
คู่มือการใช้งานโปรแกรมการคาํนวณราคา Block Trade Calculation  

ธุรกรรม Block Trade เป็นธุรกรรมทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมากในปจัจุบนั โดยเป็นธุรกรรมทีโ่บรค

เกอรจ์ะเป็น Market Maker ใหก้บัผลติภณัฑ ์Single Stock Futures ทีม่สีภาพคล่องการซือ้ขายในกระดานหลกั

ค่อนขา้งน้อยหรอือาจไม่มเีลยส าหรบับางตวั โดยจะช่วยใหน้กัลงทุนสามารถยกระดบัผลตอบแทนจากการลงทุน

ในหุน้รายตวัทีม่ใีน Single Stock Futures และในปจัจุบนัมบีรษิทัหลกัทรพัยห์ลายรายทีม่รีบัท าธุรกรรม Block 

Trade นี้ 

ดงันัน้ บรษิทั หลกัทรพัย ์ดบีเีอส วกิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั จงึไดท้ าการจดัท าโปรแกรมเพื่อช่วย

อ านวยความสะดวกในการค านวณราคา Block Trade เพื่อใหเ้หน็ภาพการรบัรูก้ าไรขาดทุนทีเ่กดิขึน้และตน้ทุน

ต่าง ๆ โดยมหีลกัการณ์ค านวณทีม่รีายละเอยีดของการท าธุรกรรม ดงันี้ 

1.ดอกเบีย้ทีใ่ชใ้นการค านวนธุรกรรม Block Trade อยูท่ีอ่ตัรารอ้ยละ 5.25 ของมลูค่าสญัญา ทัง้การเปิด

สถานะ Long และสถานะ Short  

2.ราคาทีไ่ดเ้มือ่ท าการเปิดสถานะจะไมม่กีารเกบ็ดอกเบีย้ล่วงหน้า และจะเกบ็ดอกเบีย้ในตอนทา้ยทีท่ า

การปิดสญัญา โดยคดิเพิม่เขา้ไปจากราคาทีท่ าการปิดสถานะ 

3.หากถอืสถานะไมเ่กนิ 3 วนัทางระบบจะค านวนเป็นดอกเบีย้ขัน้ต ่าที ่3 วนั 

4.การคนือตัราปนัผลจะคนืในอตัรารอ้ยละ 90 ของปนัผลต่อหุน้ส าหรบัสถานะ Long แต่ส าหรบัขา Short 

จะถูกเรยีกคนือตัราปนัผลในอตัรารอ้ยละ 100 โดยจะคดิเขา้ไปในราคาทีท่ าการปิดสถานะ 

ทัง้นี้โปรแกรมทีจ่ดัท าขึน้เป็นเพยีงโปรแกรมช่วยค านวณเพื่อใหเ้ขา้ใจและเหน็ภาพของตวัอยา่งการ

ธุรกรรม Block Trade เท่านัน้ ทัง้นี้เนื่องจากในการซือ้ขายจรงิในบางครัง้อาจมคีวามยดืหยุน่ในการเปลีย่นแปลง

ของค่าต่าง ๆ เช่นอตัราดอกเบีย้ จ านวนวนัขัน้ต ่า เป็นตน้ ดงันัน้ราคาทีไ่ดจ้ากการค านวนจะเป็นราคาแนะน า

เพื่อช่วยในการตดัสนิใจใหก้บันกัลงทุนเท่านัน้ 

ส่วนประกอบของโปรแกรม Block trade calculation 

หน้าต่างของโปรแกรมจะสามารถแบ่งส่วนประกอบออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 

1.หน้าต่าง Input 

2.หน้าต่าง Information Highlight 

3.หน้าต่าง Detail Information 



ส่วนท่ี 1 หน้าต่าง Input    

เป็นหน้าต่างทีไ่วใ้ส่ค่าทีจ่ าเป็นทีใ่ชใ้นการค านวณราคา Block Trade โดยสามารถอธบิายรายละเอยีดได้

ดงันี้ 

 

หมายเลข 1 Symbol เป็นช่องทีใ่ชเ้ลอืกหลกัทรพัยอ์า้งองิทีเ่ราจะท าการท าธุรกรรม Block Trade โดยปจัจบุนัมี

ทัง้หมด 93 ตวั 

หมายเลข 2 Series เป็นช่องทีใ่ชเ้ลอืก Series วนัหมดอายขุองสญัญา โดยจะมผีลต่อการค านวณราคาขาเขา้เปิด

สถานะ เนื่องจากในการส่งค าสัง่บางโบรคเกอรจ์ะมกีารเกบ็ดอกเบีย้มดัจ าไวก่้อนในตอนเปิดสถานะ โดยเกบ็ใน

รปูส่วนต่างราคาขาเขา้ ดงันัน้ หากเลอืก Series ทีม่วีนัหมดอายไุกล จะท าใหร้าคาทีไ่ดจ้ากในตอนเปิดสถานะ

แตกต่างจากราคาตลาดของหุน้อา้งองิ 

หมายเลข 3 Position เป็นช่องทีใ่ชเ้ลอืกว่าจะท าการเปิดสถานะลงทุนในทศิทางขาขึน้ (Long) หรอื เปิดสถานะ

ลงทุนในทศิทางขาลง (Short) 

หมายเลข 4 Volume เป็นช่องทีใ่ชเ้ลอืกว่าจะลงในปรมิาณกีส่ญัญา โดยแต่ละหลกัทรพัยจ์ะมปีรมิาณขัน้ต ่า

ก าหนดไวส้ าหรบัการส่งค าสัง่แบบ Block Trade โดยม ี2 เกณฑ ์คอื 20 สญัญากบั 100 สญัญา ตามมลูค่า

สญัญาทีท่างตลาดเหน็ว่าเหมาะสม ซึง่สามารถตรวจสอบไดจ้ากค่า Minimize Volume ดา้นล่างช่อง Volume 

หมายเลข 5 % Commission Rate เป็นช่องทีใ่ชก้ าหนดค่าธรรมเนียมการซือ้ขายทัง้ขาเปิดและขาปิดสถานะ 

โดยมาตรฐานจะก าหนดไวท้ี ่0.1% ตามเกณฑส์ากล 

หมายเลข 6 Dividend per Share เป็นช่องทีใ่ชใ้ส่ค่าจ านวนเงนิปนัผลต่อหุน้หากคาดการณ์ว่า ระหว่างระยะเวลา

ทีถ่อืครองหุน้ตวันัน้จะมกีารขึน้เครือ่งหมาย XD โดยมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้หากนกัลงทุนท าการเปิดสถานะขาขึน้ 
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(Long) จะมกีารคนืปนัผลให ้90% โดยบวกเขา้ไปของราคาทีท่ าการปิดสถานะ ส่วนหากนกัลงทุนท าการเปิด

สถานะขาลง (Short) จะบวกเงนิปนัผลกลบัเขา้ไป 100% เขา้ไปในราคาทีท่ าการปิดสถานะ 

หมายเลข 7 Opening Date เป็นช่องทีใ่หเ้ลอืกวนัทีท่ าการเปิดสถานะ โดยขึน้ในรปูของปฏทินิทีใ่หเ้ลอืกและจะมี

ผลในการคดินวณระยะเวลาถอืครองเพื่อใชค้ดิดอกเบีย้ทีม่กีารเกบ็ของโบรคเกอร์ 

หมายเลข 8 Spot Price เป็นช่องทีใ่หใ้ส่ราคาของหลกัทรพัยท์ีท่ าการเปิดสถานะ 

หมายเลข9 Closeout Date เป็นช่องทีใ่หเ้ลอืกวนัทีท่ าการเปิดสถานะ โดยขึน้ในรปูของปฏทินิทีใ่หเ้ลอืกและจะมี

ผลในการคดินวณระยะเวลาถอืครองเพื่อใชค้ดิดอกเบีย้ทีม่กีารเกบ็ของโบรคเกอร์ 

หมายเลข 10 Spot Price เป็นช่องทีใ่หใ้ส่ราคาของหลกัทรพัยท์ีท่ าการปิดสถานะ 

ส่วนท่ี 2 หน้าต่าง Information highlight  

เป็นหน้าต่างแสดงผลลพัธค์่าทีส่ าคญัของการค านวณ โดยสามารถอธบิายรายละเอยีดไดด้งันี้ 

 

หมายเลข 1 Block trade Price (THB) เป็นช่องทีแ่สดงค่าของราคา Block Trade Price ทีไ่ดจ้ากการเปิดสถานะ  

หมายเลข 2 Initial Margin Requirement เป็นช่องทีแ่สดงเงนิวางประกนัทีต่อ้งใชใ้นการท าธุรกรรม Block Trade  

หมายเลข 3 Contract Value เป็นช่องทีแ่สดงมลูค่าของสนิทรพัยท์ีถ่อืครองในตอนเปิดสถานะ 

หมายเลข 4 Commission + VAT เป็นช่องทีแ่สดงค่าธรรมเนียมและภาษขีาเปิดสถานะ  

1 6 

2 

3 

4 

5 

8 

10 

9 

11 

7 



หมายเลข 5 Interest Charge/Day เป็นช่องทีแ่สดงดอกเบีย้ทีเ่ป็นตวัเงนิต่อวนัของการท าธุรกรรม Block Trade  

หมายเลข 6 Block trade Price (THB) เป็นช่องทีแ่สดงค่าของราคา Block Trade Price ทีไ่ดจ้ากการปิดสถานะ  

หมายเลข 7 Holding period เป็นช่องทีแ่สดงระยะเวลาการถอืครองทัง้หมด โดยมกีารก าหนดขัน้ต ่าหากนกั

ลงทุนมกีารถอืครองต ่ากว่าทีก่ าหนด 

หมายเลข 8 Contract Value เป็นช่องทีแ่สดงมลูค่าของสนิทรพัยท์ีถ่อืครองในตอนปิดสถานะ  

หมายเลข 9 Commission + VAT เป็นช่องทีแ่สดงค่าธรรมเนียมและภาษขีาปิดสถานะ 

หมายเลข 10 Profit & Loss เป็นช่องทีแ่สดงก าไร/ขาดทุนสุทธทิีม่กีารหกัค่าธรรมเนียมและดอกเบีย้แลว้  

หมายเลข 11 Breakeven-Spot Price เป็นช่องทีแ่สดงราคา Spot Price ทีเ่ป็นราคาทีท่ าใหคุ้ม้ทุนกบัตน้ทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าดอกเบีย้ทีค่อืครอง 

ส่วนท่ี 3 หน้าต่าง Detail Information 

เป็นหน้าต่างแสดงผลลพัธก์ารค านวณของธุรกรรมโดยละเอยีดทัง้ขาเปิดและขาปิดสถานะ โดยสามารถ

อธบิายรายละเอยีดไดด้งันี้ 

 

1 2 3 



หมายเลข 1 เป็นแถวทีแ่สดงรายละเอยีดในขาเปิดสถานะ โดยมรีายละเอยีด คอื ฝ ัง่ทีเ่ปิดสถานะ หลกัทรพัยท์ีเ่ลอืก วนัเปิด
สถานะ ระยะเวลาถงึคงเหลอืของสญัญา ราคาเปิด (Spot) จ านวนสญัญา ค่าธรรมเนียม+ภาษขีาเปิดสถานะ ดอกเบีย้ต่อวนั และ

ดอกเบีย้ต่อวนัต่อหุน้ ตามล าดบั 

หมายเลข 2 เป็นแถวทีแ่สดงรายละเอยีดในขาปิดสถานะ โดยมรีายละเอยีดโดยสรุป ฝ ัง่ทีปิ่ดสถานะ หลกัทรพัยท์ีเ่ลอืก วนัปิด
สถานะ ระยะเวลาการถอืครอง ราคาปิด (Spot)  จ านวนสญัญา คา่ธรรมเนียม+ภาษขีาปิดสถานะ ดอกเบีย้รวม และดอกเบีย้รวม

ต่อหุน้ ตามล าดบั 

หมายเลข 3 เป็นแถวทีแ่สดงผลลพัธข์องการลงทุน โดยมรีายละเอยีด คอื มลูค่าตอนขาเปิดสถานะ มลูค่าขาปิดสถานะ ก าไร
ขาดทุนเบือ้งตน้ เงนิปนัผล ตน้ทุนทัง้หมด ก าไรขาดทุนสทุธ ิเงนิวางประกนัทัง้หมด และก าไรขาดทุนทีค่ดิเป็น% ตามล าดบั 

 


