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ตอนที่ 216   ออปชั่นกับ DW : ความเหมือนท่ีแตกตาง 
 
 จากที่ “นัดพบอนุพันธ” ไดแนะนําใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ หรือ Derivative Warrants (DW) ไปหลายครั้ง
แลว แตก็ยังมีคําถามเขามาเปนระยะวา อินเด็กซออปชั่น (Index Options) ของ TFEX นั้น เหมือนหรือแตกตางจาก 
DW ซึ่งเริ่มมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้อยางไรบาง “นัดพบอนุพันธ” จึงขออธิบายโดยสรุปเกี่ยวกับ
ความเหมือนและความตางระหวางสินคาทั้งสองประเภทนี้ เพ่ือใหเกิดความเขาใจกันครับ 
 
 เริ่มจากออปชั่นที่มีการซื้อขายใน TFEX กันกอนครับ สัญญาออปชั่นเปนสิทธิที่ผูขายใหแกผูซื้อในการที่จะ 
ซื้อหรือขายสินคาจากผูขายตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน โดยถาเปนออปชั่นที่ใหสิทธิในการซื้อ จะเรียกวา คอลออปชั่น 
(call options) ในขณะที่ ออปชั่นที่ใหสิทธิขาย จะเรียกวา พุทออปชั่น (put options) สวนเงื่อนไขที่ตกลงกัน ไดแก 
ราคาที่จะซื้อหรือขายกัน (เรียกวาราคาใชสิทธิ) สินคาที่ตกลงซื้อขายกัน (เรียกวาสินคาอางอิง) วันที่จะใชสิทธิ วันที่
สัญญาออปชั่นหมดอายุ และวิธีการสงมอบหรือชําระราคา เปนตน 
 
 กรณีของ SET50 Index Options มีทั้งคอลออปชั่นและพุทออปชั่น โดยมีราคาใชสิทธิหลายราคาใหผูลงทุน
เลือกซื้อขาย และมีดัชนี SET50 เปนสินคาอางอิง เมื่อมีการใชสิทธิ ก็มีการกําหนดใหชําระราคาเปนเงินสดสวนตาง
แทนการสงมอบหุนเพ่ือความสะดวก ซึ่ง TFEX เปนผูกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เหลานี้ หรือที่เราเรียกวา contract 
specification โดยไดกําหนดไวเปนมาตรฐานใหผูลงทุนไดทราบกอนเขามาซื้อขาย สัญญาออปชั่นจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อ 
มีผูซื้อสงคําส่ังซื้อเขามาและมีผูขายสงคําส่ังขายเขามา และเกิดการจับคูของราคาขึ้นในระบบการซื้อขายของ TFEX 
เมื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้นแลว สํานักหักบัญชีจะเขามาทําหนาที่ค้ําประกันการชําระราคาเพื่อใหมั่นใจวาคูสัญญาทั้งสอง
ฝายจะไดรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญา 
 
 สวน Derivative Warrants (DW) ที่เพ่ิงเขามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อตนเดือนกรกฎาคมที่ผานมา 
เปนสิทธิที่ผูออกใหแกผูซ้ือในการที่จะซื้อหุนจากผูออก DW ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ดังนั้น โดยลักษณะแลว DW จึง
เปนคอลออปชั่น แตมีส่ิงที่แตกตางจากออปชั่นที่ซื้อขายใน TFEX หลายประการ ประการแรก ออปชั่นใน TFEX นั้น
ผูลงทุนทุกทานสามารถเลือกไดวาจะเปนผูซื้อ (Long) ออปชั่น (ผูซื้อสิทธิ) หรือจะเปนผูขาย (Write) ออปชั่น (ผูขาย
สิทธิ) ก็ได แตสําหรับ DW นั้น ผูออกหรือผูขายสิทธิเปนบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
ก.ล.ต. เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวก็นํา DW มาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ผูลงทุนที่มาซื้อขาย DW 
ในตลาดหลักทรัพยฯ จึงเปนผูซื้อสิทธิครับ โดยผูขายสิทธิมีเพียงรายเดียว คือ บริษัทหลักทรัพยผูออก DW หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่ง ก็เหมือนวา ผูลงทุนไปซื้อคอลออปชั่นจากผูออก DW หลังจากนั้น ผูลงทุนก็สามารถนํา DW ไป
ขายเปล่ียนมือตอใหแกผูลงทุนอื่นในตลาดหลักทรัพยฯ ได ดังนั้น ผูขาย DW ในตลาดหลักทรัพยฯ จึงเปนเพียงผูซื้อ
คอลออปชั่นแลวเอาไปขายตอ ซึ่งแตกตางไปจากผูขาย (Write) ออปชั่นใน TFEX ตามที่กลาวครับ 
 
 นอกจากนี้ เง่ือนไขตางๆ ที่เกี่ยวของของ DW เชน ราคาใชสิทธิ วันหมดอายุ วันใชสิทธิ วิธีการสงมอบชําระ
ราคา เปนตน จะถูกกําหนดโดยบริษัทหลักทรัพยที่เปนผูออก DW แตละราย จึงอาจมีความแตกตางกันไป ผูลงทุนจึง
ควรศึกษารายละเอียดในขอกําหนดสิทธิอยางรอบคอบกอนตัดสินใจซื้อขาย ซึ่งแตกตางจากออปชั่นซึ่งมี TFEX เปน 
ผูกําหนดเงื่อนไขมาตรฐาน (contract specification) เพียงผูเดียวครับ 
 



DW แตละรุนจะมีราคาใชสิทธิเพียงราคาเดียว ดังนั้น โดยเปรียบเทียบแลว DW รุนหนึ่งจึงเปรียบเสมือน 
SET50 Index Options ใน TFEX เพียง series เดียว อยางไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทหลักทรัพยก็อาจมีการนํา DW 
รุนอื่นๆ ที่มีราคาใชสิทธิตางกันออกมาขายเพิ่มเติมได ในสวนนี้ DW จึงตางจาก SET50 Index Options ใน TFEX 
ที่จะมีกฎเกณฑตายตัววา ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตองมีคอลออปชั่นที่หมดอายุในเดือนเดียวกันใหซื้อขายอยางนอย 11 
series ที่มีราคาใชสิทธิแตกตางกัน 
 
 และดวยลักษณะของ SET50 Index Options ที่มีความหลากหลายกวา เราจึงสามารถนํา SET50 Index 
Options ไปใชสรางกลยุทธการซื้อขายที่เหมาะสมในภาวะตลาดตางๆ ไดมากกวา เชน หากมองวาเปนตลาดขาขึ้น 
ผูลงทุนสามารถซื้อคอลออปชั่น เพ่ือใชสิทธิซื้อรับสวนตางในกรณีดัชนีปรับตัวขึ้นจริง หรือ หากมองเปนตลาดขาลง 
ก็สามารถซื้อพุทออปชั่น เพ่ือใชสิทธิขายรับสวนตางในกรณีดัชนีปรับตัวลดลงจริง หรือ หากตลาดเคลื่อนไหวใน
ลักษณะ sideway ผูลงทุนก็อาจเลือกการขายคอลออปชั่นเพ่ือรับคาขายที่เรียกวาพรีเมี่ยมเปนรายได เปนตน ดังนั้น 
เมื่อเทียบกับ DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ในปจจุบัน ซึ่งมีเฉพาะสิทธิซื้อ หรือ call options และผูลงทุนเปน 
ไดเพียงผูซื้อสิทธิเทานั้นดวยแลว ในเชิงกลยุทธ DW จึงเหมาะสําหรับตลาดขาขึ้นเทานั้น   
 
 นอกจากนี้ การที่ DW มีบริษัทหลักทรัพยเปนผูออก ทําใหผูลงทุนหรือผูถือ DW มีความเสี่ยงจากการที่ 
ผูออกจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการใชสิทธิไดหรือไม ซึ่งในสวนนี้ไมมีการค้ําประกันการใชสิทธิแตอยางใด และ
เปนความเส่ียงที่ผูลงทุนตองยอมรับ อยางไรก็ดี ตามเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. ไดกําหนดคุณสมบัติของผูออก 
DW ไววา ตองมีฐานะการเงินมั่นคง มีความนาเชื่อถือ หรือ Credit Rating ดี และมีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
จึงนาที่จะชวยใหผูลงทุนหรือผูถือ DW คลายความกังวลลงไดในระดับหนึ่ง แตเพ่ือความมั่นใจ ก็ตองคอยติดตาม
ฐานะการเงินของผูออก DW อยางตอเนื่องดวยนะครับ 
 

 
 
 
  
 
    

 สนับสนุนโดย  บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   เว็บไซต : www.tfex.co.th   
 การจัดทําเอกสารเผยแพรนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจและนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนตอการซื้อขายอนุพันธเทานั้น  มิไดเปนการใหคําแนะนําสําหรับการลงทุนแตอยางใด   


