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ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) ทําหนาท่ีอะไร 
  

ที่ผานมา ทานผูอานคงเคยไดยินคําวา “ผูดูแลสภาพคลอง” หรือ มารเก็ตเมคเกอร (Market Maker) กันอยู
บอยครั้ง แตเชื่อวาหลาย ๆ ทานยังมีความสงสัยวา Market Maker ที่มีอยูในตลาดอนุพันธ (TFEX) นั้นทําหนาที่อะไร 
และทําไมถึงตองมีการแตงตั้ง Market Maker ดวย วันนี้ เราจะมาทําความรูจักกับ Market Maker ใน TFEX กันครับ 

 
สําหรับตลาดอนุพันธที่จัดตั้งใหม อยางเชน TFEX ซึ่งจะครบรอบ 3 ป เต็มในปลายเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ 

ปจจัยสําคัญที่สุดในการเติบโตของตลาด ก็คือ สภาพคลองในการซื้อขาย ดังนั้น นอกเหนือจากความพยายามในการ
พัฒนาสินคาใหม ๆ ใหตรงตามความตองการของผูลงทุนแลว TFEX ยังตองหามาตรการเสริมเพ่ือสนับสนุนใหเกิด
สภาพคลองในตลาดอีกดวย โดยแนวทางที่ตลาดอนุพันธทั่วโลกนิยมใชเพ่ือเสริมสภาพคลองก็คือ การจัดใหมี Market 
Maker ในสินคาตาง ๆ ที่มีการซื้อขาย   

 
Market Maker ใน TFEX ไมไดมีหนาที่เคาะซื้อเคาะขายสรางวอลุมหรือปริมาณการซื้อขายในตลาดตามที่

หลายทานคิด แตทําหนาที่เสนอซื้อเสนอขายเพ่ือใหมีราคาปรากฏอยูในระบบซื้อขายของ TFEX ซึ่งการเสนอราคา
ของ Market Maker นี้จะชวยใหผูลงทุนที่ตองการเขามาซื้อขายในตลาดอนุพันธมีความมั่นใจวา เมื่อเขามาซื้อขาย
และมีฐานะในสัญญาซื้อขายลวงหนาแลว ผูซื้อหรือผูขายสามารถที่จะซื้อขายปดฐานะไดเมื่อตองการ เนื่องจากมี
ราคาเสนอซื้อหรือราคาเสนอขายในสินคานั้นตลอดเวลา และไมตองกังวลวาการซื้อขายในตลาดอนุพันธจะขาด
สภาพคลอง 

 
ปจจุบัน TFEX มี Market Maker อยู 2 ประเภท ประเภทแรก คือ Market Maker ที่ปฏิบัติงานแบบตอเนื่อง 

หรือ Continuous Quoting  ซึ่งไดแก Market Maker ของฟวเจอรสทุกประเภทที่ซื้อขายใน TFEX สวนประเภทที่สอง 
คือ Market Maker ที่ปฏิบัติงานเมื่อไดรับการรองขอ หรือที่เรียกวา Quote Request  ซึ่งไดแก Market Maker ของ
SET50 Index Options สําหรับในครั้งนี้ เรามาดูกันครับวา Market Maker ประเภท Continuous Quoting ทําหนาที่
อยางไร  

 
ในการทําหนาที่แบบ Continuous Quoting นั้นมีเง่ือนไขวา Market Maker ตองทําการเสนอซื้อเสนอขาย 

แบบ two-way quoting ทั้งดาน bid และ offer เขามาในระบบซื้อขายของ TFEX โดยชวงหางของราคาเสนอซื้อ
เสนอขาย หรือที่เรียกวา spread ระหวาง bid และ offer นั้น จะตองเปนไปตามเงื่อนไขที่ TFEX กําหนด รวมท้ัง
ปริมาณการเสนอซื้อและเสนอขายที่สงเขามานั้น จะตองไมตํ่ากวาที่ TFEX กําหนดดวย ยกตัวอยาง SET50 Index 
Futures ที่สัญญาครบอายุในเดือนใกลที่สุด (nearest month) TFEX กําหนดวา spread ระหวางราคาเสนอซื้อเสนอ
ขายของ Market Maker ตองไมเกิน 5 ticks (1 tick = 0.1 จุด) และปริมาณเสนอซื้อเสนอขายขั้นต่ําคือ 5 สัญญาใน
แตละขาง ในกรณีนี้ SET50 Index Futures ที่ครบอายุสัญญาในเดือนใกลที่สุด คือ S50H09 ซึ่งจะครบอายุในเดือน
มิถุนายน หาก Market Maker ทําการเสนอซื้อเสนอขายโดยสงราคา bid ที่ 305.5 จุด จํานวน 5 สัญญา และราคา 
offer ที่ 306.0 จุด จํานวน 5 สัญญา โดยสงคําส่ังทั้งดาน bid และ offer เขามาพรอมกัน ก็ถือวา Market Maker 
ปฏิบัติงานไดตามเงื่อนไข แตหาก spread ระหวางราคา bid และ offer หางกันเกิน 5 ticks เชน สงราคา bid ที่ 
305.5 จุด และราคา offer ที่ 306.7 จุด (spread เทากับ 306.7 - 305.5 = 1.2 จุด) หรือปริมาณการเสนอซื้อเสนอ
ขายนอยกวาขางละ 5 สัญญา ซึ่งไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดก็จะไมนับเปนผลการปฏิบัติงาน  

 



Market Maker จะตองทําการเสนอซื้อเสนอขายตามเงื่อนไขที่ TFEX กําหนดตลอดระยะเวลาที่ไดตกลงกัน
ไว โดย TFEX จะมีระบบติดตามผลการปฏิบัติงานของ Market Maker ตลอดระยะเวลาดังกลาว และทุกส้ินเดือน จะ
นํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของ Market Maker วา ในเดือนที่ผานมามีการปฏิบัติงานในชวงเวลาที่กําหนด
หรือไม โดย Market Maker ที่มีผลการปฏิบัติงานถึงเกณฑที่กําหนด จะไดรับ incentive ในรูปของสวนลด
คาธรรมเนียมตามที่ตกลงกันไว 

 
ในสวนของเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของ Market Maker นั้น TFEX อาจกําหนดเงื่อนไขในเรื่องชวงหาง

ของราคาเสนอซื้อเสนอขายและปริมาณการซื้อขายขั้นต่ําที่แตกตางกันได เชน กําหนด spread ของราคา bid และ 
offer ของ series ในเดือนไกลของ SET50 Index Futures แตกตางไปจาก series ในเดือนที่ใกลที่สุด อยางไรก็ดี  
การกําหนดเงื่อนไขสําหรับฟวเจอรสแตละประเภท อาจมีความแตกตางกันไปตามความเหมาะสม ซึ่งรายละเอียด
ดังกลาว TFEX จะมีการประกาศใหแกสมาชิกและผูลงทุนทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต www.tfex.co.th  

 
จะเห็นไดวา การทําหนาที่ของ Market Maker ใน TFEX นั้น ไมใชการไลเคาะซื้อเคาะขายสรางวอลุมแบบ

ที่เราอาจเคยเขาใจผิดกัน แตเปนการมุงใหมีราคาเสนอซื้อเสนอขายในกระดาน เพ่ือที่ผูลงทุนจะสามารถเลือกซื้อ
หรือขายไดตามตองการ โดยมีเง่ือนไขที่ TFEX กําหนดไวเปนกรอบสําหรับ Market Maker ในการปฏิบัติงานเพื่อให
มีปริมาณการเสนอซื้อเสนอขายที่พอเหมาะและมีชวงหางของราคาที่ไมกวางเกินไปจนไมสามารถซื้อขายได 

 
สําหรับครั้งตอไป เราจะมาคุยเรื่อง Market Maker แบบ Quote Request กันตอครับ และหากทานผูอานมี

คําถามเกี่ยวกับการซื้อขายใน TFEX หรืออยากทราบขอมูลเพ่ิมเติมในเรื่องใด สามารถสอบถามไดทาง e-mail: 
TFEX_admin@set.or.th ครับ  
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