




หากเอ�ยถึงสินค�าอนุพันธ� หลายท�านมองว�าเป�นตราสารที่เข�าใจยาก มีความเสี่ยงสูงกว�าหุ�นและสินค�า

ทางการเงินอื่นๆ ทําให�หลายท�านไม�กล�าซื้อขาย แม�กระทั่งผู�ที่เป�นนักลงทุนหุ�นอยู�แล�ว ซึ่งก็ไม�ใช�เรื่องแปลก

เพราะหัวใจสําคัญของการลงทุนทุกประเภท คือ การรู�จักและเข�าใจสินค�าที่จะลงทุนอย�างถูกต�อง หากท�าน

เข�าใจอย�างถ�องแท� รวมถึงรับรู�และยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการซื้อขายตราสารนั้น ทุกท�านก็สามารถ

ลงทุนหรือซื้อขายตราสารทางการเงินใด ๆ  ก็ได� เช�นเดียวกับการซื้อขายอนุพันธ� หากท�านรู�จักแหล�งข�อมูล

เพื่อศึกษาข�อมูลในสินค�าอนุพันธ�อย�างถ�องแท�และถูกต�อง เรียนรู�กลยุทธ�การซื้อขาย ท�านก็สามารถบริหาร

พอร�ตหุ�นด�วยอนุพันธ� หรือสร�างโอกาสหาผลตอบแทนที่สูงในตลาดสัญญาซื้อขายล�วงหน�าได�แน�นอน 

หนังสือขนาดพกพา “เริ่มอนุพันธ�สัญญาแรก ด�วย www.TFEX.co.th” เป�นหนังสือที่เหมาะสําหรับ

มือใหม�ที่เริ่มสนใจซื้อขายอนุพันธ�และกําลังมองหาข�อมูลที่ใช�ประกอบการซื้อขาย ได�แก� การรู�จักสินค�า

อนุพันธ�ประเภทต�าง ๆ  ขั้นตอนการซื้อขาย ตารางการซื้อขาย การวางหลักประกัน ไปจนถึงการรับทราบ

กิจกรรมสัมมนาต�อยอดความรู�ที่ตลาด TFEX จัดขึ้นเป�นประจํา ซึ่งข�อมูลทั้งหมดนี้มีอยู�อย�างครบถ�วนใน

www.TFEX.co.th หนังสือเล�มนี้จะช�วยอธิบายวิธีการหาข�อมูลในเว็บไซต� วิธีการอ�าน และการวิเคราะห�

ข�อมูลต�าง ๆ  รวมไปถึงการ Update กิจกรรมสัมมนาที่ตลาด TFEX และ ตลาดหลักทรัพย�ฯ จัดเป�นประจํา

ให�แก�ผู�ซื้อขายอนุพันธ�ในการต�อยอดการเรียนรู� ซึ่งเป�นประโยชน�ต�อทุกท�านเป�นอย�างยิ่ง 

ตลาด TFEX และ ตลาดหลักทรัพย�ฯ หวังว�าหนังสือเล�มนี้จะช�วยให�ท�านประสบความสําเร็จในการซื้อขาย

อนุพันธ�และเปลี่ยนจากผู�ซื้อขายมือใหม�ให�เป�นมือโปรในอนาคต

จัดทําโดย ฝ�ายการตลาดผู�ลงทุนบุคคล

 ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

 สิ่งพิมพ�ฉบับนี้เป�นลิขสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

 มีวัตถุประสงค�เพื่อให�ความรู� ความเข�าใจ เกี่ยวกับข�อมูลในเว็บไซต�

 ของตลาดสัญญาซื้อขายล�วงหน�า (ตลาด TFEX)

 มิได�เป�นการให�คําแนะนําสําหรับการลงทุนแต�อย�างใด

 “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู�ลงทุนควรศึกษาข�อมูลก�อนการตัดสินใจลงทุน”
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Your First TFEX
“เริ่มอนุพันธสัญญาแรก ดวย www.TFEX.co.th”  

สําหรับผู�ที่สนใจจะซื้อขายอนุพันธ�นั้น จําเป�นต�องศึกษาข�อมูล ความรู�เบื้องต�นเกี่ยวกับ

อนุพันธ� ลักษณะและวิธีการซื้อขาย เพื่อนําไปสู�การวิเคราะห�และตัดสินใจซื้อขายในอนุพันธ�

ได�อย�างถูกต�อง

ทั้งนี้ สําหรับช�องทางในการค�นหาข�อมูลดังกล�าว ท�านสามารถเข�าไปศึกษาได�ที่ เว็บไซต� 

www.TFEX.co.th

“เริ่มอนุพันธสัญญาแรก ดวย www.TFEX.co.th

ทางตลาด TFEX ได�จัดทําข�อมูลที่สําคัญและเป�นประโยชน�กับผู�สนใจซื้อขายอนุพันธ�ผ�าน  

www.TFEX.co.th เพื่อเป�นห�องสมุดความรู�ออนไลน�ที่ช�วยให�ผู�สนใจซื้อขาย เข�ามาศึกษา

ค�นคว�าข�อมูล ไม�ว�าจะเป�นความรู�เบื้องต�นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ� ผลิตภัณฑ�ในตลาด TFEX

ขั้นตอนและกลไกในการซื้อขาย ข�อมูลการซื้อขาย รวมถึงประกาศและกฎเกณฑ�ต�างๆ ของ

ตลาด TFEX หากท�านเป�นผู�สนใจทําการซื้อขาย ท�านต�องไม�พลาด 3 ส�วนสําคัญในเว็บไซต�

ที่ท�านต�องคลิกเข�าไปดู คือ

 1. สินค�าและข�อมูลการซื้อขายในตลาด TFEX 

 2. TFEX Station ช�องทางการเรียนรู� Futures & Options ทางออนไลน� และ

 3. ภาพรวมตลาด TFEX ข�าวสาร และกิจกรรมประชาสัมพันธ�

2



ภาพที่ 1 หนา Home page ของเว็บไซต www.TFEX.co.th
   โดยแบงขอมูลออกเปน 3 สวนหลัก

ส�วนที่ ➊ : สินค�าและข�อมูลการซื้อขายในตลาด TFEX ประกอบไปด�วย สินค�าและบริการ

ในตลาด TFEX ข�อมูลการซื้อขาย กฎเกณฑ�/ข�อบังคับ และแหล�งความรู�เกี่ยวกับ

ตลาด TFEX

ส�วนที่ ➋ : TFEX Station ช�องทางการเรียนรู� Futures และ Options อย�างง�ายๆ ผ�านคลิป

สัมมนาย�อนหลังแบบถ�ายทอดสดและย�อนหลัง รวมถึงคลิปให�ความรู�อื่นๆ

ส�วนที่ ➌ : ภาพรวมตลาด TFEX ข�าวสารและกิจกรรมประชาสัมพันธ�
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ภาพที่ 2 สินคาในตลาด TFEX 

สวนท่ี 1 : สวนของสินคาและขอมูลการซื้อขายในตลาด TFEX

ผู�ซื้อขายสามารถศึกษารายละเอียดของสินค�า และข�อมูลการซื้อขายในตลาด TFEX ได�จาก

ส�วนนี้ ซึ่งเหมาะสําหรับมือใหม� โดยท�านสามารถเข�าไปที่เมนู “สินค�า” (ดูภาพประกอบ) 

ซึ่งจะรวบรวมรายละเอียดเบื้องต�นของสินค�าทุกประเภทไม�ว�าจะเป�นฟ�วเจอร�สหรือออปชั่น

ในตลาด TFEX และท�านสามารถเข�าไปเลือกเป�นรายสินค�าได� ตามภาพที่ 2    
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ในหน�านี้ ผู�สนใจซื้อขายอนุพันธ�จะพบกับประเภทสินค�าทั้งหมด

ในตลาด TFEX ทั้ง 3 ประเภท ได�แก�

 • สัญญาซื้อขายล�วงหน�าที่อ�างอิงกับตราสารทุน ได�แก� 

mini SET50 Futures, SET50 Index Options,

Sector Index Futures และ Single Stock Futures 

 • สัญญาซื้อขายล�วงหน�าที่อ�างอิงกับสินค�าโภคภัณฑ� 

ได�แก� Gold Futures และ Oil Futures

 • สัญญาซื้อขายล�วงหน�าที่อ�างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

และอัตราดอกเบี้ย ได�แก� USD Futures และ Interest 

Rate Futures

ทั้งนี้ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ทางตลาดสัญญาซื้อขาย

ล�วงหน�าได�มีการปรับขนาดสินค�า SET50 Futures ให�เล็กลง

เพื่อความคล�องตัวในการซื้อขาย เรียกว�า mini SET50 Futures

mini SET50 Futures คือ การซื้อขายดัชนี SET50 ล�วงหน�า ณ ราคาที่ตกลงกันตั้งแต�ใน

ป�จจุบัน โดยมีลักษณะสําคัญคือ

 • อ�างอิงกับดัชนี SET50 ซึ่งสะท�อนการเคลื่อนไหวของตลาดหุ�นโดยรวม ในการ

วิเคราะห�ก�อนตัดสินใจซื้อขาย ผู�ลงทุนจึงไม�จําเป�นต�องวิเคราะห�หุ�นรายตัว แต�ใช�

การมองภาพรวมของตลาดแทนได�

 • ดัชนี 1 จุด = 200 บาท ดังนั้น หากดัชนี SET50 อยู�ที่ 1,000 จุด มูลค�าสัญญาจะเท�า

1,000 x 200 = 200,000 บาทต�อสัญญา

 • ไม�ต�องวางเงินเต็มจํานวน แต�วางเงินหลักประกันขั้นต�น (Initial Margin: IM) ซึ่งมี

มูลค�าไม�เกิน 10% ของมูลค�าสัญญา 

 • ไม�มีการส�งมอบสินค�า แต�ใช�วิธีจ�ายชําระเงินเป�นเงินสด เช�น หากผู�ลงทุน “ซื้อ”

mini SET50 Futures ไว� แล�วดัชนีเพิ่มขึ้น 5 จุด ผู�ลงทุนก็จะได�รับเงินเท�ากับส�วนกําไร

5 จุด x 200 บาท = 1,000 บาท หรือในทางกลับกัน หากซื้อไว�แล�วดัชนีกลับลดลง

5 จุด ผู�ลงทุนก็ขาดทุน 5 จุด x 200 บาท = -1,000 บาท

 • มีสัญญาให�ซื้อขาย 6 อายุสัญญา โดยครบกําหนดอายุสิ้นเดือนนี้ เดือนหน�า

เดือนถัดไป และเดือนสุดท�ายของไตรมาสถัดไปอีก 3 ไตรมาส
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ภาพที่ 3 ขอมูลการซ้ือขายในแตละสินคาของตลาด TFEX 

เมนู “ขอมูลการซ้ือขาย”  
แสดงข�อมูลการซื้อขายของสินค�าแต�ละประเภท ซึ่งจะ Update ทุกๆ 15 นาที ทุกท�านสามารถ

ดูความเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายได�จากหน�านี้ ตารางการซื้อขายจะแสดงข�อมูลที่เป�น

ประโยชน�ต�อการซื้อขาย ดังนี้

 1. ชื่อย�อสัญญา: ชื่อย�อสัญญาบ�งบอกถึงความเป�นตัวตนของสัญญาแต�ละตัว ดังนี้

S50U14: S50 หมายถึง สินค�าอ�างอิงในการซื้อขาย ในที่นี้คือ SET50 Index

 U หมายถึง เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยความหมายของสัญลักษณ�

ภาษาอังกฤษที่แสดงถึงเดือนที่สัญญาหมดอายุ จะมีตัวย�อของ

แต�ละเดือน ได�แก�

F มกราคม G กุมภาพันธ� H มีนาคม

J เมษายน K พฤษภาคม M มิถุนายน

N กรกฎาคม Q สิงหาคม U กันยายน

V ตุลาคม X พฤศจิกายน Z ธันวาคม

     14 หมายถึง ป�ที่สัญญาสิ้นสุดอายุ 

  จากตัวอย�าง S50U14 จะหมายถึง สัญญาที่อ�างอิงกับดัชนี SET50 โดยหมดอายุ

ในเดือนกันยายน 2014 เป�นต�น
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ภาพที่ 4 รายละเอียดของลักษณะของสัญญาแตละสินคาอางอิง

 2. ราคาเป�ด/ราคาป�ด/ราคาสูงสุด/ราคาต่ําสุด ของแต�ละวัน 

 3. ราคาเสนอซื้อ หมายถึง ราคาที่เสนอซื้อ (Bid) สินค�าแต�ละประเภท เช�น SET50 

Index Futures

 4. ราคาเสนอขาย หมายถึง ราคาที่เสนอขาย (Offer) สินค�าแต�ละประเภท เช�น SET50 

Index Futures

 5. ราคาล�าสุด หมายถึง ราคาล�าสุดที่ซื้อขายอยู�ในขณะนั้น

 6. เปลี่ยนแปลง หมายถึง ส�วนต�างระหว�างราคาล�าสุดกับราคาที่ใช�ชําระราคาของเมื่อ

วันก�อนหน�า

 7. ปริมาณ หมายถึง จํานวนปริมาณที่มีการซื้อขายในแต�ละวัน

 8. สถานะคงค�าง หมายถึง จํานวนสัญญาที่ยังคงเป�ดไว�อยู� ณ เวลานั้นๆ หรือพูดง�ายๆ 

คือ จํานวนสัญญาที่ผู�เข�ามาซื้อขายยังคงถือไว� โดยยังมิได�ป�ดสถานะ ซึ่งอาจสะท�อน

ให�เห็นถึงสภาพคล�องของสินค�าในขณะนั้น 

 9. ราคาที่ใช�ชําระราคาก�อนหน�า หมายถึง ราคาที่ใช�สําหรับสรุปกําไร ขาดทุนของ

เมื่อวันก�อนหน�า

 10. ราคาที่ใช�ชําระราคา หมายถึง ราคาที่ใช�สรุปกําไร ขาดทุนในวันนั้นๆ โดยราคานี้

จะแสดงหลังจากป�ดตลาดทุกสิ้นวัน

เมนู “ลักษณะของสัญญา” (Contact Specification)
เป�นข�อมูลที่สรุปถึงรายละเอียดของสัญญา ซึ่งสัญญาที่ซื้อขายในตลาด TFEX จะมีรูปแบบ

ของลักษณะสัญญาหรือ Contact Specification ที่ชัดเจนเป�นมาตรฐาน โดยแสดงรายละเอียด

ต�างๆ เช�น สินค�าอ�างอิง เดือนที่สัญญาหมดอายุ ตัวคูณดัชนี วันสุดท�ายในการซื้อขาย 

เป�นต�น
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เมนู “หลักประกัน”
เป�นเมนูที่แสดงรายละเอียดของหลักประกันต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับการซื้อขาย ซึ่งหลักประกัน

มี 2 ประเภทหลักๆ ที่ผู�ลงทุนควรทําความเข�าใจก�อนซื้อขาย ได�แก� หลักประกันขั้นต�น 

(Initial Margin) และหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) เนื่องจากใน

การซื้อขายอนุพันธ� ผู�ซื้อขายจะต�องวางเงินประกันขั้นต�นตามระดับที่โบรกเกอร� TFEX 

กําหนดไว�ก�อนการซื้อขาย และหลังจากซื้อขายแล�ว โบรกเกอร�จะคํานวณกําไรขาดทุน

ให�ทุกวันทําการ ทําให�เงินในบัญชีอาจเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามราคาของสัญญาที่

เปลี่ยนแปลงไปในแต�ละวัน และเมื่อหลักประกันขั้นต�นลดลงต่ํากว�าหลักประกันรักษาสภาพ  

ผู�ซื้อขายจะต�องรีบนําเงินไปวางเพิ่มให�อยู�ในระดับหลักประกันขั้นต�นอีกครั้ง   

ท�านต�องทําความเข�าใจกับวิธีการซื้อขายในลักษณะนี้ ซึ่งแตกต�างจากการซื้อขายหุ�น อย�างไร

ก็ตาม การคํานวณกําไรขาดทุนทุกวันถือเป�นกลไกที่สําแดงสถานะพอร�ตการซื้อขาย

ของท�าน ซึ่งท�านต�องมีวินัย วิเคราะห�ถึงกลยุทธ�การซื้อขาย การตัดขาดทุน หรือการป�ด

สถานะที่เหมาะสม

ภาพที่ 5 รายละเอียดขอมูลหลักประกัน และสวนที่แสดงไฟลของอัตรา
หลักประกันที่โบรกเกอร TFEX เรียกเก็บ

สิ่งสําคัญที่ผู�ซื้อขายอนุพันธ�

จะต�องทราบก�อนการซื้อขาย 

นั่นคือ อัตราเงินหลักประกันที่

ตนเองจะต�องวางกับโบรกเกอร� 

ซึ่งท�านสามารถดาวน�โหลด

ไฟล�อัตราหลักประกันได�จาก

ด�านล�างของหน�าหลักประกัน  

ตามภาพที่ 5
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ภาพที่ 6 แสดงรายละเอียดของอัตราหลักประกันการซ้ือขาย
สัญญาซ้ือขายลวงหนา

ทั้งนี้ ท�านสามารถเลือกดูอัตราหลักประกันของสัญญาซื้อขายล�วงหน�าที่ท�านสนใจได� ในส�วน

ของ Individual Investor Margin ซึ่งแบ�งการซื้อขายออกเป�น 2 ประเภท ได�แก�

 1. Outright เป�นการซื้อขายสัญญาซื้อขายล�วงหน�า โดยมีการซื้อเพียงอย�างเดียว หรือ

ขายเพียงอย�างเดียว

 2. Spread เป�นการซื้อและขายฟ�วเจอร�สที่อ�างอิงสินค�าประเภทเดียวกันพร�อมๆ กัน แต�

เป�นฟ�วเจอร�สที่มีวันหมดอายุต�างกัน มักใช�เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากความแตกต�าง

ของช�วงห�างของราคาฟ�วเจอร�ส 2 ซีรีย�

เมนู “ปฏิทินการซ้ือขาย”
เมื่อท�านเข�าใจถึงลักษณะของสัญญาอนุพันธ�และเงินหลักประกันแล�ว ก�อนจะทําการซื้อ

ขายสัญญา ท�านควรทราบว�าสินค�าที่ท�านจะซื้อขายนั้นมีวันหมดอายุ ซึ่งแตกต�างจากการ

ลงทุนในหุ�น  และต�องทราบว�าวันสุดท�ายของการซื้อขายคือวันใด โดยสามารถเข�าไปดูที่

เมนู “ปฏิทินซื้อขาย” และดาวน�โหลดข�อมูลออกมาเป�น File Excel ซึ่งจะแสดงวันซื้อขาย

วันสุดท�ายของทุกสินค�าไว� ทั้งนี้ วันหมดอายุของสัญญามีความสําคัญ เพราะหลังจากวัน

ดังกล�าว ท�านจะไม�สามารถซื้อขายสัญญานั้นได�อีกต�อไป ต�องทําการป�ดสถานะเพื่อรับรู�

กําไร/ขาดทุน
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นอกจากนี้ ผู�สนใจซื้อขายในตลาด TFEX สามารถเข�ามาทําความรู�จักกับสินค�าอนุพันธ�ได�

อย�างสะดวก และช�วยให�สามารถหาอนุพันธ�สัญญาแรกได�ง�ายขึ้นกับเมนู “ข�อมูลผู�ลงทุน” 

(ภาพที่ 8) ที่รวบรวมความรู�เบื้องต�นที่ผู�ลงทุนควรทราบก�อนเริ่มการซื้อขาย ประกอบด�วย 

ขั้นตอนหรือกระบวนการซื้อขายอนุพันธ�, ช�องทางการซื้อขาย, ค�าธรรมเนียมการซื้อขาย, 

การชําระราคาและหลักประกันในการซื้อขาย, ภาษี และ คําถามที่พบบ�อย (FAQ) เป�นต�น

และในส�วนนี้ยังมีข�อมูลรายชื่อบริษัทสมาชิกตลาด TFEX ซึ่งเหมาะสําหรับผู�เริ่มต�นซื้อขาย

ที่ต�องการหาข�อมูลบริษัทสมาชิกทั้งหมด เพื่อการตัดสินใจในการซื้อขายสัญญาอนุพันธ�

สัญญาแรก

ภาพที่ 7 ปฎิทินการซื้อขาย

ภาพที่ 8 ขอมูลผูลงทุน
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ภาพที่ 10 ขอมูลการซ้ือขายประจําวัน

ภาพที่ 9 ขอมูลการซ้ือขาย และ สถิติการซ้ือขายในตลาด TFEX

นอกจากนั้น ยังมีอีกหนึ่งช�องทางที่ท�านสามารถเข�าดูข�อมูลการซื้อขายได�เช�นกัน คือ

เมนูในหน�า Homepage และเลือกเมนู “ข�อมูลการซื้อขาย” เมื่อเข�ามาในเมนูนี้จะพบข�อมูล

การซื้อขายรายวัน รวมถึงข�อมูลการซื้อขายในอดีต อันดับการซื้อขายของบริษัทสมาชิก 

ข�าวการซื้อขาย และรายงานการซื้อขายรายเดือน ตามภาพที่ 9

ข�อมูลที่น�าสนใจที่เป�นประโยชน�ต�อผู�ซื้อขายทั่วไป คือ “ข�อมูลการซื้อขายประจําวัน” (ภาพ

ที่ 10) ซึ่งท�านสามารถดูความเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายและปริมาณการซื้อขายของสินค�า

แต�ละประเภทได� โดยข�อมูลในส�วนนี้จะ Update ทุกๆ 15 นาที รวมถึงหน�านี้ท�านสามารถ

ตรวจสอบราคาที่ใช�ชําระราคาของวันก�อนหน�าและราคาที่ใช�ชําระราคา ณ สิ้นวัน เพื่อใช�

คํานวณกําไรขาดทุนของท�านได�ด�วยตนเอง
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ภาพที่ 12 ตัวอยางรายงานการซื้อขายในตลาด TFEX ประจําเดือน

ภาพที่ 11 หนาแสดงรายงานการซื้อขายรายเดือน รายป

นอกจากนั้น ภายในเว็บไซต�ยังมี “รายงานการซื้อขายรายเดือน” ซึ่งท�านสามารถหาข�อมูล

นี้ได�จากเมนูทางซ�ายมือ ตามภาพที่ 11 เมื่อคลิกเข�ามาในหน�านี้ จะพบกับข�อมูลสถิติต�างๆ 

ของตลาด TFEX ที่ควรรู� โดยทางตลาด TFEX ได�ทําการสรุปรายงานข�อมูลของตลาด TFEX 

เป�นรายเดือนให�ทราบด�วย

ในหน�านี้ จะรวบรวมรายงานการซื้อขายย�อนหลังในอดีต ผู�ซื้อขายสามารถเลือกเข�ามาดูได�

ตามวัน เวลาที่ต�องการ ซึ่งในรายงานจะประกอบด�วย การสรุปความเคลื่อนไหวของราคา 

สถิติการซื้อขายของสินค�าแต�ละตัว รวมถึงสถิติอื่นๆ ที่สําคัญ ที่จะช�วยให�ทุกท�านสามารถ

นําข�อมูลเหล�านี้มาประกอบการตัดสินใจในการซื้อขายในตลาด TFEX ตามภาพที่ 12
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ภาพที่ 13 สวนแสดง TFEX Station ในหนาเว็บไซต TFEX

study

easy happy

สวนท่ี 2 : TFEX Station ชองทางการเรียนรู
 Futures & Options อยางงายๆ

เป�นส�วนที่มือใหม�และมือเก�าทุกท�านสามารถเข�ามาศึกษาเรียนรู�อนุพันธ�ด�วยตนเองจากสื่อ

การเรียนรู�ในรูปแบบการ�ตูน Animation และวิดีโอสัมมนา ที่จะทําให�ทุกท�านเข�าใจในตัวสินค�า

และตลาด TFEX ได�ดียิ่งขึ้น โดยจะอยู�ในส�วนที่ 2 ของหน�าแรก TFEX Homepage 

13



ภาพที่ 14 TFEX Station Homepage ประกอบดวย 3 สวน คือ
 TFEX Station - Easy, TFEX Station - Study
 และ TFEX Station - Happy

TFEX Easy
เป�นส�วนของวิดีโอ Animation ซึ่งถือเป�นอีกหนึ่ง

โอกาสเพื่อการเรียนรู�ในการทํากําไร บริหาร

ความเสี่ยงกับสินค�าในตลาด TFEX อาทิเช�น 

วิดีโอ รู�จักกับ TFEX ที่มีเนื้อหาถึง 5 ตอน เกี่ยวกับ

รู�จักตลาด TFEX เบื้องต�น / การเตรียมความ

พร�อมก�อนการซื้อขาย TFEX / TFEX Tips 

เคล็ดไม�ลับ ทํากําไรใน TFEX / ตัวอย�างการ

ซื้อขายสินค�าในตลาด TFEX และการเรียนรู�การ

วิเคราะห�กราฟเทคนิคอย�างง�ายๆ ด�วยตนเอง, 

วิดีโอ TFEX Ready คลิปสัมภาษณ�นักวิเคราะห�

ผู�เชี่ยวชาญจากตลาด TFEX เป�นต�น

TFEX Station – Derivatives Insight
เป�นที่รวบรวมกลเม็ด เคล็ดลับ การซื้อขายอนุพันธ�ที่ทําให�เข�าใจง�าย ในลักษณะ E-learning 

แบบ Info-Graphic โดยคลิปต�างๆ ที่สามารถค�นหาผ�านทาง Youtube ได� เมื่อคลิกเข�ามา

ในหน�า TFEX Station Homepage จะพบกับข�อมูล 3 ส�วน คือ TFEX Station - Easy,

TFEX Station - Study และ TFEX Station - Happy
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TFEX Ready
คลิปสัมภาษณ�นักวิเคราะห�ผู�เชี่ยวชาญจากตลาด TFEX ใน TFEX Ready ซึ่งมีเนื้อหา 3 ส�วน 

 ส�วนที่ 1 – Ready to Learn  

 • ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับตลาด TFEX   

 • Product/Service ให�กับลูกค�าในแต�ละบริษัท 

 ส�วนที่ 2 – Ready to Win 

 • ถ�าสนใจซื้อขาย TFEX จะต�องเตรียมตัวอย�างไร 

 • สิ่งที่ควรทํา ไม�ควรทํา ข�อควรรู� สําหรับการซื้อขาย TFEX

 ส�วนที่ 3 – Ready to Trade 

 • ข�อแนะนําเพื่อความพร�อมและกลยุทธ�การซื้อขายในตลาด TFEX

ภาพที่ 15 ตัวอยาง Animation เพื่อการเรียนรูทางดานอนุพันธ

ภาพที่ 16 ตัวอยางเทป TFEX Ready
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TFEX Study
เป�นแหล�งรวบรวมความรู�ทางด�านอนุพันธ� ทั้งด�านพื้นฐาน และ ด�านเทคนิค โดยผู�มีความรู�

ความเชี่ยวชาญในตลาด จากการจัดกิจกรรมต�างๆ ของ TFEX ผ�านทางวิดีโอสัมมนา พร�อมกับ

สามารถดาวน�โหลดไฟล�ประกอบการสัมมนาได�

TFEX Happy
เป�นส�วนที่รวบรวมข�อมูล กิจกรรม โปรโมชั่นต�างๆ สําหรับผู�ซื้อขายในตลาด TFEX ดังภาพ

ที่ 18

ภาพที่ 17 ตัวอยางวิดีโอสัมมนา

ภาพที่ 18 กิจกรรมและขาวประชาสัมพันธในตลาด TFEX
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ภาพที่ 19 ภาพรวมตลาด TFEX ขาวสาร กิจกรรม ประชาสัมพันธตางๆ

สวนท่ี 3 : ภาพรวมตลาด TFEX ขาวสาร และกิจกรรม 
ประชาสัมพันธตางๆ

จากที่ได�กล�าวมา เมื่อท�านได�ศึกษาข�อมูล ความรู�เบื้องต�น วิธีการซื้อขายในตลาด TFEX แล�ว

อีกข�อมูลหนึ่งที่จะช�วยให�ท�านสามารถวางแผนการซื้อขายอนุพันธ�ได�เป�นอย�างดี นั่นคือ 

ข�อมูลเกี่ยวกับข�าวสารการซื้อขายและข�าวสารของตลาด TFEX เพื่อให�นักลงทุนทันต�อ

เหตุการณ�และประเมินสถานการณ�การซื้อขายได�เป�นอย�างดี พร�อมกับสามารถหาข�อมูล

ทางด�านกิจกรรม ประชาสัมพันธ� ที่ทางตลาด TFEX ได�จัดให�กับนักลงทุน โดยจะอยู�ใน

ส�วนที่ 3 ของหน�า TFEX Homepage ตามภาพที่ 19
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    สิ่งควรทํา

 1. จงจําไว�ว�า…ควรศึกษาหาข�อมูลและเข�าใจตลาด TFEX ให�ดีก�อนการเทรด เนื่องจาก

การซื้อขายในตลาด TFEX นั้นมีความแตกต�างจากตลาดหุ�นโดยสิ้นเชิง ดังนั้น จึง

ควรศึกษาให�เข�าใจก�อนการซื้อขาย

 2. จงจําไว�ว�า…ควรวางแผน ตั้งเป�าหมายและวางกลยุทธ�ทุกครั้งในการซื้อขาย โดยคิด

กลยุทธ�ว�าหากตลาดมีทิศทางแบบนี้ เราควรวางแผนอย�างไร หรือหากไม�เป�นตาม

ที่คาดการณ� เราควรจะทําอย�างไร 

 3. จงจําไว�ว�า…ควรศึกษาตลาด โดยหาสาเหตุและเข�าใจธรรมชาติราคาสินค�าอ�างอิง

เพื่อความเข�าใจในตัวตลาด TFEX ก�อนการซื้อขาย 

 4. จงจําไว�ว�า…ตลาด TFEX มีโอกาสได�กําไรสูงมาก แต�ก็มีโอกาสขาดทุนสูงเช�นกัน 

หรือ High Risk High Return  

 5. จงจําไว�ว�า…ควรประเมินความเสี่ยงที่ตนเองรับได�ก�อนการซื้อขายในตลาด TFEX 

เนื่องจากในตลาด TFEX มีความเสี่ยงสูงกว�าตลาดหุ�น ดังนั้นเราควรประเมินตนเอง

ก�อนการซื้อขายว�าสามารถรับความเสี่ยงนี้ได�หรือไม� โดยสามารถทําแบบประเมิน

ความเสี่ยงได�ที่โบรกเกอร�ที่ท�านติดต�อ

 6. จงจําไว�ว�า…ควรตัดขาดทุน หรือ Cut Loss ให�เป�น หาก Trade ผิดทาง ไม�ควรคิด

เข�าข�างตัวเองว�าเดี๋ยวตลาดจะกลับมาตามที่เราคาดการณ�ไว�

 7. จงจําไว�ว�า…ควรทําบัญชีการเทรดและบันทึกเหตุผลในการเข�าซื้อเข�าขายทุกครั้ง 

เพื่อใช�ติดตามผลงานการเทรด ให�เห็นว�าในแต�ละช�วงที่ขาดทุนเป�นเพราะอะไร

Do!

DON‘t!

Do!

เคล็ดไมลับ 14 ขอ ควรรู
สําหรับการซ้ือขายอนุพันธท่ีจะทําใหทุกทานประสบความสําเร็จ
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DON‘t!    สิ่งไมควรทํา

 1. อย�า…ใช�แนวคิดการซื้อขายแบบถัวเฉลี่ยต�นทุน (DCA)ในการซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ล�วงหน�า การถัวไปโดยไม�ได�มั่นใจในพื้นฐานราคา มักจะเป�นการถัวเพื่อพยายาม

ทําให�ราคาต�นทุนต่ําลงแต�หากพื้นฐานสินทรัพย�ตัวนั้นๆไม�ได�รองรับจริงๆ การถัว

คือการจมเงินลงทุน  ยิ่งเมื่อราคาผิดทาง ก็จะต�องมีการเติมหลักประกันเพิ่ม ดังนั้น 

ในการซื้อถัวเฉลี่ยนั้นจึงไม�เหมาะที่เป�นกลยุทธ�ในการเทรดสัญญาซื้อขายล�วงหน�า 

 2. อย�า…ซื้อขายสัญญาซื้อขายล�วงหน�าของเงินที่มีอยู�ทั้งหมด ควรเผื่อเงินไว�สําหรับการ

เรียกเก็บเงินประกัน (Margin Call) ด�วย หากยอดเงินคงเหลือในบัญชีหลักประกัน

มีระดับต่ํากว�าเงินประกันขั้นต่ํา ซึ่งเป�นการช�วยเพิ่มความสะดวกและป�องกันการ

โดนบังคับขาย หรือ Force Sell ในกรณีที่โอนเงินเข�าบัญชีหลักประกันส�วนเพิ่ม

ไม�ทัน 

 3. อย�า…เล�นสวนตลาด ไม�ว�าตลาดมีแนวโน�มไปในทิศทางใด ไม�ควรซื้อหรือขายสวน

ทางกับตลาด เนื่องจากเมื่อซื้อขายผิดทาง ในตลาด TFEX จะมีการรับรู�กําไรและ

ขาดทุนอยู�ตลอดเวลา

 4. อย�า…เพิ่งรีบเป�ดสถานะใหม� หากเทรดผิดทาง ควรมีสติ และวางกลยุทธ�ก�อนซื้อขาย

ใหม�อีกครั้ง จงจําไว�ว�า ในตลาด TFEX จะต�องมีสติและวางกลยุทธ�ให�รอบคอบ

 5. อย�า…เล�นตามคนอื่น อย�าเชื่อใครคนใดคนหนึ่งจนเกินไป ก�อนการเทรดทุกครั้ง เราจะ

ต�องรู�ว�ากลยุทธ�ที่เราจะเล�นเป�นอย�างไร และเพราะอะไรเสมอ

 6. อย�า…เทรดบ�อยเพราะความเคยชิน ควรเทรดเมื่อวิเคราะห�สถานการณ�แล�วว�า มี

ความน�าจะเป�นในการได�ผลตอบแทนที่คุ�ม ไม�ใช�เทรดเพราะแรงเชียร� หรือเพราะ

อยู�หน�าจอทุกวัน

 7. อย�า…ซื้อขายเกินตัว การที่ท�านใช�เงินลงทุนเพียงเล็กน�อยไปซื้อขายสัญญาที่มีมูลค�า

มากได� หรือ Leverage นั้น เมื่อใช� Leverage เกินความเสี่ยงที่ตัวเองรับได� ถือเป�น

การเร�งให�ตัวเองมีโอกาสขาดทุนเร็วขึ้น
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กิจกรรมของบริษัทหลักทรัพย/ บริษัทสมาชิกตลาด TFEX
ท่ีชวยมือใหมตามหา อนุพันธสัญญาแรก

บริษัทหลักทรัพย

บล. เอเชียพลัส

กิจกรรม: Pro8 Evolution

รายละเอียดกิจกรรม : จัดสัมมนาให�กับนักลงทุนเดือนละ 2 ครั้ง วันธรรมดา 1 ครั้ง และ 

วันเสาร� 1 ครั้ง

ระยะเวลา: ตลอดป� 2557

ติดตามรายละเอียด (website): www.asiaplus.co.th

ติดต�อสอบถาม: โทร. 0-2680-1862-3

บล. คันทรี่ กรุ�ป

กิจกรรม: ติดอาวุธให�มือใหม� By CGS

รายละเอียดกิจกรรม: บริษัทฯ จัดคอร�สอบรม เพื่อเตรียมความพร�อมให�กับลูกค�าที่เป�ด

บัญชีใหม� รวมถึงนักลงทุนที่สนใจ ได�เข�าใจหลักการลงทุนในอนุพันธ� รวมถึงเทคนิควิธี

การเทรด และข�อควรระวังต�างๆ ในการลงทุนอนุพันธ� 

ระยะเวลา: จัดเดือนละ 1 ครั้ง ในวันทําการ เวลา 13.30 – 16.30 น.  (ประมาณ 3 ชั่วโมง)

ติดตามรายละเอียด (website): www.cgsec.co.th และ www.facebook.com/cgslive

ติดต�อสอบถาม: โทร. 0-2205-7000 ต�อ 1020-1023

บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

กิจกรรม: ลุยตลาด TFEX

รายละเอียดกิจกรรม: หลักสูตรอบรมนักลงทุนมือใหม� ตั้งแต�พื้นฐาน แนะนําสินค�าใน

ตลาดซื้อขายล�วงหน�า TFEX ทุกสินค�า แนะวิธีการซื้อขาย การวางหลักประกัน ตามขั้นตอน

เทคนิคการใช�คําสั่ง Stop Order แนะนําการส�งคําสั่งซื้อขายผ�านระบบออนไลน�ผ�าน Smile 

Trading, Streaming, Aspen

ระยะเวลา: จัดกิจกรรมทุกเดือน

ติดตามรายละเอียด (website): www.cimbsecurities.com

ติดต�อสอบถาม: โทร. 0-2670-8653  
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บล. ดีบีเอส วิคเคอร�ส (ประเทศไทย)

กิจกรรม: ศูนย�ฝ�กอบรมการลงทุน ดีบีเอส วิคเคอร�ส เป�ดอบรมให�กับนักลงทุนมือใหม�

รายละเอียดกิจกรรม: เป�ดอบรมหลักสูตรตราสารอนุพันธ� ดังนี้

 • ความรู�เบื้องต�นและวิธีการซื้อขายตราสารอนุพันธ�สําหรับนักลงทุนหน�าใหม� 

 • ความรู�เบื้องต�นและกลยุทธ�การลงทุนด�วย Options

 • กลยุทธ�การลงทุนด�วยวิธี Spread Trading

 • จิตวิทยาและการบริหารเงินที่เหมาะสมสําหรับการซื้อขายอนุพันธ�   

 • ความรู�เบื้องต�นและวิธีซื้อขาย Single Stock Futures

ระยะเวลา: จัดอบรมเป�นประจําทุกเดือน

ติดตามรายละเอียด (website): www.dbsvitrade.com

ติดต�อสอบถาม: โทร. 0-2657-7171

บล. โนมูระ พัฒนสิน 

กิจกรรม: Portfolio Clinic

รูปแบบการดําเนินงาน: พบกับนักวิเคราะห� เพื่อวิเคราะห�จัดพอร�ต และสอบถามป�ญหา

ข�องใจเกี่ยวกับอนุพันธ�  

ระยะเวลา: เดือนละ 1 ครั้ง 

ติดตามรายละเอียด (website): www.nomuradirect.com

ติดต�อสอบถาม: โทร. 0-2638-5500

บล. โกลเบล็ก  

กิจกรรม: Technical Trading Class by Globlex

รายละเอียดกิจกรรม: ให�ความรู�แก�นักลงทุนมือใหม�สอนตั้งแต�เริ่มต�น เรียนกันตั้งแต�

พื้นฐานไปจนถึงขั้น Advance ไปกับหลักสูตร Technical ที่ทางโกลเบล็กคัดสรรมาแล�วว�า

เป�นประโยชน�ต�อนักลงทุนมือใหม� ไม�ว�าจะเป�นจิตวิทยาการลงทุน หรือ Basic Technical 

Analysis

ระยะเวลา: จันทร� - ศุกร� เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห�องประชุม บริษัทหลักทรัพย� 

โกลเบล็ก จํากัด

ติดตามรายละเอียด (website): www.globlex.co.th

ติดต�อสอบถาม: โทร. 0-2687-7000 หรือ 0-2672-5999 กด 0
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บล. เคจีไอ (ประเทศไทย)

กิจกรรม: Class TFEX Beginner, เพิ่มช�องทางทํากําไรในหุ�นเด�นกับ Single Stock Bloc Trade,

KGI Monthly Navigator เข็มทิศการลงทุนและสัมมนาการวิเคราะห�ทางเทคนิค ฯลฯ เป�นต�น

รายละเอียดกิจกรรม:

• สัมมนาสําหรับนักลงทุนตลาด อนุพันธ� ตั้งแต�เบื้องต�นจนถึงระดับวางแผนกลยุทธ�

• ให�บริการด�านเครื่องมือ Analytic Tools เช�น e-Finance, Aspen และ Easy Trade 

เป�นต�น พร�อมทั้งบทวิเคราะห� รายวันและรายไตรมาส ที่ครบถ�วนและทันเหตุการณ�

• สัญญาณซื้อขาย TTS ทั้ง Set 50 Futures และ Gold Futures สําหรับลูกค�าทาง 

SMS แบบ Real Time

• เทคนิคการซื้อขายอนุพันธ�แบบ System Trade กับโปรแกรม KGI Bridge สร�างพอร�ต

การลงทุนแบบ Semi Auto Trade 

• ให�บริการด�วยเจ�าหน�าที่ผู�ชํานาญการจากปริมาณซื้อขายอันดับ 1 ของตลาด TFEX

• ทีม Night Session ที่พร�อมให�บริการส�งคําสั่งซื้อขาย Commodities ถึง 22.30 น.

• ฟ�งสรุปและแนะนําหุ�นเด�นกับนักวิเคราะห� ที่ FM 96.5 ทุกวันจันทร� 16.45 น.

• เทรดไวเทรดคล�อง Trade on Chart กับ Meta Trader 4 เพียงคลิกบนกราฟก็ส�ง

คําสั่งได�เลย!!! สามารถใช�งานได�ทั้ง Android, IPhone และ IPad

ติดตามรายละเอียด (website): WWW.KGIeWorld.co.th

ติดต�อสอบถาม: ฝ�ายกลยุทธ�และการตลาดฟ�วเจอร� โทร. 0-2658-8422

บล. เคเคเทรด

กิจกรรม: kktrade Education

รายละเอียดกิจกรรม: เป�นการอบรมด�านการลงทุนที่ครบถ�วน  พร�อม Roadmap สําหรับ

การเลือกเรียนแบบเป�นขั้นตอนโดยเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ�ที่มีสัญญาซื้อขายล�วงหน�า  

ด�วยแนวคิด “Smart Steps for Smart Investor” สําหรับนักลงทุนที่สนใจเข�าร�วมโครงการ

สามารถเลือกลงทะเบียนอบรมได�ทั้งแบบเรียนในห�อง  หรือเรียนผ�านทาง Internet ด�วย  

kktrade Education Live

ระยะเวลา:  ตั้งแต�บัดนี้เป�นต�นไป

ติดตามรายละเอียด (website): www.kktrade.co.th/kkicube

ติดต�อสอบถาม: โทร. 0-2680-2888
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บล. กรุงศรี

กิจกรรม: KSS Knowledge Sharing Program: แชร�ความรวยด�วยความรู�

ในหัวข�อ:  “ชี้ช�องรวย!!!โดยไม�สนทิศทางตลาดด�วย Calendar Spread

รายละเอียดกิจกรรม: เจาะลึกและเปรียบเทียบการทํากําไรในกลยุทธ� Futures ทุกรูปแบบ

วิธีคํานวณราคาเป�าหมายของ Calendar Spread และจังหวะเวลาในการทํากําไรด�วย Calendar

Spread และหัวข�อ: “ลงทุนอย�างผู�ชนะในตลาดฟ�วเจอร�”

ระยะเวลา: 2 ครั้ง/เดือน

ติดตามรายละเอียด (website): http://www.krungsrisecurities.com

ติดต�อสอบถาม: คุณกานต�ธิดา คุณกฤตดาภา โทร. 0-2659-7000 ต�อ 5558, 4217

บล. เคทีบี (ประเทศไทย)

กิจกรรม: TFEX Exclusive Class Room

รายละเอียดกิจกรรม: 

• เป�นกิจกรรมที่จัดสัมมนาให�กับลูกค�าหรือนักลงทุนที่มีความสนใจเริ่มต�นลงทุนใน 

TFEX โดยจัดเป�น Class ขนาดเล็ก ไม�เกิน 15 คนต�อครั้ง เพื่อให�นักลงทุนได�ความรู�

อย�างแท�จริง

• มีการให�ความรู�เกี่ยวกับตลาด TFEX สําหรับนักลงทุนหน�าใหม�ว�ามีสินค�าอะไรบ�าง

เช�น SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Single Stock Futures,

Gold Futures, Interest Rate Futures, Silver Futures, Oil Futures, USD Futures  

และ Sector Index Futures

• ให�ความรู�ทางด�าน Technical Analysis พื้นฐานให�กับลูกค�า

• แนะนํากลยุทธ�การลงทุน TFEX อย�างง�าย “เล�นอย�างไร ให�ได�กําไร และปลอดภัย”

ระยะเวลา: มีนาคม 2557 – มีนาคม 2558

ติดตามรายละเอียด (website): www.ktbst.co.th

ติดต�อสอบถาม: โทร. 0-2648-1111 ต�อ 1988, 1216 หรือ  1270
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บล. เคที ซีมิโก�

กิจกรรม: KTZ Reward Points

รายละเอียดกิจกรรม: ค�าคอมมิชชั่นจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ�ทุกๆ 100 บาท

รับ 1 KTZ Reward Point แลกรับของรางวัลกับเคที ซีมิโก� ได�ทุกไตรมาส

ระยะเวลา: 2 มกราคม - 30 ธันวาคม 2557

ติดตามรายละเอียด (website): www.ktzmico.com

ติดต�อสอบถาม: โทร. 0-2695-5555

บล. เมย�แบงก� กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

กิจกรรม: ตามรอยเสือสมาร�ท วิเคราะห�เทคนิคพิชิตอนุพันธ�

รายละเอียดกิจกรรม: ติวเข�ม วิเคราะห�เทคนิคพิชิตอนุพันธ� ด�วยเครื่องมือ Online

แนะนําการใช� M-ASPEN ในการวางแผนการเทรด SET50 Futures, Gold Futures, Stock 

Futures ผ�าน Internet 

ติดตามรายละเอียด (website): www.maybank-ke.co.th

ติดต�อสอบถาม: โทร. 0-2658-5044

บล. ฟ�ลลิป 

กิจกรรม: Course อบรมเทรด Futures ทุกระดับทุกเดือน / ติวเข�มส�วนตัว

รายละเอียดกิจกรรม: หลักสูตร 1: มือใหม� TFEX เทรด Futures, หลักสูตร 2: ก�าวแรก

คิดเทรดอนุพันธ�, หลักสูตร 3: เทรด Futures ผ�านมือถือ, หลักสูตร 4: วิเคราะห� Futures 

ผ�าน eFinancethai หลักสูตร 5: เรียนเทคนิคพิชิตอนุพันธ�

ระยะเวลา: จัดเป�นประจําทุกเดือน / วันธรรมดาตามเวลาทําการตามนัดหมายและเงื่อนไข

ของบริษัทสําหรับติวเข�มส�วนตัว

ติดตามรายละเอียด (website): www.poems.in.th

ติดต�อสอบถาม: โทร. 0-2635-3111

24



บล. อาร�เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย)

กิจกรรม: เริ่มลงทุน เริ่มที่อาร�เอชบี โอเอสเค

รายละเอียดกิจกรรม: สําหรับนักลงทุนมือใหม�ที่เป�ดบัญชีกับทางอาร�เอชบี โอเอสเค รับสิทธิ์

เข�าร�วมฟ�งสัมมนา หรือ Workshop จากวิทยากรผู�มีประสบการณ�จากทางบริษัทฯ และ

ภายนอก เพื่อให�นักลงทุนได�รับความรู�ในการเทรดอนุพันธ�ออนไลน�อย�างง�ายๆ สไตล�

อาร�เอชบีโอเอสเค

ติดตามรายละเอียด (website): www.osk188.co.th หรือ

Facebook Fan page : RHBConnect

ติดต�อสอบถาม: ศูนย�ลูกค�าสัมพันธ� (Customer Care) โทร. 0-2862-9797-8

บล. ไทยพาณิชย�

กิจกรรม: SCBS Investment Seminar: สัมมนาการลงทุน สําหรับลูกค�าคนพิเศษ

รายละเอียดกิจกรรม: Rookie Investor Program: สัมมนาสําหรับมือใหม�ลงทุน ทั้งหุ�น

และอนุพันธ�

• มือใหม�หัดเทรดฟ�วเจอร�ส (ฟ�วเจอร�ส)

• มือใหม�หัดเทรดออปชั่น (ออปชั่น)

ระยะเวลา: ทุกเดือน 

ติดตามรายละเอียด (website): www.scbs.com, www.scbsonline.com

ติดต�อสอบถาม: SCBS Call Center 02 949 1999
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บริษัทสมาชิกตลาด TFEX

บ.ออสสิริส ฟ�วเจอร�ส 
กิจกรรม: AUSIRIS FUTURES CLUB

รายละเอียดกิจกรรม: จัดสัมมนา/อบรมให�ความรู�การลงทุนในฟ�วเจอร�สและออปชั่น ตั้งแต�

ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง ทั้งด�าน Technical Fundamental และการเทรดออนไลน�อย�าง

มืออาชีพ สอนโดยทีมวิทยากรมืออาชีพผู�เชียวชาญในแต�ละด�าน

ระยะเวลา: จัดทุกเดือน 

ติดตามรายละเอียด (website): www.ausirisgroup.com

ติดต�อสอบถาม: โทร. 0-2633-5299 E-mail: all_icsupport@ausirisfutures

บ. คลาสสิก โกลด� ฟ�วเจอร�ส

กิจกรรม: Technical Analysis: From Basic to Advance 

รายละเอียดกิจกรรม: กิจกรรมสัมมนา Technical Analysis เริ่มเรียนรู�ตั้งแต�พื้นฐานไปจนถึง

Technical ขั้นสูง การใช�เครื่องมือรูปแบบต�างๆ และจัด Workshop เพื่อเสริมสร�างความเข�าใจ

ในการลงทุนมากขึ้น

ระยะเวลา: ตั้งแต�บัดนี้ ถึงตลอดทั้งป� 2558

ติดตามรายละเอียด (website): www.classicgoldfutures.co.th

ติดต�อสอบถาม: โทร. 02-6180808

บ. จีที เวลธ� แมเนจเมนท�

กิจกรรม: “1 หลักสูตรสัมมนาฟรีกับ จีที เวลธ�”

รายละเอียดกิจกรรม: GTWM เชิญมือใหม�ตลาด TFEX เข�าร�วมสัมมนาฟรี เลือก 1 จาก 4 

หลักสูตรยอดฮิต ทั้งหลักสูตรพื้นฐาน สอนเทรด Online และหลักสูตรที่เกี่ยวกับการวิเคราะห�

ทางเทคนิค ที่จะช�วยติดอาวุธให�นักลงทุนเริ่มลงทุนในตลาด TFEX ได�อย�างมั่นใจ

* สําหรับนักลงทุนที่เป�ดบัญชีกับ GTWM สามารถเข�าร�วมสัมมนาได�ฟรีทั้ง 4 หลักสูตร

ระยะเวลา: ตลอดป� 2557-2558

ติดตามรายละเอียด (website): www.gtwm.co.th

ติดต�อสอบถาม: โทร. 0-2673-9911 ต�อ 250-1
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บ. ฮั่วเซ�งเฮง โกลด� ฟ�วเจอร�ส

กิจกรรม: ป��นมือใหม�ให�เป�นมือโปร

รายละเอียดกิจกรรม: เป�นรูปแบบการจัดสัมมนาเพื่อให�ข�อมูลแก�นักลงทุน ตั้งแต�พื้นฐาน 

ไปถึงเทคนิคต�างๆ ซึ่งทําการจัดสัมมนาวันเสาร�เว�นเสาร� หัวข�อจํานวน 4 หัวข�อ สําหรับ 

1 คอร�ส ต�อเนื่องไปเรื่อยๆ

ระยะเวลา: 

ติดตามรายละเอียด (website): www.huasengheng.com

ติดต�อสอบถาม: โทร. 0-2220-3900

บ. ยูโอบีบุลเลียน แอนด� ฟ�วเชอร� (ไทย)

กิจกรรม: ติวเข�ม TFEX และ System Trade กับ UOBFT Academy

รายละเอียดกิจกรรม: สัมมนาให�ความรู�การซื้อขายใน TFEX เบื้องต�นจนถึงระดับสูงให�กับ

ผู�ลงทุนทั่วไป และสมาชิก UOBFT โดยแบ�งออกเป�น 4 ระดับ ดังนี้

•  Basic สร�างความรู�ความเข�าใจ และทักษะที่ถูกต�องเกี่ยวกับการซื้อขายตราสาร

อนุพันธ� (TFEX) เหมาะสําหรับผู�ลงทุนมือใหม�

•  Intermediate สร�างความรู�ความเข�าใจ และทักษะด�านการวิเคราะห�ทางเทคนิค 

กลยุทธ�ในการลงทุน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงเหมาะสําหรับผู�ลงทุนที่มีความรู�

ความเข�าใจหรือมีประสบการณ�ซื้อขายตราสารอนุพันธ� (TFEX)

•  Advance สร�างความรู�ความเข�าใจ และเจาะลึกทักษะด�านการวิเคราะห�ทางเทคนิค

ขั้นสูงมุมมองตลาด จิตวิทยาการลงทุน และการบริการเงินทุน เหมาะสําหรับนัก

ลงทุนที่มีความรู� ความเข�าใจ และมีประสบการณ�สูงในการซื้อขายตราสารอนุพันธ� 

(TFEX)

•  Special หลักสูตรพิเศษโดยผู�เชี่ยวชาญจากทั้งในและต�างประเทศ ที่เจาะลึก และมี

ความเข�มข�นของเนื้อหามากกว�าหลักสูตรทั่วไป ซึ่งจะเน�นเพื่อการนําไปใช�ประกอบ

การซื้อขายได�จริงอย�างถูกต�องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ระยะเวลา: เดือนละ 2 ครั้ง

ติดตามรายละเอียด (website): www.uobft.co.th

ติดต�อสอบถาม: โทร. 0-2343-3914-6
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AEC บริษัทหลักทรัพย� เออีซี จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร� ชั้น 17 ห�องเลขที่ 1701-1704

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร. 0-2659-3456 โทรสาร: 0-2659-3457

AFC บริษัท ออสสิริส ฟ�วเจอร�ส จํากัด

323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร� ชั้น 14 เอ ห�อง14 เอ 03-04

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0-2684-8888 โทรสาร: 0-2633-5255

AIRA บริษัทหลักทรัพย� ไอร�า จํากัด (มหาชน)

2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร� ชั้น2, 8

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2684-8888 โทรสาร: 0-2256-0284

APPLE บริษัทหลักทรัพย� แอพเพิล เวลธ� จํากัด (มหาชน)

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ� ชั้น 11-12

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0-2829-6999 โทรสาร: 0-2829-6500

ASP บริษัทหลักทรัพย� เอเซียพลัส จํากัด (มหาชน)

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร� ชั้น 3

ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2285-1666, 0-2285-1888, 0-2680-1111

โทรสาร: 0-2285-1901

AWS บริษัทหลักทรัพย� เอเชีย เวลท� จํากัด

เลขที่ 540 ชั้น 7,14,17 อาคารเมอร�คิวรี่ ทาวเวอร�

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร. 0-2680-5000 โทรสาร: 0-2680-5111

BLS บริษัทหลักทรัพย� บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ� ชั้น 29 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0-2231-3777, 0-2618-1000 โทรสาร:0-2231-3951

CGF บริษัท คลาสสิก โกลด� ฟ�วเจอร�ส จํากัด

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 ห�องเลขที่ 11-12

ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2618-0808 โทรสาร: 0-2618-0800

CGS บริษัทหลักทรัพย� คันทรี่กรุ�ป จํากัด (มหาชน)

132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2205-7000 โทรสาร:0-2205-7171

CIMBS บริษัทหลักทรัพย� ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร� 2 ชั้น 1-2 และอาคารสินธรทาวเวอร� 3 ชั้น 12

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2841-9000 โทรสาร: 0-2841-9090

CNS บริษัทหลักทรัพย� โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17

ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2638-5500 โทรสาร: 0-2287-6001

DBSV บริษัทหลักทรัพย� ดีบีเอส วิคเคอร�ส (ประเทศไทย) จํากัด

989 อาคารสยามทาวเวอร�ชั้น 9, 14-15 ถนนพระราม1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2657-7000 โทรสาร: 0-2657-7777

FSS บริษัทหลักทรัพย� ฟ�นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

999/9 อาคาร ดิ ออฟฟ�ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด� ชั้น17, 18, 25

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2658-9500 โทรสาร: 0-2658-9149

GLOBLEX บริษัทหลักทรัพย� โกลเบล็ก จํากัด

87/2 อาคาร ซี อาร� ซี ออลซีซั่นส� เพลส ชั้น 12 ยูนิตที่ 1-4

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2672-5999 โทรสาร: 0-2672-5888

GTWM บริษัท จีที เวลธ� แมเนจเมนท� จํากัด

889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร� ชั้น 20 ห�อง 209

ถนนสาทรใต� แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2673-9911 โทรสาร: 0-2673-9815

ติดตอบริษัทหลักทรัพย / บริษัทสมาชิกตลาด TFEX

HGF บริษัท ฮั่วเซ�งเฮง โกลด� ฟ�วเจอร�ส จํากัด

401-407 มุมถนนแปลงนาม ถนนเยาวราช สัมพันธวงศ� กรุงเทพฯ 10100

โทร. 0-2225-0202 โทรสาร: 0-2688-9740

KGI บริษัทหลักทรัพย� เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร� ชั้น8-11

ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2658-8888 โทรสาร: 02-658-8000

KKTRADE บริษัทหลักทรัพย� เคเคเทรด จํากัด 

500 อาคารอัมรินทร�ทาวเวอร� ชั้น 7

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2680-2222 โทรสาร: 0-2680-2233

KSMACQ บริษัทหลักทรัพย� กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น19 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2696-0000 โทรสาร: 0-2696-0099

KSS บริษัทหลักทรัพย� กรุงศรี จํากัด (มหาชน)

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร� ชั้น 3

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร. 0-2659-7000 โทรสาร: 0-2646-1100

KTBST บริษัทหลักทรัพย� เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด

87/2 อาคารซีอาร�ซีทาวเวอร� ชั้น 18, 39 ออลซีซั่นส�เพลส

ถนนวิทยุ แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2648-1111 โทรสาร: 0-2648-1000

KTZ บริษัทหลักทรัพย� เคที ซีมิโก� จํากัด

287 อาคารลิเบอร�ตี้สแควร� ชั้น 16 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0-2695-5000 โทรสาร:0-2631-1709

MBKET บริษัทหลักทรัพย� เมย�แบงก�กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

999/9 อาคาร ดิ ออฟฟ�ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด� ชั้น 20-21, 24

ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2658-6300 โทรสาร: 0-2658-6301

MTS บริษัท เอ็มทีเอส โกลด� ฟ�วเจอร� จํากัด

121/19 ดิโอลด�สยามพลาซ�า ชั้น 1

ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย� เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0-2222-5959 โทรสาร: 0-2222-5554

PST บริษัทหลักทรัพย� ฟ�ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

849 อาคารวรวัฒน� ชั้น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0-2268-0999 โทรสาร: 0-2635-1615

RHBOSK บริษัทหลักทรัพย� อาร�เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร� ออฟฟ�ศ ทาวเวอร� ชั้น10

ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0-2862-9999 โทรสาร: 0-2708-0999

SCBS บริษัทหลักทรัพย� ไทยพาณิชย� จํากัด

19 อาคาร 3 ชั้น 20-21, 101 อาคาร RCP ชั้น G ไทยพาณิชย� ปาร�ค พลาซ�า

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0-2949-1000 โทรสาร: 0-2949-1001

TNS บริษัทหลักทรัพย� ธนชาต จํากัด(มหาชน)

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร� ชั้น 14, 18 และชั้น 19

ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2217-9595 โทรสาร: 0-2217-9642

TSC บริษัทหลักทรัพย� ทิสโก� จํากัด

48/8 ทิสโก�ทาวเวอร� ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0-2633-6999 โทรสาร: 0-2633-6900

UOBFT บริษัท ยูโอบี บุลเลียน แอนด� ฟ�วเชอร� (ไทย) จํากัด

191 ชั้น 7 อาคารสํานักงานใหญ�ธนาคารยูโอบี ถนนสาทรใต� กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2343-3903 โทรสาร: 0-2213-2614

YLG บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด� ฟ�วเจอร�ส จํากัด

653/14 ซอยสวนพลู 1 ถนนสวนพลู สาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2687-9999 โทรสาร: 0-2677-5512
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