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             รูจ้กั SET50 Index Options 

 

 

 
หมายถงึ….. 

สญัญาทีผู่ข้ายออปชัน่ให ้

สทิธแิกผู่ซ้ ือ้ออปชัน่ ใน

การซือ้หรอืขายสนิทรัพยใ์นอนาคตตามราคาและ

จ านวนทีไ่ดต้กลงกนัไวต้ามสญัญา โดยผูซ้ ือ้ออปชัน่

เป็นผูท้ีม่สีทิธใินการตัดสนิใจวา่จะใชส้ทิธนัิน้หรอืไมก็่

ได ้โดยหากผูซ้ ือ้เลอืกทีจ่ะใชส้ทิธผิูข้ายก็ตอ้งยอม

ใหผู้ซ้ ือ้ใชส้ทิธติามทีต่กลงกนัไว ้โดยทัง้นี ้ในวนัที่

ตกลงซือ้ขายออปชัน่ ผูซ้ ือ้ออปชัน่จะตอ้งจา่ยเงนิ

จ านวนหนึง่ใหแ้กผู่ข้ายออปชัน่เป็นการตอบแทนเพือ่

แลกกบัการไดส้ทิธติามสญัญานัน้ เรยีกวา่  

“คา่พรเีมีย่ม” (Premium) 

ดชัน ีSET50 (SET50 Index)  
เป็นดัชนีราคาหุน้ทีส่ะทอ้นภาพรวมของตลาดหุน้วา่

เคลือ่นไหวไปในทศิทางใดขาขึน้ หรอื ขาลงค านวณ

มาจากราคาหุน้สามญั 50 หุน้แรกทีซ่ ือ้ขายใน 

ตลาดหลักทรัพยท์ีม่ลีักษณะ “ตัวใหญ"่่่ คอื มี

มลูคา่ตลาดสงู และ “ยอดนยิม” คอื มสีภาพคลอ่งสงู 

หุน้ทีน่ ามาค านวณดัชน ีSET50 จะมกีารปรับรายชือ่

ทกุ ๆ 6 เดอืนเนื่องจากสภาพตลาดมกีาร

เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ดงันัน้เมือ่เวลาผา่นไปหุน้

ทีน่ ามาใชค้ านวณดัชนีอาจไมใ่ชหุ่น้ทีต่ัวใหญ ่และ

เป็นทีน่ยิม 50 อนัดับแรกอกีตอ่ไป จงึมกีารปรับ

รายชือ่หุน้ทีน่ ามาค านวณเป็นระยะ ๆเพือ่ใหไ้ดหุ้น้ที่

เป็น  

“ตัวใหญ”่ และ “ยอดนยิม” เหมาะกบัตลาด 

ขณะนัน้จรงิๆ 

                          >>ดรูายชือ่หุน้ในดัชน ีSET50 

 

 

เมือ่ SET50 Index และ Options ผสมกนัจะเป็นอยา่งไร ?  

       SET50 Index Options หมายถงึ สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีผู่ซ้ ือ้ไดส้ทิธใิน 

การ “ซือ้” หรอืไดรั้บสทิธใินการ “ขาย” ดัชน ีSET50 จากผูข้ายในเงือ่นไขและ 

ราคาทีต่กลงกนัไวใ้นสญัญาออปชัน่ หรอืทีเ่รยีกวา่ ราคาใชส้ทิธ ิ(Exercise Price) 

       SET50 Index Options มจีดุเดน่ทีส่ามารถใชส้รา้งกลยทุธ ์ท าก าไรไดใ้น 

ทกุสภาวะตลาด สามารถน ามาผสมผสานกบัฟิวเจอรส์ หรอืหุน้เพือ่ออกแบบกลยทุธล์งทนุ รับมอืกบัตลาดได ้

ทัง้ในภาวะขาขึน้ ขาลง และตลาดคงตวั นอกจากนี้ ผูล้งทนุยังสามารถเลอืกรปูแบบการลงทนุทีเ่สีย่งนอ้ยกวา่

ฟิวเจอรส์ อกีทัง้ยัง ใชเ้งนิลงทนุนอ้ยกวา่ เพราะสญัญามขีนาดเล็กกวา่ฟิวเจอรส์ถงึ 5 เทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tfex.co.th/th/products/set50options-spec.html
http://www.tfex.co.th/th/products/set50options-spec.html
http://www.set.or.th/th/market/constituents.html
http://www.tfex.co.th/th/products/set50options-spec.html
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ประเภทของ SET50 Index Options 

กอ่นทีจ่ะเขา้ใจประเภทของ SET50 Index Options ก็ควรจะเขา้ใจประเภทของออปชัน่กอ่น  

โดยออปชัน่มทัีง้สิน้ 2 ประเภทดว้ยกนั คอื คอลออปชัน่ (Call Options) และพทุออปชัน่ (Put Options)  

1. คอลออปช ัน่ (Call Options)  

คอื การทีผู่ข้ายใหส้ทิธผิูซ้ ือ้ออปชัน่ ในการ “ซือ้” 

สนิคา้อา้งองิในจ านวน ราคา และเวลาทีก่ าหนดไว ้

ผูซ้ ือ้ออปชัน่ ซึง่เป็นผูไ้ดรั้บสทิธ ิจะสามารถเลอืก

ทีจ่ะใชส้ทิธใิน การ “ซือ้” นี้หรอืไมก็่ไดห้ากผูซ้ ือ้

คอลออปชัน่เลอืกทีจ่ะไมใ่ชส้ทิธภิายในระยะเวลา

ทีก่ าหนดออปชัน่ก็จะหมดอายไุป แตห่ากผูซ้ ือ้ 

คอลออปชัน่เลอืกทีจ่ะใชส้ทิธ ิ“ซือ้” สนิคา้อา้งองิ

ภายในเวลาทีก่ าหนด ผูข้ายคอลออปชัน่ก็มภีาระ

ผกูพันตอ้ง “ขาย” สนิคา้อา้งองิใหแ้กผู่ซ้ ือ้ 

คอลออปชัน่ตามจ านวนราคาทีต่กลงกนัเอาไว ้

2. พทุออปช ัน่ (Put Options)  

คอื การทีผู่ข้ายพทุออปชัน่ใหส้ทิธผิูซ้ ือ้พทุ 

ออปชัน่ในการ “ขาย” สนิคา้อา้งองิในจ านวน 

ราคา และเวลาทีก่ าหนดไว ้ผูซ้ ือ้พทุออปชัน่ซึง่

เป็นผูไ้ดรั้บสทิธ ิจะสามารถ เลอืกทีจ่ะใชส้ทิธใิน

การ “ขาย” นี้หรอืไมก็่ได ้หากผูซ้ ือ้พทุออปชัน่

เลอืกทีจ่ะไมใ่ชส้ทิธภิายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

ออปชัน่ก็จะหมดอายไุป แตห่ากผูซ้ ือ้พทุออปชัน่ 

เลอืกทีจ่ะใชส้ทิธ ิ“ขาย” ภายในเวลาทีก่ าหนด 

ผูข้ายพทุก็มภีาระผกูพันตอ้ง “ซือ้” สนิคา้อา้งองิ

ใหแ้กผู่ซ้ ือ้พทุออปชัน่ตามจ านวนราคาทีต่กลงกนั

เอาไว ้

เพือ่ใหเ้ขา้ใจงา่ยเราสรปุออกมาเป็นตารางไดด้ังนี้ 

  คอลออปช ัน่ (Call options) พทุออปช ัน่ (Put option) 

ผูซ้ ือ้ (หรอืผูถ้อื) 

Long Position 

มสีทิธใินการ “ซือ้” สนิคา้อา้งองิ  

ในจ านวนและราคาทีต่กลงไว ้

มสีทิธใินการ “ขาย” สนิคา้อา้งองิ ใน

จ านวนและราคาทีต่กลงไว ้

ผูข้าย 

Short Position 

มภีาระตอ้ง “ขาย” สนิคา้อา้งองิ ใหแ้ก่

ผูซ้ ือ้ออปชัน่ หากผูซ้ ือ้ตอ้งการใชส้ทิธ ิ

มภีาระตอ้ง “ซือ้” สนิคา้อา้งองิ จากผูซ้ ือ้

ออปชัน่ หากผูซ้ ือ้ตอ้งการใชส้ทิธ ิ

SET50 Options ทีซ่ือ้ขายใน TFEX นัน้ก็ม ีสองประเภทเชน่กนั ไดแ้ก ่SET50 Index Call Options 

และ SET50 Index Put Options 

 

SET50 Index Options.. ใชส้ทิธไิดเ้มือ่ไร 

        SET50 Index Options เป็นออปชัน่ทีม่ลัีกษณะ European Style กลา่วคอื ผูซ้ ือ้ออปชัน่ จะสามารถใช ้

สทิธไิดใ้นวันซือ้ขายวันสดุทา้ย (Last Trading Day) เทา่นัน้ หากยังไมถ่งึวนัซือ้ขายวนัสดุทา้ย ผูซ้ ือ้จะขอใช ้

สทิธกิอ่นไมไ่ด ้

        ดังนัน้ หากผูซ้ ือ้ตอ้งการรับรูก้ าไรขาดทนุจาก SET50 Index Options กอ่นครบก าหนด ก็ตอ้งใชว้ธิลีา้ง

ฐานะ (Offset Position) เทา่นัน้ โดยสว่นตา่งระหวา่งราคาพรเีมีย่มทีจ่า่ยซือ้ SET50 Index Options และ

ราคาพรเีมีย่มทีไ่ดรั้บจากการขาย SET50 Index Options คอืก าไรขาดทนุจากการซือ้ขาย SET50 Index 

Options น่ันเอง  
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กลยทุธก์ารลงทนุในออปช ัน่ 

    ออปชัน่ หากรูจั้กเลอืกใชใ้หเ้หมาะกบัสถานการณ์แลว้จะสามารถสรา้งประโยชน์

ใหแ้กผู่ล้งทนุไดอ้ยา่งมาก ดว้ยคณุประโยชนท์ีส่ามารถใชพ้ลกิแพลง สรา้งกลยทุธ์

การลงทนุทีห่ลากหลาย จงึสามารถใชรั้บมอืกบัตลาดไดท้กุสภาวะการณ์ ทัง้นี ้กล

ยทุธก์ารลงทนุพืน้ฐานของออปชัน่มทัีง้สิน้ 4 กลยทุธด์ว้ยกนั ดังนี ้ 

กลยทุธต์ลาดขาขึน้ 

Long SET50 Call Options เหมอืนกบัการซือ้ฟิวเจอรส์เพือ่ท าก าไรในตลาดขาขึน้  

แตพ่ว่งประกนัความเสีย่งมาดว้ย 

หากตลาดตกก็ขาดทนุนดิหน่อย ไมเ่กนิคา่ออปชัน่ทีจ่า่ยไปตอนแรก 

(คา่พรเีมีย่ม) 

Short SET50 Put Options หากตลาดคงตวั หรอืปรับตวัเพิม่ขึน้ ก็จะไดก้ าไรจากคา่ขายออปชัน่ 

แตใ่นตลาดขาลง เหมอืนกนัซือ้ฟิวเจอรส์ไวแ้ลว้คาดผดิ  

จงึตอ้งรับผลขาดทนุ 

  

กลยทุธต์ลาดขาลง 

Long SET50 Put Options เหมอืนกบัการขายฟิวเจอรส์เพือ่ท าก าไรในตลาดขาลง 

แตพ่ว่งประกนัความเสีย่งมาดว้ย  

หากตลาดขืน้ก็ขาดทนุนดิหน่อย ไมเ่กนิคา่ออปชัน่ทีจ่า่ยไปตอนแรก 

(คา่พรเีมีย่ม) 

Short SET50 Call Options หากตลาดคงตัว หรอืปรับตัวลดลง ก็จะไดก้ าไรจากคา่ขายออปชัน่  

แตใ่นตลาดขาขึน้ เหมอืนกนัขายฟิวเจอรส์ไวแ้ลว้คาดผดิ  

จงึตอ้งรับผลขาดทนุ 

 

1. กลยทุธ ์ซือ้ SET50 Call Options 

กลยทุธซ์ือ้ (Long) SET50 Call Options เหมาะกบัตอนทีค่าดวา่ตลาดเป็นตลาดกระทงิ  

มแีนวโนม้จะปรบัตวัสงูข ึน้จากปัจจบุนั 

            ในภาวะตลาดกระทงิ ดัชน ีSET50 ในตลาดหลักทรัพยจ์ะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ ท าใหผู้ซ้ ือ้ SET50 Call 

Options มโีอกาสไดก้ าไรมากขึน้ เพราะหากดัชนี SET50 ปรับตัวขึน้จนสงูกวา่ราคาใชส้ทิธขิอง SET50 Call 

Options ผูซ้ ือ้จะเลอืกใชส้ทิธ ิเพือ่รับก าไรสว่นตา่งระหวา่งดัชนี SET50 กบัราคาใชส้ทิธ ิ 

            ดังนัน้ ยิง่ดชัน ีSET50 สงูขึน้ คา่พรเีมีย่ม หรอืราคาของ SET50 Call Options จะปรับตัวสงูขึน้ดว้ย  

ผูล้งทนุจงึสามารถ ซือ้ SET50 Call Options เพือ่ท าก าไรในตลาดขาขึน้ได ้ 

            ถา้ตลาดขึน้จรงิตามทีค่าดไว ้คา่พรเีมีย่ม ซึง่เป็นราคาซือ้ขายของ SET50 Call Options ก็จะปรับตัว

ขึน้ตาม ผูล้งทนุจงึอาจรับรูก้ าไรโดยการขาย SET50 Options ใน Series เดมิ เพือ่ปิดสถานะ โดยไมต่อ้งรอ

ใหอ้อปชัน่หมดอาย ุ 

            หากภาวะตลาดไมเ่ป็นตามทีค่าด ดัชนีปรับตัวลดลง ผูล้งทนุอาจตอ้งการรับรูข้าดทนุ (Cut Loss)  

ก็สามารถขาย SET50 Options ใน Series เดมิ เพือ่ปิดสถานะกอ่นวันหมดอายไุดเ้ชน่กนั  

            ในกรณีทีผู่ล้งทนุปิดสถานะกอ่นสญัญาหมดอายนุี ้ก าไร/ขาดทนุ ของผูซ้ ือ้ SET50 Call Options จะ

เทา่กบั ราคาทีข่าย (หรอืคา่พรเีมีย่มขาย) หักดว้ย ราคาทีซ่ ือ้ (หรอืพรเีมีย่มทีจ่า่ยเพือ่ซือ้) แลว้น าสว่นตา่ง 

ทีไ่ด ้มาแปลงคา่เป็นตัวเงนิ ดว้ยการคณูดว้ย 200 (ดัชนี 1 จดุ = 200 บาท) 
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    หากผูล้งทนุเลอืกทีจ่ะถอืสญัญาจน 

หมดอาย ุก าไรขาดทนุของผูล้งทนุจะขึน้อยู่

กบัคา่ ดัชน ีSET50 ทีใ่ชช้ าระราคาในวนัซือ้

ขายวันสดุทา้ย* วา่มคีา่เป็นเทา่ไร  

 

- ถา้ดัชน ีSET50* <=ราคาใชส้ทิธ ิ  

  ผูซ้ ือ้จะไมใ่ชส้ทิธ ิ

  และออปชัน่จะหมดอายไุป 

 

- ถา้ดัชน ีSET50* > ราคาใชส้ทิธ ิ      

  ผูซ้ ือ้ใชส้ทิธติามสญัญาออปชัน่  

  และไดรั้บช าระเงนิเทา่กบั  

  (ดัชน ีSET50* - ราคาใชส้ทิธ)ิ x 200 บาท  

  (ดัชน ี1 จดุ = 200 บาท) 

 

 

         แตท่ัง้นี ้ถา้อยากรูว้า่สดุทา้ยแลว้ก าไรหรอืขาดทนุสทุธขิองการซือ้ขายเป็นเทา่ไร อยา่ลมืหักดว้ย 

คา่พรเีมีย่มทีจ่า่ยไปตัง้แตต่อนตน้ 

หมายเหต ุ

* ดัชนี SET50 ทีใ่ชช้ าระราคาวนัซือ้ขายวนัสดุทา้ย เรยีกวา่ “ดชันที ีใ่ชช้ าระราคาคร ัง้สดุทา้ย”  

   (Final Settlement Price) ซึง่เป็นดัชนีที ่TFEX ค านวณ และประกาศใหท้ราบ ณ สิน้วนัท าการของ 

   วันซือ้ขายวันสดุทา้ยของสญัญาทีค่รบก าหนดอาย ุ

 

2. กลยทุธ ์ขาย SET50 Put Options 

กลยทุธข์าย (Short) SET50 Put Options เหมาะกบัภาวะตลาดหุน้ทีท่รงตวัหรอื

คาดวา่จะปรับตัวสงูขึน้จากปัจจบุนั 

           ผูซ้ ือ้ SET50 Put Options จะตัดสนิใจใชส้ทิธรัิบช าระ งนิ ในภาวะทีใ่ชส้ทิธแิลว้ผูซ้ ือ้ไดก้ าไร  

ซึง่ก็คอืในภาวะทีต่ลาดเป็นขาลง ดัชน ีSET50 ต า่กวา่ ระดับราคาใชส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นออปชัน่  

           แตห่ากใชส้ทิธแิลว้ขาดทนุ ผูซ้ ือ้ SET50 Put Options จะเลอืกไมใ่ชส้ทิธ ิและปลอ่ยใหอ้อปชัน่

หมดอายไุป ซึง่สถานะการณ์นี้จะเกดิขึน้ในภาวะตลาดขาขึน้ ดัชน ีSET50 สงูกวา่ราคาใชส้ทิธทิีก่ าหนดไว ้

ดังนัน้ ในตลาดกระทงิ ยิง่ดัชนี SET50 สงูขึน้ โอกาสทีผู่ซ้ ือ้ SET50 Put Options จะไดก้ าไรก็จะยิง่ลดลง 

คา่พรเีมีย่มซึง่เป็นราคาซือ้ขาย SET50 Put Options จงึปรับตัวลดลงดว้ย  

           หากผูล้งทนุคาดวา่ภาวะตลาดโดยรวมจะปรับตวัสงูขึน้ หรอื ทรงตัว ผูล้งทนุจงึสามารถขาย SET50 

Put Options เพือ่ท าก าไรในตลาดขาขึน้ได ้เนื่องจากผูซ้ ือ้พทุออปชัน่จะไมใ่ชส้ทิธ ิผูข้ายจงึไดก้ าไรเทา่กบั

คา่พรเีมีย่มทีข่ายไปน่ันเอง 

           ถา้ตลาดขึน้ตามทีค่าดไว ้คา่พรเีมีย่ม ซึง่เป็นราคาซือ้ขายของ SET50 Put Options ก็จะปรับตัว

ลดลง ผูล้งทนุจงึอาจรับรูก้ าไรโดยการซือ้ SET50 Put Options เพือ่ปิดสถานะ โดยไมต่อ้งรอใหอ้อปชัน่

หมดอาย ุ 

           หรอืหากภาวะตลาดไมเ่ป็นตามคาด ดัชนีปรับตวัลดลง ผูล้งทนุอาจตอ้งการรับรูข้าดทนุ (Cut loss)  

ก็สามารถซือ้เพือ่ปิดสถานะกอ่นไดเ้ชน่กนั โดย ก าไร/ขาดทนุ ของผูซ้ ือ้ SET50 Put Options จะเทา่กบั  

(พรเีมีย่มขาย – พรเีมีย่มทีจ่า่ยเพือ่ซือ้) x 200 (ดัชน ี1 จดุ = 200 บาท) 
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   หากผูล้งทนุถอืสญัญาจนหมดอาย ุก าไรขาดทนุ

ทีไ่ดจ้ะขึน้อยูก่บั ดัชน ีSET50 วา่มคีา่เป็นเทา่ไร  
 

       - ถา้ดัชนี SET50* < ราคาใชส้ทิธผิูซ้ ือ้พทุ 

ออปชัน่จะใชส้ทิธ ิในกรณีนี ้ผูข้ายจงึขาดทนุ โดย

ตอ้งช าระเงนิใหก้บัผูซ้ ือ้ = (ราคาใชส้ทิธ ิ– ดัชน ี

SET50) x 200 บาท (ดชัน ี1 จดุ = 200 บาท) 

แตท่ัง้นี้ถา้อยากรูว้า่สดุทา้ยแลว้ก าไรหรอืขาดทนุ

สทุธเิป็นเทา่ไร อยา่ลมื!!!บวกกลับดว้ยคา่พรเีมีย่ม

ทีไ่ดม้า ตัง้แตต่อนตน้ 
 

         - ถา้ดัชน ีSET50* >=ราคาใชส้ทิธผิูซ้ ือ้ 

พทุออปชัน่จะไมใ่ชส้ทิธ ิและ SET50 Put 

Options จะหมดอายไุป โดยทีผู่ข้ายไมต่อ้งช าระ 

เงนิใหก้บัผูซ้ ือ้ ท าใหผู้ข้ายจะไดก้ าไรเทา่กบั

คา่พรเีมีย่มทีไ่ดม้าตัง้แตต่อนตน้ 

หมายเหต ุ

* ดัชนี SET50 ทีใ่ชช้ าระราคาวนัซือ้ขายวนัสดุทา้ย เรยีกวา่ “ดชันที ีใ่ชช้ าระราคาคร ัง้สดุทา้ย”  

   (Final Settlement Price) ซึง่เป็นดัชนีที ่TFEX ค านวณ และประกาศใหท้ราบ ณ สิน้วนัท าการของ 

   วันซือ้ขายวันสดุทา้ยของสญัญาทีค่รบก าหนดอาย ุ

 

3. กลยทุธ ์ซือ้ SET50 Put Options 

กลยทุธซ์ือ้ (Long) SET50 Put Options เหมาะกบัตลาดหม ีคอื  

คาดการณว์า่ตลาดมแีนวโนม้จะปรับตัวลดลงจากปัจจบุนั 

           ในตลาดหม ียิง่ดัชน ีSET50 ปรับตัวลดลง ผูซ้ ือ้ SET50 Put Options ก็จะยิง่ไดป้ระโยชน ์เพราะยิง่

ดัชน ีSET50 ลดลงและต า่กวา่ราคาใชส้ทิธขิองออปชัน่ทีถ่อืไวเ้ทา่ไร ผูซ้ ือ้ก็จะไดก้ าไรสว่นตา่งระหวา่งราคา

ใชส้ทิธ ิและดัชน ีSET50 ในวันใชส้ทิธมิากขึน้ ดังนัน้ คา่พรเีมีย่มของ SET50 Put Options จะปรับตัวเพิม่ขึน้

ดว้ย  

           หากผูล้งทนุคาดวา่ภาวะตลาดโดยรวมจะปรับตวัลดลง ผูล้งทนุจงึสามารถเลอืกใชก้ลยทุธซ์ือ้ (Long) 

SET50 Put Options เพือ่ท าก าไรในภาวะ ตลาดเป็นขาลงได ้ 

           ถา้ตลาดลงตามทีค่าดไว ้คา่พรเีมีย่ม ซึง่เป็นราคาซือ้ขายของ SET50 Put Options ก็จะปรับตัวสงูขึน้ 

ผูล้งทนุจงึอาจรับรูก้ าไรโดยการขาย SET50 Put Options เพือ่ปิดสถานะ โดยไมต่อ้งรอใหอ้อปชัน่หมดอาย ุ 

หรอืหากตลาดไมเ่ป็นตามคาด กลับปรับตัวเพิม่ขึน้ ผูล้งทนุอยากจะตัดสว่นขาดทนุ ก็สามารถขายเพือ่ปิด

สถานะกอ่นไดเ้ชน่กนั โดย ก าไร/ขาดทนุ ของผูซ้ ือ้ SET50 Put Options จะเทา่กบั ราคาทีข่าย  

(พรเีมีย่มขาย) – ราคาซือ้ (คา่พรเีมีย่มทีจ่า่ยเพือ่ซือ้) x 200 (ดัชน ี1 จดุ = 200 บาท) 
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        หากผูล้งทนุเลอืกทีจ่ะถอืสญัญาจนหมดอาย ุ

ก าไรขาดทนุของผูล้งทนุทีไ่ดจ้ะขึน้อยูก่บัคา่ดัชน ี

SET50 ทีใ่ชช้ าระราคา วา่มคีา่เป็นเทา่ไร  

 

        - ถา้ดัชน ีSET50* < ราคาใชส้ทิธผิูซ้ ือ้ใชส้ทิธิ

ตามสญัญาออปชัน่ และไดรั้บช าระเงนิ  

(ราคาใชส้ทิธ ิ- ดัชน ีSET50*) x 200 บาท  

 

       - ถา้ดัชนี SET50* >=ราคาใชส้ทิธผิูซ้ ือ้จะไมไ่ด ้

รับช าระเงนิ และออปชัน่จะหมดอายไุป  

 

      แตท่ัง้นี ้ถา้อยากรูว้า่สดุทา้ยแลว้ก าไรหรอืขาดทนุ

สทุธขิองการซือ้ขายเป็นเทา่ไร อยา่ลมืหักดว้ยตน้ทนุที่

ซือ้มา ซึง่เทา่กบัคา่พรเีมีย่มทีจ่า่ยไปตัง้แตต่อนตน้ 

หมายเหต ุ

* ดัชนี SET50 ทีใ่ชช้ าระราคาวนัซือ้ขายวนัสดุทา้ย เรยีกวา่ “ดชันที ีใ่ชช้ าระราคาคร ัง้สดุทา้ย”  

  (Final Settlement Price) ซึง่เป็นดัชนีที ่TFEX ค านวณ และประกาศใหท้ราบ ณ สิน้วนัท าการของ 

  วันซือ้ขายวันสดุทา้ยของสญัญาทีค่รบก าหนดอาย ุ 

 

4. กลยทุธ ์ขาย SET50 Call Options 

กลยทุธข์าย (Short) SET50 Call Options เหมาะกบัตลาดชว่งทรง ๆ ทรดุๆ คอื  

คาดวา่ตลาดมแีนวโนม้จะทรงตัวหรอืปรับตัวลดลงจากปัจจบุนั  

               ผูซ้ ือ้ SET50 Call Options จะตัดสนิใจใชส้ทิธรัิบช าระเงนิ ในภาวะทีใ่ชส้ทิธแิลว้ผูซ้ ือ้ไดก้ าไร  

ซึง่ก็คอืในภาวะทีต่ลาดเป็นขาขึน้ ดัชนี SET50 สงูกวา่ ระดับราคาใชส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นออปชัน่  
 

               แตห่ากใชส้ทิธแิลว้ขาดทนุ ผูซ้ ือ้ SET50 Call Options จะเลอืกไมใ่ชส้ทิธ ิและปลอ่ยใหอ้อปชัน่

หมดอายไุป ซึง่สถานะการณ์นี้จะเกดิขึน้ในภาวะตลาดขาลง ดัชน ีSET50 ต า่กวา่ราคาใชส้ทิธทิีก่ าหนดไว ้

ดังนัน้ ในตลาดหม ียิง่ดชัน ีSET50 ต า่ลง โอกาสทีผู่ซ้ ือ้ SET50 Call Options จะไดก้ าไรก็จะยิง่ลดลง  

คา่พรเีมีย่มซึง่เป็นราคาซือ้ขาย SET50 Call Options จงึปรับตัวลดลงดว้ย  
 

               หากผูล้งทนุคาดวา่ภาวะตลาดโดยรวมจะปรับตัวลดลง หรอืทรงตวั ผูล้งทนุจงึอาจเลอืกใชก้ลยทุธ์

ขาย SET50 Call Options เพือ่ท าก าไรในตลาดขาลงได ้เนื่องจากผูซ้ ือ้จะไมใ่ชส้ทิธ ิผูข้ายจงึไดก้ าไรจาก

คา่พรเีมีย่มทีไ่ดรั้บจากผูซ้ ือ้น่ันเอง 
 

               ถา้ภาวะตลาดลงจรงิตามทีค่าดไว ้คา่พรเีมีย่ม ซึง่เป็นราคาซือ้ขายของ SET50 Call Options  

ก็จะปรับลดลงตาม ผูล้งทนุจงึอาจรับรูก้ าไรโดยการซือ้ SET50 Call Options เพือ่ปิดสถานะ โดยไมต่อ้งรอ 

ให ้SET50 Call Options หมดอาย ุ 
 

               หากภาวะตลาดไมเ่ป็นตามทีค่าด ดัชนีปรับตัวเพิม่ขึน้ ผูล้งทนุตอ้งการรับรูส้ว่นขาดทนุ  

(Cut Loss) ก็สามารถซือ้เพือ่ปิดสถานะกอ่นสญัญาหมดอายไุดเ้ชน่กนั โดยก าไร/ขาดทนุ จะเทา่กบั  

ราคาขาย (คา่พรเีมีย่มขาย) – ราคาซือ้ (คา่พรเีมีย่มทีจ่า่ยเพือ่ซือ้) x 200 บาทตอ่จดุ 
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           หากผูล้งทนุเลอืกทีจ่ะถอืสญัญาจนหมดอาย ุ

ก าไรขาดทนุทีผู่ล้งทนุไดจ้ะขึน้อยูก่บัคา่ดชัน ี

SET50* วา่มคีา่เป็นเทา่ไร  
 

          - ถา้ดัชนี SET50* < ราคาใชส้ทิธผิูซ้ ือ้จะ

ไมใ่ชส้ทิธ ิออปชัน่จะหมดอายไุป โดยทีผู่ข้ายไม่

ตอ้งช าระเงนิใหก้บัผูซ้ ือ้ กรณีนี้ผูข้ายจะไดก้ าไร 

เทา่กบัคา่พรเีมีย่มทีไ่ดรั้บมาตัง้แตต่น้น่ันเอง 

           - ถา้ดัชน ีSET50* > ราคาใชส้ทิธผิูซ้ ือ้ 

SET50 Options จะใชส้ทิธเิพือ่รับช าระเงนิ ในกรณี

นี้ผูข้ายจะขาดทนุเพราะตอ้งช าระเงนิใหผู้ซ้ ือ้ = 

(ดัชน ีSET50 – ราคาใชส้ทิธ)ิ x 200 บาท แตท่ัง้นี ้

ถา้อยากรูว้า่สดุทา้ยแลว้ก าไรหรอืขาดทนุสทุธเิป็น

เทา่ไร บวกกลับดว้ยคา่พรเีมีย่มทีไ่ดรั้บมาตัง้แต่

ตอนตน้ 

หมายเหต ุ

* ดัชนี SET50 ทีใ่ชช้ าระราคาวนัซือ้ขายวนัสดุทา้ย เรยีกวา่ “ดชันที ีใ่ชช้ าระราคาคร ัง้สดุทา้ย”  

   (Final Settlement Price) ซึง่เป็นดัชนีที ่TFEX ค านวณ และประกาศใหท้ราบ ณ สิน้วนัท าการของ 

   วันซือ้ขายวันสดุทา้ยของสญัญาทีค่รบก าหนดอาย ุ

 

การปิดสถานะของสญัญา กอ่นสญัญาหมดอาย ุ

           ผูล้งทนุทีซ่ ือ้ หรอืขาย SET50 Options ไวแ้ลว้ ไมจ่ าเป็นตอ้งรอจนให ้SET50 Options หมดอายจุงึ

จะรับรูก้ าไรขาดทนุ เมือ่ใดก็ตามทีผู่ล้งทนุตอ้งการรับรูก้ าไร หรอืเห็นวา่มขีาดทนุจนเกนิรับไหวแลว้ ผูล้งทนุ

สามารถท ารายการทีเ่รยีกวา่ การลา้งฐานะ (Offset Position) ได ้

          การลา้งฐานะก็คอื การท ารายการซือ้หรอืขายออปชัน่ Series เดมิทีไ่ดซ้ือ้หรอืขายไวใ้นทศิทางที่

ตรงกนัขา้มกบัรายการทีไ่ดท้ าไวก้อ่นหนา้  

 

ผูซ้ ือ้  ->  ขาย SET50 Options ใน Series เดมิทีเ่คย ซือ้ ไว ้ผลคอืปิดสถานะ 

ผูข้าย ->  ซือ้ SET50  Options ใน Series เดมิทีเ่คย ขาย ไว ้ผลคอืปิดสถานะ 

 

การถอืสญัญา จนสญัญาหมดอาย ุ

         หากผูล้งทนุถอื SET50 Options จนถงึวันสดุทา้ยทีอ่อปชัน่ท าการซือ้ขาย ผูซ้ ือ้ออปชัน่สามารถใชส้ทิธิ

ตามสญัญาได ้หากเห็นวา่เกดิก าไรจาก การใชส้ทิธ ิโดยผูข้ายมภีาระทีจ่ะตอ้งช าระราคาตามสญัญาออปชัน่ 

อยา่งไรก็ตาม หากผูซ้ ือ้เห็นวา่ไมเ่กดิผลขาดทนุจากการใชส้ทิธ ิก็จะปลอ่ยให ้SET50 Options หมดอายไุป  

         เนื่องจากดัชน ีSET50 ซึง่เป็นสนิคา้อา้งองิของ SET50 Options นัน้ เป็นตัวเลขดชันีทีค่ านวณมากจาก

ราคาหุน้ 50 ตัว การสง่มอบหุน้ทีป่ระกอบ กนัเป็น SET50 จงึท าไดย้าก ดังนัน้ ในการช าระราคา หรอืคดิก าไร

ขาดทนุส าหรับ SET50 Options จงึใชว้ธิทีีเ่รยีกวา่ “การช าระราคาเป็นเงนิสด” (Cash Settlement) น่ันเอง 

โดยก าหนดใหด้ัชน ีSET50 1 จดุ มมีลูคา่เทา่กบั 200 บาท เพือ่แปลงคา่ดัชนีกลับมาเป็นจ านวนเงนิ 

         ในการจา่ยช าระเงนินี ้โบรกเกอรอ์นุพันธจ์ะเป็นผูด้ าเนนิการใหแ้กผู่ล้งทนุ โดยโบรกเกอรอ์นุพันธจ์ะเป็น

ตัวแทนท าธรุกรรมกบัส านักหกับญัช ี(TCH) ซึง่เป็นหน่วยงานในการช าระราคาการซือ้ขายในตลาดอนุพันธ ์
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หมายเหต ุ

 * ดัชนี SET50 ในทีน่ี้ หมายถงึ “ดชันที ีใ่ชช้ าระราคาคร ัง้สดุทา้ย” (Final Settlement Price) ซึง่เป็น 

   ดัชนีที ่TFEX ค านวณ และประกาศใหท้ราบ ณ สิน้วนัท าการของวันซือ้ขายวันสดุทา้ยของสญัญาที ่

   ครบก าหนดอาย ุ

 

ลกัษณะของ SET50 Index Options 

ตวัคณูดชัน ี

       ตัวคณูดัชน ี( Multiplier) เป็นตัวเลขทีใ่ชค้ านวณมลูคา่ของสญัญาใหเ้ป็นตัวเงนิ เนือ่งจากดัชน ีSET50 

Index มหีน่วยเป็นจดุ แตล่ะจดุของดัชน ีSET50 Index มมีลูคา่จดุละ 200 บาท เชน่ หากซือ้ SET50 Index 

Call Optoins ทีม่คีา่พรเีมีย่มเทา่กบั 50 จดุ ดังนัน้ในวันแรกทีต่กลงซือ้ขาย ผูซ้ ือ้จะตอ้งจา่ยเงนิใหแ้กผู่ข้าย

เทา่กบั 50 จดุ x 200 บาท = 10,000 บาท 

ออปช ัน่มขีนาดเล็กกวา่ ฟิวเจอรส์ 5 เทา่ 

SET50 FUTURES 1 จดุ = 1,000 บาท 

SET50 OPTIONS 1 จดุ = 200 บาท 

อายขุองสญัญา 

             SET50 Index Option มอีายแุตกตา่งกนัตามเดอืนทีส่ญัญาครบก าหนด โดยมเีดอืนทีส่ญัญาครบ

ก าหนดอายทุกุไตรมาส ในเดอืนมนีาคม มถินุายน กนัยายน และธันวาคม  

  ทัง้นี้ SET50 Index Option แตล่ะ Series จะสามารถซือ้ขายไดจ้นถงึ วนัท าการกอ่นหนา้วนัท าการ

สดุทา้ยของเดอืนทีอ่อปชัน่ Seriesนัน้ๆหมดอาย ุและเมือ่ออปชัน่ Series ใดหมดอายก็ุจะมอีอปชัน่ Series

ใหมท่ีห่มดอายเุดอืนเดยีวกนัแตเ่ป็นปีถัดไปขึน้มาแทนที ่

เดอืนทีส่ญัญาครบก าหนดของ SET50 OPTIONS 

เหมอืนกบั 

เดอืนทีส่ญัญาครบก าหนดของ SET50 FUTURES 

 

เชน่ SET50 Index Option ทีส่ ิน้สดุอายเุดอืนมถินุายน  

วันท าการวนัสดุทา้ย = วนัที ่30 มถินุายน 

ดังนัน้ วนัซือ้ขายวนัสดุทา้ย = วันที ่29 มถินุายน 
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ราคาใชส้ทิธ ิ

           ราคาใชส้ทิธ ิ( Exercise Price) SET50 Index Options ทีซ่ือ้ขายกนัในตลาดอนุพันธจ์ะม ี“ราคาใช ้

สทิธ”ิ ทีห่ลากหลายโดยราคาใชส้ทิธขิอง ออปชัน่แตล่ะตัว จะเป็นจ านวนเต็มสบิ และหา่งกนั Series ละ 10 

จดุ เชน่ SET50 Options ทีซ่ือ้ขาย อาจมรีาคาใชส้ทิธทิี ่500 จดุ, 510 จดุ, 520 จดุ เป็นตน้ แตจ่ะไมม่รีาคา

ใชส้ทิธทิี ่515 จดุ เพราะไมใ่ชจ่ านวนเต็มสบิ 
 

           ในแตล่ะวันตลาดอนุพันธจ์ะตรวจสอบวา่ดัชน ีSET50 ของตลาดหลักทรัพยฯ์ ในแตล่ะวันปิดทีเ่ทา่ไร 

เพือ่ดแูลให ้SET50 Options ทีซ่ือ้ในตลาด อนุพันธใ์นวนัรุง่ขึน้ มรีาคาใชส้ทิธทิีส่อดคลอ้งกบัการเคลือ่นไหว

ของดัชน ีSET50 ทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยตลาดอนุพันธ ์จะดแูลให ้SET50 Options ทีซ่ือ้ขาย ในแตล่ะอายุ

สญัญา มรีาคาใชส้ทิธทิีแ่ตกตา่งกนัอยา่งนอ้ย 11 ระดับราคาดว้ยกนั ประกอบดว้ย 
 

  - ราคาใชส้ทิธทิี ่นอ้ยกวา่ ราคาปิดของดัชน ีSET50 ของวันท าการกอ่นหนา้อยา่งนอ้ย 5 ระดับราคา 

  - ราคาใชส้ทิธทิี ่ใกลเ้คยีง กบัราคาปิดของดัชนี SET50 ของวันท าการกอ่นหนา้จ านวน 1 ระดับราคา 

  - ราคาใชส้ทิธทิี ่มากกวา่ ราคาปิดของดัชน ีSET50 ของวันท าการกอ่นหนา้จ านวนอยา่งนอ้ย 5 ระดับราคา 

    เชน่ หากเย็นวันที ่1 มถินุายน ดัชน ีSET50 ปิดทีร่ะดับ 490 จดุ ในวันรุง่ขึน้ (2 ม.ิย.)  

          จะม ีSET50 Options ทีม่รีาคาใชส้ทิธแิตกตา่งกนัใหเ้ลอืกซือ้ขายดังนี ้

 

ราคาเสนอซือ้ขาย 
 

           ราคาเสนอซือ้ขาย หรอืทีเ่รยีกวา่ “คา่พรเีมีย่ม” (Premium) เป็นราคาทีผู่ซ้ ือ้ผูข้ายตกลงตอ่รอง

ผา่นโบรกเกอรเ์ขา้มายังระบบซือ้ขายของตลาด อนุพันธ ์โดยวา่พรเีมีย่มทีเ่สนอซือ้ขายนี้จะอยูใ่นรปูจดุดัชน ี

(Index Point ) เชน่ ผูล้งทนุอาจสง่ค าสัง่เสนอซือ้ SET50 Call Options โดยเสนอราคามาที ่20.30 จดุ 

ดังนัน้ ราคาซือ้ที ่20.30 จดุนี ้ก็คอื คา่พรเีมีย่ม น่ันเอง 
 

คา่พรเีมีย่มทีผู่ซ้ ือ้ผูข้ายตกลงกนันี ้จะมหีน่วยทีล่ะเอยีดทีส่ดุเป็นทศนยิม 1 ต าแหน่งเทา่นัน้ เชน่  

ผูล้งทนุอาจเสนอซือ้ขายออปชัน่กนัทีร่าคา 20.10 จดุ, 20.20 จดุ, 20.30 จดุ เป็นตน้ แตจ่ะไมส่ามารถเสนอ

ราคาทีม่จีดุทศนยิม 2 ต าแหน่ง เชน่ 20.38 จดุ เพราะระบบซือ้ขายจะไมรั่บค าสัง่ดังกลา่ว  

 

 

 



 

Last updated: Sep 2011  10 
 

เวลาซือ้ขาย 
 

เวลาซือ้ขาย (Trading hour) จะใกลเ้คยีงกบัเวลาการซือ้ขายของหุน้ในตลาดหลักทรัพย ์ 

โดยมกีารแบง่เป็นชว่งเวลาเชน่เดยีวกบัทีก่ าหนดในตลาดหลักทรัพยดั์งนี ้

ชว่งกอ่นเปิดตลาด  : 09.15 – 09.45 น. 

ชว่งเชา้  : 09.45 – 12.30 น. 

ชว่งกอ่นเปิดตลาด  : 14.00 – 14.30 น. 

ชว่งบา่ย   : 14.30 – 16.55 น. 

โดยเวลาการซือ้ขายของ SET50 Index Options นี้จะเปิดกอ่นการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย ์ 

15 นาท ีและ ปิดหลัง 15 นาท ีเพือ่เปิดโอกาสใหผู้ซ้ ือ้ ผูข้ายปรับกลยทุธก์ารลงทนุของตน  เนื่องจาก 

การมสีถานะการลงทนุอยูใ่นตลาดหลักทรัพยแ์ละตลาดอนุพันธ ์ซึง่เป็นหลักการสากลทีต่ลาดอนุพันธใ์น

ประเทศอืน่ๆ ใชก้นั  

 

ประเภทของการใชส้ทิธ ิ
 

ประเภทของการใชส้ทิธ ิSET50 Index Options เป็นออปชัน่ทีม่ลัีกษณะ European style น่ันก็คอื  

ผูซ้ ือ้ออปชัน่จะสามารถใชส้ทิธไิดใ้นวันซือ้ขาย วนัสดุทา้ย (Last Trading Day) เทา่นัน้ หากยังไมถ่งึวนัซือ้

ขายวันสดุทา้ย ผูซ้ ือ้จะขอใชส้ทิธกิอ่นไมไ่ด ้
 

ดังนัน้ หากผูซ้ ือ้ตอ้งการรับรูก้ าไรขาดทนุจาก SET50 Options กอ่นครบก าหนดก็ตอ้งใชว้ธิลีา้งฐานะ 

(Offset Position) เทา่นัน้ โดยสว่นตา่ง ระหวา่งราคาพรเีมีย่มทีจ่า่ยซือ้ SET50 Options และราคาพรเีมีย่มที่

ไดรั้บจากการขาย SET50 Options คอืก าไรขาดทนุจากการซือ้ขาย SET50 Options น่ันเอง 

  

อะไรบา้งทีส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาออปช ัน่  

      สิง่ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาของออปชัน่มดัีงตอ่ไปนี ้คอื 

1. ราคาสนิคา้อา้งองิ (UNDERLYING PRICES)  

      ราคาสนิคา้อา้งองิ ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่ราคาของออปชัน่อยา่งแน่นอน เนื่องจากอนุพันธเ์ป็นตราสารทีม่ี

ราคาแปรผันไปกบัราคาสนิคา้อา้งองิ หากเราลอง ยกตัวอยา่งวา่สนิคา้อา้งองิของออปชัน่คอืหุน้ เมือ่ราคาหุน้

เปลีย่นแปลงไปยอ่มสง่ผลใหร้าคาของออปชัน่เปลีย่นแปลงไปเชน่กนั ซึง่จะเปลีย่นแปลงไปในทศิทางใด  

ก็ขึน้อยูก่บัประเภทออปชัน่ วา่เป็นคอลออปชัน่ หรอืพทุออปชัน่ 
 

      คอลออปชัน่ มลูคา่ของคอลออปชัน่ จะเพิม่ขึน้ในทศิทางเดยีวกนักบัราคาของหุน้แม ่ทีส่งูขึน้เนื่องจาก 

ผูซ้ ือ้ออปชัน่จะไดรั้บประโยชน ์(ก าไร) ทีม่ากขึน้ หากมกีารใชส้ทิธติามสญัญา เนื่องจากมกีารล็อกราคาซือ้ไว ้

ตัง้แตต่น้แลว้ เชน่ ซือ้คอลออปชัน่ทีใ่หส้ทิธใินการซือ้หุน้ AAA ไดท้ีร่าคา 10 บาท หากปัจจบุนัราคา ของหุน้ 

AAA มกีารปรับตัวสงูขึน้ เชน่จาก 10 บาทเป็น 12 บาท ก็จะท าใหผู้ถ้อืออปชัน่มกี าไรมากขึน้ เพราะยังคง

สามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้ไดท้ีร่าคา 10 บาท ดังนัน้มลูคา่ของออปชัน่ยอ่มเพิม่ขึน้ 
 

      พทุออปชัน่ ในทางกลับกนั พทุออปชัน่จะมมีลูค ่าเพิม่ขึน้เมือ่ราคาของหุน้แมป่รับตัวลดลงเพราะจาก

รปูแบบของการท าก าไร ทีเ่ป็นทศิทางตรงกนัขา้ม กบัคอลออปชัน่ คอืให ้สทิธใินการขายในราคาทีก่ าหนดไว ้

พทุออปชัน่จะยิง่มกี าไรมาก หากราคาหุน้แมล้ดลง เพราะผูถ้อืออปชัน่ยังคงสามารถขายไดใ้นราคาทีส่งู 

เชน่เดมิ สง่ผลใหย้ิง่ราคาหุน้แมล่ดลงมากเทา่ไหร ่มลูคา่ของพทุออปชัน่ก็จะยิง่เพิม่ขึน้ 

 

 



 

Last updated: Sep 2011  11 
 

2. ราคาใชส้ทิธ ิ(EXERCISE PRICE)  

     ราคาใชส้ทิธ ิจะสง่ผลตอ่มลูคา่ของออปชัน่ เนื่องจากสาเหต ุดังตอ่ไปนี้ 
 

            - คอลออปชัน่ เมือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งออปชัน่ 2 ตัว ทีเ่งือ่นไขอืน่เหมอืนกนัแตม่รีาคาใชส้ทิธิ

แตกตา่งกนั มลูคา่ของคอลออปชัน่ทีม่รีาคาใชส้ทิธติ า่กวา่ จะมมีลูคา่สงูกวา่ เนื่องจากผูซ้ ือ้คอลออปชัน่

สามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้ตามสญัญาออปชัน่ไดใ้นราคาที ่ต า่กวา่ท าใหม้ตีน้ทนุทีต่ า่ ผลประโยชนย์อ่มเพิม่ขึน้ 

สง่ผลให ้มลูคา่ของออปชัน่สงูกวา่ในทีส่ดุ ยกตัวอยา่งเชน่ ออปชัน่ทีใ่หส้ทิธใินการซือ้หุน้บรษัิท AAA 

ออปชัน่ตัวแรกมรีาคาใชส้ทิธ ิ20 บาท สว่นออปชัน่อกีตัวมรีาคา ใชส้ทิธ ิ18 บาท ออปชัน่ทัง้สองม ีอายุ

คงเหลอืเทา่กนั มลูคา่ของคอลออปชัน่ทีม่รีาคาใชส้ทิธ ิ18 บาทยอ่มมรีาคาสงูกวา่ ออปชัน่ทีม่ ีราคาใช ้สทิธ ิ

20 บาท เพราะผูถ้อืคอลออปชัน่สามารถใชส้ทิธซิือ้ไดใ้นราคาถกูกวา่ 

           - พทุออปชัน่ ตรงกนัข ้ามกบัคอลออปชัน่ มลูคา่ของพทุออปชัน่จะสงูกวา่ส าหรับพทุออปชัน่ทีม่รีาคา

ใชส้ทิธสิงูกวา่ เนื่องจากราคาใชส้ทิธ ิคอืราคา ทีผู่ซ้ ือ้ออปชัน่ สามารถขายหุน้ได ้ซึง่หากราคาใชส้ทิธสิงูกวา่

ราคาทีส่ามารถขายไดย้อ่มมากกวา่ มลูคา่ของออปชัน่จงึสงูกวา่ตามไปดว้ย 

3. ความผนัผวนของราคาสนิคา้อา้งองิ (VOLATILITY)  

    ความผันผวนจะสง่ผลตอ่มลูคา่ของออปชัน่ โดยหากในชว่งทีร่าคาสนิคา้อา้งองิมี

ความผันผวนมากก็จะท าใหม้โีอกาสสงูทีผู่ถ้อืจะท าก าไรจากการใชส้ทิธไิดม้ากขึน้ 

ดังนัน้ หากหุน้มคีวามผันผวนมาก ออปชัน่ทัง้คอลออปชัน่และพทุออปชัน่ มักจะมี

ราคาของออปชัน่ทีป่รับตัวเพิม่ขึน้ ตามขนาดของความ ผันผวนนัน้ 

4. อายขุองสญัญา 

     ออปชัน่ทีอ่ายคุงเหลอืยาวกวา่ ยอ่มมโีอกาสทีร่าคาของสนิคา้อา้งองิจะผันผวนไดม้ากกวาออปชัน่ทีใ่กล ้

หมดอาย ุซึง่ท าใหม้โีอกาสสงูทีร่าคาสนิคา้อา้งองิ จะเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีท่ าใหอ้อปชัน่มกี าไรไดม้าก

เชน่กนั ยกตัวอยา่ง คอลออปชัน่ทีม่สีนิทรัพยอ์า้งองิตัวเดยีวกนั และราคาใชส้ทิธเิทา่กนั คอลออปชัน่ทีม่อีายุ

ของสญัญายาวกวา่ เชน่หมดอายใุนอกี 4 เดอืนขา้งหนา้ จะมมีลูคา่สงูกวา่ออปชัน่ทีอ่ายสุัน้กวา่ เชน่ออปชัน่ที่

หมดอายใุนอกี 1 เดอืนขา้งหนา้ เนื่องจากอายสุญัญาทีย่าวกวา่ ยอ่มท าใหค้วามเป็นไปไดท้ีร่าคาสนิคา้อา้งองิ

จะเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีท่ าใหผู้ถ้อืออปชัน่มกี าไร 

5. อตัราดอกเบีย้ 

    อตัราดอกเบีย้ มผีลกระทบตอ่มลูคา่ของออปชัน่ เนื่องจากดอกเบีย้จะเป็นตัวก าหนด 

ตน้ทนุของการถอืคอลและพทุออปชัน่      

     คอลออปช ัน่ อตัราดอกเบีย้ทีส่งูขึน้ จะสง่ผล

ใหค้อลออปชัน่มคีา่สงูขึน้ไปดว้ย เนื่องจาก 

คอลออปชัน่ใหส้ทิธใินการซือ้สนิคา้อา้งองิในเวลา

ทีก่ าหนด นักลงทนุจงึตอ้งถอื “เงนิ” เพือ่เตรยีม

ซือ้ และเนื่องจากการเตรยีมเงนิไวท้กุบาททกุ

สตางคล์ว้นมตีน้ทนุ โดยตน้ทนุทีว่า่ก็คอือตัรา

ดอกเบีย้น่ันเอง การทีด่อกเบีย้สงูขึน้ ยอ่มท าให ้

มลูคา่ปัจจบุนัของเงนิทีถ่อื หรอืเงนิทีต่อ้งเตรยีมไว ้

ตัง้แตว่นันี้นอ้ยลง ยกตัวอยา่งเชน่ นายมองไกล

สามารถซือ้หุน้บรษัิท AAA ไดใ้นอกี 1 ปีขา้งหนา้ 

ดว้ยราคา 110 บาท ตามสทิธจิากคอลออปชัน่  

ถา้ปัจจบุนัอตัราดอกเบีย้อยูท่ี ่5% ดังนัน้ นายมอง

ไกลจะตอ้งเตรยีมเงนิในวันนีไ้วท้ี ่104.76 บาท 

เพราะเมือ่เวลา ผา่นไปครบ 1 ปีนายมองไกลจะได ้

เงนิอกี 5.24 บาท จากดอกเบีย้ระยะเวลา 1 ปีของ

เงนิ 104.76 บาท รวมเป็น 110 บาทพอด ีแตถ่า้

อตัราดอกเบีย้อยูท่ี ่10% นายมองไกลจะตอ้ง

เตรยีมเงนิในวนันี้เพยีง 100 บาทเทา่นัน้ก็จะมเีงนิ

ในอนาคตคอือกี 1 ปีขา้งหนา้เทา่กบั 110 บาท  

จะเห็นวา่ถา้อตัราดอกเบีย้สงูขึน้ตน้ทนุของการกนั

เงนิเพือ่ใชส้ทิธติามคอลออปชัน่จะนอ้ยลง ราคา

ออปชัน่จงึดงึดดูผูล้งทนุมากขึน้และสง่ผลใหร้าคา

คอลออปชัน่สงูขึน้ได ้
 

      พทุออปช ัน่ ดอกเบีย้ทีส่งูขึน้ จะสง่ผลให ้

ราคาของพทุออปชัน่ลดต า่ลง เนื่องจากมลูคา่

ปัจจบุนัของรายไดท้ีผู่ถ้อืออปชัน่จะไดรั้บจาก 

การใชส้ทิธขิายหุน้ ตามพทุออปชัน่ มคีา่ลดลง 

และยิง่อตัราดอกเบีย้สงูขึน้เทา่ใด คา่ของเงนิใน

ปัจจบุนัก็ยิง่ลดลงมากขึน้เทา่นัน้ จงึเป็นเหตใุห ้

ราคาของพทุออปชัน่ลดลงเมือ่อตัราดอกเบีย้

เพิม่ขึน้
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6. เงนิปนัผล 

      เงนิปันผล ส าหรับออปชัน่ทีใ่หส้ทิธใินการซือ้หรอืขายหุน้ เงนิปันผลจะสง่ผลกระทบตอ่ราคาของ 

ออปชัน่ดว้ย เพราะเมือ่หุน้มกีารจา่ยเงนิปันผล ราคาของหุน้ยอ่มลดลง และสง่ผลตอ่ราคาออปชัน่ หากเป็น 

คอลออปชัน่ การจา่ยเงนิปันผลของหุน้จะสง่ผลใหม้ลูคา่ของคอลออปชัน่ลดลง เนื่องจากราคาตลาดของหุน้

จะมกีารปรับตวัลดลงเทา่กบัจ านวนเงนิปันผลทีจ่า่ย สง่ผลกระทบใหค้า่คอลออปชัน่ปรับลดลงตามไปดว้ย 

      พทุอออปชัน่ การจา่ยเงนิปันผลของหุน้จะสง่ผลใหม้ลูคา่ของพทุออปชัน่เพิม่ขึน้ เนื่องจากราคาตลาด

ของหุน้จะมกีารปรับตวัลดลงเทา่กบัจ านวนเงนิปันผลทีจ่า่ย สง่ผลให ้

คา่พทุออปชัน่ปรับตัวเพิม่ขึน้ 

ประโยชนข์อง SET50 Index options 

1. ใชบ้รหิารความเสีย่ง  

    ผูล้งทนุทีม่พีอรต์ลงทนุในหุน้อยู ่โดยเฉพาะกลุม่ผูล้งทนุสถาบนั

ทีม่ักจะมพีอรต์ลงทนุในหุน้ทีอ่ยูใ่นกลุม่ดัชน ีSET50 สามารถเลอืก 

ใช ้SET50 Options เป็นเครือ่งมอืลดความเสีย่งในชว่งทีต่ลาดหุน้ไม่

เป็นใจได ้ซึง่จะท าใหช้ว่ยลดภาระในเวลาทีจ่ าเป็นตอ้งขายหุน้

จ านวนมาก อกีทัง้คา่ใชจ่า่ยก็ยังไมม่ากนักดว้ย เชน่ ผูล้งทนุทีม่ี

พอรต์ลงทนุในหุน้กลุม่ดัชน ีSET50 ยอ่มกงัวลหากตลาดตก ก็จะ 

ท าใหม้ลูคา่พอรต์ทีต่นมอียู ่มมีลูคา่ลดลงได ้จงึเขา้มาซือ้ SET50 

Put Options เพือ่เป็นการท าประกนัใหก้บัพอรต์ลงทนุของตน  

หากตลาดตกจนท าใหพ้อรต์ลงทนุทีถ่อืไวข้าดทนุผูล้งทนุก็สามารถ

ใชส้ทิธพิทุออปชัน่ และน าก าไรทีไ่ดจ้ากการใชส้ทิธมิาชดเชยกบั

ขาดทนุทีเ่กดิในพอรต์หุน้ 
 

2. ประโยชนใ์นการท าก าไร  

    ดว้ยเสน่หข์อง SET50 Options ทีส่ามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอืท า

ก าไรไดใ้นทกุสถานการณ ์อกีทัง้ยังสามารถใชเ้พิม่พลังเงนิทนุได ้

อกีดว้ย ผูล้งทนุจงึนยิมใช ้SET50 Options เป็นเครือ่งมอืเพิม่ 

ผลก าไรใหก้บัพอรต์ลงทนุ 

สรปุผลตอบแทนและความเสีย่ง 

      SET50 Index Options ในวนัทีส่ญัญาครบก าหนดจะสามารถ

สรปุผลตอบแทนและความเสีย่งได ้ดังรปูตอ่ไปนี ้
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กลยทุธทั์ง้สีน่ี ้(มชีือ่เลน่วา่ Fantastic 4) ตามรปูดา้นบน ตา่งก็มขีอ้ดจีดุเดน่แตกตา่งกนัออกไป 

Long Call และ Short Put ประสานพลังท าก าไร ในสภาวะตลาดขาขึน้ สว่น Short call กบั Long put มไีว ้

ส าหรับตลาดหมขีาลง 
 

อยา่งไรก็ตาม มขีอ้สงัเกตวา่ Long กบั Short ถงึจะเป็นกลยทุธท์ีเ่หมาะกบัภาวะตลาดกระทงิ หรอื

ภาวะตลาดหมเีหมอืนกนั แตก็่มคีวามเสีย่งแตกตา่งกนั  
 

ความเสีย่งของผูซ้ ือ้และผูข้ายแตกตา่งกนั เพราะผูซ้ ือ้ SET50 Options จะจา่ยเงนิคา่พรเีมีย่ม  

เพือ่แลกกบัสทิธใินการไดรั้บช าระราคาสว่นตา่ง ซึง่ความ เสีย่งของผูซ้ ือ้ก็คอื การทีไ่มม่โีอกาสไดใ้ชส้ทิธ ิ

สง่ผลใหข้าดทนุจากคา่พรเีมีย่มทีไ่ดจ้า่ยไป 

Long Call และ Long Put “จ ากดัความเสีย่งได ้ขาดทนุสงูสดุแคค่า่พรเีมีย่ม”  

เหมาะกบัคนทีไ่มต่อ้งการเสีย่งมาก แตก็่มตีน้ทนุคา่พรเีมีย่มทีต่อ้งจา่ยแกผู่ข้ายในตอนตน้ 

สว่นผูข้าย SET50 Options จะมคีวามเสีย่งมากกวา่ผูซ้ ือ้ ผูข้าย SET50 Options มคีวามเสีย่งทีอ่าจจะ

ตอ้งช าระเงนิใหก้บัผูซ้ ือ้ และยิง่ราคา SET50 Options เคลือ่นไหวไปในทางทีเ่ป็นประโยชนก์บัผูซ้ ือ้ ผูข้ายก็

ยิง่ขาดทนุ ดังนัน้ ผูล้งทนุทีใ่ชก้ลยทุธข์าย SET50 Options จงึมหีนา้ทีใ่นการวางหลักประกนัไวก้บัโบรกเกอร์

เพือ่รองรับการช าระราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้ ซึง่โดยปกตแิลว้จ านวนเงนิหลักประกนัทีผู่ข้ายออปชัน่ตอ้งวางไวก้บัโบ

รกเกอร ์ก็เป็นจ านวนเงนิทีม่ากกวา่คา่พรเีมีย่มทีผู่ข้ายจะไดรั้บ  

Short Call และ Short Put มคีวามเสีย่งสงูกวา่การ Long Call และ Short Call  

แตก็่ไมม่ตีน้ทนุคา่พรเีมีย่ม และมโีอกาสก าไรแมใ้นสภาวะทีต่ลาดไมไ่ปไหนเลยก็ตาม 

  

 

 

สรปุผลตอบแทนและความเสีย่ง  

Long SET50 Call Options - 

ความเสีย่งต า่  

- ในตลาดขาขึน้ เหมอืนกบั long SET50 Futures ไว ้ 

  ยิง่ดัชน ีSET50 ปรับตัวเพิม่ขึน้ ยิง่ไดก้ าไร 

- ในตลาดขาลง เหมอืนมปีระกนัรองรับขาดทนุสงูสดุ 

  ไมเ่กนิคา่พรเีมีย่ม  
 

Short SET50 Call Options - 

ความเสีย่งสงู 

- ในตลาดขาขึน้ มคีวามเสีย่งเทยีบเทา่ Short Futures เอาไว ้ 

   ยิง่ตลาดขึน้ ยิง่ขาดทนุ 

- ในตลาดขาลง หรอืไมม่ทีศิทาง (Sideways) ไดก้ าไรสงูสดุ 

   เทา่กบัคา่พรเีมีย่ม  
 

Long SET50 Put Options -  

ความเสีย่งต า่ 

- ในตลาดขาขึน้ เหมอืนซือ้ประกนัเอาไว ้ขาดทนุสงูสดุไมเ่กนิ 

  คา่พรเีมีย่ม  

- ในตลาดขาลง เหมอืน Short Futures เอาไว ้ 

   ยิง่ตลาดลง ยิง่ไดก้ าไร  
 

Short SET50 Put Options - 

ความเสีย่งสงู 

- ในตลาดขาขึน้ หรอืไมม่ทีศิทาง (Sideway) ไดก้ าไรสงูสดุ  

  เทา่กบัคา่พรเีมีย่ม 

- ในตลาดขาลง มคีวามเสีย่งเทยีบเทา่ Long Futures เอาไว ้ 

   ยิง่ตลาดลง ยิง่ขาดทนุ 
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กลยทุธแ์บบไหนจงึจะเหมาะกบัมอืใหม ่Options 

จากทีก่ลา่วมาทัง้หมด ผูล้งทนุมอืใหมใ่น Options ก็น่าจะเริม่จากการ Long กอ่น  

เนื่องจากกลยทุธก์ารลงทนุใน Options ไมว่า่จะเป็นการ Long Call หรอื Long Put ถอืวา่ 

มคีวามเสีย่งนอ้ยกวา่การ Short เพราะอยา่งนอ้ยทีส่ดุ เราก็ยังสามารถทีจ่ะจ ากดัผลขาดทนุไวไ้ด ้

ไมเ่กนิคา่พรเีมีย่ม (ภายใตส้มมตฐิานวา่จะตอ้งถอืไปจนถงึวนัหมดอาย)ุ  

         สรปุงา่ย ๆ ก็คอื หากคาดวา่ตลาดจะขึน้ อาจเลอืก Long SET50 Call Options  

สว่นในทางกลับกนัหากคาดวา่ ตลาดจะลง อาจเลอืก Long SET50 Put Options  

 

เมือ่เรารูส้กึคุน้เคยและเขา้ใจมากขึน้แลว้ จะขยับไปลองใชก้ลยทุธก์ารลงทนุใน Options  

ดว้ยการ Short ก็ไมส่าย 

 

 

 

 

 

 


