หัวขอ
สินคาอางอิง
สินคาที่สง มอบได
ขนาดของสัญญา
ขนาดการรับมอบ/สงมอบ
ราคาเสนอซื้อขาย
ชวงราคาซื้อขายขั้นต่ํา
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
เวลาซื้อขาย
ชวงการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาสูงสุดแตละวัน
การจํากัดฐานะ

วันซื้อขายวันสุดทาย
การชําระราคา

ลักษณะของสัญญา
ยางแผนรมควันชั้น 3 (RSS3) ตามมาตรฐาน Green Book
มีลกั ษณะเฉพาะ (House Term) ที่ไดรับการยอมรับจากบริษัทผูใ ชยางรายใหญ (Major
International Tyre Manufacturers) ตามที่กําหนด เชน Bridgestone, Michelin เปนตน
5,000 กิโลกรัม (5 ตัน)
20,000 กิโลกรัม (20 ตัน) หรือหนวยทวีคูณของ 20 ตัน
บาทตอกิโลกรัม
0.05 บาทตอกิโลกรัม (คิดเปนมูลคา 250 บาทตอสัญญา)
มีเดือนทีส่ ัญญาสิ้นสุดอายุ 7 เดือนติดตอกัน (7 Consecutive Months)
ชวง Pre-open : 09:15 น. - 09:45 น.
ชวง Open session :
09:45 น. - 16:55 น.
+ 5% จาก Daily Settlement Price ลาสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling และ Floor ดังกลาว
ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาจะหยุดการซื้อขายชั่วคราวกอนจะเปดการซื้อขายอีกครั้ง พรอมกับ
ขยายชวงการเปลี่ยนแปลงราคาเปน + 10% จาก Daily Settlement Price ลาสุด
หามบุคคลใดมีฐานะสุทธิใน RSS3 futures เกินกวาจํานวนที่กาํ หนดดังนี้
สัญญาที่สิ้นสุดอายุใกลทสี่ ุด (1st contract month): ไมเกิน 1,000 สัญญา
สัญญาที่สิ้นสุดอายุใดเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกัน: ไมเกิน 10,000 สัญญา
วันทําการกอนวันทําการสุดทายของเดือนที่สัญญาครบกําหนดอายุ โดยในวันนัน้ สัญญาที่สิ้นสุด
อายุจะซื้อขายไดถึงเวลา 16:55 น.
ใหชําระราคาดวยการสงมอบสินคา (Physical Delivery) โดยผูลงทุนที่จะทําการสงมอบ/รับมอบ
ตองมีความสามารถในการรับมอบ/สงมอบสินคาและตองยื่นความจํานงคที่จะรับมอบ/สงมอบ
สินคา (Physical Delivery) ภายในชวงเวลาและวิธีการที่กําหนด
กรณีที่ไมสามารถจับคูรับมอบ/สงมอบ หรือผูลงทุนไมมีความสามารถในการรับมอบ/สงมอบ
สินคา หรือไมยนื่ ความจํานงในการรับมอบ/สงมอบสินคา ใหชําระราคาเปนเงินสด (Cash
Settlement) ดวย Final Settlement Price

วิธีการสงมอบ

Final Settlement Price จะใชราคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามปริมาณการซื้อขาย (Volume Weighted
Average Price: VWAP) ในวันซื้อขายวันสุดทาย Last Trading Day หากการซื้อขายมีปริมาณ
ขั้นต่ําตามทีต่ ลาดกําหนด (กําหนดจํานวนสัญญาขั้นต่ํา และ/หรือสัดสวนจากสถานะคงคาง)
กรณีปริมาณการซื้อขายไมถึงระดับที่กําหนด ใหใชราคาเฉลีย่ 3 วันสุดทายของ Daily
Settlement Price
ใหทําการสงมอบ/รับมอบสินคาภายในวันทําการสุดทายของเดือนสงมอบ (เดือนถัดจากเดือนที่
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สัญญาครบกําหนดอายุ) ซึ่งผูซื้อสามารถเลือกเงือ่ นไขการสงมอบรับมอบอยางใดอยางหนึ่ง
ระหวาง
การสงมอบรับมอบแบบ Free On Board (FOB) ณ ทาเรือกรุงเทพฯ / ทาเรือแหลมฉบัง / ทาเรือ
อื่นๆ ตามที่กําหนด
การสงมอบรับมอบในประเทศ ณ คลังสินคาหรือโรงงานในเขตกรุงเทพฯ นครปฐม ปทุมธานี
สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี ชลบุรี และระยอง (ผูขายใหสว นลดแกผูซื้อตามอัตราทีก่ ําหนด)
คาธรรมเนีมการซื้อขายและ ไมเกิน 40 บาทตอสัญญา
ชําระราคา
หมายเหตุ สรุปลักษณะสัญญา RSS3 Futures
- ลูกคาซื้อขาย RSS3 Futures ณ สิ้นวันจะมีการ Mark-to-Market เหมือน Futures อื่นๆ
- กอนวันซื้อขายวันสุดทาย 10 วัน จะมีการเก็บหลักประกัน Spot month เพิ่ม
- ณ วันทําการซื้อขายสุดทาย หากไมไดยื่นความจํานงรับมอบสงมอบ จะมีการชําระราคาเปน Cash Settlement เหมือน Futures อื่นๆ
- ณ วันทําการซื้อขายสุดทาย หากยื่นความจํานงรับมอบสงมอบ แตไมไดรับการจับคูจะมีการชําระราคาเปน Cash Settlement เหมือน
Futures อื่นๆ
- ณ วันทําการซื้อขายสุดทาย หากยื่นความจํานงรับมอบสงมอบ และไดรับการจับคูจะวางหลักประกันเพิ่ม และเขากระบวนการสงมอบ
- ปจจุบัน บริษัทยังไมเปดใหบริการรับมอบสงมอบสินคา
คาธรรมเนียมหนาซื้อขาย
ลูกคาทั่วไป

ลูกคาสถาบัน

บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด
Asia Plus Securities Company Limited
3/1F, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel : +66 (0) 2680 1111, +66 (0) 2285 1666 www.asiaplus.co.th

