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คูม่อืการใชง้านโปรแกรมการคํานวณราคา Block Trade 

Single Stock Futures – Block Trade Calculation  

เพอือํานวยความสะดวกในการคํานวณราคา Single Stock Futures ดว้ยวธิกีาร Block Trade บรษัิท
หลักทรัพย ์เคจไีอ  (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ไดจั้ดทําโปรแกรมชว่ยคํานวณราคาบน Website ของ
บรษัิทฯ โดยเงอืนไขและการคํานวณ เป็นไปตามเงอืนไขการทําธรุกรรม แบบ Block Trade กบั บญัชขีอง
บรษัิทฯ ซงึดําเนนิการโดยฝ่ายคา้หลักทรัพย ์(Proprietary Trading)  เทา่นัน  สรปุไดด้ังน ี

1. การทําธรุกรรม แบบ Block Trade ตอ้งมจํีานวนสญัญาไมตํ่ากวา่ทตีลาดซอืขายลว่งหนา้ กําหนด 

2. บรษัิทฯ คดิดอกเบยีในอตัราทบีรษัิทฯ ประกาศ ณ วนัทเีปิดสถานะ ลกูคา้สามารถตรวจสอบขอ้มลูได ้
จากเว็ปไซตข์องบรษัิท [หนา้หลัก / ธรุกจิและบรกิาร / ธรุกจิสญัญาซอืขายลว่งหนา้ / บรกิารเสรมิ TFEX / 
บรกิาร Block Trade]   โดยคดิจํานวนวันขนัตํา 5 วัน จากมลูคา่สญัญา คา่ดอกเบยีจะถกูรวมไปในราคาตอ่
หุน้ทบีรษัิทฯ จะคํานวณใหใ้นการปิดสถานะ  

  

2.1 เมอืเปิดสถานะ ราคา Single Stock Futures ทจีะ Put-through กนัจะเทา่กบั ราคาซอื หรอื ราคา
ขาย สนิทรัพยอ์า้งองิตามทเีกดิขนึจรงิ 

 2.2 เมอืปิดสถานะ บรษัิทฯ จะคํานวณดอกเบยีตามอตัราทปีระกาศบนหนา้เว็ปไซต ์ณ วันทเีปิดสถานะ 
โดยคจิากจาํนวนวนัทถีอืครองจรงิหรอืจํานวนวนัขนัตาํ และ 

2.2.1 สําหรับการปิดสถานะ Long Position ราคา Single Stock Futures ปิดสถานะจะเท่ากบั 
ราคาขาย Underlying หักดอกเบยี  

2.2.2 สําหรับการปิดสถานะ Short Position ราคา Single Stock Futures ปิดสถานะจะเทา่กบั 
ราคาซอืคนื Underlying บวกดอกเบยี  

 

ทังนโีปรแกรมทจัีดทําขนึเป็นเพยีงโปรแกรมชว่ยคํานวณเพอืลดความยุง่ยากซบัซอ้น ในวธิกีารคํานวณ 
และเป็นการทําใหนั้กลงทนุ สามารถทําความเขา้ใจวธิกีารคํานวณของบรษัิทฯ ไดโ้ดยงา่ย  แตก่ารในการซอื
ขายจรงิ ยดืถอืตามการคํานวณราคาโดยฝ่ายคา้หลักทรัพย ์(Proprietary Trading) เป็นหลกั ซงึใชห้ลักการ
คํานวณเดยีวกนัน ีหากเกดิขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ ทเีกดิขนึจากการใชโ้ปรแกรมคํานวณไมส่ามารถหักลา้ง การตัดสนิ
จากฝ่ายคา้หลักทรัพยไ์ด.้  
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สว่นประกอบตา่ง ๆ ของ โปรแกรม 

 

 

สรปุชอืฟิลดแ์ละคาํอธบิาย 

ชอืฟิลด ์
Filed Name 

ลกัษณะขอ้มลู 
Data Type 

คาํอธบิาย 
Description 

เปิดสถานะ 
Status 

Drop Down Menu   เพอืเลอืกเปิดสถานะ  
Long เมอืมองวา่หลักทรัพยม์แีนวโนม้ปรับตัวขนึ 
Short เมอืมองวา่หลักทรัพยม์แีนวโนม้ปรับตัวลดลง 
 

หลกัทรพัยอ์า้งองิ 
Underlying 
Stock 

Drop Down Menu เพอืเลอืกชอืหุน้ทเีป็น หลักทรัพยอ์า้งองิ (Underlying) 
โดยจะมเีฉพาะหุน้ทเีป็นหลกัทรัพยอ์า้งองิสําหรับสนิคา้ 
Single Stock Futures ตามท ีตลาดสญัญาซอืขาย
ลว่งหนา้ฯ (TFEX) ประกาศ 
 

สญัญาเดอืน 
Series 

Drop Down Menu เพอืเลอืกสญัญาซอืขายลว่งหนา้ ตามเดอืนทสีญัญาซอื
ขายลว่งหนา้จะหมดอาย ุสญัญลักษณค์อื 
H  หมดอายใุนเดอืน มนีาคม 
M หมดอายใุนเดอืน มถินุายน 
U หมดอายใุนเดอืน กนัยายน 
Z  หมดอายใุนเดอืน ธันวาคม 
ตัวอยา่ง  AAVU19  คอื สญัญาซอืขายลว่งหนา้ของหุน้ 
AAV ทจีะหมดอายใุนเดอืน กนัยายน ปี 2019 
 

วนัทเีปิดสถานะ 
Open Position 
Date 

Drop Down Calendar เพอืเลอืกวันทเีปิดสถานะจากปฎทินิ จะปรากฎเป็น
เดอืนปัจจุบนั (ตามเวลาทตีงัไวข้องเครอืงคอมพวิเตอร์
หรอือปุกรณ์นัน ๆ) 
 

ราคาหลกัทรพัย์
อา้งองิขาเขา้ 
Spot Price – 
Open Position 

Open numeric field 
(User Enter Data) 

เพอืกรอกขอ้มลูราคาหุน้* ทตีอ้งการจะเปิดสถานะ  
*ราคาหุน้ทใีชเ้ป็นหลักทรัพยอ์า้งองิในตลาดหลักทรัพย ์
(กระดาน SET) 
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ชอืฟิลด ์
Filed Name 

ลกัษณะขอ้มลู 
Data Type 

คาํอธบิาย 
Description 

จํานวนสญัญา 
Contract 
Amount 

Open numeric field 
(User Enter Data) 

เพอืกรอกขอ้มลูจํานวนสญัญญาทตีอ้งการเปิดสถานะ
โดยทตีอ้งไมตํ่ากวา่ จํานวนสญัญาขนัตํา ของการทํา
ธรุกรรมแบบ Block Trade ตามท ีTFEX กําหนด 
  

ขนัตาํ  
Min: 

Calculation Result แสดงจํานวนสัญญาขนัตําทสีามารถทําธรุกรรม Block 
Trade ได ้ตามเงอืนไขการทําธรุกรรมแบบ Block 
Trade ตามท ีTFEX กําหนด 
โดยเมนุยอ่ย “ขนัตํา” จะแสดงตัวเลขเมอืผูใ้ชง้านเลอืก 
Series เสร็จเรยีบรอ้ย  

คาํนวณราคาปิด 
Calculate Close 
Position 

Check Box คลกิทชีอ่งสเีหลยีมดา้นหนา้ เพอืเปิดฟังกช์นัการ
คํานวณราคาปิด ซงึรวมถงึการคํานวณกําไรขาดทนุดว้ย 
หลังจากคลกิทกีลอ่งสเีหลยีมจะเกดิเครอืงหมาย √ 
และเห็นแถบใสข่อ้มลูวันทปิีดสถานะ และ ราคา
หลักทรัพยอ์า้งองิขาออก 
 

วนัทปิีดสถานะ 
Close Position 
Date 

Drop Down Calendar เพอืเลอืกวันทปิีดสถานะจากปฎทินิ จะปรากฎเป็นเดอืน
ปัจจบุนั (ตามเวลาทตีังไวข้องเครอืงคอมพวิเตอรห์รอื
อปุกรณ์นัน ๆ) 
 

ราคาหลกัทรพัย์
อา้งองิขาออก 
Spot Price – 
Close Position 

Open numeric field 
(User Enter Data) 

เพอืกรอกขอ้มลูราคาหุน้* ทตีอ้งการจะปิดสถานะ  
*ราคาหุน้ทใีชเ้ป็นหลักทรัพยอ์า้งองิในตลาดหลักทรัพย ์
(กระดาน SET) 

คาํนวณราคา 
Calculate 

Action Button คลกิเพอืคํานวณราคา 

ลา้งขอ้มลู 
Clear 

Action Button คลกิเพอืลา้งขอ้มลู กลับไปสูห่นา้แรก 
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การแสดงผลการคาํนวณ 

1.  ราคาเปิดสถานะ 

หลังจากทผีูใ้ชง้านใสข่อ้มลูครบถว้น และคลกิคํานวณราคา ระบบจะแสดงผลการคํานวณในรปูแบบดังน ี 

 

  

 

ชอืฟิลด ์
Field Name 

รปูแบบการแสดงผล 
Display Result 

คาํอธบิาย 
Description 

 
เปิดสถานะ 
Open Position 

[Long] หรอื [Short] แสดงผลการเลอืกเปิดสถานะ Long หรอื Short ตามที
ผูใ้ชง้านเลอืกไวต้อนใสข่อ้มลู 
 

วนัทเีปิดสถานะ 
Open Date 
 

dd-mm-yyyy แสดงวันทเีปิดสถานะ 
 

หลกัทรพัยอ์า้งองิ 
Underlying 
 

ชอืหุน้ (Quote name) แสดงชอืยอ่หลักทรัพย ์เชน่ AAV, PTT,BGH เป็นตน้ 
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ชอืฟิลด ์
Field Name 

รปูแบบการแสดงผล 
Display Result 

คาํอธบิาย 
Description 

 
ชอืสญัญาฟิว
เจอรส์ 
SSF Series 
 

ชอืสญัญาฟิวเจอรส์ 
Quote name/series/year 

แสดงชอืสญัญาฟิวเจอรส์ ของหุน้ตัวทเีลอืก เชน่ 
AAVH23 , PTTZ23, BGHM24 
 

ราคาหลกัทรพัย์
อา้งองิขาเขา้ 
Spot Price 
 

ราคา (บาท) ทศนยิม 2 
ตําแหน่ง 

แสดงราคาหลักทรัพยอ์า้งองิทนํีามาคํานวณเป็นราคา
ฟิวเจอรส์ ตามหลักการคอืราคาทหีุน้อา้งองิเกดิการซอื
ขาย ทผีูใ้ชง้าน กรอกขอ้มลูลงไป 
 

ราคาฟิวเจอรส์เปิด
สถานะ  
Block Trade 
Futures Price 
 

ราคา (บาท) ทศนยิม 5 
ตําแหน่ง 

แสดงราคาฟิวเจอรส์ทบีรษัิทฯ จะใหก้บันักลงทนุใน
การเปิดสถานะ ซงึจะเทา่กบัราคาซอื / ขาย 
หลักทรัพยอ์า้งองิ (Underlying Price) 

จํานวนวนัถงึวนัที
สญัญาหมดอาย ุ
Days to expire 
date 
 

จํานวนวัน แสดงจํานวนวันนับจากวันทเีปิดสถานะ จนถงึวันที
หมดอายสุญัญา 
 

จํานวนสญัญา 
Contract 
Amount 

จํานวนสญัญา แสดงจํานวนสัญญาทตีอ้งการจะเปิดสถานะ ตามที
ผูใ้ชง้านไดก้รอกขอ้มลูไปในตอนตน้ 
 
 

มลูคา่สญัญา 
Notional Value 

จํานวนเงนิ (บาท) ทศนยิม 2 
ตําแหน่ง 

แสดงมลูคา่ทแีทจ้รงิของสญัญาฟิวเจอรส์ในขณะที
เปิดสถานะ  
 
คํานวณโดย:  
 
ราคาหลกัทรัพยอ์า้งองิ xจํานวนหุน้ตอ่ 1 สญัญา* x 
จํานวนสญัญา 
 
*ขอ้มลูจาก Database  
 

หลกัประกนัขนัตาํ 
Initial Margin 
Required 

จํานวนเงนิ (บาท) ทศนยิม 2 
ตําแหน่ง 

แสดงมลูจํานวนเงนิทตีอ้งถกูเรยีกเก็บเพอืเป็น
หลักประกนัในการเปิดสญัญาซอืขายลว่งหนา้   
 
คํานวณโดย 
 
อตัราหลกัประกนัขนัตําตอ่ 1 สญัญา*  x จํานวน
สญัญา 
 
*(ขอ้มลูจาก Database ) อตัราหลักประกนัขนัตําต่อ 
1 สญัญา กําหนดโดยโดยตลาดสญัญาซอืขาย
ลว่งหนา้ โดยมกีารประกาศเปลยีนแปลงไดต้ามที
ตลาดฯ เห็นสมควร  
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ชอืฟิลด ์
Field Name 

รปูแบบการแสดงผล 
Display Result 

คาํอธบิาย 
Description 

 
คา่ธรรมเนยีมขา
เขา้ (รวม
ภาษมีลูคา่เพมิ) 
Commission & 
Fee (VAT 
included) – 
Open Position 

จํานวนเงนิ (บาท) ทศนยิม 2 
ตําแหน่ง 

แสดงขอ้มลูจํานวนเงนิคา่ธรรมเนยีมรวมทจีะถกูเรยีก
เก็บเมอืเปิดสถานะ    
 
คํานวณโดย 
 
คา่นายหนา้+ Trading Fee+VAT 
 
คา่นายหนา้ 
ราคาฟิวเจอรส์ x จํานวนหุน้ตอ่ 1 สญัญา x จํานวน
สญัญา x 0.10% 
 
Trading Fee  

-  ราคาฟิวเจอรส์ตอ่สญัญา <100  Trading 
Fee สญัญาละ 0.51 บาท 

- ราคาฟิวเจอรส์ตอ่สญัญา >100  Trading 
Fee สญัญาละ 5.1  บาท 

VAT 
(คา่นายหนา้+ Trading Fee) x 7% 
 

รวมเงนิหกัจาก
บญัช ี
Total Deduction 
Amount 

จํานวนเงนิ (บาท) ทศนยิม 2 
ตําแหน่ง 

แสดงมลูคา่จํานวนเงนิรวมทตีอ้งมหีลักประกนั 
(Excess Equity, "EE") ใหเ้พยีงพอ สําหรบัการเปิด
สถานะสญัญาซอืขายลว่งหนา้   
 
คํานวณโดย 
 
หลักประกนัขนัตํา + คา่ธรรมเนยีมรวม 

 

2.  ราคาปิดสถานะ 

ผูใ้ชง้านสามารถคํานวณราคาปิดสถานะ และประมาณการกําไรขาดทนุได ้โดย คลกิท ี คํานวณราคาปิด 

 

ระบบจะแสดงฟิลด ์วันทปิีดสถานะ และ ราคาหลกัทรัพยอ์า้งองิขาออก  เมอืผูใ้ชง้านกรอกขอ้มลู
โดยประมาณราคาหุน้ทคีาดวา่จะขายไดแ้ละวนัทปิีดสถานะ  จากนนั คลกิคาํนวณราคา โดยตอ้งไม่
ลา้งขอ้มลูเปิดสถานะออก ระบบจะแสดงขอ้มลูคํานวณราคาปิดสถานะดังน ี 
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ชอืฟิลด ์
Field Name 

รปูแบบการแสดงผล 
Display Result 

คาํอธบิาย 
Description 

ปิดสถานะ 
Close Position 

[Long] หรอื [Short] แสดงสถานะของคําสงัปิดสถานะ Long หรอื 
Short ซงึจะเป็นฝังตรงขา้มกบั ตอนทเีปิดสถานะ 
 
 

วนัทปิีดสถานะ 
Close Date 

dd-mm-yyyy แสดงวันทปิีดสถานะ 
 

ราคาหลกัทรพัยอ์า้งองิ
ขาออก 
Spot Price 

ราคา (บาท) ทศนยิม 2 
ตําแหน่ง 

แสดงราคาหลักทรัพยอ์า้งองิทนํีามาคํานวณเป็น
ราคาฟิวเจอรส์ ตามทผีูใ้ชง้าน กรอกขอ้มลูลงไป 
 
 

ราคาฟิวเจอรส์ปิด
สถานะ  
Block Trade Futures 
Price 

ราคา (บาท) ทศนยิม 5 
ตําแหน่ง 

แสดงราคาฟิวเจอรส์ทบีรษัิทฯ จะซอืคนืจากนัก
ลงทนุในการปิดสถานะ  เป็นราคาทรีวมคา่ใชจ้า่ย
ดอกเบยีไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ โดยคํานวณจากฐาน
ราคาหุน้เมอืเปิดสถานะ ตามจํานวนวันทถีอืครอง
จรงิ หากตํากวา่ 5 วันจะคํานวณจาก 5 วัน 

 
 กรณกีารปิดสถานะ Long Position ราคา 

Single Stock Futures ปิดสถานะจะเทา่กบั 
ราคาขาย Underlying หักดอกเบยี  

  
 การปิดสถานะ Short Position ราคา Single 

Stock Futures ปิดสถานะจะเทา่กบั ราคาซอื
คนื Underlying บวกดอกเบยี  

อตัราดอกเบยี 
Interest Rate 

ดอกเบยีตอ่ปี ทศนยิม 2 
ตําแหน่ง 

แสดงอตัราดอกเบยีทใีชคํ้านวณราคาฟิวเจอรส์
เมอืปิดสถานะ เป็นอตัราทตีกลงกนั ณ วันทเีปิด
สถานะ 
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ชอืฟิลด ์
Field Name 

รปูแบบการแสดงผล 
Display Result 

คาํอธบิาย 
Description 

จํานวนวนัถอืครองจรงิ 
Actual Holding 
Period 

จํานวนวัน แสดงจํานวนวันนับจากวันทเีปิดสถานะ จนถงึวันที
ปิดสถานะ และบรษัิทฯ จะคํานวณดอกเบยีขนัตํา 
5 วัน (นับรวมวันหยดุทําการดว้ย) 
 

คา่ธรรมเนยีมขาออก 
(รวมภาษมีลูคา่เพมิ) 
Commission & Fee 
(VAT included) – 
Close Position 

จํานวนเงนิ (บาท) ทศนยิม 
2 ตําแหน่ง 

แสดงขอ้มลูจํานวนเงนิคา่ธรรมเนยีมรวมทจีะถกู
เรยีกเก็บเมอืปิดสถานะ   คํานวณโดย 
คา่ธรรมเนยีมรวม = คา่นายหนา้+ Trading 
Fee+VAT 
คา่นายหนา้ 
= ราคาฟิวเจอรส์ x จํานวนหุน้ตอ่ 1 สญัญาx 
จํานวนสญัญา x 0.10% 
Trading Fee  

-  ราคาฟิวเจอรส์ตอ่สญัญา <100  
Trading Fee สญัญาละ 0.51 บาท 

- ราคาฟิวเจอรส์ตอ่สญัญา >100  Trading 
Fee สญัญาละ 5.1  บาท 

VAT 
= (คา่นายหนา้+ Trading Fee) x 7% 
 

กําไร(ขาดทนุ)สว่นตา่ง 
Capital Gain/(Loss) 

ราคา (บาท) ทศนยิม 5 
ตําแหน่ง 

แสดงขอ้มลูกําไร(ขาดทนุ) ตอ่หุน้ (เฉพาะสว่น
ตา่งของราคาฟิวเจอรส์ขาเขา้ และ ราคาฟิวเจอร์
สขาออก) เนอืงจากการคดิดอกเบยีไดส้ะทอ้นใน
ราคาแลว้ กําไร(ขาดทุน) สว่นตา่ง ตอ่หุน้น ีจงึ
รวมคา่ใชจ้า่ยเกยีวกบัดอกเบยีไวแ้ลว้ดว้ย 
 

ประมาณการกําไร 
(ขาดทนุ) 
Estimate 
Profit/(Loss) 
 

จํานวนเงนิ (บาท) ทศนยิม 
2 ตําแหน่ง 

แสดงขอ้มลูประมาณการกําไร(ขาดทนุ) สทุธ ิ 
หลังหักคา่ธรรมเนยีมรวมแลว้  
คํานวณโดย 
(กําไร(ขาดทนุ)สว่นตา่งตอ่หุน้ xจํานวนหุน้ตอ่ 1 
สญัญา x จํานวนสญัญา) – (ค่าธรรมเนยีมขา
เขา้+คา่ธรรมเนยีมขาออก) 
 

 

3.  การเปลยีนราคาปิดสถานะ 

ทังน ีผูใ้ชง้านสามารถเปลยีนราคาประมาณการปิดสถานะไดโ้ดยกรอกขอ้มลู ราคาหลักทรัพยอ์า้งองิขาออก 
แลว้ Click คํานวณราคา โดยไมต่อ้งลา้งขอ้มลูเดมิ  
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ระบบจะนําราคาใหมไ่ปคํานวณให ้และแสดงผลจากการคํานวณในรปูแบบเดมิ ดังน ี

 

 

 


