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บนัทึกข้อตกลงการท าธรุกรรมซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท Single Stock Future (Block Trade) 

 

 
บนัทกึขอ้ตกลงฉบบันี้ท ำขึน้ที ่ระหว่ำง  “ลูกค้า” ฝ่ำยหนึ่ง กบั  
บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่ำ “บริษทั”  อกีฝ่ำยหนึ่ง (ในกรณีทีห่มำยถงึทัง้สองฝ่ำยจะเรยีกรวมกนัว่ำ “คู่สญัญา”)  
โดยท่ี ลูกคำ้มคีวำมประสงค์ท ำธุรกรรมซื้อขำยสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำประเภท Single Stock Futures (“SSF”) ด้วยวธิกีำรซื้อขำยที่บนัทกึรำยกำรจบัคู่ตำมรำคำและ

จ ำนวนสญัญำที่ได้ตกลงกนั (Block Trade) เข้ำมำยงัระบบกำรซื้อขำยสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำของ บรษิัท ตลำดสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) (“TFEX”) ซึง่ต่อไปนี้เรยีกว่ำ “SSF Block Trade”  

 โดยเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น (เฉพำะกรณีทีลู่กคำ้เป็นผูล้งทุนสถำบนั) ทัง้นี้ ไม่ว่ำบรษิทัจะเขำ้เป็นคู่สญัญำกบัลูกคำ้โดยตรง หรอื 
บรษิทัจะเจรจำตกลงท ำธุรกรรม SSF Block Trade กบับุคคลอื่น  

คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจึงตกลงท าบนัทึกข้อตกลงฉบบัน้ีโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. คู่สญัญำตกลงและยอมรบัว่ำ กำรใดๆ ที่ได้กระท ำไปภำยใต้บนัทกึฉบบันี้ คู่สญัญำประสงค์ที่จะใหม้ผีลผูกพนัตำมสทิธแิละหน้ำที่ระหว่ำงกนั คู่สญัญำฝ่ำยหนึ่ง

ฝ่ำยใดไม่อำจยกเอำเหตุที่ตนได้กระท ำกำรไปในนำมหรอืเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นมำเป็นเหตุให้ต้องหลุดพ้นหรอืปฏิเสธควำมรบัผดิตำมบนัทึกฉบับนี้  
นอกจำกนี้ คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงว่ำ กำรใดๆ ภำยใตบ้นัทกึขอ้ตกลงนี้ทีก่ระท ำขึน้โดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่คู่สญัญำหรอืผูร้บัมอบอ ำนำจของคู่สญัญำ จะไม่มผีล
ผกูพนัคู่สญัญำ และหำกเกดิควำมเสยีหำยขึน้ไม่ว่ำกรณีใดๆ คู่สญัญำจะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งต่อกนัแต่ประกำรใด 

2. คู่สญัญำตกลงกนัว่ำ กำรเปิดและปิดฐำนะ  และ กำรก ำหนดรำคำเพื่อเปิดและปิดฐำนะ SSF Block Trade ระหว่ำงกนั จะเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วธิีกำร และ
เงื่อนไขทีก่ ำหนดไวใ้นบนัทกึขอ้ตกลงฉบบันี้ และ/หรอื ตำมทีบ่รษิทัประกำศก ำหนด ทัง้นี้ ลูกคำ้สำมำรถตรวจสอบหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขตำมประกำศ
ไดจ้ำกเวบ็ไซต์ของบรษิทั และ/หรอื ทีท่ ำกำรของบรษิทั และ/หรอื สอบถำมจำกผูแ้นะน ำกำรลงทุน 

ในกรณีทีบ่รษิทัเป็นตวักลำงในกำรเจรจำตกลงกบับุคคลอื่นเพื่อใหลู้กคำ้เขำ้เป็นคู่สญัญำในธุรกรรม SSF Block Trade กบับุคคลนัน้ๆ ลูกคำ้ยอมรบัและตกลงท ำ
ธุรกรรม SSF Block Trade ตำมรำคำทีม่กีำรส่งค ำสัง่เพื่อจบัคู่ซื้อขำยกนัใน TFEX นอกจำกนี้ ลูกคำ้ยอมรบัและตกลงปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไข
ทีบุ่คคลนัน้ๆ ประกำศก ำหนด 

3. ในกรณีทีลู่กคำ้ส่งค ำสัง่เพื่อเปิดฐำนะ SSF Block Trade  มำยงับรษิทั และบรษิทัไดด้ ำเนินกำรใดๆ เพื่อทีจ่ะเขำ้ผกูพนัในกำรท ำธุรกรรม SSF Block Trade ตำม

ค ำสัง่ของลูกคำ้แลว้ หำกปรำกฏภำยหลงัว่ำลูกคำ้ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงค ำสัง่รำยกำรซื้อขำย ไม่ว่ำ กรณีใดๆ และเป็นผลใหไ้ม่สำมำรถท ำธุรกรรม SSF Block 

Trade ตำมที่ตกลงกนัไวน้ัน้ ลูกคำ้จะต้องชดใชบ้รรดำค่ำใชจ้่ำย ค่ำธรรมเนียม และค่ำเสยีหำยอื่นใด อนัเนื่องมำจำกกำรใดๆ ตำมที่บรษิทัได้ด ำเนินกำรไปเพื่อ

วตัถุประสงคส์ ำหรบักำรจะเขำ้ผกูพนัในกำรท ำธุรกรรม SSF Block Trade กบัลูกคำ้ พรอ้มทัง้ชดใชด้อกเบีย้ในอตัรำดอกเบีย้ผดินัดทีบ่รษิทัก ำหนด โดยค ำนวณ

ตัง้แต่วนัที่บรษิัทไม่สำมำรถท ำธุรกรรม SSF Block Trade ตำมที่ตกลงไว้จนกว่ำบรษิัทจะได้รบัช ำระค่ำใช้จ่ำย ค่ำธรรมเนียม และค่ำเสยีหำยจำกลูกค้ำจน

ครบถว้น 

4. ในกรณีที่คู่สญัญำได้ตกลงเขำ้ท ำธุรกรรม SSF Block Trade ระหว่ำงกนั และบรษิทัได้ยนืยนักบัลูกค้ำว่ำสำมำรถท ำรำยกำร SSF Block Trade ได้แล้ว หำก
ปรำกฏภำยหลงัว่ำคู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดไม่ท ำกำรส่งค ำสัง่ไปยงั TFEX ภำยในเวลำทีก่ ำหนดไม่ว่ำดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ำม และเป็นผลใหก้ำรท ำรำยกำร SSF 
Block Trade ไม่เกดิขึน้ตำมที่ได้ตกลงกนัไวน้ัน้ คู่สญัญำฝ่ำยที่ไม่ได้ท ำกำรส่งค ำสัง่นั ้นจะต้องชดใชบ้รรดำค่ำใช้จ่ำย ค่ำธรรมเนียม และค่ำเสยีหำยอื่นใดใหแ้ก่
คู่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่ง อนัเนื่องมำจำกกำรใดๆ ตำมที่คู่สญัญำฝ่ำยนัน้ได้ด ำเนินกำรไปเพื่อวตัถุประสงค์ส ำหรบักำรจะเขำ้ผูกพนัตำมธุรกรรม SSF Block Trade 
นัน้ๆ ซึง่รวมถงึ (แต่ไม่จ ำกดัเพยีง) ควำมเสยีหำยจำกกำรทีคู่่สญัญำไดเ้ขำ้ป้องกนัควำมเสีย่งในกำรเปิดฐำนะ SSF Block Trade  ดว้ยกำรซื้อหรอืขำยหลกัทรพัย์
อำ้งองิทีเ่กีย่วขอ้ง (Hedging) ควำมเสยีหำยจำกส่วนต่ำงของรำคำหลกัทรพัยอ์ำ้งองิ เป็นตน้ 

5. ในกรณีที่ลูกคำ้เปิดฐำนะ SSF Block Trade แล้ว โดยไม่ค ำนึงว่ำคู่สญัญำในกำรเปิดฐำนะ SSF Block Trade ดงักล่ำวจะเป็นบรษิทัหรอืเป็นบุคคลอื่นที่บรษิัท
เจรจำตกลงท ำธุรกรรมตำมควำมประสงค์ของลูกค้ำ ลูกค้ำตกลงว่ำจะด ำเนินกำรใหม้กีำรเข้ำท ำธุรกรรม SSF Block Trade เพื่อปิดฐำนะ SSF Block Trade 
นัน้ๆ กบัคู่สญัญำในธุรกรรม SSF Block Trade ทีต่นไดเ้ปิดฐำนะไวเ้ท่ำนัน้ โดยจะไม่ด ำเนินกำรใดๆ เพื่อใหม้ผีลเทยีบเท่ำกำรปิดฐำนะ SSF Block Trade ดว้ย
ตนเองหรอืกบับุคคลอื่นใน TFEX และ/หรอื ตอ้งไม่ใหม้กีำรถอืฐำนะ SSF Block Trade นัน้ๆ จนครบก ำหนดอำยุ เวน้แต่จะเป็นไปตำมเหตุสุดวสิยัหรอืขอ้ยกเวน้
ทีก่ ำหนดไวใ้นบนัทกึขอ้ตกลงฉบบันี้ หรอืไดร้บัควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกคู่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งก่อน 

ในกรณีทีลู่กคำ้มคีวำมประสงคจ์ะต่อฐำนะ SSF Block Trade (Rollover) ลูกคำ้จะตอ้งส่งค ำสัง่ต่อฐำนะ SSF Block Trade ภำยในวนัและเวลำทีก่ ำหนด โดยกำร
ค ำนวณรำคำส ำหรบัธุรกรรม Rollover จะเป็นไปตำมวธิกีำรทีก่ ำหนด ทัง้นี้ กรณีทีบ่รษิทัเป็นคู่สญัญำกบัลูกคำ้ ใหอ้ำ้งองิหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขตำม 
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บนัทึกข้อตกลงการท าธรุกรรมซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท Single Stock Future (Block Trade) 

 

รำยละเอยีดแนบท้ำยบนัทกึขอ้ตกลงฉบบันี้ และกรณีทีบ่รษิทัเจรจำกบับุคคลอื่นเพื่อเขำ้เป็นคู่สญัญำกบัลูกคำ้ ใหอ้ำ้งองิหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขที่บุคคล
นัน้ๆ ประกำศก ำหนด 

หำกลูกคำ้ท ำผดิเงื่อนไขโดยกำรปิดฐำนะ SSF Block Trade ทีไ่ดเ้ปิดไวต้่อกนักบับุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สญัญำ ลูกคำ้ตอ้งรบัผดิชอบบรรดำค่ำใช่จ่ำย ค่ำธรรมเนียม 
และค่ำเสยีหำยที่เกดิขึน้ พรอ้มทัง้ชดใช้ดอกเบี้ยในอตัรำดอกเบี้ยผดินัดที่บรษิทัก ำหนด ซึ่งค ำนวณตัง้แต่วนัที่ลูกคำ้ท ำผดิเงื่อนไขในกำรปิดฐำนะ SSF Block 
Trade จนกว่ำคู่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งจะไดร้บัช ำระค่ำใชจ้่ำย ค่ำธรรมเนียม และค่ำเสยีหำยจนครบถว้น 

6. บรษิทัขอสงวนสทิธใินกำรปิดฐำนะ SSF Block Trade คงคำ้ง กบัลูกคำ้ในทนัท ีเมื่อเกดิเหตุกำรณ์ตำมเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นขอ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี้ 
6.1 กรณีทีบ่รษิทัตอ้งบงัคบัปิดฐำนะ SSF Block Trade (Force close) ตำมหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัและหน่วยงำนก ำกบัดูแลทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

6.2 กรณีทีม่ ีCorporate Action โดยบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัยอ์ำ้งองิ เวน้แต่จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นตำมเอกสำรแนบทำ้ยบนัทกึขอ้ตกลงฉบบันี้  

6.3 กรณีที่ลูกคำ้มฐีำนะขำย SSF Block Trade คงคำ้ง (Short Open Position) และบรษิทัที่ออกหลกัทรพัยอ์้ำงองิประกำศจ่ำยเงนิปันผล (ตำมรำยละเอยีดที่
ระบุไวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยบนัทกึขอ้ตกลงฉบบันี้) หรอื กรณีทีลู่กคำ้มฐีำนะขำย SSF Block Trade คงคำ้ง และคู่สญัญำในธุรกรรม SSF Block Trade ของ
ลูกคำ้มคีวำมจ ำเป็นต้องปิดฐำนะ Short  Sell ของหลกัทรพัย์อ้ำงองิและไม่สำมำรถจดัหำหลกัทรพัย์อ้ำงองิเพื่อมำใช้ป้องกนัควำมเสีย่งจำกกำรเข้ำเป็น
คู่สญัญำของฐำนะขำย SSF Block Trade คงคำ้งของลูกคำ้ได ้

6.4 กรณีทีลู่กคำ้มฐีำนะ SSF Block Trade คงคำ้ง จนถงึวนัและเวลำทีคู่่สญัญำในธุรกรรม SSF Block Trade ของลูกคำ้ ก ำหนดใหลู้กคำ้สำมำรถมฐีำนะ SSF 
Block Trade ได้ก่อนที่ SSF Block Trade จะครบก ำหนดอำยุ และลูกค้ำไม่ได้แจ้งควำมประสงค์ในกำรปิด  SSF Block Trade ภำยในเวลำที่คู่สญัญำ
ก ำหนด เวน้แต่จะเป็นไปตำมเหตุสุดวสิยัหรอืขอ้ยกเวน้ทีก่ ำหนดไว้ 

6.5 กรณีอื่นใดตำมควำมจ ำเป็นและดุลยพนิิจที่บรษิัทเห็นสมควร  ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ำกดัเพยีง) กำรปิดฐำนะ SSF Block Trade ซึ่งเป็นไปตำมค ำสัง่ของ
ทำงกำร เป็นตน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจะแจง้ใหลู้กคำ้ทรำบล่วงหน้ำตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที่บรษิทัก ำหนด และลูกคำ้ตกลงและยนิยอมรบัผลจำกกำรปิดฐำนะ SSF Block Trade โดย
ไม่มขีอ้โตแ้ยง้แต่ประกำรใด 

7. บรษิทัก ำหนดใหม้กีำรวำงหลกัประกนัเพิม่เตมิ โดยค ำนวณมลูค่ำหลกัประกนัจำกบญัชซีื้อขำยสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และ บญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์ ส ำหรบักำร
ถอืครองฐำนะ SSF Block Trade ทีม่มีลูค่ำตำมทีบ่รษิทัก ำหนด หำกลูกคำ้ไม่สำมำรถด ำรงมลูค่ำหลกัประกนัไดต้ำมก ำหนด บรษิทัอำจขอใหลู้กคำ้ด ำเนินกำรลด
ฐำนะ SSF Block Trade หรอืน ำหลกัประกนัมำวำงเพิม่ โดยหำกลูกค้ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมเกณฑ์ที่บรษิทัก ำหนด บรษิัทขอสงวนสทิธิไม่ให้
ลูกคำ้เปิดฐำนะเพิม่ หรอืปรบัลดวงเงนิลูกคำ้ในบญัชดีงักล่ำว 

8. บรษิทัขอสงวนสทิธทิี่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรอื ยกเลกิขอ้ควำมใดๆ ในบนัทกึขอ้ตกลงฉบบันี้ตำมที่บรษิทัพจิำรณำเหน็สมควรโดยไม่ตอ้งได้รบัควำมยนิยอม
จำกลูกคำ้ โดยบรษิทัจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวใหลู้กคำ้ทรำบทำงอเีมล (E-Mail) หรอืโทรศพัท์ตำมหมำยเลขทีลู่กคำ้ใหไ้ว ้หรอืตำมวธิกีำรอื่นใดที่บรษิทั
ก ำหนด และลูกค้ำตกลงที่จะปฏิบตัติำมที่มกีำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยเคร่งครดั ทัง้นี้ กำรเปลี่ยนแปลงหรอืกำรยกเลิกใดๆ ตำมบนัทึกข้อตกลงฉบบันี้จะไม่
กระทบถงึสทิธแิละหน้ำที่ของลูกคำ้ที่จะตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดใดๆ ส ำหรบัฐำนะ  SSF Block Trade คงคำ้งที่มอียู่ก่อน เวน้แต่คู่สญัญำจะตกลงกนัเป็นอย่ำง
อื่น 

9. กำรติดต่อ และ/หรอื กำรเจรจำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบักำรท ำธุรกรรม SSF Block Trade ภำยใต้บนัทึกข้อตกลงฉบบันี้ คู่สญัญำสำมำรถบนัทึกเสยีง และ/หรอื 
ขอ้ควำมกำรสื่อสำรและกำรสนทนำดงักล่ำวของคู่สญัญำได้ คู่สญัญำตกลงยอมรบัหลกัฐำนทีป่รำกฏในสื่อบนัทกึต่ำงๆ เช่น เทปบนัทกึเสยีง ไฟลบ์นัทกึเสยีง กำร
ตดิต่อผ่ำนระบบโทรสำร กำรตดิต่อผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์จดหมำยอเิลก็ทรอนิกส/์อเีมล (E-Mail) หรอืสื่ออื่นใดตำมทีท่ำงกำรก ำหนด ถงึแมจ้ะไม่ไดล้งลำยมอื
ชื่อกต็ำม 

10. บรษิทัขอสงวนสทิธใินกำรปฏเิสธทีจ่ะเขำ้ท ำธุรกรรม SSF Block Trade กบัลูกคำ้ โดยไม่ตอ้งบอกกล่ำวล่วงหน้ำ หำกบรษิทัพจิำรณำแลว้เหน็ว่ำอำจมคีวำมเสีย่ง
ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคตจำกกำรเขำ้ท ำธุรกรรมดงักล่ำว  

11. ลูกคำ้ตกลงว่ำจะไม่เรยีกรอ้ง ฟ้องรอ้ง หรอืด ำเนินกำรอื่นใดต่อบรษิทั ในควำมเสยีหำยใดๆ ที่ลูกคำ้ได้รบัอนัเนื่องมำจำกกำรกระท ำหรอื งดเวน้กระท ำกำรของ
ลูกคำ้หรอืบุคคลอื่นใดในกำรซื้อขำย SSF Block Trade อนันอกเหนือจำกกำรควบคุมของบรษิทั 

12. คู่สญัญำแต่ละฝ่ำยสำมำรถยกเลกิบนัทกึขอ้ตกลงฉบบันี้ได ้โดยบอกกล่ำวใหคู้่สญัญำอกีทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 7(เจด็) วนัท ำกำร และ
กำรยกเลกิบนัทกึขอ้ตกลงฉบบันี้ จะไม่กระทบถงึสทิธแิละหน้ำทีข่องคู่สญัญำแต่ละฝ่ำยซึง่ไดม้ขีึน้ก่อนกำรบอกเลกิบนัทกึขอ้ตกลงฉบบันี้จะมผีลบงัคบั ในกรณีที่
ถอืว่ำบนัทกึฉบบันี้สิน้สุดลง บรษิทัมสีทิธปิิดฐำนะ SSF Block Trade คงคำ้งกบัลูกคำ้ไดต้ำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนด 
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บนัทึกข้อตกลงการท าธรุกรรมซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท Single Stock Future (Block Trade) 

 

13. บนัทกึขอ้ตกลง เอกสำรแนบท้ำยบนัทกึขอ้ตกลงฉบบันี้ รวมถงึประกำศที่เกี่ยวขอ้งกบักำรท ำธุรกรรม SSF Block Trade ใหถ้อืเป็นส่วนหนึ่งของสญัญำแต่งตัง้
ตวัแทนซื้อขำยสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำทีลู่กคำ้ท ำไวก้บับรษิทั หำกมไิด้มขีอ้ก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ใหถ้อืว่ำ ค ำนิยำม ขอ้ก ำหนดใดๆ ที่ ระบุไวใ้นสญัญำแต่งตัง้
ตวัแทนซื้อขำยสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำยงัคงมผีลบงัคบัใช้ 

 

เอกสารแนบท้าย - หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการท าธรุกรรม SSF Block Trade กรณีท่ีบริษทัเข้าเป็นคู่สญัญากบัลูกค้า 
 

การเปิดและปิดฐานะ SSF Block Trade 

1. ลูกคำ้ตกลงจะส่งค ำสัง่เพื่อท ำธุรกรรม SSF Block Trade ดว้ยตนเองหรอืผูร้บัมอบอ ำนำจของลูกคำ้ โดยตอ้งส่งค ำสัง่ผ่ำนหมำยเลขโทรศพัทท์ี่มรีะบบเทปบนัทกึเสยีง  
หรอืวธิอีื่นใดตำมทีบ่รษิทัก ำหนดเท่ำนัน้  

2. ในกรณีที่ค ำสัง่ซื้อขำยหลกัทรพัย์อำ้งองิไดร้บักำรจบัคู่เพยีงบำงส่วน (Partial Match) และไม่สำมำรถส่งค ำสัง่เพื่อท ำธุรกรรม SSF Block Trade ได้ เนื่องจำกจ ำนวน
หลกัทรพัย์อำ้งองิทีไ่ดร้บักำรจบัคู่ไม่เพยีงพอส ำหรบักำรท ำ SSF Block Trade ตำมจ ำนวนสญัญำขัน้ต ่ำที ่TFEX ก ำหนด จ ำนวนหลกัทรพัยอ์ำ้งองิส่วนที่เหลอืจะถูก
ส่งค ำสัง่ดว้ยรำคำปิด หรอื ATC (At the Close) เท่ำนัน้  ทัง้นี้ เวน้แต่จะมกีำรตกลงไวเ้ป็นอย่ำงอื่นล่วงหน้ำ 

3. ในกรณีที่ค ำสัง่ซื้อขำยหลกัทรพัย์อ้ำงอิงได้รบักำรจับคู่เพยีงบำงส่วน (Partial Match) แต่สำมำรถส่งค ำเพื่อท ำธุรกรรม SSF Block Trade ได้ เนื่องจำกจ ำนวน
หลกัทรพัย์อ้ำงองิได้รบักำรจบัคู่อย่ำงเพยีงพอส ำหรบักำรท ำรำยกำร SSF Block Trade ตำมจ ำนวนสญัญำขัน้ต ่ำที่ TFEX ก ำหนด ลูกคำ้จะไม่สำมำรถยกเลิกกำร
ค ำสัง่เพื่อท ำธุรกรรม SSF Block Trade ในครัง้นัน้ได้ และตกลงจะเขำ้ท ำรำยกำร SSF Block Trade ตำมจ ำนวนสญัญำที่บรษิทัได้ยนืยนักบัลูกคำ้ ทัง้นี้ เวน้แต่จะมี
กำรตกลงไวเ้ป็นอย่ำงอื่นล่วงหน้ำ 

4. ในกรณีทีค่ ำสัง่ซื้อขำยหลกัทรพัยอ์ำ้งองิไดร้บักำรจบัคู่เพยีงบำงส่วน (Partial Match) และจ ำนวนหลกัทรพัยอ์ำ้งองิทีไ่ดร้บักำรจบัคู่ น้อยกว่ำ ขนำดของสญัญำ SSF ที ่
TFEX ก ำหนด บรษิัทขอสงวนสทิธิในกำรล้ำงฐำนะหลกัทรพัย์อ้ำงอิงที่ได้รบักำรจบัคู่ดังกล่ำว โดยที่ลูกค้ำตกลงที่จะชดใช้บรรดำค่ำใช้จ่ำย ค่ำธรรมเนียม และ
ค่ำเสยีหำยอื่นใด (ถำ้ม)ี อนัเนื่องมำจำกกำรลำ้งฐำนะหลกัทรพัยอ์ำ้งองิของบรษิทัตำมเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นขอ้นี้ พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอตัรำดอกเบีย้ผดินัดทีบ่รษิทัก ำหนด 
ซึง่ค ำนวณตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัด ำเนินกำรลำ้งฐำนะหลกัทรพัยอ์ำ้งองิ จนกว่ำบรษิทัจะไดร้บัช ำระบรรดำค่ำใชจ้่ำย ค่ำธรรมเนียม และค่ำเสยีหำยจนครบถว้น 

5. กรณีทีลู่กคำ้ตอ้งกำรเปิดฐำนะขำย SSF Block Trade (Open Short Position) ค ำสัง่เปิดฐำนะ SSF Block Trade ตอ้งระบุรำคำเสนอซื้อ (Bid Price) เท่ำนัน้ โดยตอ้ง
รอจนกว่ำจะมรีำยกำรจบัคู่ซื้อขำยหลกัทรพัยอ์ำ้งองิทีร่ำคำเสนอซื้อดงักล่ำวเกดิขึน้ในตลำดแลว้ 

6. กำรปิดฐำนะ SSF Block Trade คงคำ้ง 

6.1 ในกำรปิดฐำนะ SSF Block Trade ลูกค้ำตกลงที่จะปิดฐำนะ SSF Block Trade ตำมจ ำนวนสญัญำขัน้ต ่ำส ำหรบักำรท ำธุรกรรม Block Trade ตำมที่ TFEX 
ก ำหนดเท่ำนัน้ ทัง้นี้ จ ำนวนสญัญำทีเ่หลอือยู่ตอ้งเพยีงพอตำมจ ำนวนสญัญำขัน้ต ่ำส ำหรบักำรท ำธุรกรรม Block Trade 

6.2 กรณีที่ลูกคำ้มคีวำมประสงค์จะปิดฐำนะ SSF Block Trade คงคำ้ง บรษิทัจะใช้ควำมสำมำรถตำมหลกัวชิำชพีอย่ำงดทีี่สุดเพื่อใหลู้กค้ำสำมำรถปิดฐำนะ SSF 
Block Trade คงค้ำงได้ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ไม่สำมำรถปิดฐำนะ SSF Block Trade คงค้ำงตำมควำมประสงค์ของลูกคำ้ได้อนัเนื่องมำจำกกำรขำดสภำพ
คล่องของหลกัทรพัยอ์้ำงองิหรอืปัจจยัอื่นใดที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบรษิทั ลูกคำ้เขำ้ใจและยอมรบัควำมเสีย่งว่ำอำจต้องถอืฐำนะ SSF Block Trade คง
คำ้งจนถงึวนัครบก ำหนดอำยุของ SSF Block Trade 

6.3 ลูกคำ้ตกลงทีจ่ะปิดฐำนะ SSF Block Trade คงคำ้ง ภำยในวนัและเวลำทีบ่รษิทัประกำศก ำหนด ในกรณีทีคู่่สญัญำทัง้สองฝ่ำยไม่สำมำรถตกลงรำคำเพื่อปิดฐำนะ 
SSF Block Trade คงค้ำงได้ภำยในวนัและเวลำที่ก ำหนด ลูกค้ำยนิยอมใหบ้รษิทัก ำหนดรำคำเพื่อท ำธุรกรรม SSF Block Trade ส ำหรบักำรปิดฐำนะคงคำ้ง 
และ/หรอื ส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำที่ใช้ช ำระรำคำในวนัซื้อขำยวนัสุดท้ำยกบัรำคำเพื่อท ำธุรกรรม SSF Block Trade ส ำหรบักำรปิดฐำนะคงคำ้ง ที่ลูกคำ้จะช ำระ
ใหแ้ก่บรษิทั นอกจำกนี้ ลูกคำ้ตกลงใหบ้รษิทัเรยีกเก็บดอกเบี้ยในอตัรำดอกเบี้ยผดินัดที่บรษิทัก ำหนด ซึ่งค ำนวณตัง้แต่วนัที่ลูกคำ้ไม่ได้ปิดฐำนะ SSF Block 
Trade คงคำ้งตำมทีก่ ำหนด จนกว่ำบรษิทัจะไดร้บัช ำระค่ำใชจ้่ำย ค่ำธรรมเนียม และค่ำเสยีหำยจนครบถว้น 

อนึ่ง เงื่อนไขกำรปิดฐำนะ SSF Block Trade คงค้ำงในข้อนี้ ให้มีผลบังคบัใช้กับกำรต่อฐำนะ SSF Block Trade (Rollover) โดยลูกค้ำที่มคีวำมประสงค์จะ 
Rollover จะตอ้งส่งค ำสัง่เพื่อท ำธุรกรรม SSF Block Trade ส ำหรบักำร Rollover ภำยในวนัและเวลำทีร่ะบุขำ้งตน้ 
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บนัทึกข้อตกลงการท าธรุกรรมซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท Single Stock Future (Block Trade) 

 

การก าหนดราคาในธรุกรรม SSF Block Trade 

1. ในกำรเปิดฐำนะ SSF Block Trade บรษิัทจะเรยีกเก็บดอกเบี้ยจำกลูกค้ำนับจำกวนัที่เปิดฐำนะ  SSF Block Trade จนถึงวนัปิดฐำนะ SSF Block Trade ในอตัรำ
ดอกเบีย้ตำมทีบ่รษิทัประกำศก ำหนดเป็นครัง้ๆ 

2. ในกำรก ำหนดรำคำเพื่อเปิดฐำนะ SSF Block Trade บรษิทัอำจจะเรยีกเก็บดอกเบี้ยมดัจ ำจำกลูกค้ำในอตัรำดอกเบี้ยมดัจ ำ และตำมวธิกีำรค ำนวณดอกเบี้ยมดัจ ำที่
บรษิทัประกำศก ำหนดเป็นครัง้ๆ ทัง้นี้ ดอกเบี้ยมดัจ ำดงักล่ำวจะถูกน ำไปรวมเป็นรำคำเพื่อเปิดฐำนะ SSF Block Trade เวน้แต่จะมกีำรตกลงไวเ้ป็นอย่ำงอื่นล่วงหน้ำ 
กล่ำวคอื 

 

เอกสารแนบท้าย - หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการท าธรุกรรม SSF Block Trade กรณีท่ีบริษทัเข้าเป็นคู่สญัญากบัลูกค้า 
 

2.1 กรณีกำรเปิดฐำนะซื้อ SSF Block Trade (Long Open Position) รำคำเปิดฐำนะ SSF Block Trade จะค ำนวณจำก รำคำหลกัทรพัย์อำ้งองิตำมที่คู่สญัญำ 
ตกลงกนั บวก ดอกเบีย้มดัจ ำ (ถำ้ม)ี 

2.2 กรณีกำรเปิดฐำนะขำย SSF Block Trade (Short Open Position) รำคำเปิดฐำนะ SSF Block Trade จะค ำนวณจำก รำคำหลักทรพัย์อ้ำงอิงตำมที่
คู่สญัญำตกลงกนั หกั ดอกเบีย้มดัจ ำ (ถำ้ม)ี 

3. ในกำรก ำหนดรำคำเพื่อปิดฐำนะ SSF Block Trade บรษิทัจะค ำนวณรำคำ ดงันี้ 

3.1 กรณีกำรปิดฐำนะซื้อ SSF Block Trade (Short Close Position) รำคำปิดฐำนะ SSF Block Trade จะค ำนวณจำก รำคำหลกัทรพัย์อ้ำงองิตำมที่คู่สญัญำ   
ตกลงกนั หกั ดอกเบีย้ตำมระยะเวลำกำรถอืครอง และ บวก ดอกเบีย้มดัจ ำ (ถำ้ม)ี 

3.2 กรณีกำรปิดฐำนะขำย SSF Block Trade (Long Close Position) รำคำปิดฐำนะ SSF Block Trade จะค ำนวณจำก รำคำหลกัทรพัยอ์ำ้งองิตำมที่คู่สญัญำ 
ตกลงกนั บวก ดอกเบีย้ตำมระยะเวลำกำรถอืครอง และ หกั ดอกเบีย้มดัจ ำ (ถำ้ม)ี 

4. ในกำรก ำหนดรำคำเพื่อ Rollover ฐำนะ SSF Block Trade บรษิทัจะค ำนวณรำคำ ดงันี้ 

4.1 รำคำเพื่อปิดฐำนะ SSF Block Trade คงคำ้ง ใหเ้ป็นไปตำมวธิกีำรที่ระบุในเอกสำรฉบบันี้ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ไม่สำมำรถปิดฐำนะ SSF Block Trade 
คงคำ้งตำมควำมประสงคข์องลูกคำ้ไดอ้นัเนื่องมำจำกกำรขำดสภำพคล่องของหลกัทรพัยอ์ำ้งองิหรอืปัจจยัอื่นใดทีอ่ยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบรษิทั ลูกคำ้
ตกลงใหบ้รษิทัค ำนวณรำคำเพื่อปิดฐำนะ SSF Block Trade โดยอ้ำงองิจำกรำคำตลำดของหลกัทรพัย์อ้ำงอิง ณ วนัและเวลำที่บรษิทัก ำหนดให้เป็นวนั
สุดทำ้ยทีลู่กคำ้สำมำรถส่งค ำสัง่ส ำหรบักำร Rollover ได ้ทัง้นี้ เวน้แต่จะมกีำรตกลงไวเ้ป็นอย่ำงอื่นล่วงหน้ำ 

4.2 รำคำเพื่อเปิดฐำนะ SSF Block Trade ใหม่เพื่อ Rollover จะค ำนวณโดยอำ้งองิจำก รำคำหลกัทรพัยอ์ำ้งองิตำมทีก่ ำหนดในวรรคก่อนหน้ำ บวก ดอกเบีย้
มดัจ ำ (ถำ้ม)ี 

5. กรณีทีบ่รษิทัทีอ่อกหลกัทรพัยอ์ำ้งองิของ SSF Block Trade ท ำรำยกำรทีอ่ำจมผีลต่อรำคำหลกัทรพัยอ์ำ้งองิ (Corporate Action) 

5.1 กำรประกำศจ่ำยเงนิปันผล 

5.1.1  กรณีที่ลูกคำ้มฐีำนะซื้อ SSF Block Trade คงคำ้ง (Long Open Position) บรษิทัจะชดเชยเงนิปันผลในอตัรำไม่เกินกว่ำที่บรษิทัประกำศก ำหนด 
โดยบรษิทัจะค ำนวณรวมไปในรำคำเพื่อปิดฐำนะซื้อ SSF Block Trade 

5.1.2 กรณีที่ลูกคำ้มฐีำนะขำย SSF Block Trade คงคำ้ง (Short Open Position) ลูกคำ้ตกลงจะชดเชยเงนิปันผลในอตัรำรอ้ยละ 100 (หนึ่งรอ้ย) ของ
จ ำนวนเงนิปันผลทัง้หมดใหแ้ก่บรษิทั โดยบรษิทัจะค ำนวณรวมไปในรำคำเพื่อปิดฐำนะขำย SSF Block Trade ทัง้นี้ บรษิทัขอสงวนสทิธใิหลู้กคำ้
ต้องปิดฐำนะขำย SSF Block Trade อย่ำงน้อย 1 (หนึ่ง) วนัท ำกำร ก่อนวนัที่หลกัทรพัยอ์้ำงองิจะขึน้เครื่องหมำย “X” ในกำรนี้ บรษิทัจะแจ้งให้
ลูกคำ้ทรำบล่วงหน้ำตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีบ่รษิทัก ำหนด 

5.2 กรณี Corporate Action อื่นใดนอกเหนือจำกทีร่ะบุขำ้งตน้ 

5.2.1 กรณีที่ลูกคำ้มฐีำนะ SSF Block Trade คงคำ้ง ลูกคำ้จะไม่ได้รบัสทิธใิดๆ ที่ผูถ้อืหลกัทรพัย์อ้ำงองินัน้ๆ จะได้รบั ซึ่งรวมถงึ (แต่ไม่จ ำกดัเพยีง) 
สทิธใินกำรออกเสยีง, เงนิปันผลพเิศษ, กำรแจกหุน้ปันผลหรอืใบส ำคญัแสดงสทิธิ, สทิธใินกำรจองซื้อหุน้เพิม่หุน้ ฯลฯ ทัง้นี้ บรษิทัขอสงวนสทิธิ
ในกำรปิดฐำนะ SSF Block Trade อย่ำงน้อย 1 (หนึ่ง) วนัท ำกำร ก่อนวนัที่หลกัทรพัย์อ้ำงองิขึน้เครื่องหมำย “X” เวน้แต่จะมกีำรตกลงไว้เป็น
อย่ำงอื่นล่วงหน้ำ ในกำรนี้ บรษิทัจะแจง้ใหลู้กคำ้ทรำบล่วงหน้ำตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีบ่รษิทัก ำหนด 
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บนัทึกข้อตกลงการท าธรุกรรมซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท Single Stock Future (Block Trade) 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรก ำหนดรำคำในท ำธุรกรรม SSF Block Trade ซึง่บนัทกึขอ้ตกลงและเอกสำรแนบทำ้ยบนัทกึขอ้ตกลงฉบบันี้ก ำหนด
ว่ำจะระบุไวใ้นประกำศของบรษิทั อำท ิอตัรำดอกเบีย้ อตัรำดอกเบีย้มดัจ ำ อตัรำชดเชยเงนิปันผล ฯลฯ นัน้ ลูกคำ้สำมำรถตรวจสอบไดจ้ำกเวบ็ไซต์ของบรษิทั และ/หรอื ที่
ท ำกำรของบรษิทั และ/หรอื สอบถำมจำกผูแ้นะน ำกำรลงทุน  

คู่สญัญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในบนัทึกข้อตกลงฉบบัน้ีโดยตลอดและเหน็ว่าถกูต้องตามเจตนา เพ่ือเป็นหลกัฐานจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัต่อหน้า
พยาน  

นอกจากน้ี ลูกค้าได้อ่านเอกสารแนบท้ายบนัทึกข้อตกลงฉบบัน้ี โดยลูกค้ายอมรบัและเข้าใจว่ารายละเอียดตามเอกสารแนบดงักล่ าวเป็นหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ในกรณีท่ีบริษทัเข้าเป็นคู่สญัญากบัลูกค้าโดยตรงในธรุกรรม SSF Block Trade เท่านัน้ 
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