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5 ข ัน้ตอนงา่ยๆ ในการซือ้ขาย 

วธิกีารซือ้ขายอนุพนัธ ์ 
ตา่งจากวธิกีารซือ้ขายหุน้อยา่งไร ? 

        การซือ้ขายอนุพันธม์ขีัน้ตอนหรอืกระบวนการซือ้ขายทีค่ลา้ยกบัการซือ้ขายหุน้

ในตลาดหลักทรัพย ์คอื ผูล้งทนุทีต่อ้งการซือ้ขายในตลาดอนุพันธ ์ท าการสัง่ซือ้หรอื

ขายผา่นโบรกเกอร ์ซึง่โบรกเกอรน์ี้ตอ้งเป็นสมาชกิของตลาดอนุพันธ ์เมือ่ผูล้งทนุสง่

ค าสัง่ซือ้ขายผา่นโบรกเกอรแ์ลว้  โบรกเกอรจ์ะสง่ค าสัง่ซือ้ขายมายัง   ระบบซือ้ขาย

ของตลาดอนุพันธ ์ โดยตลาดอนุพันธจ์ะท าหนา้ทีเ่ป็นศนูยก์ลางคอยจับคูค่ าสัง่ซือ้-

ขายดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส ์
 

     วธิกีารจับคูค่ าสัง่ซือ้ขาย ใชว้ธิเีดยีวกบัการจับคูค่ าสัง่ซือ้ขายของตลาดหลักทรัพย ์คอื 

ใชห้ลัก Price / Time priority โดยผูล้งทนุจะสง่ค าสัง่ซือ้ (Bid) หรอื ค าสัง่ขาย (Offer) 

โดยค าสัง่ทกุรายการจะเขา้มาบนัทกึอยูใ่นระบบเพือ่รอการจับคู่  ่สญัญาฟิวเจอรส์จะม ี

การจับคูเ่กดิขึน้ก็ตอ่เมือ่ราคาซือ้เทา่กบัหรอืสงูกวา่ราคาขาย โดยผูท้ีส่ง่ค าสัง่ซือ้เขา้มาจะมี

ฐานะเป็นผูซ้ ือ้  ผูท้ีส่ง่ค าสัง่ขายเขา้มาก็จะมฐีานะเป็น ผูข้าย ค าสัง่ซือ้ทีม่รีาคาสงูกวา่จะไดรั้บการจับคูก่อ่น

ค าสัง่ซือ้ทีม่รีาคาต า่กวา่ และค าสัง่ขายทีม่รีาคาต า่กวา่จะไดรั้บการจับคูก่อ่นค าสัง่ขายทีม่รีาคาสงูวา่ ในกรณี 

ทีร่าคาสัง่ซือ้หรอืขายมคีา่เทา่กนั ค าสัง่ทีถ่กูสง่เขา้มากอ่นจะไดรั้บการจับคูก่อ่น 
 

     เมือ่ระบบท าการจับคูค่ าสัง่ซือ้ขายแลว้ ระบบจะสง่รายละเอยีดของรายการซือ้ขายนัน้ผา่นไปยัง

ส านักหักบญัช ี(TCH) เพือ่ท าหนา้ทีใ่นการช าระราคา หรอืพดูงา่ยๆ ก็คอื ส านักหักบญัชจีะท าหนา้ที่

คดิก าไรขาดทนุ ทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะวัน และดแูลการรับและจา่ยเงนิน่ันเอง ส านักหักบญัชจีงึมบีทบาทส าคัญใน

ตลาดอนุพันธ ์โดยนอกจากดแูลการช าระราคาแลว้ ยังสรา้งความน่าเชือ่มัน่ใหก้บัผูซ้ ือ้ขาย โดยเขา้มาเป็น

คูส่ญัญาใหก้บัโบรกเกอร ์ ์และเป็นผูรั้บประกนัการช าระราคาตามจ านวนและเวลาทีก่ าหนดไว ้ 
 

     ทัง้นี ้ส านักหักบญัชจีะวางระบบบรหิารความเสีย่งไว ้เพือ่เป็นการลดความเสยีหายทีอ่าจเกดิจากการเขา้

ไปรับความเสีย่งจากคูส่ญัญา โดยส านักหักบญัชจีะก าหนดใหโ้บรกเกอรต์อ้งวางเงนิหลักประกนั (MARGIN) 

กบัส านักหกับญัชเีพือ่ลดความเสยีหายจากการผดิสญัญา ในขณะทีโ่บรกเกอรก็์จะก าหนดใหล้กูคา้ตอ้ง

วางเงนิประกนัไวก้บัโบรกเกอรอ์กีตอ่หนึง่ 
 

        นอกจากนี้ ส านักหักบญัชจีะก าหนดใหผู้ท้ีม่ฐีานะในตลาดอนุพันธไ์มว่า่จะเป็นฐานะซือ้หรอืขายในสนิคา้

ตัวใดก็ตาม จะตอ้งรับรูก้ าไรหรอืขาดทนุจากฐานะดังกลา่วทกุวันจนกวา่ฐานะในสญัญาจะถกูปิด กระบวนการนี้

เรยีกวา่ MARK-TO-MARKET โดยทกุสิน้วนัตลาดก็จะก าหนดราคาทีใ่ชช้ าระราคาส าหรับอนุพันธแ์ตล่ะตัว 

เรยีกวา่ SETTLEMENT PRICE จากนัน้ ส านักหักบญัชจีะน าราคา SETTLEMENT PRICE นี้ มาค านวณก าไร

ขาดทนุทีเ่กดิขึน้ แลว้น าก าไรหรอืขาดทนุทีเ่กดิขึน้ โอนเขา้ หรอื หักออก จากบญัชเีงนิหลักประกนั  

เร ิม่ตน้ซือ้ขาย ตอ้งท าอยา่งไร 

ขัน้ตอนการซือ้ขายในตลาดอนุพันธม์วีธิงีา่ยๆ ดังนี ้

      1. เปิดบญัชกีบัโบรกเกอร ์     เปิดกบัโบรกเกอรท์ีเ่ป็นสมาชกิของตลาดอนุพันธ ์ 

      2. เตรยีมเงนิประกนัใหพ้รอ้ม ในกรณีซือ้หรอืขายฟิวเจอรส์ ทัง้ผูซ้ ือ้และผูข้าย

จะตอ้งวางเงนิสว่นหนึง่กอ่นทีจ่ะสง่ค าสัง่ซือ้ขายไวเ้ป็นหลักประกนั เรยีกวา่ เงนิหลักประกนัขัน้ตน้ (Initial 

Margin) ซึง่โบรกเกอรจ์ะเป็นผูก้ าหนดวา่ผูล้งทนุจะตอ้งวางหลักประกนัขัน้ตน้ เป็นจ านวนเทา่ไร  
 

               ในกรณีออปชัน่ ผูซ้ ือ้ ไมจ่ าเป็นตอ้งวางเงนิประกนัขัน้ตน้กอ่นซือ้ออปชัน่ เนื่องจากผูซ้ ือ้สามารถ

จ ากดัผลขาดทนุได ้จงึไมม่คีวามเสีย่งวา่จะ บดิพลิว้สญัญา หรอืพดูอกีอยา่งหนึง่ ก็คอืผูซ้ ือ้ไดจ้า่ยคา่พรเีมีย่ม

เป็นคา่ซือ้ออปชัน่ตัง้แตต่อนแรก และเมือ่สญัญาครบก าหนดอาย ุผูซ้ ือ้ก็จะสามารถเลอืกไดว้า่จะ ใชส้ทิธิ

ออปชัน่หรอืไม ่หรอืจะปลอ่ยใหอ้อปชัน่หมดอายไุป จงึไมม่คีวามเสีย่งวา่จะบดิพลิว้สญัญาทีท่ าไว ้
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  แตส่ าหรับผูข้าย ถอืวา่มคีวามเสีย่งทีจ่ะบดิพลิว้สญัญา เนื่องจากหากผูซ้ ือ้ออปชัน่ขอใชส้ทิธ ิ ผูข้าย

จะตอ้งปฏบิตัติามสญัญาโดยยอมใหผู้ซ้ ือ้ ใชส้ทิธ ิซึง่ในกรณีเหลา่นี ้ปกตแิลว้ผูข้ายจะขาดทนุ ผูข้ายออปชัน่

มแีนวโนม้ทีจ่ะบดิพลิว้สญัญามากกวา่ผูซ้ ือ้ ดังนัน้ ในการขายออปชัน่ ผูข้ายจะตอ้งวางเงนิประกนัขัน้ตน้กอ่น

การขายในระดับทีโ่บรกเกอรก์ าหนด 
 

3. สง่ค าส ัง่ซือ้ขายผา่นโบรกเกอร ์ 

การสง่ค าสัง่ซือ้ขายตอ้งมรีายละเอยีดอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี ้

ตอ้งการ “ซือ้” หรอื “ขาย” อนุพันธ ์“ประเภทใด” 

ตอ้งการ ซือ้ หรอื ขายทีส่ญัญาสิน้สดุอายเุทา่ใด “เดอืนไหน” 

ตอ้งการ ซือ้ หรอื ขายที ่“ราคา” เทา่ใด 

ตอ้งการ ซือ้ หรอื ขาย “จ านวน” กีส่ญัญา 
 

4. สรปุก าไรขาดทนุทกุวนั 

ในกรณีฟิวเจอรส์ จะมกีารค านวณเงนิก าไรขาดทนุทกุๆ สิน้วันท าการ เรยีกวา่การ Mark to 

Market หากลกูคา้มผีลก าไร ก็จะมกีารโอนเงนิ สว่นก าไรเขา้บญัชใีหใ้นวนัท าการถัดไป แตห่ากขาดทนุก็จะ 

มกีารโอนเงนิออกจากบญัชผีูล้งทนุเชน่กนั ดังนัน้ หลักประกนัขัน้ตน้ทีล่กูคา้วางไวต้ัง้แตแ่รกอาจเพิม่ขึน้ หรอื

ลดลงตามจ านวนก าไรขาดทนุทีเ่กดิขึน้ ถา้ไดก้ าไรเงนิในบญัชจีะเพิม่สงูขึน้ แตถ่า้หากขาดทนุ เงนิในบญัชจีะ

ลดลง และหากขาดทนุไปเรือ่ยๆ จนต า่กวา่ระดับทีก่ าหนดไวค้อื “หลักประกนัรักษาสภาพ (Maintenance 

Margin)” โบรกเกอรจ์ะเรยีกเก็บเงนิประกนัเพิม่ขึน้ หรอืทีเ่รยีกวา่ “Margin Call” โดยลกูคา้ตอ้ง น าเงนิมาวาง

เพิม่ใหเ้ทา่กบัเงนิประกนัขัน้ตน้อกีครัง้หนึง่ 

 

 

 

 

 

ในกรณีออปชัน่ หากเป็นฝ่ังผูซ้ ือ้ ซ ึง่ไมม่กีารวางเงนิประกนัตัง้แตต่น้อยูแ่ลว้ ก็จะไมม่กีาร Mark to 

market เชน่กนั แตส่ าหรับฝ่ังผูข้าย การ Mark to Market จะแตกตา่งจากของฟิวเจอรส์ คอื จะไมม่กีารโอน

เงนิก าไรขาดทนุทกุสิน้วัน แตจ่ะมกีารค านวณหลักประกนัขัน้ตน้และหลักประกนัรักษาสภาพใหมท่กุวัน ตาม

ความเสีย่งของผูล้งทนุทีเ่ปลีย่นแปลงไป ดังนัน้ เงนิหลักประกนัของผูล้งทนุจะคงทีไ่มเ่ปลีย่นแปลง แตห่าก

วันใดทีร่ะดับราคาสนิทรัพยอ์า้งองิเปลีย่น ท าใหผู้ข้ายมคีวามเสีย่งเพิม่ขึน้ จนโบรกเกอรก์ าหนดหลักประกนั

ใหมท่ีส่งูกวา่ระดับเงนิทีผู่ข้ายวางไว ้ผูข้ายออปชัน่ก็จะตอ้งน าเงนิประกนัมาวางเพิม่เตมิใหม้คีา่อยา่งนอ้ย

เทา่กบัหลักประกนัขัน้ตน้คา่ใหมท่ีโ่บรกเกอรก์ าหนด  

5. หม ัน่เช็คสถานะ  

เมือ่ซือ้ขายฟิวเจอรส์หรอืออปชัน่ไปแลว้ ผูล้งทนุควรตรวจสอบสถานะของตนอยูต่ลอดเวลา

วา่มกี าไรหรอืขาดทนุเป็นอยา่งไรบา้ง โดยตรวจสอบวา่ 

 

- ไดก้ าไรเป็นทีน่่าพอใจหรอืไมม่โีอกาสทีจ่ะไดรั้บก าไรตอ่ไปมากนอ้ยแคไ่หน ? 

- ยังสามารถทนตอ่ระดับการขาดทนุทีต่อ้งเรยีกหลักประกนัเพิม่เตมิทกุวันไดห้รอืไม ่? 

 

ทัง้นี้ ผูซ้ ือ้หรอืผูข้าย สามารถเลอืกทีจ่ะปิดสถานะของตนเองไดต้ลอดเวลา โดยไมต่อ้งรอ

จนสญัญาสิน้สดุอาย ุยกตัวอยา่งเชน่ ผูซ้ ือ้สามารถขายสญัญาทีต่นเคยซือ้ไว ้ในขณะทีผู่ข้ายก็สามารถซือ้

สญัญาทีต่นเคยขายไวเ้พือ่เป็นการปิดสถานะได ้(ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในหัวขอ้การปิดสถานะ) 
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