
 
โดยทีม TFEX Business จาก Finansia Syrus 
 
 สวสัดีครับบททความรีวิว Streaming เวอร์ชนัใหมเ่อาใจนกัลงทนุ TFEX ตอนนีเ้ป็นตอนท่ี 3 ซึง่เป็นตอน
สดุท้ายของซีรีย์นีแ้ล้วครับ โดยเนือ้หาในตอนนีจ้ะมารีวิวฟังก์ชนัใหมท่ี่อยูใ่น Streaming ท่ีทีมงาน Settrade ได้
พฒันาขึน้มาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทนุท่ีเทรด Options โดยเฉพาะ นัน่ก็คือฟังก์ชนั “Payoff Chart” 
นัน่เองครับ ซึง่รายละเอียดของฟังก์ชนันีจ้ะเป็นอยา่งไรเราไปดรูายละเอียดกนัเลยครับ  
 

Payoff Chart เคร่ืองมือส าคัญของคนเทรด Options 
 
 Payoff Chart คือ กราฟท่ีแสดงข้อมลูผลก าไรขาดทนุของสถานะในพอร์ตเปรียบเทียบกบัราคาของสินค้า
อ้างอิงท่ีเราสนใจ หลงัจากท่ีเราวาด Payoff Chart ขึน้มาได้แล้ว ตวั Payoff Chart จะชว่ยให้ผู้ ท่ีวาดกราฟขึน้มารู้วา่
กลยทุธ์ท่ีใช้จะมีผลก าไรขาดทุนเป็นเท่าไร ณ ระดับราคาต่าง ๆ และชว่ยให้รู้วา่จดุคุ้มทนุ (ก าไรขาดทนุ = 0) 
อยูท่ี่ระดบัราคาไหน 

 
 
 
 
 

รูปตวัอยา่ง Payoff Chart 



ผมเช่ือวา่ถ้าใครท่ีเป็นนกัลงทนุท่ีเทรด Options หรือเทรด Futures ร่วมกบั Options แทบทกุคนก่อนการลง
มือเทรดคงอยากรู้ว่ากลยทุธ์ท่ีก าลงัจะตดัสินใจลงมือมี Payoff Chart หน้าตาเป็นอยา่งไร ซึง่การจะวาด Payoff 

Chart ด้วยตัวเองนัน้เป็นเร่ืองท่ีไม่ง่ายเลย เพราะผลก าไรขาดทนุจากการเทรด Options มีบางชว่งเป็นเส้นแนว
นอนบางชว่งเป็นเส้นตรงท่ีมีความชนั โดยท่ีจดุเปล่ียนระหวา่งเส้นแนวนอนและเส้นตรงท่ีมีความชนัก็ขึน้อยูก่บัราคา
ใช้สิทธิของ Options ตวันัน้ ๆ ยิ่งกรณีท่ีมีการเทรด Options หลายตวัพร้อม ๆ กนัการวาด Payoff Chart ก็จะยิ่ง
ยุง่ยากขึน้ไปอีก ดงันัน้จงึถือวา่ฟังก์ชนั Payoff Chart ท่ีโปรแกรม Streaming เตรียมไว้ให้ผู้ลงทนุถือวา่ตอบโจทย์
มากส าหรับผู้ ท่ีสนใจลงทนุใน Options อยา่งแท้จริง 

 

 
รูปแสดง Payoff Chart ของการซือ้ขาย Options แตล่ะประเภท (K = ราคาใช้สทิธิ) 

 

วธีิการเข้าใช้งานฟังก์ชัน Payoff Chart จากโปรแกรม Streaming 
 
 การเข้าสูห่น้าจอฟังก์ชนั Payoff Chart ของโปรแกรม Streaming มี 2 ขัน้ตอนง่าย ๆ  ดงันี ้
 

1) คลิกเลือกเมน ูTFEX ท่ีอยูใ่นเมน ูBar แถบบนสดุของโปรแกรม  

2) คลิกเลือกเมน ูPayoff Chart    
 

หลงัจากท่ีเราเข้าสู่หน้าจอการใช้งานฟังก์ชนั Payoff Chart ในกรณีท่ีเรามีสถานะอยูใ่นพอร์ท ตวัโปรแกรม
จะดงึข้อมลูสถานะท่ีเราถืออยูม่าแสดงด้วย โดยแสดงประเภท (Type) ของข้อมลูเป็น “Portfolio” และสว่นลา่งของ
หน้าจอจะแบง่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) สว่นท่ีเป็น Payoff Chart  2) สว่นท่ีเป็นข้อมลูของ Portfolio การค านวณ
ก าไรขาดทนุ จดุคุ้มทนุ ของสถานะท่ีถืออยู่   



 
รูปแสดงขัน้ตอนการเข้าใช้งานฟังก์ชนั Payoff Chart 

 

การเพิ่มลดข้อมูลเพื่อวาด Payoff Chart ท าได้ง่าย 
 

 การวาด Payoff Chart ในแตล่ะครัง้เราสามารถเลือกสินค้าอ้างอิง (Underlying) ได้เพียงครัง้ละ 1 อย่าง
เทา่นัน้ เน่ืองจากตวักราฟต้องมีการเปรียบเทียบกบัราคาสินค้าอ้างอิงตวัใดตวัหนึง่ โดยขัน้ตอนแรกเราจะต้อง
เลือกก่อนวา่เราจะวาด Payoff Chart ของการเทรดสินค้าประเภทใดด้วยการเลือกจาก Drop Down Menu 

 ขัน้ตอนถัดมาเราก็สามารถเพิ่มประเภทสญัญาท่ีเราสนใจ เลือกฝ่ังว่า Long 

หรือ Short และใสจ่ านวนสญัญาท่ีต้องการ   ขัน้ตอนสุดท้าย เพียงคลิกปุ่ ม Draw 

Payoff  ซึง่โปรแกรมจะวาด Payoff Chart ออกมาให้ทนัที  
 
 ในสว่นของตวักราฟของ Payoff เราสามารถลากเมาส์ไปวางท่ีเส้นกราฟเพ่ือแสดงข้อมลูก าไรขาดทนุท่ี
ระดบัราคาตา่ง ๆ ของสินค้าอ้างอิงได้ และรูปกราฟยงัแสดง จดุคุ้มทนุด้วยจดุสีฟ้า พร้อมมีเส้นประแสดงระดบัราคา
ปัจจบุนัของสินค้าอ้างอิงด้วย ซึง่จากข้อมลูท่ีแสดงบน Payoff Chart เป็นข้อมลูท่ีชว่ยให้มมุมองในการตดัสินใจซือ้
ขายทัง้ Futures และ Options ใน TFEX ได้เป็นอยา่งดี 



 
รูปแสดงขัน้ตอนการใสข้่อมลูเพื่อวาด Payoff Chart 

 

 
รูปแสดงรายละเอียดข้อมลูบน Payoff Chart ที่ควรทราบ 

 
  



พอร์ตซับซ้อนแค่ไหน จะมีก่ีสัญญา ต้นทุนที่เท่าไร ก็วาด Payoff ได้ง่าย ๆ 
 
 ประเดน็ท่ีผมชอบมากท่ีสดุอยา่งหนึง่เก่ียวกบัฟังก์ชนั Payoff Chart คือ เราสามารถเลือกใสข้่อมลูได้ทัง้
จ านวนสญัญาและราคาของต้นทนุได้อย่างอิสระ โดยท่ีคา่ของก าไรขาดทนุท่ีแสดงในกราฟ Payoff Chart จะถกู
ค านวณออกมาอยา่งถกูต้องตรงตามข้อมลูท่ีใสเ่ข้าไป 
 

 

 
รูปตวัอยา่งแสดง Payoff Chart ที่ถือสญัญาประเภทเดียวกนัแตม่ีจ านวนตา่งกนั จะเห็นวา่กราฟ Payoff มีความแตกตา่งกนั 

 



Payoff Chart แสดงก าไรขาดทุน ณ วันที่สัญญาหมดอายุ 
 
 มีประเดน็เก่ียวกบัการการใช้งาน Payoff Chart ท่ีควรผู้ใช้งานควรรู้ คือ Payoff Chart ถกูวาดขึน้มาบน
สมมตฐิานบนวนัท่ีสญัญาหมดอาย ุยกตวัอย่างเชน่ ก าไรขาดทนุจาการซือ้ขายของ Options ท่ีแสดงในรูปตวัอย่าง 
เป็นก าไรขาดทนุของ Options โดยเปรียบเทียบกบัราคาสินค้าอ้างอิง ณ วนัท่ี Options หมดอาย ุซึง่ถ้า ผู้ลงทนุ
ต้องการปิดสญัญาก่อนวนัท่ี Options หมดอายลุกัษณะกราฟจะเป็นเส้นโค้ง เน่ืองจากมีผลของ Time Value ด้วย 
เป็นต้น 
 

 
รูปตวัอยา่งแสดง Payoff กรณี Short Put Option ซึง่เป็นก าไรขาดทนุ ณ วนัท่ีสญัญาหมดอาย ุ

  
จากการท่ีได้ทดลองใช้งานฟังก์ชนั Payoff Chart ของโปรแกรม Streaming มาระยะหนึง่ ต้องขอบอกเลย

ฟังก์ชนันีว้า่เป็นฟังก์ชนัท่ีดีมาก ๆ และน่าจะชว่ยสง่เสริมให้ผู้ลงทนุท่ีสนใจเทรด Options สามารถวิเคราะห์กลยทุธ์
ท่ีตนเองจะใช้งานได้สะดวกยิ่งขึน้ สดุท้ายผมหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่ซีรีย์บทความ “รีวิว Streaming เวอร์ชนัใหม ่เอาใจ
นกัลงทนุ TFEX ” ทัง้ 3 ตอนจะเป็นประโยชน์กบัผู้อา่นสามารถน าไปใช้งานได้จริง  

 
ส าหรับนกัลงทนุท่ีสนใจข่าวสาร บทวิเคราะห์ และบทความเก่ียวกบัการลงทนุทัง้หุ้นและอนพุนัธ์ สามารถ

ตดิตามผลงานดี ๆ ได้ผา่นทางเว็บไซต์ www.fnsyrus.com หรือท่ีFacebook :www.facebook.com/fnsyrus/ 
 
 

 
สนใจเปิดพอร์ตลงทนุกบั บล.ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
ตดิตอ่ ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์สว่นงานการตลาด 
โทร. 02-658-9801-2 
E-mail :ofc-center@fnsyrus.com 
หรือสมคัรผา่นทางเว็บไซต์ : www.fnsyrus.com/th/open-ac/fast-track 
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