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Phillip Block Trades : รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เลขที่บญ
ั ชี..................................

ข้ าพเจ้ า.............................................................................................................รับทราบรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆของผลิตภัณฑ์ดงั นี ้
ข้ อความสาคัญ:
Block Trade คือบริ การซื ้อขายสัญญาล่วงหน้ าที่ บมจ. หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) (“PST”) ทาหน้ าที่สร้ างสถานะฝั่ งตรงข้ ามเพื่อจับ
คูส่ ญ
ั ญาล่วงหน้ ากับลูกค้ า (ไม่วา่ จะเป็ นสถานะ Long หรื อ Short) ตามความต้ องการของลูกค้ า โดยอ้ างอิงจากราคาตลาดของสินค้ าอ้ างอิง
PST จะทารายการ Put Through ผ่านตลาดสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ ากับลูกค้ า โดยลูกค้ าจะต้ องมีหลักประกันที่เพียงพอ และลูกค้ ารับทราบว่า
1) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ ามีอตั ราทดและความเสีย่ งสูง
2) ตลาดสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ ามีสภาพคล่องไม่สงู และ
3) ลูกค้ าจาเป็ นต้ องปิ ดสถานะกับ PST เท่านัน้
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้ อควรทราบ

รายละเอียด

สินค้ าอ้ างอิงทีใ่ ห้ บริ การ ตามทีต่ ลาดสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ ากาหนด โดยในช่วงแรกจะเปิ ดให้ บริ การเฉพาะ Single Stock Futures
ขนาดของรายการขันต
้ ่า

20 ,100 , 500 , 1,000 สัญญาหรื อตามที่ประกาศโดย ตลาดสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการซื ้อล่วงหน้ า ตามที่บริษัทกาหนด คานวณจากมูลค่าสัญญาโดยอาจมีการ เปลีย่ นแปลง
โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ค่าธรรมเนียมในการขายล่วงหน้ า ตามที่บริ ษัทกาหนด คานวณจากมูลค่าสัญญาโดยอาจมีการ เปลีย่ นแปลง
โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ค่าธรรมเนียมจะถูกคานวณตามจานวนวันทีถ่ ือ โดยมีอตั ราค่าธรรมเนียมขันต
้ ่า 4 วัน และไม่ต่ากว่า 0.005
บาทต่อหุ้น หรื อ 0.01สาหรับ Commodities ในราคาปิ ดสถานะ บริ ษัทจะทาการรวมค่าธรรมเนียมดังกล่าวไว้
แล้ ว
สาหรับสถานะขาย บริ ษัทจะเริ่ มคิดค่าธรรมเนียม ทันทีเมื่อส่งคาสัง่ ขาย กรณีที่คาสัง่ ขายไม่ได้ รับการยืนยัน
บริ ษัทจะทาการคิดค่าธรรมเนียมโดยการหักจากหลักประกัน

การส่งคาสัง่

1. ลูกค้ าต้ องทาสัญญาแต่งตังตั
้ วแทนซื ้อขายล่วงหน้ า และลงนามท้ ายเอกสาร Phillip Block Trade
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
2. ลูกค้ าทาการส่งคาสัง่ ผ่านเบอร์ โทรศัพท์ของบริ ษัทที่มีการบันทึกเทปหรื อ Online
3. คาสัง่ จะสร้ างรายการให้ ได้ ในกรณีทหี่ ลักประกันเพียงพอเท่านัน้ หากหลักประกันไม่เพียงพอ ลูกค้ ายอมรับ
ว่า PST สงวนสิทธิ์ในการล้ างสถานะดังกล่าวโดยลูกค้ าเป็ นผู้รับผลขาดทุนและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง
4. ลูกค้ ายอมรับว่า PST มีสทิ ธิ์ปฏิเสธคาสัง่ ที่ไม่เหมาะสมโดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
5. หากคาสัง่ ได้ รับการยืนยันบางส่วน ลูกค้ าอาจได้ รับการติดต่อให้ ปรับเปลีย่ นราคา

6. PST จะสร้ างรายการซื ้อขายในบัญชีซื ้อขายล่วงหน้ า หลังจากคาสัง่ ได้ รับการจับคูแ่ ล้ ว
หลักประกัน

ไม่ต่ากว่าที่กาหนดโดย FI Club

เงื่อนไขเพิ่มเติม

1. ลูกค้ าต้ องปิ ดสถานะกับ PST เท่านัน้ โดยค่าธรรมเนียมจะถูกคานวณรวมในราคาปิ ดสถานะ หากลูกค้ าไม่
ปิ ดสถานะกับ PST ลูกค้ าตกลงชดเชยการขาดทุนให้ กบั PST รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง
2. สาหรับสถานะ Block Trade คงค้ างในวันซื ้อขายสุดท้ ายของสัญญา ลูกค้ าต้ องปิ ดสถานะก่อน 16.00 น.
หากไม่เป็ นตามนัน้ ลูกค้ าตกลงให้ PST ทาการปิ ดสถานะให้ อตั โนมัติตามราคาตลาดในช่วงเวลานัน้
3. หากลูกค้ าประสงค์จะ Rollover สัญญาไปในเดือนหรื อไตรมาสถัดไป สัญญาล่วงหน้ าปั จจุบนั จะถูกปิ ด
สถานะตามราคาที่คานวณหลังหักค่าธรรมเนียม และสัญญาล่วงหน้ าใหม่จะถูกสร้ างขึ ้นตามราคาตลาดใน
เวลานัน้
4. กรณี Corporate Action สาหรับหุ้นอ้ างอิง ลูกค้ าตกลงที่จะปิ ดสถานะ Block Trade ก่อนวันปิ ดสมุด
ทะเบียน
ในกรณีที่มีการรับเงินปั นผล PST อาจจ่ายเงินปั นผลในอัตรา 90% ของที่จา่ ยจริ งโดยปรับในราคา
ปิ ดสถานะ ซึง่ PST จะทาการยืนยันก่อนจ่าย
5. กรณีที่มีการปรับสัญญา สินค้ าโภคภัณฑ์ หรื อกรณีก่อนเข้ าสูเ่ ดือนที่สง่ มอบ ลูกค้ าตกลงทีจ่ ะปิ ดสถานะคง
ค้ างที่มีอยู่
6. คาสัง่ จะมีผลภายในวันทาการและถูกยกเลิกในวันเดียวกัน
7. ลูกค้ ายอมรับว่า PST อาจทาการปิ ดสถานะของลูกค้ าโดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
8. ในการยืนยันคาสัง่ ของลูกค้ านัน้ PST อาจทาการถัวความเสีย่ งในสถานะนันหรื
้ อไม่ตามที่พจิ ารณาโดย
สมควร
9. ลูกค้ ายืนยันว่าคาสัง่ ซื ้อขายจะไม่เป็ นผลให้ เกิดรายการซื ้อขายทีผ่ ิดกฎการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแห่งประเทศไทย
สาหรับ RSS3D (ข้ อ 11) 10. PST อาจพิจารณาบังคับปิ ดสถานะ ก่อนวันหยุดพิเศษโดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
11. PST ให้ บริ การซื ้อขาย RSS3D ในสัญญาเดือนไกลที่สดุ โดยอ้ างอิงราคาจากสัญญา Tocom Rubber
เดือนไกลที่สดุ เท่านัน้
- หากเปิ ดสถานะวันที่ 1-15 จะต้ องปิ ดสถานะภายในสิ ้นเดือนนัน้
- หากเปิ ดสถานะวันที่ 16-31 จะต้ องปิ ดสถานะภายในสิ ้นเดือนถัดไป
ค่าคอมมิชชัน่

อัตราค่าคอมมิชชัน่ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง
Single Stock :
- 0.10% ของมูลค่าสัญญา
ค่าธรรมเนียมตลาดสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
1) ราคาหุ้น < 100 บาท 0.51 บาทต่อสัญญา
2) ราคาหุ้น > 100 บาท: 5.10 บาท ต่อสัญญา
- ค่าธรรมเนียม กลต. และอื่นๆตามที่กาหนด
RSS3D :
- ตามประกาศ FI Club
- ค่าธรรมเนียม กลต. และอื่นๆตามที่กาหนด

ลงชื่อ....................................................................ลูกค้ า
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