
 

       

Phillip Block Trades : รายละเอียดผลติภณัฑ์       เลขที่บญัชี.................................. 

ข้าพเจ้า.............................................................................................................รับทราบรายละเอียดและเงื่อนไขตา่งๆของผลติภณัฑ์ดงันี ้

ข้อความส าคัญ: 

Block Trade คือบริการซือ้ขายสญัญาลว่งหน้าที่ บมจ. หลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)  (“PST”) ท าหน้าที่สร้างสถานะฝ่ังตรงข้ามเพื่อจับ
คูส่ญัญาลว่งหน้ากบัลกูค้า  (ไมว่า่จะเป็นสถานะ Long หรือ Short) ตามความต้องการของลกูค้า โดยอ้างอิงจากราคาตลาดของสนิค้าอ้างอิง 
PST จะท ารายการ Put Through ผา่นตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ากบัลกูค้า โดยลกูค้าจะต้องมีหลกัประกนัท่ีเพียงพอ และลกูค้ารับทราบวา่ 

1) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้ามีอตัราทดและความเสีย่งสงู 
2) ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ามีสภาพคลอ่งไมส่งูและ 
3) ลกูค้าจ าเป็นต้องปิดสถานะกบั PST เทา่นัน้ 

 

รายละเอียดผลิตภณัฑ์ 

ข้อควรทราบ รายละเอียด 

สนิค้าอ้างอิงทีใ่ห้บริการ ตามทีต่ลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าก าหนด โดยในช่วงแรกจะเปิดให้บริการเฉพาะ Single Stock Futures 

ขนาดของรายการขัน้ต ่า 20 ,100 หรือ 500 สญัญาหรือตามที่ประกาศโดย ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

คา่ธรรมเนียม คา่ธรรมเนียมในการซือ้ลว่งหน้า ตามที่บริษัทก าหนด ค านวณจากมลูคา่สญัญาโดยอาจมีการ เปลีย่นแปลง
โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

คา่ธรรมเนียมในการขายลว่งหน้า ตามที่บริษัทก าหนด ค านวณจากมลูคา่สญัญาโดยอาจมกีาร เปลีย่นแปลง 
โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

คา่ธรรมเนียมจะถกูค านวณตามจ านวนวนัถือ โดยมีอตัราคา่ธรรมเนียมขัน้ต ่า 4 วนั  และไมต่ ่ากวา่ 0.01 บาท  
หรือ 0.01 บาท ส าหรับ Commodities ในราคาปิดสถานะ บริษัทจะท าการรวมคา่ธรรมเนียมดงักลา่วไว้แล้ว 

ส าหรับสถานะขาย บริษัทจะเร่ิมคิดคา่ธรรมเนยีม ทนัทีเมื่อสง่ค าสัง่ขาย  กรณีที่ค าสัง่ขายไมไ่ด้รับการยืนยนั  
บริษัทจะท าการคดิคา่ธรรมเนยีมโดยการหกัจากหลกัประกนั 

การสง่ค าสัง่ 1. ลกูค้าต้องท าสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนซือ้ขายลว่งหน้า และลงนามท้ายเอกสาร Phillip Block Trade          
รายละเอียดผลติภณัฑ์ 

2. ลกูค้าท าการสง่ค าสัง่ผา่นเบอร์โทรศพัท์ของบริษัทท่ีมีการบนัทกึเทปหรือ Online 
3. ค าสัง่จะสร้างรายการให้ได้ในกรณีทีห่ลกัประกนัเพียงพอเทา่นัน้ หากหลกัประกนัไมเ่พยีงพอ  ลกูค้ายอมรับ  
    วา่ PST สงวนสทิธ์ิในการล้างสถานะดงักลา่วโดยลกูค้าเป็นผู้ รับผลขาดทนุและคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง 
4. ลกูค้ายอมรับวา่ PST มีสทิธ์ิปฏิเสธค าสัง่ท่ีไมเ่หมาะสมโดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
5. หากค าสัง่ได้รับการยืนยนับางสว่น ลกูค้าอาจได้รับการติดตอ่ให้ปรับเปลีย่นราคา 
6. PST จะสร้างรายการซือ้ขายในบญัชีซือ้ขายลว่งหน้า หลงัจากค าสัง่ได้รับการจบัคูแ่ล้ว 
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หลกัประกนั  ไมต่ ่ากวา่ที่ก าหนดโดย FI Club 

เง่ือนไขเพิ่มเตมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับ RSS3D (ข้อ 11) 

1. ลกูค้าต้องปิดสถานะกบั PST เทา่นัน้ โดยคา่ธรรมเนยีมจะถกูค านวณรวมในราคาปิดสถานะ หากลกูค้าไม่   
    ปิดสถานะกบั PST ลกูค้าตกลงชดเชยการขาดทนุให้กบั PST รวมถงึคา่ธรรมเนยีมที่เก่ียวข้อง 
2. ส าหรับสถานะ Block Trade คงค้างในวนัซือ้ขายสดุท้ายของสญัญา ลกูค้าต้องปิดสถานะก่อน 16.00 น.    
    หากไมเ่ป็นตามนัน้ ลกูค้าตกลงให้ PST ท าการปิดสถานะให้อตัโนมตัิตามราคาตลาดในช่วงเวลานัน้ 
3. หากลกูค้าประสงค์จะ Rollover สญัญาไปในเดือนหรือไตรมาสถดัไป สญัญาลว่งหน้าปัจจบุนัจะถกูปิด  
    สถานะตามราคาที่ค านวณหลงัหกัคา่ธรรมเนยีม และสญัญาลว่งหน้าใหมจ่ะถกูสร้างขึน้ตามราคาตลาดใน  
    เวลานัน้ 
4. กรณี Corporate Action ส าหรับหุ้นอ้างอิง ลกูค้าตกลงที่จะปิดสถานะ Block Trade ก่อนวนัปิดสมดุ  
    ทะเบียน   
    ในกรณีที่มีการรับเงินปันผล PST อาจจ่ายเงินปันผลในอตัรา 90% ของที่จา่ยจริงโดยปรับในราคา  
    ปิดสถานะ  ซึง่ PST จะท าการยืนยนัก่อนจา่ย  
5. กรณีที่มีการปรับสญัญา สนิค้าโภคภณัฑ์  หรือกรณีก่อนเข้าสูเ่ดือนที่สง่มอบ ลกูค้าตกลงทีจ่ะปิดสถานะคง 
    ค้างที่มีอยู ่
6. ค าสัง่จะมีผลภายในวนัท าการและถกูยกเลกิในวนัเดียวกนั 
7. ลกูค้ายอมรับวา่ PST อาจท าการปิดสถานะของลกูค้าโดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
8. ในการยืนยนัค าสัง่ของลกูค้านัน้ PST อาจท าการถวัความเสีย่งในสถานะนัน้หรือไมต่ามที่พจิารณาโดย 
    สมควร 
9. ลกูค้ายืนยนัวา่ค าสัง่ซือ้ขายจะไมเ่ป็นผลให้เกิดรายการซือ้ขายทีผิ่ดกฎการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ และ 
    ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแหง่ประเทศไทย 

 10. PST อาจพิจารณาบงัคบัปิดสถานะ ก่อนวนัหยดุพิเศษโดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า                  
 11. PST ให้บริการซือ้ขาย RSS3D ในสญัญาเดือนไกลท่ีสดุ  โดยอ้างองิราคาจากสญัญา Tocom Rubber  
     เดือนไกลท่ีสดุเทา่นัน้  

- หากเปิดสถานะวนัท่ี 1-15 จะต้องปิดสถานะภายในสิน้เดือนนัน้ 
- หากเปิดสถานะวนัท่ี 16-31 จะต้องปิดสถานะภายในสิน้เดือนถดัไป 

คา่คอมมิชชัน่ อตัราคา่คอมมิชชัน่และคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง 
Single Stock : 

- 0.10% ของมลูคา่สญัญา 
คา่ธรรมเนียมตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

1) ราคาหุ้น  < 100 บาท 0.51 บาทตอ่สญัญา 
2) ราคาหุ้น  > 100 บาท: 5.10 บาท ตอ่สญัญา 

- คา่ธรรมเนียม กลต. และอื่นๆตามที่ก าหนด 
RSS3D :   

- ตามประกาศ FI Club 
- คา่ธรรมเนียม กลต. และอื่นๆตามที่ก าหนด 
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