
FAQ : EARTH Futures  

1. ถ้าผูล้งทุนมีสถานะใน EARTH Futures เมื่อสญัญาครบกาํหนดอายุ TFEX จะดาํเนินการอย่างไร 

เมื่อสญัญา Stock Futures ครบกําหนดอายุ TFEX จะชําระราคาเป็นเงนิสด โดยใช้ราคาที่คํานวณตาม

หลกัการที่ประกาศไว้ในลกัษณะของสญัญา (Contract Specification) โดยในกรณีของ EARTH Futures หาก

หลกัทรพัยข์อง บมจ. เอน็เนอรย์ี่ เอริธ์ (EARTH) ยงัคงหยุดซือ้ขายจนถงึวนัที ่EARTH Futures ครบกําหนดอายุ 

TFEX จะใชร้าคาทีใ่ชช้าํระราคาทีค่ํานวณจากราคาซือ้ขายและราคาปิดล่าสุด ในลกัษณะเดยีวกบัสญัญา EARTHM17 

ซึง่ครบกาํหนดอายุเมื่อวนัที ่29 ม.ิย. 2560 ซึง่มรีาคาทีใ่ชช้าํระราคาอยู่ที ่1.47 บาท   

ดงันัน้ หากหุน้ EARTH ยงัคงไม่มกีารซือ้ขายไปจนถงึวนัทีส่ญัญา EARTHU17, EARTHZ17 และ EATHH18 

ครบกําหนดอายุ ราคาทีจ่ะใชช้ําระราคาของทัง้ 3 ซรีีย่ ์กจ็ะคํานวณจากราคาถวัเฉลีย่ 15 นาทล่ีาสุดและราคาปิดของ

หุน้ในวนัที ่14 ม.ิย. 2560 ซึง่จะทาํใหม้รีาคาทีใ่ชช้าํระราคาทัง้ 3 ซรีีย่ท์ี ่1.47 บาท 

อย่างไรกต็าม หากผูล้งทุนที่ถอืสญัญา EARTH Futures อยู่ ไม่ต้องการชําระราคาเป็นเงนิสดตามที่กล่าว

ขา้งต้น ผูล้งทุนอาจจะเลอืกในการขอทําการ Exchange of Futures for Physicals หรอื EFP เพื่อขอปิดสถานะใน 

EARTH Futures และสง่มอบหุน้ตามทีผ่กูพนักนัแทน 

 

2. หากต้องการปิดสถานะแบบ Cash Settlement ณ วนัครบกาํหนดอายุของสญัญาต้องทาํอย่างไร 

 ไม่ต้องดาํเนินการใดเพ่ิมเติม เพราะ ณ วนัทีส่ญัญาครบกําหนดอายุ บรษิทั สาํนักหกับญัช ี(ประเทศไทย) 

จาํกดั (TCH) จะดาํเนินการชาํระราคาเป็นเงนิสด (Cash Settlement) โดยอตัโนมตั ิ 

 

3. ผูถื้อสญัญา EARTH Futures ทุกรายจะต้องทาํ EFP เพื่อส่งมอบหลกัทรพัย ์(Exchange of Futures for 

Physical: EFP) ใช่หรอืไม่ 

 ไม่ใช่   การปิดสถานะแบบ EFP เป็นเพยีงทางเลอืกที ่TFEX เปิดโอกาสใหแ้ก่ผูล้งทุนทีส่ามารถตกลงกนัเอง 

ระหว่างผูล้งทุนทีจ่ะตอ้งการรบัมอบหรอืสง่มอบหุน้จรงิโดยความสมคัรใจของผูล้งทุนทัง้ 2 ฝา่ยเท่านัน้ ดงันัน้ ในกรณีที่

ผูล้งทุนฝา่ยหน่ึงประสงคท์าํ EFP แต่อกีฝา่ยหน่ึงไม่ประสงคก์ไ็ม่สามารถดาํเนินการได ้ 

 

4. หากประสงคจ์ะชาํระราคาแบบ EFP จะทาํได้อย่างไร 

1) หาผูล้งทุนอกีฝา่ยทีม่คีวามประสงคจ์ะชาํระราคาดว้ย EFP ทีม่กีารถอืครองฐานะในดา้นตรงขา้ม เช่น หากถอื

ฐานะ Long ไว ้กต็อ้งการผูท้ีถ่อืฐานะ Short ทีม่คีวามตอ้งการทาํ EFP เพื่อชาํระราคา 

2) ขออนุญาตโดยยื่นคาํขอผ่านบรษิทัสมาชกิมายงั TFEX 

3) ผูล้งทุนทัง้ 2 ฝ่ายต้องมกีารเตรยีมการในดา้นการส่งมอบรบัมอบหุน้ กล่าวคอื ผูซ้ือ้ควรเตรยีมเงนิเพื่อนํามา

จ่ายชาํระค่าหุน้ ขณะทีผู่ข้ายจงึควรจดัเตรยีมหุน้เพื่อนํามาสง่มอบแก่ผูซ้ือ้ 

4) สมาชกิจะทาํรายการปิดฐานะของผูล้งทุนใหใ้นวนั Last Trading Day 

5) รบัมอบหุน้สง่หุน้ตามทีไ่ดต้กลงกนัไว ้

 

 



5. หากสนใจปิดสถานะ EARTH Futures แบบ EFP แต่ไม่สามารถหาคู่สญัญาท่ีมีความต้องการตรงกนั

ได้ จะต้องทาํอย่างไร 

การปิดสถานะแบบ EFP เป็นเพยีงทางเลอืกเพื่อการชาํระราคาที ่TFEX เปิดโอกาสแก่ผูล้งทุนทีส่ามารถตกลง

กบัคู่สญัญาในการสง่มอบหลกัทรพัยจ์รงิโดยความสมคัรใจของผูล้งทุนทัง้ 2 ฝา่ย ในกรณีทีผู่ล้งทุนตอ้งการทํา EFP แต่

ไม่สามารถหาคู่สญัญาทีม่คีวามตอ้งการตรงกนัได ้จะตอ้งทาํการชาํระราคาเป็นเงนิสด (Cash Settlement) ซึง่ TCH จะ

ดาํเนินการใหโ้ดยอตัโนมตัเิมื่อสญัญาครบกาํหนดอายุ 

 

6. ใครบ้างท่ีสามารถเลือกชาํระราคาด้วยการส่งมอบ EFP ได้ 

ผูล้งทุนทีม่สีถานะใน EARTH Futures ทุกรายสามารถขออนุญาตทํา EFP ได ้ไม่ว่าจะเป็นผูล้งทุนทัว่ไป ผู้

ลงทุนสถาบนั หรอื ผูล้งทุนต่างประเทศ 

 

7. หากไม่มีสถานะใน EARTH Futures อยู่ แต่ต้องการทาํ EFP ใน EARTH Futures เพื่อเปิดสถานะ

สญัญา ได้หรอืไม่ 

ไม่ได้   การขออนุญาตทํา EFP ใน EARTH Futures เป็นทางเลอืกในการชําระราคาซึง่ต้องดําเนินการเพื่อ

ปิดสถานะ EARTH Futures ทีถ่อือยู่ของคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายเท่านัน้ ไม่สามารถดําเนินการเพื่อเปิดสถานะสญัญาใหม่

สาํหรบัฝา่ยหน่ึงฝา่ยใด หรอืทัง้สองฝา่ยได ้

 

8. การทาํ EFP ใน EARTH Futures จะต้องดาํเนินการเฉพาะในเดือนท่ีสญัญาท่ีถืออยู่ครบกาํหนดอายุ 

ใช่หรอืไม่ 

ไม่จาํเป็น   TFEX อนุญาตใหผู้ล้งทุนขออนุญาตทํา EFP ในรอบทีก่่อนจะสญัญา EARTH Futures จะครบ

กําหนดอายุได ้เช่น ในรอบเดอืนกนัยายน ผูล้งทุนทีถ่ือ EARTH Futures ทุกซรีีย่์สามารถยื่นขอทํา EFP เพื่อปิด

สถานะและส่งมอบหุน้ได ้แมว้่าสญัญาทีถ่อือยู่ จะเป็นสญัญาซรีีย่ ์EARTHZ17 และ EARTHH18 จะยงัไม่ครบกําหนด

อายุกต็าม 

 

9. หากผูล้งทุนเลือกชาํระราคาด้วยการส่งมอบ (EFP) จะมีขัน้ตอนโดยละเอียดอย่างไร 

ผูล้งทุนทีต่อ้งการปิดสถานะดว้ยวธิ ีEFP จะตอ้งขออนุญาต TFEX ก่อนดาํเนินการ โดยสามารถสรุป

วธิกีารได ้ดงัน้ี 

1. ผูล้งทุนตอ้งตกลงกบัคู่สญัญาทีม่สีถานะตรงขา้มว่าต้องการจบัคู่เพื่อปิดสญัญาและส่งมอบหุน้ระหว่างกนั 

โดยผูล้งทุนทัง้ 2 ฝา่ย ตอ้งตกลงโดยสมคัรใจ ทัง้ในดา้นจาํนวน ราคาทีต่้องการปิดสถานะใน TFEX และ 

ราคาทีต่อ้งการใชใ้นการสง่มอบหุน้จรงิ 

2. ผูล้งทุนทัง้สองฝา่ยแจง้แก่บรษิทัสมาชกิทีต่นใชบ้รกิาร 

3. ผูล้งทุนลงนามในแบบคําขอ และมอบหมายใหบ้รษิทัสมาชกิส่งเอกสารดงักล่าวแก่ TFEX ระหว่างเวลา 

8:30 น. ของวนัทาํการก่อนวนัซือ้ขายวนัสดุทา้ย 3 วนั (LTD – 3) ถงึเวลา 12:00 น. ของวนัทําการก่อน

วนัซือ้ขายวนัสดุทา้ย (LTD – 1) ทัง้น้ี หาก TFEX ไม่ปฎเิสธแบบคาํขอภายในเวลา 10:00 น. ของวนัซือ้

ขายวนัสดุทา้ย ใหถ้อืว่า TFEX อนุญาตใหส้ามารถทาํ EFP ได ้



4. บรษิทัสมาชกิทาํรายการ EFP ของผูล้งทุนเขา้มายงัระบบของ TFEX ในวนัซือ้ขายวนัสุดทา้ยของสญัญา 

เวลา 12:30 – 13:45 น.  

5. สาํนกัหกับญัชจีะปิดสถานะของสญัญาของผูล้งทุนทัง้สองฝา่ยลงโดยใชร้าคาทีผู่ล้งทุนระบุในการทาํ EFP 

6. ผูล้งทุนดาํเนินการสง่มอบหุน้ EARTH และชาํระราคาระหว่างกนั  

 

10. หลงัจากทาํ EFP เพื่อปิดสถานะ EARTH Futures แล้ว การส่งมอบหุ้น EARTH และการชาํระราคาค่า

หุ้น มีขัน้ตอนอย่างไร 

การส่งมอบหุ้น EARTH และชําระราคาค่าหุน้ เป็นการดําเนินการระหว่างคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายโดยไม่ผ่าน 

TFEX และสาํนกัหกับญัช ีดงันัน้ คู่สญัญาทัง้สองฝา่ยจะตอ้งดาํเนินการสง่มอบหุน้และชําระราคาระหว่างกนัดว้ยตนเอง 

จากนัน้ จงึนําสง่เอกสารหลกัฐานการสง่มอบหุน้และชาํระราคาแก่บรษิทัสมาชกิทีใ่ชบ้รกิารเพื่อเกบ็เป็นหลกัฐานต่อไป 

 

11. การโอนหุ้น EARTH หลงัทาํ EFP จะมีการคาํนวณภาษีหรอืไม่ อย่างไร 

เน่ืองจากการโอนหุน้ EARTH หลงัทํา EFP เป็นการดําเนินการระหว่างคู่สญัญากนัเอง ดงันัน้ ผูล้งทุนจงึมี

ภาระภาษจีากการสง่มอบ ดงัน้ี 

ผูข้าย : หากไดร้บักาํไรจากการขายและสง่มอบหุน้ EARTH จะตอ้งเสยีภาษี โดยบุคคลธรรมดาในประเทศจะ

ถูกหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายตามอตัราภาษเีงนิได ้และนํากาํไรดงักล่าวไปคาํนวณรวมภาษปีลายปี 

ผูซ้ือ้ : มหีน้าทีห่กัภาษ ีณ ทีจ่่าย และสง่มอบแก่กรมสรรพากร 

 

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


