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USD Futures 

USD Futures เป็นสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ท่ีมีสินคา้อา้งอิงเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอ่เงินดอลลารส์หรฐั โดยเป็นการ
ท าสญัญาระหวา่งคูส่ญัญาสองฝ่ายคือ "ผูซื้อ้" กบั "ผูข้าย" ท่ีตกลงท าสญัญากนั ณ ปัจจบุนั โดยระบปุระเภท จ านวนเวลา ท่ี
จะสง่มอบสนิคา้กนั โดยจะมีการสง่มอบสนิคา้ และช าระราคาในอนาคตตามท่ีไดต้กลงไวไ้มว่า่ราคาในขณะ นัน้จะเป็นเทา่ไร
ก็ตาม และถือวา่ทัง้สองฝ่ายมีภาระผกูพนัตอ่กนัท่ีตอ้งปฏิบตัิตาม และเน่ืองจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์
สหรฐั เป็นตวัไม่มีตวัตนจงึไม่สามารถสง่มอบกนัได ้ ท าใหก้ารซือ้ขาย อตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลารส์หรฐั ตอ้งใช้
วิธีใหผู้ซื้อ้และผูข้ายช าระเงินตามสว่นตา่งของก าไร ขาดทนุท่ีเกิดขึน้แทน เรียกวา่ "การช าระราคาเป็นเงินสด (Cash 
Settlement)" 

ผูล้งทนุสามารถซือ้ขาย USD Futures ไดง้่าย สะดวก ผ่านระบบซือ้ขายอิเลก็ทรอนิกสข์องตลาดอนพุนัธ ์(TFEX) โดยมีบรษัิท 
ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั (TCH) เป็นผูป้ระกนัการช าระราคาจากการซือ้ขาย และมีส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) เป็นผูก้  ากบัดแูลการด าเนินงานของ ตลาดอนพุนัธแ์ละบรษัิทสมาชิก ผูล้งทนุจงึ
มั่นใจไดว้า่ในทกุ ๆ การซือ้ขายในตลาดอนพุนัธ ์มีความโปรง่ใสและเช่ือถือได ้

ลักษณะส ำคญัของ USD Futures 

สินคา้อา้งอิง อตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอ่เงินดอลลารส์หรฐั 

ประเภทของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
(Type of Contract) 

สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ฟิวเจอรส์ 

ขนาดของสญัญา (Contract Size) 1,000 USD 

ช่วงหา่งของราคาขัน้ต ่า (Tick Size) 0.01 บาท หรอืคิดเป็นมลูค่า 10 บาท ตอ่ 1 สญัญา 

เดือนท่ีสญัญาสิน้สดุอาย ุ เดือนปฏิทินท่ีต่อเน่ืองเรยีงล าดบักนั 3 เดือนท่ีใกลท่ี้สดุ และเดือนสดุทา้ยของ
ไตรมาสท่ีถดัไป (มีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธนัวาคม) อีก 1 เดือน 

ช่วงเวลาซือ้ขาย ช่วง Pre-open 9:15 – 9:45 น. 

ช่วง Morning Session 9:45 – 12:30 น. 

ช่วง Pre-open 13:45 – 14:15 น. 

ช่วง Afternoon Session 14:15 – 16:55 น. 

ช่วง Pre-open 18:45 – 18:50 น. 

ช่วง Night Session 18:50 – 23:55 น. 
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ช่วงการเปลี่ยนแปลงสงูสดุแตล่ะวนั +/-2% ของราคาที่ใชช้  าระราคาลา่สดุ โดยหากมีการซือ้ขายท่ี Ceiling และ 
Floor ดงั กลา่ว ตลาดอนพุนัธจ์ะหยดุการซือ้ขายชั่วคราว ก่อนเปิดใหซื้อ้ขาย
อีกครัง้ พรอ้มขยาย ช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาเป็น +/-4 % ของราคาที่ใชช้  าระ
ราคาลา่สดุ 

ราคาท่ีใชช้  าระราคา ในวนัซือ้ขาย
ประจ าวนั  
(Daily Settlement Price) 

คา่เฉลี่ยถ่วงน า้หนกัปรมิาณการซือ้ขายของราคาที่ซือ้ขายในช่วง 5 นาที
สดุทา้ย (16:50 – 16:55 น) 

ราคาท่ีใชช้  าระราคาเม่ือสญัญาหมดอาย ุ
(Final Settlement Price) 

ใช ้ อตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอ่เงินดอลลารส์หรฐั ท่ีประกาศ โดย Thomson 
Reuters ณ เวลา 11:00 น. ในวนัสดุทา้ยของการซือ้ขาย และใชท้ศนิยม 4 
ต าแหน่ง 

การสง่มอบและการช าระราคา ช าระสว่นตา่งราคาดว้ยเงินสด (Cash Settlement) 

วนัซือ้ขายวนัสดุทา้ย (Last Trading Day) วนัท าการก่อนวนัท าการสดุทา้ยของเดือนที่ช  าระราคา หรอืสง่มอบของสญัญา
ซือ้ขาย ลว่งหนา้นัน้ โดยในวนันัน้สญัญาท่ีสิน้สดุอายจุะซือ้ขายไดถ้งึเวลา 
11:00 น.http://www.tfex.co.th/th/about/calendar.html 

จ านวนการถือครอง 
สญัญาสงูสดุ (Position Limit) 

หา้มมีฐานะสทุธิใน USD Futures ท่ีหมดอายเุดือนใดเดือนหนึ่ง หรอืทัง้หมด 
เกิน 5,000 สญัญา 

จ านวนการถือครองสญัญา 
ท่ีตอ้งรายงาน  
(Large Position Report) 

เม่ือมีฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้สทุธิใน USD Futures ท่ีหมดอายเุดือนใด
เดือนหนึ่ง หรือทัง้หมดตัง้แต่ 500 สญัญา 

การวางหลกัประกนั ตามท่ีตลาดอนพุนัธก์  าหนด 
 

อธิบำยลักษณะและข้อก ำหนดของ USD Futures 

สินค้ำอ้ำงองิ (Underlying Asset) 

USD Futures มีสินคา้อา้งอิงคือ อตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอ่เงินดอลลารส์หรฐั 

ตวัคูณดชันี (Multiplier) 

สญัญา USD Futures มีตวัคณูดชันีเทา่กบั 1,000 ดอลลาร ์ต่อ 0.01 บาท 

ช่วงรำคำซือ้ขำยขั้นต ่ำ (Tick Size) 

ราคาเสนอซือ้ขายสามารถสง่ค าสั่งโดยระบรุาคาหา่งกนัขัน้ต  ่า Step ละ 0.01 จดุราคาจะหา่งกนัอยา่งนอ้ย ช่องละ 0.01 บาท 

http://www.tfex.co.th/th/about/calendar.html


 
 

บริษัทหลักทรัพย ์เอเชีย พลัส จ ำกัด 
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 

ช่วงกำรเปล่ียนแปลงของรำคำสูงสุดแตล่ะวัน (Price Limit) 

+/-2% ของราคาท่ีใชช้  าระราคาลา่สดุ โดยหากมีการซือ้ขายท่ี Ceiling และ Floor ดงักลา่ว ตลาดอนพุนัธจ์ะหยดุการซือ้ขาย
ชั่ว คราว ก่อนเปิดใหซื้อ้ขายอีกครัง้ พรอ้มขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาเป็น +/-4 % ของราคาที่ใชช้  าระราคาลา่สดุ 

เวลำซือ้ขำย (Trading Hours) 

ช่วง ชือ่ช่วงเวลำ เวลำ 

ก่อนเปิดตลาดเชา้ Pre-open 9:15 – 9:45 น. 

ช่วงเชา้ Morning session 9:45 – 12:30 น. 

ก่อนเปิดตลาดบ่าย Pre-open 13:45 – 14:15 น. 

ช่วงบา่ย Afternoon session 14:15 – 16:55 น. 

ก่อนเปิดตลาดบ่าย Pre-open 18:45 – 18:50 น. 

ช่วงบา่ย Night session 18:50 – 23:55 น. 
 

* เฉพาะในวนัซือ้ขายสดุทา้ยของแตล่ะสญัญานัน้ การซือ้ขายจะสิน้สดุในเวลา 11:00 น. 

เดอืนทีสั่ญญำสิน้สุดอำยุ (Expiration Month) 

เดือนปฏิทินท่ีต่อเน่ืองเรยีงล าดบักนั 3 เดือนท่ีใกลท่ี้สดุ และเดือนสดุทา้ยของไตรมาสท่ีถดัไป (มีนาคม มิถนุายน กนัยายน 
และ ธนัวาคม) อีก 1 เดือน 

26 เม.ย. 2012 

สัญญำทีม่กีำรซือ้ขำย 

USDJ12 

USDK12 

USDM12 

USDU12 
 

  27 เม.ย. 2012 
 (Last Trading Day) 

สัญญำทีม่กีำรซือ้ขำย 

USDJ12 

USDK12 

USDK12 

USDN12 

USDU12 
 

  30 เม.ย. 2012 

สัญญำทีม่กีำรซือ้ขำย 

USDK12 

USDM12 

USDN12 

USDU12 
 

    
    
    

  

    
    
    
    
    

 



 
 

บริษัทหลักทรัพย ์เอเชีย พลัส จ ำกัด 
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 

รำคำทีใ่ช้ช ำระรำคำในวันซือ้ขำยสุดทำ้ย (Final Settlement Price) 
ค านวณจากค่าเฉล่ียถ่วงน า้หนกัปรมิาณการซือ้ขายของราคาที่ซือ้ขายในช่วง 5 นาทีสดุทา้ย (16:50 – 16:55 น) 

รำคำทีใ่ช้ช ำระรำคำในวันซือ้ขำยสุดทำ้ย (Final Settlement Price) 

ใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนอา้งอิง ปรากฏในระบบ Thomson Reuters ณ 11.00 น. ท่ีหนา้ THBMEAN=TH ประกอบไปดว้ยราคา
จาก ธนาคารพาณิชย ์ ซึง่ในมากกวา่ 20 สถาบนั เม่ือไดค้า่มาแลว้จะมีการตดัค่าสงูสดุและต ่าสดุจ านวนดา้นละ 1/4 ของ
จ านวนขอ้มลู ทัง้หมด แลว้น ามาหาคา่เฉลี่ยเพ่ือประกาศเป็นคา่อา้งอิงของอตัราแลกเปลี่ยนในแตล่ะวนั โดยจะใชค้วาม
ละเอียดทศนิยม 4 ต าแหน่ง เช่น ณ วนัซือ้ขายวนัสดุทา้ย ราคาอยูท่ี่ 30.1575 ดงันัน้ ราคา Final Settlement Price จะมีคา่
เทา่กบั 30.1575 บาท ตอ่ 1 ดอลลาร ์

วิธีส่งมอบ/ช ำระรำคำ 

มีการช าระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) เทา่นัน้ จึงสง่มอบเฉพาะก าไร/ขาดทนุ 

กำรหยุดกำรซือ้ขำย (Circuit Breaker) 

+/-2% ของราคาท่ีใชช้  าระราคาลา่สดุ โดยหากมีการซือ้ขายท่ี Ceiling และ Floor ดงักลา่ว ตลาดอนพุนัธจ์ะหยดุการซือ้ขาย
ชั่ว คราว ก่อนเปิดใหซื้อ้ขายอีกครัง้ พรอ้มขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาเป็น +/-4 % ของราคาที่ใชช้  าระราคาลา่สดุ 

กำรปิดสถำนะสัญญำ ก่อนสัญญำสิน้สุดอำยุ 

ผูล้งทนุท่ีซือ้ หรอืขาย USD Futures ไวแ้ลว้ ไมจ่  าเป็นตอ้งรอจนหมดอายจุงึจะรบัรูก้  าไรขาดทนุ เม่ือใดก็ตามท่ีผูล้งทนุ
ตอ้งการ รบัรูก้  าไร หรอืเหน็วา่มีขาดทนุจนเกินรบัไหวแลว้ ผูล้งทนุสามารถท ารายการท่ีเรียกว่า การลา้งสถานะ (Offset 
Position) ได ้

การลา้งสถานะก็คือ การท ารายการซือ้หรอืขายฟิวเจอรส์ Series เดิมท่ีไดซื้อ้หรอืขายไวใ้นทิศทางที่ตรงกนัขา้มกบัรายการท่ี
ได ้ท าไวก้่อนหนา้ 

ผูซื้อ้ (Long Position) ปิดสถานะโดยการ "ขาย" (Short) USD Futures ใน Series เดิมท่ีเคย "ซือ้" ไว ้

ผูข้าย (Short Position) ปิดสถานะโดยการ "ซือ้" (Long) USD Futures ใน Series เดิมท่ีเคย "ขาย" ไว ้

กำรถอืครองสถำนะจนสิน้สุดอำยุสัญญำ 

สญัญา USD Futures ท่ีถกูถือครองจนครบอายจุะถกู Mark-to-Market ณ สิน้วนัซือ้ขายวนัสดุทา้ยของสญัญา Series นัน้ๆ
ซึง่ เป็นการช าระราคาครัง้สดุทา้ย นกัลงทนุผูถื้อครองจะไดส้ว่นตา่งระหวา่งตน้ทนุสดุทา้ยท่ีถืออยูก่บัราคาเพ่ือการช าระราคา
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ครัง้สดุ ทา้ย (Final Settlement Price) ถือเป็นการปิดสถานะสญัญาไปโดยอตัโนมตัิ 
* นกัลงทนุมีภาระในการช าระคา่นายหนา้ซือ้ขายจากการช าระราคาครัง้สดุทา้ยนีด้ว้ย 

จ ำนวนกำรถอืครองสูงสุด (Speculative Position Limit) 

จ านวนฐานะสงูสดุท่ีผูล้งทนุจะสามารถมีสถานะได ้(Position Limit) ส าหรบั USD Futures ในช่วงแรกจะก าหนดให ้

- สถานะของการถือครองสญัญาท่ีครบก าหนดสง่มอบในแตล่ะเดือนตอ้งไมเ่กิน 5,000 สญัญา และ 

- สถานะสทุธิของสญัญาทกุเดือนรวมกนัก็ตอ้งไมเ่กิน 5,000 สญัญา ตวัอยา่ง เช่น 

ระดับต้องรำยงำน (Reportable Limit) 

ส านกังาน กลต. และ ตลาดอนพุนัธ ์ ก าหนดใหบ้รษัิทหลกัทรพัยต์อ้งรายงานรายช่ือของนกัลงทนุท่ีถือครองสถานะสญัญา
เทียบ เทา่ USD Futures เทา่กบัหรอืมากกวา่ 500 สญัญา โดยคิดจากสญัญาซือ้ขายเดือนใดเดือนหนึ่ง และสทุธิจากสญัญา
ซือ้และ ขายทกุเดือนรวมกนั อย่างไรก็ตาม นกัลงทนุยงัสามารถเพิ่มการถือครองไดจ้นไมเ่กินระดบัวงเงินอนมุตัิ หรอื จ านวน
การถือครอง สงูสดุ (Speculative Position Limit) ตามประกาศของตลาดอนพุนัธ ์

 

ขั้นตอนกำรซือ้ขำย USD Futures 

เปิดบัญชซีือ้ขำยสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ 

 

วำงหลักประกันเร่ิมต้น (Initial Margin) 

 

ส่งค ำส่ังซือ้ขำย 

 

ผู้มสีถำนะซือ้หรือขำยมหีน้ำที ่
ต้องด ำรงหลักประกันไม่ให้ต ่ำกว่ำเกณฑท์ีก่ ำหนด 

 

ปิดสถำนะรับรู้ก ำไร / ขำดทุน 
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1. เปิดบญัชีซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

2. วางหลกัประกนัเริม่ตน้ (Initial Margin) ก่อนท าการเปิดสถานะสญัญา (Open position) 

3. สง่ค าสั่งเปิดสถานะสญัญา โดยวิเคราะหแ์นวโนม้การเปลี่ยนแปลงของ USDTHB 

โดยทกุๆ สิน้วนัท าการจะมีการ Mark to Market เพ่ือรบัรูก้  าไรขาดทนุ ถา้ในบญัชีมีทรพัยส์ินสว่นเกิน หรอื Excess Equity 
เหลืออยู ่(ค  านวณจาก Equity Balance หกัลบจากเงินวางประกนัขัน้ตน้หรอื Initial Margin ตามปรมิาณสญัญาท่ีถือคา้งอยู)่ 
นกัลงทนุสามารถถอนเงินสว่นนีไ้ด ้โดยตอ้งแจง้บรษัิท ลว่งหนา้ 1 วนั 

4. ถา้ตอ้งการปิดสถานะสญัญา (Offset Position) เพ่ือรบัรูก้  าไร/ขาดทนุ (Realized Profit/Loss) ใหส้ง่ค าสั่งตรงขา้มกบั
สถานะท่ีถืออยูเ่ดิม 

5. ถา้นกัลงทนุไมไ่ดท้  าการลา้งสถานะเอง แลว้ถือจนสญัญานัน้หมดอาย ุ ระบบจะท าการลา้งสถานะใหโ้ดยอตัโนมตัิ โดยใช้
ราคาท่ีใชช้  าระราคาวนัสดุทา้ย (Final Settlement Price) มาใชใ้นการค านวณก าไร ขาดทนุ 

หมายเหต ุ : ราคาท่ีใชช้  าระราคาในวนัซือ้ขายสดุทา้ย (Final Settlement Price) ค านวณจากคา่เฉลี่ย (ใชท้ศนิยม 2 
ต าแหน่ง) ของดชันี SET50 Index ในวนัสดุทา้ยของการซือ้ขายในช่วง 15 นาทีสดุทา้ยและดชันีราคาปิดการซือ้ขายของวนั
สดุทา้ยของสญัญา โดยตดัค่ามากท่ีสดุ 3 คา่ และคา่ท่ีนอ้ยท่ีสดุ 3 คา่ออก 

 

อัตรำกำรวำงหลักประกันส ำหรับ USD Futures 

ประเภทหลักประกัน 

หลักประกันเร่ิมต้น หรือ Initial Margin (IM) หมายถึงหลกัประกนัเงินสดท่ีนกัลงทนุตอ้งน ามาวางก่อนที่จะเปิดสถานะ
สญัญา 

หลักประกันขั้นต ่ำสุด หรือ Force Margin (FM) คือในระหวา่งเวลาท าการใดๆ (วนัท่ี T) หากหลกัประกนัคงเหลือต ่ากวา่
หลกัประกนัขัน้ต  ่าสดุ ลกูคา้จะตอ้งน า หลกัประกนัมาวางเพิ่มภายใน 1 ชั่วโมง (วนัท่ี T) ในจ านวนที่ท  าใหห้ลกัประกนั
คงเหลือในบญัชีของลกูคา้มีไมต่  ่ากวา่หลกัประกนัรกัษาสภาพที่ตอ้งด ารงไว ้ (Maintenance Margin) ถา้ลกูคา้ไมน่ ามาวาง
ตามเวลาท่ีก าหนด บรษัิทฯ มีสิทธิจะบงัคบัลา้งฐานะสญัญาในบญัชีของลกูคา้ไดท้นัที 

หลักประกันพเิศษ (Super Margin) คือหลกัประกนัท่ี ส  านกัหกับญัชีเรยีกเพิ่ม เพ่ือรองรบัความผนัผวนของราคาสญัญา
ในช่วงที่ตลาดอนพุนัธ ์ปิดท าการ เป็นระยะเวลาหนึ่ง 
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กำรใช้อกัษรย่อส ำหรับสัญญำ USD Futures 

ประกอบด้วย 3 ส่วนดังต่อไปนี ้

 

ส่วนที ่1 : สินคา้อา้งอิง ใชส้ญัลกัษณ ์USD แทนอตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอ่ดอลลารส์หรฐั 

ส่วนที ่2 : เดือนท่ีสญัญาสิน้สดุอาย ุใชอ้กัษรย่อแทนช่ือเดือนดงันี ้

เดอืนทีสั่ญญำสิน้สุด อักษรย่อ 

มกราคม F 

กมุภาพนัธ ์ G 

มีนาคม H 

เมษายน J 

พฤษภาคม K 

มิถนุายน M 

กรกฎาคม N 

สิงหาคม Q 

กนัยายน U 

ตลุาคม V 

พฤศจิกายน X 

ธนัวาคม Z 
 

  

 



 
 

บริษัทหลักทรัพย ์เอเชีย พลัส จ ำกัด 
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 

 

ส่วนที ่3 : ปีท่ีสญัญาสิน้สดุอาย ุใชต้วัเลข 2 ตวัสดุทา้ยตามปี ค.ศ. เช่น ค.ศ. 2012 ใชต้วัยอ่เป็น 12 และ ค.ศ. 2013 ใชต้วั ยอ่
เป็น 13 เป็นตน้ 

ตัวอย่ำงอักษรย่อส ำหรับสัญญำ USD Futures แบบ Single Order 
 

สัญญำ สินค้ำ
อ้ำงองิ 

เดอืนสิน้สุดอำยุสัญญำ ปีสิน้สุดอำยุสัญญำ 

สญัลกัษณ ์ เดือน สญัลกัษณ ์ ปี ค.ศ. 

USDH13 USDTHB H มีนาคม 13 2013 

USDM14 USDTHB M มิถนุายน 14 2014 

USDU15 USDTHB U กนัยายน 15 2015 

USDZ16 USDTHB Z ธนัวาคม 16 2016 
 

  

 


