
โพสตทูเดย 
นัดพบอนุพันธ (5 มิถุนายน 2552) 
ตอนที่ 209 การซื้อขายหุน VS Stock Futures 
 

หลังจากที่ไดเปดเผยรายชื่อหุนอางอิงของ Stock Futures ชุดใหมที่จะเปดซื้อขายเพิ่มเติมในวันที่ 22 มิถุนายน 
ใหทราบกันไปแลว เรามาทบทวนความเขาใจในการซื้อขาย Stock Futures กันอีกสักครั้ง  

 
 การซื้อขาย Stock Futures รวมถึงสินคาอื่นๆ ในตลาดอนุพันธ (TFEX) มีกระบวนการที่คลายคลึงกับการซื้อขาย
หุนในตลาดหลักทรัพยฯ (SET) โดยอาจสรุปขั้นตอนหลัก ๆ ไดดังตาราง 

 

ขั้นตอน หุน Stock Futures 

1. เปดบัญชีซื้อขาย เปดบัญชีกับโบรกเกอรหุน เปดบัญชีกับโบรกเกอรอนุพันธ  
(โบรกเกอรหุนสวนใหญจะเปนโบรกเกอรอนุพันธดวย) 

2. วางหลักประกัน ไมตองวางหลักประกัน แตตองชําระเงิน 
คาหุนเต็มจํานวนในเวลาที่กําหนด 

วางเงินประกันประมาณไมเกิน 20% ของมูลคาสัญญา 

3. สงคําส่ังซื้อขาย สามารถสงผานเจาหนาที่การตลาด 
หรือสงคําส่ังผาน Internet ดวยตัวเอง 

สามารถสงผานเจาหนาที่การตลาดอนุพันธ 
หรือสงคําส่ังผาน Internet ดวยตัวเอง 

4. การคํานวณกําไร/
ขาดทุน 

กําไร/ขาดทุน เกิดขึ้นเมื่อขายหุน คํานวณกําไร/ขาดทุน (Mark-to-Market) ทุกส้ินวัน 
ทําการ จนกวาจะปดสัญญาหรือสัญญาหมดอายุ 

 
สําหรับรายชื่อหุนอางอิงทั้ง 14 ตัว ไดแก ADVANC, BANPU, BAY, BBL, ITD, KBANK, KTB, LH, PTT, 

PTTEP, QH, SCB, SCC และ TTA   
 
“นัดพบอนุพันธ” ขอยกตัวอยางเปรียบเทียบระหวางการซื้อหุน BBL จํานวน 1,000 หุน และการซื้อ BBL Futures 

จํานวน 1 สัญญา (ซึ่งมีมูลคาเทากับ BBL 1,000 หุน) เพ่ือใหผูลงทุนไดเห็นถึงการเปรียบเทียบลําดับเหตุการณในการซื้อ
ขายหุนและ Stock Futures ไดชัดเจนยิ่งขึ้น  

 
ทั้งนี้ เพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจ ในตัวอยางจะกําหนดใหราคาหุนและราคา Stock Futures เทากันเสมอ 

และไมรวมคาธรรมเนียมและคอมมิชชั่นในการซื้อขาย ซึ่งในความเปนจริงราคาหุนและราคา Stock Futures อาจจะ
เทากันหรือไมก็ได แตก็มักจะมีราคาที่ใกลเคียงกันครับ 

 

ลําดับเหตุการณ หุน Stock Futures 

1. กอนเริ่มสงคําส่ังซื้อขาย 
• ราคา BBL Futures = 100 บาท 

ไมตองวางหลักประกัน ตองวางเงินประกันกอนจึงจะสามารถ 
สงคําส่ังซื้อขายได ในกรณีนี้ สมมติวา 
ตองวางเงินประกัน 20% ของมูลคาสัญญา 
0.2 x 1,000 หุน x 100 บาท = 20,000 บาท 



ลําดับเหตุการณ หุน Stock Futures 

2. สงคําส่ังซื้อระหวางวัน 
• ราคาหุน BBL = 100 บาท 
• ราคา BBL Futures = 100 บาท 

ตองชําระเงินคาหุนเต็มจํานวน  
1,000 หุน x 100 บาท =  
100,000 บาท ในอีก 3 วันทําการ 

ไมตองจายเงินเพ่ิม 

3. ณ ส้ินวันแรก 
• ราคาหุน BBL = 99 บาท 
• ราคาที่ใชชําระราคา BBL Futures 

= 99 บาท 

เกิดผลขาดทุนทางบัญชีเทานั้น 
ไมตองจายเงินจริง 

(99 - 100) x 1,000 = ขาดทุน 1,000 บาท 
โดยจะถูกหักเงินจากบัญชีหลักประกันใน 
วันทําการถัดไป ทําใหมูลคาเงินในบัญชี
หลักประกัน = 20,000 - 1,000 = 19,000 บาท 

4. วันตอมา (ณ ส้ินวัน) 
• ราคาหุน BBL = 102 บาท 
• ราคาที่ใชชําระราคา BBL Futures 

= 102 บาท 

เกิดผลกําไรทางบัญชีเทานั้น 
ไมไดรับเงินจริง 

(102 - 99) x 1,000 = กําไร 3,000 บาท 
โดยจะไดเงินเพ่ิมในบัญชีหลักประกันใน 
วันทําการถัดไป ทําใหมูลคาเงินในบัญชี
หลักประกัน = 19,000 + 3,000 = 22,000 บาท 

5. วันสุดทาย (ขายหุน/ปดสถานะ 
ระหวางวัน) 
• ราคาหุน BBL = 105 บาท 
• ราคา BBL Futures = 105 บาท 

รอรับเงิน 105,000 บาท 
(1,000 หุน x 105 บาท) 
โดยจะไดรับเงินในอีก 3 วันทําการ 

(105 - 102) x 1,000 = กําไร 3,000 บาท 
โดยจะไดเงินเพ่ิมในบัญชีหลักประกันใน 
วันทําการถัดไป ทําใหมูลคาเงินในบัญชี
หลักประกัน 22,000 + 3,000 = 25,000 บาท 

อัตราผลตอบแทน กําไร  5,000/100,000 = 5% กําไร  5,000/20,000 = 25% 
 
จากตัวอยางจะเห็นวา ขอแตกตางที่สําคัญระหวางการซื้อขายหุนและการซื้อขาย Stock Futures ก็คือ  

เรื่องการวางหลักประกันและการ Mark-to-Market ซึ่งเปนระบบสําคัญที่ชวยใหผูลงทุนสามารถประหยัดตนทุนในการ 
ซื้อขายไดอยางมีประสิทธิผล และ เนื่องจาก Stock Futures ใชเงินลงทุน (เงินประกัน) นอยกวา จึงสงผลใหผูลงทุนไดรับ
อัตราผลตอบแทนสูงกวาหุน แตในทางกลับกัน หากเกิดผลขาดทุน อัตราการขาดทุนของ Stock Futures ยอมสูงกวาหุน
เชนกัน ดังนั้น ในการซื้อขาย Stock Futures หรือสินคาอื่น ๆ ในตลาดอนุพันธ ผูลงทุนจึงควรติดตามขอมูลการซื้อขาย
และมูลคาบัญชีหลักประกันของตนอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหสามารถตัดสินใจไดทันตอสถานการณ  
   

 
 
 
  
 
    

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


