คู่มือการใช้ งานโปรแกรม
PST Block Trade Calculator

บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้ จดั ทาโปรแกรมช่วยคานวณราคา
บนเว็บไซต์ POEMS ใช้ คานวณราคา Single Stock Futures ด้ วยวิธีการ Block Trade โดยเงื่อนไข
และการคานวณ เป็ นไปตามบริษัทกาหนด สรุปได้ ดงั นี ้
1. การทาธุรกรรม แบบ Block Trade ต้ องมีจานวนสัญญาไม่ต่ากว่าที่ตลาดสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
กาหนด
2. อัตราดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมในการซื ้อขายล่วงหน้ า ตามที่บริษัทกาหนด คานวณจากมูลค่า
สัญญา โดยคานวณตามจานวนวันถือครอง โดยมีอตั ราค่าขันต
้ ่า 4 วันและไม่ต่ากว่า 0.01 บาทใน
ราคาปิ ดสถานะ บริษัทจะทาการรวมค่าธรรมเนียมดังกล่าวไว้ แล้ ว
2.1 การเปิ ดสถานะซื ้อ (Open Long ) บริษัทฯคิดดอกเบี ้ยในอัตรา 7 %ต่อปี การคิดดอกเบี ้ย
จะคิดรวมในราคาตอนปิ ดสถานะ (Short Close)
2.2 การเปิ ดสถานะขาย (Open Short ) บริษัทฯคิดดอกเบี ้ยในอัตรา 7.5 %ต่อปี การคิดดอกเบี ้ย
จะคิดรวมในราคาตอนปิ ดสถานะ แต่จะเริ่มคิดค่าธรรมเนียมยืมหุ้นทันที เมื่อส่งคาสัง่ ขาย

ส่ วนประกอบของโปรแกรมคานวณ Block Trade

( หน้าภาษาไทย )

( English page )

ตัวอย่ างการคานวณ
กรอกข้ อมูล : เปิ ดสถานะ Long ADVANCH17 วันที่ 31/01/2560 และปิ ดสถานะในวันที่ 10/02/2560
ตามรายละเอียดด้ านล่าง
ผลลัพธ์ : ผลลัพธ์ที่แสดงด้ านล่าง ประกอบด้ วยผลลัพธ์การเปิ ดสถานะและผลลัพธ์การปิ ดสถานะ

คาอธิบายหน้ าผลลัพธ์ : การเปิ ดสถานะ
ชื่อฟิ ลด์
ลักษณะข้ อมูล
File Name
Data Type
ราคาฟิ วเจอร์ส (Block trade) ราคา (บาท)
ทศนิยม 5 ตาแหน่ง

คาอธิบาย
Description
แสดงราคาฟิ วเจอร์ทนี่ กั ลงทุนได้ รบั จาก
การเปิ ดสถานะกับทางบริษัทฯ เมือ่ คาสัง่ ซื ้อ/ขายหุ้น ตาม
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงขาเข้ า Match ครบ

จานวนวันถึงวันทีส่ ัญญา

จานวนวัน

หมดอายุ

แสดงจานวนวันนับจากวันที่ เปิ ดสถานะ จนถึงวันที่
หมดอายุสัญญา

ขนาดของสัญญา

จานวนหุ้นต่อสัญญา

แสดงขนาดของสัญญาเป็ นจานวนหุ้นอ้ างอิง

จานวนสัญญาทีเ่ ปิ ด

จานวนสัญญา

แสดงจานวนสัญญาทีเ่ ปิ ด

มูลค่าของสัญญา

จานวนเงิน (บาท)

แสดงมูลค่าทีแ่ ท้ จริงของสัญญาฟิ วเจอร์ในขณะทีเ่ ปิ ด

ทศนิยม 2 ตาแหน่ง

สถานะ คานวณโดย:
ราคาหุ้นอ้ างอิง x จานวนหุ้นต่อ 1 สัญญา x จานวนสัญญา

หลักประกันรวมทีต่ ้ องวางเงิน จานวนเงิน (บาท)
ทศนิยม 2 ตาแหน่ง

แสดงจานวนเงินหลักประกันในการเปิ ดสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ า คานวณโดย :
อัตราหลักประกันขั ้นต่าต่อ 1 สัญญา x จานวนสัญญา

ค่าธรรมเนียมขาเปิ ด

จานวนเงิน (บาท)

แสดงข้ อมูลจานวนเงินค่าธรรมเนียมรวมทีจ่ ะถูกเรียก

(รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)

ทศนิยม 2 ตาแหน่ง

เก็บเมือ่ เปิ ดสถานะ
คานวณโดย :
ค่ านายหน้ า+ Trading Fee+VAT
ค่ านายหน้ า
ราคาฟิ วเจอร์ x จานวนหุ้นต่อ 1 สัญญา x จานวน
สัญญา x 0.10%
Trading Fee
- ราคาฟิ วเจอร์สต่อสัญญา <100 Trading
Fee สัญญาละ 0.51 บาท
- ราคาฟิ วเจอร์สต่อสัญญา >100 Trading
Fee สัญญาละ 5.10 บาท
VAT
(ค่านายหน้ า+ Trading Fee) x 7%

คาอธิบายหน้ าผลลัพธ์ : การปิ ดสถานะ
ชื่อฟิ ลด์
ลักษณะข้ อมูล
File Name
Data Type
ราคาฟิ วเจอร์ส (Block trade) ราคา (บาท)
ทศนิยม 5 ตาแหน่ง

คาอธิบาย
Description
แสดงราคาฟิ วเจอร์สทีน่ กั ลงทุนได้ รบั จาก
การปิ ดสถานะกับทางบริษัทฯ เมือ่ คาสัง่ ซื ้อ/ขายหุ้น ตาม
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงขาออก Match ครบ

จานวนวันถึงวันทีถ่ อื ครอง

จานวนวัน

แสดงจานวนวันนับจากวันที่ เปิ ดสถานะ จนถึงวันที่
ปิ ดสถานะ และบริษัทฯ จะคานวณดอกเบี ้ยขั ้นต่า
4 วัน (นับรวมวันหยุดทาการด้ วย)

ค่าธรรมเนียมขาปิ ด

จานวนหุ้นต่อสัญญา

(รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)

แสดงข้ อมูลจานวนเงินค่าธรรมเนียมรวมทีจ่ ะถูกเรียก
เก็บเมือ่ ปิ ดสถานะ
คานวณโดย :
ค่ านายหน้ า+ Trading Fee+VAT
ค่ านายหน้ า
ราคาฟิ วเจอร์ส x จานวนหุ้นต่อ 1 สัญญา x จานวน
สัญญา x 0.10%
Trading Fee
- ราคาฟิ วเจอร์สต่อสัญญา <100 Trading
Fee สัญญาละ 0.51 บาท
- ราคาฟิ วเจอร์สต่อสัญญา >100 Trading
Fee สัญญาละ 5.10 บาท
VAT
(ค่านายหน้ า+ Trading Fee) x 7%

ดอกเบี ้ยค่าธรรมเนียม

จานวนเงิน (บาท)

แสดงอัตราค่าธรรมเนียมจ่ายตามประกาศบริษัทฯ คานวณ

Block Trade

ทศนิยม 2 ตาแหน่ง

โดย :
1. กรณีปิดสถานะด้ วย Short คิดอัตราดอกเบี ้ย 7% ต่อปี
2. หากปิ ดสถานะด้ วย Long คิดอัตราดอกเบี ้ย 7.5% ต่อปี
ทั ้งนี ้ คิดตามจานวนวันทีถ่ อื ครอง โดยมีขั ้นต่า 4 วันและ
ไม่ต่ากว่า 0.01 บาทต่อหุ้น

Net Profit / (Loss)

จานวนเงิน (บาท)

แสดงข้ อมูลประมาณการกาไร(ขาดทุน) สุทธิ

ทศนิยม 2 ตาแหน่ง

หลังหักดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมรวมแล้ ว

ภาคผนวก (Appendix)

คาอธิบายหน้ าโปรแกรมคานวณ
ชื่อฟิ ลด์
File Name
เลือกสถานะ

คาอธิบาย
Description
เพื่อเลือกเปิ ดสถานะ โดยเลือก
Long เมือ่ คาดว่าหลักทรัพย์มีแนวโน้ มปรับตัวขึ ้น
Short เมือ่ คาดว่าหลักทรัพย์มีแนวโน้ มปรับตัวลดลง

วันเปิ ดสถานะ

เพื่อเลือกวันทีเปิ ดสถานะ

หุ้นอ้ างอิง

เพื่อเลือกซื ้อหุ้นทีเป็ นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying
Stock)โดยจะมีเฉพาะหุ้นที เป็ นหลักทรัพย์อ้างอิงสาหรับ
สินค้ าSingle Stock Futures ตามที ตลาดสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ าฯ (TFEX) ประกาศ

สัญญาเดือน

เพื่อเลือกสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ตามเดือนทีส่ ัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ าจะหมดอายุ สัญญลักษณ์ คือ
H หมดอายุในเดือน มีนาคม
M หมดอายุในเดือน มิถนุ ายน
U หมดอายุในเดือน กันยายน
Z หมดอายุในเดือน ธันวาคม
ตัวอย่าง STECH17 คือ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าของหุ้น
STEC ทีจะหมดอายุในเดือน มีนาคม ปี ค.ศ. 2017

ราคาหุ้นอ้ างอิงทีเ่ ปิ ดสถานะ เพื่อกรอกข้ อมูลราคาหุ้นทีใ่ ช้ เป็ นหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาด
หลักทรัพย์บนกระดาน SETทีต่ ้ องการจะเปิ ดสถานะ
จานวนสัญญาทีเ่ ปิ ด

เพื่อกรอกข้ อมูลจานวนสัญญาทีต่ ้ องการเปิ ดสถานะ
(โดยต้ องไม่ต่ากว่าจานวนสัญญาขั ้นต่าตาม TFEX กาหนด)

วันทีป
่ ิ ดสถานะ

เลือกวันทีปิดสถานะ

ราคาหุ้นอ้ างอิงทีป
่ ิ ดสถานะ

เพื่อกรอกข้ อมูลราคาหุ้นทีใ่ ช้ เป็ นหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาด
หลักทรัพย์บนกระดาน SETทีต่ ้ องการจะปิ ดสถานะ

