
เรื่องต้องรูก่้อนลงทุนใน Options (1/4)

1

1. Options = “สิทธ์ิ” ว่าจะซ้ือหรือขาย “สินทรัพย์” (ในท่ีน่ีคือ SET50 Index) ณ ราคาท่ีตก
ลงกันไว้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงในอนาคต โดยต้องจ่าย “ค่า Premium” เพื่อได้สิทธ์ิน้ันมา

○ สิทธิท่ี์จะซื้อเรียกว่า “Call” และ สิทธิท่ี์จะขายเรียกว่า “Put” 

○ เช่น 975CALL ณ 29 ธนัวาคม 2021 แปลว่า คุณมีสิทธิท่ี์จะซื้อ SET50 Index ณ สิ้นวันท าการ 29 ธนัวาคม 
2021 ในราคา 975 จุด มาเป็นของคุณ (วันนี้คุณไม่ต้องจ่ายเงิน 975 บาทเพื่อซื้อ แต่คุณจ่ายแค่ค่า Premium 
เพื่อ lock สิทธิข์องคุณไว้)

○ ดังนั้น หาก ณ สิ้นวันท าการวันท่ี 29 ธนัวาคม 2021 ราคา SET50 Index อยู่ท่ี 960 จุด ผู้ลงทุน “มีสิทธิเ์ลือก” 
ท่ีจะไม่ใช้สิทธิเ์พราะขาดทุน (ไปซื้อจากตลาดเองราคาถูกกว่า) แต่ถ้าราคากลับเป็น 980 จุด ผู้ลงทุน “มี
สิทธิเ์ลือก” ท่ีจะใช้สิทธิเ์พราะก าไร (ไปซื้อจากตลาดเองราคาแพงกว่า)
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ถ้าคุณ “เก็ง” ว่า SET50 Index ราคาจะลง
(เช่น เก็งว่าน่าจะลงไปต่ากว่า 900 จุดในอนาคต)

การซื้อ “PUT” ณ ราคาใดก็ได้ท่ีสงูกว่า 900 จุด จะท าให้คณุมี
สทิธิ์ขาย SET Index50 สงูกว่าราคาตลาด หากราคาตลาดลด
ต่าลงกว่าราคาท่ีระบุไว้ใน PUT OPTIONS

ถ้าคุณ “เก็ง” ว่า SET50 Index ราคาจะข้ึน
(เช่น เก็งว่าน่าจะข้ึนไปสูงกว่า 975 จุดในอนาคต)

การซื้อ “CALL” ณ ราคาใดก็ได้ท่ีต่ากว่า 975 จุด จะท าให้คณุ
มสีทิธิ์ซื้อ SET Index50 ต่ากว่าราคาตลาด หากราคาตลาดพุ่ง
ขึ้นสงูกว่าราคาท่ีระบุไว้ใน CALL OPTIONS

2. วิธกีารลงทุน เพียงแค่ “เก็ง” ว่าราคาของ SET50 Index 
จะข้ึนหรือลงเป็นเท่าไหร่ ณ เวลาต่างๆในอนาคต
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3. การท าก าไรและตัดขาดทุนท าได้ 2 วิธี วิธ1ี: กรณถืีอ 1000CALL จนครบอายุสัญญา

เช่น ราคา SET50 Index วันนี้ 950 จุด คณุเก็งว่าราคาจะขึ้นไป
สงูกว่า 1,000 จุด ณ สิน้วันท าการ 29 ธันวาคม 21 จึงซื้อ 1000CALL
(สทิธิ์ซื้อ SET50 Index ในราคา 1,000 จุด) โดยจ่าย Premium 10 จุด

สามารถเลือกสัญญาตามวันครบ
ก าหนดอายุได้

1

2 สามารถเลือกสัญญาตามราคา
ท่ีเก็งไว้เพื่อท าก าไร

กรณนีี้สมมติว่าเลือกซื้อ 1000CALL 
โดยจ่าย Premium (ต้นทนุ) 10 จุด หรอื 
2,000 บาท

950

1,100

รับรู้ก าไรจากส่วน
ต่างราคา 90 จุด

(1,100 – 1,000 – 10)

920

ณ วันหมดอายุ

รบัรูก้ าไรจากส่วนต่างราคาตามสัญญาและราคาจริง 
(หรอืตัดขาดทนุตามค่า Premium กรณไีมใ่ชส้ิทธิ์)

3 แต่ละสัญญามต้ีนทนุซื้อขายที่
แตกต่างกัน ถ้าเก็งราคาไว้ไกลมากๆ 
ต้นทนุก็จะถูกกว่า (เพราะโอกาสท่ี 
SET50 Index จะไปถึงย่อมมีน้อยกว่า)

ดัชนีเร่ิมท าก าไร เม่ือคุณจ่าย Premium 10 จุด1,010

กรณี 1: หากราคา SET50 Index ณ วันท่ี 1000CALL
หมดอายุพุ่งขึ้นเป็น 1,100 จุด เลือกใช้สิทธ์ิซ้ือ รับรู้
ก าไรจากส่วนต่างราคา (ย่ิงราคาจริงสูงเท่าไหร่ ย่ิงก าไรมาก)

ราคา SET50 Index ณ วันท่ีคุณซ้ือ 1000CALL

กรณี 2: ราคา SET50 Index ณ วันท่ี CALLหมดอายุ
ร่วงลงไปเป็น 920 จุด เลือกไม่ใช้สิทธ์ิซ้ือ ตัดขาดทุน
แค่ 10 จุดเท่ากับ Premium

ต้นทุนของคุณ = 10 จุด
1,000 ราคาใช้สิทธ์ิซ้ือ SET50 Index ตามสัญญา 1000CALL

SET50 Index
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3. การท าก าไรและตัดขาดทุนท าได้ 2 วิธี วิธ2ี: ขายสิทธิ ์1000CALL ต่อให้คนอ่ืนก่อนครบอายุสัญญา

เช่น ราคา SET50 Index วันนี้ 950 จุด คณุเก็งว่าราคาจะขึ้นไป
สงูกว่า 1,000 จุด ณ สิน้วันท าการ 29 ธันวาคม 21 จึงซื้อ 1000CALL
(สทิธิ์ซื้อ SET50 Index ในราคา 1,000 จุด) โดยจ่าย Premium 10 จุด

สามารถเลือกสัญญาตามวันครบ
ก าหนดอายุได้

1

2 สามารถเลือกสัญญาตามราคา
ท่ีเก็งไว้เพื่อท าก าไร

กรณนีี้สมมติว่าเลือกซื้อ 1000CALL 
โดยจ่าย Premium (ต้นทนุ) 10 จุด หรอื 
2,000 บาท

950

1,025

ขายก่อนวันหมดอายุ

ไมต้่องรอให้ถึงดัชนีท่ีท าก าไรหรอืให้หมดอายุ คณุสามารถขายสิทธิ์ต่อและรบัรู้
ก าไรจากส่วนต่างค่า Premium ท่ีคณุจ่ายไปและได้รบัมาจากผู้ซื้อสิทธิ์ต่อ 
(ในกรณีนี้สมมติใหร้าคาของ SET Index50 ขึ้นไปเป็น 980 จุด และผู้ซ้ือต่อ จ่ายซ้ือ 
1000CALL ต่อจากคุณด้วย Premium 25 จุด)

3 แต่ละสัญญามต้ีนทนุซื้อขายที่
แตกต่างกัน ถ้าเก็งราคาไว้ไกลมากๆ 
ต้นทนุก็จะถูกกว่า (เพราะโอกาสท่ี 
SET50 Index จะไปถึงย่อมมีน้อยกว่า)

ดัชนีเร่ิมท าก าไร เม่ือคุณจ่าย Premium 10 จุด1,010

ราคา SET50 Index ณ วันท่ีคุณซ้ือ 1000CALL

ต้นทุนของคุณ = 10 จุด
1,000 ราคาใช้สิทธ์ิซ้ือ SET50 Index ตามสัญญา 1000CALL

SET50 Index

ราคา SET50 Index ณ วันท่ีคุณขายต่อ 1000CALL

คนซ้ือต่อ ยอมจ่าย Premium 25 จุด (กรณีราคาขึ้น) 
ณ วันท่ีขายต่อ 1000CALL

980

รับรู้ก าไรจากการขายต่อ 
15 จุด (25 – 10)


