
 
 

บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด 
Asia Plus Securities Company Limited 
3/1F, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +66 (0) 2680 1111, +66 (0) 2285 1666 www.asiaplus.co.th 

  หัวขอ    ลักษณะของสัญญา 
สินคาอางอิง ยางแผนรมควันช้ัน 3 (RSS3) ตามมาตรฐาน Green Book 
สินคาที่สงมอบได มีลกัษณะเฉพาะ (House Term) ท่ีไดรับการยอมรับจากบริษัทผูใชยางรายใหญ (Major 

International Tyre Manufacturers) ตามท่ีกําหนด เชน Bridgestone, Michelin เปนตน 
ขนาดของสัญญา 5,000 กิโลกรัม (5 ตัน) 
ขนาดการรับมอบ/สงมอบ 20,000 กิโลกรัม (20 ตัน) หรือหนวยทวีคูณของ 20 ตัน 
ราคาเสนอซื้อขาย บาทตอกโิลกรัม 
ชวงราคาซื้อขายขั้นต่ํา 0.05 บาทตอกโิลกรัม (คดิเปนมลูคา 250 บาทตอสัญญา) 
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอาย ุ มีเดือนท่ีสัญญาสิ้นสดุอายุ 7 เดอืนติดตอกัน (7 Consecutive Months) 
เวลาซื้อขาย ชวง Pre-open :    09:15 น. - 09:45 น. 

ชวง Open session : 09:45 น. - 16:55 น. 
ชวงการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาสูงสุดแตละวัน 

+ 5% จาก Daily Settlement Price ลาสุด โดยหากมกีารซ้ือขายท่ี Ceiling และ Floor ดังกลาว
ตลาดสญัญาซ้ือขายลวงหนาจะหยุดการซ้ือขายช่ัวคราวกอนจะเปดการซ้ือขายอกีคร้ัง พรอมกับ
ขยายชวงการเปลี่ยนแปลงราคาเปน + 10% จาก Daily Settlement Price ลาสุด 

การจํากัดฐานะ หามบุคคลใดมฐีานะสุทธิใน RSS3 futures เกินกวาจํานวนท่ีกาํหนดดังน้ี 
สัญญาท่ีสิ้นสุดอายุใกลท่ีสุด (1st contract month): ไมเกิน 1,000 สัญญา 
สัญญาท่ีสิ้นสุดอายุใดเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกัน: ไมเกิน 10,000 สญัญา 

วันซื้อขายวันสดุทาย วันทําการกอนวนัทําการสดุทายของเดือนที่สัญญาครบกําหนดอายุ โดยในวันน้ันสัญญาท่ีสิ้นสดุ
อายุจะซ้ือขายไดถึงเวลา 16:55 น. 

การชําระราคา ใหชําระราคาดวยการสงมอบสินคา (Physical Delivery) โดยผูลงทุนท่ีจะทําการสงมอบ/รับมอบ
ตองมคีวามสามารถในการรับมอบ/สงมอบสินคาและตองยื่นความจํานงคท่ีจะรับมอบ/สงมอบ
สินคา (Physical Delivery) ภายในชวงเวลาและวิธีการท่ีกําหนด 

กรณีท่ีไมสามารถจับคูรับมอบ/สงมอบ หรือผูลงทุนไมมีความสามารถในการรับมอบ/สงมอบ
สินคา หรือไมยืน่ความจํานงในการรับมอบ/สงมอบสินคา ใหชําระราคาเปนเงินสด (Cash 
Settlement) ดวย Final Settlement Price  

Final Settlement Price จะใชราคาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักตามปริมาณการซื้อขาย (Volume Weighted 
Average Price: VWAP) ในวันซ้ือขายวันสุดทาย Last Trading Day หากการซ้ือขายมีปริมาณ
ข้ันต่ําตามท่ีตลาดกําหนด (กําหนดจํานวนสัญญาข้ันต่ํา และ/หรือสัดสวนจากสถานะคงคาง) 
กรณีปริมาณการซ้ือขายไมถึงระดับท่ีกําหนด  ใหใชราคาเฉลีย่ 3 วันสุดทายของ Daily 
Settlement Price 

วิธีการสงมอบ ใหทําการสงมอบ/รับมอบสินคาภายในวันทําการสุดทายของเดอืนสงมอบ (เดือนถัดจากเดือนท่ี
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สัญญาครบกําหนดอาย)ุ ซ่ึงผูซ้ือสามารถเลือกเง่ือนไขการสงมอบรับมอบอยางใดอยางหนึ่ง 
ระหวาง 
การสงมอบรับมอบแบบ Free On Board (FOB) ณ ทาเรือกรุงเทพฯ / ทาเรือแหลมฉบัง / ทาเรือ
อ่ืนๆ ตามท่ีกําหนด 
การสงมอบรับมอบในประเทศ ณ คลังสินคาหรือโรงงานในเขตกรุงเทพฯ นครปฐม ปทุมธานี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี ชลบุรี และระยอง (ผูขายใหสวนลดแกผูซื้อตามอัตราท่ีกําหนด) 

คาธรรมเนีมการซื้อขายและ
ชําระราคา 

ไมเกิน 40 บาทตอสัญญา   

 
หมายเหต ุสรุปลักษณะสัญญา RSS3 Futures 
 
- ลูกคาซื้อขาย RSS3 Futures ณ สิ้นวันจะมีการ Mark-to-Market เหมือน Futures อื่นๆ 
- กอนวันซื้อขายวันสุดทาย 10 วัน จะมีการเก็บหลักประกัน Spot month เพิ่ม 
- ณ วันทําการซื้อขายสุดทาย หากไมไดยื่นความจํานงรับมอบสงมอบ จะมีการชําระราคาเปน Cash Settlement เหมือน Futures อ่ืนๆ 
- ณ วันทําการซื้อขายสุดทาย หากยื่นความจํานงรับมอบสงมอบ แตไมไดรับการจับคูจะมีการชําระราคาเปน Cash Settlement เหมือน 
Futures อ่ืนๆ 
- ณ วันทําการซื้อขายสุดทาย หากยื่นความจํานงรับมอบสงมอบ และไดรับการจับคูจะวางหลักประกันเพิ่ม และเขากระบวนการสงมอบ 
- ปจจุบัน บริษัทยังไมเปดใหบริการรับมอบสงมอบสินคา 
 

คาธรรมเนียมหนาซื้อขาย 

ลูกคาทั่วไป 

 
 
ลูกคาสถาบัน 

 


