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ปฐมบทด้วยมาตรฐานสากล
สู่ความรุ่งเรือง
“เกศรา มัญชุศรี” กรรมการผู้จัดการ คนแรกของ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) หรือ Thailand Futures Exchange - TFEX เป็นผู้วางรากฐาน 
TFEX และผลักดันให้เปิดการซื้อขายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ด้วย
ผลิตภัณฑ์แรกคือ “SET50 Index Futures” หลังจากทีมงานขะมักเขม้นเตรียมการอย่างไม่ม ี
วันหยุดเทศกาลมาเป็นเวลา 2 ปี 

เมื่อเริ่มต้นนั้น TFEX เป็นเพียง “โครงการการจัดต้ังตลาดอนุพันธ์” ภายใต้การด�าเนินงานของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความต้ังใจที่จะท�าให้ตลาดทุนไทยนั้นมีเครื่องมือและ
ผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น จาก ณ เวลานั้น ที่มีเฉพาะหุ้น (equities) และตราสารหนี้ 
(Bonds) การจดัให้มอีนพุนัธ์ (Derivatives) ของ TFEX จงึเป็นจดุเริม่ต้นของพฒันาการทีส่�าคัญ
ของตลาดทนุไทยทีเ่ติบโตเช่นทีเ่หน็ในวันนี ้ซึง่เมือ่เริม่ต้นนัน้ ใช้ชือ่ว่า ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) 
ต่อมาในปี 2556 ได้เปลี่ยนเป็น ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

ณ เวลานั้น ไม่มีใครในประเทศไทยมีประสบการณ์การจัดต้ังและบริหารตลาดอนุพันธ์ แม้ว่างาน 
ในบางส่วนจะสามารถใช้หลักการพ้ืนฐานของตลาดหลักทรัพย์มาช่วยในการท�างานได้ แต่ก็เป็น
เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น อนุพันธ์นั้นมีความแตกต่างจากหุ้นในหลายมิติ ทีมงานสิบกว่าชีวิตของ
โครงการเป็นคนรุ่นใหม่ที่ถูกคัดสรรมาในโครงการนี้ แยกขาดจากงานประจ�าเดิม ซึ่งเป็นนโยบาย
ของกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ณ ขณะนั้นซึ่งก็คือ คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง 
ที่ต้องการให้มีการด�าเนินงานอย่างจริงจัง แต่ก็มีงานเข้ามาขัดจังหวะในช่วงแรก หัวหน้างาน 
บางท่านถูกส่งให้ไปร่วมทีมการจดัต้ังตลาดสนิค้าเกษตรล่วงหน้า โดยรบัทราบว่าถ้าไม่เสร็จภาระ
กิจดังกล่าว ก็ยังไม่สามารถเริ่มงานของตลาดอนุพันธ์ได้ เมื่อตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
แห่งประเทศไทยเปิดด�าเนินการแล้ว ก็กลับมาขะมักเขม้นกับการจัดต้ังตลาดอนุพันธ์ จ�าได้ว่า 
ทีมงานต้องไปท�างานในช่วงสงกรานต์นอกประเทศสองปีซ้อนที่มาเลเซียและออสเตรเลีย เพื่อ 
เรียนรู้จากตลาดที่มีประสบการณ์และน�าความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้
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เราเริม่จากศูนย์ ซ่ึงเป็นทัง้ข้อดทีีไ่ม่มข้ีอจ�ากดัว่า
เคยท�ากันมาเช่นไรบ้าง แต่ข้อเสียก็คือจะเริ่มต้น
กนัอย่างไรด ีเราจึงเริม่ด้วยการจดัท�าแผนงาน
ธุรกิจของบริษัทไปข้างหน้าประมาณห้าปี
โดยมีการแยกงานออกเป็น ด้านกฎระเบียบ
การปฏิบัติงานที่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
และได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ระบบงาน
ด้านไอที ซ่ึงมีผลต่อหลักปฏิบัติด้านการ
ซ้ือขาย และการช�าระราคา และเป็นการ
บริหารความเสี่ยงที่เป็นหัวใจของการ
บริหารอนุพันธ์ โดยในช่วงแรกนั้นเป็น
การท�างานภายในเป ็นหลักเพื่อก�าหนด
แผนงาน กลยุทธ์ การคัดเลือกระบบไอที 
การขอรบัใบอนญุาตการเป็นตลาดอนพัุนธ์
จากส�านักงาน ก.ล.ต งานที่ส�าคัญล�าดับ
ถัดไปก็คือ การรับบริษัทหลักทรัพย์
เข้าเป็นสมาชิกและการต่อเชื่อมระบบ
การส่งค�าสั่งซื้อขาย ต้องขอขอบคุณ
19 บริษัทสมาชิกที่เข้าร่วมเปิดซื้อขาย
ต้ังแต่วันเปิดตลาด 28 เมษายน 2549 
เพราะทุกบริษัทนั้นต้องลงทุนในการท�าระบบงานใหม่ การทดสอบ และการอบรมพนักงาน
เป็นเจ้าหน้าที่การตลาดและพนักงานฝ่ายปฏิบัติงานเพื่อด�าเนินการด้านช�าระราคา

เนือ่งจากตลาด TFEX เป็นสิง่ใหม่ในประเทศไทยและไม่มใีครคาดเดาได้ว่าจะพฒันาไปในรปูแบบใด 
มีปัจจัยที่เกินความคาดหมายและนอกเหนือการควบคุมอยู่มากมาย การวางระบบ “ให้เป็น
มาตรฐานสากล” ตั้งแต่แรกจึงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ เราจึงพิจารณาเลือกใช้ระบบ OMX
ของสวีเดน (ต่อมาเปล่ียนเป็น Nasdaq OMX) ที่เป็นมาตรฐานสากลและมีอีกกว่า 20 ประเทศ
เลือกใช้ แทนการพัฒนาหรือเขียนระบบขึ้นเอง เราจะได้เรียนรู้เทคนิควิธีการจากเขาและยังและ
เพื่อนๆ จากตลาดอนุพันธ์ในต่างประเทศ ซึ่งก็เป็นเช่นนั้น เพราะได้มีการติดต่อพูดคุยกับ
หัวหน้าไอทีของประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในแถบเอเชีย เพื่อขอความรู้ในฐานะ User แทนการ
ลองผิดลองถูกเอง ท�าให้เราสามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วข้ึน ต้องขอชื่นชมทีมงานที่ต้ังใจ
เรียนรู้ ท�าความเข้าใจ และ ทดลองระบบงานใหม่นี้อย่างถ่ีถ้วน ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างจริงจัง 
และสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการท�างานที่ส�าคัญในอนาคต
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โจทย์ที่ดูจะยากขึ้นไปอีกคือ การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะมาซื้อขายและแผนงานด้านผลิตภัณฑ์ใน
อนาคต การจัดให้มีอนุพันธ์มาซื้อขายนั้นเป็นเรื่องของศาสตร์และศิลป์ TFEX นั้นไม่เหมือนกับ 
SET ที่มีบริษัทหรือกองทุนให้ความสนใจและแสดงความจ�านงค์ที่จะมาจดทะเบียน พร้อมทั้ง
สญัญาว่าจะปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ต่างๆ แต่ส�าหรบัอนพัุนธ์ทีเ่ราคุ้นเคยในรปูของ Futures 
หรือ Options นั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ TFEX จัดให้มีข้ึนโดยการพิจารณาจาก 
ความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อบริหารความเสี่ยง เพื่อการลงทุน เพื่อการซ้ือขาย 
ความพร้อมของผู้ร่วมตลาด ความพร้อมของข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาสินค้า
อ้างอิง ที่ส่วนใหญ่มาจากตลาด Spot ความพร้อมของระบบงาน ตลอดจนการ 
ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานก�ากับดูแล 

การตัดสินใจเลือก SET50 Index Futures เป็นอันดับแรกนั้น เกิดจากความพร้อมของ 
สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบที่เอื้อมากที่สุด เนื่องจากผู้ลงทุนและโบรกเกอร์ที่เป็นสมาชิกนั้น 
มีความคุ้นเคยกับตลาดหุ้นมากที่สุด สินค้าอ้างอิงซึ่งก็คือดัชนี SET50 Index นั้นมีความชัดเจน 
ในเรื่องของราคาและการเผยแพร่ แม้ว่าในช่วงแรกนั้นมีข้อซักถามว่า SET Index น่าจะแพร่หลาย
และเป็นที่รู้จักมายาวนานกว่า แต่เมื่อต้องพิจารณาจากเหตุผลอ่ืนประกอบไปด้วยกัน ก็พบว่า
ดัชนี SET50 Index นั้นน่าจะให้ประโยชน์ในเชิงการเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่า และถ้าท่านเป็นผู้ที่รู้จักอนุพันธ์มาบ้างแล้ว ท่านคงจะเห็นด้วยว่าสัญญา
ประเภทฟิวเจอร์สนัน้มคีวามซบัซ้อนน้อยกว่าออปชัน่ และรายละเอยีดของสญัญา SET50 Index 
Futures นัน้ ได้มกีารปรบัปรงุเพิม่ขึน้เพือ่สะท้อนกับความเปลีย่นแปลงของดชัน ีและสถานการณ์
ของตลาดที่เปลี่ยนไป แผนงานต่างๆ ที่ก�าหนดไว้นั้น มีความก้าวหน้าเป็นล�าดับ โดยมีทีมงาน 
ที่เข้มแข็งน�าโดย ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ ซึ่งต่อมาเป็นได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
ท่านที่สอง ของ บมจ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อปี 2557

การผลักดันงานให้ส�าเร็จ “TFEX ต้องท�าหน้าที่เป็นผู้จัดการโปรเจ็กต์ที่ต้องดูแล 
ประสานงานกับทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอก เช่น ระบบงานของโบรกเกอร์ที่เป็น
ระบบการซ้ือขาย ระบบการช�าระราคา การปฏิบัติงานด้านการเปิดบัญชีและ 
การดูแลลูกค้าผู้ลงทุน การรายงานกับ TFEX หรือหน่วยงานก�ากับดูแลอย่าง
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้ง
ระบบงานภายในของตลาดอนุพันธ์เอง กับ หน่วยงานไอที กฎหมาย ฝ่ายปฏิบัติการ 
บัญชี ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะท�าให้ตลาดอนุพันธ์สามารถเปิดด�าเนินการได้ 
การท�าแบบผู้จัดการโปรเจ็กต์นี้ เริ่มใช้มาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของ TFEX และยึดถือเป็นแนวทาง 
ปฏิบัติมาส�าหรับการท�างานของ TFEX และกลุ่มตลาดหลักทรัพย์จนถึงปัจจุบัน โดยเมื่อ TFEX 
จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ก็จะมีกระบวนการท�างานอย่างนี้เสมอ ท�าให้อุปสรรคหลายอย่างที่พบนั้น 
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กลายเป็นโอกาสทีท่�าให้ได้เรยีนรู้การปฏิบติังานร่วมกับฝ่ายงานและองค์กรอ่ืนๆ ด้วย TFEX นัน้
ไม่ได้สนใจที่ท�างานส่วนของตัวเองให้เสร็จอย่างเดียว แต่เป้าหมายส�าคัญอยู่ตรงที่ 
ต้องสามารถผลักดันผลิตภัณฑ์นั้นให้เปิดซื้อขายได้”

เมื่อย้อนกลับไปดู 12 ปีที่ผ่านมา (2549-2561) ภาพรวมถือว่า TFEX สามารถท�าตามแผนงาน
ที่ก�าหนดไว้ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาให้ผู้ลงทุนได้มีโอกาสลงทุนและเลือกใช้เป็นเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ Futures ที่อ้างอิงกับตลาดหุ้นนั้นดูจะไปได้ด้วยดี โดยจะเห็น 
ได้จาก SET50 Index Futures และ Single Stock Futures ได้รบัความนยิมและมปีรมิาณซือ้ขาย
ในระดับที่ดี ในขณะที่ Index Options ยังอยู่ในระดับเริ่มต้นแม้ว่าจะเปิดตัวมาตั้งแต่ปีที่สาม 
ของการด�าเนินงาน ซึ่งแม้ว่าในต่างประเทศจะมีพัฒนาการเรื่องนี้มาอย่างยาวนาน แต่ใน
ประเทศไทยนั้นถือว่าออปชั่นเพิ่งเร่ิมมีความสุกงอมในอุตสาหกรรม เพราะเริ่มมี บล. ให้ความ
ส�าคัญในการปรับปรุงระบบ การมีเครื่องมือใหม่ๆ มากข้ึนซึ่งท�าให้เราได้เรียนรู้ว่าบางคร้ัง 
ก็ต้องรอให้สภาพแวดล้อมหลายอย่างเอือ้ต่อการด�าเนนิการ ทัง้นี ้คาดว่า Options จะเป็นโอกาส
ของการเติบโตอย่างก้าวกระโดดต่อไปของ TFEX

Commodities ที่เป็น Futures ของทองค�าที่เริ่มซื้อขายเมื่อปี 2552 กลับได้รับความนิยม 
เกิดความคาดหมาย ทีมงานต้องออกแรงเดินสายไปใน กทม. และจังหวัดใหญ่ๆ เพ่ือให้ความรู ้
และท�าความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้าทองค�า ซึ่งทีมงานต้องศึกษาท�าความเข้าใจกับ 
ตลาดทองค�าในตลาดโลกและตลาดในประเทศ รวมทั้งกลไกการก�าหนดราคาซื้อขายทองค�า 
เพ่ือทีจ่ะออกแบบผลติภัณฑ์ให้เหมาะสมกับธรรมชาติการเปลีย่นแปลงของราคาทองค�า TFEX ได้
เปิดประเภทของสมาชิกที่มาจากผู้ประกอบการค้าทองค�าเพิ่มขึ้นอีก 5 ราย ขณะที่ผลิตภัณฑ ์
ที่เก่ียวเนื่องกับภาคธนาคาร เช่น อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้านั้น ยังต้องออกแรงอีกมาก เนื่องจาก 
มีสินค้าทดแทนในตลาดอยู่แล้ว ในขณะที่ยางพาราล่วงหน้านั้น ยังเป็นการด�าเนินการระยะต้น

เป็นที่น่าสังเกตได้ว่าสินค้าอ้างอิงที่มีความหลากหลายจะเป็นปัจจัยส�าคัญของความส�าเร็จ 
แม้ว่าเราไม่มีการผลิตทองค�าเลย แต่ราคาทองค�าในตลาด spot มีการเผยแพร่อย่างแพร่หลาย 
มีมาตรฐานหรือเกรดของสินค้าที่ชัดเจน Futures ของทองค�าหรือ Gold Futures จึงเป็นที่นิยม
ทั่วโลก ในขณะที่สินค้าอ้างอิงที่เป็นสินค้าเกษตรนั้น มีความซับซ้อนและอาศัยเงื่อนไขของตลาด 
Spot เป็นหลัก
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หากดูปัจจัยที่ท�าให้ปริมาณสัญญาซื้อขาย TFEX ไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้านหนึ่งเพราะ 
ความสมบูรณ์ตลาดหุ้นไทยที่มีทั้งความกว้างและความลึกอยู่แล้ว ซึ่งมูลค่าการซื้อขายหุ้นกับ 
TFEX มักไปด้วยกันเสมอ แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
ยอมลงทนุและให้ความส�าคัญกับการให้ความรูม้าตลอด 20 ปี โดย TFEX และคนในอุตสาหกรรม
ต่างช่วยกันท�าให้เกิดการขยายความรู้และความเข้าใจให้ผู้ลงทุนในวงกว้างมากขึ้น และมองว่า 
เป็นส่ิงที่ TFEX ยังต้องเดินหน้าให้ความรู้เฉพาะด้านอย่างนี้ต่อไป เนื่องจากยังมีผลิตภัณฑ์ใหม ่
ที่จะออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนมีเครื่องมือในการบริหารการลงทุนได้ครบถ้วน

โดยส่วนตัวมองว่าตลอดการท�างานที่ TFEX มีความท้าทายและชวนสนุกกับ 
การท�างาน โดยความสนุกของการท�างานใน TFEX อยู่ตรงที่ความหลากหลายของ
สินค้า ท�าให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา ตั้งแต่กระบวนซ้ือขายแลกเปลี่ยนทองค�า 
อัตราดอกเบี้ย และยางพารา ซึง่ถ้าพูดถึงเหตุการณ์ที่ต้องลุ้นและประทับใจมากที่สุด
คือ ช่วงที่ต้องผลักดันท�าให้เกิดผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทออกมา เช่น Gold Futures 
เพราะเป็นส่ิงใหม่และมีผู้ที่เกี่ยวข้องในสินค้าจ�านวนมาก เนื่องจากผู้ประกอบการค้า
ทองค�าเกิดความกังวลว่า Gold Futures จะแย่งมูลค่าการซ้ือขายจากทองค�าจริง 
จึงต้องใช้เวลาอธิบายและท�าความเข้าใจ เพราะต้องยอมรับและเข้าใจว่า ผู้ค้าทอง
ไม่ใช่คนในภาคตลาดทุนมาก่อน และสุดท้าย TFEX ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจนถึง 
ทุกวันนี้

แม้วันนี้ ผู้ลงทุนใน TFEX ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ลงทุนในประเทศ แต่ผู้ลงทุนต่างประเทศก็เริ่มเข้ามา 
มีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งการพัฒนา TFEX และอุตสาหกรรมอนุพันธ์ของไทยต่อไปในอนาคต 
TFEX ก็ยังต้องเผชญิกับความท้าทายอกีมาก เช่น การทีไ่ทยยังไม่มตีลาดซือ้ขายสนิค้าโภคภัณฑ์
แบบส่งมอบทันที (Spot Market) ที่มีประสิทธิภาพ หรืออาจเกิดกรณีที่ตลาดอนุพันธ์อ่ืน 
อาจออกผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงมาแข่งกับ TFEX ซึ่งในเวทีระดับโลกนั้น การแข่งขันระหว่างตลาด
อนุพันธ์ต่างๆ มีอยู่ค่อนข้างสูง ดังนั้น ถ้าตลาดไทยมีข้อจ�ากัดมากกว่าเมื่อเทียบกับต่างประเทศ 
ก็จะเป็นอปุสรรคในการเตบิโตของเรา เช่น การซือ้ขายผลติภัณฑ์กลุม่ Global Commodity หรอื
สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายกันทั้งโลก ที่เราถูกจ�ากัดให้ซ้ือขายในรูปสกุลเงินบาทเท่านั้น 
อาจท�าให้ผู้ลงทุนต่างประเทศตัดสินใจที่จะไปซื้อขายที่อื่นมากกว่า เป็นต้น

นอกจากนัน้ยงัมคีวามท้าทายเร่ืองเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีก่�าลงัเข้ามาส่งผลกระทบในทกุอุตสาหกรรม 
ซึ่งอาจจะ Disrupt อุตสาหกรรม หรืออาจน�ามาสร้างธุรกิจใหม่ได้ เป็นความท้าทายของ TFEX 
ในการที่จะบริหารจัดการเร่ืองเหล่านี้ ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมอนุพันธ์ยังมีความท้าทาย 
เรื่องบุคลากร เพราะปัจจุบันผู้ลงทุนส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาลงทุน เห็นได้จากปริมาณ
การซื้อขายจากผู้ลงทุนรายบุคคลที่เทรดออนไลน์คิดเป็นสัดส่วน 50% ของการซื้อขายทั้งหมด 
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ซึ่งถือว่าสูงกว่าในหุ้นที่ผู้ลงทุนรายบุคคลเทรดออนไลน์คิดเป็นสัดส่วน 30% ของการซื้อขาย
ทัง้หมด และผูล้งทนุใน TFEX ส่วนใหญ่ตดัสนิใจซือ้ขายเองในเวลารวดเร็ว โดยไม่ต้องพึง่เจ้าหน้าที่
แนะน�าการลงทุน แต่การขยายฐานผู้ลงทุนใหม่ยังคงจ�าเป็นต้องอาศัยบุคลากรในอุตสาหกรรม 
ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายในอนาคตที่จะสร้างแรงจูงใจให้มีบุคลากรสนใจท�างานในอุตสาหกรรม
อนุพันธ์

สดุท้ายสิง่ท่ีอยากฝากไว้คือ ทกุวนันีโ้ลกเข้าสูค่วามเป็นดจิิทลัมากข้ึน เชือ่ว่าอตุสาหกรรม 
จะยังเติบโตได้ แต่คนในอุตสาหกรรมต้องตื่นตัว ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ที่ส�าคัญต้องสามารถจับชีพจรความ
ต้องการของลูกค้าและผู้ลงทุนได้มากกว่านี้ และยังต้องมาพร้อมกับความเร็วและ 
มีประสิทธิผลในคราวเดียวกัน จึงจะสามารถแข่งขันและคงอยู่ในอุตสาหกรรมได้

“ตอนนี้อุตสาหกรรมต้องแข่งกันด้วยความสามารถ การพัฒนาระบบงานโดยอาศัยเทคโนโลยี
เข้ามาแข่งขันในเร่ืองการบริการลูกค้า ช่วยลูกค้าในการตัดสินใจลงทุน และบริหารความเสี่ยง 
เช่นเดียวกับผู้ลงทุนที่ต้องหมั่นพัฒนาความสามารถของตัวเอง ต้องเรียนรู้ ศึกษาข้อมูล และ 
รู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็น ส่วนหน่วยงานก�ากับดูแลก็ต้องมองให้ครอบคลุมทั้งระบบ Ecosystem 
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ และท�าให้เกิดความสมดุลกันในแต่ละ
ภาคส่วน เพื่อให้แข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งจ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ทั้งประเทศ” เกศรากล่าวทิ้งท้าย

คุณเกศรา มัญชุศรี
กรรมการผู้จัดการคนแรก (พ.ศ. 2547 – 2557)  และ รองประธานกรรมการของ 

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ในปัจจุบัน
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มูลค่าการซื้อขาย TFEX
เท่าตลาดหุ้นไม่ไกลเกินเอื้อม
“ชาญชัย กงทองลักษณ์” กรรมการอ�านวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จ�ากัด (TNITY) 
และประธานกรรมการ ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นคนหนึ่งที่อยู่กับ 
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือ TFEX มาตั้งแต่เริ่มต้น ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 
กลุ่มแรกที่เข้ามาเป็นสมาชิก TFEX และยังเป็น บล. รายแรกที่เข้ามาท�าหน้าที่เป็นผู้ดูแล 
สภาพคล่อง (Market Maker) ของ SET50 Index Futures 

ความจรงิการผลักดนัให้ต้ัง TFEX มมีาก่อนจะจดัตัง้อย่างเป็นทางการปี 2549 มากว่า 10 ปีแล้ว 
แต่ก็ไม่สามารถเป็นรูปธรรมได้ ทั้งที่หลายฝ่ายมองว่า TFEX จะมีผลิตภัณฑ์ที่ท�าให้ตลาดทุน 
มีความสมบูรณ์มากขึ้น และท�าให้ผู้ลงทุนสร้างกลยุทธ์การลงทุนได้หลากหลายข้ึน โดยจาก 
การศึกษาเห็นว่าตลาดของไทยน่าจะใกล้เคียงกับไต้หวันมากที่สุดเพราะมีฐานสัดส่วนผู้ลงทุน 
รายบุคคลเป็นหลัก ซึ่งปัจจัยที่ท�าให้ไต้หวันประสบความส�าเร็จคือ การมี Market Maker 
และนั่นเป็นเป้าหมายหนึ่งที่พยายามชวนให้ บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เข้ามาร่วมท�าหน้าที่  Market 
Maker ด้วยกัน โดยธุรกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจหลักทรัพย์ หาก บล. ช่วยกันท�า จะท�าให้ 
TFEX มีปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นอีกมาก
 
โดยส่วนตัวแล้ว อยากขอแบ่งการด�าเนินงานของ TFEX ที่ผ่านมา ออกเป็น 3 ยุคด้วยกัน 
ยุคแรกเป็นการให้ความรู้เข้าใจ ก�าหนดกฎเกณฑ์ การวางมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ 
ที่ส�าคัญคือการพยายามให้เกิดความเข้าใจใน TFEX ขยายไปในวงกว้าง โดย 3-4 ปีแรกถือเป็น 
การร่วมแรงร่วมใจกันมาก ทกุ บล. ต่างช่วยกันเดนิสายจดัสมัมนาแทบทกุวัน เพราะมจีดุประสงค์
เดียวกันคือ อยากให้ผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในสินค้าและมีการซื้อขายอย่างระมัดระวัง 
ก่อนที่จะเริ่มลงทุน ไม่ต้องการให้ผู้ลงทุนกระโดดเข้ามาด้วยความไม่รู้ เพราะหากเกิดผลขาดทุน
จากความไม่รู้โอกาสที่จะกลับเข้ามาในตลาดอีกย่อมเป็นเรื่องยาก

ยุคที่สอง คือ ในช่วงปีที่ 4-8 ปี เป็นยุคที่ต้องท�าความเข้าใจกับคนในอุตสาหกรรมมากขึ้น 
ว่า TFEX เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ทุกคนควรให้ความส�าคัญ เพราะเริ่มมีสินค้าเพิ่มขึ้นแม้จะไม่ได้รับ
การตอบรับจากผู้ลงทุนทุกสินค้า จึงต้ังเป้าหมายว่าควรท�าอย่างไรให้เกิดสภาพคล่อง และเร่ิมมี
การศึกษาเชงิลกึมากขึน้ และพยายามผลกัดนัให้ผูบ้รหิารระดบัสงู บล.เหน็ความส�าคัญของธุรกิจ 
TFEX และท�าธุรกิจ Market Maker เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ม ี
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ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี หากแต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน
ด้านนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงของ บล. 

ส่วนยุคปัจจุบัน คือ ช่วงเมื่อครบ 10 ปี เริ่มเห็นชัดเจนว่า บล. 
ให้ความส�าคัญกับการท�าธุรกิจใน TFEX และเร่ิมเห็นการ
เปลี่ยนแปลงมากขึ้น ปัจจุบันจ�านวน บล. ที่ท�าธุรกิจนี้มีจ�านวน 
บล. มากกว่าตลาดหุ้น ในแง่ผู้ลงทุนเองก็ถือว่าเป็นการใช้
เครื่องมือการลงทุนที่ช่วยสร้างกลยุทธ์ที่หลากหลายขึ้น และ
เริ่มตรงกับวัตถุประสงค์ของอนุพันธ์คือ ป้องกันความเสี่ยง 
ท�าอาบิทราจ และเก็งก�าไร 

ปัจจุบัน TFEX มีผลิตภัณฑ์หลายประเภท และเห็นว่า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงหุ้นรายตัว (Single 
Stock Futures) น่าจะถูกจริตคนไทยมากที่สุด ดังจะ
เหน็ได้จากสดัส่วนการซือ้ขายทีส่งูทีส่ดุ ท�าให้เหน็ชดัถึง
ธรรมชาติคนไทยที่ต้องการสิ่งที่เข้าใจง่ายและซื้อขาย
ได้ง่าย โดยมกัจะเปรยีบเทยีบกับหุน้รายตวัซึง่มคีวามคุ้นเคยอยูแ่ล้ว ดงันัน้ หากจะออกสนิค้าใหม่
หรอืการเพิม่มลูค่าให้กับ TFEX ควรนกึถึงคอนเซ็ปต์นี ้โดยไม่จ�าเป็นต้องมจี�านวนผลติภณัฑ์มาก 
แต่ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแล้วควรต้องส่งเสริมให้มีปริมาณธุรกรรมและสภาพคล่องที่ดี

“ทุกวันนี้หลายผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและมีแนวโน้มที่ได้รับความน่าสนใจเพ่ิมข้ึน แต่
ส่ิงที่อยากให้เกิดและเป็นความท้าทายที่อยากให้คนในอุตสาหกรรมช่วยกันพัฒนา 
คือ การพิจารณาเทรดออปชั่นให้มากข้ึนกว่าปัจจุบัน แม้ 3 ปีหลังออปชั่นจะได้รับ
การตอบรับจากผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น แต่มูลค่าการซื้อขายยังไม่มากพอ ซึ่งมั่นใจว่าหากออปชั่นมี
สภาพคล่องกว่านี้ ผู้ลงทุนจะสามารถใช้ออปชั่นไปประกอบกลยุทธ์ได้หลากหลาย
มากกว่าฟิวเจอร์ส จงึเป็นเหตุผลทีต้่องพยายามให้ม ีMarket Maker มากขึน้ รวมทัง้อยากให้ 
บล. ที่ออกผลิตภัณฑ์ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) อยู่แล้ว หันมาเป็น Market Maker ของ
ออปชั่นด้วย เพราะผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่างนี้มีความใกล้เคียงกันมาก ขณะที่ บล. ก็ไม่ต้องมี
ต้นทุนในการด�าเนินการเพิ่มด้วย”

การส่งเสริมการซื้อขายออปชั่น จะช่วยผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามมา เช่น Single 
Stock Options เพราะฟังก์ชั่นของออปชั่นท�าให้เกิดความหลากหลายในตลาดได้มากขึ้น
ที่ส�าคัญจะส่งผลให้ตลาดหุ้นมีสภาพคล่องที่เพ่ิมไปด้วย เพราะดูจากปัจจุบันมูลค่าการซื้อขาย

ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี หากแต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน
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บล็อกเทรดจาก Single Stock Futures ก็ท�าให้มูลค่าการซ้ือขายตลาดรวมสูงขึ้น และการที่จะ
เห็นมูลค่าการซ้ือขายโดยรวมไปแตะ 1 แสนล้านบาท ไม่น่าจะเป็นเร่ืองที่ยากของตลาดทุนไทย 
อีกต่อไป 

“อยากให้หลายฝ่ายมองตลาดทุนไม่ใช่เรื่องของตลาดหุ้นเพียงอย่างเดียว ส่ิงที่เกิดข้ึนทั้งสอง
ตลาดนีส้ามารถเชือ่มโยงกันได้  และสิง่ทีอ่ยากเหน็คือ การเหน็มลูการซือ้ขายอนพุนัธ์ทีอ้่างอิงกับ
ดชันหีุน้เติบโตขึน้มาเท่ากับตลาดหุน้ก่อน จากนัน้ค่อยๆ เพิม่ขึน้ ซึง่ปัจจบุนัมลูค่าการซือ้ขายของ
อนพัุนธ์รวมบลอ็กเทรดประมาณ 70-80 % ของมลูค่าการซือ้ขายในตลาดหุน้แล้ว หรอืประมาณ 
กว่า 4 หมื่นล้านบาทต่อวัน  ถ้า TFEX เติบโต และมีความแข็งแรงในเชิงปริมาณธุรกรรมสูงกว่านี้ 
เชื่อว่ามูลค่าการซื้อขายตลาดหุ้นก็จะเติบโตกว่าปัจจุบันได้โดยที่ไม่ต้องไปท�าอะไรมาก”

ส�าหรับการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยเีป็นสิง่ทีต้่องคอยดแูละปรบัเปลีย่นตามสถานการณ์ ซึง่ตรงกับ
ลักษณะของคนในอุตสาหกรรม TFEX อยู่แล้ว ที่ชอบความท้าทายและเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา 
แต่ส่ิงที่อยากให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในอุตสาหกรรมนี้ท�าคือ ท�าให้ผู้เล่นแต่ละหน่วยมีความแข็งแรง
ใกล้เคียงกัน จากการที่ช่วยผลักดันให้มีเครื่องมือที่เพียงพอต่อความสามารถทั้งการซื้อและขาย 
อย่าให้ใครใหญ่กว่าใครระหว่างผู้เล่นแต่ละประเภท ปล่อยให้ตลาดเป็นไปตามกลไก เพราะสุดท้าย
ตลาดจะมีความสมบูรณ์ในตัวของมันเอง 

หากเป็นไปได้ ถ้าสามารถขออะไรได้ 1 อย่างที่จะเกิดขึ้นกับ TFEX คือ ขอให้มูลค่าการซื้อขายของ 
TFEX โตเป็น 3 เท่า ของตลาดหุ้น ไม่ได้ต้องการให้เหมือนต่างประเทศที่ส่วนใหญ่ตลาดอนุพันธ์
ใหญ่กว่าตลาดหุ้น แต่เหตุผลคือ อยากเห็นทั้งสองตลาดมีการเติบโตไปด้วยกัน เพราะถ้า TFEX 
เติบโต โดยเฉพาะจากออปชั่น ก็จะท�าให้มูลค่าการซื้อขายของตลาดหุ้นจะเติบโตโดยที่ไม่ต้อง
ออกแรง และมั่นใจว่าผู้ลงทุนจะได้หันมาให้ความสนใจ TFEX มากขึ้นกว่าปัจจุบัน

คุณชาญชัย กงทองลักษณ์
ประธานกรรมการชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FI Club)

และกรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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จุดเปลี่ยน
และก้าวต่อไป
ของ TFEX 
“รินใจ ชาครพิพัฒน์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท
ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
(TFEX) ให้มุมมองถึง 12 ปีที่ท�าให้ TFEX มีการเติบโต
และมีผลิตภัณฑ์ถึง 9 ประเภทในปัจจุบันว่ามีหลายปัจจัย
และองค์ประกอบที่เก่ียวข้องมากมาย แต่ที่ส�าคัญคือ
ความพยายามของตลาดและบริษัทสมาชิกในการ
พยายามให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ลงทุน การส่งเสริม
ให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง และการพัฒนาปรับปรุงสินค้า
มาตลอด 12 ปี เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ลงทุนมากขึ้น จนมีสินค้าที่หลากหลายและ
มีการบริการต่างๆ เพิ่ม  เช่น การอนุญาตให้ผู้ลงทุนวางหลักประกันเป็นเงินตราต่างประเท
ศและวางเป็นหลักทรัพย์ได้ หรือการขยายให้เปิดการซื้อขายช่วงกลางคืน เป็นต้น

สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดหุ้น
มีความผันผวนมากท�าให้ผู้ลงทุนเร่ิมหันมาศึกษาอนุพันธ์อย่างจริงจัง และหาวิธีการที่จะเข้าถึง
แหล่งข้อมูลโดยเฉพาะทางออนไลน์มากข้ึน อีกทั้งผู้ลงทุนแสดงความสนใจในเชิงลึกมากขึ้น
เพราะอนุพันธ์ถือเป็นตัวช่วยในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการสร้างโอกาสในการท�าก�าไรใน
ช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง 

ในกลุ่มอาเซียนนั้น แต่ละประเทศมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน เช่น สิงคโปร์มีขนาดเศรษฐกิจ
ที่เกิดจากการผลิตเล็ก การเติบโตจึงเน้นการพัฒนาสินค้าที่อ้างอิงกับดัชนีต่างประเทศเป็นหลัก 
ในขณะทีม่าเลเซยีเน้นอ้างองิกับราคาน�า้มนัปาล์ม ขณะที ่TFEX นัน้มกีารเติบโตขึน้มากและมกีาร
ซื้อขายเป็นล�าดับที่ 2 ในอาเซียน โดย TFEX มีจุดแข็งส�าหรับสินค้าที่อ้างอิงตลาดหุ้น
ในประเทศและยงัมฐีานผูล้งทนุรายบคุคลทีม่คีวามแข็งแกร่งโดยมสีดัส่วนสงูถงึ 50% 
ท�าให้เป็นเสน่ห์ของตลาดไทยด้วยตลาดอื่นมักมีผู้ลงทุนสถาบันเป็นส่วนใหญ่ และในช่วง
2-3 ปีที่ผ่านมาตลาดต่างประเทศก็มีแนวโน้มที่จะอยากพัฒนาเพิ่มสัดส่วนผู้ลงทุนรายบุคคล
ให้เพิ่มขึ้นเหมือนไทย 
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เพ่ือรักษาสมดุลของผู้ร่วมตลาด TFEX จึงต้องการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศและ 
ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ลงทุนต่างชาติที่ยังไม่ค่อยรู้จัก TFEX มาใช้ TFEX ในการบริหาร 
ความเสี่ยงมากขึ้น โดยพยายามท�าการตลาดเฉพาะกลุ่ม รวมถึงปรับปรุงการท�างานและ 
กฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและตรงกับความต้องการของผู้ลงทุน

“TFEX ได้รับการตอบรบัและสนบัสนนุจากผูเ้ก่ียวข้องในอตุสาหกรรมเป็นอย่างด ีส่วนหนึง่เพราะ 
TFEX เป็นบริษัทลูกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และยังมีผู้มีส่วนเก่ียวข้องที่มี
ความเชีย่วชาญตราสารทนุมากมาย ซึง่ปัจจบุนัสินค้าทีไ่ด้รบัการตอบรบัจนเรยีกได้ว่าตดิอนัดบั
ยอดนิยมของผู้ลงทุนมีอยู่ 3 ประเภท และคิดเป็นสัดส่วนรวมกันถึงกว่า 90% ของมูลค่าการซื้อ
ขายทั้งตลาด ได้แก่ “SET50 Index Futures”, “Single Stock Futures” และ Gold Futures 
ซึง่เป็นสนิค้าทีม่สีมาชกิจากธรุกิจค้าทองค�ามาช่วยบกุเบกิจนประสบผลส�าเรจ็ในระดบัทีน่่าพอใจ”

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ Options ใน TFEX นั้นอาจยังไม่ได้รับผลตอบรับเหมือนต่างประเทศ ซึ่งอาจ
เป็นผลมาจากการที่เราเริ่มซื้อขายออปชั่นครั้งแรกเร็วไปและขณะที่ผู ้ เก่ียวข้องเรายังไม่ม ี
ความพร้อม แต่ชว่ง 2-3 ปนีี ้สภาวการณ์ตลาดเปลี่ยนไปมาก สมาชิกมีความพร้อมในระบบงาน
ที่จะช่วยเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาตลาดในฐานะ Market Maker ด้านผู้ลงทุนก็เร่ิมมีความ
เข้าใจมากขึ้นและเริ่มเห็นประโยชน์จากความยืดหยุ่นในการซื้อขายออปชั่น จึงคิดว่า SET50 
Index Options เป็นสินค้าที่มีแนวโน้มเติบโตได้อย่างมาก โดยปัจจุบันเริ่มเห็นปริมาณ 
การซื้อขายเฉลีย่ถงึ 7,000 สญัญา/วนั เมื่อเทียบกับชว่งแรกมีเพียง 200 สัญญา/วนั โดย TFEX 
ต้ังใจที่จะท�าการตลาดและให้ความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีโครงการที่จะพัฒนา 
Stock Options เป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนในอนาคตด้วย

อปุสรรคการด�าเนนิงานเป็นสิง่ทีต้่องเกิดข้ึน แต่ทีผ่่านมาถือว่า TFEX ได้รบัความร่วมมอืทีด่จีาก
ผูร่้วมอตุสาหกรรมโดยเฉพาะสนิค้าทีเ่กีย่วข้องกับตลาดหุน้ ส่วนหนึง่เพราะผูเ้ก่ียวข้องมพีืน้ฐาน
ความรู้และความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว ส่วนสินค้าโภคภัณฑ์หรือสินค้าเกษตร TFEX ก็ได้รับ 
การสนับสนุนจากคนในอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่นกัน เพียงแต่ต้องอาศัยเวลาและการท�าความเข้าใจ 
ดังนั้น แรงผลักดันและผลที่เกิดขึ้นในแต่ละสินค้าย่อมมีความแตกต่างกันด้วย แต่หากต้องการ 
ก้าวขึ้นเป็นระดับโลก จะต้องร่วมมือกันในระดับนโยบายของประเทศมากขึ้น เพื่อให้การซื้อขาย 
ได้รับการสนับสนุนแบบทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การซื้อขาย ระบบช�าระราคา การส่งมอบ และภาษี
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ปัจจุบัน TFEX น�าเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงบริการของ TFEX ซึ่งเริ่มด�าเนินการมาเกือบ 2 ปีแล้ว
โดยเฉพาะในงาน Digital Education & Marketing ซึ่งเริ่มต้ังแต่การเริ่มจัดท�าคอร์สการเรียน 
การสอนแบบออนไลน์แบบเข้มข้น (ประมาณ 20 ชั่วโมง) รวมถึงการใช้โซเชียลมีเดียสร้างความรู้
ความเข้าใจและท�าการตลาดมากขึ้น รวมทั้งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ใช้ 
Social Media การรวมกิจกรรมของ TFEX และปรับปรุงคุณภาพการท�าการตลาดและ 
การให้ความรู้ได้ตรงใจผู้ใช้งานมากข้ึน  ส�าหรับเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นอย่าง Block Chain นั้น 
TFEX ยังติดตามพัฒนาการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศโดยเฉพาะการน�ามาประยุกต์ใช้ใน 
ตลาดอนุพันธ์ซึ่งในปัจจุบันนั้นการประยุกต์ใช้ยังคงเน้นด้านงานทะเบียนสินทรัพย์ จึงควรม ี
การติดตามเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ที่จะน�ามาประยุกต์ใช้ในด้านที่เหมาะสมต่อไป 

ส�าหรับอนาคต อยากเห็น TFEX เติบโตโดยมีมูลค่าการซื้อขายที่ตลาด TFEX เท่ากับตลาดหุ้น 
และขยายฐานจ�านวนผูล้งทนุอกีเท่าตัว และมสีนิค้าทีเ่ป็นดาวรุง่เพิม่ขึน้อกี 1-2 ประเภท โดยอยาก
ให้ Options ได้รับการตอบรับที่ดีเช่นเดียวกับ SET50 Index Futures เพ่ือส่งเสริมการเติบโต 
ในระยะยาว รวมถึงมีผู้ลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศเข้ามาใช้งานสินค้าของ TFEX มากขึ้น 
ซึ่งเป็นลักษณะของตลาดในต่างประเทศที่มีการพัฒนาแล้ว และมีราคาที่เป็น Reference Price 
ที่ผู้ประกอบการและผู้ลงทุนสถาบันใช้อ้างอิงและท�าธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันแม้ TFEX อาจยังไม่ใช่สินค้าที่เป็นตัวหลักของตลาดทุนก็ตาม แต่อยากให้ผู้ลงทุนเปิดใจ
และลองเข้ามาสัมผัสและศึกษาดู ต้องยอมรับปัจจุบันมีผู้ลงทุนที่มอง TFEX ว่าเป็นเรื่องยาก 
และเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง แท้จริงแล้ว TFEX ถือเป็นเครื่องมือที่จะมาช่วยบริหารพอร์ต
ลงทุนได้ดีขึ้น ไม่ว่าผู้ลงทุนมีการลงทุนหลักอยู่ในสินทรัพย์ที่เป็นหุ้นหรือทองค�า หรือแม้แต่ 
ผู้ประกอบธุรกิจ ทุกท่านล้วนมีความเสี่ยงในการลงทุนทั้งสิ้น แต่ TFEX สามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งยังสร้างโอกาสในการท�าก�าไรให้ด้วยสินค้าของ TFEX มีความ
เสี่ยงจริง แต่ถ้ารู้จักและใช้ให้เป็นก็จะเกิดประโยชน์ได้มาก

ส�าหรับบริษัทหลักทรัพย์ อยากให้ช่วยสนับสนุน TFEX เป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลักและช่วยผลักดัน 
ให้อุตสาหกรรมทั้งระบบประสบผลส�าเร็จ เพราะจะท�าให้ตลาดทุนเกิดความยั่งยืนในระยะยาว
เหมือนตลาดต่างประเทศ เพราะความส�าเร็จที่ตลาดต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเกาหลี ไต้หวัน หรือ
ประเทศอื่นๆ ล้วนเกิดจากการที่ผู้เกี่ยวข้องและสมาชิก มองเห็นความส�าคัญและประโยชน์ร่วมกัน
ในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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12 ป�
แห่งพัฒนาการ

ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา TFEX ได้มีการ
พฒันาอย่างต่อเนือ่ง โดยสามารถแบ่ง
พัฒนาการที่ส�าคัญได้ดังนี้
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SET50 Index Futures
เป็นสินค้าแรกของ TFEX เปิดซื้อขายในปี 2549 และยังเป็นหนึ่ง 
ในสินค้าหลักของ TFEX ในปัจจุบัน โดยเมื่อเปิดซื้อขายในครั้งแรก 
เริ่มนั้นสัญญามีตัวคูณดัชนี 1,000 บาทต่อจุด และครบก�าหนดอายุ
รายไตรมาส ต่อมาในปี 2557 TFEX ได้มีการปรับขนาดของสัญญา
เป็น 200 บาทต่อจุด และครบก�าหนดอายุเป็นรายเดือน เพื่อให้
สอดคล้องกับ SET50 Index Options และให้การใช้กลยุทธ์การซือ้ขาย
ท�าได้สะดวกขึ้น

SET50 Index Options 
เป็นสินค้าที่ TFEX เปิดซื้อขายเป็นล�าดับที่ 2 ซึ่งตลอดเวลา 12 ปี 
ที่ผ่านมา TFEX ได้พัฒนาการซื้อขายของ Options ในหลายด้าน 
ด้วยกัน ได้แก่ การร่วมกับ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จ�ากัด เพื่อ
พัฒนาโปรแกรม Options Wizard เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อขาย 
การจัดหาให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และ 
การปรับลักษณะสัญญาให้สอดคล้องกับ SET50 Index Futures 
ปัจจุบันแม้ว่า SET50 Index Options จะยังไม่ใช่สินค้าหลักของ TFEX 
แต่ก็เป็นสินค้าที่มีอัตราเติบโตสูงกว่า 150% ในปี 2560

Single Stock Futures (SSF)
เปิดซือ้ขายในปี 2551 ซึง่เป็นปีที ่3 ในการด�าเนนิงานของ TFEX โดยใน
ครั้งแรกนั้นมีหุ้นอ้างอิงเพียงแค่ 3 หุ้น และ TFEX ได้ค่อยๆ เพิ่มจ�านวน
หุ้นอ้างอิงมาเป็นล�าดับ จนในปัจจุบันมีหุ้นอ้างอิงทั้งสิ้น 93 หุ้นอ้างอิง 
นอกจากนี้ ที่ผ่านมา TFEX ยังมีการปรับปรุงด้านอื่นๆ เช่น การปรับ
แนวทางการท�า Corporate Action ได้ครบถ้วนมากขึ้น และปรับปรุง 
Position Limit และแนวทางการซือ้ขายแบบ Block Trade ให้สอดคล้อง
กับหุ้นอ้างอิงมากขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน SSF เป็นหนึ่งในสินค้าหลักที่ม ี
การซ้ือขายสูงสุดของ TFEX และในอนาคตจะมีแผนในการปรับปรุง 
ให้หุ้นอ้างอิงสามารถครอบคลุมหุ้นอื่นๆ นอกเหนือจาก SET100 ได้
เพิ่มเติม ปรับปรุงให้จ�านวนขั้นต�่าในการซื้อขายแบบ Block Trade 
เหมาะสมย่ิงขึ้น และเพิ่มสภาพคล่องในหน้ากระดานซื้อขายแบบจับคู่
อตัโนมติั (AOM) โดยการจดัหาและปรบัปรงุ Market Maker Scheme

สินค้า
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Sector Futures 
เปิดซื้อขายในปี 2555 โดยมีหมวดธุรกิจอ้างอิงทั้งสิ้น 5 หมวด ดังนี้ 
BANK, ICT, ENERG, COMM และ FOOD เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของกองทุนรวมซึ่งต้องการออก ETF ในขณะนั้นและต้องการ
ใช้ Sector Futures ในการบริหารความเสี่ยงของกองทุน

Precious Metal Futures
สัญญา Gold Futures ขนาด 50 บาททองค�าเปิดซื้อขายในปี 2552 
และต่อมาในปี 2553 ได้เปิดซื้อขาย Gold Futures ขนาด 10 บาท
ทองค�าเพิ่มเติม ต่อมาในปี 2560 ได้มีการซื้อขาย Gold-D ซึ่งเป็น
สัญญาซื้อขายที่อ้างอิงกับทองค�า ซึ่งก�าหนดให้มีการรับมอบส่งมอบ
โดยซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ช�าระราคาเป็นเงินบาท 
สินค้ากลุ่ม Precious Metal นี้ เป็นหนึ่งในสินค้าหลักของ TFEX และ
ได้รบัความสนใจจากผูล้งทนุอย่างต่อเนือ่ง ในอนาคต TFEX มแีนวทาง
ในการพัฒนาให้ลักษณะของสัญญา Gold-D ตรงกับความต้องการ
ของผู้ลงทุนและผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น และอยู่ระหว่างหารือกับ
หน่วยงานภาครฐัทีเ่ก่ียวข้องในการลดอปุสรรคด้านภาษีในการส่งมอบ
สินค้า

USD Futures
เป็นสินค้าที่ เปิดซื้อขายโดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารแห่ง
ประ เทศไทยในการออกแบบลักษณะของสัญญาให ้ เหมาะกับ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง และธนาคารกรุงไทยในการ
เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง โดยที่ผ่านมา TFEX ได้มีการปรับปรุงในด้าน 
Position Limit ที่ผู ้ลงทุนสามารถถือครองได้ และการให้บริการ
แลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จริงเมื่อสัญญาครบก�าหนดอายุ 
ส�าหรับในอนาคต TFEX มีแผนในการพัฒนาให้บริการแลกเปลี่ยน
เงินดอลลาร์ฯ สามารถท�าได้ทุกสิ้นวันท�าการ เพื่อให้ผู้ประกอบการ
มีความคล่องตัวในการใช้ USD Futures บริหารความเสี่ยงมากขึ้น

สินค้า
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Rubber Futures
เปิดซือ้ขายในปี 2559 ภายหลังจากที ่TFEX ได้รวมศูนย์การซือ้ขายกับ
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) โดยในช่วงแรกสินค้าที่เปิดซื้อขาย
คือ RSS3 Futures ซึ่งเป็นการซื้อขายยางพาราล่วงหน้าที่ผู้ลงทุน
สามารถเลือกส่งมอบสินค้าจริง หรือ ช�าระราคาเป็นเงินสดก็ได้ และ
ต่อมาได้เปิดซื้อขาย RSS3D Futures ซึ่งเป็นสินค้าที่จะส่งมอบ
เมื่อครบอายุสัญญา ส�าหรับการพัฒนาด้านอื่นๆ ของ Rubber
Futures นั้น ได้แก่ การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง การเพิ่มแนวทาง
การซื้อขายส�าหรับ Hedger และการจัดโครงการส่งเสริมการซื้อขาย
ส�าหรับ Liquidity Provider

Interest Rate Futures
เปิดซื้อขายภายใต้การสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยใน
ปัจจุบันมีสินค้าอ้างอิง 2 ประเภท คือ 3-Month BIBOR Futures และ 
5-Year Government Bond Futures

สินค้า
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การขยายเวลาซื้อขาย
ในช่วงแรกของการด�าเนินการ TFEX เปิดซื้อขายในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กล่าวคอื เปิดก่อนตลาดหลกัทรพัย์ฯ 15 นาท ีและปิดท�าการหลงัตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
15 นาที เนื่องจากสินค้าของ TFEX ในช่วงแรกๆ นั้น เป็นสินค้าที่อ้างอิงกับหุ้นและดัชนีหุ้นของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นหลัก ต่อมาเมื่อสินค้าของ TFEX ได้เพิ่มมากข้ึน และมีความเก่ียวเนื่อง 
กับสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งมีการซื้อขายในต่างประเทศอย่างแพร่หลาย TFEX จึงได้ขยายเวลาเปิด 
ซื้อขายให้ครอบคลุมช่วงเวลาที่สินค้าอ้างอิงนั้นๆ เคลื่อนไหว เช่น

ขยายเวลาซ้ือขายภาคค�า่ ส�าหรับสินค้ากลุ ่ม Precious Metal โดยให้ครอบคลุม 
19.00 – 23.55 น. เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ซื้อขายสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง
กับทองค�าสามารถปรับสถานะพอร์ตลงทุนในช่วงกลางคืนได้

เพิ่มเวลาซื้อขาย
ในช่วงพักกลางวัน

ส�าหรับ Rubber Futures ท�าให้ผู้ลงทุนสามารถติดตาม 
การเคลื่อนไหวและปรับสถานะของ Rubber Futures ให้
สอดคล้องกับการเคลือ่นไหวในตลาดทีส่�าคัญๆ เช่น จนี ญ่ีปุน่ 
และสิงคโปร์

ขยายเวลาเปิดซื้อขาย
ภาคบ่ายให้เร็วขึ้น

ส�าหรับทุกสินค้าใน TFEX ที่นอกเหนือจาก Rubber Futures 
โดยปรบัให้การซือ้ขายภาคบ่ายเรว็ขึน้ 15 นาท ีจาก 14.30 น. 
เป็น 14.15 น. เพ่ือราคาในตลาด TFEX สามารถสะท้อน 
การคาดการณ์ในตลาดหุ้นได้

บริการ
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บริการ

การซื้อขายแบบ
Direct Market Access (DMA)
TFEX อนญุาตให้ผูล้งทนุสามารถซือ้ขายแบบ DMA ได้ ซึง่ช่วยให้ผูล้งทนุสามารถส่งค�าสัง่ซือ้ขาย
เข้าระบบซื้อขายได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทสมาชิก ส่งผลให้การซื้อขายท�าได ้
อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยการซื้อขายแบบ DMA นี้ ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ลงทุนต่างชาติ 
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

บริการ Co-location
TFEX ได้ขยายบริการ Co-location แก่บริษัทสมาชิกในลักษณะเดียวกับตลาดอนุพันธ์ 
ในต่างประเทศซึ่งท�าให้สมาชิกสามารถให้บริการผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศด้วยมาตรฐาน 
เดียวกับสากล และท�าให้ผู้ลงทุนสามารถส่งค�าสั่งซื้อขายเข้ามาในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

บริการวางเงินหลักประกัน
เป็นเงินตราต่างประเทศและหลักทรัพย์
ในปัจจบุนั บรษัิท ส�านกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จ�ากัด (TCH) อนญุาตให้ผูล้งทนุต่างชาติสามารถ
เลือกวางเงินหลักประกันใน 3 สกุลเงินด้วยกัน ได้แก่ USD, EUR และ JPY ซึ่งท�าให้ผู้ลงทุน 
ต่างชาติลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และสามารถซื้อขายใน TFEX 
ได้สะดวกขึ้น

ในปี 2561 นี้ TCH ได้เพิ่มบริการรับวางหลักทรัพย์เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการซื้อขายสินค้า 
ใน TFEX ได้เพ่ิมเติม ซึ่งจะท�าให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารหลักประกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
มากขึ้น โดยการรับหลักประกันเป็นหลักทรัพย์นี้ จะเร่ิมจากหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ 
Single Stock Futures ก่อน และจะขยายให้ครอบคลุมหลักทรัพย์อื่นๆ ต่อไปในอนาคต
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การเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขาย

ตลอดการด�าเนินงาน 12 ปีที่ผ่านมา TFEX มีธุรกรรมการซื้อขายเติบโตขึ้นมาเป็นล�าดับ ซึ่งเป็น
ผลจากการขยายฐานผู้ลงทุน เพิ่มสินค้าที่มีให้ซื้อขาย และปรับปรุงแนวทางการซื้อขายต่างๆ 
ท�าให้ในปี 2554 TFEX มีอันดับการซื้อขายติด 50 อันดับแรกของโลกเป็นคร้ังแรกด้วยปริมาณ
การซื้อขาย 10 ล้าน ส่วนในปี 2560 TFEX มีการซื้อขายรวม 79 ล้านสัญญา เพิ่มขึ้น 13.5% 
จากปีก่อนหน้า และท�าให้ในปี 2560 TFEX เป็นตลาดอนุพันธ์ล�าดับที่ 26 ในเวทีโลกจากการ 
จัดอันดับของ Futures Industry Association (FIA)

อย่างไรก็ตาม ก้าวย่างต่อไปของ TFEX จะเป็นก้าวย่างที่ท้าทายย่ิงขึ้น เพราะหากพิจารณา 
ข้อมูลการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์ใน 20 ล�าดับแรก พบว่าจะต้องมีการซื้อขายสูงถึง 
200 ล้านสัญญาต่อปี และตลาดอนุพันธ์ 10 อันดับแรกของโลกนั้น มีปริมาณการซื้อขาย 
มากกว่าหนึ่งพันล้านสัญญาต่อปี

การซื้อขายของตลาดอนุพันธ์ 10 อันดับแรกในปี 2560

อันดับ Exchange
ปริมาณการซื้อขาย (ล้านสัญญา)

2560 2559 % การเติบโต

1 CME Group 4,089 3,942 3.7%

2 National Stock Exchange of India 2,465 2,119 16.3%

3 Intercontinental Exchange 2,125 2,038 4.3%

4 CBOE Holdings 1,810 1,633 10.9%

5 B3 1,809 1,487 21.7%

6 Nasdaq 1,677 1,576 6.4%

7 Eurex 1,676 1,727 -3.0%

8 Moscow Exchange 1,585 1,950 -18.7%

9 Shanghai Futures Exchange 1,364 1,681 -18.8%

10 Dalian Commodity Exchange 1,101 1,537 -28.4%

26 Thailand Futures Exchange 79 70 13.5%

ข้อมูล: Futures Industry Association (FIA)
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สถานะคงค้าง (Open Interest) เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนการเติบโตอย่างย่ังยืนของตลาด 
ณ สิ้นปี 2560 TFEX มีสถานะคงค้าง 2,813,036 สัญญา เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อนประมาณ 1 ล้านสัญญา ซ่ึงถือเป็นสัญญาณที่ดีอันสะท้อนให้เห็นว่ามีผู้ลงทุนถือสัญญา
เพื่อท�าก�าไรและบริหารความเสี่ยงมากขึ้น

การเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขาย

อันดับการซื้อขายของ TFEX ในเวทีตลาดอนุพันธ์โลก

ปร�มาณการซื้อขายรวม (ล�านสัญญา)

2560255925582557255625552554

79.069.6
48.536.0

16.710.510.0

45th 39th 35th

33rd
32nd

27th 26th

2559 25602549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

สถานะคงค�าง (สัญญา)

2,813,036

1,919,913

918,187

340,778
238,981

941,492

56,452
77,955

28,281
22,747

13,7907,601

สถานะค
งค�า

งเพ
��มข

�้น

เข�าสู� 2
 ล�าน

สัญ
ญ

า

สถานะคงข้างเพิ่มขึ้น เข้าสู่ 2 ล้านสัญญา
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ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การลงนามในบันทึกความเข้าใจ
(Memorandum of Understanding: MOU)
TFEX ได้มีความร่วมมือกับตลาดอนุพันธ์ในต่างประเทศ และองค์กรต่างๆ เพื่อประสานสัมพันธ์
ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้เก่ียวกับการพัฒนาสินค้าและบริการ และการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรในการให้ความรูแ้ก่ผูเ้ก่ียวข้องในอตุสาหกรรม และร่วมกันพฒันาสนิค้าในอนาคต 
โดยที่ผ่านมาได้มีการลงนามกับองค์กรต่างๆ ดังนี้

Taiwan Futures Exchange (TAIFEX)

Chicago Board Options Exchange (CBOE)

The Options Industry Council (OIC)

Tokyo Commodity Exchange (TOCOM)

การเป็นสมาชิกองค์กรระดับสากล
TFEX เป็นสมาชิกองค์กรระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับด้านอนุพันธ์หลายแห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนความ
รู้เก่ียวกับการพัฒนาตลาดกับสมาชิกอื่นๆ ขององค์กร และประสานความร่วมมือด้านการแลก
เปลี่ยนข้อมูลและพัฒนาการของประเทศต่างๆ ดังนี้

Futures Industry Association (FIA)

Association of Futures Market (AFM)

The International Options Markets Association (IOMA)

International Rubber Association (IRA)
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Important Milestone

 เปิดด�าเนินการ 
 โดยเริ่มซื้อขาย SET50 Index Futures
 เป็นสินค้าแรก

2549

 เปิดซื้อขาย Single Stock Futures 

 เริ่มให้ซื้อขายผ่าน
 Direct Market Access (DMA)

 เปิดซื้อขาย SET50 Index Options
2550

2551

 เปิดซื้อขาย 50-Baht Gold Futures2552

 เปิดซื้อขาย 10-Baht Gold Futures 
 และ Interest Rate Futures
 เริ่มให้บริการซื้อขายด้วยวิธี Block Trading 
 รับหลักประกันเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

2553

 เปิดซื้อขาย Silver Futures 
 ขยายเวลาซื้อขายในช่วงกลางคืน

 ถึงเวลา 22.30 น. แก่สินค้าในกลุ่ม
 Precious Metal Futures

 เปิดซือ้ขาย Brent Crude Oil Futures 

2554
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 เปิดซื้อขาย USD Futures 
 และ Sector Futures

 เริ่มใช้งานระบบซื้อขายและช�าระราคาใหม่  
 ขยายเวลาซื้อขายช่วงบ่าย 

 เปิดซื้อขาย RSS3 Futures 
 และ RSS3D Futures
 ควบรวม AFET เข้ากับ TFEX เสร็จสมบูรณ์  

 เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขาย 
 ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

 เริ่มให้บริการ Co-Location

 ได้รับรางวัล Best Technology Innovation  
 by an Exchange
 จาก Futures and Options World (FOW)

 เปิดซื้อขาย Gold-D 
 ขยายเวลาซื้อขายในช่วงกลางคืน

 ถึงเวลา 23.55 น.
 ส�าหรับ Gold-D และ Gold Futures

2555

2557

2559

2556

2558

2560
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การซื้อขาย
ภาพรวม

ในป�จจุบัน
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TFEX Snapshot

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560

9 ประเภทสินค้า
SET50 Index Futures, SET50 Index Options,

Single Stock Futures, Sector Futures, Gold Futures, 
Gold-D, USD Futures, Interest Rate Futures และ 

Rubber Futures

การซื้อขายเฉลี่ย

324,217
สัญญาต่อวัน

จ�านวนบัญชีซื้อขาย

146,559 
บัญชี

บริษัทสมาชิก 40 ราย ผู้พัฒนาระบบ 18 ราย
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สัดส่วนของสินค้าที่มีการซื้อขาย

ในปี 2560 TFEX มีการซื้อขายเฉลี่ยวันละ 324,217 สัญญา โดยสินค้าที่มีจ�านวนการซื้อขาย
สูงสุด 3 ล�าดับแรก คือ Single Stock Futures (60%), SET50 Index Futures (33%) 
และ Gold Futures (5%) และหากพิจารณาในด้านมูลค่าการซื้อขาย พบว่าสินค้าที่มีมูลค่า 
การซื้อขายสูงสุด 3 ล�าดับแรก คือ SET50 Index Futures (76%), Gold Futures (13%) 
และ Single Stock Futures (11%) ตามล�าดับ

สัดส่วนตามปริมาณการซื้อขาย

Other
2%

SET50
Index Futures

33%

Gold Futures
5%

Single
Stock Futures
60%

สัดส่วนตามมูลค่าการซื้อขาย

SET50
Index Futures

76%

Gold Futures
13%

Single
Stock Futures
11%
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จ�านวนผู้ลงทุน

TFEX และบริษัทสมาชิกได้ร่วมกันขยายฐานผู้ลงทุนผ่านกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง 
โดย ณ สิ้นปี 2560 มีจ�านวนบัญชีซื้อขายอนุพันธ์รวมทั้งสิ้น 146,559 บัญชี

2549 4,426
บัญชี

2550 9,531
บัญชี

2551 15,894
บัญชี

2552 29,271
บัญชี

2553 41,442
บัญชี

2554 60,722
บัญชี

2555 74,964
บัญชี

2556 87,693
บัญชี

2557 100,650
บัญชี

2558 113,575
บัญชี

2559 129,284
บัญชี

2560 146,559
บัญชี
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ประเภทของผู้ลงทุน

โดยหากแยกพิจารณารายสินค้า สัดส่วนการซื้อขายของผู้ลงทุนแต่ละประเภทจะมีความแตกต่าง
กันไปตามประเภทสินค้า จากตารางจะพบว่าในปี 2560 SET50 Index Futures มีผู้ลงทุน 
ส่วนใหญ่เป็นผู้ลงทุนทั่วไป 57% ผู้ลงทุนต่างประเทศ 23% และผู้ลงทุนสถาบัน 19% ในขณะที่ 
Single Stock Futures มีผู้ลงทุนส่วนใหญ่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน 49% ผู้ลงทุนทั่วไป 48% และ 
ผู้ลงทุนต่างประเทศ 4%

ในปี 2560 ผูล้งทนุทัว่ไปยงัคงเป็นกลุม่ทีม่ธีรุกรรมการซือ้ขายมากทีส่ดุ โดยมสีดัส่วนการซือ้ขาย
เท่ากับ 51% ในขณะทีผู่ล้งทนุต่างประเทศมสีดัส่วนการซือ้ขาย 11% และผูล้งทนุสถาบนัในประเทศ
มีสัดส่วนการซื้อขาย 38% ของปริมาณการซื้อขายของทั้งตลาด

ประเภทของผู้ลงทุนแยกตามรายสินค้าในปี 2560

SET50 Index Futures

SET50 Index Options

Single Stock Futures

Gold Futures

USD Futures

ผู�ลงทุนทั่วไป ผู�ลงทุนต�างประเทศ ผู�ลงทุนสถาบัน

0% 20% 40% 60% 80% 100%

57% 23% 20%

72% 6% 22%

47% 4% 49%

48% 11% 41%

79% 2% 19%

สัดส่วนผู้ลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2560

ผู�ลงทุนสถาบัน
38%

ผู�ลงทุนต�างชาติ
11%

ผู�ลงทุนทั่วไป
51%
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การซื้อขายของบริษัทสมาชิก

บริษัทสมาชิกที่มี Market Share สูงสุด 10 อันดับแรก ในแต่ละประเภทสินค้าในปี 2560 มีดังนี้

สัดส่วนการซื้อขายของบริษัทสมาชิกแบ่งตามสินค้าแต่ละประเภท

Index

KGI
16%

KTBST
11%

JPM
9%

CS
6%

BLS
6%

PST
6%

PHATRA
5%

TNS
3%

MBKET
3%

KS
3%

Other
32%

Gold

CGF
18%

GBS
9%

CAF
8%

KTBST
7%

KGI
5%

HGF
4%
PST
5%

KS
4%

YLG
4%

Other
27%

MTSGF
9%

SSF

PHATRA
13%

KGI
11%

TNS
8%

BLS
7%

YUANTA
4%

HGF
4%

ASPS
4%

Other
32%

KS
7%

MBKET
5%

RHBS
5%

Index = SET50 Index Futures
และ SET50 Index Options

Gold = Gold Futures
และ Gold-D
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ช่องทางการซื้อขาย

ในช่วงทีผ่่านมา ผูล้งทนุในประเทศนยิมซือ้ขายผ่านอนิเทอร์เนต็เพิม่ขึน้ตามไลฟ์สไตล์ของผูล้งทนุ
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจากปริมาณการซื้อขายผ่านกระดานซื้อขายอัตโนมัติ (Automatic Order 
Matching: AOM) นั้น พบว่าสัดส่วนผ่านอินเทอร์เน็ต คิดเป็น 51% ของการซื้อขายทั้งตลาด 
นอกจากนี ้ผูล้งทนุต่างชาติได้ให้ความสนใจซือ้ขายผ่านช่องทาง Direct Market Access (DMA) 
มากขึ้น โดยในปี 2560 มีผู้ลงทุนซื้อขายผ่าน DMA คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ย 17% ของการซื้อขาย
ทั้งหมด

สัดส่วนการซื้อขายแบ่งตามวิธีการส่งค�าสั่ง

KTZ
28%

ASPS
10%

SCBS
7%

MBKET
7%

KGI
7%

KTBST
6%

KS
5%
TNS
5%

DBSV
4%

BLS
3%

Other
18%

USD

2559

2558

2557

2556

2555

0% 20% 40% 60% 80% 100%

38% 47%

43% 45%

2560 31% 52%

48% 43%

50% 42%

59% 35%

Trader DMA Internet

15%

12%

17%

9%

8%

6%
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พฤติกรรมของผู้ลงทุนที่มีการซื้อขายใน TFEX

โดยจากข้อมูลในปี 2560 พบว่า 77% ของผู้ลงทุนใน TFEX มีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ 58% ของผู้ลงทุนใน TFEX มีการลงทุนในตลาด mai

ในด้านพฤติกรรมการซือ้ขายระหว่างตลาดของผูล้งทนุ พบว่าผู้ลงทนุยงัคงซือ้ขายหลายๆ สนิค้า
ในขณะเดียวกัน โดย 70-80% ของผู้ลงทุนที่ซื้อขาย Single Stock Futures, Gold Futures, 
USD Futures และ SET50 Index Options มีการซื้อขายสินค้าอื่นๆ ใน TFEX ในเวลาเดียวกัน

 ของผู้ลงทุนใน TFEX58% เป็นผู้ลงทุนใน

 ของผู้ลงทุนใน TFEX77% เป็นผู้ลงทุนใน

มีการซื้อขาย SET50 Index Futures ในช่วงเวลาเดียวกัน

68%
ของผู้ลงทุน

74%
ของผู้ลงทุน

82%
ของผู้ลงทุน

82%
ของผู้ลงทุน
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ลักษณะผู้ลงทุนทั่วไปที่เข้ามาซื้อขาย

ส�าหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ซื้อขายใน TFEX ในปี 2560 พบว่าเป็นเพศชาย 68% และเพศหญิง 32% 
และหากแบ่งตามช่วงอายุ กลุ่มที่มีสัดส่วนสูงสุด คือ กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 35 - 45 ปี

ผ�ูลงทุนทั้งหมด

20 - 35 ป�

35 - 45 ป�

45 - 60 ป�

60 ป�ข�้นไป

เพศชาย

68%

20 - 35 ป�

35 - 45 ป�

45 - 60 ป�

60 ป�ข�้นไป

เพศหญิง

32%

21% 17%

30% 27%

24% 28%

25% 28%
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ลักษณะผู้ลงทุนทั่วไปที่เข้ามาซื้อขาย

หากพิจารณาในด้านภูมิศาสตร์ของผู้ที่ซื้อขายใน TFEX พบว่าส่วนใหญ่ของผู้ลงทุนที่เปิดบัญชี
ซื้อขาย เป็นผู้ลงทุนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าจ�านวนบัญชีประมาณ 70% เป็นของ 
ผู้ลงทุนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามมาด้วยหัวเมืองใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ เช่น เชียงใหม่ 
ชลบุรี และสงขลา

10 จังหวัดแรกที่มีจ�านวนบัญชีซื้อขายอนุพันธ์เปิดใหม่ (New account)
และมีการซื้อขาย ในปี 2560

เชียงใหม� 2.5%

พระนครศร�อยุธยา 0.8%
กรุงเทพฯ และปร�มณฑล 71.1%

นครราชสีมา 1.4%
ขอนแก�น 1.0%

ภูเก็ต 0.9%

อุบลราชธานี 0.9%

ชลบุร� 3.0%
ระยอง 1.3%

สงขลา 1.9%

10 จังหวดัแรกทีม่จี�านวนบญัชซ้ืีอขายอนพุนัธ์ (Active account) ในปี 2560

เชียงใหม� 3.08%

กรุงเทพฯ และปร�มณฑล 69.85%

ชลบุร� 3.49%
ระยอง 1.43%

ภูเก็ต 0.77%
สงขลา 2.35%

สุราษฎร�ธานี 0.70%

นครสวรรค� 0.72% นครราชสีมา 1.27%
ขอนแก�น 1.14%






