






ลงทุนอนุพันธ์ ฉบับเข้าใจง่าย
ผู้เขียน	 ณัฐพล	คำถำเครือ

กองบรรณาธิการอานวยการ	 ปิยำภรณ์	ครองจันทร์		ฐิติเมธ	โภคชัย	

	 ธัญธีรำ	สำระเกต	และศตพร	ศักดำ

อานวยการผลิต	 ฝ่ำยพัฒนำควำมรู้ผู้ลงทุน	

	 ศูนย์ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ตลำดทุน

	 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 93	ถนนรัชดำภิเษก	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400

 http://www.set.or.th

ออกแบบ	 กมล	ปั้นแพทย์

พิมพ์ครั้งที่ 1	 ธันวำคม	2561	จำนวน	6,000	เล่ม

ราคา	 160	บำท

พิมพ์ที่ บริษัท	พริ้นซิตี้	จำกัด	โทร.	0-2215-9988

จัดจาหน่ายโดย	 บริษัท	ซีเอ็ดยูเคชั่น	จำกัด	(มหำชน)

	 เลขที่	1858/87-90	ถนนบำงนำ	–	ตรำด	แขวงบำงนำ	 

	 เขตบำงนำ	กรุงเทพฯ	10260

		 โทร.	0-2826-8000		โทรสำร		0-2826-8337	

สิทธิในกำรจัดพิมพ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทัศนะและข้อคิดเห็นต่ำงๆ	ที่ปรำกฏในหนังสือเป็นควำมเห็นส่วนตัวของผู้เขียน

ซึ่งตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป

ข้อมูลทำงบรรณำนุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชำติ
ณัฐพล	คำถำเครือ.

   	ลงทุนอนุพันธ์	ฉบับเข้ำใจง่ำย.--	กรุงเทพ	:	ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,	2561.
				186	หน้ำ.
				1.	อนุพันธ์ทำงกำรเงิน.	I.	ชื่อเรื่อง.
332.632
ISBN	978-616-415-043-0



ตลอดกำรดำเนินงำน	12	ปีที่ผ่ำนมำ “ตลาดสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้า” หรือ	TFEX	มีธุรกรรมกำรซื้อขำยอนุพันธ์

เติบโตขึ้นมำเป็นลำดับ	ซึ่งเป็นผลจำกกำรขยำยฐำนผู้ลงทุน	กำรเพิ่มสินค้ำ	และกำรพัฒนำ

รูปแบบกำรซื้อขำย	ทำให้ในปี	2554	ตลำด	TFEX	มีปริมำณกำรซื้อขำยอยู่ที่	50	อันดับ

แรกของโลก	ด้วยปริมำณกำรซื้อขำยรวม	10	ล้ำนสัญญำ	และมีกำรซื้อขำยสูงขึ้นในปี	

2560	มีกำรซื้อขำยรวม	79	ล้ำนสัญญำ	ส่งผลให้เป็นตลำดอนุพันธ์ลำดับที่	26	จำกกำร

จัดอันดับของ	Futures	Industry	Association	(FIA)

จำกกำรขยำยตัวและเติบโตอย่ำงโดดเด่น	ประกอบกับภำวะตลำดที่ผันผวน	

อนุพันธ์จึงเป็นเครื่องมือบริหำรควำมเสี่ยงและเพิ่มโอกำสในกำรสร้ำงผลตอบแทนได้ 

สูงขึ้น	ด้วยจำนวนเงินไม่มำก	ในทุกสภำวะของตลำด	ไม่ว่ำจะเป็นตลำดขำขึ้นหรือขำลง

อย่ำงไรก็ตำม	ถึงแม้อนุพันธ์จะมีจุดเด่นในโอกำสสร้ำงผลกำไร	แต่มีควำมเสี่ยง

เช่นเดียวกัน	ดังนั้น	ก่อนตัดสินใจซื้อขำย	ผู้ร่วมตลำดควรสำรวจควำมพร้อม	 เข้ำใจ 

ในลักษณะของอนุพันธ์และสินค้ำอ้ำงอิง	วิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อคำดกำรณ์ทิศทำง

รำคำสินค้ำอ้ำงอิงและสำมำรถเลือกกลยุทธ์กำรซื้อขำยที่เหมำะสมกับทั้งตนเองและ	

สภำวะตลำด	โดยติดตำมควำมเคลื่อนไหวของรำคำและข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงสม่ำเสมอ

หนังสือ	“ลงทุนอนุพันธ์ ฉบับเข้าใจง่าย” โดย	คุณณัฐพล คาถาเครือ	ได้รวบรวม

แนวทำงกำรวิเครำะห์	กลยุทธ์กำรซื้อขำย	กำรบริหำรควำมเสี่ยง	เพื่อผู้สนใจที่ต้องกำร

เข้ำใจปัจจัยสำคัญในกำรใช้เครื่องมือในตลำด	TFEX	ได้ใช้ประโยชน์จำกเนื้อหำเหล่ำนี้	

ผมหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำหนังสือเล่มนี้	จะเป็นคู่มือเตรียมควำมพร้อมเพื่อผู้อ่ำน

สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนและควบคุมควำมเสี่ยงได้ตำมที่วำงเป้ำหมำยไว้

(นำยภำกร	ปีตธวัชชัย)

กรรมกำรและผู้จัดกำร

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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วันหนึ่งอ้วนเดินมำบอกฉันว่ำ	“พี่ครับ รบกวนเขียนคานิยมให้ผมหน่อย

ครับ”	 จำกนั้นก็เกิดกำรพูดคุยกันครู่ใหญ่ถึงที่มำที่ไป	ควำมตั้งใจ	และเนื้อหำ 

ของหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นเล่มแรกของอ้วน	อันที่จริงฉันไม่แปลกใจเลยกับกำร 

ที่อ้วนจะเขียนหนังสือวิชำกำรสักเล่ม	(หรือหลำยเล่ม)	เพรำะเขำมีวัตถุดิบมำกมำย

เพียงพอที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น	ทั้งจำกประสบกำรณ์ตรงที่ได้จำกกำรทำงำน 

มำหลำยปี	 เจอคำถำมและปัญหำมำกมำยจำกลูกค้ำ	ซึ่งกำรแก้ไขให้ลุล่วงก็ 

ถือเป็นกำรทดสอบควำมสำมำรถและ	 “ลับคม”	 ของตัวเองอยู่เสมอ	และจำก 

กำรสอนหนังสืออีกหลำยปี	หำกท่ำนที่ได้เป็นหรือเคยเป็นอำจำรย์หรือวิทยำกร 

จะทรำบว่ำกำรเตรียมตัวก่อนสอนหรือพูดแต่ละครั้งมันมำกกว่ำจำนวนชั่วโมง 

ที่บรรยำยหลำยเท่ำนัก	รำงวัลทีมวิจัยยอดเยี่ยมด้ำนตรำสำรอนุพันธ์ปี	2554 

ซึ่งเป็นปีแรกที่สมำคมนักวิเครำะห์หลักทรัพย์	 (สมำคมนักวิเครำะห์กำรลงทุน 

ในปัจจุบัน)	ริเริ่มให้มีรำงวัลนี้ขึ้น	 เป็นกำรกำรันตีคุณภำพของอ้วนซึ่งมีบทบำท 

หลักในกำรผลิตงำนดังกล่ำว	

นอกจำกนี้	อ้วนยังใฝ่รู้	ชอบอ่ำนหนังสือประเภทต่ำงๆ	เปิดรับแนวคิดใหม่	

และขยันทดลองสิ่งใหม่ๆ	อยู่เสมอ	สิ่งนี้ปรำกฏอยู่ในบทวิเครำะห์	“หุ้นรายตัว” 

หลำยชิ้นที่อ้วนมักหำมุมมองและวิธีวิเครำะห์แบบใหม่ๆ	นำมำเสนอให้เป็นที่ถกเถียง

ในทีมอยู่บ่อยครั้ง

ควำมสำมำรถพิเศษอีกอย่ำงหนึ่งคือทักษะในกำรสื่อสำร	อ้วนเป็นคนเล่ำ 

เรื่องสนุก	ฟังเข้ำใจง่ำย	แทรกมุกเป็นระยะ	ภำษำเขียนจะหวือหวำกว่ำนักวิเครำะห์

ทั่วไปซึ่งออกแนววิชำกำร	ยิ่งควำมที่วัยอยู่ในช่วงรอยต่อของมนุษย์ยุคอนำล็อก 
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กับยุคดิจิทัล	จึงเข้ำใจควำมคิดควำมอ่ำนของคนรุ่นเก่ำและเด็กรุ่นใหม่	สำมำรถ

สื่อสำรให้คนทั้งสองรุ่นเข้ำใจได้ดี

จึงเป็นที่น่ำยินดีที่ประสบกำรณ์และลีลำกำรเล่ำเรื่องของอ้วนได้ถูกถ่ำยทอด

ลงในหนังสือ	“ลงทุนอนุพันธ์ ฉบับเข้าใจง่าย”	ซึ่งฉันเชื่อว่ำผู้อ่ำนจะประจักษ์ได้ 

ด้วยตัวเองเมื่ออ่ำนหนังสือเล่มนี้จบ	

ตัวตรำสำรอนุพันธ์เองถูกสร้ำงขึ้นมำเพื่อใช้ป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน

ในสินทรัพย์อ้ำงอิง	แต่เนื่องด้วยลักษณะกำรซื้อขำยที่มีอัตรำทด	และผู้เล่นใน 

ตลำดตรำสำรอนุพันธ์มีนักเก็งกำไร	(Speculator)	และนักค้ำกำไร(Arbitrager) 

ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ไม่แพ้ผู้ป้องกันควำมเสี่ยง	(Hedger)	กำรลงทุนในตรำสำร

อนุพันธ์จึงเสมือนดำบสองคมและดูมีควำมเสี่ยงสูง	 แต่หนังสือเล่มนี้จะทำให้ 

ผู้อ่ำนเข้ำใจลักษณะและวิธีบริหำรควำมเสี่ยง	ที่แม้กระทั่งมนุษย์เงินเดือนก็ทำได้

และควรทำด้วย	มันเป็นเรื่องใกล้ตัวขนำดนั้น!

ขอแสดงยินดีด้วยอย่ำงยิ่งกับหนังสือเล่มแรกของอ้วน	และรู้สึกเป็นเกียรติ

ที่น้องให้เขียนคำนิยมให้	ฉันคิดว่ำหนังสือ	 “ลงทุนอนุพันธ์ ฉบับเข้าใจง่าย”

เป็นหนังสือด้ำนอนุพันธ์ที่ให้ควำมรู้และอ่ำนสนุกจนพลำดไม่ได้จริงๆ	สำหรับ 

นักอ่ำนทุกท่ำน

 

 จิตรา อมรธรรม

รองกรรมกำรผู้จัดกำร

ฝ่ำยวิเครำะห์หลักทรัพย์

บล.ฟินันเซีย	ไซรัส



ผมมีโอกำสได้รู้จักและร่วมงำนกับคุณณัฐพลมำยำวนำนกว่ำ	10	ปี	ได้เห็น

ถึงควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพของคุณณัฐพลมำตลอด	เริ่มต้นตั้งแต่กำรเป็นเจ้ำหน้ำที่

กำรตลำด	แนะนำกำรลงทุนในตลำด	TFEX	 ในยุคที่ตลำด	TFEX	 เพิ่งเริ่มก่อตั้ง	 

และได้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพของคุณณัฐพลมำตลอดเส้นทำง	 ในกำร 

ขยับขึ้นมำเป็นนักวิเครำะห์กำรลงทุนในหลักทรัพย์และอนุพันธ์	 ไปจนถึงกำร 

เป็นอำจำรย์พิเศษสอนในมหำวิทยำลัยชั้นนำ	และกำรเป็นวิทยำกรบรรยำยให้ 

กับทำงสถำบันฝึกอบรมชื่อดังต่ำงๆ

ล่ำสุดคุณณัฐพลได้พบกับผมอีกครั้งในงำนบรรยำยแห่งหนึ่ง	แล้วได้เล่ำ 

ให้ผมฟังว่ำกำลังจะเขียนหนังสือเล่มใหม่ที่เกี่ยวกับกำรลงทุนในตลำด	TFEX	แม้ว่ำ

ผมจะยังไม่มีโอกำสได้อ่ำนในเวลำนั้น	แต่ผมก็รู้ได้เลยว่ำมันจะต้องเป็นหนังสือ 

ที่เยี่ยมมำก	 เพรำะจำกกำรที่ได้รู้จักกันมำเป็นเวลำนำน	 ผมได้ตระหนักว่ำ 

คุณณัฐพลเป็นคนที่มีควำมมุ่งมั่นสูง	มีควำมขวนขวำยในกำรเรียนรู้อยู่ตลอดเวลำ	

และยังมีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ได้ในระดับที่ดีมำก	สำมำรถทำ 

เรื่องยำกๆ	ย่อยให้คนทั่วไปเข้ำใจได้โดยง่ำย

หลังจำกที่ผมได้มีโอกำสอ่ำนหนังสือของคุณณัฐพลในเวลำต่อมำ	มันก็ทำ 

ให้ผมประหลำดใจว่ำ	มันยอดเยี่ยมเกินกว่ำควำมคำดหมำยของผมในตอนแรก 

เสียอีก	 เพรำะมันเป็นหนังสือที่อัดแน่นไปด้วยประสบกำรณ์ของผู้เขียน	ทั้งเรื่อง 

กำรวิเครำะห์ทิศทำงแนวโน้มในกำรลงทุน	กลยุทธ์กำรเทรดสินค้ำยอดนิยมในตลำด	

TFEX	(อำทิ	SET50	Index	Futures,	Single	Stock	Futures,	และ	Gold	Futures)	
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ตั้งแต่กลยุทธ์แบบ	Basic	ไปจนถึง	Advance	เทคนิคกำรเทรดแบบสั้นและแบบยำว	

รวมไปถึงกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรเทรด	กำรบริหำรจิตวิทยำของตัวผู้ลงทุนเอง	

ควำมเชื่อผิดๆและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรลงทุนในตลำด	TFEX	นอกจำกนี้ยังมี

เนื้อหำที่น่ำสนใจอีกมำกมำยที่ผมแนะนำให้ท่ำนนำไปอ่ำนด้วยตัวท่ำนเอง

สุดท้ำยนี้ผมหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ	ท่ำนผู้อ่ำนจะได้รับควำมรู้อย่ำงเต็มที่จำก

กำรอ่ำนหนังสือเล่มนี้	และนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้ำงผลตอบแทนได้อย่ำงงดงำม

ในตลำด	TFEX	นะครับ

ภาคภูมิ ภาคย์วิศาล

รองเลขำธิกำร	สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	(ASCO)

ผู้อำนวยกำร	สถำบันฝึกอบรม	สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	(ATI)



ผมเขียนหนังสืออนุพันธ์เล่มนี้จำกโอกำสและประสบกำรณ์ทำงำนที่สั่งสมมำ

ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ	แต่ทุกงำนที่ทำล้วนเกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ทั้งสิ้น	เริ่มตั้งแต่

กำรเป็นเจ้ำหน้ำที่กำรตลำดในช่วง	TFEX	 เปิดทำกำรใหม่ๆ	ซึ่งปลำยปี	2549 

มีเหตุกำรณ์ที่ผมไม่คำดคิดว่ำจะได้เห็นคือ	SET	 Index	และ	SET50	 Index	ถูก	

Circuit	Breaker	ทำให้ได้สัมผัสอำรมณ์ของตลำดและนักลงทุนอย่ำงครบรสชำติ	

และยังทำให้เข้ำใจกระบวนกำร	Mark	 to	market	และกำรบริหำรหลักประกันที่ 

เป็นหัวใจสำคัญของกำรลงทุนในอนุพันธ์มำกขึ้นด้วย	

หลังจำกคุ้นชินกับตัวสินค้ำใหม่และมีส่วนช่วยให้นักลงทุนบำงท่ำนอยู่รอด

ในตลำดอนุพันธ์	ผมก็เริ่มหลงใหลตลำดนี้มำกขึ้น	และมองว่ำเป็นตลำดที่น่ำจะ 

ช่วยให้เรำประสบควำมสำเร็จในหน้ำที่กำรงำนได้	จึงเริ่มศึกษำอย่ำงจริงจัง	แต่ด้วย

ควำมที่ผมมีควำมใฝ่ฝันมำตั้งแต่ตอนเรียนว่ำอยำกเป็นนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ 

เมื่อโอกำสมำถึงจึงไม่รอช้ำ	ทิ้งควำมรู้ด้ำนอนุพันธ์เพื่อไปวิเครำะห์หุ้นอย่ำงเต็มตัว

ทันที	ซึ่งก็น่ำแปลกที่หลังจำกนั้น	3	-	4	ปี	ผมวนเวียนกลับมำทำงำนที่เกี่ยวกับ

อนุพันธ์อีกรอบ	ดูแลพอร์ตกำรลงทุนเน้นไปที่กำรเก็งกำไรใน	SET50	Index	Futures	

และ	Gold	Futures	ทำให้ได้เรียนรู้กำรทำกำไรจริงในหลำยรูปแบบ	ทั้งเก็งกำไร

ทิศทำง,	 Intramarket	Spread,	 Intermarket	Spread,	และกำรทำ	Arbitrage 

ก่อนที่จะกลับเข้ำสู่สำยอำชีพวิเครำะห์หลักทรัพย์	ในฐำนะนักวิเครำะห์ด้ำนอนุพันธ์

เนื้อหำในเล่มนี้จึงถ่ำยทอดมำจำกประสบกำรณ์ทำงำนของผมทั้งในฐำนะ 

ผู้ให้คำแนะนำ	ผู้ลงทุน	ผู้วิเครำะห์	และอำจำรย์	จึงมีควำมผสมผสำนทั้งในเชิง 

ค�าน�า



ของทฤษฎีและภำคปฏิบัติ	 โดยโจทย์หลัก	คือ	ลดอุปสรรคสำหรับกำรลงทุน 

ในอนุพันธ์	ถ้ำได้อ่ำนหนังสือเล่มนี้แสดงว่ำท่ำนมีควำมสนใจลงทุนในอนุพันธ์ 

และคงทรำบดีว่ำอนุพันธ์มักถูกพูดถึงในเชิงลบว่ำเป็นเครื่องมือทำงกำรเงินที่ยำก

และเสี่ยงเกินไป	ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว	และมีหลำยธุรกรรมที่ท่ำนเข้ำไป

เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์โดยไม่รู้ตัว	หรือมีบำงกรณีที่ถ้ำท่ำนได้ใช้ประโยชน์จำก	

อนุพันธ์	จะช่วยให้ท่ำนบรรลุเป้ำหมำยทำงกำรเงินหรืออิสรภำพทำงกำรเงินเร็วขึ้น

ขณะที่	แนวทำงกำรวิเครำะห์แนวโน้มและกลยุทธ์กำรลงทุนในอนุพันธ์ 

เป็นสิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องกำร	ซึ่งผมได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้	แต่ใช่ว่ำ

จะมีกลยุทธ์ที่สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้เป็นบวกตลอดเวลำ	กำรจัดกำรด้ำน

ควำมเสี่ยงเพื่อลดควำมสูญเสีย	ทั้งในรูปของกำรบริหำรเงินลงทุนและหลักประกัน	

รวมถึงกำรเรียนรู้จำกควำมผิดพลำดที่มักเกิดขึ้นและหำแนวทำงแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆ	

จะเป็นอีกตัวแปรสำคัญที่ช่วยให้ท่ำนอยู่รอดในตลำด	TFEX	ได้ในระยะยำว	

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเนื้อหำทั้ง	15	บทที่ร้อยเรียงด้วยภำษำด้ำนกำรลงทุน 

ที่เข้ำใจง่ำย	จะทำให้ท่ำนเพลิดเพลินและหลงใหลในเสน่ห์ของกำรลงทุนอนุพันธ์	

เหมือนที่เกิดขึ้นกับผมผู้ซึ่งไม่เคยคิดจะเรียนรู้ด้ำนอนุพันธ์มำก่อน
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แน่นอนว่านักลงทุนหลายท่านแค่ได้ยินช่ือว่า “อนุพันธ์” ก็รู้สึกว่ายากแล้ว 
และรู้สึกว่าท�าไมต้องไปศึกษาเพิ่มเติมด้วย เพราะแค่ลงทุนในหุ้น กว่าจะเลือกได ้
แต่ละตัวและวางแผนการซื้อขายได้ให้ลงตัวก็ปวดหัวเหมือนตีลังกาไปแปดตลบ

 
ผู้เขียนเองเคยเป็นหนึ่งในผู้ที่มีควำมคิดเช่นนั้น	แต่สิ่งที่กระตุ้นให้อยำก 

เรียนรู้อนุพันธ์ก็คือ	คำกล่ำวหำที่ว่ำ	ยำกจะเข้ำใจ	อะไรที่ว่ำยำก	แปลว่ำยังมีคนรู้ 

ไม่มำก	ซึ่งก็น่ำจะเป็นโอกำสดีถ้ำสำมำรถเข้ำใจเครื่องมือทำงกำรเงินนี้ได้	ทั้งใน 

แง่ของกำรเป็นผู้เชี่ยวชำญในกำรให้คำแนะนำกำรลงทุนที่อำจจะดังเป็นพลุแตก 

หรือกำรใช้เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงกำไรหรือบริหำรควำมเสี่ยงให้กับบริษัท 

ด้ำนกำรลงทุนที่ไหนสักที่	หรือไม่ก็อำจไปเป็นอำจำรย์สอนวิชำที่เกี่ยวข้องกับ

ตรำสำรอนุพันธ์	

แต่ถ้ำศึกษำแล้วไม่ชอบ	หรือไม่รู้เรื่องถึงขั้นไม่อยำกแตะเครื่องมือทำงกำร

เงินนี้อีกเลย	ก็ไม่มีอะไรเสียหำยและยังเป็นผู้ให้คำแนะนำด้ำนกำรลงทุนในหุ้น 

ต่อไป	อย่ำงแย่ก็แค่เสียเวลำที่ใช้ไปแทนที่จะได้เล่นเกม	หรืออ่ำนหนังสือด้ำน 

กำรลงทุนเพื่อพัฒนำตนเองก็เท่ำนั้น

15
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เมื่อคิดได้เช่นนี้	ก็พอดีประจวบเหมำะกับที่ในตอนนั้นตลำดอนุพันธ์เปิด

ดำเนินกำรอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อ	28	เมษำยน	2549	หรือที่เรียกกันติดหูถึงปัจจุบัน

ว่ำ	TFEX	(บริษัท	ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ	(ประเทศไทย)	จำกัด	(มหำชน))	

ผู้เขียนจึงเริ่มศึกษำตรำสำรอนุพันธ์อย่ำงจริงจัง	โดยเริ่มจำกฟิวเจอร์ส	(Futures)	

เพรำะ	SET50	Index	Futures	คือสินค้ำแรกของตลำด	

เมื่อเข้ำมำสัมผัสก็ไม่ได้ยำกอย่ำงที่คิด	ทั้งๆ	ที่เป็นคนควำมจำค่อนข้ำงสั้น	

จึงต้องหำของใกล้ตัวมำช่วยทำควำมเข้ำใจ	ซึ่งจะว่ำไปแล้วกำรใช้ชีวิตประจำวัน 

ของคนเรำ	มีอยู่หลำยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหลักกำรของอนุพันธ์โดยไม่รู้ตัว

ยกตัวอย่ำง	ผู้เขียนเคยไปจองห้องพักในงำนที่เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวงำน

หนึ่ง	 ตอนนั้นเป็นช่วงที่กำรท่องเที่ยวภำคใต้กำลังกลับมำได้รับควำมสนใจ 

จึงตัดสินใจจองรีสอร์ทแห่งหนึ่งไป	3	คืนในช่วงปลำยปี	โดยยังไม่ระบุวันเข้ำพัก	

ค่ำที่พักแบบวิลล่ำหลังละ	2,500	บำทต่อคืน	มีรถรับส่งเพื่อไปท่ำเรือฟรี	ถือเป็น

รำคำที่ถูกมำก	แต่ต้องจ่ำยค่ำจองคืนละ	500	บำททันที	และเมื่อไปพักจริงก็จ่ำยอีก

คืนละ	2,000	บำท

ผู้เขียนตัดสินใจควักเงินจ่ำยไป	1,500	บำท	(500	บำท	คูณ	3	คืน)	เพื่อแลก

กับกระดำษ	1	 ใบ	ที่ระบุวันหมดอำยุในอีก	1	ปีข้ำงหน้ำ	 โดยที่ยังไม่รู้ว่ำบัตร 

ห้องพักที่ได้มำจะได้ใช้จริงหรือไม่	และจะได้ไปพักเมื่อไหร่	

ปรำกฏว่ำช่วงปลำยปี	งำนยุ่งมำกจนไม่สำมำรถไปเที่ยวได้	 เดชะบุญที่ 

โลกนี้มีอินเทอร์เน็ต	และรำคำห้องพักในช่วงนั้นเพิ่มขึ้นเป็น	4,500	บำทต่อคืน 

จึงตัดสินใจขำยบัตรจองห้องพักที่รำคำ	 1,000	บำทต่อคืน	 ได้เงินมำทั้งสิ้น 

3,000	บำท	

ตอนนั้นรู้สึกดีมำกที่ได้ค่ำจองคืน	แต่หลังจำกนั้นมำคิดอีกที	กำรที่ได้กำไร

มำกถึง	100%	จำกกำรถือใบจองเพียง	6	เดือน	หรือนี่อำจเป็นช่องทำงกำรลงทุน

ใหม่แล้วของตัวเอง	
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ดังนั้น	พอมีงำนท่องเที่ยวครั้งถัดไป	ผู้เขียนจึงไปจองอีกหลำยที่	แต่รอบนี้

กลับไม่ได้กำไรเป็นเท่ำตัวเหมือนครั้งก่อน	และบำงใบจองถึงขั้นขำดทุน	 เพรำะ 

รำคำห้องพักที่จองกับรำคำหน้ำเว็บไซต์ของโรงแรมนั้นในช่วงฤดูท่องเที่ยว	ไม่ได้

ต่ำงกันมำกนัก	

ยิ่งทำไปเรื่อยๆ	ก็เริ่มได้กำไรน้อยลง	จนรู้สึกว่ำได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่ำ 

กับต้นทุนที่เสียไป	หลังจำกนั้น	จึงไม่กล้ำจองห้องพักล่วงหน้ำอีกเลย

ตัวอย่ำงข้ำงต้น	ทำให้นึกถึงอนุพันธ์ทันที	 เพรำะใช้เงินลงทุนน้อยและ 

มีโอกำสได้กำไรมำก	ถ้ำคำดกำรณ์อนำคตได้ถูกว่ำรำคำห้องพักจะเพิ่มขึ้นจำก 

ที่ล็อกรำคำไว้ตอนนี้หรือไม่	อีกทั้ง	ยังสำมำรถช่วยลดควำมเสี่ยงให้กับเจ้ำของ

โรงแรมหรือรีสอร์ทจำกกำรไม่มีคนเข้ำพักด้วย

แต่ด้วยควำมที่บัตรจองห้องพัก	 ไม่บังคับให้ผู้จองต้องจ่ำยเงินเข้ำพัก 

เต็มจำนวน	เพรำะถ้ำไม่ว่ำงเดินทำงและไม่สำมำรถขำยสิทธิเข้ำพักนี้ต่อได้	ก็ต้อง

รับขำดทุนเท่ำกับค่ำจอง	 (คืนละ	 500	บำท)	 จึงไม่ถือว่ำธุรกรรมรูปแบบนี้ 

เป็นฟิวเจอร์ส	(Futures)	ที่มีลักษณะเป็นสัญญำจะซื้อจะขำยสินค้ำหรือบริกำร 

กันจริงในอนำคต	

กล่ำวง่ำยๆ	คือ	หำกเป็นธุรกรรมในรูปแบบ	Futures	สุดท้ำยผู้จองต้อง 

จ่ำยเงินซื้อสินค้ำหรือบริกำรทั้งจำนวนเมื่อครบอำยุสัญญำ	เช่น	ในกรณีนี้	ถ้ำครบ	

1	ปี	ต้องโอนเงินค่ำเข้ำพักไปให้โรงแรมอีกคืนละ	2,000	บำท	รวมเป็น	6,000	บำท	

และเมื่อรวมกับเงินค่ำจองอีก	 1,500	 บำท	 เท่ำกับต้องจ่ำยเงินเต็มจำนวน 

7,500	บำท	แม้จะไม่ได้เข้ำพักก็ตำม	 โดยต้องไปลุ้นว่ำโรงแรมจะหำคนเข้ำพัก 

แทนผู้จองที่รำคำเท่ำไหร่	 เพื่อจ่ำยเงินคืนให้กับผู้จองอีกทีหนึ่ง	ตัวอย่ำงเช่น 

ถ้ำช่วงนั้นมีคนยอมจ่ำยคืนละ	3,000	บำท	รวม	3	คืน	 เป็น	9,000	บำท	ผู้จอง 

จะได้กำไร	1,500	บำท	



01 : อนุพันธ์เป็นเรื่องยาก ยิ่งรู้ยิ่งงง ยิ่งศึกษายิ่งสับสน?

18

ลองคิดดูว่ำถ้ำโรงแรมกำหนดบัตรจองห้องพักให้เป็นแบบสัญญำ	หรือ	

Futures	 จะวุ่นวำยขนำดไหน	ดังนั้น	ตัวอย่ำงที่ใบจองโรงแรมจึงเป็นลักษณะ 

ของออปชัน	(Options)	ที่เป็นคอลออปชัน	หรือสิทธิในกำรซื้อสินค้ำหรือบริกำร 

ในอนำคต	 ให้สังเกตง่ำยๆ	ถ้ำใช้สิทธิแล้วเรำต้องเป็นฝ่ำยจ่ำยเงินเพื่อแลกกับ 

สินค้ำหรือบริกำรในรำคำที่ตกลงกัน	อันนั้นคือ	Call	Options	(Call	แปลว่ำ	เรียก	

ให้คิดว่ำเมื่อเรำมีกำรใช้สิทธิ	เรำถูกเรียกเงินก็แล้วกัน)	

แต่ถ้ำเรำใช้สิทธิ	แล้วเป็นฝ่ำยขำยสินค้ำหรือบริกำรเพื่อแลกกับเงินใน 

รำคำที่ตกลงกัน	จะเรียกว่ำ	Put	Options	(Put	แปลว่ำ	วำง	ให้คิดว่ำเมื่อเรำใช้สิทธิ	

เรำต้องวำงสินค้ำหรือบริกำรที่เรำอยำกขำย)

ตัวอย่ำงของ	Put	ที่เห็นได้ชัดสุดคงเป็นกำรซื้อประกันภัยรถยนต์	ถ้ำไม่เจอ

อุบัติเหตุก็จะไม่ได้ใช้สิทธิเคลมประกัน	และเมื่อสิทธิหมดอำยุลงก็ต้องซื้อประกัน

ใหม่	ซึ่งส่วนใหญ่จะคุ้มครองกันปีต่อปี	แต่ถ้ำเกิดผู้ขับถอยรถชนกระถำงต้นไม้ 

ครำวนี้แหละที่เรำจะได้ใช้สิทธิเคลม	และไหนๆ	เคลมแล้ว	ก็ขอเคลมรอบคันเลย 

แล้วกัน	ซึ่งบริษัทประกันจะเป็นผู้จ่ำยเงินแทนเรำทั้งหมด	 เสมือนเรำได้เงิน 

จำกบริษัทประกัน	 ไปส่งต่อให้กับอู่ซ่อม	แต่ต้องแลกกับสินค้ำที่หำยไป	ซึ่งนั่น 

ก็เปรียบได้กับสภำพรถที่ไม่เหมือนเดิม	

ส่วนตัวอย่ำงที่เกี่ยวกับ	Futures	ที่เคยเห็นคือ	สัญญำจะซื้อจะขำยบ้ำนหรือ

คอนโดฯ	ซึ่งส่วนใหญ่จะมีกำรซื้อขำยกันจริงเพรำะไม่อยำกถูกยึดดำวน์หรือเงินที่

ผ่อนแบงก์ไปแล้วบำงส่วน	(ประมำณ	5-20%	ของมูลค่ำสินทรัพย์	ขึ้นอยู่กับเงินที่

ผ่อนแบงก์ก่อนขำยคอนโดฯ	นั้นออกไป)	ซึ่งระหว่ำงนี้ผู้ซื้อไม่มีสิทธิมองคอนโดฯ	

หลังอื่นอีกแล้ว	ขณะที่ผู้ขำยก็ต้องปฏิเสธผู้ซื้อรำยใหม่เช่นกัน	จนกว่ำสัญญำนี้ 

จะหมดอำยุหรือถูกหักล้ำงด้วยรูปแบบอื่น	เช่น	หำกเปลี่ยนใจไม่อยำกซื้อคอนโดฯ	

นี้แล้ว	แต่สำมำรถหำผู้ซื้อรำยใหม่มำซื้อแทนได้	ซึ่งเป็นกำรขำยสัญญำนี้ออกไป

นั่นเอง	โดยที่อำจจะได้กำไรหรือขำดทุนจำกเงินดำวน์และเงินที่ผ่อนชำระบำงส่วน

ก็ได้
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จริงอยู่ที่บำงท่ำนอำจจะมองว่ำ	กำรซื้อคอนโดฯ	หรือบ้ำนสำมำรถทิ้งเงินจอง

บำงส่วนโดยไม่มีภำระผูกพัน	แต่อยำกให้มองในมิติของกำรเข้ำทำสัญญำจะซื้อ 

จะขำย	ซึ่งลักษณะนี้จะใกล้เคียงกับ	Futures	มำกกว่ำ	Options

ประเด็นที่น่ำสนใจคือ	กรณีเป็นคอนโดมิเนียมสร้ำงใหม่	จะเห็นว่ำเจ้ำของ

โครงกำรบำงรำยยังสร้ำงไม่เสร็จหรือบำงรำยมีเพียงแค่ที่ดิน	ยังไม่มีห้องตัวอย่ำง

ให้เห็นก็สำมำรถทำสัญญำจะซื้อจะขำยได้แล้ว	ซึ่งคือเสน่ห์อย่ำงหนึ่งของอนุพันธ์ 

ที่สำมำรถลงทุนได้ทั้ง	2	ฝั่ง	ทั้งซื้อก่อนค่อยขำย	ซึ่งเป็นกรณีปกติทำงกำรค้ำทั่วไป	

หรือขำยก่อนค่อยซื้อ	โดยที่ยังไม่ต้องมีของ	นักลงทุนจึงไม่พลำดในทุกจังหวะหรือ

โอกำสกำรทำกำไร	ถ้ำสำมำรถคำดกำรณ์ทิศทำงได้อย่ำงแม่นยำ	

กล่ำวโดยสรุปคือ	ตัวอย่ำงที่ยกขึ้นมำทั้งหมดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้ตัว	ทำให้

เข้ำใจอนุพันธ์ง่ำยขึ้น	โดยมีจุดสังเกตหลัก	คือ	

1.	ใช้เงินลงทุนน้อย	เพรำะจ่ำยเพียงค่ำสิทธิจองห้องพักหรือค่ำมัดจำสัญญำ

จะซื้อจะขำยบ้ำนหรือคอนโดมิเนียม

2.	สำมำรถเป็นได้ทั้งผู้จะซื้อและผู้จะขำย	 โดยยังไม่ต้องมีสินทรัพย์หรือ

สินค้ำและบริกำรอยู่ในมือ	ไม่เหมือนกำรลงทุนในหุ้น	(ยกเว้นธุรกรรมยืมหุ้นคนอื่น

มำขำยไปก่อนแล้วค่อยซื้อมำคืนเพื่อทำกำไรในตลำดขำลง	หรือ	SBL)	หรือกำร 

ทำธุรกิจจริงที่ต้องจ่ำยเงินซื้อสินทรัพย์ไปก่อนและค่อยขำยเพื่อรับรู้กำไร

ถ้ำเจอรูปแบบกำรลงทุนหรือกำรเก็งกำไรใดที่ใกล้เคียงจุดเด่นของตรำสำร

อนุพันธ์	2	ข้อนี้	ให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำ	กำลังเข้ำไปเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่คล้ำย

ตรำสำรอนุพันธ์

เน้ือหาในบทน้ีน่าจะช่วยท�าให้ผู้อ่านเข้าใจตราสารอนุพันธ์มากขึ้น และช่วย

หักล้างมุมมองที่อาจมองว่า “ตราสารอนุพันธ์” เป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ียาก

และซับซ้อน แต่ความจริงแล้ว “อนุพันธ์” อยู่ใกล้ตัวเรามาก เผลอๆ เราก�าลัง 

ใช้ประโยชน์จาก “อนุพันธ์” อยู่โดยไม่รู้ตัว
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ก้าวแรกในตลาดอนุพันธ์
ควรเริ่มด้วยสินค้าไหนดี
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ก้าวแรกในตลาดอนุพันธ์
ควรเริ่มด้วยสินค้าไหนดี

จะเร่ิมลงทุนในหุ้นหรือเก็งก�าไรในอนุพันธ์ก่อนดี ค�าถามน้ีได้ยินบ่อยๆ 
ตอนสอนนักศึกษาในช้ันเรียน และตอนพูดเร่ืองอนุพันธ์ ในงานสัมมนาต่างๆ 
ซ่ึงแน่นอนผู้เขียนมักจะตอบกลับไปโดยไม่ต้องคิดว่า ควรเร่ิมลงทุนในหุ้นก่อน 
แล้วเมื่อมีความช�านาญค่อยยกระดับไปเก็งก�าไรในอนุพันธ์

แต่พอมำคิดทบทวนคำถำมนี้อีกครั้ง	 เริ่มไม่แน่ใจในคำแนะนำดังกล่ำว	

เพรำะถ้ำตอบไปว่ำควรเริ่มจำกอะไรก่อน	แสดงว่ำเรำมองว่ำของสองสิ่งนั้นสำมำรถ

เปรียบเทียบกันได้	ซึ่งควำมจริงไม่ใช่	ทั้งกำรเปรียบเทียบกันในมิติของผลตอบแทน

และควำมเสี่ยง	หรือเปรียบเทียบกันในคำจำกัดควำมด้ำนกำรเงิน

โดยหุ้นเป็นสินทรัพย์ลงทุนที่นักลงทุนมีควำมเป็นเจ้ำของทั้งในตัวของหุ้น	

กิจกำร	และสิทธิประโยชน์ที่จะได้จำกกำรถือหุ้นนั้น	เช่น	เงินปันผล	หรือกำไรจำก

กำรลงทุนหำกกิจกำรมีกำรเติบโต	

ขณะที่อนุพันธ์เป็นเพียงเครื่องมือทำงกำรเงิน	ไม่ใช่สินทรัพย์ลงทุน	ไม่มีผล

ต่อควำมเป็นเจ้ำของในสินทรัพย์ที่อนุพันธ์นั้นไปผูกติดอยู่โดยตรง	หน้ำที่ของ

อนุพันธ์คือ	 ใช้เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนจำกกำรเปลี่ยนแปลง 

ของรำคำสินทรัพย์ลงทุน
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