
คู่มือการใช้งานโปรแกรม 

PST Block Trade Calculator 

 

          บริษัทหลกัทรัพย์  ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ได้จดัท าโปรแกรมชว่ยค านวณราคา                     

บนเว็บไซต์ POEMS ใช้ค านวณราคา Single Stock Futures ด้วยวิธีการ Block Trade  โดยเง่ือนไข               

และการค านวณ เป็นไปตามบริษัทก าหนด สรุปได้ดงันี ้  

1. การท าธุรกรรม แบบ Block Trade ต้องมีจ านวนสญัญาไมต่ ่ากว่าท่ีตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

ก าหนด   

2. อตัราดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมในการซือ้ขายล่วงหน้า ตามท่ีบริษัทก าหนด ค านวณจากมลูคา่                   
สญัญา  โดยค านวณตามจ านวนวนัถือครอง โดยมีอตัราคา่ขัน้ต ่า 4 วนัและไมต่ ่ากวา่ 0.01 บาทใน                           
ราคาปิดสถานะ บริษัทจะท าการรวมคา่ธรรมเนียมดงักลา่วไว้แล้ว   
 
2.1 การเปิดสถานะซือ้ (Open Long ) บริษัทฯคิดดอกเบีย้ในอตัรา 7 %ตอ่ปี  การคดิดอกเบีย้                     

จะคดิรวมในราคาตอนปิดสถานะ  (Short Close) 

2.2 การเปิดสถานะขาย (Open Short ) บริษัทฯคดิดอกเบีย้ในอตัรา 7.5 %ตอ่ปี การคดิดอกเบีย้ 

จะคดิรวมในราคาตอนปิดสถานะ  แตจ่ะเร่ิมคิดคา่ธรรมเนียมยืมหุ้นทนัที เม่ือสง่ค าสัง่ขาย     

       

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนประกอบของโปรแกรมค านวณ  Block Trade   
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ตัวอย่างการค านวณ  

กรอกข้อมลู : เปิดสถานะ Long  ADVANCH17 วนัท่ี 31/01/2560 และปิดสถานะในวนัท่ี 10/02/2560 

ตามรายละเอียดด้านลา่ง 

ผลลพัธ์ : ผลลพัธ์ท่ีแสดงด้านลา่ง ประกอบด้วยผลลพัธ์การเปิดสถานะและผลลพัธ์การปิดสถานะ 

 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายหน้าผลลัพธ์ : การเปิดสถานะ 

ช่ือฟิลด์

File Name

ลักษณะข้อมูล

Data Type

ค าอธิบาย

Description

ราคาฟิวเจอร์ส (Block trade) ราคา (บาท) 

ทศนิยม 5 ต าแหน่ง

แสดงราคาฟิวเจอร์ทีน่กัลงทนุได้รับจาก

การเปิดสถานะกบัทางบริษัทฯ เม่ือค าสัง่ซือ้/ขายหุ้น ตาม

ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงขาเข้า Match ครบ

จ านวนวนัถงึวนัทีส่ัญญา

หมดอายุ

จ านวนวนั แสดงจ านวนวนันบัจากวนัที ่เปิดสถานะ จนถงึวนัที ่

หมดอายสุัญญา 

ขนาดของสัญญา จ านวนหุ้นต่อสัญญา แสดงขนาดของสัญญาเป็นจ านวนหุ้นอ้างอิง

จ านวนสัญญาทีเ่ปิด จ านวนสัญญา แสดงจ านวนสัญญาทีเ่ปิด

มลูค่าของสัญญา จ านวนเงิน (บาท) 

ทศนิยม 2 ต าแหน่ง

แสดงมลูค่าทีแ่ท้จริงของสัญญาฟิวเจอร์ในขณะทีเ่ปิด

สถานะ ค านวณโดย:

ราคาหุ้นอ้างอิง x จ านวนหุ้นต่อ 1 สัญญา x จ านวนสัญญา

หลักประกนัรวมทีต้่องวางเงิน จ านวนเงิน (บาท) 

ทศนิยม 2 ต าแหน่ง

แสดงจ านวนเงินหลักประกนัในการเปิดสัญญาซือ้ขาย

ล่วงหน้า ค านวณโดย : 

อตัราหลักประกนัขัน้ต ่าต่อ 1 สัญญา x จ านวนสัญญา 

ค่าธรรมเนียมขาเปิด

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

จ านวนเงิน (บาท) 

ทศนิยม 2 ต าแหน่ง

แสดงข้อมลูจ านวนเงินค่าธรรมเนียมรวมทีจ่ะถกูเรียก

เก็บเม่ือเปิดสถานะ

ค านวณโดย :

ค่านายหน้า+ Trading Fee+VAT

ค่านายหน้า

ราคาฟิวเจอร์ x จ านวนหุ้นต่อ 1 สัญญา x จ านวน

สัญญา x 0.10%

Trading Fee

- ราคาฟิวเจอร์สต่อสัญญา <100 Trading

Fee สัญญาละ 0.51 บาท

- ราคาฟิวเจอร์สต่อสัญญา >100 Trading

Fee สัญญาละ 5.10 บาท

VAT

(ค่านายหน้า+ Trading Fee) x 7%

 

 



ค าอธิบายหน้าผลลัพธ์ : การปิดสถานะ 

ช่ือฟิลด์

File Name

ลักษณะข้อมูล

Data Type

ค าอธิบาย

Description

ราคาฟิวเจอร์ส (Block trade) ราคา (บาท) 

ทศนิยม 5 ต าแหน่ง

แสดงราคาฟิวเจอร์สทีน่กัลงทนุได้รับจาก

การปิดสถานะกบัทางบริษัทฯ เม่ือค าสัง่ซือ้/ขายหุ้น ตาม

ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงขาออก Match ครบ

จ านวนวนัถงึวนัทีถื่อครอง จ านวนวนั แสดงจ านวนวนันบัจากวนัที ่เปิดสถานะ จนถงึวนัที่

ปิดสถานะ และบริษัทฯ จะค านวณดอกเบีย้ขัน้ต ่า

4 วนั (นบัรวมวนัหยดุท าการด้วย)

ค่าธรรมเนียมขาปิด

(รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)

จ านวนหุ้นต่อสัญญา แสดงข้อมลูจ านวนเงินค่าธรรมเนียมรวมทีจ่ะถกูเรียก

เก็บเม่ือปิดสถานะ

ค านวณโดย :

ค่านายหน้า+ Trading Fee+VAT

ค่านายหน้า

ราคาฟิวเจอร์ส x จ านวนหุ้นต่อ 1 สัญญา x จ านวน

สัญญา x 0.10%

Trading Fee

- ราคาฟิวเจอร์สต่อสัญญา <100 Trading

Fee สัญญาละ 0.51 บาท

- ราคาฟิวเจอร์สต่อสัญญา >100 Trading

Fee สัญญาละ 5.10 บาท

VAT

(ค่านายหน้า+ Trading Fee) x 7%

ดอกเบีย้ค่าธรรมเนียม 

Block Trade

จ านวนเงิน (บาท) 

ทศนิยม 2 ต าแหน่ง

แสดงอตัราค่าธรรมเนียมจา่ยตามประกาศบริษัทฯ ค านวณ

โดย : 

1. กรณีปิดสถานะด้วย Short คิดอตัราดอกเบีย้ 7% ต่อปี 

2. หากปิดสถานะด้วย Long คิดอตัราดอกเบีย้ 7.5% ต่อปี

 ทัง้นี ้คิดตามจ านวนวนัทีถื่อครอง โดยมีขัน้ต ่า 4 วนัและ

ไมต่ ่ากวา่ 0.01 บาทต่อหุ้น

Net Profit / (Loss) จ านวนเงิน (บาท) 

ทศนิยม 2 ต าแหน่ง

แสดงข้อมลูประมาณการก าไร(ขาดทนุ) สุทธิ

หลังหกัดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมรวมแล้ว 

    

 



ภาคผนวก (Appendix) 

 

ค าอธิบายหน้าโปรแกรมค านวณ 

ช่ือฟิลด์

File Name

ค าอธิบาย

Description

เลือกสถานะ เพ่ือเลือกเปิดสถานะ โดยเลือก

Long เม่ือคาดวา่หลักทรัพย์มีแนวโน้มปรับตวัขึน้

Short เม่ือคาดวา่หลักทรัพย์มีแนวโน้มปรับตวัลดลง

วนัเปิดสถานะ เพ่ือเลือกวนัทีเปิดสถานะ  

หุ้นอ้างอิง เพ่ือเลือกซือ้หุ้นทีเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง  (Underlying 

Stock)โดยจะมีเฉพาะหุ้นที เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงส าหรับ

สินค้าSingle Stock Futures ตามที  ตลาดสัญญาซือ้ขาย

ล่วงหน้าฯ (TFEX) ประกาศ

สัญญาเดือน เพ่ือเลือกสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ตามเดือนทีส่ัญญาซือ้

ขายล่วงหน้าจะหมดอาย ุสัญญลักษณ์คือ 

H หมดอายใุนเดือน มีนาคม

M หมดอายใุนเดือน มิถนุายน

U หมดอายใุนเดือน กนัยายน

Z หมดอายใุนเดือน ธันวาคม

ตวัอยา่ง STECH17 คือ สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าของหุ้น 

STEC ทีจะหมดอายใุนเดือน มีนาคม ปี ค.ศ. 2017

ราคาหุ้นอ้างอิงทีเ่ปิดสถานะ เพ่ือกรอกข้อมลูราคาหุ้นทีใ่ช้เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาด

หลักทรัพย์บนกระดาน SETทีต้่องการจะเปิดสถานะ

จ านวนสัญญาทีเ่ปิด เพ่ือกรอกข้อมลูจ านวนสัญญาทีต้่องการเปิดสถานะ

(โดยต้องไมต่ ่ากวา่จ านวนสัญญาขัน้ต ่าตาม TFEX ก าหนด)

วนัทีปิ่ดสถานะ เลือกวนัทีปิดสถานะ

ราคาหุ้นอ้างอิงทีปิ่ดสถานะ เพ่ือกรอกข้อมลูราคาหุ้นทีใ่ช้เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาด

หลักทรัพย์บนกระดาน SETทีต้่องการจะปิดสถานะ  


