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ทาํไมต้องป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนด้วย USD Futures 

SMEs 

• เมื่อเงินบาทแขง็ค่า (เช่น จาก 31  30 บาท ต่อ USD) หากไม่ได้ป้องกนัความเส่ียง ผูส่้งออกสินค้าท่ีมูลค่า USD1,000,000 จะมีรายรบั

น้อยลง 1 ล้านบาท  

• เมื่อเงินบาทอ่อนค่า (เช่น จาก 31  32 บาท ต่อ USD) หากไม่ได้ป้องกนัความเส่ียง ผูนํ้าเข้าสินค้ามูลค่า USD1,000,000 จะมีรายจ่าย

เพ่ิมขึน้ 1 ล้านบาท 

• การ Hedge ด้วย USD Futures คือ การลอ็คอตัราแลกเปล่ียน เช่น 31 บาท ต่อ USD เพ่ือลดความผนัผวนของรายรบั                                          

และรายจ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัสกลุเงินต่างประเทศ (FX) และลดเวลาท่ีใช้ติดตามหรือคาดการณ์ค่าเงินบาท 

• ผูป้ระกอบการสามารถรวมค่าประกนัความเส่ียง FX เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนเหมือนต้นทุนการดาํเนินงานอ่ืนๆ                            

และใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ีกาํหนดไว้แน่นอนล่วงหน้าในการคาํนวณต้นทุนและกาํไรของธรุกิจ 

ผูล้งทุนในหลกัทรพัยต่์างประเทศ เช่น ผูจ้ดัการ Foreign Investment Fund (กองทุน FIF) ควรป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน

เช่นกนั 

• สมมติ NAV ของกองทุน FIF = USD200  

เมื่อเงินบาทแขง็ค่า (เช่น จาก 31  30 บาทต่อ USD) หากไม่ป้องกนัความเส่ียง เงินบาทท่ีได้รบัจากการขายคืนจะลดลง 200 บาทต่อ      

หน่วยลงทุนใน Feeder Fund 

1. ทาํไมต้องป้องกนัความเส่ียง (Hedge) ? 



ข้อดีของ USD Futures เช่น 

• ไม่ต้องมีวงเงิน โดยผูล้งทุนสามารถเปิดบญัชีซ้ือขายอนุพนัธผ์า่น Broker ได้เอง 

• ใช้เงินจาํนวนน้อยในการซ้ือขายสญัญา โดยเร่ิมต้นจ่ายแค่เงินวางประกนัขัน้ต้น (Initial Margin) 

• ไม่จาํเป็นต้องส่งมอบดอลลาร ์สรอ. จริง สามารถรบั/จ่ายเพียงส่วนต่างกาํไร/ขาดทุนเมื่อปิดสญัญา 

• ไม่จาํเป็นต้องถือจนครบอายสุญัญา โดยผูล้งทุนสามารถทาํรายการท่ีมีสถานะตรงกนัข้ามในจาํนวนสญัญาท่ีเท่ากนั (Offset Position) 

เพ่ือปิดสญัญา 

• ลกัษณะของสญัญาเป็นมาตรฐาน และมีวนัครบกาํหนดของสญัญาท่ีชดัเจน โดยผูล้งทุนสามารถเลือกรบัมอบหรือส่งมอบเงินดอลลาร ์

ได้จริงกบั ธ.กรงุไทย ในทุกๆ วนั ก่อนวนัท่ีสญัญาครบกาํหนด 

 

อย่างไรกดี็ การซ้ือขาย USD Futures กมี็ส่ิงท่ีควรรู้ เช่น 

• ต้องติดตามมูลค่าสญัญาทุกวนั เพราะมีการคาํนวณกาํไร/ขาดทุนเป็นประจาํทุกวนัทาํการ ผูล้งทุนอาจถกูเรียกให้วางหลกัประกนั

เพ่ิมเติม เพ่ือรกัษาระดบัหลกัประกนัขัน้ตํา่ (Maintenance Margin) 

• มีค่าธรรมเนียมในการทาํธรุกรรม เช่น ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายท่ีเรียกเกบ็จาก TFEX และ Broker 

2. USD Futures ดีกว่าเคร่ืองมืออ่ืนอย่างไร ? 

ทาํไมต้องป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนด้วย USD Futures 



หากผูป้ระกอบการได้ทาํประกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนโดยซ้ือหรือขาย Futures และได้รวมค่าธรรมเนียมการทาํประกนัและอตัรา

แลกเปล่ียนในการคาํนวณกาํไรและต้นทุนของธรุกิจ ไม่ว่าค่าเงินบาทจะผนัผวนไปในทิศทางไหน ท่านกจ็ะสามารถคงกาํไรหรือต้นทุน

ของท่านได้ ซ่ึงมีความเป็นไปได้ท่ีค่าเงินบาทจะปรบัตวัในทิศทางท่ีทาํให้กาํไรของท่านน้อยลงกว่าการไม่ใช้ Futures แต่กดี็กว่าไม่มีการ

ประกนัความเส่ียงและค่าเงินบาทอาจปรบัไปในทิศทางท่ีทาํให้ธรุกิจของท่านขาดทุน 

3.  การซ้ือขาย Futures เปรียบเสมือนการ “ซ้ือประกนั” ในอตัราแลกเปล่ียนหรือไม่ ? 

ทาํไมต้องป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนด้วย USD Futures 



ผูป้ระกอบการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ี Help Desk ของโบรกเกอร ์ท่ีดแูลบริการซ้ือขาย USD Futures ตามรายช่ือ ดงัน้ี   

https://www.tfex.co.th/th/products/usd-helpdesk.html 

ส่วนรายช่ือโบรกเกอร ์TFEX ท่ีให้บริการแลกดอลลารร์ายวนักบั ธ.กรงุไทย มีดงัน้ี   

https://www.tfex.co.th/th/products/usd-exchange-broker.html  

4. ติดต่อ Broker ได้ทกุรายหรือไม่ ? 

ไม่สามารถใช้บญัชีซ้ือขายหลกัทรพัยป์ระเภทหุ้นในการซ้ือขาย USD Futures ผูป้ระกอบการต้องเปิดบญัชีซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(บญัชี Derivatives) กบัโบรกเกอรท่ี์เป็นสมาชิกของตลาด TFEX 

5. ใช้บญัชีซ้ือขายหุ้นท่ีมีอยู่เลยได้หรือไม่ ? 

เร่ิมต้นใช้ USD Futures 
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• ผูป้ระกอบการท่ีมีสถานะ USD Futures ไม่ว่า Long หรือ Short สามารถเปิด Request แลกดอลลารก่์อนวนัท่ีสญัญาจะหมดอายไุด้ 

ผา่นระบบ JEDI https://jedi.krungthai.com 

• JEDI (Joint-Exchange Development Initiation) พฒันาโดย ธ.กรงุไทย (KTB) เพ่ือให้บริการ “แลกดอลลารร์ายวนั” ต่อยอดสาํหรบั            

ผูท่ี้มีธรุกรรมซ้ือขาย USD Futures ใน TFEX  โดยผูป้ระกอบการสามารถแลกเงินดอลลารจ์ริงในวนัใดกไ็ด้จากสถานะ USD Futures          

ท่ีถือครองอยู่โดยไม่จาํเป็นต้องรอจนถึงวนัท่ีสญัญา USD Futures ครบกาํหนดอาย ุ

1. หากเป็นการทาํ USD Futures Physical Exchange ครัง้แรก ให้ติดต่อ ธ.กรงุไทย หรือ Broker พนัธมิตร เพ่ือขอ Username และ 

Password เข้าใช้งาน JEDI ก่อนทาํธรุกรรมล่วงหน้า 3 วนัทาํการ 

2. ส่งคาํสัง่ผา่นระบบ JEDI เพ่ือรบั Physical Settlement เป็นเงินบาทหรือ USD (หากเป็น USD ต้องเปิด FCD ก่อน) ภายในเวลา 8.30 – 

10.40 น. 

3. KTB โอนเงินเข้าบญัชีตัง้แต่ 12.30 น. 

4. หากลกูค้าต้องการ Bank Notes สามารถดาํเนินการถอนเงินจากบญัชีตามขัน้ตอนปกติ 

6. หากลกูค้าอยากซ้ือ USD ก่อนวนัส้ินสดุสญัญา (ไม่ได้อยากได้เงินบาท) ต้องทาํอย่างไร ?  

เร่ิมต้นใช้ USD Futures 

https://jedi.krungthai.com/


• ผูป้ระกอบการท่ีมีสถานะ USD Futures ไม่ว่า Long หรือ 

Short สามารถเปิด Request แลกดอลลารใ์นวนัซ้ือขายวนั

สดุท้ายของสญัญาได้ โดย  

1. ก่อนวนัซ้ือขายวนัสดุท้ายของสญัญา ขอรบั “ใบแสดง

ธรุกรรมซ้ือขาย Currency Futures” จากโบรกเกอร ์TFEX 

เพ่ือเป็นหลกัฐานแลกเงินกบั ธ.กรงุไทย เมื่อสญัญา USD 

Futures ครบกาํหนดอาย ุ

2. ในวนัซ้ือขายวนัสดุท้ายของสญัญา นําใบแสดงธรุกรรมฯ 

ติดต่อแลกเงินกบั ธ.กรงุไทย ณ ท่ีทาํการสาขาท่ีให้บริการ  

55 สาขา  ในช่วง 8.30 – 10.30 น. โดยให้เตรียมเงินท่ีใช้

แลกภายใน 10.30 น. และแลกเปล่ียนเงินกบั ธ.กรงุไทย 

ตัง้แต่เวลา 11.00 น. ในวนัซ้ือขายวนัสดุท้ายของสญัญา 

7. หากลกูค้าอยากแลกดอลลาร ์ในวนัซ้ือขายวนัสดุท้ายของสญัญา ต้องทาํอย่างไร ? 

เร่ิมต้นใช้ USD Futures 



1 

ในการซ้ือขาย USD Futures จะต้องมีการวางเงินหลกัประกนัขัน้ต้น (Initial Margin: IM) ตามระดบัท่ีโบรกเกอรก์าํหนด โดย Initial Margin 

สาํหรบัสญัญา USD Futures อยู่ท่ีประมาณ 490 บาทต่อสญัญา หรือประมาณ 1-2% ของมูลค่าสญัญา (USD Futures 1 สญัญา เทียบเท่ากบั

การซ้ือขาย USD 1,000) ซ่ึงถือว่าเป็นจาํนวนเงินไม่มากในการเร่ิมต้นใช้ประกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน  

 

สาํหรบัค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการซ้ือขาย USD Futures ได้แก่ ค่านายหน้า (Commission) ขึน้อยู่กบัแต่ละ Broker กาํหนด ตวัอย่างเช่น  

 

 

 

 

 

 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 10 มี.ค. 2564 

8. การซ้ือขาย USD Futures ใช้เงินลงทนุเท่าไร ? 

ค่าใช้จ่าย 

ปริมาณการซ้ือขายต่อวนัต่อบญัชี 
อตัราค่านายหน้า (บาทต่อข้างต่อสญัญา) 

ผ่านเจ้าหน้าท่ีการตลาด ผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต 

สญัญาท่ี 1 - 2,000 11.10 + VAT 7% = 11.88 10.10 + VAT 7% = 11.81 

ตัง้แต่สญัญาท่ี 2,001 เป็นต้นไป 8.10 + VAT 7% = 8.67 7.40 + VAT 7% = 7.92 



1 

1.  ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) : โบรกเกอรท่ี์ให้บริการเป็นนายหน้าซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าจะเรียกเกบ็ VAT 7% ของค่าธรรมเนียมหรือ

ค่านายหน้า (ภาษีประมาณ 0.78 บาท/ธรุกรรม/สญัญา) 

 

2.  ภาษีกาํไรจากการซ้ือขาย USD Futures (Capital Gain Tax) : กาํไรท่ีผูล้งทุนได้รบัจากการปิดสถานะสญัญา USD Futures เกิดขึน้เมื่อ  

ผูล้งทุนปิดสถานะสญัญาก่อนหรือ ณ วนัครบอายสุญัญา รวมถึงการปิดสถานะโดยการใช้บริการแลกดอลลารร์ายวนัผา่นระบบ JEDI 

ซ่ึงบคุคลทัว่ไปจะได้รบัยกเว้น ไม่ต้องเสีย Capital Gain Tax  แต่หากเป็นนิติบคุคล จะต้องนํารายได้จากกาํไรในส่วนน้ีไปรวมเพ่ือ

คาํนวณภาษีเงินได้นิติบคุคลตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด  

9. ผูล้งทนุต้องเสียภาษีอะไรบา้งจากการซ้ือขาย USD Futures ? 

ค่าใช้จ่าย 



ผูป้ระกอบการจะมีเวลา 1 วนัทาํการถดัไปหลงัจากท่ีได้รบั Margin Call ซ่ึงผูป้ระกอบการควรมีระบบงานภายในท่ีสามารถจดัการกบั 

Margin Call ได้อย่างทนัการณ์ เช่น การมีเงินสาํรองในบญัชี หรือการแต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีผูมี้อาํนาจในการปฏิบติัการเพ่ิมหลกัประกนั 

11. เวลาโดน Margin Call อาจจะยุ่งยากเตรียมเงินไม่ทนั ผูป้ระกอบการควรทาํอย่างไร ? 

TFEX กาํหนดลกัษณะของสญัญาและวนัครบกาํหนดของ USD Futures ไว้เป็นมาตรฐาน อย่างไรกต็าม ผูป้ระกอบการท่ีมีภาระต้องรบั

มอบหรือส่งมอบดอลลารก่์อนสญัญาจะครบกาํหนด สามารถเลือกท่ีจะใช้บริการแลกดอลลารร์ายวนักบั ธ.กรงุไทย ก่อนวนัซ้ือขายวนั

สดุท้ายของสญัญาได้ตามงวดท่ีต้องการ  

10. USD Futures มีวนัครบกาํหนดอายไุม่ตรงกบังวดชาํระเงินท่ีผูป้ระกอบการต้องการ จะมีวิธีแก้อย่างไร ? 

ส่ิงท่ีควรรู้ในการใช้ USD Futures 



   
   

11 กมุภาพนัธ ์

8 มกราคม 

ผูส่้งออกเปิดสถานะ USD Futures โดยขาย USD Futures (Short)  

ท่ีส้ินสดุสญัญา ก.พ. 2564 ท่ีราคา 30.10 (1 สญัญา)  

ผูส่้งออก 

ผูส่้งออก 

ผูส่้งออกส่งคาํสัง่ผา่น JEDI โดยระบบจะส่ง Request  

ทาํรายการ Long USD Futures เพ่ือปิดสถานะ  

นํา USD ออกจาก FCD และโอนเงินบาทเข้าบญัชี  

ณ วนัท่ี 8 ม.ค. 2564 

ผู้ส่งออกเปิดสถานะ ขาย USD Futures (Short) ท่ีส้ินสดุสญัญา ก.พ. 2564 ท่ีราคา 30.10 

(1 สญัญา) 

ณ วนัท่ี 11 ก.พ. 2564 

ผู้ส่งออกต้องการปิดสถานะก่อนวนัส้ินสดุสญัญา โดย USD/THB Spot Rate 30.50 บาท 
 

ผู้ส่งออกส่งคาํสัง่ผ่าน JEDI โดยระบบจะส่ง Request ทาํรายการ Long USD Futures 

เพ่ือปิดสถานะ นํา USD ออกจาก FCD และโอนเงินบาทเข้าบญัชี  

(Fee = ค่าส่วนต่างในการปิดสถานะก่อนวนัซ้ือขายวนัสดุท้ายของสญัญา (ด้านซ้ือ Bid)  

ท่ีประกาศโดย KTB = 0.03 บาท) 
 

ผู้ส่งออกแลกเงิน USD เป็นเงินบาท @ 30.10 – 0.03 = 30.07 
 

ขาดทุน = [30.50 – (30.10 – 0.03)] * 1000 + ค่า Commission 2 ข้าง + ค่าธรรมเนียมการ 

                 โอน FCD (ไม่รวม comm-in-lieu)  

              = 0.43 * 1000 + 11.88 * 2 + ค่าธรรมเนียมการโอน FCD (ไม่รวม comm-in-lieu)  

              = 453.76 + ค่าธรรมเนียมการโอน FCD (ไม่รวม comm-in-lieu)  

FCD 

ตวัอย่างสาํหรบัผูส่้งออก ตวัอย่างการคาํนวณ บริการแลกดอลลารร์ายวนัก่อนวนัซ้ือขายวนัสดุท้ายของสญัญา 



   
   

ตวัอย่างสาํหรบัผูนํ้าเข้า 

11 กมุภาพนัธ ์

8 มกราคม 

ผูนํ้าเข้าเปิดสถานะ USD Futures โดยซ้ือ USD Futures (Long)  

ท่ีส้ินสดุสญัญา ก.พ. 2564 ท่ีราคา 30.10 (1 สญัญา)  

ผูนํ้าเข้า 

ผูนํ้าเข้า 

ผูนํ้าเข้าส่งคาํสัง่ผ่าน JEDI โดยระบบจะส่ง Request  

ทาํรายการ Short USD Futures เพ่ือปิดสถานะ  

และโอนเงิน USD เข้า FCD 

ณ วนัท่ี 8 ม.ค. 2564 

ผู้นําเข้าเปิดสถานะ ซ้ือ USD Futures (Long) ท่ีส้ินสดุสญัญา ก.พ. 2564 ท่ีราคา 30.10  

(1 สญัญา) 

ตวัอย่างการคาํนวณ บริการแลกดอลลารร์ายวนัก่อนวนัซ้ือขายวนัสดุท้ายของสญัญา 

ณ วนัท่ี 11 ก.พ. 2564 

ผู้นําเข้าต้องการปิดสถานะก่อนวนัส้ินสดุสญัญา โดย USD/THB Spot Rate 30.50 บาท 
 

ผู้นําเข้าส่งคาํสัง่ผ่าน JEDI โดยระบบจะส่ง Request ทาํรายการ Short USD Futures เพ่ือ

ปิดสถานะ และโอนเงิน USD เข้า FCD  

(Fee = ค่าส่วนต่างในการปิดสถานะก่อนวนัซ้ือขายวนัสดุท้ายของสญัญา (ด้านขาย 

Offer) ท่ีประกาศโดย KTB = 0.03 บาท) 
 

ผู้นําเข้าแลกเงินบาทเป็น USD @ 30.10 + 0.03 = 30.13 
 

กาํไร = [30.50 – (30.10 + 0.03)] * 1000 – ค่า Commission 2 ข้าง – ค่าธรรมเนียมการ 

             โอน FCD (ไม่รวม comm-in-lieu)  

         = 0.37 * 1000 – 11.88 * 2 – ค่าธรรมเนียมการโอน FCD (ไม่รวม comm-in-lieu)  

         = 346.24 – ค่าธรรมเนียมการโอน FCD (ไม่รวม comm-in-lieu)  

FCD 
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