,000 บาท = 20,000 บาท 
 

 

 

      หมายเหต:ุ รายการซือ้ขายทัง้หมดเกดิขึน้ในปีเดยีวกนั  
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การปิดสถานะของสญัญา กอ่นสญัญาหมดอาย ุ

    การ “ซือ้” หรอื “ขาย” ฟิวเจอรส์ สามารถเรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่เป็นการ “เปิดสถานะ” ในสญัญาฟิวเจอรส์
(บางทา่นก็เรยีกวา่ “เปิดฐานะ”) ซึง่เมือ่ผูล้งทนุ เปิดสถานะในฟิวเจอรส์ไปแลว้ อาจไดกํ้าไรจนพอใจ หรอื
อาจขาดทนุจนไมอ่ยากถอืสญัญาไวอ้กีตอ่ไป ผูล้งทนุก็สามารถ “ปิดสถานะ” ของสญัญาได ้(Offset) โดย 
ไมจํ่าเป็นตอ้งรอใหส้ญัญาหมดอาย ุเรยีกวา่การ “ลา้งสถานะ” (บางทา่นก็เรยีกวา่ “ลา้งฐานะ”)  
โดยทาํการซือ้หรอืขายในฐานะตรงขา้มกบัฐานะทีม่อียู ่เพือ่หกัลา้งกนั 
    โดยถา้มสีถานะซือ้ (Long Position) ก็สามารถลา้งภาระผกูพันดว้ยการสรา้งสถานะขาย (Short Position) 
ในสญัญาทีค่รบกําหนดเดอืนเดยีวกนั กบัทีซ่ ือ้ไว ้และถา้มสีถานะขาย (Short Position) อยู ่ก็สามารถลา้ง
ภาระผกูพันดว้ยการสรา้งสถานะซือ้ (Long Position) ในสญัญาทีค่รบกําหนดเดอืนเดยีวกนั กบัทีเ่คยขายไว ้
เชน่กนั เชน่ 
 
 

   
 วนัที ่10 ม.ีค.  ขาย SET50 Index Futures 

ทีค่รบกําหนดเดอืนมนีาคม 
มสีถานะขาย (Short Position) 

วนัที ่17 ม.ีค.  ซือ้ SET50 Index Futures 

ทีค่รบกําหนดเดอืนมนีาคม 
ขาย 1 + ซือ้ 1 ในสญัญาเดอืนเดยีวกนั = ทําการลา้งสถานะ 

หมายเหต:ุ รายการซือ้ขายทัง้หมดเกดิขึน้ในปีเดยีวกนั 

           ในวนัที ่17 มนีาคม  สถานะของผูล้งทนุก็จะปิดลง ผูล้งทนุจะไมไ่ดรั้บผลกําไรขาดทนุ 
จากการซือ้ขายฟิวเจอรส์อกีตอ่ไป แตท่ัง้นี ้ตอ้งระวงัวา่การ ปิดสถานะในฟิวเจอรส์ จะตอ้งเป็น 
การซือ้ หรอื ขาย ฟิวเจอรส์ตัวเดมิ (มสีนิคา้อา้งองิเดมิและในเดอืนครบกําหนดอายเุดมิ)  
กบัสถานะเดมิทีเ่คยเปิดไว ้จงึจะเป็นการ ลา้งสถานะ แตถ่า้ซือ้ขายฟิวเจอรส์คนละตวัจากเดมิ  
จะเทา่กบัเปิดสญัญาใหม ่

การถอืสญัญา จนสญัญาหมดอาย ุ

ในกรณีทีผู่ล้งทนุซือ้ หรอื ขายฟิวเจอรส์ และถอืไวจ้นสญัญาครบกําหนดอาย ุสถานะการซือ้ขาย 
ของผูล้งทนุจะถกูปิดลงโดยอตัโนมตั ิโดยกําไรขาดทนุของผูล้งทนุจะขึน้กบัคา่เฉลีย่ของดชัน ีSET50  
ในชว่งปิดตลาด 30 นาทสีดุทา้ย ซึง่เราเรยีกวา่ “ราคาทีใ่ชช้ําระราคาวนัสดุทา้ย” (Final Settlement Price) 
เชน่  

วนัที ่1 ก.พ.   ซือ้ SET50 Index Futures ที ่950 จดุ
วนัที ่28 ม.ีค.   TFEX ประกาศดชันทีีใ่ชช้ําระราคาวนัสดุทา้ยที ่980 จดุ 
  ดงันัน้ ผูล้งทนุจะไดกํ้าไร เทา่กบั 980 – 950 = 30 จดุ  
  ดชัน ี1 จดุ = 1,000 บาท ทําใหไ้ดกํ้าไร = 30,000 บาท 
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             หลงัจากวนัที ่28 ม.ีค.  สถานะของผูล้งทนุในสญัญาฟิวเจอรส์เดอืนมนีาคม   
ก็จะหมดลง ผูล้งทนุ จะไมไ่ดกํ้าไร หรอื ขาดทนุ จากสญัญาฟิวเจอรส์เดอืนนีอ้กีตอ่ไป 

 
ลกัษณะของ SET50 Index Futures 

ราคาซือ้ขายฟิวเจอรส์ 

         เนือ่งจาก SET50 Index Futures เป็น 
การซือ้ขายดชัน ีSET50 ลว่งหนา้ ดงันัน้ ราคา 
ทีใ่ชใ้นการซือ้ขาย SET50 Index Futures  
ก็คอื ระดบัดชัน ีSET50 ในอนาคตทีผู่ล้งทนุ
คาดการณ์น่ันเอง โดยผูซ้ ือ้และผูข้ายจะสง่ 
คําสัง่ซือ้หรอืขายผา่นโบรกเกอรข์อง 
ตลาดอนุพันธร์ะบวุา่จะซือ้หรอืขายทีร่ะดบัดัชนี
เทา่ใด เชน่ ผูล้งทนุซือ้ฟิวเจอรส์ที ่1,010.20 จดุ 
ระดบัดชัน ี1,010.20 นีก็้คอื ราคาฟิวเจอรส์ 
(Futures Price)  

   แตท่ัง้นี ้ตลาดอนุพันธฯ์ ไดกํ้าหนดใหก้ารเสนอ
ราคาซือ้ขาย SET50 Index Futures มหีน่วยของ
ราคาทีล่ะเอยีดทีส่ดุคอืทศนยิม 1 ตําแหน่ง เชน่  
ผูซ้ ือ้ผูข้ายสามารถเสนอซือ้ขายไดท้ีร่าคาดชัน ี
980.2 จดุ, 980.3 จดุ, 980.4 จดุ หรอื  
980.5 จดุ เป็นตน้ แตจ่ะไมส่ามารถเสนอราคาที ่
มจีดุทศนยิมถงึตําแหน่ง ทีส่องได ้เชน่ 980.36 
จดุ เพราะเป็นขอ้กําหนดและระบบจะไมรั่บคําสัง่
ดงักลา่ว

 

 

ดงันัน้ ในการเสนอราคาซือ้ขาย หากมกีารเสนอราคาเปลีย่นแปลงจากราคาเดมิ ราคาใหมจ่ะตอ้ง 
มากหรอืนอ้ยกวา่ราคาเดมิอยา่งนอ้ย 0.1จดุ เราจงึเรยีก ตวัเลข 0.1 นีว้า่ “ชว่งหา่งของราคาข ัน้ตํา่” หรอื 
“Tick size” 

 

 

 

 

 

ตวัคณูดชัน ี    
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          ตวัคณูดชัน ี(Multiplier) เป็นตวัเลขทีใ่ช ้
คํานวณมลูคา่ของสญัญาใหเ้ป็นตวัเงนิ เนือ่งจาก
ดชัน ีSET50 Index มหีน่วยเป็นจดุ จงึมกีารแปลง
คา่ดชันแีตล่ะจดุใหเ้ป็นตวัเงนิโดยใชต้วัคณูดชันี
กําหนดวา่ แตล่ะจดุของดชัน ีSET50 Index  มี
มลูคา่จดุละ 1,000 บาท ดงันัน้ สญัญาจะมมีลูคา่

เทา่ใดยอ่มขึน้อยูก่บัราคาซือ้ขาย SET50 Index 
Futures เชน่ ถา้ราคาซือ้ขาย SET50 Index 
Futures1 สญัญา ทีด่ชันหีรอืราคาเทา่กบั 1050 
จดุ มลูคา่ของสญัญา (Contract Size) ก็จะ
เทา่กบั 1050 จดุ x 1,000 บาท = มลูคา่ 
1,050,000 บาท

 

มลูคา่ของ SET50 Index Futures= ราคาฟิวเจอรส์ x 1,000 บาท 

 
ชว่งการเปลีย่นแปลงของราคาสงูสดุแตล่ะวนั  

      ชว่งการเปลีย่นแปลงของราคาสงูสดุแตล่ะวนั (Price Limit) มี
ขอ้กําหนดใหร้าคา SET50 Index  Futures ทีเ่สนอซือ้ขายกนัใน 
แตล่ะวนัจะเพิม่ขึน้ หรอืลดลงไดไ้มเ่กนิ 30% จากราคาทีใ่ชช้ําระราคา 
ในวนัทําการกอ่นหนา้ ซึง่ก็คอืราคาทีใ่ชใ้นการชําระราคาทีป่ระกาศ 
โดยตลาดอนุพันธท์กุวนัทําการเพือ่ใชใ้นการคดิกําไรขาดทนุ  

(Mark to market) เราจะเรยีกวา่ ชว่งการเปลีย่นแปลงของราคาสงูสดุ 
แตล่ะวนั หรอื Price Limit โดยราคาทีเ่กดิขึน้ในตลาดจะไมเ่ปลีย่นแปลงสงูขึน้หรอืลดลงเกนิกวา่ 30%  
ของราคาทีใ่ชช้ําระราคาครัง้กอ่น ทัง้นี ้ในชว่งลดลงนัน้จะเป็นลกัษณะขัน้บนัไดตามทีต่ลาดหลกัทรัพย์
ดําเนนิการอยู ่กลา่วคอื 10%, 20% และ 30% โดยตลาดอนุพันธอ์าจหยดุดําเนนิการเพือ่ใหเ้ป็นไปตามที่
ตลาดหลกัทรัพยดํ์าเนนิการ 
 

 

เวลาซือ้ขาย  

เวลาซือ้ขาย (Trading hour) จะใกลเ้คยีงกบัเวลาการซือ้ขายของหุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์โดยมี
การแบง่เป็นชว่งเวลาเชน่เดยีวกบัทีกํ่าหนดในตลาด หลกัทรัพยด์งันี ้
 

ชว่งกอ่นเปิดตลาด : 09:15 – 09:45 น.
ชว่งเชา้               : 09:45 – 12:30 น.
ชว่งกอ่นเปิดตลาด : 14:00 – 14:30 น.
ชว่งบา่ย               : 14:30 – 16:55 น.

 
โดยเวลาการซือ้ขายของ SET50 Index Futures นีจ้ะเปิดกอ่นการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย ์

15 นาท ีและ ปิดหลงั 15 นาท ีเพือ่เปิดโอกาสใหผู้ซ้ ือ้และผูข้ายปรับกลยทุธก์ารลงทนุของตน เนือ่งจาก 
การมสีถานะการลงทนุอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดอนุพันธ ์ซึง่เป็นหลกัการสากลทีต่ลาดอนุพนัธใ์น
ประเทศอืน่ๆ ใชก้นั  
 

อายขุองสญัญา 

สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้จะมกีารกําหนดวนัสน้สดุอายไุวอ้ยา่งชดัเจน ซึง่อาจจะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะ
ประเภทของสญัญา สําหรับ SET50 Index Futures นัน้ มกํีาหนดวนัทีส่ญัญาครบกําหนดอาย ุคอื ทกุสิน้เดอืน
ใกลส้ดุจากปัจจบุนัจํานวน 3 เดอืน และเดอืนสดุทา้ยของไตรมาสถดัไปจํานวน 3 เดอืน รวมเป็นทัง้ส ิน้ 6 เดอืน 
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เชน่ หากปัจจบุนัเป็นวนัที ่2 กมุภาพันธ ์สญัญาทีม่ใีหซ้ือ้ขายจะประกอบดว้ย
 สญัญารายเดอืน : กมุภาพันธ ์มนีาคม และ เมษายน 
 สญัญารายไตรมาส : มถินุายน กนัยายน และธันวาคม  
 
 โดยเมือ่ถงึวนัทีส่ญัญาครบกําหนดอาย ุสญัญา SET50 Index Futures จะหมดอายลุง และผูซ้ ือ้และ
ผูข้าย จะไดรั้บการชําระเงนิเป็นเงนิสดตามสว่นตา่งของกําไรและขาดทนุ ทีเ่กดิขึน้ เชน่ SET50 Index 
Futures ทีส่ ิน้สดุอายเุดอืนกนัยายน 
 
 
 
 
 
 
                                   วนัทําการสดุทา้ยของเดอืน =  วนัที ่30 กนัยายน 
 
              วนัทีส่ญัญาครบกําหนดอายแุละวนัซือ้ขายวนัสดุทา้ย =  วนัที ่29 กนัยายน 

  

 ถา้วนัสดุทา้ยของไตรมาสนัน้เป็นวนัหยดุ เชน่ SET50 Index Futures ทีส่ ิน้สดุอายเุดอืนธันวาคม 
ซึง่มวีนัสดุทา้ยของเดอืนเป็นวนัหยดุสิน้ปี วนัทําการสดุทา้ยจงึเลือ่นเร็วขึน้ 1 วนั 

  
                                           วนัทําการสดุทา้ยของเดอืน = วนัที ่30 ธันวาคม 
             (ไมใ่ชว่นัที ่31 ธันวาคม เพราะเป็นวนัหยดุทําการ )   
                                วนัสิน้สดุอายแุละวนัซือ้ขายวนัสดุทา้ย = วนัที ่29 ธันวาคม 
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จาํนวนฐานะสงูสดุทีผู่ล้งทนุจะสามารถมสีถานะได ้

   จํานวนฐานะสงูสดุทีผู่ล้งทนุจะสามารถมสีถานะได ้(Position Limit) จะคํานวณรวม SET50 Index Futures 
และ SET50 Index Options เมือ่คํานวณฐานะเทยีบเทา่กบัฐานะใน SET50 Index Futures ดงันี ้
       - สถานะของการถอืครองสญัญาทีค่รบกําหนดสง่มอบในแตล่ะเดอืนตอ้งไมเ่กนิ 20,000 สญัญา และ  
       - สถานะสทุธขิองสญัญาทกุเดอืนรวมกนัก็ตอ้งไมเ่กนิ 20,000 สญัญา เชน่กนั
         ลองมาดตูวัอยา่งการนับ Position Limit กนัดกีวา่   

 
 
 
 

 

 

ทัง้นี ้เพือ่ใหม้าตรการกํากบัดแูลตลาดอนุพันธเ์ป็นไปอยา่งด ีในกรณีทีผู่ซ้ ือ้ผูข้ายมสีถานะถงึจํานวน
ตามทีต่ลาดอนุพันธกํ์าหนดโบรกเกอรจ์ะตอ้งรายงาน การถอืครองฐานะของลกูคา้ของตนใหก้บัตลาดอนุพันธ์
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ทราบ เชน่ เมือ่ลกูคา้รายใดมสีถานะของ SET50 Index Futures ถงึจํานวน 500 สญัญา ก็ตอ้งนําสง่รายงาน
ใหแ้กต่ลาดอนุพันธ ์เป็นตน้  

เงนิประกนั และกาํไรขาดทนุจากการซือ้ขาย 

กอ่นซือ้หรอืขาย SET50 Index Futures ผูล้งทนุจะตอ้งวางเงนิหลกัประกนัไวก้บัโบรกเกอร ์
ซึง่มมีลูคา่ประมาณ 10 - 15% ของมลูคา่สญัญา เรยีกวา่ “เงนิหลกัประกนัข ัน้ตน้ (Initial 
Margin)”  

       โดยเมือ่ซือ้หรอืขาย SET50 Index Futures ไปแลว้ โบรกเกอรจ์ะคดิกําไรขาดทนุใหแ้กผู่ล้งทนุทกุ ๆ 
สิน้วนัทําการ หรอืเรยีกวา่ การ Mark-to-market โดยหากผูล้งทนุไดกํ้าไรในวนันัน้เมือ่เทยีบกบัวนักอ่นหนา้ 
โบรกเกอรจ์ะโอนเงนิสว่นกําไรเขา้ไปรวมกบัเงนิหลกัประกนัทีผู่ล้งทนุวางเอาไว ้แตห่ากผูล้งทนุขาดทนุใน 
วนันัน้เมือ่เทยีบกบัวนักอ่นหนา้   โบรกเกอรก็์จะตดัเงนิสว่นขาดทนุออกจากบญัชหีลกัประกนัของผูล้งทนุ 
การคดิกําไรขาดทนุในทกุๆ สิน้วนัทําการนี ้จะทําใหเ้งนิในบญัชหีลกัประกนัของผูล้งทนุเคลือ่นไหวขึน้ลง 
ทกุวนั  
         ในกรณีทีผู่ล้งทนุขาดทนุจนทําใหร้ะดบัเงนิในบญัชหีลกัประกนัลดลงจนตํา่กวา่ระดบัที่
เรยีกวา่ “หลกัประกนัรกัษาสภาพ (Maintenance Margin)” โบรกเกอรจ์ะเรยีกให ้
ผูล้งทนุนําเงนิหลกัประกนัมาวางเพิม่ ใหเ้งนิหลกัประกนักลบัมาอยูท่ีร่ะดับหลกัประกนัขัน้ตน้
อกีครัง้หนึง่ หากผูล้งทนุไมส่ามารถนําเงนิมาวางเพิม่ตามทีโ่บรกเกอรกํ์าหนดได ้โบรกเกอรจ์ะ
ปิดสถานะของสญัญาของผูล้งทนุลง เพือ่ป้องกนัไมใ่หผู้ล้งทนุขาดทนุมากจนเกนิไป 

ตวัอยา่งการคดิกาํไรขาดทนุ  

     ถา้นาย ก ซึง่เป็นลกูคา้ของโบรกเกอร ์A ตอ้งการซือ้ SET50 Index Futures ของเดอืนกนัยายน จํานวน 
1 สญัญาโดยโบรกเกอร A กําหนด"เงนิประกนัขัน้ตน้" ในการซือ้ขาย SET50 Index Futures ไวท้ี ่50,000 
บาท ตอ่ 1 สญัญา และกําหนด "เงนิประกนัขัน้ตํา่"เทา่กบั 30,000 บาท นาย ก จงึตอ้งโอนเงนิเขา้บญัช ี
อยา่งนอ้ย 50,000 บาท กอ่น จงึจะสง่คําสัง่ซือ้ได ้ 

วนัที ่ รายการทีเ่กดิขึน้ 
ราคา 

ณ สิน้วนั 
กําไร / ขาดทนุ 

(1 จดุ = 1,000 บาท) 

เงนิโอน 
เขา้/ถอนออก 

(บาท) 

ยอดเงนิ
ในบญัชี
(บาท)

1 ส.ค. 
  

ซือ้ฟิวเจอรส์ที ่980 จดุ  50,000
ปรับปรงุกําไรขาดทนุ  985 + 5,000   55,000

2 ส.ค. ปรับปรงุกําไรขาดทนุ  958 - 27,000   28,000
3 ส.ค. 
  

โบรกเกอร ์A เรยีกเงนิประกนัเพิม่ 
จากนาย ก. 

+ 22,000 50,000

ปรับปรงุกําไรขาดทนุ 965 + 7,000   57,000
4 ส.ค. ขายฟิวเจอรส์ที ่975 จดุ +10,000   67,000

 วนัที ่1 ส.ค. 
จากตาราง ในวนัที ่1 นาย ก. ซือ้ SET50 Index Futures ที ่980 จดุ พอสิน้วนั โบรกเกอร ์A คํานวณ

กําไรขาดทนุในบญัชขีองนาย ก. โดยการ mark to market โดยใชร้าคา ณ สิน้วนั คอื 985 จดุ นาย ก. จงึได ้
กําไร 5 จดุ หรอืคดิเป็นเงนิ 5,000 บาท โบรกเกอร ์A ก็จะโอนเงนิกําไรนีเ้ขา้บญัชขีองนาย ก. ทําใหย้อดเงนิ
ในบญัชขีอง นาย ก. เพิม่ขึน้เป็น 50,000 + 5,000 = 55,000 บาท 

วนัที ่2 ส.ค. 
ในวนัที ่2 สมมตวิา่ราคา ณ สิน้วนั เทา่กบั 958 จดุ เมือ่คํานวณกําไรขาดทนุในบญัชแีลว้ นาย ก.  
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จะขาดทนุไป 958 จดุ – 985 จดุ = 27 จดุ หรอืคดิเป็นเงนิ 27,000 บาท โบรกเกอร ์A ก็จะหักเงนิออกจาก
บญัชขีองนาย ก ทําใหเ้งนิประกนัของนาย ก. ลดลงเหลอื 55,000 - 27,000 บาท = 28,000 บาท ซึง่ตํา่กวา่
ระดบัเงนิประกนัขัน้ตํา่ทีโ่บรกเกอร ์A กําหนดไว ้คอื 30,000 บาท โบรกเกอร ์A จงึเรยีกเงนิประกนัเพิม่จาก
นาย ก. อกี 22,000 บาท เพือ่ใหร้ะดบัเงนิประกนัในบญัชขีองนาย ก. เพิม่กลบัไปที ่50,000 บาท ซึง่เป็น 
ระดบัเงนิประกนัขัน้ตน้อกีครัง้หนึง่  

วนัที ่3 ส.ค. 
นาย ก. นําเงนิไปวางในบญัชเีพิม่เตมิ 22,000 บาท และพอสิน้วนัมกีาร Mark to market ทีร่าคา  

965 บาท นาย ก. ไดกํ้าไร 965 จดุ + 965 จดุ = 7 จดุ คดิเป็นเงนิ 7,000 บาท ทําใหย้อดเงนิในบญัช ี
ของนาย ก. เพิม่เป็น 57,000 บาท 

วนัที ่4 ส.ค.  
นาย ก. ตอ้งการปิดสถานะของสญัญา โดยสง่คําสัง่ขายฟิวเจอรส์ ทีร่าคา 975 จดุ จงึเทา่กบันาย ก. 

ไดกํ้าไรเพิม่ขึน้จากวนักอ่นหนา้ 10,000 จดุ และไดเ้งนิคนืทัง้ กอ้นเป็นจํานวน 67,000 บาท 

กาํไร / ขาดทนุทีเ่กดิขึน้ 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ นาย ก. ไดข้าดทนุทัง้ส ิน้ = ราคาขาย – ราคาซือ้

  = (975 จดุ – 980 จดุ) x 1,000 บาทตอ่จดุ 

  = 5,000 บาท

ซึง่มคีา่เทา่กบัเงนิกําไรขาดทนุทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะวนัคอื 5,000 – 27,000 + 7,000 + 10,000 = 5,000 บาท 
เพยีงแตก่าร Mark to Market เป็นแค ่การนํา เอากําไร ขาดทนุทัง้กอ้น มาแบง่ทยอยรับ ทยอยจา่ยไป  
เพือ่ชว่ยลดความเสีย่งใหแ้กผู่ล้งทนุ ใหผู้ล้งทนุไดต้ดิตามสถานะ และประเมนิผลกําไรขาดทนุของตน  
ทีเ่กดิขึน้อยา่งทนัทว่งท ี

 

ความเสีย่งหรอืสิง่ท ีค่วรระวงั  

แมว้า่การซือ้ขาย SET50 Index Futures จะมปีระโยชน ์
แตก็่มสี ิง่ทีต่อ้งระวงัดงันี ้

1. การรกัษาระดบัเงนิประกนั ในการซือ้ขายฟิวเจอรส์ จะม ี
การคดิกําไรขาดทนุกนัทกุสิน้วนั หากระดบัเงนิประกนัของผูล้งทนุ
ลดลงจนตํา่กวา่ระดบัเงนิประกนัรักษาสภาพ ผูล้งทนุก็จะถกูเรยีกให ้
"เตมิเงนิ" เพือ่ใหเ้งนิประกนักลบัไปอยูท่ีร่ะดบัหลกัประกนัรักษา 
สภาพทีโ่บรกเกอรกํ์าหนด โดยหากผูล้งทนุไมส่ามารถ "เตมิเงนิ"  
ไดท้นั โบรกเกอรก็์จะปิดสถานะการซือ้ขายของผูล้งทนุใหโ้ดย
อตัโนมตั ิเพือ่ชว่ยป้องกนัไมใ่หผู้ล้งทนุขาดทนุมากเกนิไป ผูล้งทนุ 
จงึควรตดิตามสภาพตลาดและผลกําไรขาดทนุของตนอยา่งสมํา่เสมอ 

 
               2. ฟิวเจอรส์มอีายจุาํกดั SET50 Index Futures แตกตา่งจากหุน้ทีไ่มม่วีันหมดอาย ุโดยหาก 
ผูล้งทนุถอืฟิวเจอรส์ไปจนถงึวนัครบอายสุญัญา สถานะของสญัญาฟิวเจอรส์ทีถ่อือยูก็่จะหมดลงโดยอตัโนมตั ิ
หากผูล้งทนุตอ้งการมสีถานะในสญัญาฟิวเจอรส์อยู ่ก็จะตอ้งเปิดสถานะในสญัญาอืน่ ทีย่งัไมค่รบกําหนดอายุ
แทน 
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         3. ม ีLeverage สงู เนือ่งจากผูล้งทนุทีซ่ ือ้ขาย SET50 Index Futures จะวางเงนิหลกัประกนั 
ซึง่คดิเป็นอตัราสว่นเพยีงแค ่10 - 15% ของมลูคา่สญัญาเทา่นัน้ ผลตอบแทนจากการซือ้ขายฟิวเจอรส์จงึ 
คดิเป็นสดัสว่นทีส่งูกวา่อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในหุน้ หากผูล้งทนุไดกํ้าไรก็จะเป็นอตัราสว่นทีส่งู  
แตห่ากขาดทนุก็ถอืวา่เป็นอตัราสว่นทีส่งูเมือ่เทยีบกบัเงนิลงทนุเชน่กนั 

 


