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แนะน าโปรแกรม Options Wizard   
 

 Options Wizard คืออะไร  
o Options Wizard (“โปรแกรม”) เป็นโปรแกรมส าหรบัซือ้ขาย Options โดยผูใ้ชต้อ้งเลือกเง่ือนไขการลงทนุตามข ัน้ตอน จากน้ันโปรแกรมจะชว่ยเลือกสญัญา 

Options ที่จะลงทนุบนเง่ือนไขดงักลา่ว โดยโปรแกรมจะประมวลผลสญัญา Options ในตลาด ณ ขณะน้ันที่มีโอกาสท าก าไร (ไม่เกิน 6 ตวัเลือก) โดยค านวณ
ผลตอบแทนที่คาดการณก์อ่นหกัลดคา่คอมมิชช ัน่และคา่ธรรมเนียมอื่นๆ (Expected Return) จากสมมติฐานวา่ผูใ้ชถื้อครองสญัญา Options น้ันๆ ไปตลอดจน
ครบก าหนดอายสุญัญา บนหลกัการค านวณทางคณิตศาสตรแ์ละหลกัการทางสถิติ 
 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร ์ท่ีสามารถใชง้านได ้
o Browser ที่สามารถติดตัง้ Flash Player Version 11.1 เป็นตน้ไป 
o สามารถเชือ่มตอ่ Internet ได ้
o ไม่ตอ้งติดตัง้โปรแกรมใดๆ เพ่ิมเติม 

 
 วิธีเขา้ใชง้าน Options Wizard 
o Login เขา้ใชง้านดว้ย Username และ Password ท่ีสามารถเขา้ใชง้าน Streaming ซึง่ทา่นตอ้งติดตอ่เจา้หนา้ที่จาก Broker ที่ดแูลทา่น 
o เลือกเมนู Options Wizard ก็สามารถเขา้ใชง้านไดท้นัที 
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Menu : ซือ้ออปช ัน่ (Buy Options) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ซือ้ออปช ัน่ (Buy Options)  
 หนา้จอเลือกซือ้ออปช ัน่ โปรแกรมจะชว่ยเลือก ออปช ัน่ ขึน้มาเป็นตวัเลือกใหนั้กลงทนุเลือกซือ้ไม่เกิน 6 ตวัเลือก ตามมุมมองและเง่ือนไขการลงทนุของ
ลกูคา้ 
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Detail : ซือ้ออปช ัน่ (Buy Options)  
 

การซือ้ออปช ัน่ ในโปรแกรม Options Wizard มีข ัน้ตอนง่ายๆอยู่ 4 ขัน้ตอนดว้ยกนั ดงัน้ี 
 

1. เลือกทิศทางของ ดชันี SET 50  
ผูใ้ชง้านเลือกทิศทางของ ดชันี SET 50 วา่จะปรบัตวัสงูขึน้ หรือ ปรบัตวัต ่าลง หรือ เลือกใสด่ชันีเป้าหมายคาดวา่จะไปถึง 
 

 
 

- เลือก “ปรบัตวัสูงขึน้” 
o การมองวา่ในวนัหมดอายสุญัญาของออปช ัน่ ดชันีของ SET50 จะมากกวา่ปัจจบุนั 
o โปรแกรม Options Wizard จะเลือก Options ที่จะลงทนุเป็น Call Options 

- เลือก “ปรบัตวัต า่ลง” 
o การมองวา่ในวนัหมดอายสุญัญาของออปช ัน่ ดชันีของ SET50 จะนอ้ยกวา่ปัจจบุนั 
o โปรแกรม Options Wizard จะเลือก Options ที่จะลงทนุเป็น Put Options 

- เลือก “ใส่คา่ดชันีเป้าหมาย” 
o ระบุดชันีเป้าหมายที่คาดวา่ ดชันี SET50 จะไปถึงในวนัหมาดอายสุญัญษของออปช ัน่ 
o หากดชันีเป้าหมายมีคา่มากกวา่ ดชันี SET50 ในปัจจบุนั , โปรแกรม Options Wizard จะเลือก Options ที่จะลงทนุเป็น Call Options 
o หากดชันีเป้าหมายมีคา่นอ้ยกวา่ ดชันี SET50 ในปัจจบุนั , โปรแกรม Options Wizard จะเลือก Options ที่จะลงทนุเป็น Put Options 
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Detail : ซือ้ออปช ัน่ (Buy Options)  
 
 

2. เลือกเดือนหมดอายุของ สญัญาออปช ัน่ ท่ีตอ้งการซือ้ 
ผูใ้ชง้านเลือกเดือนหมดอายขุองสญัญา Options ที่ตอ้งการซือ้ 
 

 
 

โดยขอ้มูลที่แสดงจะมีรายละเอียดดงันี้ 
- วนัที่แสดงในแตล่ะตวัเลือก 

Expiry Date ของ Series ในเดือนตา่งๆ โดยแสดงทุก Expiry 
Month ที่มีในตลาด 

- จ านวนวนัที่แสดง 
จ านวนวนัตาม Business Date ที่เหลืออยูต่ ัง้แตว่นันีจ้นถึง 
Settlement Date (นับรวมวนัปัจจบุนั) 

 
 
 
 

 
 

3. เลือกจ านวนเงินท่ีตอ้งการลงทุนใชซ้ือ้สญัญาออปช ัน่ 
ผูใ้ชง้านใสจ่ านวนเงินที่ตอ้งการลงทนุใชซ้ือ้สญัญา Options 
 

 
 
โดยมีรายละเอียดดงันี้ 
- เงินลงทนุ (บาท) 

จ านวนเงินลงทนุที่ตอ้งการซือ้ Options โดยตอ้งมีคา่ไม่มากกวา่  
เงินลงทนุสงูสดุที่ซือ้ได ้(กอ่นหกัลดคา่คอมมิชช ัน่และคา่ธรรมเนียม
อื่นๆ) 

- เงินลงทนุสงูสดุที่ซือ้ได ้ (บาท) 
จ านวนคา่ Excess Equity ของ Account ของผูใ้ชง้าน 
โดยสามารถกดเพ่ือลงทนุดว้ยเงินทัง้หมดได ้

- ปุ่ ม ตกลง     : ยืนยนัจ านวนเงินที่ตอ้งการลงทนุ 
- ปุ่ ม ยกเลิก   : แกไ้ขจ านวนเงินที่ตอ้งการลงทนุ 
- ปุ่ ม Refresh  : Refresh เพ่ือUpdate วงเงิน 
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Detail : ซือ้ออปช ัน่ (Buy Options)  
 

4. เลือกซือ้ออปช ัน่ 
ผูใ้ชง้านสามารถเลือกซือ้ออปช ัน่ตามที่โปรแกรมน าออปช ัน่มาเสนอดว้ยกนั 6 ตวัเลือก 
 

 
  

โดยโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดเพ่ือประกอบการตดัสินใจของแตล่ะตวัเลือกดงันี้ 
- ดชันีที่คณุคาดวา่จะถึง 
- ผลตา่งกบัดชันีปัจจบุนั 
- คาดการณผ์ลตอบแทนจากการซือ้ Options 
- เงินลงทนุที่ตอ้งใช ้ (บาท) 

 

ส าหรบัรายละเอียดของออปช ัน่ ที่โปรแกรมเลือกมา สามารถดไูดโ้ดยกด ปุ่ ม    

ท าไมถึงสามารถส่งค าส ัง่ซือ้ขายไดใ้นชว่งตลาด Open เท่านัน้ 
 
เน่ืองจากโปรแกรม Options Wizard จะประมวลผลสญัญา Options 
ในตลาดและผลตอบแทนที่คาดการณ ์ณ ขณะน้ัน, โปรแกรมจึงอนุญาตให ้
ผูใ้ชง้านส่งค าสัง่ซือ้ขายในชว่งตลาด Open เท่าน้ันเพ่ือใหข้อ้มูลที่

โปรแกรมค านวณออกมาตรงตามความเป็นจริงของตลาด ณ ขณะน้ัน 
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Detail : ซือ้ออปช ัน่ (Buy Options)  
 

รายละเอียดของออปช ัน่ท่ีเลือก 
 

 
 

โดยโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของออปช ัน่ดงันี้ 
- ประเภทออปช ัน่ที่เลือก   : เชน่ Long Call , Long Put 
- รหสัออปช ัน่ที่เลือก    : เชน่ S50F15C1075 
- ราคาซือ้ออปช ัน่   : เชน่ 3.5 บาท 
- จ านวนออปช ัน่ที่ซือ้   : เชน่ 14 สญัญา 
- วนัหมดอายสุญัญา   : เชน่ 30 ม.ค. 58 
- ผลตอบแทนที่คาดหวงั (บาท)  : ผลตอบแทนที่จะไดห้ากถือครองสญัญาออปช ัน่นัน้ๆจนหมดอายุสญัญา และดชันี SET50 ถึงดชันีที่คาดไว ้
- ดชันีที่จดุคุม้ทนุ    : ดชันีที่สง่ผลให ้ ผลตอบแทนที่ไดเ้ป็น 0   
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Detail : ซือ้ออปช ัน่ (Buy Options)  
หากเลือกออปช ัน่ที่ตอ้งการไดแ้ลว้ สามารถเลือกซือ้ออปช ัน่ที่ตอ้งการได ้ โดยกดปุ่ ม  โดยจะขึน้ Pop-up เพ่ือยืนยนัค าสัง่ซือ้ออปช ัน่ดงันี้ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

การยืนยนัค าสัง่ซือ้ออปช ัน่จะแสดงรายละเอียดดงันี้ 
- ประเภทออปช ัน่ 
- รหสัออปช ัน่ 
- ราคาซือ้ 

เป็น Default ราคาตามตวัเลือกท่ีผูล้งทนุเลือกไว ้โดยสามารถแกไ้ขเป็นราคาท่ีตอ้งการไดเ้อง (เป็นราคา
กอ่นหกัลดคา่คอมมิชช ัน่และคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ) 

- จ านวนสญัญา 
เป็น Default จ านวนสญัญาตามตวัเลือกท่ีผูล้งทนุเลือกไว ้โดยสามารถแกไ้ขเป็นจ านวนสญัญาท่ี
ตอ้งการไดเ้อง 

- ประเภทของค าสัง่ (Order Type) 
 Limit (Default) 
 MP 
 MP-MKT 
 MP-MTL 

- Validity 

Order Type Validity 
Limit DAY 

FOK 
IOC (Default) 

MP DAY (Default) 
MP-MKT FOK 

IOC (Default) 
MP-MTL DAY (Default) 

- คาดการณผ์ลตอบแทน 
เปล่ียนแปลงตามราคาซือ้ 

- ราคาซือ้สุทธิ (บาท) 
เปล่ียนแปลงตามราคาซือ้ และ จ านวนสญัญาท่ีเลือกซือ้ 

- PIN 
ส าหรบักรอกรหสัยืนยนัการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย 

- รายละเอียดของออปช ัน่ที่ซือ้ 
 ราคาลา่สดุ (Last Price) 
 ราคาสงูสดุ/ต ่าสดุ (High/Low) 
 ปริมาณ/สถานะ (Vol/OI) 
 ราคาเสนอซือ้และขาย 5 อนัดบัท่ีดีท่ีสดุพรอ้มปริมาณ (5 Bid/Offer) 

โดยเป็นขอ้มูล Realtime

ท าไมโปรแกรมเลือก Default Validity เป็น IOC  
 
เพ่ือใหผู้ใ้ชง้านไดผ้ลตอบแทนตรงกบัที่โปรแกรม Options Wizard ได ้
ค านวณมาจากขอ้มูล ณ ขณะน้ัน โปรแกรมจึงเลือก Default Validity 
เป็น IOC เพ่ือใหซ้ือ้ออปช ัน่ไดต้ามราคาที่ก าหนดไดเ้ลย หากไม่ไดใ้ห ้
ยกเลิกค าสัง่ทนัที 
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Detail : ซือ้ออปช ัน่ (Buy Options)  
 
Underlying Information 
Options Wizard แสดงขอ้มูล Underlying เพ่ือใชใ้นการอา้งอิงประกอบการตดัสินใจลงทนุใหแ้กผู่ใ้ช ้ ทัง้ SET50 Index และ SET Index 

 
โดยแสดงรายละเอียดดงันี้ 
 

- Realtime Index 
- Realtime Index Change 
- Market Status 
- High 
- Low 
- Value 
- Volume 

 

 
 
 

 
 
 

 
และสามารถเลือกดกูราฟของ Underlying ไดด้งันี้ 
 

- 1 Day 
- 1 Month Historical 
- 3 Months Historical 
- 6 Months Historical 
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Menu : ออปช ัน่ในพอรต์ (Options Portfolio) 
 
 

 ออปช ัน่ในพอรต์ (Options Portfolio)  
 หนา้จอแสดงออปช ัน่ในพอรต์ของผูใ้ชง้าน โดยแสดงก าไร/ขาดทนุของออปช ัน่แตล่ะตวั  
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Detail : ออปช ัน่ในพอรต์ (Options Portfolio)
 
ในสญัญาออปช ัน่แตล่ะตวั หนา้จอจะแสดงขอ้มูลรายละเอียดของออปช ัน่ดงันี้ 
 

 
 

- สญัลกัษณอ์อปช ัน่ที่ถือครอง 
กระทิง  
Long Call/Short Put โดยจะก าไรเม่ือ SET50 Index ขึน้ 
หมี  
Long Put/Short Call โดยจะก าไรเม่ือ SET50 Index ลง 

- รหสัออปช ัน่ที่ถือครอง 
- จ านวนสญัญาออปช ัน่ที่ถือครอง 
- ก าไร/ขาดทนุ ที่ค านวณได ้ (Unrealized P/L) 

(ไม่รวม Comm/Vat) 
- ราคาตน้ทนุเฉลี่ยนของ ออปช ัน่ที่ถือครอง 
- ราคาลา่สดุของออปช ัน่น้ัน ตามที่เลือก 

o ราคาลา่สดุ (Last Price) 
o ราคาเสนอซือ้สงูสดุ (Best Bid Price) 
o ราคาเสนอขายสงูสดุ (Best Offer Price) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

*การค านวณก าไร/ขาดทนุ จะคิดจากราคาลา่สดุของสญัญาน้ันๆ  
 โดยที่ยงัไม่หกัลดคา่คอมมิชช ัน่และคา่ธรรมเนียมอื่นๆ 

  

ท าไมถึงสามารถส่งค าส ัง่ซือ้ขายไดใ้นชว่งตลาด Open เท่านัน้ 
 
เน่ืองจากโปรแกรม Options Wizard จะประมวลผลสญัญา Options 
ในตลาดและผลตอบแทนที่คาดการณ ์ณ ขณะน้ัน, โปรแกรมจึงอนุญาตให ้
ผูใ้ชง้านส่งค าสัง่ซือ้ขายในชว่งตลาด Open เท่าน้ันเพ่ือใหข้อ้มูลที่

โปรแกรมค านวณออกมาตรงตามความเป็นจริงของตลาด ณ ขณะน้ัน 
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Detail : ออปช ัน่ในพอรต์ (Options Portfolio)
 
ในหนา้จอออปช ัน่ในพอรต์สามารถเรียงล าดบัการดอูอปช ัน่ได ้ ดงันี้ 

- เรียงล าดบัตามผลตอบแทน 
- เรียงล าดบัตามวนัหมดอาย ุ
- เรียงล าดบัจากนอ้ยไปมาก ตามผลตอบแทนหรือวนัหมดอาย ุ  
- เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ตามผลตอบแทนหรือวนัหมดอาย ุ  

 
และสามารถสามารถเลือกรปูแบบการแสดงผลออปช ัน่ไดด้งันี ้

- แนวนอน   

 

- ตาราง  

 
 

 

บญัชีของคุณ (Account Information) 
แสดงรายละเอียดของขอ้มูลบญัชขีองผูใ้ช ้ (Account Information) ดงันี ้
 

- วงเงินคงเหลือ  (Line Available) 
- ทรพัยส์ินสว่นเกิน  (Excess Equity) 
- ทรพัยส์ินสทุธ ิ  (Equity) 

 
ในสว่น “ขอ้มูลออปช ัน่ในพอรต์” (Options Portfolio Information) 
จะแสดงขอ้มูลเฉพาะออปช ัน่เทา่น้ัน โดยแสดงรายละเอียดดงันี้ 
 

- ตน้ทนุออปช ัน่  (Total Cost) 
- ก าไร/ขาดทนุ ประมาณการ (Unrealized P/L) 
- ก าไร/ขาดทนุ ที่เกิดขึน้วนันี ้(Realized P/L) 

 

 
 

ปุ่ ม Refresh   : เพ่ือ Refresh ขอ้มูลบญัชขีองผูใ้ช ้



                                     Copyright 2015   Settrade.com   All rights Reserved                                                                                                                                                                                                                             Page 14 
 

Detail : ออปช ัน่ในพอรต์ (Options Portfolio)

หากผูใ้ชต้อ้งการปิดสญัญาออปช ัน่กอ่นที่จะหมดอายสุญัญา สามารถท าไดโ้ดยกดปุ่ ม  ที่ออปช ัน่ที่ตอ้งการปิดสญัญา 
 

 
 

ผูใ้ชส้ามารถเลือกราคาขายจากปุ่มดา้นบนทัง้ 3 ปุ่ม โดยมีราคาใหเ้ลือกดงันี ้
- ราคาล่าสุด  (Last Price) 
- ราคาเสนอซือ้ (Best Bid) 
- ราคาเสนอขาย (Best Offer) 
 
 

 
 
 
 
 

 
การยืนยนัค าสัง่ขายออปช ัน่จะแสดงรายละเอียดดงันี้ 
- ประเภทออปช ัน่ 
- รหสัออปช ัน่ 
- ราคาขาย 

เป็น Default ราคาตามตวัเลือกท่ีผูล้งทนุเลือกไว ้โดยสามารถแกไ้ขเป็นราคาท่ีตอ้งการไดเ้อง 
- จ านวนสญัญา 

เป็น Default จ านวนสญัญาตามตวัเลือกท่ีผูล้งทนุเลือกไว ้โดยสามารถแกไ้ขเป็นจ านวนสญัญาท่ี
ตอ้งการไดเ้อง 

- ประเภทของค าสัง่ (Order Type) 
 Limit (Default) 
 MP 
 MP-MKT 
 MP-MTL 

- Validity 
Order Type Validity 

Limit DAY 
FOK 
IOC (Default) 

MP DAY (Default) 
MP-MKT FOK 

IOC (Default) 
MP-MTL DAY (Default) 

- ก าไร/ขาดทุนที่ค านวณได ้(Unrealized P/L) 
เปล่ียนแปลงตามราคาขาย และ จ านวนสญัญาท่ีตอ้งการขาย โดยไม่รวม Comm/Vat 

- PIN 
ส าหรบักรอกรหสัยืนยนัการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย 

- รายละเอียดของออปช ัน่ที่ซือ้ 
 ราคาลา่สดุ (Last Price) 
 ราคาสงูสดุ/ต ่าสดุ (High/Low) 
 ปริมาณ/สถานะ (Vol/OI) 
 ราคาเสนอซือ้และขาย 5 อนัดบัท่ีดีท่ีสดุพรอ้มปริมาณ (5 Bid/Offer) 

โดยเป็นขอ้มูล Realtime

ท าไมโปรแกรมเลือก Default Validity เป็น IOC  
 

เพ่ือใหผู้ใ้ชง้านไดก้ าไร/ขาดทุนที่ค านวณไดต้รงกบัที่โปรแกรม Options 
Wizard ไดค้ านวณมาจากขอ้มูล ณ ขณะน้ัน โปรแกรมจึงเลือก 
Default Validity เป็น IOC เพ่ือใหข้ายออปช ัน่ไดต้ามราคาที่ก าหนดได ้
เลย หากไม่ไดใ้หย้กเลิกค าสัง่ทนัที 
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Menu : สถานะค าส ัง่ (Order Status) 
 
 
 
 
 

 

สถานะค าส ัง่ (Order Status)  
 หนา้จอแสดงสถานะของค าสัง่ซือ้ขายออปช ัน่ของบญัชผีูใ้ช ้
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Detail : สถานะค าส ัง่ (Order Status)

หนา้จอแสดงค าสัง่ซือ้ขายออปช ัน่ทัง้หมดของบญัชผีูใ้ช ้ 
ที่สง่ผ่าน Settrade ทกุชอ่งทาง โดยจะแสดงรายละเอียดของค าสัง่ซือ้ขายดงันี้ 
 

- เลขค าสัง่     (Order No.) 
- เวลาที่สง่ค าสัง่    (Time) 
- ประเภทของออปช ัน่ที่สง่ค าสัง่ 
- รหสัของออปช ัน่ที่สง่ค าสัง่ 
- ราคาที่สง่ค าสัง่   (Price) 
- จ านวนสญัญาออปช ัน่ที่สง่ทัง้หมด (Volume) 
- จ านวนสญัญาออปช ัน่ที่จบัคูไ่ด ้  (Matched) 
- จ านวนสญัญาออปช ัน่ที่คงเหลือ (Balance) 
- จ านวนสญัญาออปช ัน่ที่ยกเลิก (Cancelled) 
- สถานะของค าสัง่ 

 
และสามารถเรียงล าดบัค าสัง่ซือ้ขายไดด้งันี ้

- เรียงล าดบัตาม เวลา จากนอ้ยไปมาก , มากไปนอ้ย 
- เรียงล าดบัตาม สถานะค าสัง่ จาก A-Z , Z-A 

 
 
 
การยกเลิกค าส ัง่ซือ้ขาย (Cancel Order) 
 การยกเลิกค าสัง่ซือ้ขายสามารถท าไดด้งันี ้

- เลือก Checkbox หนา้ค าสัง่ที่ตอ้งการยกเลิก 
- ใส ่ PIN ในชอ่งใส่ PIN 

- กดปุ่ ม  
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Menu : ต ัง้คา่โปรแกรม (Settings) 
 
Settings  ส่วนส าหรบัการตัง้ค่าการท างานต่างๆ ของโปรแกรม  
 

 เร่ิมระบบสอนการใชโ้ปรแกรม (Start Tutorial) 
ส่วนการสอนการใชง้านโปรแกรม Options Wizard ทัง้หมด โดยมีเลือกทัง้ ภาษาไทย
และภาษาองักฤษ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 บนัทึก PIN (Save PIN) 
ส่วนการบนัทึก PIN เพ่ืออ านวยความสะดวกใหใ้นครัง้ต่อไปที่ ส่งค าสัง่ หรือ ยกเลิก
ค าสัง่ ไม่ตอ้งใส่ PIN อีกครัง้  
โดย สามารถเลือกไดว้่าใหจ้ าเป็น เวลา 5 นาที หรือจนกระทัง่ออกจากระบบ  
 

 
 

 เปล่ียนภาษา (Change Language) 
เปลี่ยนภาษาในโปรแกรม Options Wizard  
- ภาษาไทย 
- English 

 


