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601 การจัดให้มกีารซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Listing of the Contract) 

*601.02 การจดัให้มกีารซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า Single Stock Futures 

601.02-1 การจดัให้มกีารซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า Single Stock Futures ที่อ้างองิกบัหุ้นสามญั 
ในการจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ Single Stock Futures ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้

จะพิจารณาก าหนดหุน้สามญัท่ีเป็นสินคา้อา้งอิงตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1) เป็นหุน้สามญัท่ีเป็นองคป์ระกอบของดชันี SET100 Index หรือเป็นหุน้สามญัท่ีเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนท่ีมีคุณสมบติัเทียบเคียงไดก้บัหุน้สามญัท่ีเป็นองคป์ระกอบของดชันี SET100 Index ในเร่ืองมูลค่า
หลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) และสภาพคล่องของการซ้ือขายในช่วงเวลาท่ีตลาดสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้พิจารณาก าหนดหุน้สามญัใหเ้ป็นสินคา้อา้งอิง 

 (2) เป็นหุน้สามญัท่ีไม่เขา้ข่ายเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(2.1) อยู่ระหว่างการถูกสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน หรืออาจถูกสั่งห้ามซ้ือหรือ

ขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นระยะเวลานาน  
(2.2) อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือบริษทัจดทะเบียนอาจร้อง

ขอให้เพิกถอนหุ้นสามญัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์  
(2.3) มีเหตุอ่ืนท่ีอาจส่งผลกระทบใหหุ้น้สามญัไม่มีราคาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

 ทั้งน้ี ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จะประกาศรายช่ือหุน้สามญัท่ีเป็นสินคา้อา้งอิงก่อนการเร่ิมจดัให้
มีการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ Single Stock Futures  
 

601.02-2  การด าเนินการเม่ือบริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงมีการท ารายการที่มี
ผลกระทบต่อหุ้นอ้างองิ (Corporate Action)  

 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนท่ีออกหุ้นสามญัท่ีเป็นสินคา้อา้งอิงของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ Single 
Stock Futures มีการท ารายการท่ีมีผลกระทบต่อหุน้อา้งอิง (Corporate Action) ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
อาจพิจารณาเปล่ียนแปลงสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ Single Stock Futures เพ่ือลดผลกระทบจากการท ารายการ
ดงักล่าว โดยตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จะด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี 

(1) ปรับขนาดของสญัญา (Contract Size)  
(2) ปรับราคาซ้ือขายของสญัญา (Contracted Price) 
(3) ปรับฐานะคงคา้งของสญัญา (Open Interest) 
(4) ใหมี้การช าระราคาเป็นเงินสด 
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(5) ยกเลิกการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ Single Stock Futures ท่ีอา้งอิงกบัหุ้นสามญันั้น 
(6) อ่ืนๆ ตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เห็นสมควร 

 ในกรณีบริษทัจดทะเบียนท่ีออกหุ้นสามญัท่ีเป็นสินคา้อา้งอิงมีการท ารายการท่ีมีผลกระทบต่อหุ้น
อา้งอิง (Corporate Action) ดงัต่อไปน้ี ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จะด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ
รายละเอียดท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 

(1)  เพ่ิมทุนใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้  
(2) เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้ 
(3) จ่ายปันผลเป็นหุน้  
(4) จ่ายเงินปันผลพิเศษ  

 ในกรณีบริษทัจดทะเบียนท่ีออกหุ้นสามญัท่ีเป็นสินคา้อา้งอิงมีการท ารายการท่ีมีผลกระทบต่อหุ้น
อา้งอิง (Corporate Action) อ่ืนนอกจากรายการตามวรรคสอง ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจพิจารณา
ด าเนินการตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี  
 
601.02-3 การระงับการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า Single Stock Futures ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญใด

หุ้นสามญัหน่ึง 
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจพิจารณาระงบัการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า Single Stock 

Futures ท่ีอา้งอิงกบัหุ้นสามญัใดหุ้นสามญัหน่ึงเฉพาะเดือนท่ีส่งมอบหรือช าระราคา (Settlement Month) 
เดือนใดเดือนหน่ึงหรือทุกเดือน เม่ือมีเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (1) หุ้นสามญัท่ีเป็นสินคา้อา้งอิงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า Single Stock Futures ไม่อาจด ารง
คุณสมบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์601.02-1 
 (2) บริษทัจดทะเบียนท่ีออกหุน้สามญัท่ีเป็นสินคา้อา้งอิงของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ Single Stock 
Futures มีการท ารายการท่ีมีผลกระทบต่อหุน้อา้งอิง (Corporate Action) ซ่ึงอาจมีผลใหหุ้น้สามญัดงักล่าวไม่
อาจด ารงคุณสมบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์601.02-1  
 (3) กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เห็นสมควร 
 ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าจะประกาศแนวทางและก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินการใหส้มาชิกทราบก่อนเร่ิมด าเนินการดงักล่าว  

 (*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 601.02 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2551 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป) 
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*601.02-4 การยกเลิกการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า Single Stock Futures ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญใด 

  หุ้นสามญัหน่ึง 
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจยกเลิกการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ Single Stock Futures 

ท่ีอา้งอิงกบัหุน้สามญัใดหุน้สามญัหน่ึง เม่ือมีเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (1) หุ้นสามญัท่ีเป็นสินคา้อา้งอิงของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ Single Stock Futures ถูกเพิก

ถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือบริษทัจดทะเบียนร้องขอให้เพิกถอนหุ้นสามญัจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์  

(2) บริษทัจดทะเบียนท่ีมีหุ้นสามญัเป็นสินค้าอา้งอิงของสัญญา ซ้ือขายล่วงหน้า Single 
Stock Futures มีการปรับโครงสร้างของบริษทั   

(3) หุ้นสามญัท่ีเป็นสินคา้อา้งอิงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า Single Stock Futures ถูกสั่ง
หา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นระยะเวลาตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 

ในการด าเนินการเพ่ือยกเลิกการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า Single Stock Futures ตลาด
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างเพ่ือลดผลกระทบท่ีมีหรืออาจมีต่อ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยใหน้ าความตามหลกัเกณฑ ์603 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 (*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 601.02-4 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่  30 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป) 
 
*601.03 การจัดให้มีการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า Sector Futures 
601.03-1 การจัดให้มีการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า Sector Futures ที่อ้างองิกบัดชันีหมวดธุรกจิ 

ในการจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ Sector Futures ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จะ
พิจารณาก าหนดสินคา้อา้งอิงท่ีเป็นดชันีหมวดธุรกิจของตลาดหลกัทรัพยจ์ากมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคา
ตลาด (Market Capitalization) และสภาพคล่องของการซ้ือขายของดชันีหมวดธุรกิจดงักล่าวตามท่ีตลาด
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เห็นสมควร 

ทั้งน้ี ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จะประกาศรายช่ือดชันีหมวดธุรกิจท่ีเป็นสินคา้อา้งอิงก่อน
การเร่ิมจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ Sector Futures 
 
601.03-2 การระงับการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจใด

หมวดธุรกจิหน่ึง 
 ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจพิจารณาระงับการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า Sector 
Futures ท่ีอา้งอิงกบัดชันีหมวดธุรกิจใดหมวดธุรกิจหน่ึง เฉพาะเดือนท่ีส่งมอบหรือช าระราคา (Settlement 
Month) เดือนใดเดือนหน่ึงหรือทุกเดือน เม่ือมีเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (1) ดชันีหมวดธุรกิจท่ีเป็นสินคา้อา้งอิงของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ Sector Futures ไม่อาจ
ด ารงคุณสมบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์601.03-1 



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) 600-5 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

 (2) กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เห็นสมควร 
 ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จะประกาศแนวทางและก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินการใหส้มาชิกทราบก่อนเร่ิมด าเนินการดงักล่าว 

 (*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 601.03 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ลงวันท่ี 14 กันยายน 2555 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป) 

 

*603 การเพกิถอนแบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Delisting of Contract) 
ในระหว่างด าเนินการขอความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เพ่ือขอเพิกถอนแบบของสัญญา

ซ้ือขายล่วงหนา้ ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างเพ่ือลด
ผลกระทบท่ีมีหรืออาจมีต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี  

(1) ประกาศก าหนดวนัสุดท้ายของการซ้ือขาย (Last Trading Day) หรือวนัครบก าหนดอายุ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Expiration Date) ของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีจะเพิกถอนให้แตกต่างไปจากท่ี
ก าหนดในแบบของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

(2) หยดุการซ้ือหรือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีจะเพิกถอน 
(3) ระงบัการเพิ่มสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเดือนใหม่ (series) เพื่อทดแทนสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้เดือนท่ีครบก าหนดอาย ุส าหรับสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีจะเพิกถอน 
(4) อ่ืนๆ ตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เห็นสมควร 

(*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 603 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2558 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 31 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 
  



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) 600-6 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

604 แบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

*****,*604.01-1 แบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า SET50 Index Futures  
ใหแ้บบของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET50 Index Futures ซ่ึงตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จดัให้มี

การซ้ือขายมีรายการ ขอ้ความและรายละเอียดดงัต่อไปน้ี    
 
รายการ รายละเอยีด 

สินคา้อา้งอิง ดชันี SET50 Index ซ่ึงค านวณและเผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพย ์
ประเภทของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(Type of Contract) 

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์ส 

****ตวัคูณดชันี (Multiplier) 200 บาท ต่อ 1 จุดของดชันี 
***เดือนท่ีส่งมอบหรือช าระราคา 
(Settlement Month) 

เดือนปฎิทินท่ีต่อเน่ืองเรียงล าดบักนั (Consecutive Month) โดยนบัไปไม่
เกิน 3 เดือนท่ีใกลท่ี้สุด และเดือนสุดทา้ยของไตรมาส (เดือนมีนาคม 
มิถุนายน กนัยายน และธันวาคม) ท่ีใกลท่ี้สุดอีก 3 เดือน 

การเสนอราคาซ้ือขาย           
(Price quotation) 

แสดงราคาเสนอซ้ือหรือขายเป็นระดบัดชันีโดยแสดงจุดทศนิยมสอง
ต าแหน่ง 

****ช่วงราคาซ้ือขายขั้นต ่า  
(Minimum Tick Size) 

0.1 จุดของดชันี หรือคิดเป็นมูลค่า 20 บาท 

การเปล่ียนแปลงราคาซ้ือขาย 
สูงสุดในแต่ละวนั 
(Daily Price Limit) 

ไม่เกิน +30% ของราคาส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วน
ต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีประจ าวนัของวนัท าการก่อนหนา้  
(Previous Day Settlement Price) 

****วิธีการและช่วงเวลาซ้ือขาย 
(Trading Hour) 

ท าการซ้ือขายโดยระบบการซ้ือขายโดยมีช่วงเวลาซ้ือขายดงัน้ี 
1. ช่วง Pre-open:                 9:15 น. – 9:45 น. 
2. ช่วง Morning session:           9:45 น. – 12:30 น. 
3. ช่วง Pre-open                   13:45 น. – 14:15 น. 
4. ช่วง Afternoon session:        14:15 น. – 16:55 น. 

**ราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช้
อา้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคา
เพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีในวนัซ้ือขาย
วนัสุดทา้ย (Final Settlement Price) 

ราคาส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใช้
ในการช าระหน้ีในวนัซ้ือขายวนัสุดทา้ย (Final Settlement Price) ค านวณ
จากค่าเฉล่ียถึงทศนิยม 2 ต าแหน่งของดชันี SET50 Index ในวนัสุดทา้ยของ
การซ้ือขายในช่วง 15  นาทีสุดทา้ยและค่าดชันีราคาปิดของวนัสุดทา้ยของ
การซ้ือขาย หลงัจากตดัค่ามากท่ีสุด 3 ค่าและค่าท่ีนอ้ยท่ีสุด 3 ค่าออกแลว้ 

 



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) 600-7 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

รายการ รายละเอยีด 

****จ านวนรายการถือครอง
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สูงสุด 
(Speculative Position Limit) 

หา้มมีฐานะรวมสุทธิ ในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET50 Index Futures และใน
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้อ่ืนใดท่ีอา้งอิงกบัดชันี SET50 Index เม่ือค านวณ
เทียบเท่ากบัฐานะใน SET50 Index Futures (Equivalent Positions) ท่ีหมดอายุ
เดือนใดเดือนหน่ึงในดา้นใดดา้นหน่ึงของตลาดเกินกวา่ 100,000 สญัญา และ
หา้มมีฐานะรวมสุทธิในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET50 Index Futures และใน
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้อ่ืนใดท่ีอา้งอิงกบัดชันี SET50 Index เม่ือค านวณ
เทียบเท่ากบัฐานะใน SET50 Index Futures (Equivalent Positions) ทั้งหมดใน
ดา้นใดดา้นหน่ึงของตลาดเกินกวา่ 100,000 สญัญา (net 100,000 delta 
equivalent positions on SET50 Index Futures on the same side of the market 
in any one month or all contract months combined) ยกเวน้บุคคลท่ีไดรั้บ
อนุญาตจากตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ใหถื้อครองสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้
เกินกวา่จ านวนดงักล่าว 

****จ านวนการถือครองสญัญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีตอ้งรายงาน 
(Large Position Report) 

เม่ือมีฐานะสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิใน SET50 Index Futures ท่ีหมดอายุ
เดือนใดเดือนหน่ึงหรือใน SET50 Index Futures ทั้งหมดตั้งแต่ 2,500 สญัญา 

วนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย 
(Last Trading Day) 

วนัท าการก่อนวนัท าการสุดทา้ยของเดือนท่ีช าระราคาหรือส่งมอบของสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ โดยใหช่้วงเวลาซ้ือขายในวนัสุดทา้ยของการซ้ือขายสญัญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีครบก าหนดช าระราคาหรือส่งมอบส้ินสุดในเวลา 16:30 น. 

วิธีการส่งมอบหรือช าระราคา ช าระเป็นเงิน (Cash Settlement) 
  

(*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-1 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2550 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 16 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป) 

(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-1 รายการราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใช้ในการช าระ
หนีใ้นวันซ้ือขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 20 มกราคม 2552 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป) 

(***ความในหลักเกณฑ์ 604.01-1 รายการเดือนท่ีส่งมอบหรือช าระราคา เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท 
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวนัท่ี 14 กันยายน 2555 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)  

(****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-1 รายการตัวคูณดัชนี (Multiplier) ช่วงราคาซ้ือขายขั้นต า่ (Minimum Tick Size) วิธีการและ
ช่วงเวลาซ้ือขาย (Trading Hour) จ านวนรายการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าสูงสุด (Speculative Position Limit) และจ านวนการถือครองสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าท่ีต้องรายงาน (Large Position Report) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัทตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 18 เมษายน 2557 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป) 

(*****ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-1 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)   



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) 600-8 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

*****,*604.01-2  แบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า SET50 Index Options  
 ใหแ้บบของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET50 Index Options ซ่ึงตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จดัใหมี้
การซ้ือขายมีรายการ ขอ้ความ และรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

รายการ รายละเอยีด 
สินคา้อา้งอิง ดชันี SET50 Index ซ่ึงค านวณและเผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพย ์
ประเภทของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(Type of Contract) 

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ออปชัน่ โดยมีการซ้ือขายทั้งคอลออปชัน่ และ 
พุทออปชัน่ 

ประเภทของการใชสิ้ทธิ 
(Exercise Style) 

ใชสิ้ทธิไดเ้ม่ือถึงก าหนดเท่านั้น (European Options) 

ตวัคูณดชันี (Multiplier) 200 บาท ต่อ 1 จุดของดชันี 
***เดือนท่ีส่งมอบหรือช าระราคา 
(Settlement Month) 

เดือนปฎิทินท่ีต่อเน่ืองเรียงล าดบักนั (Consecutive Month) โดยนบัไปไม่เกิน 
3 เดือนท่ีใกลท่ี้สุด และเดือนสุดทา้ยของไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน 
กนัยายน และธนัวาคม) ท่ีใกลท่ี้สุดอีก 1 เดือน 

***ราคาใชสิ้ทธิ (Strike Price)  ใหช่้วงห่างของราคาใชสิ้ทธิของออปชัน่เท่ากบั 25 จุด 
 ในช่วงเร่ิมตน้ของทุกวนัท าการ ก าหนดใหมี้ออปชัน่ต่อไปน้ี 

 At-the-money ออปชัน่ จ านวน 1 series (เทียบเท่ากบัราคาปิดของ
ดชันี SET50 Index ของวนัท าการก่อนหนา้) 

 In-the-money ออปชัน่ และ Out-of-the-money ออปชัน่ โดยแต่ละออปชัน่
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 series 

การเสนอราคาซ้ือขาย 
(Price Quotation) 

แสดงราคาเสนอซ้ือหรือขายเป็นระดบัดชันีโดยแสดงจุดทศนิยมสอง
ต าแหน่ง 

ช่วงราคาซ้ือขายขั้นต ่า 
(Minimum Tick Size) 

0.1 จุดของดชันี หรือคิดเป็นมูลค่า 20 บาท 

การเปล่ียนแปลงราคาซ้ือขาย 
สูงสุดในแต่ละวนั  
(Daily Price Limit) 

ไม่เกิน +30% ของราคาปิดของดชันี SET50 Index ในวนัท าการก่อนหนา้ 

****วิธีการและช่วงเวลาซ้ือขาย 
(Trading Hour) 

ท าการซ้ือขายโดยระบบการซ้ือขายโดยมีช่วงเวลาซ้ือขายดงัน้ี 
1. ช่วง Pre-open:                 9:15 น. – 9:45 น. 
2. ช่วง Morning session:           9:45 น. – 12:30 น. 
3. ช่วง Pre-open                   13:45 น. – 14:15 น. 
4. ช่วง Afternoon session:       14:15 น. – 16:55 น. 



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)             600-9   24 กมุภาพนัธ์ 2549 
 

รายการ รายละเอยีด 
**ราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช้
อา้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคา
เพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีในวนัซ้ือขาย
วนัสุดทา้ย (Final Settlement Price) 

ราคาส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใช้
ในการช าระหน้ีในวนัซ้ือขายวนัสุดทา้ย (Final Settlement Price) ค านวณ
จากค่าเฉล่ียถึงทศนิยม 2 ต าแหน่งของดชันี SET50 Index ในวนัสุดทา้ยของ
การซ้ือขายในช่วง 15  นาทีสุดทา้ยและค่าดชันีราคาปิดของวนัสุดทา้ยของ
การซ้ือขาย หลงัจากตดัค่ามากท่ีสุด 3 ค่าและค่าท่ีนอ้ยท่ีสุด 3 ค่าออกแลว้  

****จ านวนการถือครองสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าสูงสุด  
(Speculative Position Limit) 

หา้มมีฐานะรวมสุทธิ ในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET50 Index Futures และ
ในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้อ่ืนใดท่ีอา้งอิงกบัดชันี SET50 Index เม่ือค านวณ
เทียบเท่ากบัฐานะใน SET50 Index Futures (Equivalent Positions) ท่ี
หมดอายเุดือนใดเดือนหน่ึงในดา้นใดดา้นหน่ึงของตลาดเกินกวา่ 100,000 
สญัญา และหา้มมีฐานะรวมสุทธิในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET50 Index 
Futures และในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้อ่ืนใดท่ีอา้งอิงกบัดชันี SET50 Index 
เม่ือค านวณเทียบเท่ากบัฐานะใน SET50 Index Futures (Equivalent 
Positions) ทั้งหมดในดา้นใดดา้นหน่ึงของตลาดเกินกวา่ 100,000 สญัญา 
(net 100,000 delta equivalent positions on SET50 Index Futures on the 
same side of the market in any one month or all contract months 
combined) ยกเวน้บุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตจากตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ให้
ถือครองสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เกินกวา่จ านวนดงักล่าว 

จ านวนการถือครองสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีตอ้งรายงาน 
(Large Position Report) 

เม่ือมีฐานะสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิใน SET50 Index Options ใน 
options series ใดๆ ตั้งแต่ 2,500 สญัญา หรือมีฐานะสุทธิรวมในคอ
ลออปชัน่ หรือพุทออปชัน่ ตั้งแต่ 2,500 สญัญา 

วนัสุดท้ายของการซ้ือขาย 
(Last Trading Day) 

วนัท าการก่อนวนัท าการสุดทา้ยของเดือนท่ีช าระราคาหรือส่งมอบของ
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้นั้น โดยใหช่้วงเวลาซ้ือขายในวนัสุดทา้ยของการซ้ือ
ขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีครบก าหนดช าระราคาหรือส่งมอบส้ินสุดใน
เวลา 16:30 น. 

วธีิการส่งมอบหรือช าระราคา ช าระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) 
 

(*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-2 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2550 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 16 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป) 

(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-2 รายการราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อค านวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการช าระ
หน้ีในวันซ้ือขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 20 มกราคม 2552 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป) 



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)             600-10   24 กมุภาพนัธ์ 2549 
 

(***ความในหลักเกณฑ์ 604.01-2 รายเดือนท่ีส่งมอบหรือช าระราคา และราคาใช้สิทธิ เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน
โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 ซ่ึงมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป) 

(****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-2 รายการวิธีการและช่วงเวลาซ้ือขาย (Trading Hour)และจ านวนรายการถือครองสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าสูงสุด (Speculative Position Limit) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 18 เมษายน 2557 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป) 

(*****ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-2 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee)โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 

 
  



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)             600-11   24 กมุภาพนัธ์ 2549 
 

 
******,*604.01-3 แบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า Single Stock Futures  

 ใหแ้บบของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ Single Stock Futures ซ่ึงตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จดัให้มีการ
ซ้ือขายมีรายการ ขอ้ความ และรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

รายการ รายละเอยีด 
สินคา้อา้งอิง หุน้สามญัท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยตลาดสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหนา้จะประกาศรายช่ือหุน้สามญัดงักล่าวเป็นคราวๆ ไป   
 

ประเภทของสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ (Type of Contract) 

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์ส 

ราคาซ้ือขายของสญัญา 
(Contracted Price) 

ราคาซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีไดรั้บการจบัคู่ในระบบของตลาดสญัญา
ซ้ือขายล่วงหนา้และถูกบนัทึกไวท่ี้ระบบของส านกัหกับญัชี 
 

ขนาดของสญัญา 
(Contract Size) 

1,000 หุน้ ทั้งน้ี ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจมีการประกาศปรับขนาดของ
สญัญาในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนท่ีออกหุน้สามญัท่ีเป็นสินคา้อา้งอิงมีการ
ประกาศการท ารายการท่ีมีผลกระทบต่อหุน้อา้งอิง (Corporate Action) 

เดือนท่ีส่งมอบหรือช าระราคา 

(Settlement Month) 

เดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม โดยนบัไปไม่เกิน 4 ไตรมาส 

(March, June, September, December up to 4 quarters ) 

การเสนอราคาซ้ือขาย  
(Price Quotation) 

แสดงราคาเสนอซ้ือหรือเสนอขายเป็นระดบัราคาฟิวเจอร์สของหลกัทรัพย ์โดย
เป็นราคาต่อหุน้)  
 

**ช่วงราคาซ้ือขายขั้นต ่า 

(Minimum Tick Size)  

0.01 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 10 บาทต่อหน่ึงสัญญา 

 

การเปล่ียนแปลงราคาซ้ือขาย
สูงสุดในแต่ละวนั  
(Daily Price Limit) 

ไม่เกิน + 30% ของราคาส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่าง
ของราคาเพ่ือใชช้ าระหน้ีประจ าวนัของวนัท าการก่อนหนา้  
(Previous Day Settlement Price) 
 

*****วิธีการและช่วงเวลาซ้ือขาย 
(Trading Hour) 

ท าการซ้ือขายโดยระบบการซ้ือขาย มีช่วงเวลาซ้ือขายดงัน้ี 
1.  ช่วง Pre-open:                   9:15 น. - 9:45 น. 
2.  ช่วง Morning session:          9:45 น. - 12:30 น.  
3.  ช่วง Pre-open:     13:45 น.  - 14:15 น.   
4.  ช่วง Afternoon session:       14:15 น.  - 16:55 น. 
 



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  600-12 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

รายการ รายละเอียด  

***ราคาส าหรับการส่งมอบหรือ
ใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของ
ราคาเพ่ือใชช้ าระหน้ีในวนัซ้ือขาย
วนัสุดทา้ย  
(Final Settlement Price)  

ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (Volume Weighted Average) ของการซ้ือขายหุน้
สามญัอา้งอิงในวนัสุดทา้ยของการซ้ือขายของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดย
ค านวณจากการซ้ือขายของหุน้สามญัอา้งอิงในช่วงเวลา 15 นาทีสุดทา้ย และ ณ 
เวลาปิดท าการซ้ือขายของหุน้สามญัอา้งอิงในวนันั้น โดยใชค่้าทศนิยม 2 
ต าแหน่ง  

 

****จ านวนการถือครองสญัญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้สูงสุด  
(Speculative Position Limit) 

มีฐานะรวมสุทธิในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า Single Stock Futures ท่ีมีสินค้า
อา้งอิงเป็นหุ้นสามญัใดหุ้นสามญัหน่ึงท่ีหมดอายุเดือนใดเดือนหน่ึงหรือทุก
เดือนรวมกนัไม่เกินกว่าจ านวนท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประกาศก าหนด 
ทั้งน้ี Speculative Position Limit จะก าหนดตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

 

Speculative Position Limit   
= 1%  x  (จ านวนหุน้สามญัอา้งอิงท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด / ขนาดของสญัญา) 
 

โดยจ านวนท่ีค านวณไดจ้ะปัดเป็นจ านวนเต็มหลกัร้อยท่ีใกลท่ี้สุด และมีจ านวน
ไม่ต ่ากว่า 20,000 สัญญา ยกเวน้บุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตจากตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ใหถื้อครองสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เกินกวา่จ านวนดงักล่าว 

จ านวนการถือครองสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ท่ีตอ้งรายงาน  

(Large Position Report) 

เม่ือมีฐานะสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิใน Single Stock Futures ท่ีมีสินคา้
อา้งอิงเป็นหุน้สามญัใดหุน้สามญัหน่ึงท่ีหมดอายเุดือนใดเดือนหน่ึงหรือทุก
เดือนรวมกนัตั้งแต่ 500 สญัญาข้ึนไป 

วนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย 

(Last Trading Day) 

 

วนัท าการก่อนวนัท าการสุดท้ายของเดือนท่ีช าระราคาหรือส่งมอบของ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซ้ือขายในวนัสุดท้ายของการ
ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีครบก าหนดช าระราคาหรือส่งมอบส้ินสุดใน
เวลา 16:30 น. 

วิธีการส่งมอบหรือช าระราคา ช าระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)  
  
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-3 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) ลงวันท่ี 14พฤศจิกายน 2551 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป) 
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-3 ช่วงราคาซ้ือขายขัน้ต า่ เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญา

ซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 16 มนีาคม 2554 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 21 มนีาคม 2554 เป็นต้นไป) 
(***ความในหลักเกณฑ์ 604.01-3 ราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใช้ช าระหนีใ้นวัน

ซื้อขายวันสุดท้าย เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ลงวันท่ี  8 พฤศจิกายน 2555 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป) 



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  600-13 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

(****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-3 จ านวนการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าสูงสุด เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทนโดย
วิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 8 มกราคม 2556 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 14 
มกราคม 2556 เป็นต้นไป) 

(*****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-3 รายการวิธีการและช่วงเวลาซ้ือขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน
โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 18 เมษายน 2557 ซ่ึงมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันท่ี 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป) 

(******ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-3 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee)โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 

 
 
  



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  600-14 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

 
****,*604.01-4  แบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 50 Baht Gold Futures 

 ใหแ้บบของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 50 Baht Gold Futures ซ่ึงตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จดัใหมี้การซ้ือ
ขายมีรายการ ขอ้ความและรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

รายการ รายละเอยีด 
สินคา้อา้งอิง ทองค าแท่งท่ีมีความบริสุทธ์ิ  96.5 % 

ประเภทของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(Type of Contract) 

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์ส 

เดือนท่ีส่งมอบหรือช าระราคา 
(Settlement Month) 

เดือนคู่ (กุมภาพนัธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และ ธันวาคม) โดยนบั
ไปไม่เกิน 3 เดือนท่ีส่งมอบหรือช าระราคา (Settlement Month) ท่ีใกลท่ี้สุด  
3 nearest even months: February, April, June, August, October, December  

การเสนอราคาซ้ือขาย 
(Price Quotation) 

แสดงราคาเสนอซ้ือหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อน ้าหนกัทองค า 1 บาท โดย
ไม่มีจุดทศนิยม  

ขนาดของสญัญา 
(Contract Size) 

ทองค าหนกั 50 บาท  
(ทองค าหนกั 1 บาท มีน ้าหนกัเท่ากบั 15.244 กรัม) 

ช่วงราคาซ้ือขายขั้นต ่า 
(Minimum Tick Size) 

10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 500 บาทต่อ 1 สญัญา 

**การเปล่ียนแปลงราคาซ้ือขาย
สูงสุดในแต่ละวนั                    
(Daily Price Limit) 

หากมีการซ้ือขายท่ีราคา  10% ของราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช้อา้งอิงเพ่ือ
ค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีประจ าวนัล่าสุด ตลาดสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้จะหยุดการซ้ือขายเป็นช่วงระยะเวลาหน่ึงก่อนจะเปิดการซ้ือขายอีก
คร้ังตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าก าหนด และจะขยาย Daily 
Price Limit เป็นไม่เกิน  20% ของราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช้อา้งอิงเพ่ือ
ค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีประจ าวนัล่าสุด  

***วิธีการและช่วงเวลาซ้ือขาย 
(Trading Hour) 

ท าการซ้ือขายโดยระบบการซ้ือขายโดยมีช่วงเวลาซ้ือขายดงัน้ี 
1. ช่วง Pre-open:                   9:15 น. -  9:45 น. 
2. ช่วง Morning session:   9:45 น. - 12:30 น.  
3. ช่วง Pre-open:   13:45 น. - 14:15 น.   
4.  ช่วง Afternoon session:     14:15 น.     -    16:55 น. 
5. ช่วง Pre-open:   18:45 น. - 19:00 น. 
6.  ช่วง Night session:             19:00 น.     -    23:55 น.  
 



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  600-15 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

รายการ รายละเอยีด 
ราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช้
อา้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของ
ราคาเพ่ือใช้ในการช าระหน้ีใน
วนัซ้ือขายวนัสุดทา้ย  
(Final Settlement Price)  

ใชร้าคา London Gold AM Fixing ของวนัสุดทา้ยของการซ้ือขายเป็นราคาท่ีใช้
อา้งอิงในการค านวณราคาส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่าง
ของราคาเพ่ือใช้ในการช าระหน้ีในวนัซ้ือขายวนัสุดทา้ย (Final Settlement Price) 
โดยการค านวณจะปรับอตัราแลกเปล่ียน น ้าหนกั และความบริสุทธ์ิของทองค า ตาม
สูตรการค านวณ ดงัน้ี 
 
ราคาต่อน ้าหนกัทองค า 1 บาท (ใชค่้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง)  

= London Gold AM Fixing × (15.244/31.1035) × (0.965/0.995) × (THB/USD) 
 
โดยท่ี THB/USD เป็นอัตราแลกเปล่ียนตามท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ประกาศก าหนด ซ่ึงจะค านวณจากค่าเฉล่ียของอัตราแลกเปล่ียนท่ีได้รับจาก
ธนาคารพาณิชย ์

จ านวนการถือครองสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้สูงสุด  
(Speculative Position Limit) 

ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจประกาศก าหนดจ านวนการถือครองสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้สูงสุดไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

จ านวนการถือครองสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้ท่ีตอ้งรายงาน
(Large Position Report) 

เม่ือมีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิใน 50 Baht Gold Futures ท่ีหมดอายุเดือน
ใดเดือนหน่ึง หรือใน 50 Baht Gold Futures ทั้งหมดตั้งแต่ 1,000 สญัญา  

วนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย 
(Last Trading Day) 
 

วนัท าการก่อนวนัท าการสุดท ้ายของเดือนที่ช าระราคาหรือส่งมอบของ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้นั้น โดยให้ช่วงเวลาซ้ือขายในวนัสุดทา้ยของการซ้ือ
ขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีครบก าหนดช าระราคาหรือส่งมอบส้ินสุดในเวลา 
16:30 น. 

วิธีการส่งมอบหรือช าระราคา ช าระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)  

(*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-4 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ลงวนัที่ 19 กรกฎาคม 2553 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 2 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป) 

(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-4 การเปลี่ยนแปลงราคาซ้ือขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้
ความใหม่นีแ้ทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวนัที่ 25 พฤษภาคม 2554 ซ่ึงมผีล
ใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 20 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป) 

(***ความในหลักเกณฑ์ 604.01-4 รายการวิธีการและช่วงเวลาซ้ือขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน
โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันท่ี 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 

(****ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-4 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวนัที่ 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 

 



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  600-16 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

 
****,*604.01-5  แบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 10 Baht Gold Futures  

 ใหแ้บบของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 10 Baht Gold Futures ซ่ึงตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จดัใหมี้การ
ซ้ือขายมีรายการ ขอ้ความและรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

รายการ รายละเอยีด 

สินคา้อา้งอิง ทองค าแท่งท่ีมีความบริสุทธ์ิ  96.5 % 

ประเภทของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(Type of Contract) 

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์ส 

เดือนท่ีส่งมอบหรือช าระราคา 
(Settlement Month) 

เดือนคู่ (กุมภาพนัธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และ ธนัวาคม) โดยนบั
ไปไม่เกิน 3 เดือนท่ีส่งมอบหรือช าระราคา (Settlement Month) ท่ีใกลท่ี้สุด  
3 nearest even months: February, April, June, August, October, December  

การเสนอราคาซ้ือขาย 
(Price Quotation) 

แสดงราคาเสนอซ้ือหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อน ้าหนกัทองค า 1 บาท โดย
ไม่มีจุดทศนิยม  

ขนาดของสญัญา 
(Contract Size) 

ทองค าหนกั 10 บาท  
(ทองค าหนกั 1 บาท มีน ้าหนกัเท่ากบั 15.244 กรัม) 

ช่วงราคาซ้ือขายขั้นต ่า 
(Minimum Tick Size) 

10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาทต่อ 1 สญัญา  

**การเปล่ียนแปลงราคาซ้ือขาย
สูงสุดในแต่ละวนั                    
(Daily Price Limit) 

หากมีการซ้ือขายท่ีราคา  10% ของราคาส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพ่ือ
ค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีประจ าวนัล่าสุด ตลาดสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้จะหยุดการซ้ือขายเป็นช่วงระยะเวลาหน่ึงก่อนจะเปิดการซ้ือ
ขายอีกคร้ังตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด และจะขยาย 
Daily Price Limit เป็นไม่เกิน  20% ของราคาส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิง
เพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีประจ าวนัล่าสุด  

***วิธีการและช่วงเวลาซ้ือขาย 
(Trading Hour) 

ท าการซ้ือขายโดยระบบการซ้ือขายโดยมีช่วงเวลาซ้ือขายดงัน้ี 
1. ช่วง Pre-open:                   9:15 น. -  9:45 น. 
2. ช่วง Morning session:   9:45 น. - 12:30 น.  
3. ช่วง Pre-open:   13:45 น. - 14:15 น.   
4.  ช่วง Afternoon session:     14:15 น.     -    16:55 น. 
5. ช่วง Pre-open:   18:45 น. - 19:00 น. 
6.  ช่วง Night session:             19:00 น.     -    23:55 น.  



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  600-17 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

รายการ รายละเอยีด 
ราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช้
อา้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของ
ราคาเพ่ือใช้ในการช าระหน้ีใน
วนัซ้ือขายวนัสุดทา้ย  
(Final Settlement Price) 

ใชร้าคา London Gold AM Fixing ของวนัสุดทา้ยของการซ้ือขายเป็นราคาท่ี
ใชอ้า้งอิงในการค านวณราคาส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วน
ต่างของราคาเพ่ือใช้ในการช าระหน้ีในวนัซ้ือขายวนัสุดทา้ย (Final Settlement 
Price) โดยการค านวณจะปรับอตัราแลกเปล่ียน น ้ าหนัก และความบริสุทธ์ิของ
ทองค า ตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
 
ราคาต่อน ้าหนกัทองค า 1 บาท (ใชค่้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง)  

= London Gold AM Fixing × (15.244/31.1035) × (0.965/0.995) × (THB/USD) 
 
โดยท่ี THB/USD เป็นอัตราแลกเปล่ียนตามท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ประกาศก าหนด ซ่ึงจะค านวณจากค่าเฉล่ียของอตัราแลกเปล่ียนท่ีไดรั้บจาก
ธนาคารพาณิชย ์

จ านวนการถือครองสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้สูงสุด  
(Speculative Position Limit) 

ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจประกาศก าหนดจ านวนการถือครองสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้สูงสุดไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

จ านวนการถือครองสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหน้าท่ีตอ้งรายงาน 
(Large Position Report) 

เม่ือมีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าสุทธิใน 10 Baht Gold Futures ท่ีหมดอายุ
เดือนใดเดือนหน่ึง หรือใน  10 Baht Gold Futures ทั้งหมดตั้งแต่ 1,000 สญัญา 

วนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย 
(Last Trading Day) 
 

วนัท าการก่อนวนัท าการสุดทา้ยของเดือนที่ช าระราคาหรือส่งมอบของ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซ้ือขายในวนัสุดทา้ยของการซ้ือ
ขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีครบก าหนดช าระราคาหรือส่งมอบส้ินสุดในเวลา 
16:30 น. 

วิธีการส่งมอบหรือช าระราคา ช าระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) 

 (*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-5 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2553 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 2 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป)  

(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-5 การเปลี่ยนแปลงราคาซ้ือขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้
ความใหม่นีแ้ทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวนัที่ 25 พฤษภาคม 2554 ซ่ึงมี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 20 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป)  

(***ความในหลักเกณฑ์ 604.01-5 รายการวิธีการและช่วงเวลาซ้ือขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน
โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วนัที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 

(****ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-5 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  600-18 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

 
****,*604.01-6  แบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกบัพนัธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี  

(5 Year Government Bond Futures)  
 ใหแ้บบของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 5 Year Government Bond Futures ซ่ึงตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้

จดัใหมี้การซ้ือขายมีรายการ ขอ้ความและรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 

รายการ รายละเอยีด 
สินคา้อา้งอิง 
 

พนัธบตัรรัฐบาล อาย ุ5 ปี ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียหนา้ตัว๋ (Coupon) ร้อยละ 5 ต่อปี จ่าย
ดอกเบ้ีย 2 คร้ังต่อปี โดยมีกลุ่มพนัธบตัรซ่ึงมีอายคุงเหลือ (Time to Maturity) 
และมูลค่าคงคา้ง (Outstanding Value) ตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ประกาศ
ก าหนด (Basket of Eligible Bonds) เป็นตวัแทนของสินคา้อา้งอิง 

ประเภทของสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ (Type of Contract) 

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์ส 

เดือนท่ีส่งมอบหรือช าระราคา 
(Settlement Month) 

เดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม โดยนบัไปไม่เกิน 2 ไตรมาส   

 (2 nearest quarterly months on a March, June, September, December Cycle) 
การเสนอราคาซ้ือขาย 
(Price Quotation) 

แสดงราคาเสนอซ้ือหรือขายฟิวเจอร์สต่อหน่วยเป็นราคาต่อพนัธบตัรมูลค่า 100 
บาท (face value) โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

ขนาดของสญัญา 
(Contract Size) 

มูลค่าเท่ากบั 1,000,000 บาท  
 

ช่วงราคาซ้ือขายขั้นต ่า 
(Minimum Tick Size) 

0.01 หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาท 

 
การเปล่ียนแปลงราคาซ้ือขาย
สูงสุดในแต่ละวนั                    
(Daily Price Limit) 

หากมีการซ้ือขายท่ีราคา +2.50% ของราคาส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพ่ือ
ค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีประจ าวนัในวนัท าการก่อนหนา้ 
(Previous Day Settlement Price)  ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จะหยดุการซ้ือขาย
เป็นช่วงระยะเวลาหน่ึงก่อนจะเปิดการซ้ือขายอีกคร้ังตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาด
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็น  +5.00% ของ
ราคาส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการ
ช าระหน้ีประจ าวนัในวนัท าการก่อนหนา้ (Previous Day Settlement Price) 

***วิธีการและช่วงเวลาซ้ือขาย 
(Trading Hour) 

ท าการซ้ือขายโดยระบบการซ้ือขาย มีช่วงเวลาซ้ือขายดงัน้ี 
1.  ช่วง Pre-open:                   9:15 น. - 9:45 น. 
2.  ช่วง Morning session:          9:45 น. - 12:30 น.  
3.  ช่วง Pre-open:     13:45 น.  - 14:15 น.   
4.  ช่วง Afternoon session:       14:15 น.  - 16:00 น. 



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  600-19 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

รายการ รายละเอยีด 
ราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช้
อา้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของ
ราคาเพ่ือใช้ในการช าระหน้ีใน
วนัซ้ือขายวนัสุดทา้ย (Final 
Settlement Price) 

ก าหนดเป็นราคาต่อพนัธบตัรมูลค่า 100 บาท โดยใชค่้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง และ
ค านวณจากอตัราคิดลด (Yield) ของกลุ่มพนัธบตัร (Basket of Eligible Bonds) 
ในวนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย ซ่ึงมีรายละเอียดและวิธีการตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้ประกาศก าหนด  ทั้งน้ี อตัราคิดลดของพนัธบตัรแต่ละรุ่นในกลุ่ม
พนัธบตัรนั้น จะเป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินท่ีตลาดสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ก าหนด โดยใชค่้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง 

**จ านวนการถือครองสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้สูงสุด  
(Speculative Position Limit) 

หา้มมีฐานะรวมสุทธิในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 5 Year Government Bond Futures 
ท่ีหมดอายใุนเดือนใดเดือนหน่ึงหรือทุกเดือนรวมกนัเกินกวา่ 10,000 สญัญา 
ยกเวน้บุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตจากตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ใหถื้อครองสญัญา
ซ้ือขายล่วงหนา้เกินกวา่จ านวนดงักล่าว  

จ านวนการถือครองสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหน้าท่ีตอ้งรายงาน 
(Large Position Report) 

เม่ือมีฐานะสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิใน 5 Year Government  Bond Futures ท่ี
หมดอายใุนเดือนใดเดือนหน่ึงหรือทุกเดือนรวมกนัตั้งแต่ 500 สญัญา 

วนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย 
(Last Trading Day) 
 

วนัพุธท่ีสามของเดือนท่ีช าระราคาหรือส่งมอบของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยให้
ช่วงเวลาซ้ือขายในวนัสุดทา้ยของการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีครบก าหนด
ช าระราคาหรือส่งมอบส้ินสุดในเวลา 16:00 น. 

วิธีการส่งมอบหรือช าระราคา ช าระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)  

 (*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-6 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ลงวนัที่ 24 กันยายน 2553 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 18 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป) 

(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-6 จ านวนการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าสูงสุด เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทนโดย
วิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี  
29 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป) 

(***ความในหลักเกณฑ์ 604.01-6 รายการวิธีการและช่วงเวลาซ้ือขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน
โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวนัที่ 18 เมษายน 2557 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  
6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป) 

(****ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-6 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee)โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 

 
  

  



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  600-20 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

 
***,*604.01-7 แบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 3 เดือน  
(3M BIBOR Futures) 

 ใหแ้บบของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 3M BIBOR Futures ซ่ึงตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จดัให้มีการ
ซ้ือขายมีรายการ ขอ้ความและรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

รายการ รายละเอยีด 
สินคา้อา้งอิง อตัราดอกเบ้ีย BIBOR ประเภท 3 เดือน (3M BIBOR) 
ประเภทของสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ (Type of Contract) 

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์ส 

เดือนท่ีส่งมอบหรือช าระราคา 
(Settlement Month) 

เดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม โดยนบัไปไม่เกิน 2 ไตรมาส  

(2 nearest quarterly months on a March, June, September, December Cycle) 
การเสนอราคาซ้ือขาย 
(Price Quotation) 

แสดงราคาเสนอซ้ือหรือเสนอขายต่อหน่วยเป็นค่า 100 – อตัราดอกเบ้ีย
ล่วงหนา้ของ3M BIBOR โดยมีทศนิยม 3 ต าแหน่ง 

ขนาดของสญัญา 
(Contract Size) 

มูลค่าเท่ากบั 10,000,000 บาท 

ช่วงราคาซ้ือขายขั้นต ่า 
(Minimum Tick Size) 

0.005 หรือคิดเป็นมูลค่า 125 บาท 

การเปล่ียนแปลงราคาซ้ือขาย
สูงสุดในแต่ละวนั                    
(Daily Price Limit) 

หากมีการซ้ือขายท่ีราคา +1.25% ของราคาส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิง
เพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีประจ าวนัในวนัท าการก่อน
หนา้ (Previous Day Settlement Price)  ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จะหยุดการ
ซ้ือขายเป็นช่วงระยะเวลาหน่ึงก่อนจะเปิดการซ้ือขายอีกคร้ังตามหลกัเกณฑท่ี์
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน  
+2.50% ของราคาส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของ
ราคาเพ่ือใช้ในการช าระหน้ีประจ าวนัในวนัท าการก่อนหน้า (Previous Day 
Settlement Price) 

**วิธีการและช่วงเวลาซ้ือขาย 
(Trading Hour) 

ท าการซ้ือขายโดยระบบการซ้ือขาย มีช่วงเวลาซ้ือขายดงัน้ี 
1.  ช่วง Pre-open:                   9:15 น. - 9:45 น. 
2.  ช่วง Morning session:          9:45 น. - 12:30 น.  
3.  ช่วง Pre-open:     13:45 น.  - 14:15 น.   
4.  ช่วง Afternoon session:       14:15 น.  - 16:00 น. 



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  600-21 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

รายการ รายละเอยีด 
ราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช้
อา้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของ
ราคาเพ่ือใชช้ าระหน้ีในวนัซ้ือขาย
วนัสุดทา้ย (Final Settlement Price)  

ก าหนดใหเ้ท่ากบั100 – อตัราดอกเบ้ีย 3M BIBOR ทั้งน้ี อตัราดอกเบ้ีย 3M 
BIBOR เป็นอตัราซ่ึงประกาศก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เวลา 
11:00 น. ในวนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย  โดยตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จะใช้
ค่าทศนิยม 4 ต าแหน่ง  

จ านวนการถือครองสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้สูงสุด (Speculative 
Position Limit) 

หา้มมีฐานะสุทธิในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 3M BIBOR  Futures ท่ีหมดอายใุน
เดือนใดเดือนหน่ึงหรือทุกเดือนรวมกนัเกินกวา่ 2,000 สญัญา ยกเวน้บุคคลท่ี
ไดรั้บอนุญาตจากตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ใหถื้อครองสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้เกินกวา่จ านวนดงักล่าว 

จ านวนการถือครองสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ท่ีตอ้งรายงาน (Large 
Position Report) 

เม่ือมีฐานะสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิใน 3M BIBOR  Futures ท่ีหมดอายใุน
เดือนใดเดือนหน่ึงหรือทุกเดือนรวมกนัตั้งแต่ 500 สญัญา  

วนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย 
(Last Trading Day) 

วนัพุธท่ีสามของเดือนท่ีช าระราคาหรือส่งมอบของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้นั้น 
โดยใหช่้วงเวลาซ้ือขายในวนัสุดทา้ยของการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ี
ครบก าหนดช าระราคาหรือส่งมอบส้ินสุดในเวลา 11:00 น. 

วิธีการส่งมอบหรือช าระราคา ช าระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)  

(*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-7 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2553 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป) 

(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-7 รายการวิธีการและช่วงเวลาซ้ือขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน
โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 18 เมษายน 2557 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี  
6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป) 

(***ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-7 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee)โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 

 

 
  



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  600-22 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

 
*604.01-8  แบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างองิกบัอตัราดอกเบีย้ THBFIX ประเภท  

6 เดือน (6M THBFIX Futures)   
  - 
 (*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-8 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2557 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 17 มนีาคม 2557 เป็นต้นไป) 

 
*604.01-9  แบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า Silver Futures 
 - 
 (*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-9 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2557 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 31 กรกฎาคม 2557 (Night Session) เป็นต้นไป) 

 
  

  



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  600-23 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

 
*604.01-10 แบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า Brent Crude Oil Futures 
  - 
 (*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-10 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2559 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 1 กันยายน 2559  เป็นต้นไป) 

 
  

  



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  600-24 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

 
*****,*604.01-11 แบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเงนิดอลลาร์ 

  สหรัฐอเมริกา (Baht/USD Futures) 
 ให้แบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ Baht/USD Futures ซ่ึงตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จดัให้มี

การซ้ือขายมีรายการ ขอ้ความ และรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 

รายการ รายละเอยีด 

สินคา้อา้งอิง อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา    
(Baht/USD Exchange Rate) 

ประเภทของสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ (Type of Contract) 

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์ส 

เดือนท่ีส่งมอบหรือช าระราคา 

(Settlement Month) 

เดือนปฏิทินท่ีต่อเน่ืองเรียงล าดบักนั (Consecutive Month) โดยนบัไปไม่เกิน 3 
เดือนท่ีใกลท่ี้สุด และเดือนสุดทา้ยของไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน 
และธนัวาคม) ท่ีใกลท่ี้สุดอีก 1 เดือน 

การเสนอราคาซ้ือขาย  
(Price Quotation) 

แสดงราคาเสนอซ้ือหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง  

ขนาดของสญัญา 
(Contract Size) 

1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)  
 

ช่วงราคาซ้ือขายขั้นต ่า 

(Minimum Tick Size)  

0.01 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 10 บาทต่อ 1 สญัญา 
 

การเปล่ียนแปลงราคาซ้ือขาย
สูงสุดในแต่ละวนั  
(Daily Price Limit) 

หากมีการซ้ือขายท่ีราคา  2 % ของราคาส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพ่ือ
ค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีประจ าวนัล่าสุด ตลาดสญัญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้จะหยดุการซ้ือขายเป็นช่วงระยะเวลาหน่ึงก่อนจะเปิดการซ้ือขายอีก
คร้ังตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าก าหนด และจะขยาย Daily 
Price Limit เป็นไม่เกิน  4 % ของราคาส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพ่ือ
ค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีประจ าวนัล่าสุด 
 

***วิธีการและช่วงเวลาซ้ือขาย 
(Trading Hour) 

ท าการซ้ือขายโดยระบบการซ้ือขาย มีช่วงเวลาซ้ือขายดงัน้ี 
1.  ช่วง Pre-open:                   9:15 น. - 9:45 น. 
2.  ช่วง Morning session:          9:45 น. - 12:30 น.  
3.  ช่วง Pre-open:   13:45 น.  - 14:15 น.   
4.  ช่วง Afternoon session:       14:15 น.  - 16:55 น.  
 



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  600-25 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

รายการ รายละเอยีด 

ราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช้
อา้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของ
ราคาเพ่ือใชช้ าระหน้ีในวนัซ้ือ
ขายวนัสุดทา้ย  
(Final Settlement Price)  

ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ท่ีประกาศโดย 
Thomson Reuters ณ เวลา 11:00 น. ในวนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย  

****จ านวนการถือครองสญัญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้สูงสุด  
(Speculative Position Limit) 

ห้ามมีฐานะสุทธิในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า Baht/USD Futures ท่ีหมดอายุใน
เดือนใดเดือนหน่ึงหรือทั้งหมดเกินกวา่ 10,000 สญัญา ยกเวน้การถือครองสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ของผูดู้แลสภาพคล่อง ให้มีจ านวนการถือครองสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้สูงสุดตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 

จ านวนการถือครองสญัญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีตอ้งรายงาน 
(Large Position Report) 

เม่ือมีฐานะสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิใน Baht/USD Futures ท่ีหมดอายเุดือนใด
เดือนหน่ึงหรือทั้งหมดตั้งแต่ 500 สญัญา 

วนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย 

(Last Trading Day) 

วนัท าการก่อนวนัท าการสุดทา้ยของเดือนท่ีช าระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้นั้น โดยใหช่้วงเวลาซ้ือขายในวนัสุดทา้ยของการซ้ือขายสญัญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้ท่ีครบก าหนดช าระราคาหรือส่งมอบส้ินสุดในเวลา 11.00 น. 

วิธีการส่งมอบหรือช าระราคา ช าระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)  

 (*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-11 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ลงวนัที่ 16 พฤษภาคม 2555 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 5 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป) 

(**ยกเลิกความในวรรคท้ายของหลักเกณฑ์ 604.01-11 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ลงวนัที่ 8 มกราคม 2556 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 14 มกราคม 2556 เป็นต้นไป) 

(***ความในหลักเกณฑ์ 604.01-11 รายการวิธีการและช่วงเวลาซ้ือขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน
โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 18 เมษายน 2557 ซ่ึ งมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วนัที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป) 

(****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-11 จ านวนการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าสูงสุด (Speculative Position Limit) เดิมถูกยกเลิก 
และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวนัที่ 2 ตุลาคม 2558 
ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 19 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป) 

(*****ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-11 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee)โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 

 

  



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  600-26 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

 
***,*604.01-12 แบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า Sector Futures  

 ใหแ้บบของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ Sector Futures ซ่ึงตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จดัใหมี้การซ้ือขาย
มีรายการ ขอ้ความและรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

รายการ รายละเอยีด 

สินคา้อา้งอิง  
 

ดชันีหมวดธุรกิจ ซ่ึงค านวณและเผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี  
 ดชันีหมวดธุรกิจธนาคาร (BANK)  
 ดชันีหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
 ดชันีหมวดธุรกิจพลงังาน (ENERG) 
 ดชันีหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม (FOOD) 
 ดชันีหมวดธุรกิจพาณิชย ์(COMM) 

 

ประเภทของสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ (Type of Contract) 

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์ส 

ตวัคูณดชันี (Multiplier)  1,000 บาท ต่อ 1 จุดของดชันี: ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สท่ี
อา้งอิงกบัดชันีหมวดธุรกิจธนาคาร (BANK) และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร (ICT)  

 10 บาท ต่อ 1 จุดของดชันี: ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์สท่ี 
อา้งอิงกบัดชันีหมวดธุรกิจพลงังาน (ENERG) อาหารและเคร่ืองดื่ม 
(FOOD) และพาณิชย ์(COMM) 

 

เดือนท่ีส่งมอบหรือช าระราคา 
(Settlement Month) 

เดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม โดยนบัไปไม่เกิน 4 ไตรมาส 
March, June, September, December up to 4 quarters 
 

การเสนอราคาซ้ือขาย  
(Price Quotation) 

แสดงราคาเสนอซ้ือหรือขายเป็นระดบัดชันี  

ช่วงราคาซ้ือขายขั้นต ่า 
(Minimum Tick Size) 

 0.1 จุดของดชันี หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาท: ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ฟิวเจอร์สท่ีอา้งอิงกับดชันีหมวดธุรกิจธนาคาร (BANK) และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 

 1 จุดของดชันี หรือคิดเป็นมูลค่า 10 บาท: ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
ฟิวเจอร์สท่ีอ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจพลังงาน (ENERG) อาหารและ
เคร่ืองด่ืม (FOOD) และพาณิชย ์(COMM)   

 

 การเปล่ียนแปลงราคาซ้ือขาย   
 สูงสุดในแต่ละวนั 
 (Daily Price Limit) 

ไม่เกิน +30% ของราคาส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่าง
ของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีประจ าวนัล่าสุด 
 



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  600-27 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

รายการ รายละเอยีด 

**วิธีการและช่วงเวลาซ้ือขาย  
(Trading Hour) 

ท าการซ้ือขายโดยระบบการซ้ือขาย โดยมีช่วงเวลาซ้ือขาย ดงัน้ี 
1. ช่วง Pre-open:  9:15 น. -  9:45 น. 
2. ช่วง Morning session:  9:45 น.  -  12:30 น. 
3. ช่วง Pre-open:  13:45 น.  -  14:15 น. 
4. ช่วง Afternoon session: 14:15 น.  -  16:55 น.  
 

ราคาส าหรับการส่งมอบหรือ
ใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่าง
ของราคาเพ่ือใช้ในการช าระ
หน้ีในวันซ้ือขายวันสุดท้าย 
(Final Settlement Price) 

ค่าเฉล่ียของดชันีหมวดธุรกิจอา้งอิงในวนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย โดยค านวณ
จากค่าดชันีหมวดธุรกิจอา้งอิงในช่วง 15 นาทีสุดทา้ย และค่าดชันีราคาปิด
ของวนันั้น หลงัจากตดัค่าท่ีมากท่ีสุด 3 ค่า และค่าท่ีนอ้ยท่ีสุด 3 ค่าออกแลว้ 
และใชค่้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

จ านวนการถือครอง
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้สูงสุด 
(Speculative Position Limit) 

หา้มมีฐานะรวมสุทธิในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ Sector Futures ท่ีอา้งอิงกบั
ดชันีหมวดธุรกิจใดหมวดธุรกิจหน่ึง ท่ีหมดอายเุดือนใดเดือนหน่ึงหรือทุก
เดือนรวมกนัเกินกวา่ 20,000 สัญญา   
 

จ านวนการถือครอง
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ท่ีตอ้ง
รายงาน 
(Large Position Report) 

เม่ือมีฐานะสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิใน Sector Futures ท่ีอา้งอิงกบัดชันี
หมวดธุรกิจใดหมวดธุรกิจหน่ึงท่ีหมดอายเุดือนใดเดือนหน่ึงหรือทุกเดือน
รวมกนัตั้งแต่ 500 สญัญาข้ึนไป 
 
 
 

วนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย
(Last Trading Day) 

วนัท าการก่อนวนัท าการสุดท้ายของเดือนท่ีช าระราคาหรือส่งมอบของ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า โดยให้ช่วงเวลาซ้ือขายในวนัสุดทา้ยของการซ้ือ
ขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีครบก าหนดช าระราคาหรือส่งมอบส้ินสุดใน
เวลา 16:30 น.  

วิธีการส่งมอบหรือช าระราคา ช าระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) 

(*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-12 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ลงวนัที่ 14 กันยายน 2555 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป) 

 (**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-12 รายการวิธีการและช่วงเวลาซ้ือขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน
โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวนัที่ 18 เมษายน 2557 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่  
6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป) 

(***ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-12 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee)โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)  



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  600-28 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

 
***,*604.01-13  แบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างองิกบัยางแผ่นรมควนัช้ัน 3 (RSS3 Futures) 

  ใหแ้บบของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์สท่ีอา้งอิงกบัยางแผน่รมควนัชั้น 3 (RSS3 Futures)  
ซ่ึงตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จดัใหมี้การซ้ือขายมีรายการ ขอ้ความ และรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
รายการ รายละเอยีด 

**สินคา้อา้งอิง ยางแผน่รมควนัชั้น 3 (Natural Rubber Ribbed Smoked Sheet No.3: RSS3) 
ตามมาตรฐาน Green Book   

ประเภทของสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ (Type of Contract) 

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์ส 

เดือนท่ีส่งมอบหรือช าระราคา 
(Settlement Month) 

เดือนปฎิทินท่ีต่อเน่ืองเรียงล าดบักนั (Consecutive Months) โดยนบัไปไม่เกิน 
7 เดือนท่ีใกลท่ี้สุด 

ขนาดของสญัญา 
(Contract Size) 

5,000 กิโลกรัม (5 ตนั) 

ขนาดของการส่งมอบสินคา้ 
(Delivery Size) 

20,000 กิโลกรัม (20 ตนั) หรือเทียบเท่า 4 สญัญา 

การเสนอราคาซ้ือขาย  
(Price Quotation) 

แสดงราคาเสนอซ้ือหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อกิโลกรัม โดยแสดงจุด
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

ช่วงราคาซ้ือขายขั้นต ่า 
(Minimum Tick Size) 

0.05 บาทต่อกิโลกรัม หรือคิดเป็นมูลค่า 250 บาทต่อหน่ึงสญัญา 

 
การเปล่ียนแปลงราคาซ้ือขาย
สูงสุดในแต่ละวนั  
(Daily Price Limit) 

หากมีการซ้ือขายท่ีราคา +5% ของราคาส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพ่ือ
ค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีประจ าวนัล่าสุด ตลาดสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้าจะหยุดการซ้ือขายเป็นระยะเวลาหน่ึงก่อนจะเปิดการซ้ือ
ขายอีกคร้ังตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด และจะขยาย 
Daily Price Limit เป็นไม่เกิน +10% ของราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช้
อา้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีประจ าวนัล่าสุด 

วิธีการและช่วงเวลาซ้ือขาย 
(Trading Hour) 

ท าการซ้ือขายโดยระบบการซ้ือขาย มีช่วงเวลาซ้ือขายดงัน้ี 

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

2. ช่วง Open session: 9:45 น. – 16:55 น. 



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  600-29 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

รายการ รายละเอยีด 

จ านวนการถือครองสญัญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้สูงสุด  
(Speculative Position Limit) 

มีฐานะสุทธิในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ RSS3 Futures ไม่เกินกวา่จ านวนท่ี
ก าหนดดงัน้ี  
 สญัญาท่ีหมดอายใุนเดือนท่ีส่งมอบหรือช าระราคาใกลท่ี้สุด (Nearest  

Month): ไม่เกิน 1,000 สญัญา และ 
 สญัญาท่ีหมดอายใุนเดือนใดเดือนหน่ึง (ยกเวน้ Nearest  Month) หรือ

ทุกเดือนรวมกนั: ไม่เกิน 10,000 สญัญา 

ยกเวน้บุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตจากตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ใหถื้อครอง
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เกินกวา่จ านวนดงักล่าว 

จ านวนการถือครองสญัญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีตอ้งรายงาน 
(Large Position Report) 

เม่ือมีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิใน RSS3 Futures ท่ีหมดอายุเดือนใด
เดือนหน่ึงหรือทุกเดือนรวมกนัตั้งแต่ 500 สญัญาข้ึนไป 

วนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย 

(Last Trading Day) 

วนัท าการก่อนวนัท าการสุดทา้ยของเดือนท่ีส่งมอบหรือช าระราคาของสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้นั้น โดยใหช่้วงเวลาซ้ือขายในวนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีครบก าหนดส่งมอบหรือช าระราคาส้ินสุดในเวลา 
16:55 น. 

วิธีการส่งมอบหรือช าระราคา 
(Settlement Method) 

ส่งมอบสินคา้ (Physical Delivery) ตามวิธีการท่ีส านกัหกับญัชีก าหนด  ใน
กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการส่งมอบสินคา้ได ้ใหช้ าระราคาเป็นเงินสด (Cash 
Settlement) ตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
 

**วิธีการส่งมอบสินคา้ (Delivery 
Method) 

ใหท้ าการส่งมอบสินคา้ภายในระยะเวลาท่ีส านกัหกับญัชีก าหนด โดยผูซ้ื้อสามารถ
เลือกเง่ือนไขในการส่งมอบสินคา้อยา่งใดอยา่งหน่ึง ระหวา่ง 

1. การส่งมอบสินคา้แบบ Free On Board (F.O.B.) ณ ท่าเรือกรุงเทพ หรือ 
ท่าเรือแหลมฉบงั หรือ ท่าเรืออ่ืนๆ ตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้
ก าหนด หรือ 

2. การส่งมอบสินคา้ในประเทศ ณ คลงัสินคา้หรือสถานท่ีท่ีผูซ้ื้อและผูข้าย
ตกลงกนัในเขตกรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร สระบุรี ชลบุรี ระยอง และจนัทบุรี หรืออ่ืนๆ ตามท่ีส านกัหกั
บญัชีก าหนด 
ทั้งนี ้สินค้าที่ส่งมอบต้องเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานและผลติจากผู้ผลติตาม
หลกัเกณฑ์ที่ส านักหักบัญชีก าหนด 

 (*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-13 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม  2558 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป) 



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  600-30 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

  

 (**เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-13 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม  2559 ซ่ึงมผีลใช้บังคับส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีก าหนดให้เดือนท่ีส่งมอบหรือช าระราคา
เป็นเดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นไป) 

 (***ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-13 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee)โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาด
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 

 
  



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  600-31 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

 

**,*604.01-14  แบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับยางแผ่นรมควันช้ัน 3 เพ่ือการส่งมอบสินค้า  
(RSS3D Futures) 
ใหแ้บบของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์สท่ีอา้งอิงกบัยางแผ่นรมควนัชั้น 3 (RSS3D Futures)  

ซ่ึงตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จดัใหมี้การซ้ือขายมีรายการ ขอ้ความ และรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

รายการ รายละเอียด 
สินคา้อา้งอิง ยางแผน่รมควนัชั้น 3 (Natural Rubber Ribbed Smoked Sheet No.3: RSS3) ตาม

มาตรฐาน Green Book   
ประเภทของสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ (Type of Contract) 

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์ส 

เดือนท่ีส่งมอบหรือช าระราคา 
(Settlement Month) 

เดือนปฎิทินท่ีต่อเน่ืองเรียงล าดบักนั (Consecutive Months) โดยนบัไปไม่เกิน 7 
เดือนท่ีใกลท่ี้สุด 

ขนาดของสญัญา 
(Contract Size) 

5,000 กิโลกรัม (5 ตนั) 

ขนาดของการส่งมอบสินคา้
(Delivery Size) 

20,000 กิโลกรัม (20 ตนั)  

การเสนอราคาซ้ือขาย  
(Price Quotation) 

แสดงราคาเสนอซ้ือหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อกิโลกรัม โดยแสดงจุดทศนิยม 
2 ต าแหน่ง 

ช่วงราคาซ้ือขายขั้นต ่า 
(Minimum Tick Size) 

0.05 บาทต่อกิโลกรัม หรือคิดเป็นมูลค่า 250 บาทต่อหน่ึงสญัญา 
 

การเปล่ียนแปลงราคาซ้ือขาย
สูงสุดในแต่ละวนั  
(Daily Price Limit) 

หากมีการซ้ือขายท่ีราคา +5% ของราคาส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่าง
ของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีประจ าวนัล่าสุด ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จะหยุดการซ้ือ
ขายเป็นระยะเวลาหน่ึงก่อนจะเปิดการซ้ือขายอีกคร้ังตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ก าหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน +10% ของราคาส าหรับ
การส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีประจ าวนั
ล่าสุด 

วิธีการและช่วงเวลาซ้ือขาย  
(Trading Hour) 

ท าการซ้ือขายโดยระบบการซ้ือขาย มีช่วงเวลาซ้ือขายดงัน้ี 
1. ช่วง Pre-open:         9:15 น. – 9:45 น. 
2. ช่วง Open Session:   9:45 น. – 16:55 น. 

จ านวนการถือครองสญัญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้สูงสุด  
(Speculative Position Limit) 

มีฐานะสุทธิในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ RSS3D Futures ไม่เกินกวา่จ านวนท่ีก าหนด 
ดงัน้ี 
 สญัญาท่ีหมดอาย ุในเดือนท่ีส่งมอบหรือช าระราคาใกลท่ี้สุด (Nearest  Month): 

ไม่เกิน 1,000 สญัญา และ 
 



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  600-32 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

รายการ รายละเอียด 

 สญัญาท่ีหมดอายใุนเดือนใดเดือนหน่ึง (ยกเวน้ Nearest  Month) หรือทุกเดือน
รวมกนั: ไม่เกิน 10,000 สญัญา 

ยกเวน้บุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตจากตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ใหถื้อครองสญัญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้เกินกวา่จ านวนดงักล่าว 

จ านวนการถือครองสญัญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีตอ้งรายงาน 
(Large Position Report) 

เม่ือมีฐานะสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สุทธิใน RSS3D Futures ท่ีหมดอายเุดือนใดเดือน
หน่ึงหรือทุกเดือนรวมกนัตั้งแต่ 500 สญัญาข้ึนไป 

วนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย 
(Last Trading Day) 

วนัท าการก่อนวนัท าการสุดทา้ยของเดือนท่ีส่งมอบหรือช าระราคาของสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้นั้น โดยใหช่้วงเวลาซ้ือขายในวนัสุดทา้ยของการซ้ือขายสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ท่ีครบก าหนดส่งมอบหรือช าระราคาส้ินสุดในเวลา 16:55 น. 

วิธีการส่งมอบหรือช าระราคา 
(Settlement Method) 

ส่งมอบสินคา้ (Physical Delivery) ตามวิธีการท่ีส านกัหกับญัชีก าหนด ทั้งน้ี ราคา
ส าหรับการส่งมอบสินคา้ใหเ้ป็นไปตามท่ีตลาดสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 

วิธีการส่งมอบสินคา้ (Delivery 
Method) 

ใหท้ าการส่งมอบสินคา้ภายในระยะเวลาท่ีส านกัหกับญัชีก าหนด     โดยผูซ้ื้อ
สามารถเลือกเง่ือนไขในการส่งมอบสินคา้อยา่งใดอยา่งหน่ึง ระหวา่ง 
1.  การส่งมอบสินคา้แบบ Free On Board (F.O.B.) ณ ท่าเรือกรุงเทพ หรือ ท่าเรือ

แหลมฉบงั หรือ ท่าเรืออ่ืนๆ ตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด หรือ  
2. การส่งมอบสินคา้ในประเทศ ณ คลงัสินคา้หรือสถานท่ีท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงกนั 

ในเขตกรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี 
ชลบุรี ระยอง และจนัทบุรี หรืออ่ืนๆ ตามท่ีส านกัหกับญัชีก าหนด 

ทั้งน้ี สินคา้ท่ีส่งมอบตอ้งเป็นสินคา้ท่ีไดม้าตรฐานและผลิตจากผูผ้ลิต 
ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกัหกับญัชีก าหนด 

(*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-14 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ลงวนัที่ 12 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป) 

(**ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-14 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee)โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 

 
   
 
 
 
  



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  600-33 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

 
*604.01-15  แบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า Gold-D Futures 
 ให้แบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ Gold-D Futures ซ่ึงตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จดัใหมี้การ
ซ้ือขายมีรายการ ขอ้ความ และรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

รายการ รายละเอยีด 

สินคา้อา้งอิง ทองค าแท่งท่ีมีความบริสุทธ์ิ  99.99 %  

ประเภทของสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ (Type of Contract) 

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์ส 

เดือนท่ีส่งมอบหรือช าระราคา 
Settlement Month) 

เดือนมีนาคม มิถุนายน  กนัยายน และ ธนัวาคม โดยนบัไปไม่เกิน 1 ไตรมาสท่ีใกลท่ี้สุด  

ขนาดของสญัญา 
(Contract Size) 

ทองค าหนกั 100กรัม (3.2148 ทรอยออนซ์) 

ขนาดของการส่งมอบสินคา้ 
(Delivery Size) 

ทองค าหนกั 1 กิโลกรัม (32.148 ทรอยออนซ์) 

การเสนอราคาซ้ือขาย 
(Price Quotation) 

แสดงราคาเสนอซ้ือหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อ น ้าหนกัทองค า 
1 ทรอยออนซ์ โดยแสดงจุดทศนิยม 2 ต าแหน่ง  

ช่วงราคาซ้ือขายขั้นต ่า 
(Minimum Tick Size) 

0.10  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อทรอยออนซ์  

การเปล่ียนแปลงราคาซ้ือขาย
สูงสุดในแต่ละวนั 
(Daily Price Limit) 

หากมีการซ้ือขายท่ีราคา  10% ของราคาส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณ
ส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีประจ าวนัล่าสุด ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
จะหยุดการซ้ือขายเป็นช่วงระยะเวลาหน่ึงก่อนจะเปิดการซ้ือขายอีกคร้ังตาม
หลกัเกณฑท่ี์ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็น
ไม่เกิน  20% ของราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช้อา้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของ
ราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีประจ าวนัล่าสุด  

วิธีการและช่วงเวลาซ้ือขาย 
(Trading Hour) และ 
ช่วงเวลาแจง้ความประสงคใ์น
การส่งมอบสินคา้   
 
 
 

ท าการซ้ือขายโดยระบบการซ้ือขาย มีช่วงเวลาซ้ือขาย ดงัน้ี 
ช่วงเวลา เวลาซ้ือขาย เวลาแจง้ความประสงค์

ในการส่งมอบสินคา้  
9:15 น.- 9:45 น. Pre-open  

9:45 น. - 12.30 น. Morning Session  
13:45 น. - 14:15 น. Pre-open  
14:15 น.-16:30 น. Afternoon Session  
16:00 น.-16:30 น. Tender for Delivery 

Session* 



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  600-34 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

รายการ รายละเอยีด 

16:35 น.-17.05 น. Delivery Equalizer Session** 
18:45 น. – 19.00 น. Pre-open   
19.00 น: - 23:55 น. Night Session  

* แจง้ความประสงคใ์นการส่งมอบสินคา้ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกัหกับญัชีก าหนด 
** ช่วงการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูเ้สริมสร้างความสมดุล (Delivery Equalizer Session)  

จ านวนการถือครองสญัญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้สูงสุด  
(Speculative Position Limit) 

ห้ามมีฐานะสุทธิในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า Gold-D Futures ท่ีหมดอายุในเดือนใด
เดือนหน่ึงหรือทั้ งหมดเกินกว่า 5,000 สัญญา ยกเวน้การถือครองสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าของผูดู้แลสภาพคล่อง ผูเ้สริมสร้างความสมดุล ให้มีจ านวนการถือครอง
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้สูงสุดตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 

จ านวนการถือครองสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหน้าท่ีตอ้งรายงาน 
(Large Position Report) 

เม่ือมีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าสุทธิใน Gold-D Futures ท่ีหมดอายุเดือนใดเดือน
หน่ึง หรือทุกเดือนรวมกนัตั้งแต่ 500 สญัญาข้ึนไป 

วนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย 
(Last Trading Day) 
 

วนัท าการก่อนวนัท าการสุดทา้ยของเดือนท่ีส่งมอบหรือช าระราคาของสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซ้ือขายในวนัสุดทา้ยของการซ้ือขายสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้ท่ีครบก าหนดส่งมอบหรือช าระราคาส้ินสุดในเวลา 16:30 น. 

วิธีการส่งมอบหรือช าระราคา 
(Settlement Method) 

ส่งมอบสินคา้ (Physical Delivery) ตามวิธีการท่ีส านกัหกับญัชีก าหนด ทั้งน้ี สินคา้
ท่ีส่งมอบและราคาส าหรับการส่งมอบสินคา้ให้เป็นไปตามท่ีตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้และหรือส านกัหกับญัชีก าหนด  

เงินชดเชยการเล่ือนการส่งมอบ
สินคา้ 

ใหมี้การช าระเงินชดเชยการเล่ือนการส่งมอบสินคา้ในกรณีท่ีเกิดความไม่สมดุลของการแจง้ความ
ประสงค์ในการส่งมอบสินคา้โดยให้ผูท่ี้ถือครองฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้คงคา้ง (Open 
Position) หลงัการจบัคู่การส่งมอบสินคา้ของส านกัหกับญัชีตอ้งมีการจ่าย/รับช าระราคาดงัน้ี 
 ผูจ่้าย  เป็นผูท่ี้ไม่แจ้งความประสงค์ หรือแจง้ความประสงค์ในการส่งมอบ

สินคา้นอ้ยกวา่จ านวนฐานะสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีถือครอง 
 ผูรั้บ เป็นผูท่ี้แจง้ความประสงค์ในการส่งมอบสินคา้ แต่ไม่ไดส่้งมอบสินคา้

ครบตามจ านวนท่ีแจง้ความประสงค ์ 
 หากมีรายการซ้ือขายเพ่ือเสริมสร้างความสมดุลของการส่งมอบสินคา้ในวนัท าการ

ใด  ๆในช่วง Delivery Equalizer Session เกิดข้ึน ผูเ้สริมสร้างความสมดุลจะเป็น
ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินชดเชยการเล่ือนการส่งมอบแทนผูรั้บ 

ทั้งน้ี ใหก้ารช าระเงินชดเชยการเล่ือนการส่งมอบสินคา้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ท่ีส านกัหกับญัชีก าหนด 

  (*เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ 604.01-15 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลง
วนัที่ 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  600-35 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

*604.01-16   แบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า Gold Online Futures 
 ให้แบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ Gold Online Futures ซ่ึงตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จดัให้มี
การซ้ือขายมีรายการ ขอ้ความ และรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

รายการ รายละเอยีด 

สินคา้อา้งอิง ทองค าแท่งท่ีมีความบริสุทธ์ิ  99.5 %  

ประเภทของสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ (Type of Contract) 

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์ส 

เดือนท่ีส่งมอบหรือช าระราคา 
(Settlement Month) 

เดือนมีนาคม มิถุนายน  กนัยายน และ ธนัวาคม โดยนบัไปไม่เกิน 1 ไตรมาสท่ีใกลท่ี้สุด  

การเสนอราคาซ้ือขาย 
(Price Quotation) 

แสดงราคาเสนอซ้ือหรือขายเป็นเงินบาท ต่อ น ้าหนกัทองค า 1 ทรอยออนซ์ โดยแสดง
จุดทศนิยม 1 ต าแหน่ง 

ขนาดของสญัญา 
(Contract Size) 

300 เท่าของราคาสินคา้อา้งอิง (Multiplier) โดยไม่น าอตัราแลกเปล่ียนมาใช้ในการ
ค านวณ 

ช่วงราคาซ้ือขายขั้นต ่า 
(Minimum Tick Size) 

0.1 บาท ต่อทรอยออนซ์ หรือคิดเป็นมูลค่า (Tick value) เท่ากบั 30 บาท 

การเปล่ียนแปลงราคาซ้ือขาย
สูงสุดในแต่ละวนั 
(Daily Price Limit) 

หากมีการซ้ือขายท่ีราคา  10% ของราคาส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณ
ส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีประจ าวนัล่าสุด ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
จะหยุดการซ้ือขายเป็นช่วงระยะเวลาหน่ึงก่อนจะเปิดการซ้ือขายอีกคร้ังตาม
หลกัเกณฑท่ี์ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็น
ไม่เกิน  20% ของราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช้อา้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของ
ราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีประจ าวนัล่าสุด  

วิธีการและช่วงเวลาซ้ือขาย 
(Trading Hour)  

ท าการซ้ือขายโดยระบบการซ้ือขาย โดยมีช่วงเวลาซ้ือขาย ดงัน้ี 
1. ช่วง Pre-open:                               9:15 น.- 9:45 น. 
2. ช่วง Morning Session:                 9:45 น. - 12.30 น. 
3. ช่วง Pre-open:                            13:45 น. - 14:15 น. 
4. ช่วง Afternoon Session:             14:15 น. - 16:55 น. 
5. ช่วง Pre-open:                            18:45 น. - 19.00 น. 
6. ช่วง Night Session:                    19.00 น. - 23:55 น. 

ราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช ้
อา้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของ 
ราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีใน 
วนัซ้ือขายวนัสุดทา้ย  
(Final Settlement Price) 

ใชร้าคา LBMA Gold AM Fixing ท่ีเผยแพร่โดย ICE Benchmark Administration ของ
วนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย เป็นราคาท่ีใชอ้า้งอิงในการค านวณราคาส าหรับการส่งมอบ
หรือใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีในวนัซ้ือขายวนั
สุดทา้ย (Final Settlement Price) โดยไม่น าอตัราแลกเปล่ียนมาใชใ้นการค านวณ 



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  600-36 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

รายการ รายละเอยีด 
จ านวนการถือครองสญัญา   
ซ้ือขายล่วงหนา้สูงสุด  
(Speculative Position Limit) 

ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจประกาศก าหนดจ านวนการถือครองสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้สูงสุดไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

จ านวนการถือครองสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหน้าท่ีตอ้งรายงาน 
(Large Position Report) 

เม่ือมีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าสุทธิใน Gold Online Futures ท่ีหมดอายุเดือนใด
เดือนหน่ึง หรือทุกเดือนรวมกนัตั้งแต่ 500 สญัญาข้ึนไป 

วนัสุดทา้ยของการซ้ือขาย 
(Last Trading Day) 
 

วนัท าการก่อนวนัท าการสุดทา้ยของเดือนท่ีส่งมอบหรือช าระราคาของสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซ้ือขายในวนัสุดทา้ยของการซ้ือขายสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้ท่ีครบก าหนดส่งมอบหรือช าระราคาส้ินสุดในเวลา 16:30 น. 

วิธีการส่งมอบหรือช าระราคา  
  

ช าระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)  

 
( * เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ 604.01-16 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวนัที่ 12  

ตุลาคม 2561 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป) 
 

********************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  600-37 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

 

*607 การเปลีย่นแปลงราคาซ้ือขายสูงสุดในแต่ละวนั (Daily Price Limit) 
 ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงราคาซ้ือขายสูงสุดในแต่ละวนั (Daily Price 
Limit) ของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าใดๆ ให้แตกต่างไปจากท่ีก าหนดในแบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
เม่ือเกิดเหตุการณ์อยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

(1) ราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช้อา้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ี
ประจ าวนัล่าสุดของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ใดๆ ไม่สะทอ้นกบัราคาของสินคา้อา้งอิง 

(2) ราคาของสินคา้อา้งอิงมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากในระหว่างช่วงเวลาซ้ือขายหรือมีเหตุการณ์ท่ี
เช่ือไดว้า่ราคาของสินคา้อา้งอิงอาจมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมาก จนอาจท าใหก้ารซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้
ไม่อาจท าไดต้ามสภาพของความเป็นจริง 

(3) อ่ืนๆ ตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เห็นสมควร 
 ในกรณีท่ีมีการหยุดการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ใดๆ อนัเน่ืองมาจากราคาซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้นั้นมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนสูงสุดหรือลดลงต ่าสุดตามท่ีก าหนดไวใ้นการเปล่ียนแปลงราคาซ้ือขาย
สูงสุดในแต่ละวนั (Daily Price Limit) ในแบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจ
พิจารณาหยดุการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้อ่ืนท่ีมีสินคา้อา้งอิงเดียวกนักบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าว 

 (*ความในหลักเกณฑ์ 607 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวนัที่ 24 สิงหาคม 2558 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 31 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 
608 ราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างองิเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใช้ในการช าระหนีป้ระจ าวนั 

(Daily Settlement Price) 

*608.01-1 ราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใช้ในการช าระหนี้
ประจ าวนั (Daily Settlement Price) ส าหรับสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์ส 

ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จะก าหนดราคาท่ีใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการ
ช าระหน้ีประจ าวนั (Daily Settlement Price) ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ฟิวเจอร์ส โดยใชร้าคาในช่วงเวลาซ้ือ
ขายล่าสุดก่อนท่ีส านกัหกับญัชีประมวลผลเพ่ือจดัท ารายงานการช าระหน้ีประจ าวนั ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (Volume Weighted Average) ของการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้
ฟิวเจอร์ส ในช่วงเวลาตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 

(2) ในกรณีท่ีไม่สามารถก าหนดราคาตาม (1) ได ้ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจก าหนดราคา
ท่ีใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีประจ าวนัดงัต่อไปน้ี 

(2.1) หากราคาซ้ือขายคร้ังสุดทา้ย (Last Execution Price) ในช่วงเวลาซ้ือขายล่าสุดนั้นอยู่
ระหวา่งราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายท่ีดีท่ีสุดท่ีมีล่าสุด ใหใ้ชร้าคาซ้ือขายคร้ังสุดทา้ยดงักล่าวเป็นราคาท่ีใช้
อา้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีประจ าวนั  



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  600-38 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

(2.2) หากราคาซ้ือขายคร้ังสุดทา้ยในช่วงเวลาซ้ือขายตาม (2.1) นั้นมิไดอ้ยู่ระหว่างราคา
เสนอซ้ือและราคาเสนอขายท่ีดีท่ีสุดท่ีมีล่าสุด ใหใ้ชร้าคาเสนอซ้ือท่ีสูงกว่าหรือราคาเสนอขายท่ีต ่ากว่านั้นเป็น
ราคาท่ีใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีประจ าวนั 

 (3) ในกรณีท่ีไม่สามารถก าหนดราคาตาม (1) และ (2) ได ้ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจ
พิจารณาก าหนดราคาท่ีใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีประจ าวนัจากราคาใด
ราคาหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

  (3.1) ราคาท่ีใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีประจ าวนัของ
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีถึงก าหนดส่งมอบหรือช าระราคาท่ีใกลท่ี้สุด (Nearest  Month) หรือของสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ท่ีมีการซ้ือขายท่ีมีสภาพคล่อง หรือตามท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เห็นสมควร บวกดว้ยส่วนต่าง
ของราคา (Spread) ตามท่ีตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 
  (3.2) ราคาท่ีใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีประจ าวนัของ
วนัท าการก่อนหนา้  

(3.3) ราคาทางทฤษฎี  
ในกรณีท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้พิจารณาเห็นว่าราคาท่ีก าหนดตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ไม่

ตรงต่อสภาพปกติของตลาด ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจพิจารณาก าหนดราคาท่ีใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วน
ต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีประจ าวนัไดต้ามเห็นสมควร 
  (*ความในหลักเกณฑ์ 608.01-1 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวนัที่ 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 

 
*608.01-2 ราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างองิเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใช้ในการช าระหนี้

ประจ าวนั (Daily Settlement Price) ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า SET50 Index Options 
ใหน้ าหลกัเกณฑ ์608.01-1 ยกเวน้ (3) (3.1) มาใชใ้นการก าหนดราคาท่ีใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วน

ต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีประจ าวนั (Daily Settlement Price) ส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET50 
Index Options โดยอนุโลม 
        (*เพ่ิมเติมความในหลักเกณฑ์ 608.01-2โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) ลงวนัที่ 2 กรกฎาคม 2550 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 16 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป) 

  



วิธีปฏิบติัของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หมวด 600 การจดัใหมี้การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บมจ. ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  600-39 24 กมุภาพนัธ์ 2549 

 
*609 ราคาเพ่ือใช้ในการช าระหนีใ้นวนัสุดท้ายของการซ้ือขาย 
 

 ในกรณีท่ีไม่มีราคาสินคา้อา้งอิงหรือตวัแปรอา้งอิงเพ่ือใชค้  านวณราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช้
อา้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใช้ในการช าระหน้ีในวนัซ้ือขายวนัสุดทา้ยของการซ้ือขายตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแบบของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือในกรณีท่ีตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เห็นว่าราคาดงักล่าว
ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือกรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อาจพิจารณา
ประกาศก าหนดราคาส าหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคาเพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีใน
วนัสุดท้ายของการซ้ือขาย (Final Settlement Price) หรือราคาส าหรับการส่งมอบสินค้า (Delivery Price) 
ส าหรับสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

(*ความในหลักเกณฑ์ 609 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 

 

*612 ค่าธรรมเนียม 
 

 ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัให้มีการซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และภายในเวลาท่ีตลาด
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ก าหนด 

 (*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 612โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ลงวนัที่ 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 
 

************************ 
 

(*ยกเลิกตารางแสดงค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกับการซ้ือขายโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ซ่ึงมผีลใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 

 


