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แนวทางการก าหนดราคาเพื่อใชใ้นการช าระหนี้ประจ าวนั และ 
ราคาเพื่อใชใ้นการช าระหนี้ในวนัสดุทา้ยของการซือ้ขายส าหรบัสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 23 สงิหาคม 2560
   

แนวทางการก าหนดราคาเพ่ือใช้ในการช าระหน้ีประจ าวนั (Daily Settlement Price)                                      
และราคาเพ่ือใช้ในการช าระหน้ีในวนัสดุท้ายของการซ้ือขายส าหรบัสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 
ตามหลกัเกณฑ ์608.01-1 และ 609 ของวธิปีฏบิตัขิองตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดสญัญาซื้อ

ขายล่วงหน้าก าหนดราคาเพื่อใชใ้นการช าระหนี้ประจ าวนั (Daily Settlement Price) และราคาเพื่อใชใ้นการ
ช าระหนี้ในวนัสดุทา้ยของการซือ้ขายส าหรบัสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตามหลกัการดงันี้ 

 
1. ราคาเพ่ือใช้ในการช าระหน้ีประจ าวนั (Daily Settlement Price) ก าหนดราคาตามหลกัการ ดงันี้ 

1.1 ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (Volume Weighted Average Price: VWAP) ของการซื้อขายสญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สในช่วงเวลาซื้อขายล่าสุดก่อนทีส่ านักหกับญัชปีระมวลผลเพื่อจดัท ารายงาน
การช าระหนี้ประจ าวนั ดงันี้  

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ช่วงเวลาท่ีค านวณ VWAP 
Gold-D Futures   ในชว่ง 30 นาทสีดุทา้ยตดิต่อกนัของชว่งเวลาซือ้ขายดงักล่าว 
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอืน่ๆ ในชว่ง 5 นาทสีดุทา้ยตดิต่อกนัของชว่งเวลาซือ้ขายดงักล่าว 

 
1.2  ในกรณีทีไ่ม่สามารถก าหนดราคาตาม 1.1 ได ้แต่มรีาคาเสนอซือ้ทีด่ทีีส่ดุ (Best Bid) ราคาเสนอขาย

ทีด่ทีีส่ดุ (Best Offer) และราคาซือ้ขายครัง้สดุทา้ยในชว่งเวลาซือ้ขายล่าสดุ คา้งอยูห่ลงัปิดตลาด ให้
ใชร้าคาใดราคาหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
1.2.1 ใชร้าคาซื้อขายครัง้สุดทา้ยในช่วงเวลาซื้อขายล่าสุด หากราคาซื้อขายครัง้สุดทา้ยดงักล่าวอยู่

ระหว่างราคา Best Bid และ Best Offer 
1.2.2  ใชร้าคา Best Bid หากราคาซือ้ขายครัง้สดุทา้ยดงักล่าวอยูต่ ่ากว่าหรอืเทา่กบัราคา Best Bid  
1.2.3 ใชร้าคา Best Offer หากราคาซือ้ขายครัง้สดุทา้ยดงักล่าว อยูส่งูกว่าหรอืเทา่กบัราคา Best Offer 

 
1.3 ในกรณีทีไ่มส่ามารถก าหนดราคาตาม 1.1 และ 1.2 ได ้ใหใ้ชร้าคาใดราคาหนึ่งดงัต่อไปนี้   

1.3.1 ใชร้าคาทีค่ านวณจาก Daily Settlement Price ของสญัญาเดอืนใกลท้ีสุ่ด (Nearest Month) 
หรอืสญัญาทีม่สีภาพคล่องการซื้อขาย หรอืตามที่ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร 
บวกดว้ยสว่นต่างของราคา (Spread) ทีต่ลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าก าหนด  

1.3.2 ใช ้Daily Settlement Price ของวนัท าการกอ่นหน้า 
1.3.3 ใชร้าคาทางทฤษฎ ีทีค่ านวณตามทฤษฎทีางการเงนิ เช่น Cost of Carry Model เป็นตน้ หรอื

ค านวณจากราคาตลาดของสญัญาเทยีบเคยีง1 หรอืค านวณจากราคาตลาดของสนิคา้อา้งองิ  
------------------------------------------------- 
1  สญัญาเทยีบเคยีง หมายถงึ สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของตลาดในประเทศหรอืต่างประเทศทีม่สีนิคา้อา้งองิ
เดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีง และมอีายคุงเหลอืเทา่กบัหรอืใกลเ้คยีงกบัสญัญาในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
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ทัง้นี้ ในกรณีที่ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าพิจารณาเห็นว่าราคาที่ค านวณได้ตามหลกัการข้างต้นไม่
สอดคลอ้งกบัสภาวะตลาดหรอืมเีหตุจ าเป็นหรอืสมควร ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพจิารณาก าหนด Daily 
Settlement Price ไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

 
2. ราคาเพ่ือใช้ในการช าระหน้ีในวนัสดุท้ายของการซ้ือขาย 

2.1  RSS3 Futures 
 ในกรณีทีบุ่คคลใดมกีารถอืครองสญัญาซื้อขายล่วงหน้า RSS3 Futures จนถงึวนัสุดทา้ยของการซื้อ
ขายและไมไ่ดแ้จง้ใหส้มาชกิด าเนินการแจ้งความประสงค์ในการส่งมอบสนิคา้ หรอืแจ้งความประสงค์แลว้แต่
ไม่ได้รบัการจับคู่เพื่อการส่งมอบตามหลักเกณฑ์ของส านักหกับญัช ีจะท าการช าระราคาเป็นเงนิสด (Cash 
Settlement) โดยให้ค านวณราคาส าหรบัการสง่มอบหรอืใชอ้า้งองิเพือ่ค านวณสว่นต่างของราคาเพือ่ใชใ้นการ
ช าระหนี้ในวนัสดุทา้ยของการซือ้ขาย (Final Settlement Price) ตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

2.1.1 กรณีที่ปรมิาณการซื้อขายในวนัสุดท้ายของการซื้อขายเป็นไปตามเกณฑ์ (ไม่ต ่ากว่า 100 
สญัญา และไม่ต ่ากว่า 10% ของฐานะคงคา้ง (Open Interest) ณ สิน้วนัท าการก่อนหน้า): ค านวณจากราคา 
VWAP ของการซือ้ขายสญัญาในวนัสดุทา้ยของการซือ้ขาย โดยใชค้า่ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

2.1.2 กรณีอืน่ : ค านวณจากราคาเฉลีย่ (Average Price) ของ Daily Settlement Price 3 วนัท าการ
ล่าสดุของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดงักล่าว (รวมวนัสดุทา้ยของการซือ้ขาย) โดยใชค้า่ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

 ทัง้นี้ ในกรณีทีบุ่คคลใดได้รบัการจบัคู่เพื่อการส่งมอบ จะต้องช าระราคาด้วยการส่งมอบสินค้า 
(Physical Delivery) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักหกับัญชีก าหนด โดยให้ค านวณราคาส าหรบั
การส่งมอบสินค้า (Delivery Price) โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกบัการค านวณ Final Settlement Price ตามที่
ก าหนดดงักล่าว 

2.2 RSS3D Futures 
ในกรณีทีบุ่คคลใดมกีารถอืครองสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า RSS3D Futures จนถงึวนัสดุทา้ยของการซือ้

ขายจะต้องช าระราคาด้วยการส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักหกั
บัญชีก าหนด โดยให้ค านวณราคาส าหรบัการส่งมอบสินค้า (Delivery Price) ตามหลกัเกณฑด์งันี้ 
 2.2.1 ค านวณจากราคา VWAP ของการซื้อขายสญัญาในวนัสุดท้ายของการซื้อขาย โดยใช้ค่า
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

 2.2.2 กรณีที่ไม่มีการซื้อขายสัญญาในวันสุดท้ายของการซื้อขาย ให้ใช้ราคาตลาดของสัญญา
เทยีบเคยีง2 หรอืราคาสนิคา้อา้งองิในประเทศ โดยใชค้า่ทศนิยม 2 ต าแหน่ง  

2.3 Gold-D Futures 
ในกรณีทีบุ่คคลใดมกีารถอืครองสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า Gold-D Futures จนถงึวนัสุดทา้ยของการซื้อ

ขายจะต้องช าระราคาด้วยการส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักหกั
บัญชีก าหนด โดยให้ค านวณราคาส าหรบัการส่งมอบสินค้า (Delivery Price) ดว้ยหลกัเกณฑเ์ดยีวกบัการ
ค านวณ Daily Settlement Price ของ Gold-D Futures โดยใชค้า่ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
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2.4 การก าหนดราคาเพ่ือใช้ในการช าระหน้ีในวนัสุดท้ายของการซ้ือขายกรณีไม่มีราคาสินค้า

อ้างอิง หรือราคาท่ีค านวณได้ไม่สอดคล้องกบัสภาวะตลาด หรือมีเหตจุ าเป็นหรือสมควร 
 ในกรณีที่ไม่ม ีราคาสินค้าอ้างอ ิงหร ือข ้อมูลเพื่อใช้ค านวณราคาเพื่อใช้ในการช าระหนี้ในว ัน
สุดท้ายของการซื้อขาย  หรือในกรณีทีต่ลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าพจิารณาเห็นว่าราคาที่ค านวณได้ตาม
หลกัการขา้งตน้ไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะตลาดหรอืมเีหตุจ าเป็นหรอืสมควร ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าอาจ
พิจารณาก าหนด  Final Settlement Price หรือ ราคาส าหรบัการส่งมอบสินค้า (Delivery Price) ได้
ตามที่เห็นสมควร 
 
ผลบงัคบัใช้ 

ให้แนวทางฉบับนี้มีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วันที่ 4 กนัยายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีผลบังคบัใช้แทน
แนวทางดงัต่อไปนี้ 

1. แนวทางการก าหนดราคาเพือ่ใชใ้นการช าระหนี้ประจ าวนั (Daily Settlement Price) ของสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้า Equity Futures ฉบบัวนัที ่14 กนัยายน 2555 

2. แนวทางการก าหนดราคาเพือ่ใชใ้นการช าระหนี้ประจ าวนั (Daily Settlement Price) ของสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้า Commodity Futures ฉบบัวนัที ่20 มนีาคม 2557 

3. แนวทางการก าหนดราคาเพือ่ใชใ้นการช าระหนี้ประจ าวนัและราคาส าหรบัการส่งมอบสนิคา้หรอื
ราคาทีใ่ชอ้า้งองิเพื่อใชใ้นการช าระหนี้ในวนัสุดทา้ยของการซื้อขายของสญัญาซื้อขายล่วงหน้า RSS3 Futures 
และ RSS3D Futures ฉบบัวนัที ่12 พฤษภาคม 2559  
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ตวัอย่าง 1 การค านวณ Daily Settlement Price ของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า Equity Futures 
 
สตูรการค านวณราคาทางทฤษฎี ตามหลกัการ Cost of Carry Model  

 F = S x e [(r-q) x t/365] 

โดยที ่  
F  คอื ราคาฟิวเจอรส์ทางทฤษฎตีามหลกัการ Cost of Carry Model 
S คอื  ราคาสนิคา้อา้งองิ 
r  คอื  อตัราดอกเบี้ยรายปี (%) เช่น อตัราดอกเบี้ย Government Zero Coupon Bond 1 ปี อา้งองิจาก 

ThaiBMA 
q  คอื อตัราเงนิปนัผลของสนิคา้อา้งองิ (%) เชน่ อตัราเงนิปนัผลเฉลีย่ยอ้นหลงั 1 ปี  
t คอื อายคุงเหลอืของสญัญา (วนั) 
 
1. กรณีค านวณราคาทางทฤษฎีของสญัญาเดือนใกล้ท่ีสุด โดยใช้ราคาตลาดของสินค้าอ้างอิงตาม

หลกัการ Cost of Carry Model   
 
ก าหนดให ้
 สญัญา Single Stock Futures เดอืนใกลท้ีสุ่ด PTTH17 ไม่มกีารซื้อขายในช่วง 5 นาทสีุดทา้ยและไม่

มรีาคา Best Bid, Best Offer และ Last คา้งอยูห่ลงัปิดตลาด  
 ราคาปิดหุน้อา้งองิ PTT เทา่กบั 315 บาท 
 อตัราดอกเบีย้ Government Zero Coupon Bond 1 ปี เทา่กบั 3.0%  
 อตัราเงนิปนัผลของ PTT ต่อปี เทา่กบั 1.5%  
 อายคุงเหลอืของสญัญาเทา่กบั 30 วนั 
 Tick Size ส าหรบั Settlement Price เทา่กบั 0.01 บาท 

 
ดงันัน้ Daily Settlement Price ของ PTTH17 ค านวณไดด้งันี้  
F = S x e [(r-q) x t/365] 

F = 315 x e [(0.030 - 0.015) x 30/365]    = 315.39 บาท 
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2. กรณีค านวณราคาทางทฤษฎีของสญัญาเดือนถดัจากสญัญาเดือนใกล้ท่ีสุด โดยใช้ Daily Settlement 
Price ของสญัญาเดือนใกล้ท่ีสดุบวกด้วย Spread ท่ีค านวณจากส่วนต่างของราคาทางทฤษฎี 
 
ก าหนดให ้
 สญัญาเดอืนใกล้ทีสุ่ด PTTH17 มกีารซื้อขายในช่วง 5 นาทสีุดทา้ยและค านวณ Daily Settlement 

Price ไดเ้ทา่กบั 300 บาท 
 ราคาปิด PTT เทา่กบั 315 บาท 
 อตัราดอกเบีย้ Government Zero Coupon Bond 1 ปี เทา่กบั 3.0%  
 อตัราเงนิปนัผลของ PTT ต่อปี เทา่กบั 1.5% 
 Tick Size ส าหรบั Settlement Price เทา่กบั 0.01 บาท 
 อายุคงเหลอืของสญัญา PTTH17, PTTM17, PTTU17, PTTZ17 เท่ากบั 30 วนั, 120 วนั, 210 วนั 

และ 300 วนัตามล าดบั 
 

จากขอ้มลูขา้งตน้สามารถค านวณ Daily Settlement Price ไดด้งันี้ 
 

ล าดบั สญัญา 

ราคา VWAP  
ชว่ง 5 นาที

สดุทา้ย (บาท) 

ราคาทางทฤษฎ ี 
ตามหลกัการ  

Cost of Carry Model  
(บาท) 

Spread เทยีบกบั 
สญัญาเดอืนใกลท้ีส่ดุ 

(บาท) 

Daily Settlement 
Price  
(บาท) 

1 PTTH17 300.00 315.39 0 300.00 

2 PTTM17 - 316.56 1.17 301.17 
3 PTTU17 - 317.73 2.34 302.34 

4 PTTZ17 - 318.91 3.52 303.52 
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แนวทางการก าหนดราคาเพื่อใชใ้นการช าระหนี้ประจ าวนั และ 
ราคาเพื่อใชใ้นการช าระหนี้ในวนัสดุทา้ยของการซือ้ขายส าหรบัสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  23 สงิหาคม 2560
  

ตวัอย่าง 2 การค านวณ Daily Settlement Price ของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า Commodity Futures 
 
สตูรการค านวณราคาทางทฤษฎี ตามหลกัการ Cost of Carry Model (รปูสกลุเงินบาท) 

F = S x e (r x t/365] x THB/USD 
 

โดยที ่  
F คอื ราคาฟิวเจอรส์ทางทฤษฎตีามหลกัการ Cost of Carry Model 
S คอื ราคาสนิคา้อา้งองิหลงัปรบัการค านวณเพือ่ใหค้ณุภาพของสนิคา้อา้งองิเป็นไปตามรายละเอยีด

ทีก่ าหนดในลกัษณะของสญัญา  
r  คอื  อตัราดอกเบีย้รายปี (%) เชน่ อตัราดอกเบีย้ Government Zero Coupon Bond 1 ปี อา้งองิ

จาก ThaiBMA 
t คอื อายคุงเหลอืของสญัญา (วนั) 
THB/USD คอื อตัราแลกเปลีย่น THB/USD เชน่ อา้งองิจาก Thomson Reuters    
 
1. กรณีค านวณราคาทางทฤษฎีของสญัญาเดือนใกล้ท่ีสุด จากราคาตลาดของสินค้าอ้างอิงตาม

หลกัการ Cost of Carry Model   
 
ก าหนดให ้
 สญัญา Gold Futures เดอืนใกลท้ีสุ่ด GFG17 ไม่มกีารซื้อขายในช่วง 5 นาทสีุดทา้ยและไม่มีราคา 

Best Bid, Best Offer และ Last คา้งอยูห่ลงัปิดตลาด  
 ราคาทองค าล่าสดุเทา่กบั 1,370 ดอลลารส์หรฐัต่อทรอยออนซ ์ 
 อตัราดอกเบีย้ Government Zero Coupon Bond 1 ปี เทา่กบั 3.0% 
 อายคุงเหลอืของสญัญาเทา่กบั 30 วนั 
 อตัราแลกเปลีย่นเทา่กบั 35 บาทต่อดอลลารส์หรฐั 
 Tick Size ส าหรบั Settlement Price เทา่กบั 10 บาท/ทองค าหนกั 1 บาท 

 
 Daily Settlement Price ของ GFG17 เมือ่ปรบัคา่น ้าหนกัและความบรสิทุธิข์องทองค า ค านวณไดด้งันี้  
F = S x e (r x t/365] x THB/USD 
F = [1,370 x (15.244/31.1035) x (0.965/0.995)] x e (0.03 x 30/365] x 35  
F = 22,850 บาท/ทองค าหนัก 1 บาท  
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แนวทางการก าหนดราคาเพื่อใชใ้นการช าระหนี้ประจ าวนั และ 
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2. กรณีค านวณราคาทางทฤษฎีของสญัญาเดือนถดัจากสญัญาเดือนใกล้ท่ีสุด โดยใช้ Daily Settlement 
Price ของสญัญาเดือนใกล้ท่ีสดุบวกด้วย Spread  ท่ีค านวณจากส่วนต่างของราคาทางทฤษฎี 
 
ก าหนดให ้
 สญัญาเดอืนใกล้ทีสุ่ด GFG17 มกีารซื้อขายในช่วง 5 นาทสีุดทา้ยและค านวณ Daily Settlement 

Price ไดเ้ทา่กบั 21,000 บาท/บาททองค า 
 ราคาทองค าล่าสดุเทา่กบั 1,370 ดอลลารส์หรฐัต่อทรอยออนซ ์ 
 อตัราดอกเบีย้ Government Zero Coupon Bond 1 ปี เทา่กบั 3.0% 
 อตัราแลกเปลีย่นเทา่กบั 35 บาทต่อดอลลารส์หรฐั 
 อายคุงเหลอืของสญัญา GFG17, GFJ17, GFM17 เทา่กบั 30 วนั 90 วนั และ150 วนัตามล าดบั 
 Tick Size ส าหรบั Settlement Price เทา่กบั 10 บาท/บาททองค า  

 
จากขอ้มลูขา้งตน้สามารถค านวณ Daily Settlement Price ไดด้งันี้ 
 

ล าดบั สญัญา 

ราคา VWAP  
ชว่ง 5 นาทสีดุทา้ย  
(บาท/บาททองค า) 

ราคาทางทฤษฎ ี 
ตามหลกัการ Cost of 

Carry Model  
(บาท/บาททองค า) 

Spread เทยีบกบั 
สญัญาเดอืนใกลท้ีส่ดุ  
(บาท/บาททองค า) 

Daily Settlement 
Price  

(บาท/บาท
ทองค า) 

1 GFG17 21,000 22,848.27 0 21,000 

2 GFJ17 - 22,961.23 112.96 21,110 
3 GFM17 - 23,074.74 226.47 21,230 
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แนวทางการก าหนดราคาเพื่อใชใ้นการช าระหนี้ประจ าวนั และ 
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ตวัอย่าง 3 การค านวณ Daily Settlement Price ของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า RSS3D Futures 
 
1. กรณีใช้ราคาทฤษฎีโดยค านวณจาก Daily Settlement Price ของสญัญาท่ีมีสภาพคล่องการซ้ือขาย

บวกด้วยส่วนต่างราคา (Spread) ของสญัญาเทียบเคียง  
 
ก าหนดให ้
 สญัญา RSS3DN17 (7th Contract Month) เป็นสญัญาทีม่สีภาพคล่องการซือ้ขาย  
 สญัญา RSS3DG17 (2nd Contract Month) และ RSS3DN17 มกีารซือ้ขายในชว่ง 5 นาทสีุดทา้ยและ

ค านวณ Daily Settlement Price ไดเ้ทา่กบั 56 บาท/กก. และ 57 บาท/กก. ตามล าดบั 
 Tick Size ส าหรบั Settlement Price เทา่กบั 0.05 บาท/กก. 
 อตัราแลกเปลีย่นเทา่กบั 35 บาทต่อดอลลารส์หรฐั (THB/USD)  
 
จากขอ้มลูขา้งตน้สามารถค านวณ Daily Settlement Price ไดด้งันี้ 
 

ล าดั
บ 

สญัญา 

Previous 
Settlement 
Price ของ
สญัญา

เทยีบเคยีง 
 (USD/kg) 

Previous 
Settlement 
Price ของ
สญัญา

เทยีบเคยีง 
 (บาท/กก.) 

Spread เทยีบกบั 
7th Contract 

Month 
(บาท/กก.) 

ราคา VWAP ชว่ง 
5 นาทสีดุทา้ย 
(บาท/กก.) 

Daily 
Settlement 

Price 
(บาท/กก.) 

1 RSS3DF17 1.595 55.825 -1.750 - 55.25 

2 RSS3DG17 1.608 56.280 -1.295 56.00 56.00 

3 RSS3DH17 1.617 56.595 -0.980 - 56.00 

4 RSS3DJ17 1.619 56.665 -0.910 - 56.10 

5 RSS3DK17 1.620 56.700 -0.875 - 56.15 
6 RSS3DM17 1.633 57.155 -0.420 - 56.60 
7 RSS3DN17 1.645 57.575 0 57.00 57.00 
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2. กรณีใช้ราคาทฤษฎีโดยค านวณจากราคาตลาดของสญัญาเทียบเคียงบวกด้วยส่วนต่างราคา 

(Spread) ของสญัญาเทียบเคียง 
 
ก าหนดให ้
 สญัญา RSS3DG17 (2nd Contract Month) มกีารซื้อขายในช่วง 5 นาทสีุดทา้ยและค านวณ Daily 

Settlement Price ไดเ้ทา่กบั 56.00 บาท/กก. 
 สญัญาเทยีบเคยีง (สญัญาเดอืนใกลท้ีส่ดุ) มรีาคาตลาดเทา่กบั 1.59 USD/kg หรอืประมาณ 55.65 บาท/กก. 
 Tick Size ส าหรบั Settlement Price เทา่กบั 0.05 บาท/กก. 
 อตัราแลกเปลีย่นเทา่กบั 35 บาทต่อดอลลารส์หรฐั (THB/USD)  
 
จากขอ้มลูขา้งตน้สามารถค านวณ Daily Settlement Price ไดด้งันี้ 

 

ล าดบั สญัญา 

Previous  
Settlement 
Price ของ
สญัญา

เทยีบเคยีง 
 (USD/kg) 

Previous  
Settlement 
Price ของ
สญัญา

เทยีบเคยีง 
(บาท/กก.) 

Spread 
เทยีบกบั

สญัญาเดอืน
ใกลท้ีส่ดุ 
(บาท/กก.) 

ราคา VWAP 
ชว่ง 5 นาที
สดุทา้ย  

(บาท/กก.) 

ราคาตลาดของ
สญัญาเทยีบเคยีง 
(สญัญาเดอืนใกล้

ทีส่ดุ) 
 

Daily 
Settlement 

Price 
(บาท/กก.) 

1 RSS3DF17 1.545 54.075 0 - 
1.59 USD/kg  

 55.65 บาท/กก. 
55.65 

2 RSS3DG17 1.608 56.280 2.205 56.00 - 56.00 
3 RSS3DH17 1.617 56.595 2.520 - - 58.15 

4 RSS3DJ17 1.619 56.665 2.590 - - 58.25 

5 RSS3DK17 1.620 56.700 2.625 - - 58.30 

6 RSS3DM17 1.633 57.155 3.080 - - 58.75 

7 RSS3DN17 1.645 57.575 3.500 - - 59.15 
 

-------------------------------------------------------- 
 


