
บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตลาดอนุพันธไดเขามามีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ และตราสารอนุพันธซ่ึงเปน

ผลิตภัณฑสําคัญในตลาดการเงินที่สงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน เนื่องจากผูลงทุน

สามารถใชตราสารอนุพันธในการบริหารความเส่ียง การลงทุน และการเกง็กําไร ดังนั้นอาจกลาว 

ไดวา ตลาดอนุพันธมีบทบาทสําคัญในการดํารงซ่ึงความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยสามารถ

นํามาใชในการบริหารความเส่ียงที่ตองเผชิญ สําหรับในตางประเทศ องคกรและผูประกอบการ

ตางๆ ไดมีการนําตราสารอนุพันธมาใชเปนกลยุทธสวนหนึ่งในการบริหารความเส่ียง  

อนุพันธโดยสวนใหญ จะใชอางอิงกับราคาหรือดัชนีราคาของสินคาหรือสินทรัพยทาง

การเงินตางๆ ท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจโดยรวม เชน ดัชนีราคาหลักทรัพย ราคาสินคาเกษตร เปน

ตน โดยสําหรับผูลงทุนหรือผูท่ีประกอบธุรกิจในตลาดทุนท่ีตองเผชิญความเส่ียงตางๆ ก็สามารถใช

การซ้ือขายอนุพันธในการบริหารความเส่ียง ไดแก ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย ความเส่ียงจากอัตรา

แลกเปล่ียน และความเส่ียงที่เกิดจากการลงทุนในตลาดตราสาร ความเส่ียงเหลานี้เปนความเส่ียง

สําคัญที่ผูเกี่ยวของในตลาดทุนตองเผชิญ การใชอนุพันธทางการเงินดังกลาวชวยใหผูลงทุนและผูท่ี

ประกอบธุรกิจในตลาดทุน สามารถบริหารความเส่ียงไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

 ออปชันคือตราสารสิทธิท่ีใหสิทธิแกผูซ้ือ หรือผูถือออปชัน (Option Holder) ในการซ้ือ

หรือไมซ้ือ หรือ ขายหรือไมขาย สินคาอางอิง ณ ราคาที่ตกลงกันไวลวงหนา หรือราคาใชสิทธิ 

(Exercise Price หรือ Strike Price) ภายในวันที่กําหนดไวลวงหนาหรือวันหมดอายุ (Expiration 

Date หรือ Exercise Date) โดยปกติผูถือออปชันจะใชสิทธินั้นสรางผลประโยชนใหแกผูถือออปชัน 

แตถาหากผูถือออปชันตัดสินใจใชสิทธิ ผูออกออปชัน (Option Writer) มีภาระผูกพันที่จะตองทํา

การสงมอบหรือรับมอบตามสิทธิ ดังนั้น การที่จะไดมาซ่ึงสิทธิ ผูถือออปชันจึงตองจายเงินเพื่อซ้ือ

สิทธิดังกลาว โดยเงินที่จะตองชําระเพื่อซ้ือออปชัน เรียกวา คาพรีเมียมของออปชัน (Premium)  

ออปชันสามารถแบงตามลักษณะการใหสิทธิพ้ืนฐานไดคือ คอลออปชัน (Call Options) และ 

พุทออปชัน (Put Options)  

 การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเพื่อประเมินราคาออปชัน โดยออปชันที่ใชคือ ออปชันที่

อางอิงบนดัชนี (Index Options) ของตลาดในประเทศไทย ญี่ปุน และฮองกง เปนขอมูลรายวัน 

ตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม 2550 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ 2552  สาเหตุการเลือกตลาดออปชันและ

ชวงเวลาการศึกษานี้ เนื่องจากตลาดอนุพันธแหงประเทศไทยเริ่มทําการซ้ือขายเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 
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2550 ซ่ึงประเทศไทยจัดเปนตลาดใหมในเอเชีย (Asian Emerging Market)  ท่ีมีการเพิ่มรูปแบบการ

ลงทุนในตราสารทางการเงินมากขึ้น สําหรับประเทศญี่ปุนและฮองกง จัดเปนประเทศที่มีปริมาณ

การซ้ือขายในตลาดอนุพันธสูงเปนอันดับตนๆ ของเอเชีย โดยประเทศญี่ปุนมีปริมาณการซ้ือขายสูง

เปนอันดับสองคิดเปนรอยละ 6.3 รองจากประเทศเกาหล ีสาเหตุท่ีไมไดเลือกทําการศึกษาประเทศ

เกาหลี เนื่องจากขอมูลของเอเชียในโปรแกรม Datastream มี 2 ประเทศคือ ญี่ปุน และฮองกง 

สําหรับฮองกงมีปริมาณการซ้ือขายสูงเปนอันดับสามคิดเปนรอยละ 6.1 ดังนั้น ผูศึกษาจึงไดสนใจ

การศึกษาราคาออปชันของทั้ง 3 ประเทศ ดังกลาว 

ตารางที่ 1.1 Asia Pacific Volume by Region-Derivative Market, 2004 

Region/ Country % of  Asia Pacific Volume 

Korea 80.4 

Japan 6.3 

Hong Kong 6.1 

Other Asia 5.1 

Australia, New Zealand 2.1 

ท่ีมา: (FIA: Futures Industry Association, ออนไลน)  

 

นอกจากนี้ผูศึกษายังทําการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแบบจําลองเพื่อใชในการ

ประเมินราคาออปชันในประเทศไทย ญี่ปุน และฮองกง โดยทําการทดสอบการประเมินราคา 

ออปชันดวย 3 แบบจําลอง ประกอบดวย แบบจําลองแบล็ค-โชลส   แบบจําลองไบโนเมียล และ

แบบจําลองโครงขาย-ประสาทเทียม ซ่ึงการเลือกใชแบบจําลองแบล็ค-โชลส เพื่อการวิเคราะหราคา

ออปชัน เนื่องจากเปนแบบจําลองท่ีมีอิทธิพลตอการคํานวณราคาและการซื้อขายออปชันในทาง

ปฏิบัติในปจจุบัน และแบบจําลองนี้ยังเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญตอการเติบโตและความสําเร็จของ 

แวดวงการเงินในชวงทศวรรษที่ 80 และ 90 แบบจําลองไบโนเมียล เปนอีกแบบจําลองท่ีนิยมใชใน

การประเมินมูลคาออปชัน ซ่ึงจะเกี่ยวกับวิธีการสราง Binomial Tree เพื่อแสดงเสนทางที่เปนไปได

ของราคาออปชนั เพื่อคํานวณราคาออปชันในกรณีท่ีมีแนวโนมขึ้นหรือแนวโนมลง สําหรับ

แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม เปนการจําลองรูปแบบการทํางานของปมประสาท (Neural) ซ่ึง

เปนระบบการประมวลผลของคอมพิวเตอรท่ีอาศัยหลักการคลายคลึงกับการคิดและประมวลผลของ

มนุษย จึงสามารถแยกรูปแบบ และจัดแบงกลุมของขอมูลท่ีมีความสลับซับซอนไดเปนอยางดี  

เปนการพยากรณและวิเคราะหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการวิเคราะหกอนตัดสินใจลงทุนใน 

ออปชัน 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. คํานวณราคาออปชันโดยใชแบบจําลองแบล็ค-โชลส แบบจําลองไบโนเมียล และ

แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม  

 2. เปรียบเทียบราคาออปชันที่ไดจากการคํานวณตามแบบจําลองกับราคาออปชันในตลาด

อนุพันธ 

 3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการคํานวณราคาออปชันกับลักษณะของตลาดอนุพันธ 

ในแตละประเทศ 

 

1.3 ประโยชนทีไ่ดรับจากการศึกษา 

 1. ทราบถึงความแตกตางของประสิทธิภาพการคํานวณราคาออปชันตามแบบจําลอง 

แบล็ค-โชลส แบบจําลองไบโนเมียล และแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม  

 2. ทราบไดวาแบบจําลองใดมีความเหมาะสมกับตลาดอนุพันธในประเทศไทย ญี่ปุน  

และฮองกง 

 3. ทราบความเหมาะสมของประสิทธิภาพราคาออปชันในสถานการณตางๆ เชน 

In-The-Money (ITM) และ Out-of-The-Money (OTM) ของแบบจําลองท้ังสามในแตละประเทศ 

 

1.4 ขอบเขตการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 1.4.1 ขอบเขตการศึกษา 

           การศึกษาในครั้งนี้ใชแบบจําลองแบล็ค-โชลส แบบจําลองไบโนเมียล และ

แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม เพื่อคํานวณราคาออปชันในตลาดอนุพันธประเทศไทย ญี่ปุน 

และฮองกง โดยการพิจารณาจากราคาปดทําการซ้ือขายรายวัน ตั้งแต วันที่ 29 ตุลาคม 2550 ถึง วันที่ 

28 กุมภาพันธ 2552 รวมทั้งหมด 16 เดือน เนื่องจากตลาดอนุพันธแหงประเทศไทยเริ่มทําการซ้ือ

ขายเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2550 ดังนั้นจึงกําหนดใหวันดังกลาวเปนวันเริ่มตนเก็บขอมูล โดยนําราคา

ออปชันที่ไดจากการคํานวณดวยแบบจําลองเปรียบเทียบกับราคาตลาดของแตละประเทศ และ

คํานวณประสิทธิภาพของแบบจําลองทั้งสามโดยใชคาเฉล่ียรอยละความผิดพลาดสัมบูรณ  

(Mean Absolute Percentage Error; MAPE) 

 1.4.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

          การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงไดจากการรวบรวมเอกสารที่

เผยแพรจากแหลงขอมูลตาง ๆ ไดแก หองสมุดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม หองสมุด

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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ศูนยการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม (โปรแกรม Datastream และโปรแกรม Reuters) 

หองสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (โปรแกรม SETSMART)  

 

1.5 นิยามศัพท 

 ตราสารอนุพันธ (Derivatives) หมายถึง ตราสารทางการเงินที่กอกําเนิดจากการ อางอิง 

หรือผันแปรตาม สินทรัพยอางอิง โดยทั่วไปตราสารอนุพันธจะมีมูลคาขึ้นอยูกับสินทรัพยอางอิง 

(Underlying Asset) หรือตัวแปรอางอิงอ่ืน ๆ (Underlying Variable) 

 ออปชัน (Options) หมายถึง สัญญาที่ใหสิทธิแกคูสัญญาฝายหนึ่ง ในการซ้ือหรือขาย

สินทรัพยในอนาคต ตามราคา และจํานวนที่ไดตกลงกันไวตามสัญญา โดยผูท่ีซ้ือออปชันจะถือวา

เปนผูท่ีมีสิทธิในการตัดสินใจวาจะใชสิทธินั้นหรือไมก็ได ท้ังนี้ ผูซ้ือออปชันจะตองจายเงินจํานวน

หนึ่งใหแกผูขายออปชัน เปนการตอบแทนเพื่อแลกกับการไดสิทธิตามสัญญานั้น ออปชันสามารถ  

แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

- คอลออปชัน (Call Options) หมายถึง สัญญาที่ใหสิทธิแกผูซ้ือออปชันในการซ้ือสินทรัพย

อางอิงจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ตามจํานวน ราคา และภายในระยะเวลาที่กําหนดไว  

- พุทออปชัน (Put Options) หมายถึง สัญญาที่ใหสิทธิแกคูสัญญาฝายที่เปนผูซ้ือออปชันในการ

ขายสินทรัพยอางอิงใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ตามจํานวน ราคา และภายในระยะเวลาที่กําหนดไว 

 ดัชนี SET50 (SET50 Index) เปนดัชนีท่ีคํานวณจากหลักทรัพยจํานวนนอย แตมีมูลคา

ราคาตลาดสูง สภาพคลองสูง มีการซ้ือขายสม่ําเสมอ เมื่อรวมมูลคาตามราคาตลาดและมูลคาการซ้ือ

ขายของหลักทรัพยทุกบริษัทที่รวมอยูในดัชนีใหมนี้เขาดวยกัน ผลรวมดังกลาวมีสัดสวนคอนขาง

สูงเมื่อเปรียบเทียบกับหลักทรัพยตามมูลคาตลาดและมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยโดยรวม และควร 

มีการเคล่ือนไหวของดัชนีในทิศทางเดียวกันกับ SET Index 

 Nikkei 225 Index เปนดัชนีท่ีคํานวณจากคาเฉล่ียถวงน้ําหนักราคา 225 หลักทรัพยท่ีมีการ 

จดทะเบียนและซ้ือขายใน Tokyo Stock Exchange 

 Hang Seng Index เปนดัชนีท่ีคํานวณจากการถวงน้ําหนักมูลคาตลาดของหลักทรัพยใน 

Hong Kong Stock Exchange  

 แบบจําลองแบล็ค-โชลส (Black-Scholes Model) คือ แบบจําลองท่ีมีอิทธิพลอยางมากตอ

การคํานวณราคาและการซื้อขายออปชันในทางปฏิบัติในปจจุบัน เนื่องจากความเรียบงายของ

แบบจําลองและสามารถใหคําตอบไดในเวลาอันรวดเร็ว ประกอบดวยขอสมมติฐานตางๆ ท่ีถูก

กําหนดเพื่อสรางแบบจําลอง และสมการในการประเมินราคาออปชัน 
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 แบบจําลองไบโนเมียล (Binomial Model) คือ แบบจําลองที่ใชประเมินมูลคาออปชัน 

โดยเฉพาะออปชันแบบอเมริกัน รวมทั้งออปชันอ่ืนๆ ท่ีมีโครงสรางซับซอน (Exotic Option) 

แบบจําลองนี้จะเกี่ยวของกับวิธีการสราง Binomial Tree ซ่ึงเปนแผนผังท่ีแสดงถึงเสนทางที่เปน 

ไปไดตางๆ ของราคาหุนอางอิงตลอดชวงอายุของออปชัน  

 แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks Model) คือ การจําลอง

รูปแบบการทํางานของปมประสาท (Neural) ซ่ึงมีระบบการประมวลผลของคอมพิวเตอร ท่ีอาศัย

หลักการคลายคลึงกับการคิดและประมวลผลของมนุษย สามารถแยกรูปแบบ (Pattern) และจัด

แบงกลุมของขอมูลท่ีมีความสลับซับซอนไดเปนอยางดี อาทิเชน ระบบรูจําเสียงพูด ระบบรูจําอักษร  

การพยากรณและวิเคราะหขอมูลตางๆ เปนตน 

 


