เจาะลึกลักษณะออปชัน
ออปชันคืออะไร
ออปชัน คือสัญญาระหว่างบุคคล 2 ฝา่ ย ทีผ่ ขู้ ายให้สทิ ธิแก่ผซู้ อ้ื ในการซือ้ หรือ
ขายสินทรัพย์อา้ งอิงภายใต้สญ
ั ญในราคาใช้สทิ ธิทไ่ี ด้ระบุไว้และภายในระยะเวลา
ทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
จากคํานิยามข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผูซ้ อ้ื ออปชันมีสทิ ธิเลือกทีจ่ ะใช้สทิ ธิหรือ
ไม่กไ็ ด้ และจะใช้สทิ ธิเมือ่ มีกาํ ไรจากการลงทุน และไม่ได้มภี าระผูกพันต้องปฏิบตั ิ
ตามสัญญา ในขณะทีผ่ ขู้ ายออปชันมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามสัญญาเมื่อ
ผูซ้ อ้ื มาขอใช้สทิ ธิผขู้ ายไม่มสี ทิ ธิเลือกแต่มภี าระผูกพันไม่สามารถบิดพลิว้ ได้
และเพือ่ ให้ได้สทิ ธิในการซือ้ หรือขายสินทรัพย์อา้ งอิงนัน้ มา ผูซ้ อ้ื ออปชันต้องชําระ
ค่าซือ้ สัญญาซึง่ เรียกว่าเรียกว่าค่าพรีเมียม
เนื้อหาในส่วนนี้จะขอใช้ SET50 Index Options เป็ นสินทรัพย์อ้างอิงภายใต้สญ
ั ญาในการอธิบาย ทัง้ นี้เนื่องจาก
SET50 Index Options เป็ นออปชันทีม่ กี ารซือ้ ขายแล้วในตลาดอนุพนั ธ์แห่งประเทศไทยหรือตลาด TFEX

ออปชันแบงตามลักษณะการใชสิทธิได 2 แบบดังนี้
- คอลออปชัน (Call Option) คือสัญญาระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย ที่ผู้ขายให้สทิ ธิแก่ผู้ซ้อื
คอลออปชันในการซือ้ สินทรัพย์อา้ งอิงภายใต้สญ
ั ญา ซึง่ ในทีน่ ้ีคอื SET50 Index ในราคาใช้สทิ ธิ
ทีไ่ ด้ระบุไว้ ภายในระยะเวลาทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
- พุทออปชัน (Put Option) คือ สัญญาระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย ที่ผู้ขายให้สทิ ธิแก่ผู้ซ้อื
พุทออปชันในการขายสินทรัพย์อ้างอิงภายใต้สญ
ั ญา ซึ่งในที่น้ีคอื SET50 Index ในราคา
ใช้สทิ ธิทร่ี ะบุไว้ ภายในระยะเวลาทีร่ ะบุไว้ในสัญญา

สถานะของออปชัน
กรณี คอลออปชัน
ถ้าราคาใช้สทิ ธิของคอลออปชันน้อยกว่าระดับดัชนี SET50 Index
คอลออปชันนัน้ ถือว่ามีสถานะเป็ น In-the-money (ITM) เพราะว่าผูถ้ อื
คอลออปชันมีสทิ ธิทจ่ี ะซือ้ ระดับดัชนี SET50 Index ในระดับดัชนีทต่ี ่าํ กว่า
ราคาตลาดในขณะนัน้ ผูถ้ อื คอลออปชันย่อมทีจ่ ะใช้สทิ ธิ ถ้าราคาใช้สทิ ธิ
ของคอลออปชันเท่ากับระดับดัชนี SET50 Index คอลออปชันนัน้ ถือว่ามีสถานะเป็ น At-the-money (ATM) และถ้า
ราคาใช้สทิ ธิของคอลออปชันมากกว่าระดับดัชนี SET50 Index คอลออปชันนัน้ ถือว่ามีสถานะเป็ น Out-of-the-money
(OTM) ซึง่ ทัง้ 2 กรณีหลังนี้ ผูถ้ อื คอลออปชันจะไม่ใช้สทิ ธิอนั เนื่องมาจากออปชันไม่มมี ลู ค่า
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กรณี พทุ ออปชัน ถ้าราคาใช้สทิ ธิของพุทออปชันมากกว่าระดับดัชนี SET50 Index พุทออปชันนัน้ ถือว่ามีสถานะเป็ น
In-the-money (ITM) เพราะว่าผูถ้ อื พุทออปชันมีสทิ ธิทจ่ี ะขายระดับดัชนี SET50 Index ในระดับดัชนีทส่ี งู กว่าราคา
ตลาดในขณะนัน้ ผูถ้ อื พุทออปชันย่อมทีจ่ ะใช้สทิ ธิ ถ้าราคาใช้สทิ ธิของพุทออปชันเท่ากับระดับดัชนี SET50 Index พุทอ
อปชันนัน้ ถือว่ามีสถานะเป็ น At-the-money (ATM) และถ้าราคาใช้สทิ ธิของ พุทออปชันน้อยกว่าระดับดัชนี SET50
Index พุทออปชันนัน้ ถือว่ามีสถานะเป็ น Out-of-the-money (OTM) ซึง่ ทัง้ 2 กรณีหลังนี้ผถู้ อื พุทออปชันจะไม่ใช้สทิ ธิ
อันเนื่องมาจากออปชันไม่มมี ลู ค่า

คาพรีเมี่ยม
ค่าพรีเมีย่ ม คือ จํานวนเงินทีผ่ ซู้ ้อื ออปชัน (ทัง้ Call และ Put) จ่ายเพื่อซื้อสิทธิซ้อื หรือสิทธิขายให้กบั ผูข้ ายออปชัน
ค่าพรีเมียมทีผ่ ซู้ อ้ื ออปชันจ่ายจะเป็ นต้นทุนของผูซ้ อ้ื ในขณะเดียวกันค่าพรีเมียมนี้จะกลายเป็ นรายรับของผูข้ ายออปชัน
ค่าพรีเมีย่ มของออปชันประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือมูลค่าทีแ่ ท้จริง (Intrinsic Value) และมูลค่าตามเวลา (Time Value)
ออปชันทัง้ คอลและพุทจะมีมูลค่าที่แท้จริงเมื่อออปชันนัน้ มีสถานะเป็ น In-the-money หรือเมื่อนักลงทุนใช้สทิ ธิแล้ว
มูลค่าจากการใช้สทิ ธิมผี ลตอบแทนสุทธิเป็ นบวก

ดังนัน้ โดยคํานิยามแล้วออปชันที่มสี ถานะเป็ น At-the-money และ Out-of-the-money จะมีมูลค่าที่แท้จริงเป็ น
ศูนย์หรือไม่มมี ลู ค่าทีแ่ ท้จริง มูลค่าตามเวลาคือส่วนต่างระหว่างค่าพรีเมีย่ มและมูลค่าทีแ่ ท้จริง

เปรียบเทียบว่ามูลค่าตามเวลาเปรียบเสมือนการซื้อความหวัง (Hope)
จ่ายเงินซือ้ ออปชันเพือ่ ซือ้ เวลาลุน้ ให้ออปชันทีถ่ อื อยูม่ กี าํ ไร

ซึ่งคือการที่นักลงทุนยินดีท่จี ะ

ออปชันทีม่ สี ถานะเป็ น In-the-money จะมีทงั ้ มูลค่าทีแ่ ท้จริงและมูลค่าตามเวลา ส่วนออปชันทีม่ สี ถานะเป็ น
At-the-money และ Out-of-the-money จะมีแต่มลู ค่าตามเวลาเท่านัน้
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ตัวอย่างเช่น คอลออปชันซือ้ ขายกันทีร่ าคา 45 จุด และ พุทออปชันซือ้ ขายกันทีร่ าคา 25 จุด ถ้าสมมติวา่
SET50 Index มีคา่ เท่ากับ 535 จุด คอลและพุทออปชันดังกล่าวมี Intrinsic Value และ Time Value
อย่างละเท่าไร

โดยทัวไปแล้
่
วออปชันที่มกี ารซื้อขายอยู่ในตลาดที่มกี ารจัดตัง้ อย่างเป็ นทางการจะมีการกําหนดลักษณะของสัญญา
ออปชันไว้เป็ นสัญญามาตรฐาน SET50 Index Options ก็เช่นกัน เป็ นออปชันทีซ่ อ้ื ขายกันในตลาดอนุ พนั ธ์ฯ และมี
ลักษณะรายละเอียดทีก่ ําหนดไว้ในสัญญาเป็ นมาตรฐานและประกาศให้ทราบโดยทัวกั
่ น เพื่อให้นกั ลงทุนสามารถทราบ
ถึงลักษณะของออปชันนักลงทุน จึง สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้ง่า ย โดยสิง่ ที่ผู้ซ้ือผู้ข ายจะตกลงกันจะมีเพียง
“ค่าพรีเมียม” ซึง่ เป็ นราคาของออปชันเท่านันเอง
่
โดยลักษณะของ SET50 Index Options หรือทีเ่ รียกกันว่า Contract
Specification ทีน่ กั ลงทุนควรจะศึกษาในรายละเอียดก่อนการซือ้ ขายมีดงั นี้

สินคาอางอิง (Undelying asset)
สินค้าอ้างอิง (Undelying asset) คือ SET50 Index สําหรับ SET50 Index เป็ นดัชนีราคาหุน้ ทีใ่ ช้
แสดงราคาหุน้ สามัญ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 50 หลักทรัพย์
ซึง่ เป็ นหลักทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงและมีสภาพคล่องสูง
อย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งตะกร้าหุน้ 50 ตัวดังกล่าว สามารถสะท้อนการเคลื่อนไหวของตลาด
หลักทรัพย์โดยรวมได้ดมี าก จึงสามารถนํามาเป็ นสินค้าอ้างอิงของออปชันได้

ตัวคูณดัชนี (Multiplier)
เนื่องจากค่าพรีเมียมของ SET50 Index Options มีหน่วยเป็ นจุด เมื่อนักลงทุนซือ้ หรือขายออปชัน
นักลงทุนจะทราบได้อย่างไรว่านักลงทุนจะต้องจ่ายเงินหรือรับเงินเป็ นจํานวนกี่บาท ดังนัน้ ในการ
แปลงหน่ วยจากจุดให้เป็ นบาทจึงต้องมีการกําหนดตัวคูณดัชนี ตัวคูณดัชนีคอื ตัวเลขที่กําหนดค่า
ของดัชนี SET50 Index 1 จุด ว่ามีค่าเท่ากับเงินกีบ่ าท หรือคือตัวเลขทีใ่ ช้แปลงค่าดัชนีมาเป็ น
จํานวนเงินนันเอง
่
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สําหรับ SET50 Index Options ดัชนี 1 จุด จะมีมลู ค่าเท่ากับเงิน 200 บาท เช่น หากซือ้ SET50 Call Options ทีม่ คี ่า
พรีเมียมเท่ากับ 50 จุด ดังนัน้ ในวันแรกทีต่ กลงซื้อขาย ผูซ้ อ้ื จะต้องจ่ายเงินให้แก่ผขู้ ายเท่ากับ 50 จุด× 200 บาท
= 10,000 บาท

ประเภทของการใชสทิ ธิ (Exercise style)
SET50 Index Options เป็ นออปชันทีม่ ลี กั ษณะเป็ นแบบ European Style กล่าวคือ ผูซ้ อ้ื ออปชัน
ทัง้ คอลและพุท ออปชัน สามารถใช้ส ิทธิไ ด้ค รัง้ เดีย วในวัน ที่ใ ห้ทํา การซื้อ ขายได้เป็ น วัน สุด ท้า ย
(Last Trading Day) เท่านัน้ หากยังไม่ถงึ วันทีใ่ ห้ทาํ การซือ้ ขายได้เป็ นวันสุดท้าย ผูซ้ อ้ื จะขอใช้สทิ ธิ
ก่อนไม่ได้ ดังนัน้ หากผูซ้ ้อื ต้องการรับรูก้ ําไรขาดทุนจากการซื้อหรือขายออปชันก่อนครบกําหนด
จะต้องใช้วธิ กี ารล้างสถานะ (Offset Position) เท่านัน้ โดยส่วนต่างระหว่างค่าพรีเมียมทีจ่ ่ายซื้อ
SET50 Options และค่าพรีเมียมทีไ่ ด้รบั จากการขาย SET50 Index Options คือกําไรขาดทุนจาก
การซือ้ ขายออปชันนันเอง
่

เดือนที่สัญญาครบกําหนด
SET50 Index Options ทีเ่ ปิ ดให้ซอ้ื ขายจะมีอายุของสัญญาแตกต่างกันไปโดยจะมี
เดือนทีส่ ญ
ั ญาครบกําหนดอายุทุกไตรมาส ได้แก่เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน
และธันวาคม ทัง้ นี้ SET50 Index Options ในแต่ละเดือนจะสามารถซือ้ ขายได้จนถึง
วันทําการก่อนหน้าวันทําการสุดท้ายของเดือนทีอ่ อปชันนัน้ ๆหมดอายุและเมือ่
ออปชันเดือนนัน้ ๆ หมดอายุ จะมีออปชันรุน่ ใหม่ทห่ี มดอายุเดือนเดียวกันแต่เป็ นปี
ถัดไปขึน้ มาแทนที่ เช่น SET50 Index Options ทีห่ มดอายุเดือนมิถุนายน ซึง่ มีวนั
ทําการวันสุดท้ายคือวันที่ 30 มิถุนายน ดังนัน้ วันทีส่ ามารถซือ้ ขายได้เป็ นวัน
สุดท้ายคือวันที่ 29 มิถุนายน โดยในวันที่ 29 มิถุนายนจะมี SET50 Index Options
ทีห่ มดอายุเดือนมิถุนายนของปี ถดั ไปขึน้ มาให้ซอ้ื ขายทดแทนสัญญารุน่ ดิมทีก่ าํ ลัง
จะหมดอายุลง

ชวงเวลาซื้อขาย (Trading Hours)
โดยปกติแล้วช่วงเวลาซือ้ ขายของตลาดอนุพนั ธ์ทวโลกจะเปิ
ั่
ดก่อนและปิดหลังตลาดของ
สินค้าอ้างอิง (Cash market) ทีอ่ อปชันนัน้ ไปอ้างอิงอยูต่ ลาดอนุพนั ธ์แห่งประเทศไทยก็
เช่นกันเวลาทําการจะเปิดเร็วกว่าตลาดหลักทรัพย์ 15 นาที และปิ ดช้ากว่า 15 นาที ทัง้ นี้
เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั ลงทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนทัง้ ในตลาดหุน้ และตลาดอนุ พนั ธ์
ช่วงเวลาซือ้ ขายมีดงั นี้
ช่วงก่อนเปิ ดตลาดภาคเช ้า

9.15 น. - 9.45น.

ช่วงเปิ ดตลาดภาคเช ้า

9.45 น. - 12.30 น.

ช่วงก่อนเปิ ดตลาดภาคบ่าย

14.00 น. - 14.30 น.

ช่วงเปิ ดตลาดภาคบ่าย

14.30 น. - 16.55 น.
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ชวงราคาซือ้ ขายขัน้ ต่าํ (Minimum Tick Size)
ค่าพรีเมียมที่นักลงทุนตกลงซื้อขายกันนี้จะมีหน่ วยที่ละเอียดที่สุดเป็ นทศนิยม1 ตําแหน่ งเท่านัน้ เช่น
นักลงลงทุนอาจเสนอซือ้ ขายออปชันกันทีร่ าคา 25.00 จุด, 25.10 จุด และ 25.20 จุด เป็ นต้น แต่ไม่สามารถเสนอราคา
ทีม่ จี ุดทศนิยมสองตําแหน่ง เช่น 25.15 จุดได้เพราะระบบการซือ้ ขายจะไม่รบั คําสังดั
่ งกล่าว

ราคาใชสิทธิ (Exercise Price)
ตลาดอนุ พนั ธ์ฯแห่งประเทศไทยกําหนดให้ราคาใช้สทิ ธ์ในแต่ละช่วงห่างกันเท่ากับ 10 จุด โดยทีช่ ว่ ง
เริม่ ต้นของทุกวันทําการกําหนดให้ม ี
• Series ที่ At-the-money 1 Series
• Series ที่ In-the-money 5 Series
• Series ที่ Out-of-the-money 5 Series
SET50 Index Options
ทีซ่ อ้ื ขายกันในตลาดอนุพนั ธ์ฯ จะมี “ราคาใช้สทิ ธิ” ทีแ่ ตกต่างกันไป โดยราคาใช้สทิ ธิ
ของออปชันแต่ละตัวจะเป็ นจํานวนเต็มสิบและห่างกัน Series ละ 10 จุด เช่น
SET50 Index Options ทีซ่ อ้ื ขายอาจมีราคาใช้สทิ ธิท่ี 600 จุด 610 จุด และ 620 จุด
เป็ นต้น แต่จะไม่มรี าคาใช้สทิ ธิ 605 จุด เพราะไม่ใช่จาํ นวนเต็มสิบในแต่ละวันตลาด
อนุพนั ธ์ฯ จะตรวจสอบว่าดัชนี SET50 Index ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในแต่ละวันปิ ด
ทีร่ ะดับดัชนีเท่าไร ทัง้ นี้ เพื่อดูแลให้ SET50 Index Options ทีซ่ อ้ื ในตลาดอนุ พนั ธ์ฯ
ในวันรุง่ ขึน้ มีราคาใช้สทิ ธิทส่ี อดคล้องกับการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 Index ที่
เปลีย่ นแปลงไป โดยตลาดอนุ พนั ธ์ฯ จะดูแลให้ SET50 Options ทีซ่ อ้ื ขายในแต่ละ
อายุส ญ
ั ญา มีร าคาใช้ส ิทธิท่ีแ ตกต่ า งกัน อย่า งน้ อ ย 11
ระดับ ราคาด้ว ยกัน
ประกอบด้วย
ราคาใช้สทิ ธิท่ี น้อยกว่า ราคาปิดของดัชนี SET50 Index ของวันทําการก่อนหน้า อย่างน้อย 5 ระดับราคา
ราคาใช้สทิ ธิท่ี ใกล้เคียง กับราคาปิดของดัชนี SET50 Index ของวันทําการก่อนหน้า จํานวน 1 ระดับราคา
ราคาใช้สทิ ธิท่ี มากกว่า ราคาปิดของดัชนี SET50 Index ของวันทําการก่อนหน้า อย่างน้อย 5 ระดับราคา

ตัวอย่างเช่น
ในวันที่ 28 มิ.ย. ซึง่ เป็ นวันทําการก่อนทีจ่ ะเปิดทําการซือ้ ขาย SET50 Index Options ดัชนี SET50 Index ปิดทีร่ ะดับ
503.40 จุด ในวันทําการถัดไป (29 มิ.ย.) จะมี SET50 Index Options ทีม่ รี าคาใช้สทิ ธิแตกต่างกันให้เลือกซือ้ ขาย
ดังตารางขวามือ
กรณี Call Options
• มีราคาใช้สทิ ธิท่ี OTM อย่างน้อย 5 Series เช่น 510 - 550 จุด
• มีราคาใช้สทิ ธิท่ี ATM เท่ากับ 1 Series เช่น 500 จุด
• มีราคาใช้สทิ ธิท่ี ITM อย่างน้อย 5 Series เช่น 450 - 490 จุด
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กรณี Put Options
• มีราคาใช้สทิ ธิท่ี OTM อย่างน้อย 5 Series เช่น 450 - 490 จุด
• มีราคาใช้สทิ ธิท่ี ATM เท่ากับ 1 Series เช่น 500 จุด
• มีราคาใช้สทิ ธิท่ี ITM อย่างน้อย 5 Series เช่น 510 - 550 จุด
ถ้าหากว่า ณ สิน้ วันที่ 29 มิ.ย. ดัชนี SET50 Index เปลีย่ นไปตลาดอนุ พนั ธ์
จะมีการตรวจสอบราคาปิดของ SET50 Index เพือ่ รักษาให้มจี าํ นวน
Series ที่ In-the-money และ Out-of-the-money อย่างน้อยอย่างละ 5
Series เสมอ หากพบว่าต้องเพิม่ Series ใหม่ ตลาดอนุ พนั ธ์จะเพิม่ Series
ใหม่ในวันทําการถัดไป ขึน้ มาให้ผลู้ งทุนสามารถเลือกซือ้ ขาย Series ทีเ่ พิม่
มาใหม่กจ็ ะคงอยูใ่ ห้ซอ้ื ขายไปจนถึงวันทีอ่ อปชันหมดอายุ
ตัวอย่างเช่น
หากวันที่ 29 มิ.ย. ดัชนี SET50 Index เพิม่ ขึน้ จาก 503.40 จุด ไป
ปิดทีร่ ะดับราคา 512.96 จุด ดังนัน้ ราคาใช้สทิ ธิท่ี ATM จะเท่ากับ 510 จุด
มีผลทําให้ SET50 Index Options ทีม่ รี าคาใช้สทิ ธิมากกว่า ดัชนี SET50
Index เหลือแค่ 4 ระดับจึงต้องมีการเพิม่ SET50 Index Options ทีม่ รี าคา
ใช้สทิ ธิ ณ 560 จุด ขึน้ มาอีก 1 ระดับราคา เพือ่ รักษาให้ม ี SET50 Index
Options ทีม่ รี าคาใช้สทิ ธิมากกว่า ดัชนี SET50 Index อย่างน้อย 5 ระดับ
อยูเ่ สมอ ทําให้ราคาใช้สทิ ธิทม่ี ใี ห้เลือกในแต่ละรุน่
มีดงั ตารางขวามือ
กรณี Call Options
• มีราคาใช้สทิ ธิท่ี OTM อย่างน้อย 5 Series เช่น 520 - 560 จุด
• มีราคาใช้สทิ ธิท่ี ATM เท่ากับ 1 Series เช่น 510 จุด
• มีราคาใช้สทิ ธิท่ี ITM อย่างน้อย 5 Series เช่น 450 - 500 จุด
กรณี Put Options
• มีราคาใช้สทิ ธิท่ี OTM อย่างน้อย 5 Series เช่น 450 - 500 จุด
• มีราคาใช้สทิ ธิท่ี ATM เท่ากับ 1 Series เช่น 510 จุด
• มีราคาใช้สทิ ธิท่ี ITM อย่างน้อย 5 Series เช่น 520 - 560 จุด

การเปลีย่ นแปลงราคาซือ้ ขายสูงสุดในแตละวัน (Price Limit)
ค่าพรีเมียมของออปชันทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงไปได้ระหว่างวันจะคํานวณได้จากสูตรการคํานวณคือ Previous Day
Option Settlement Price (Reference Price) + 30% ของราคาปิ ดของ SET50 Index ในวันทําการก่อนหน้า โดยใน
กรณีทร่ี าคาตํ่าสุดทีค่ าํ นวณได้มคี า่ ติดลบจะกําหนดให้ราคาตํ่าสุดทีซ่ อ้ื ขายได้เท่ากับ 0.1 จุด ตัวอย่างเช่น ถ้า Previous
Day Option Settlement Price ของคอลออปชันเท่ากับ 50 จุด และราคาปิดของ SET50 Index ในวันทําการก่อนหน้า
เท่ากับ 520.00 จุด ดังนัน้ Price Limit ของคอลออปชันในวันทําการถัดไปจะเท่ากับ
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ราคาสูงสุด: 50 + (0.3) (520.00) = 206.0 จุด
ราคาต่าํ สุด: 50 – (0.3) (520.00) = 0.1 จุด

วันสุดทายของการซือ้ ขาย (Last Trading Day)
วันทําการที่สามารถซื้อขายได้เป็ นวันสุดท้าย (Last Trading Day) คือ วันทําการก่อน
วันทําการสุดท้ายของเดือนทีส่ ญ
ั ญาสิน้ สุดอายุ เช่น วันทําการสุดท้ายของเดือนธันวาคมคือวันที่
30 ธ.ค. ดังนัน้ วันทําการทีส่ ามารถซือ้ ขายได้เป็ นวันสุดท้ายคือวันที่ 29 ธ.ค. ในกรณีทต่ี รงกับ
วันหยุดให้เลื่อนขึน้ มาเร็วขึน้ เช่น สมมติวา่ วันที่ 30 ธ.ค. ตรงกับวันเสาร์ ดังนัน้ วันทําการ
สุดท้ายของเดือนธันวาคมคือวันที่ 29 ธ.ค. วันทําการทีส่ ามารถซือ้ ขายได้เป็ นวันสุดท้ายจึงเป็ น
วันที่ 28 ธ.ค. และในวันทําการซือ้ ขายวันสุดท้ายจะสามารถซือ้ ขายสัญญาของเดือนทีจ่ ะสิน้ สุด
อายุได้ถงึ เวลา 16:30 น. เท่านัน้ ในขณะทีส่ ญ
ั ญาของเดือนทีย่ งั ไม่หมดอายุสามารถซือ้ ขายได้ถงึ เวลา
16:55 น. ตามปกติ

ราคาทีใ่ ชชาํ ระราคาในวันซือ้ ขายวันสุดทาย (Final Settlement Price)
ในการคํานวณราคา Final settlement price นัน้ ตลาดอนุ พนั ธ์ได้กาํ หนดให้ใช้คา่ เฉลีย่ ของ SET50 Index ของ
วันซือ้ ขายสุดท้าย โดยกําหนดให้ใช้คา่ ดัชนีรายนาทีตงั ้ แต่เวลา 16.01 – 16.30 น. บวกกับระดับดัชนีราคาปิด SET50
Index ของวันนัน้ และกําหนดให้ตดั ค่ามากทีส่ ดุ 3 ค่าและค่าทีน่ ้อยทีส่ ดุ 3 ค่าออก และใช้คา่ ทศนิยม 2 ตําแหน่ง
เท่านัน้ ซึง่ เป็ นหลักเกณฑ์เดียวกันกับการคํานวณราคา Final settlement price ของ SET50 Index Futures

วิธีการสงมอบหรือชําระราคา (Settlement Method)
วิ ธีการส่งมอบหรือชําระราคาของ SET50 Index options นัน้ กําหนดให้ชาํ ระราคาเป็ นเงิน
สด (Cash Settlement) เนื่องจากเป็ นการยากทีน่ กั ลงทุนจะหาตะกร้าหุน้ จํานวน 50ตัว ทีม่ ี
สัดส่วนเดียวกันกับระดับดัชนี SET50 Index มาส่งมอบกันได้ จึงต้องชําระราคาเป็ นเงินสด
โดยในวันซือ้ ขายวันสุดท้ายนัน้ สัญญาไหนทีม่ สี ถานะเป็ น ITM สํานักหักบัญชีจะทําการใช้
สิทธิให้โดยอัตโนมัติ (Automatic Exercise) โดยทีน่ กั ลงทุนไม่ตอ้ งแจ้งความประสงค์ขอใช้
สิทธิเหมือนกับ warrant อย่างไรก็ตาม เนื่องจากออปชันเป็ นสัญญาสิทธิ นักลงทุนมีสทิ ธิ
เลือกที่จะใช้หรือไม่ใช้สทิ ธิกไ็ ด้ ถ้านักลงทุนต้องการที่จะไม่ใช้สทิ ธิแม้ว่าจะมีกําไรจากการใช้
สิทธินักลงทุนสามารถจะขอไม่ใช้สทิ ธิกไ็ ด้ โดยแจ้งความประสงค์ไปยังโบรกเกอร์ทน่ี ักลงทุนใช้บริการอยู่ แต่เป็ นสิง่ ที่
นักลงทุนไม่ควรปฎิบตั ิ นักลงทุนควรทีจ่ ะใช้สทิ ธิเมือ่ มีกาํ ไรจากการใช้สทิ ธิถงึ แม้เป็ นจํานวนเงินทีเ่ ล็กน้อยก็ตาม
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