แบบคำ�ขอเปิดบัญชี
สำ�หรับบุคคลธรรมดา

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มหาชน)
Call 0 2659 7000 | www.krungsrisecurities.com
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เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
ประเภทบุคคลธรรมดา

		ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน / ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวข้าราชการ / ส�ำเนาใบส�ำคัญต่างด้าว / ส�ำเนา
หนังสือเดินทาง
		ส�ำเนาใบอนุญาตเข้าท�ำงานในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติ)
		ส�ำเนาทะเบียนบ้าน เฉพาะกรณีลกู ค้าใช้สำ� เนาบัตรประชาชนตลอดชีพ หรือ กรณีทอี่ ยูใ่ นบัตรประชาชนไม่ตรง
กับทะเบียนบ้าน
		ส�ำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือ นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)
		ส�ำเนาบัตรประชาชนของผู้รบั มอบอ�ำนาจ (กรณีมีการมอบอ�ำนาจ)
		ส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ�ำนาจ เฉพาะกรณีผู้รับมอบอ�ำนาจใช้ส�ำเนาบัตรประชาชนตลอดชีพ หรือ
กรณีที่อยู่ในบัตรประชาชนไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน
		แบบฟอร์ม FATCA
 หลักฐานทางการเงินปรับปรุงล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน
• ส�ำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีออมทรัพย์ หรือฝากประจ�ำ และ/หรือ ส�ำเนาการเดินบัญชีกระแสรายวันย้อน
หลัง 3 เดือน
• ส�ำเนาพันธบัตร / ส�ำเนาสลากออมทรัพย์ / ส�ำเนาตั๋วสัญญาใช้เงิน NCD / ส�ำเนาหนังสือรับรองราย
ได้ (ถ้ามี) และ/หรือ ส�ำเนาหลักทรัพย์คงเหลือ
		หนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS) พร้อมแนบส�ำเนา หน้าแรกของสมุดคูฝ่ ากทัง้ มีหรือไม่มเี งือ่ นไขการ
ฝากถอนพิเศษ
		ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร (e-Dividend) (ถ้ามี)
หมายเหตุ

1. ค่าอากรแสตมป์ จ�ำนวน 30 บาท
2. ค่าอากรแสตมป์ ประเภทบัญชีเงินกูย้ มื เพือ่ ซือ้ หลักทรัพย์ อัตรา 0.05 % ของวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ แต่ไม่เกิน 10,000
บาท
3. กรณีมีผู้รบั ผลประโยชน์ และ/หรือผู้ควบคุมบัญชี โปรดแนบส�ำเนาบัตรประชาชนของบุคคลดังกล่าว
4. กรณีมอบอ�ำนาจ เพิ่มค่าอากรแสตมป์ฉบับละ 30 บาท
5. เอกสารทีเ่ ป็นส�ำเนาหรือถ่ายเอกสาร กรุณาลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้องเฉพาะหน้าทีม่ สี าระส�ำคัญหรือตามจุดที่
บริษัทก�ำหนด

ประเภทบัญชี

		บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (Cash)
		บัญชีแบบวางเงินล่วงหน้า (Cash Balance)
		บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)
		บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)
		บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน (Mutual Fund Account)

วงเงิน .....................บาท
วงเงิน .....................บาท
วงเงิน .....................บาท
วงเงิน .....................บาท

การส่งค�ำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

		สมัครบริการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ท
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แบบค�ำขอเปิดบัญชีประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชี กับ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหาชน) โดยให้ข้อมูลดังต่อไปนี้
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วันที่………/………/………

ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี
ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ......................) ภาษาไทย............................................................................................................................................................................
(Mr./Mrs./Miss/Other...........................................) ภาษาอังกฤษ .....................................................................................................................................................................
(หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ / ชื่อสกุล กรุณาแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลง)
วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) .......................... / .......................... / .......................... อายุ .......................... ปี
สัญชาติ: 1 ................................................................................................................................... 2 ..............................................................................................................
ประเภทบัตร
 บัตรประชาชน เลขที่ ............................................................... เลขที่หลังบัตร ............................................................... วันหมดอายุ ............... / .............. / ..............
 หนังสือเดินทาง เลขที่ .............................................................. ประเทศที่ออก ............................................................... วันหมดอายุ ............... / .............. / ..............
 บัตรข้าราชการ เลขที่ ................................................................ วันหมดอายุ ............... / .............. / ..............
 บัตรคนต่างด้าว เลขที่ .............................................................. วันหมดอายุ ............... / .............. / ..............
อาชีพ :
 เกษตรกร  นักลงทุน  แม่บ้าน / พ่อบ้าน  นักเรียน / นักศึกษา  พระภิกษุ / นักบวช
 เกษียณอายุ (ระบุสถานที่ทำ� งานเดิม) ................................................................................................
กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ท�ำงานและต�ำแหน่งงานด้วย
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 พนักงานบริษัท
 ข้าราชการ
 กิจการครอบครัว
 เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว
แพทย์
/
พยาบาล
ครู
/
อาจารย์
นั
ก
การเมื
อ
ง
อาชี
พ
อิ
ส
ระ




 อื่นๆ (โปรดระบุ).........................................
ประเภท/ลักษณะ การประกอบธุรกิจ (เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)
 ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ
 โรงแรม /ภัตตาคาร
 รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  อสังหาริมทรัพย์  ค้าอัญมณี/ทองค�ำ
ประกั
น
ภั
ย
/ประกั
น
ชี
ว
ต
ิ
คาสิ
โ
น/บ่
อ
นการพนั
น


 สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 ธุรกิจน�ำเที่ยว/บริษัททัวร์
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
/โรงเรี
ย
น/สถานศึ
ก
ษา	
อาวุ
ธ
ยุ
ท
ธภั
ณ
ฑ์
การเงิ
น
/ธนาคาร
โอนและรั
บ
เงิ
น
ทั
ง
้
ภายในและต่างประเทศ




สหกรณ์
/
มู
ล
นิ
ธ
/
ิ
สมาคม/สโมสร/วั
ด
/มั
ส
ยิ
ด
/ศาลเจ้
า	
ธุ
ร
กิ
จ
รั
บ
คนเข้
า
มาท�
ำ
งานจากต่
า
งประเทศหรื
อ
ส่
ง
คนไปท�
ำ
งานต่
างประเทศ


อื
น
่
ๆ
(โปรดระบุ
)
.................................................................................................................................................................................................................................................

ชื่อสถานที่ท�ำงาน ............................................................................................................................... ต�ำแหน่ง ...........................................................................................
โทรศัพท์ .............................................................................................................................................. รายได้ประจ�ำต่อเดือน............................................................ บาท
ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้
 ประเทศไทย  ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................
แหล่งที่มาของรายได้ / เงินลงทุน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เงินเดือน
 มรดก
 เงินออม
 การลงทุน
 เงินเกษียณ
 ประกอบธุรกิจ
 อื่นๆ ...........................................................
รายได้อื่นต่อเดือน ........................................... บาท แหล่งที่มาของรายได้อื่น .........................................................................................................................................
ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้อื่น
 ประเทศไทย  ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................
สถานภาพสมรส  โสด
สมรส

 สมรสไม่จดทะเบียน
 หย่า
 อื่นๆ (ระบุ)..................................................
ชื่อคู่สมรส : ............................................................................ อาชีพ ............................................... ชื่อสถานที่ท�ำงาน ...........................................................................
ประเภทธุรกิจ ........................................................................ รายได้ประจ�ำต่อเดือน ..................................... บาท รายได้อนื่ ต่อเดือน ....................................... บาท
แหล่งที่มาของรายได้อื่น ................................................................................................................................................................................................................................
ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่
 ใช่ ต�ำแหน่ง......................................................................................  ไม่ใช่
ความสัมพันธ์ลูกค้ากับพนักงาน บล.กรุงศรี จ�ำกัด (มหาชน)
 ไม่มี  มี (โปรดระบุ ชื่อ นามสกุล)......................................................................................... ความสัมพันธ์......................................................................................
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ข้อมูลที่อยู่ และ ช่องทางการติดต่อ
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :
เลขที่.................................... หมู่ที่............. อาคาร / หมู่บ้าน.................................................. ซอย..........................................ถนน............................................
แขวง / ต�ำบล................................................... เขต/อ�ำเภอ................................................. จังหวัด................................................................. รหัสไปรษณีย์.........................
ที่อยู่ปัจจุบัน :
 ตามบัตรประชาชน
 อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)
เลขที่.................................... หมู่ที่............. อาคาร / หมู่บ้าน.................................................. ซอย..........................................ถนน............................................
แขวง / ต�ำบล................................................... เขต/อ�ำเภอ................................................. จังหวัด................................................................. รหัสไปรษณีย์.........................
ที่อยู่สถานที่ท�ำงาน :
 ตามที่อยู่ปัจจุบัน
 ตามบัตรประชาชน
 อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)
เลขที่.................................... หมู่ที่............. อาคาร / หมู่บ้าน.................................................. ซอย..........................................ถนน............................................
แขวง / ต�ำบล................................................... เขต/อ�ำเภอ................................................. จังหวัด................................................................. รหัสไปรษณีย์........................
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร :  ตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ในกรณีที่ท่านเลือกรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email)
 ตามบัตรประชาชน
 ตามที่อยู่ปัจจุบัน  ตามที่อยู่สถานที่ท�ำงาน  อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)
เลขที่.................................... หมู่ที่............. อาคาร / หมู่บ้าน.................................................. ซอย..........................................ถนน............................................
แขวง / ต�ำบล................................................... เขต/อ�ำเภอ................................................. จังหวัด................................................................. รหัสไปรษณีย์.........................
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 ประสงค์รับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email)
 ประสงค์รับเอกสารทางไปรษณีย์ (Paper) ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
โทรศัพท์บ้าน ............................................................................ โทรศัพท์มอื ถือ ................................................................................................................................................
โทรศัพท์ท่ที �ำงาน ...................................................................... อีเมล (Email) ..................................................................................................................................................
ช่องทางในการรับเอกสาร (เลือกได้ 1 ช่องทาง)
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ข้อมูลสถานะการเงินและการลงทุน
วัตถุประสงค์การลงทุน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  เพื่อการลงทุน  เพื่อการเกษียณ
 เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี  อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................
ระดับความเข้าใจในการลงทุน
 ดีมาก
 ดี
 ปานกลาง  น้อย  ไม่มี
ประสบการณ์ในการลงทุน
 ไม่เคย / No  เคยลงทุนมาแล้ว / Yes ..................... ปี / Year(s)
บริษทั หลักทรัพย์อนื่ ทีใ่ ช้บริการในปัจจุบนั ..........................................................................................................................................................................................................
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วิธก
ี ารช�ำระราคาค่าซือ
้ ขายหลักทรัพย์ สัญญาซือ
้ ขายล่วงหน้า ค่าซือ
้ หน่วยลงทุน
และการวางหลักประกัน
 บัญชีธนาคารส�ำหรับช�ำระเงินค่าซื้อและค่าขายหลักทรัพย์ผ่านระบบตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS)
ธนาคาร............................................................................ สาขา...................................................................... เลขทีบ่ ญ
ั ชี.........................................................................
 บัญชีธนาคารส�ำหรับช�ำระเงินค่าซื้อและค่าขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS)
 ตามบัญชีส�ำหรับหักเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์  บัญชีธนาคารอื่น (โปรดระบุ) ..............................................................................................................................
สาขา............................................................................................................................................. เลขทีบ่ ญ
ั ชี...........................................................................................
 บัญชีธนาคารส�ำหรับช�ำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS)
 ตามบัญชีส�ำหรับหักเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์  บัญชีธนาคารอืน่ (โปรดระบุ) ...................................................................................................................................
สาขา............................................................................................................................................. เลขทีบ่ ญ
ั ชี...........................................................................................
 บัญชีธนาคารส�ำหรับรับเงินปันผล E-Dividend
 ตามบัญชีส�ำหรับหักเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์  บัญชีธนาคารอืน่ (โปรดระบุ) ...................................................................................................................................
สาขา............................................................................................................................................. เลขทีบ่ ญ
ั ชี...........................................................................................
การวางหลักประกัน
 ลูกค้าตกลงน�ำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกัน (รับค่าขายสุทธิตามปกติ) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนของสัญญาฉบับนี้
 ลูกค้าตกลงให้บริษัทน�ำค่าขายสุทธิมาเป็นหลักประกัน ตามเกณฑ์และเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้
ในกรณีท่ลี ูกค้าไม่ได้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง ให้หมายถึง ลูกค้าตกลงน�ำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันตามเกณฑ์ โดยรับค่าขายสุทธิ
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แบบแสดงตนส�ำหรับผู้ลงทุน
ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รบั ประโยชน์ท่แี ท้จริงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ในบัญชีนี้
 ตนเอง  ผู้อื่น(ระบุ ชื่อ-สกุล) ..................................................................บัตรประชาชนเลขที่.....................................................ความสัมพันธ์............................
ข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมการซื้อขายในบัญชีหลักทรัพย์นี้			
 ตนเอง  ผู้อื่น(ระบุ ชื่อ-สกุล) ..................................................................บัตรประชาชนเลขที่.....................................................ความสัมพันธ์............................
ประวัติการกระท�ำผิดตามกฎหมายฟอกเงินที่ผ่านมา
 ไม่มี  มีในความผิดมูลฐาน (ระบุ)...........................................................................................................................
ค�ำรับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลทีใ่ ห้ไว้ในค�ำขอเปิดบัญชีเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบนั และข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชี มีอำ� นาจในการตัดสินใจ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือซือ้ ขายหน่วยลงทุน ด้วยตนเอง เว้นแต่ผรู้ บั ประโยชน์เป็นบุคคลอืน่ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผปู้ ระกอบธุรกิจทราบ
ลูกค้า/ผู้ขอเปิดบัญชี

ลงชื่อ............................................................
(...................................................................)
วันที่ ……...…. /……...............…. /…........……

เจ้าหน้าที่บริษัท/ ผู้แนะน�ำ

	 ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบส�ำเนาถูกต้องตรงกับต้นฉบับบัตรประจ�ำตัวลูกค้าและ
ลูกค้าได้ลงนามต่อหน้าข้าพเจ้า
 ลูกค้าไม่ได้ลงนามต่อหน้าข้าพเจ้า (วงเงินไม่เกินที่บริษัทก�ำหนด)
ลงชื่อ............................................................
(...................................................................)
วันที่ ……...…. /……...............…. /…........……

ข้อมูลผู้แนะน�ำการเปิดบัญชี
 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) สาขา .................................................................................................................. รหัสสาขา ..................................................
ชื่อ – สกุล (พนักงานผู้แนะน�ำ) ............................................................................................................................................ รหัสพนักงาน ..............................................
 นิติบุคลลผู้แนะน�ำ บริษัท .................................................................................................................................................... รหัสบริษัท .................................................
ชื่อ – สกุล (พนักงานผู้แนะน�ำ) ........................................................................................................................................... รหัสพนักงาน .............................................
 ผู้แนะน�ำอิสระ
ชื่อ – สกุล (พนักงานผู้แนะน�ำ) ........................................................................................................................................... รหัสพนักงาน .............................................
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แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
(Suitability Assessment)

คาถามข้ อ 1-10 ใช้ เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Questions 1-10 are used to assess the suitability of your investment
1.
ก.
ข.

ปั จจุบันท่ านอายุ Please indicate your age
ตังแต่
้ 60 ปี ขึ ้นไป 60 years old or older
45 - 59 ปี 45 – 59 years

2.
ก.
ข.
ค.
ง.

ปั จจุบันท่ านมีภาระทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายประจาเช่ น ค่ าผ่ อนบ้ าน รถ ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวและค่ าเลีย้ งดูครอบครั วเป็ นสัดส่ วนเท่ าใด
What is the proportion of your total expenses at present such as mortgage, cars, personal and family expenses?
มากกว่าร้ อยละ 75 ของรายได้ ทงหมด
ั้
More than 75% of total income
ระหว่างร้ อยละ 50 ถึงร้ อยละ 75 ของรายได้ ทงหมด
ั้
Between 50% and 75% of total income
ตังแต่
้ ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของรายได้ ทงหมด
ั้
25% to less than 50% of total income
น้ อยกว่าร้ อยละ 25 ของรายได้ ทงหมด
ั้
Less than 25% of total income

3.
ก.
ข.
ค.
ง.

ท่ านมีสถานภาพทางการเงินในปั จจุบันอย่ างไร What is your current financial status?
มีทรัพย์สินน้ อยกว่าหนี ้สิน Less assets than liabilities
มีทรัพย์สินเท่ากับหนี ้สิน Assets equal liabilities
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี ้สิน More assets than liabilities
มีความมัน่ ใจว่ามีเงินออมหรื อเงินลงทุนเพียงพอสาหรับการใช้ ชีวติ หลังเกษียณอายุแล้ ว Having financial freedom for retirement life

4.
ก.
ข.
ค.
ง.

ท่ านเคยมีประสบการณ์ หรื อมีความรู้ ในการลงทุนในทรั พย์ สินกลุ่มใดต่ อไปนี บ้ ้ าง (เลือกได้ มากกว่ า 1 ข้ อ) Do you have any
investment experience or knowledge in the following types of investment products?
เงินฝากธนาคาร Bank Deposits
พันธบัตรรัฐบาล หรื อกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล Government Bond or Government Bond Funds
หุ้นกู้ หรื อกองทุนรวมตราสารหนี ้ Debentures or Mutual Funds
หุ้นสามัญ หรื อกองทุนรวมหุ้น หรื อสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets

5.
ก.
ข.

ระยะเวลาที่ท่านคาดว่ าจะไม่ มีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนนี ้ What is your investment period target?
ไม่เกิน 1 ปี Less than 1 year
ค. ตังแต่
้ 3 ถึง 5 ปี 3 to 5 years
ตังแต่
้ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี 1 to less than 3 years
ง. มากกว่า 5 ปี More than 5 years

6.
ก.

ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่ าน คือ What is your risk tolerance?
เน้ นเงินต้ นต้ องปลอดภัยและได้ รับผลตอบแทนสม่าเสมอแต่ต่าได้ Focus on opportunity in preserving original investment safely and
receiving small consistent return
เน้ นโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่สม่าเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้ นได้ บ้าง Focus on opportunity in receiving consistent return but may
take risk of losing some original investment
เน้ นโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่สูงขึ ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้ นได้ มากขึ ้น Focus on opportunity in receiving higher return but may take
risk of losing more original investment
เน้ นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้ นส่วนใหญ่ได้ Focus on the highest long-term return but may take risk of
losing most of the original investment

ข.
ค.
ง.
7.

ค.
ง.

35 – 44 ปี 35 - 44 years
น้ อยกว่า 35 ปี Under 35 years

เมื่อพิจารณารู ปแสดงตัวอย่ างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึน้ ด้ านล่ าง ท่ านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมาก
ที่สุด When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which investment
portfolio are you most willing to invest in?
30%

25%
15%

20%
10%

2.5%

7%

กำไร Profit

0%
-1%

-10%

ขำดทุน Loss

-5%
-15%

-20%

1

2

3

4
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ก.
ข.
ค.
ง.
8.
ก.
ข.
ค.
ง.
9.
ก.
ข.

กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้ รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without
any loss)
กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ ถึง 1% Investment portfolio 2 (has chance to receive 7%
highest return but may lose up to 1%)
กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ ถึง 5% Investment portfolio 3 (has chance to receive 15%
highest return but may lose up to 5%)
กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ ถึง 15% Investment portfolio 4 (has chance to receive 25%
highest return but may lose up to 15%)
ถ้ าท่ านเลือกลงทุนในทรั พย์ สินที่มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนมาก แต่ มีโอกาสขาดทุนสูงด้ วยเช่ นกัน ท่ านจะรู้ สึกอย่ างไร If you invest
in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel?
กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน Worried and afraid of loss
ไม่สบายใจแต่พอเข้ าใจได้ บ้าง Uneasy but somehow understand
เข้ าใจและรับความผันผวนได้ ในระดับหนึง่ Understand and accept the fluctuations
ไม่กงั วลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้ รับสูงขึ ้น Not concerned about the large potential loss and expect that the
return may increase
ท่ านจะรู้ สึกกังวล/รั บไม่ ได้ เมื่อมูลค่ าเงินลงทุนของท่ านมีการปรั บตัวลดลงในสัดส่ วนเท่ าใด In which proportion will you be anxious
or unacceptable when the value of your investment has decreased?
5% หรื อน้ อยกว่า 5% or less
ค. มากกว่า 10%-20% More than 10%-20%
มากกว่า 5%-10% More than 5%-10%
ง. มากกว่า 20% ขึ ้นไป More than 20%

10. หากปี ที่แล้ วท่ านลงทุนไป 100,000 บาท ปี นีท้ ่ านพบว่ ามูลค่ าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่ านจะทาอย่ างไร Last year, you
invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do?
ก. ตกใจ และต้ องการขายการลงทุนที่เหลือทิ ้ง Panic and want to sell the remaining investment
ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้ อยลง Worried and will change some investment into less risky assets
ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา Continue holding the investment and wait until the investment rebounds
ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้ าใจว่าต้ องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้ นทุน Remain confident since it is long-term
investment and will invest more to average cost
คาถามข้ อ 11-12 ใช้ เป็ นข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้ คาแนะนา (ไม่ นามาคิดคะแนน) Questions 11-12 are used as additional
information for guidance (Scores will NOT be counted)
ใช้ เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (อนุ พันธ์ ) และหุ้นกู้ท่ ีมีอนุ พันธ์ แฝงโดยตรงเท่ านั น้ Apply only to investment in
derivatives and structure note
11. หากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (อนุพันธ์ ) และหุ้นกู้ท่ ีมีอนุพันธ์ แฝงประสบความสาเร็จ ท่ านจะได้ รับผลตอบแทนในอัตราที่
สูงมาก แต่ หากการลงทุนล้ มเหลว ท่ านอาจจะสูญเงินลงทุนทัง้ หมด และอาจต้ องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่ วน ท่ านยอมรั บได้ เพียงใด
Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose all of their investment
and must increase more capital. Are you able to accept this?
ก. ไม่ได้ No
ข. ได้ Yes
ใช้ เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่ างประเทศ Apply only to offshore investment
12. นอกเหนื อจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ ว ท่ านสามารถรั บความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนได้ เพียงใด In addition to investment
risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?
ก. ไม่ได้ No
ข. ได้ Yes
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เงื่อนไขและข้ อตกลง
















ลูกค้ ายินยอมให้ ข้อมูลแก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดทาแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้ า และลูกค้ า
รับทราบว่าได้ ทาแบบสอบถามนี ้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสีย่ งในการลงทุนที่รับได้ ของตนเอง
ระดับความเสีย่ งในการลงทุนของลูกค้ า ประเมินจากข้ อมูลที่ลกู ค้ าแจ้ งแก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทหลักทรัพย์เท่านัน้ ทังนี
้ ้ มิได้ เป็ นการแสดง
ว่าบริ ษัทหลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้ องแท้ จริ ง ความครบถ้ วน หรื อความน่าเชื่อถือของข้ อมูลของลูกค้ าที่ลกู ค้ าได้ แจ้ งและผลการ
ประเมินดังกล่าว
เมื่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทหลักทรัพย์ทาการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้ าและได้ แจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบถึงผลการประเมินระดับ
ความเสีย่ งในการลงทุนของลูกค้ า หรื อเมื่อลูกค้ าได้ ลงนามในเอกสารนี ้แล้ ว ให้ ถือว่าเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทได้ ให้ คาแนะนาเบื ้องต้ นเพื่อให้
ลูกค้ าเข้ าใจความสาคัญในการจัดสรรและกาหนดสัดส่วนการลงทุนหรื อการทาธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เหมาะสมแล้ ว และ
ลูกค้ ารับทราบคาแนะนาและรับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้ อมูลที่ลกู ค้ าให้ กับเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท) รวมทัง้
รับทราบระดับความเสีย่ งในการลงทุนของตนแล้ ว
ลูกค้ าควรศึกษาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน (รวมทัง้ คาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสีย่ งในการลงทุน และควรขอคาแนะนาใน
การลงทุนจากผู้ที่สามารถให้ คาแนะนาการลงทุนแก่ลกู ค้ าได้ ) ให้ รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการ
ลงทุน เพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ตราสารหรื อการลงทุนประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเอง
แล้ วจึงตัดสินใจลงทุน ทังนี
้ ้ ข้ อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรื อตราสารที่ได้ รับจากตัวแทนของบริ ษัทหลักทรัพย์ (ถ้ ามี) เป็ นเพียงข้ อมูลส่วนหนึง่
เพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้ าเท่านัน้
การลงทุนขึ ้นอยูก่ บั การตัดสินใจของลูกค้ าเอง ซึง่ ไม่ผกู พันกับผลการประเมินของลูกค้ า และอาจมิได้ เป็ นไปตามระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุนที่ได้ รับตามแบบประเมินนี ้ รวมทัง้ ลูกค้ ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลกู ค้ าตัดสินใจลงทุนในระดับความ
เสี่ยงที่สงู กว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมิน ถือว่าลูกค้ าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนันเอง
้ ลูกค้ า
ยอมรับว่าการดาเนินการลงทุนของลูกค้ าอาจไม่เป็ นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการ
ประเมินได้
บริ ษัทหลักทรัพย์ ผู้บริ หาร รวมทังพนั
้ กงาน เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทหลักทรัพย์ ไม่มีความรับผิด ภาระหรื อหน้ าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่
เกิดขึ ้นจากการลงทุนของลูกค้ า
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ ไข ปรับปรุง หรื อเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้ า ผลการประเมิน และข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ อง โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าแต่อย่างใด
ลูกค้ ารับทราบว่าตัวอย่างพอร์ ตการลงทุนแนบท้ ายนี ้ เป็ นเพียงตัวอย่างเบื ้องต้ นเกี่ ยวกับการจัดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภท
ต่างๆ ตามระดับความเสีย่ งที่ลกู ค้ าได้ รับตามแบบประเมินนี ้เท่านัน้
*ผู้ลงทุนที่มอี ายุ 60 ปี ขึน้ ไป และผู้ท่ มี ีความรู้ทางการเงินน้ อยหรือไม่ มีประสบการณ์ การลงทุน ต้ องให้ ความสาคัญกับการ
รวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ ท่ ลี งทุนอย่ างรอบคอบ

แบบประเมิน การดาเนินการที่เกี่ยวข้ อง และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง มีไว้ เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่ านัน้ ซึ่งลูกค้ า
ได้ อ่านคาเตือนข้ างต้ นและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องแล้ ว และลูกค้ าได้ เข้ าใจและตกลงตามคาเตือนและข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ องเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว



ลงชื่อ ............................................................................... ลูกค้ า ลงชื่อ ......................................................... เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทผู้ประเมิน
(
)
(
)
วันที่ .............../............................./...................

วันที่ .............../............................./...................

สาหรับเจ้ าหน้ าที่
ผู้บนั ทึก / สอบทานข้ อมูล............................................................................................................................วันที่ ................/............................../.......................

กรณีลูกค้ าเก่ าทบทวนการทา Suitability test ผ่ านทางโทรศัพท์ เจ้ าหน้ าที่การตลาด ใส่ ข้อมูลการติดต่ อลูกค้ าเพิ่มเติมดังนี ้
เบอร์ โทรศัพท์ลกู ค้ า.................................................เบอร์ โทรศัพท์เจ้ าหน้ าที่การตลาด.....................................................วันที่.........................เวลา....................
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ส่ วนที่ 1 เกณฑ์ การคิดคะแนน Part 1 : Assessment Scores
ตอบ ก. = 1 คะแนน Answer ก = 1 point

ตอบ ค. = 3 คะแนน Answer ค = 3 points

ตอบ ข. = 2 คะแนน Answer ข = 2 points

ตอบ ง. = 4 คะแนน Answer ง = 4 points

สาหรับข้ อ 4 หากตอบหลายข้ อให้ เลือกข้ อที่คะแนนสูงสุด For Suitability test No. 4, if selected more than one answer, the highest score of the
answers will be selected.
ส่ วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Part 2 : Assessment Result
คะแนน Total Scores
น้ อยกว่า 15 Below 15
15 – 21
22 – 29
30 – 36
37 ขึ ้นไป Over 37 scores

ระดับ Level
1
2
3
4
5

ประเภทนักลงทุน Investor Type of Risk
เสี่ยงต่า Low
เสี่ยงปานกลางค่อนข้ างต่า Moderate to Low
เสี่ยงปานกลางค่อนข้ างสูง Moderate to High
เสี่ยงสูง High
เสี่ยงสูงมาก Very High

ส่ วนที่ 3 ตัวอย่ างคาแนะนาเรื่องการจัดสรรการลงทุน Part 3 : Basic Asset Allocation
สัดส่ วนการลงทุน Asset Allocation
ประเภทผู้ลงทุน
Investor Type of Risk

เงินฝากและตราสารหนี ้
ระยะสัน้ Deposits and
Short-Term Fixed
Income Funds

ตราสารหนีภ้ าครัฐที่มี
อายุมากกว่ า 1 ปี
Long-Term Fixed
Income Funds

ตราสารหนี ้
ภาคเอกชน
Debenture

เสี่ยงต่า Low
>60%
<20%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้ างต่า
<20%
<70%
Moderate to Low
เสี่ยงปานกลางค่อนข้ างสูง
<10%
<60%
Moderate to High
เสี่ยงสูง High
<10%
<40%
เสี่ยงสูงมาก Very High
<5%
<30%
*รวมถึง สินค้ าโภคภัณฑ์ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า Including consumer products and derivatives products

ตราสารทุน
Equity Fund

การลงทุน
ทางเลือก*
Other Options

<10%

<5%

<20%

<10%

<30%

<10%

<40%
>60%

<20%
<30%

คะแนนรวมที่ได้ Total Scores

ลงชื่อผู้ประเมิน Assessor Name

(………………………………………………………………………………..…)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ Inspector Name

(………………………………………………………………………………..…)

Page | 4

07

Page 9

FundConnext
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา Suitability test for Individual Investor
ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss)
ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)
ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)
ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%)
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss,
how would you feel?
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน Worried and afraid of loss
ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง Uneasy but somehow understand
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง Understand and accept the fluctuations
ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase
9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?
ค. มากกว่า 10%-20% More than 10%-20%
ก. 5% หรือน้อยกว่า 5% or less
ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป More than 20%
ข. มากกว่า 5%-10% More than 5%-10%
10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht.
What will you do?
ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง Panic and want to sell the remaining investment
ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
Worried and will change some investment into less risky assets
ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
Continue holding the investment and wait until the investment rebounds
ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน
Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost
คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)
Questions 11 - 12 are used as additional information for guidance (Scores will NOT be counted)
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น
Apply only to investment in derivatives and structure note
11.หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตรา
ที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose
all of their investment and must increase more capital. Are you able to accept this?
ก. ไม่ได้ No
ข. ได้ Yes
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ Apply only to offshore investment
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?
ก. ไม่ได้ No
ข. ได้ Yes
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หนังสือมอบอ�ำนาจ
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สัญญาการใช้บริการการลงทุน

วันที่ .................... / ...................... / .....................
สัญญาฉบับนี้ท�ำขึ้นที่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหาชน) ระหว่างบุคคลซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อท้ายสัญญา
ฉบับนี้ ซี่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
จะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยทีล่ กู ค้ามีความประสงค์ทจี่ ะเปิดบัญชีลงทุนกับบริษทั เพือ่ ใช้บริการการลงทุนประเภทต่างๆ คูส่ ญ
ั ญา ทัง้ สองฝ่าย
จึงได้ตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ค�ำจ�ำกัดความ

1.1 ในสัญญานี้ค�ำว่า
“บริษัท” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหาชน)
“ลูกค้า” หมายถึง บุคคลผูซ้ งึ่ ลงนามในแบบค�ำขอเปิดบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์กบั บริษทั และให้หมายรวมถึง ตัวแทน
หรือบุ ค คลที่ได้รับมอบหมายโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายจากลูกค้าให้ลงลายมือชื่อ หรืออกค�ำสั่งแทนลูกค้าหรือกระท�ำการ
ใดๆ แทนตามสัญญานี้ (เช่นรับหรือส่งมอบเอกสาร) โดยตรงด้วย
“ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“ศูนย์ ซื้ อขาย” หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึง
ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ใดๆ ด้วย
“ศูนย์ รั บ ฝากหลักทรัพย์” หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ/หรือ บุคคลที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดอนุพันธ์” หมายถึง บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และ/หรือ บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
“ตลาดสั ญ ญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายถึง บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ศูนย์ซื้ อ ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรืออนุพันธ์ และแหล่งกลางในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นๆ ทั้งในและต่าง
ประเทศ
“ส�ำนักหักบัญชี” หมายถึง บริษัท ส�ำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ/หรือ บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
การเป็นส�ำนักหักบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบการ
เป็นส�ำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
“บริษทั จัดการ” หมายถึง บริษทั หลักทรัพย์ทไี่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
“หลักทรัพย์” หมายถึง หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ดอกเบี้ยผิดนัด” หมายถึง ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี หรือในอัตราอื่นใดตามที่บริษัทจะได้ประกาศก�ำหนด
เป็นคราวๆ ไป (ถ้ามี) แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทประกาศก�ำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้
ตามแต่บริ ษัทจะเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ทั้งนี้ ให้เริ่มคิดดอกเบี้ยดังกล่าวกับลูกค้าได้
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ตั้งแต่วั น ที่ลูกค้าผิดนัดช�ำระใดๆ ตามสัญญานี้จนกว่าจะ
ช�ำระเสร็จสิ้น
“สัญญาซื้ อ ขายล่วงหน้า” หมายถึง สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่ตลาดอนุพันธ์จัดให้มีการซื้อขาย
“ทรัพย์สิ น ของลูกค้า” หมายถึง ทรัพย์สินของ
ลูกค้าตามประกาศของ ก.ล.ต.ว่าด้วยการดูแล
รักษาทรัพ ย์ สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์
และ/หรือ ทรัพย์สินของลูกค้าตามประกาศของ ก.ล.ต.ว่า
ด้วยการดู แ ลรักษาทรัพย์สินของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
“กฎระเบีย บที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง กฎหมายว่า
ด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมาย
ว่าด้วยสั ญ ญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ กฎหมายอื่นใด
และให้หมายความรวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
ค�ำสัง่ ทีอ่ อกโดย ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ หรือตลาดอนุพนั ธ์ หรือส�ำนักหักบัญชี หรือ
บริษัท และ/หรือ หน่วยงานผู้มีอ�ำนาจอื่นใด
“วันท�ำการ” หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือตลาดอนุพันธ์ หรือ ส�ำนักหัก
บัญชี เปิดท�ำการตามปกติ แล้วแต่กรณี
“เหตุ สุ ด วิ สั ย ” หมายถึ ง เหตุ สุ ด วิ สั ย ตามที่ ไ ด้
ก�ำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
“ธุรกรรม” หมายถึง การซื้อขายหลักทรัพย์ และ/
หรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือการ
กูย้ มื เงินเพือ่ ซือ้ หลักทรัพย์ (Credit Balance) และ/หรือการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัท และ/
หรือการซื้อขายหน่วยลงทุน รวมถึงธุรกรรมอื่นๆ ซึ่งบริษัท
ได้ก�ำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้ใช้บังคับตามสัญญา และ/หรือ
ข้อก�ำหนดและเงื่ อ นไขฉบับนี้ และข้อก�ำหนดและเงื่อนไข
เฉพาะตามข้อก�ำหนดเพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกรรมแต่ละ
ประเภทดังกล่าว
“บัญชีเพือ่ การท�ำธุรกรรม” หมายถึง บัญชีซอื้ ขาย
หลักทรัพย์ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บัญชีซื้อ
ขายหน่วยลงทุน หรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้าเปิดไว้กับบริษัท
อันเกี่ยวเนื่องกับการท�ำธุรกรรมของลูกค้า เว้นแต่จะได้มี
การนิยามไว้เป็นการเฉพาะ
“การท�ำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต/ระบบ
ออนไลน์” หมายถึง การซือ้ ขาย การเปิดบัญชี การส่งและ
รับค�ำสั่งใดๆ หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับการให้บริการ
ด้านการเงินที่กระท�ำผ่านระบบที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
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(1) มีการเชื่อมผ่านระบบเครือข่ายทั่วไป (Public
Network)
(2) มี ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต (INTERNET
SERVICE PROVIDER (ISP)) ที่ให้บริการทั่วไป (Public
Service) และ
(3) มี ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ ใ นการรั บ หรื อ ส่ ง
ค�ำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต (Order Management)
แยกต่างหากจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรับหรือ
ส่ ง ค� ำ สั่ ง ซื้ อ ขายผ่ า นเจ้ า หน้ า ที่ รั บ อนุ ญ าตของบริ ษั ท
(Broker Front Office) หรือการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต
ในลักษณะอื่นใด และ/หรือ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ
ทีต่ ลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
และ/หรือ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน ก�ำหนด
“ชื่อผู้ใช้บริการ” (Username) หมายถึง กลุ่มตัว
อักษร และ/หรือตัวเลขที่ก�ำหนดขึ้นโดยบริษัท ซึ่งได้ตกลง
กับลูกค้าว่า เป็นสัญลักษณ์แสดงการเข้า มาในระบบ
ของบริษัท โดยลูกค้า ซึ่งจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้บริการร่วมกับ
รหัสผ่าน (Password)
“รหัสประจ�ำตัว” (PIN CODE) หมายถึง กลุ่ม
ตัวเลข ที่บริษัทได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือกลุ่มตัวเลขที่
ก�ำหนดขึ้นโดยลูกค้าในภายหลัง โดยที่ลูกค้าและบริษัท
ตกลงร่วมกันว่าจะเป็นเครื่องบ่งชี้ในการท�ำรายการของ
ลูกค้าภายใต้สัญญา และ/หรือข้อก�ำหนดและเงื่อนไข
ฉบับนี้
“รหัสผ่าน” (Password) กลุ่มตัวอักษร และ/หรือ
ตัวเลขที่ก�ำหนดขึ้นโดยลูกค้า ซึ่งได้ตกลงร่วมกันกับบริษัท
ว่าเป็นสัญลักษณ์แสดงการเข้ามาในระบบของบริษัท
โดยลูกค้า ซึ่งจะต้องใช้รหัสผ่านร่วมกับชื่อผู้ใช้บริการ
(Username)
“เอกสารธุรกรรม” หมายถึง เอกสารเปิดบัญชี
ลูกค้า ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ ข้อก�ำหนด
เพิ่ ม เติ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กรรมแต่ ล ะประเภท สั ญ ญา
จ�ำน�ำ คูม่ อื นักลงทุน เอกสารชีแ้ จงผูล้ งทุน เอกสารเปิดเผย
ความเสีย่ ง รวมทัง้ เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ธุรกรรมทั้งหมด
“เอกสารรายงาน” หมายถึง ใบยืนยันการซื้อขาย
หลักทรัพย์ และ/หรือ เอกสารยืนยันการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือเอกสารยืนยันการท�ำธุรกรรม
อื่นใด และ/หรือ รายงานการลงทุนประจาเดือน (Monthly

Statement) รวมถึงข้อมูล รายงาน และเอกสารอื่นใด
“รอบระยะเวลาบัญชี” หมายความว่า รอบระยะ
เวลาการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ใ นหนึ่ ง ปี เริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 มกราคม (หรือวันที่เปิดบัญชี) และสิ้นสุดลงในวันที่ 31
ธันวาคมของแต่ละปี (หรือวันที่ปิดบัญชี)
1.2 เว้นแต่จะได้นิยามเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งใน
ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ หรือปรากฎเจตนา
รมย์เป็นอย่างอื่น ให้ถ้อยค�ำทั้งหมดในข้อก�ำหนดและ
เงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้
ในกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ในกรณีทคี่ ำ� นิยาม
ตามที่ก�ำหนดนั้นขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ค�ำนิยามตามที่ก�ำหนดไว้ใน
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ
1.3 การอ้างอิงถึงกฎหมายหรือบทบัญญัติของ
กฎหมายใดๆ ให้หมายความรวมถึงการแก้ไขเพิม่ เติมหรือ
การตรากฎหมายขึ้นใหม่ หรือบทบัญญัติกฎหมายที่ออก
และใช้มีผลบังคับใช้แทนกฎหมายนั้นๆ รวมทั้งกฎเกณฑ์
และกฎระเบียบต่างๆ ที่ออกภายใต้กฎหมายนั้นด้วย
ข้อ 2. การแต่งตัง
้ และการมอบอ�ำนาจ

ลูกค้าตกลงใช้บริการการลงทุนกับบริษัท โดยเปิด
บัญชีลงทุน แต่งตั้งและมอบอ�ำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทน
นายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ , เป็นตัวแทนซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเป็นตัวแทนในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน รวมทั้งบริการการลงทุนประเภทอื่นใดตามที่
บริษัทจะก�ำหนดต่อไป ซึ่งบริษัทมีสิทธิประกาศก�ำหนดใน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็ปไซค์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ จัด
ส่งให้แก่ลูกค้าทราบด้วยวิธีใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จ�ำเป็นต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
ลูกค้าตกลงมอบอ�ำนาจให้บริษัทมีอ�ำนาจกระท�ำ
การใดๆ แทนลูกค้าได้ ดังต่อไปนี้
2.1 กรณีลกู ค้าใช้บริการแต่งตัง้ ตัวแทนนายหน้าใน
การซื้อขายหลักทรัพย์
2.1.1 ซื้อ ขาย รับโอน โอน และจองซื้อหลัก
ทรัพย์ ทัง้ ในและนอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอื้ ขาย ใน
จ�ำนวนและราคาตามค�ำสัง่ ของลูกค้า ไม่วา่ ค�ำสัง่ นัน้ จะได้
สั่งด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร โทรศัพท์ โทรสาร ระบบ
อินเทอร์เน็ต ระบบออนไลน์ หรือวิธีการอื่นใด ตลอดทั้งรับ
มอบ ส่งมอบ ยึดถือ และครอบครองหลักทรัพย์ดังกล่าว

โดยให้มีอ�ำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ เพื่อการ
ดังกล่าวด้วย
2.1.2 ช�ำระเงินค่าซือ้ หลักทรัพย์ ตลอดจนค่า
ธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
ดังกล่าว รับช�ำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ เงินปันผล ดอกเบี้ย
หรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์
2.1.3 ยึดถือเงิน และ/หรือ ท�ำการจ�ำน�ำหรือ
ด�ำเนินการอื่นใดตามวิธีการที่กฎหมายก�ำหนด เพื่อให้
บริษทั มีบรุ มิ สิทธิเหนือหลักทรัพย์ และ/หรือ สิทธิประโยชน์
และ/หรือ ทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อเป็นประกันหนี้ที่ลูกค้ามี
ต่อบริษทั หรือของผูอ้ นื่ ทีม่ ตี อ่ บริษทั และด�ำเนินการเกีย่ วกับ
การเพิกถอนการจ�ำน�ำทรัพย์สนิ โดยการลงนามในเอกสาร
ตราสาร หนังสืออืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการดังกล่าวกับบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง หรือด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ เช่น การจดแจ้งการจ�ำน�ำ ปิดโอน ลงทะเบียน
เป็นต้น
2.1.4 ท�ำนิติกรรมใดๆ ในนามของลูกค้า
ไม่ว่าการท�ำนิติกรรมดังกล่าวจะเป็นการท�ำนิติกรรมกับ
บริษทั หรือบุคคลภายนอก ทัง้ นีล้ กู ค้ายินยอมให้บริษทั เป็น
ตัวแทนของบุคคลภายนอกอีกโสตหนึ่งด้วย
2.1.5 รับโอน ส่งมอบใบหุ้นและรับมอบ
ใบหุน้ ตราสารหรือหนังสือแสดงสิทธิเกีย่ วกับหุน้ หลักทรัพย์
ของลูกค้า โดยมีอ�ำนาจลงนามในตราสารหรือบรรดา
เอกสารใดๆ เพื่อการข้างต้น
2.1.6 แต่งตั้งตัวแทน นายหน้าผู้รับมอบ
อ�ำนาจช่วง ผู้กระท�ำการแทนช่วงให้กระท�ำการใดๆ ใน
ฐานะตัวแทน และ/หรือ นายหน้าผูร้ บั มอบอ�ำนาจ ผูก้ ระท�ำ
การแทนของลูกค้าได้
2.2 กรณีลูกค้าใช้บริการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2.2.1 ให้มอี ำ� นาจในการเป็นตัวแทนซือ้ ขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและให้มีอ�ำนาจในการกระท�ำการ
ใดๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนและ
ในนามของลูกค้า ตลอดจนกระท�ำการอื่นใดที่จ�ำเป็นที่
เกีย่ วข้องกับสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร
และให้บริษัทมีอ�ำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วง หรือมอบหมาย
ให้บุคคลใดด�ำเนินการได้
2.2.2 การมอบอ�ำนาจดังกล่าวนี้ ให้รวมถึง
การมอบอ�ำนาจให้บริษทั ตรวจสอบ และแก้ไขผลประโยชน์
อื่ น ใดเกี่ ย วกั บ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า และสิ น ค้ า หรื อ
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ตั ว แปรให้ แ ก่ ลู ก ค้า นอกจากนี้ใ ห้ร วมถึง กรณีที่บริษัท
ใช้สิทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร
ใดๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ ในกรณีที่บริษัทได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการท�ำเพื่อประโยชน์ของลูกค้า
ตลอดจนให้บริษัทมีอ�ำนาจรับช�ำระ หรือช�ำระเงิน และ/
หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ เกีย่ วกับการซือ้
ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร ทวงถาม
รับหรือวางหลักประกันต่อบริษัท และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์
และ/หรือ ส�ำนักหักบัญชี การหักช�ำระและการน�ำส่งภาษี
2.3 กรณีลูกค้าใช้บริการแต่งตั้งตัวแทนในการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน
ลูกค้าตกลงมอบอ�ำนาจให้บริษัทมีอ�ำนาจด�ำเนิน
การต่างๆ ส�ำหรับการให้บริการการลงทุนในหน่วยลงทุน
โดยให้เป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และเป็นตัวแทน
แบบเปิดเผยชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Segregated Account)
ได้ โดยให้มีอ�ำนาจด�ำเนินการ ดังนี้
2.3.1 เปิดบัญชี ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(รวมถึงการจองซือ้ หน่วยลงทุน) ของกองทุนรวมต่างๆ ทีอ่ ยู่
ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ
2.3.2 ติดต่อบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม และ/หรือ นายทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน เพื่อใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
2.3.3 ติดต่อ ประสานงาน ลงนามในเอกสาร
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือท�ำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
รวมถึ ง ด� ำ เนิ น การอื่ น ใดอั น จ� ำ เป็ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์แห่งสัญญาฉบับนี้ หรือเพือ่ ให้การด�ำเนินการ
ข้างต้นส�ำเร็จสมบูรณ์
2.3.4 กระท�ำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ส่วนตัวต่าง ๆ ของลูกค้า
2.3.5 แต่งตัง้ และถอดถอนตัวแทนช่วง เพือ่
กระท�ำการใดๆ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญานี้
2.3.6 ลงนามในเอกสารใบค�ำสัง่ ซือ้ ขายคืน
และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (รวมถึงใบจองซื้อหน่วย
ลงทุน) และ/หรือเอกสารอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึง ด�ำเนินการ
ส่งค�ำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนใดๆ
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการก�ำหนด
2.3.7 ช�ำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัท
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จัดการ และรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงผลประโย
ชน์ใดๆ ทีไ่ ด้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนเพือ่ เข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารทีล่ กู ค้าได้แจ้งไว้กบั บริษทั หรือตามทีล่ กู ค้าได้
แจ้งเปลี่ยนแปลง
2.3.8 รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อ ขาย
คืน และ/หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ข้อมูลเกีย่ วกับการถือ
ครองหน่วยลงทุนของลูกค้าและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวและ
เอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนให้กับลูกค้าต่อไป
2.3.9 หักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย และ/หรือ ออกหลัก
ฐานการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย และ/หรือ น�ำส่งภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย
(ส�ำหรับกรณีกองทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
(Omnibus Account))
2.4 ลูกค้าและบริษทั ตกลงให้ถอื สัญญาฉบับนีเ้ ป็น
หนังสือมอบอ�ำนาจของลูกค้าให้บริษัทด�ำเนินการต่างๆ
ตามสัญญาฉบับนี้ได้โดยไม่ต้องท�ำหนังสือมอบอ�ำนาจ
อีกฉบับหนึ่ง โดยลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงใน
สัญญานี้ หรือเพิกถอนอ�ำนาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัท
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่สัญญานี้จะสิ้นสุดลง
2.5 บริษทั มีอำ� นาจในการติดต่อประสานงาน ลงนาม
ในหนังสือ หรือเอกสาร หรือตราสารใดๆ ทีบ่ ริษทั ได้ดำ� เนินการ
ในฐานะผู้รับมอบอ�ำนาจจากลูกค้า รวมทั้งกระท�ำการอื่น
ใดที่จ�ำเป็นและสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบ
อ�ำนาจไว้ตามสัญญานี้
2.6 การที่บริษัทกระท�ำการใดๆ ให้แก่หรือแทน
ลูกค้าตามสัญญานี้ ลูกค้ายอมรับให้มีผลเท่ากับเป็นการ
กระท�ำของลูกค้าเอง โดยลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความรับผิด
ชอบและจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใด
2.7 กรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือถูกพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาด หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นผู้ไร้
ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ลูกค้ายินยอม
ให้บริษัทมีสิทธิจัดการหรือกระท�ำการใดๆ กับหลักทรัพย์
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หน่วยลงทุน เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ
เรียกร้อง หรือผลประโยชน์ใดๆ ของลูกค้าได้ เพื่อการ
ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และ/หรือของ
บริษทั ในการนี้ ให้บริษทั มีสทิ ธิขายหลักทรัพย์ทงั้ หมดหรือ
บางส่วนได้ทันที เพื่อน�ำเงินมาช�ำระหนี้ทั้งปวงที่ลูกค้ายัง
ค้างช�ำระแก่บริษัท

ข้อ 3. เอกสารธุรกรรม

3.1 การใช้บังคับเอกสารธุรกรรม
3.1.1 ลูกค้าตกลงว่าสัญญาฉบับนี้จะใช้
บังคับกับธุรกรรมทุกประเภทที่ลูกค้าได้เข้าท�ำกับบริษัท
(ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมที่ได้เข้าท�ำในวันที่ท�ำสัญญาฉบับ
นี้ หรือในภายหน้า) ในกรณีที่ลูกค้าเข้าท�ำหรือมีค�ำสั่งให้
บริษัทเข้าท�ำธุรกรรมใดๆ เพิ่มเติม ลูกค้าตกลงว่า ลูกค้า
ยินยอมผูกพันในข้อก�ำหนดของสัญญาฉบับนี้ รวมถึงข้อ
ก�ำหนดเฉพาะทีก่ ำ� หนดเงือ่ นไขเพิม่ เติมของธุรกรรมแต่ละ
ประเภทนั้นๆ โดยลูกค้าไม่จ�ำเป็นต้องเข้าท�ำหรือลงนาม
ในสัญญาฉบับนี้ หรือเอกสารใดๆ เพิ่มเติมอีก อย่างไรก็
ดี เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันธุรกรรม บริษัท อาจก�ำหนด
ให้ลูกค้าเข้าท�ำหรือลงนามเอกสารยืนยันธุรกรรมดังกล่าว
ก่อนหรือในภายหลังการเข้าท�ำหรือการมีค�ำสั่งให้บริษัท
เข้าท�ำธุรกรรมก็ได้
3.1.2 ลูกค้าตกลงว่าลูกค้ายอมผูกพัน
ตามสัญญาฉบับนี้ รวมถึงข้อก�ำหนดเพิ่มเติมส�ำหรับ
ธุ ร กรรมแต่ ล ะประเภทตามที่ ไ ด้ ก� ำ หนดแนบท้ า ย
สัญญาฉบับนี้ โดยข้อก�ำหนดเพิม่ เติมส�ำหรับธุรกรรม
แต่ละประเภทจะใช้บังคับกับลูกค้าเฉพาะในกรณีที่
(ก) ลูกค้าได้มกี ารตกลงเข้าท�ำและ/หรือเข้าท�ำธุรกรรม
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวด้วยวิธีการที่ก�ำหนดในข้อก�ำหนด
เพิ่มเติมส�ำหรับธุรกรรมแต่ละประเภท หรือตามที่
บริษัทก�ำหนด และ (ข) บริษัท ตอบรับการให้บริการ
แก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร
หรื อ ไม่ ก็ ต าม ทั้ ง นี้ หากมี ก ารก� ำ หนดข้ อ ก� ำ หนด
เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมประเภทอื่นเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่ได้ระบุหรือรวมไว้ในสัญญาฉบับนี้
บริษัทจะส่งเฉพาะข้อก�ำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่
ลูกค้า โดยข้อก�ำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวจะใช้บังคับกับ
ลูกค้าเฉพาะในกรณีที่ลูกค้าได้มีการเข้าท�ำธุรกรรม
เพิ่มเติมดังกล่าวนั้นกับบริษัท
บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการปฏิ เ สธ
การให้บริการธุรกรรมทั้งหมดหรือบางประเภท หาก
บริษัท เห็นว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอใน
การท�ำธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัท อาจ
ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่
ดุลพินิจของบริษัท โดยลูกค้าไม่มีสิทธิในการเรียก
ร้องให้บริษัท รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิด
จากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัท เว้นแต่กรณี

ที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้าย
แรงของบริษทั กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผูแ้ ทน
ของบริษัท
3.1.3 ลูกค้าตกลงว่า สัญญาฉบับนี้ และ/
หรือ ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมส�ำหรับธุรกรรมแต่ละ
ประเภททัง้ หมด (ไม่วา่ จะได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ หรือที่
จะได้สง่ ให้แก่ลกู ค้าเพิม่ เติมในภายหน้า) เอกสารเปิดบัญชี
รวมทั้งเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
ทัง้ หมด จะถือรวมเป็นสัญญาเดียวกันโดยจะระบุรวมเรียก
ภายใต้ค�ำนิยามว่า “เอกสารธุรกรรม”
3.1.4 ในการเข้าท�ำธุรกรรมระหว่างคูส่ ญ
ั ญา
นั้น เมื่อได้มีการตกลงและยืนยันจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ว่าจะเข้าท�ำธุรกรรมดังกล่าว (ไม่ว่าการตกลงและยืนยัน
ดังกล่าวจะท�ำเป็นลายลักษณ์อกั ษร กระท�ำผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ต ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางโทรศัพท์ หรือในรูป
แบบอื่นใดตามที่บริษัทก�ำหนด) จะถือว่าธุรกรรมดังกล่าว
นั้นมีผลผูกพันคู่สัญญาทันทีที่ได้มีการตกลงและยืนยัน
ดังกล่าว และบริษทั มีสทิ ธิยดึ ถือและด�ำเนินการตามค�ำสัง่
หรือความตกลงและยืนยันที่ได้รับจากลูกค้าตามที่บริษัท
เห็นสมควร แม้ว่าในเวลาที่ได้ยืนยันและตกลงดังกล่าว
นัน้ ลูกค้าอาจยังมิได้ลงนามในเอกสารใดๆ ภายใต้เอกสาร
ธุรกรรม และแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมก็ตาม
3.1.5 ในกรณีที่ข้อความในสัญญาฉบับนี้
ขัดแย้งกับข้อความในข้อก�ำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมที่ลูกค้าเข้าท�ำ ให้ข้อความที่ก�ำหนดในข้อก�ำหนด
เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ลูกค้าเข้าท�ำนั้นใช้บังคับ
ทั้งนี้ให้ใช้บังคับเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องกับเฉพาะธุรกรรมที่
ลูกค้าเข้าท�ำนั้น อย่างไรก็ดีเพื่อมิให้เกิดข้อโต้แย้ง ในกรณี
ทีข่ อ้ ความใดในข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขฉบับนีเ้ ป็นการขยาย
หรือเพิ่มเติมข้อตกลงในข้อก�ำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมแต่ละประเภท หรือข้อตกลงใดในข้อก�ำหนดเพิ่ม
เติมทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทเป็นการขยายหรือ
เพิ่มเติมข้อตกลงในข้อก�ำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ กรณีดัง
กล่าวไม่ถือว่าข้อตกลงนั้นขัดกัน
3.1.6 ในกรณีที่ลูกค้าได้เข้าท�ำหรือลงนาม
ในสัญญา แบบฟอร์ม หรือข้อก�ำหนดและเงื่อนไขใดๆ
เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน หรือธุรกรรมใดๆ ก่อน
ที่ จ ะเข้ า ท� ำ และลงนามในข้ อ ก� ำ หนดและเงื่ อ นไขใน
สัญญาฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่า
ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งเอกสาร
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ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นความตกลงทั้งหมดระหว่างลูกค้า
และบริษัท และให้ใช้บังคับแทนข้อตกลงและความตกลง
ใดๆ ระหว่างลูกค้าและบริษทั ทีม่ ขี นึ้ ก่อนหน้านีท้ เี่ กีย่ วข้อง
หรือเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน หรือธุรกรรมที่
เกี่ยวข้อง
3.2 การเปิดบัญชีเพื่อท�ำธุรกรรม และการก�ำหนด
วงเงินการท�ำธุรกรรม
3.2.1 เพื่อการด�ำเนินการในการท�ำธุรกรรม
ภายใต้ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้าน
การลงทุนตามสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าตกลงกรอกแบบฟอร์ม
และลงนามในเอกสารเปิ ด บั ญ ชี หนั ง สื อ มอบอ� ำ นาจ
หนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร และเอกสารอืน่ ๆ ที่
เกีย่ วข้อง ตามแบบทีบ่ ริษทั ก�ำหนด รวมถึงส่งมอบเอกสาร
ประกอบอื่นๆ ตามที่บริษัท ร้องขอ ซึ่งรวมถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของ “เอกสารธุรกรรม” ให้ครบถ้วน และเมื่อบริษัท ได้
ตรวจสอบเอกสารธุรกรรม และตกลงเปิดบัญชีให้ลูกค้า
แล้ว บริษัท จะแจ้งให้ลูกค้าทราบพร้อมจัดส่งเลขที่บัญชี
เพื่อใช้ในการท�ำธุรกรรมของลูกค้าภายใต้สัญญาการใช้
บริการการลงทุนฉบับนี้ รวมถึงเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บัญชีเพื่อการท�ำธุรกรรม”)
ลู ก ค้ า ได้ อ ่ า นและรั บ ทราบการชี้ แ จง
จากพนั ก งานของบริ ษั ท ถึ ง กฎหมาย ข้ อ ก� ำ หนด
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการการลงทุน รวมทั้ง
เอกสารธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นอย่าง
ดีแล้ว และตกลงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3.2.2 ลูกค้าตกลงทีจ่ ะโอนเงินสดของลูกค้า
มายังบริษัท ในบัญชีเงินฝากที่อยู่ในชื่อของบริษัท เพื่อ
ลูกค้าหรือบัญชีอนื่ ของบริษทั ตามรายละเอียดของชือ่ และ
หมายเลขบัญชีทบี่ ริษทั ได้แจ้งให้ลกู ค้าทราบ ตามจ�ำนวน
วิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัท ก�ำหนด ไม่ว่าจะ
เป็นการน�ำฝากเพื่อเปิดบัญชี หรือเพื่อเป็นหลักประกัน
หรือเป็นการน�ำฝากเพิ่มเติมครั้งใดๆ รวมถึงเงินฝากเพิ่ม
ที่มาจากเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ หรือเงินอื่นๆ
(ซึง่ รวมถึงดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั ได้รบั จากเงินทีล่ กู ค้าน�ำมาฝาก
หรือมอบไว้กับบริษัท ดังกล่าวด้วย)
3.2.3 ลูกค้าตกลงให้มบี ญ
ั ชีเงินฝากธนาคาร
ทีอ่ ยูใ่ นชือ่ ของลูกค้าตามรายละเอียดของชือ่ และหมายเลข
บัญชีเงินฝากธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อบริษัท ซึ่งลูกค้า
ได้ท�ำหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากมอบไว้ให้แก่ธนาคาร
หรือท�ำวิธกี ารอืน่ ใดเพือ่ ยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชี
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เงินฝากดังกล่าว และด�ำรงเงินฝากให้เพียงพอต่อการช�ำระ
หนี้สินที่มีอยู่กับบริษัท ตามวิธีการ และภายในระยะเวลา
ที่บริษัทก�ำหนด และโดยที่ลูกค้าและบริษัท หรือฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดมีภาระผูกพันในการชาระหนี้และ/หรือภาระผูกพัน
ต่อกันตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการ
ด้ า นการลงทุ น หรื อ สั ญ ญาหรื อ บั ญ ชี อื่ น ใดที่ ลู ก ค้ า ท� ำ
หรือมีอยู่กับบริษัท ลูกค้าและบริษัท ต่างตกลงยินยอมให้
ธนาคารที่ลูกค้าแจ้งไว้ต่อบริษัท หักเงินจากบัญชีธนาคาร
เพือ่ ตัดบัญชีอตั โนมัตกิ บั บริษทั ดังกล่าวได้ โดยถือว่าเป็นวิธี
การช�ำระหนีแ้ ละ/หรือภาระผูกพันของลูกค้าต่อบริษทั หรือ
ของบริษัท ต่อลูกค้าโดยชอบตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการให้บริการด้านการลงทุน โดยคู่สัญญาทุก
ฝ่ายต่างทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อก�ำหนดต่างๆ ที่
ธนาคารก�ำหนดไว้โดยชัดเจนแล้ว ทัง้ นี้ ไม่ตดั สิทธิคสู่ ญ
ั ญา
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จะช�ำระหนี้โดยวิธีอื่น
ในกรณีทบี่ ริษทั ต้องทดรองจ่ายค่าธรรมเนียม
ในการหักเงิน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัท หักเงินจาก
บัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท และ/หรือ
หักจากเงินที่บริษัท จะต้องน�ำเข้าบัญชีธนาคารเพื่อตัด
บัญชีอัตโนมัติกับบริษัท หรือช�ำระโดยวิธีอื่นตามที่บริษัท
จะเป็นผู้ก�ำหนด ทั้งนี้ ให้ถือว่าเงินที่ลูกค้าได้รับเมื่อรวม
กับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่บริษัท ได้หักไว้เป็นเงินที่
ลูกค้าได้รับไว้เต็มจ�ำนวน หรือให้ถือว่าเงินที่หักจากบัญชี
ธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทเข้าบัญชีบริษัท
เมื่อหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องช�ำระแล้ว
นั้น เป็นจ�ำนวนเงินที่บริษัท ได้รับช�ำระหนี้ แล้วแต่กรณี
3.2.4 การอนุมัติการเปิดบัญชีการลงทุน
แต่ละประเภท และการก�ำหนดวงเงินในการลงทุนหรือท�ำ
ธุรกรรมแต่ละประเภท บริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว
ในการพิจารณาอนุมัติให้เปิดบัญชี และก�ำหนดวงเงิน
และเงื่อนไขใดๆ เพื่อการลงทุนแต่ละประเภทให้แก่ลูกค้า
โดยลูกค้าจะใช้บริการการลงทุนแต่ละประเภทได้กต็ อ่ เมือ่
บริษัทได้อนุมัติให้ลูกค้าใช้บริการการลงทุนประเภทนั้นๆ
ซึ่งบริษัทมีสิทธิที่จะก�ำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติในการ
เริ่มใช้บริการการลงทุนครั้งแรกของลูกค้า ส�ำหรับการใช้
บริการการลงทุนแต่ละประเภทได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร
ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิปฏิเสธ หรือไม่อนุมัติการขอใช้บริการ
การลงทุนของลูกค้าทั้งหมด หรือบางประเภทได้ หาก
บริษัทเห็นว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมในการท�ำธุรกรรม
และ/หรือ การใช้บริการการลงทุนนั้นอาจจะขัดหรือแย้ง

ต่อกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
เมือ่ บริษทั เห็นสมควร โดยลูกค้าไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องให้บริษทั
รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น สิทธิดังกล่าวของ
บริษัทนี้ ให้รวมถึงสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินได้โดยให้มี
ผลทันที โดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวให้แก่ลกู ค้าทราบ และมิตอ้ ง
ได้รบั ความยินยอมจากลูกค้าก่อน ทัง้ นีก้ ารก�ำหนดวงเงินนี้
มิให้ถือเป็นการจ�ำกัดความรับผิดของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริง
ภายใต้หรือเกี่ยวเนื่องกับข้อก�ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ รวมถึงข้อก�ำหนดเพิม่ เติม
ของธุรกรรมแต่ละประเภทด้วย
อนึ่ง การให้บริการการเป็นตัวแทนนายหน้าในการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทมีสิทธิก�ำหนดวงเงินและเงื่อน
ไขใดๆ ส�ำหรับหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งในแต่ละวัน
ก็ได้ และอาจก�ำหนดให้ลูกค้าน�ำเงินมาวางในบัญชีไว้กับ
บริษัทก่อนการสั่งซื้อหลักทรัพย์แต่ละรายการในอัตราที่
บริษัทก�ำหนดก็ได้
3.3 การใช้สิทธิในการหักกลบลบหนี้
คู ่ สั ญ ญามี สิ ท ธิ หั ก กลบลบหนี้ ส� ำ หรั บ หนี้ ทุ ก
ประเภททีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายใต้เอกสารธุรกรรมเพือ่ ช�ำระ
หนี้ใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรมทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่ว่าหนี้
ระหว่างคู่สัญญาดังกล่าวจะต้องท�ำการช�ำระ ณ สถานที่
หรือด้วยเงินสกุลใดๆ ในกรณีที่หนี้ระหว่างคู่สัญญาต้อง
ช�ำระเป็นเงินสกุลต่างกัน บริษัท อาจท�ำการหักกลบลบ
หนี้โดยเปลี่ยนสกุลเงินของหนี้ใดหนี้หนึ่งดังกล่าวให้เป็น
สกุลเงินเดียวกับหนี้อีกรายโดยใช้อัตราตลาดที่ใช้ทาง
ธุรกิจตามปกติ และในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการผิดนัดภาย
ใต้เอกสารธุรกรรม คู่สัญญาตกลงให้หนี้ของคู่สัญญาที่มี
ต่อกัน ถึงก�ำหนดช�ำระทันที และคู่สัญญามีสิทธิหักกลบ
ลบหนี้ส�ำหรับหนี้ดังกล่าวได้โดยทันที
เมื่อคู่สัญญาด�ำเนินการหักกลบลบหนี้แล้ว หากคู่
สัญญาทัง้ สองฝ่ายมีหน้าทีต่ อ้ งช�ำระเงินจ�ำนวนใดๆ ให้แก่
กันตามเอกสารธุรกรรม ให้จำ� นวนเงินทีต่ อ้ งช�ำระต่อกันนัน้
ถือว่าได้รับการช�ำระและปลดภาระหนี้สินในการช�ำระเงิน
ระหว่างกันโดยการหักกลบลบหนีด้ งั กล่าว และให้คสู่ ญ
ั ญา
ที่มีหน้าที่ช�ำระเงินในจ�ำนวนที่เหลือ ช�ำระเพียงจ�ำนวนเงิน
สุทธิทพี่ งึ ต้องช�ำระต่อคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึง่ เว้นแต่คสู่ ญ
ั ญา
ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ ข้อ 3.3 นี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีที่ลูกค้ามีค�ำสั่ง
ให้บริษัท ซื้อหลักทรัพย์และขายหลักทรัพย์นั้นโดยที่ยัง
มิได้ชำ� ระราคาค่าซือ้ หลักทรัพย์นนั้ โดยลูกค้าจะต้องช�ำระ

ราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ก่อน บริษัท จึงจะช�ำระเงินค่าขาย
หลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า
3.4 การใช้สิทธิบังคับหลักประกันส�ำหรับหนี้สิน
ทั้งหมดของลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรม
ตราบเท่าทีก่ ฎหมายอนุญาตให้กระท�ำได้ ภายใต้ขอ้
ตกลงเกี่ยวกับหลักประกันที่ก�ำหนดในข้อ 7 (หลักประกัน)
ของข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขในสัญญาฉบับนี้ คูส่ ญ
ั ญาตกลง
ว่าหลักประกัน (รวมทั้ง หลักทรัพย์ เงินสด หรือทรัพย์สิน
อื่นใด) ที่บริษัทก�ำหนดให้น�ำมาวางเพื่อเป็นประกันการ
ซื้อขาย และ/หรือการช�ำระหนี้ส�ำหรับการท�ำธุรกรรมใดๆ
ภายใต้เอกสารธุรกรรมใดๆ ให้แก่บริษทั นัน้ ให้หลักประกัน
ดังกล่าวถือเป็นหลักประกันการซือ้ ขาย และ/หรือการช�ำระ
หนี้ ข องลู ก ค้ า สาหรั บ หนี้ สิ น ทุ ก ประเภทของลู ก ค้ า ภาย
ใต้เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึง ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ค่านายหน้า ค่าภาษีอากร ดอกเบี้ย เงินทดรองจ่าย
ค่าด�ำเนินการ ตลอดจนค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ และค่าเสีย
หายทั้งปวงที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อบริษัท ไม่ว่าจะเป็น
ภายใต้บัญชีตามข้อตกลงแห่งเอกสารธุรกรรมใดๆ และ/
หรือสัญญา หรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้าท�ำหรือมีอยู่กับบริษัท
และให้บริษัทสามารถด�ำเนินการเกี่ยวกับหลักประกั น
ดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดในข้อ 7
ข้อ 4. ข้อตกลง ค�ำรับรองและ
ความยินยอมของลูกค้า

4.1 ลูกค้าเป็นผู้มีความสามารถและอ�ำนาจตาม
กฎหมายในการเข้าท�ำเอกสารธุรกรรมนี้ ตลอดจนเป็นผู้มี
ความสามารถในการช�ำระหนี้ และการปฏิบัติตามหน้าที่
ต่างๆ อันเกิดขึ้นภายใต้สัญญาการใช้บริการการลงทุน
ทั้งหมดนี้ ลูกค้าท�ำเพื่อตนเองมิได้กระท�ำในฐานะตัวแทน
ของบุคคลอื่น โดยลูกค้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
ส�ำหรับการใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้
4.2 ลูกค้าขอยืนยันต่อบริษทั ว่าลูกค้าไม่มบี คุ คลอืน่
เป็นบุคคลทีม่ อี ำ� นาจควบคุมการท�ำธุรกรรมในทอดสุดท้าย
4.3 ลู ก ค้ า มี ค วามรู ้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
กฎหมาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และประเพณีปฏิบัติในการ
ท�ำธุรกรรมใดๆ ตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญา
ฉบับนี้ ตามที่ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน หน่วยงานก�ำกับดูแลต่างประเทศ และ/หรือ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตลาดสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ศู น ย์
รับฝากหลักทรัพย์ ส�ำนักหักบัญชี และ/หรือหน่วยงาน
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องค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์อื่นใด และหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลอื่นใด
ของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง) เช่น หน่วย
งานที่ท�ำหน้าที่ดูแลตนเองและสมาชิก (Self-Regulatory
Organization) ก�ำหนดเป็นอย่างดี และลูกค้าจะด�ำเนิน
การใดๆ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามปกติวิสัยของนัก
ลงทุนทั่วไปที่ควรกระท�ำ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ระบบของการท�ำธุรกรรมแต่ละประเภทไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่
อาศัยช่องทางหรือเหตุการณ์อันผิดปกติวิสัยที่ควรจะเป็น
หรือความบกพร่องของระบบเพือ่ หาประโยชน์สว่ นตน (รวม
เรียกว่า “พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์”)
4.4 ลูกค้ารับทราบและตกลงผูกพันต่อบริษัทตาม
กฎหมาย และ/หรือ ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องที่ประกาศใช้อยู่ขณะท�ำสัญญานี้ และ/หรือใน
อนาคต เกีย่ วกับการใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ และ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติม กฎหมาย
และ/หรือ ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องดัง
กล่าว อันมีผลกระทบต่อข้อตกลงใดๆ ตามสัญญานี้ และ/
หรือเมื่อบริษัทเห็นสมควร ลูกค้าตกลงผูกพันต่อบริษัท
ตามการเปลีย่ นแปลงแก้ไขเพิม่ เติมดังกล่าวโดยทันที ทัง้ นี้
บริษทั มีสทิ ธิเปลีย่ นแปลงได้โดยไม่จำ� ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า เและให้ถือว่าข้อความส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย
4.5 ลู ก ค้ า ได้ อ ่ า นและรั บ ทราบคู ่ มื อ และ/หรื อ
เอกสารชี้ แ จงเพื่ อ การท� ำธุ ร กรรมแต่ ล ะประเภทตามที่
ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือเอกสารอื่นใดที่ได้
รับจากบริษัท และตกลงที่จะปฏิบัติตามคู่มือ และ/หรือ
เอกสารชี้แจงดังกล่าว
4.6 ในวันที่มีการส่งมอบข้อมูลและเอกสารให้กับ
บริษัท และ ณ วันที่ท�ำเอกสารธุรกรรม ข้อมูลและเอกสาร
ทั้งหมดที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับบริษัท เป็นข้อมูลและเอกสารที่
เป็นความจริง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้องทุกประการ
และไม่มขี อ้ ความทีจ่ ะท�ำให้บริษทั ส�ำคัญผิดแต่ประการใด
บริษทั มีสทิ ธิยดึ ถือข้อมูลและเอกสารดังกล่าวได้ ทัง้ นีล้ กู ค้า
ไม่ได้ปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่
เป็นสาระสาคัญ ซึ่งหากลูกค้าได้เปิดเผยให้กับบริษัทแล้ว
อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของบริษัทในการเข้าท�ำ
เอกสารธุรกรรม
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้า
ตามวรรคก่ อ น ลู ก ค้ า มี ห น้ า ที่ ต ้ อ งแจ้ ง ข้ อ มู ล ที่
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เปลีย่ นแปลงดังกล่าวให้แก่บริษทั ทราบตามแบบและ
วิธีการที่บริษัทก�ำหนดทันที และบริษัทไม่ต้องรับผิด
ชอบต่อความเสียหายใดๆ ของลูกค้าที่เกิดจากการที่
ลูกค้าละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว
4.7 ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่าบริษทั อาจก�ำหนด
ให้ลูกค้าจัดท�ำและลงนามในค�ำขอใช้บริการ หนังสือแจ้ง
เปลี่ยนแปลงข้อมูล แบบฟอร์ม หรือเอกสาร และ/หรือ
หลักฐานใดๆ เพิ่มเติมหรือเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลตาม
เงื่อนไขและแบบฟอร์มที่บริษัทก�ำหนด พร้อมทั้งจัดส่ง
ค�ำขอใช้บริการ หนังสือแจ้งเปลีย่ นแปลงข้อมูล แบบฟอร์ม
หรือเอกสาร และ/หรือ หลักฐานดังกล่าว ให้แก่บริษัท
ภายในระยะเวลาที่บริษัทก�ำหนดก็ได้
4.8 ลูกค้าจะไม่กระท�ำ หรืองดเว้นกระท�ำการใดๆ
อันพึงกระท�ำเกี่ยวกับการใช้บริการการลงทุนตามสัญญา
นี้ จนเป็นเหตุให้บริษัท กรรมการ พนักงาน ลูกจ้างของ
บริษัทหรือบุคคลอื่นใด ต้องถูกปรับ รับโทษ รับผิด หรือได้
รับความเสียหายในเรื่องใดๆ ที่บริษัทและบุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
4.9 ลู ก ค้ า รั บ ทราบและตกลงยิ น ยอมให้ บ ริ ษั ท
ท�ำการบันทึกเทปการสนทนาทางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์
ในลักษณะเดียวกัน ระหว่างลูกค้ากับพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู ้ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากบริ ษั ท ตามหลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข
และวิธีการที่บริษัทก�ำหนด ทั้งนี้รวมถึงการบันทึกข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ โดยอาจมีหรือไม่มีเสียงอุปกรณ์เตือน
โดยอัตโนมัติ และยินยอมให้เทปเสียงหรืออุปกรณ์ที่ใช้
ในการบันทึกการสนทนานั้น เป็นหลักฐานยืนยันเกี่ยว
กับข้อเท็จจริง การท�ำค�ำสั่ง หรือด�ำเนินการใดๆ เกี่ยวกับ
ธุรกรรม หรือเกี่ยวข้องกับเอกสารธุรกรรมของลูกค้า และ
ให้บริษัท มีสิทธิยึดถือปฏิบัติและด�ำเนินการตามค�ำสั่ง
แนวทาง ค�ำบอกกล่าวใดๆ ผ่านทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านวิธีการ หรือสื่อกลางใดๆ ตามที่
บริษัทและลูกค้าได้ตกลงกัน ซึ่งบริษัทเชื่อโดยสุจริตว่าได้
ส่งมาจากลูกค้าหรือบุคคลผูซ้ งึ่ ได้รบั มอบอ�ำนาจให้กระท�ำ
การแทนลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทอาจสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องเพือ่ ยืนยันตัวตนของลูกค้า หรืออ�ำนาจของบุคคล
ที่ได้รับมอบอ�ำนาจจากลูกค้า (แต่บริษัทไม่มีหน้าที่ที่จะ
ต้องด�ำเนินการดังกล่าว) และลูกค้ายอมรับและตกลงทีจ่ ะ
ผูกพันตามค�ำสัง่ ของลูกค้าทุกประการ ทัง้ นี้ ลูกค้ารับทราบ
และตกลงให้บริษัท ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส�ำนักหัก
บัญชี ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลอืน่
ใด (ก) ใช้เทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรือข้อความจาก
เทปบันทึกดังกล่าวได้ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่บริษัท
ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สานักหักบัญชี ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลเห็นว่าเหมาะสม
(ข) น�ำเทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรือข้อความจากเทป
บันทึกการสนทนาดังกล่าวมาใช้เป็นหลักฐานในการด�ำเนิน
ธุรกรรม หรือในข้อพิพาทที่เกิดขึ้นหรือข้อพิพาทที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับลูกค้า และ (ค) เปิดเผยเทป
บันทึกการสนทนาดังกล่าวหรือข้อความจากเทปบันทึกเพือ่
ให้บริษัท ปฏิบัติตามที่กฎหมายก�ำหนด หรือปฏิบัติตาม
ค�ำสัง่ ศาล หรือหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ เปิดเผย
ต่อ ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส�ำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ หน่วยงานก�ำกับดูแล และที่ปรึกษาของบริษัท
เพื่อใช้ในการด�ำเนินการที่เกี่ยวกับธุรกรรม หรือใช้ส�ำหรับ
บริษทั ในการปรับปรุงระบบการด�ำเนินงานใดๆ ของบริษทั
4.10 บริษทั แจ้งให้ลกู ค้าทราบแล้วว่า บริษทั มีสทิ ธิ
ที่จะไม่ท�ำหน้าที่ตามสัญญานี้ให้แก่ลูกค้าที่กระท�ำการอัน
อาจก่อให้เกิดการซือ้ ขายทีผ่ ดิ ปกติหรืออาจท�ำให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีลักษณะที่อาจฝ่าฝืนหรือ
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4.11 ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซือ้
ขายล่วงหน้า ตามค�ำสั่งของลูกค้านั้น บริษัทมีสิทธิที่จะซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า จาก
ที่บริษัทถืออยู่ และ/หรือ ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ออก และ/
หรือ ในฐานะที่บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าของ
ผู้อื่นในเวลาเดียวกันได้
4.12 บริษทั มีสทิ ธิตรวจสอบข้อมูลเครดิต และ/หรือ
ข้อมูลความน่าเชื่อถือ ฐานะทางการเงินและประวัติการ
ช�ำระหนีข้ องลูกค้าจากบริษทั ข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (บริษัทข้อมูลเครดิต)
บริษัทในเครือ และ/หรือ จากบุคคลอื่นใด และยินยอมให้
บริษัทข้อมูลเครดิต บริษัทในเครือ และ/หรือ บุคคลอื่นใด
ทีม่ ขี อ้ มูลดังกล่าวข้างต้นของลูกค้าเปิดเผยให้บริษทั ทราบ
ด้วย รวมทัง้ ยินยอมให้บริษทั เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ไม่
ว่าบริษัทจะตกลงรับท�ำหน้าที่ตามสัญญานี้หรือไม่ก็ตาม

และไม่วา่ บริษทั จะเป็นผูเ้ ก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เองหรือ
ส่งข้อมูลไปเก็บรักษาไว้ทบี่ ริษทั ข้อมูลเครดิตหรือบุคคลอืน่
ใดตลอดจนยินยอมให้บริษทั และ/หรือ บริษทั ข้อมูลเครดิต
และ/หรือ บุคคลดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
4.13 ลูกค้าจะโอนสิทธิหรือภาระผูกพันในสัญญา
ฉบับนี้ ให้แก่บุคคลอื่นมิได้
4.14 บริษัทอาจโอนสิทธิ หน้าที่ ภาระผูกพัน ความ
รั บ ผิ ด หรื อ ผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท ตามสั ญ ญาฉบั บ นี้
รวมทั้งหลักประกันใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่
บุคคลใดก็ได้ โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากลูกค้าก่อน
4.15 บริษทั มีสทิ ธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/
หรือ ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ในการให้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ได้ตามอัตรา
เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทก�ำหนด โดยบริษัทจะแจ้ง
ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
4.16 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและยับยั้งการ
กระท� ำ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรม หรื อ พฤติ ก รรมการลงทุ น หรื อ
ธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม ลูกค้าตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อ
ก�ำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
4.16.1 ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหา
ข้อมูลดังนี้ พร้อมทัง้ จัดท�ำค�ำชีแ้ จงเพือ่ อธิบายรายละเอียด
เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์
ตลาดอนุพันธ์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลัก
ทรัพย์ ส�ำนักหักบัญชี และ/หรือ บริษัท เมื่อหน่วยงาน
ต่างๆ ดังกล่าวหรือบริษัทร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวหรือบริษัทก�ำหนด
		 (ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตน
ที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ การใช้
บริการการลงทุนตามสัญญานี้ของลูกค้าทุกรายทุกทอด
		 (ข) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ การใช้
บริการการลงทุนตามสัญญานี้ของลูกค้า
		 (ค) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การซื้ อ ขายหลั ก
ทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือการใช้
บริการการลงทุนตามสัญญานี้ของลูกค้า ตลอดจนข้อมูล
เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
ลูกค้าซื้อขาย
		 (ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ด�ำเนินการสั่ง
ซื้อขาย และ/หรือ การใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้
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เพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่
เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง
จัดหา และจัดท�ำค�ำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (ก) (ข) และ
(ค) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้เฉพาะที่
ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ด�ำเนินการเช่นนั้น
4.16.2 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทงดให้บริการ
การลงทุนตามสัญญานี้เป็นการชั่วคราว และ/หรือ บอก
เลิกสัญญานี้ และ/หรือ จ�ำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/
หรือ จ�ำกัดฐานะหรือปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า และ/หรือ ล้างฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/
หรือ ด�ำเนินการอืน่ ใดเกีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ และ/
หรือ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้
เพือ่ ให้เป็นไปตามค�ำสัง่ ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
อนุพันธ์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์
ส�ำนักหักบัญชี และ/หรือ เมือ่ บริษทั เห็นสมควรทีจ่ ะด�ำเนิน
การดังกล่าว ในกรณีที่ปรากฎข้อเท็จจริงดังนี้
(1) การซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ การใช้บริการการลงทุน
ตามสัญญานี้ของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในการซือ้ ขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
และ/หรือ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรือท�ำให้นา่ จะท�ำให้รา
คารของหลักทรัพย์จดทะเบียน และ/หรือ ราคาสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด
(2) ลูกค้ามีพฤติกรรมการซือ้ ขายหลัก
ทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ การใช้
บริการการลงทุนตามสัญญานี้ที่ไม่เหมาะสม หรือ อาจ
ฝ่าฝืนกฎระเบียบของบริษทั หรือกฎระเบียบของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) ลูกค้าไม่ด�ำเนินการแจ้ง จัดหา
ข้อมูล หรือจัดท�ำค�ำชีแ้ จง ตามข้อ 4.16.1 หรือให้ขอ้ มูลอัน
เป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความส�ำคัญผิดในสาระส�ำคัญ
(4) ลูกค้าปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จ
จริงในค�ำขอเปิดบัญชี และ/หรือ สัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญานี้
(5) ลูกค้าตกเป็นผูผ้ ดิ นัดตามสัญญานี้
ข้อ 5. การท�ำค�ำสั่ง และรายงาน

5.1 การท�ำค�ำสั่งของลูกค้ากรณีทั่วไป
ลูกค้าต้องติดต่อด้วยตนเองกับพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัท พร้อมกับท�ำค�ำสั่งตามแบบ
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และวิธกี ารทีบ่ ริษทั ก�ำหนด และ/หรือ ลูกค้าอาจติดต่อผ่าน
ทางเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ หรือ
วิธกี ารอืน่ ๆ ตามทีจ่ ะมีออกใช้ตอ่ ไปก็ได้ ทัง้ นีล้ กู ค้าจะต้อง
ติดต่อกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัท
และค�ำสั่งดังกล่าวจะถือว่าเป็นค�ำสั่งโดยชอบของลูกค้า
เมื่อพนักงานได้บันทึกค�ำสั่งนั้นไว้แล้ว นอกจากนี้ ลูกค้า
อาจติดต่อทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/ ระบบออนไลน์
หรือระบบอื่นๆ ตามที่จะมีออกใช้ต่อไป โดยไม่ต้องติดต่อ
กับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทก็ได้
เมื่อลูกค้าได้รับความเห็นชอบจากบริษัท โดยลูกค้าต้อง
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทก�ำหนด และ
ลูกค้าตกลงผูกพันผลของค�ำสัง่ ดังกล่าวเสมือนว่าลูกค้าได้
ท�ำค�ำสั่งนั้นด้วยตนเอง
5.2 การท�ำค�ำสั่งของลูกค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต/
ระบบออนไลน์ หรือทางเครื่องมือสื่อสารอื่น
เมื่อลูกค้าท�ำการสมัครเปิดบัญชีและใช้บริการการ
ลงทุนตามสัญญาฉบับนี้ และ/หรือ บริการอืน่ ใดของบริษทั
และ/หรือ ของบริษัทอื่นที่เป็นเจ้าของเว็ปไซต์ตามที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากบริษทั ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/
ระบบออนไลน์ ให้ถือว่าลูกค้ายินยอมให้การลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า หรือการกระท�ำอืน่ ใดทีค่ ล้ายคลึง
กันในการแสดงเจตนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญา
และเอกสารต่ า ง ๆ ทุ ก ฉบั บ เช่ น การคลิ ก ปุ ่ ม แสดง
การยอมรับหรือตกลง การท�ำเครื่องหมายในช่องแสดง
การยอมรับหรือตกลง ล้วนมีผลทางกฎหมายเสมือนกั
บการลงลายมือชื่อโดยวิธีการลงนามด้วยมือของตนเอง
โดยลูกค้ายินยอมทีจ่ ะผูกพันตน และปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด
และเงือ่ นไขในสัญญาการใช้บริการการลงทุนฉบับนี้ และ/
หรือ บริการอื่นใด ผ่านทางระบบอินเทอร์เ น็ต /ระบบ
ออนไลน์ ดังนี้
5.2.1 ลู ก ค้ า จะต้ อ งท� ำ ค� ำ สั่ ง โดยใช้ ชื่ อ
ในการใช้ บ ริ ก าร (USER NAME) และ/หรื อ รหั ส ลั บ
(PASSWORD) และ/หรือ รหัสประจ�ำตัวลูกค้า (PIN CODE)
ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารทีบ่ ริษทั และ/หรือ เจ้า
ของเว็ปไซต์ก�ำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงเปลี่ยนแปลง
รหัสลับ (PASSWORD) ซึ่งก�ำหนดด้วยตนเองผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทโดยไม่ชักช้าก่อนที่จะด�ำเนินการ
ท�ำค�ำสั่งกับบริษัท ซึ่งลูกค้าตกลงรับผิดชอบเก็บรักษา
ชื่อในการใช้บริการ (USER NAME) และ/หรือ รหัสลับ
(PASSWORD) และ/หรือ รหัสประจ�ำตัวลูกค้า (PIN CODE)

เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้ผู้ใดล่วงรู้ เพื่อป้องกันไม่ให้
บุคคลอืน่ น�ำชือ่ ในการใช้บริการ (USER NAME) และ/หรือ
รหัสลับ (PASSWORD) และ/หรือ รหัสประจ�ำตัวลูกค้า
(PIN CODE) เข้าถึงระบบการใช้บริการการลงทุนผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อ
ลูกค้าหรือบริษัทได้
5.2.2 ค�ำสั่งซื้อขาย และ/หรือ ค�ำสั่งอื่นใด
ส�ำหรับการใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ และ/หรือ
บริการอื่นใด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หากได้กระท�ำโดย
ใช้ชื่อในการใช้บริการ (USER NAME) และ/หรือ รหัส
ลั บ (PASSWORD) และ/หรื อ รหั ส ประจ� ำ ตั ว ลู ก ค้ า
(PIN CODE) ให้ถอื ว่าการกระท�ำดังกล่าวมีผลผูกพันลูกค้า
และลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบการกระท�ำดังกล่าว
โดยถือเสมือนว่าลูกค้าเป็นผู้กระท�ำการนั้นด้วยตนเอง ไม่
ว่าการกระท�ำดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยทุจริต และ/หรือโดย
บุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการทุจริตหรือ
ความผิดของบริษัทเอง
5.2.3 ในกรณีที่มีการใช้ชื่อในการใช้บริการ
(USER NAME) และ/หรือ รหัสลับ (PASSWORD) และ/
หรือ รหัสประจ�ำตัวลูกค้า (PIN CODE) ผิดเกินกว่าจ�ำนวน
ครัง้ ทีบ่ ริษทั และ/หรือเจ้าของเว็ปไซต์กำ� หนด บริษทั และ/
หรือเจ้าของเว็ปไซต์มสี ทิ ธิยกเลิกหรือระงับการท�ำค�ำสัง่ ซือ้
ขาย และ/หรือ ค�ำสั่งอื่นใดได้ทันที ทั้งนี้ บริษัท และ/หรือ
เจ้าของเว็ปไซต์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/
หรือ ความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิยกเลิก
หรือระงับการท�ำค�ำสั่งซื้อขาย และ/หรือ ค�ำสั่งอื่นใด ด้วย
วิธีดังกล่าว และ/หรือ การใช้บริการอื่นใดดังกล่าวข้างต้น
5.3 ลูกค้าขอรับรองและยืนยันดังนี้
5.3.1 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยว
กับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการใช้บริการการลงทุน
ตามสัญญานี้ และ/หรือ บริการอื่นใด ผ่านทางระบบเครือ
ข่ายอินเทอร์เน็ตตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์
และ/หรื อ ส� ำ นั ก หั ก บั ญ ชี และ/หรื อ บริ ษั ท และ/หรื อ
เจ้าของเว็ปไซต์กำ� หนด รวมทัง้ ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
การใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ และ/หรือ บริการ
อื่นใด ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามสัญญา
นี้ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากอุปกรณ์หรือ
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องลู ก ค้ า หรื อ ของบริ ษั ท หรื อ ของ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ใช้ในการส่งค�ำสั่งหรือรับค�ำสั่งผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ต เกิดขัดข้องท�ำให้การส่งค�ำสัง่ ไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ และยอมรับในความเสียหาย และ/หรือ ค่าเสีย
โอกาสใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากการกระท�ำของ
ลูกค้าเอง หรือบุคคลอืน่ ใด เช่น การความเสีย่ งอันเกิดจาก
การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไป
อย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ และการผิดพลาด
ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจ�ำกัดใน
การใช้อินเทอร์เน็ต ตลอดจนความเสียหายใดๆ อันเนื่อง
มาจากเหตุสดุ วิสยั เช่น การส่งสัญญาณเชือ่ มต่อไม่ทำ� งาน
หรือล้มเหลว หรือสาเหตุจากไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยบริษัท
ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ
เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากการกระท�ำของ
เจ้าหน้าที่บริษัท ทั้งนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่า
ด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ จากบริษัท
บริษทั มีสทิ ธิยกเลิกการให้บริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร โดยบริษัทไม่จ�ำต้อง
แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะ
ยกเลิกการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องแจ้ง
ให้บริษัททราบเป็นหนังสือล่วงหน้าใน้อยกว่า 7 วัน เพื่อ
ด�ำเนินการยกเลิกการให้บริการ
5.3.2 ลู ก ค้ า จะต้ อ งไม่ ใ ช้ ชุ ด ค� ำ สั่ ง อื่ น
นอกจากชุดค�ำสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัทซึ่งต่อเชื่อมกับ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ใช้ในการสั่งซื้อขายหลัก
ทรัพย์ และลูกค้ามีหน้าทีป่ อ้ งกันไม่ให้บคุ คลอืน่ ใดต่อเชือ่ ม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้า
ซึ่งท�ำให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกค�ำสั่งซื้อขายเข้า
มาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้โดยตรง และบริษัท
ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการก
ระท�ำดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใดๆ
5.3.3 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในความเสีย
หายใดๆ ซึง่ เกิดผิดพลาดขึน้ จากการท�ำค�ำสัง่ ซือ้ ขาย และ/
หรือค�ำสั่งใดๆ ของลูกค้า ซึ่งมิได้เกิดจากการกระท�ำของ
บริษัท เช่น การส่งค�ำสั่งผิดพลาดของลูกค้าเอง เป็นต้น
5.3.4 ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (HACK) หรือ
สูญหาย หรือเสียหายไม่ว่าจากเหตุใดๆ บริษัทไม่ต้องรับ
ผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่
เป็นการกระท�ำหรือละเลยการกระท�ำหน้าที่โดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือของพนักงานของบริษัท
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5.3.5 ลูกค้ายินยอมให้บริษทั ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือ ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ใช้ส่งค�ำสั่งการซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตอบ
ค�ำถาม ข้อซักถามใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
5.3.6 ในกรณี ที่ ลู ก ค้ า เปลี่ ย นแปลงที่
อยู่ และ/หรือ ที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail
Address) ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท ลูกค้ามีหน้าที่
ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้แก่บริษัททราบใน
ทันที
5.3.7 ลูกค้าตกลงว่า ค�ำสั่ง ข้อความ หรือ
ค�ำบอกกล่าวใดๆ จากการท�ำการซือ้ ขาย และ/หรือ ด�ำเนิน
การใดๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือการติดต่อสือ่ สารผ่าน
ระบบดังกล่าว เป็นหลักฐานที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย มีผล
ผูกพันลูกค้าทุกประการ และสามารถใช้บังคับได้ในศาล
โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
ทั้ ง นี้ ธุ ร กรรมที่ ลู ก ค้ า เข้ า ท� ำ ผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ตข้างต้น (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงการยืนยัน
ธุ ร กรรม การออกค� ำ สั่ ง ใดๆ การรั บ รองความถู ก ต้ อ ง
ส�ำหรับข้อตกลงหรือธุรกรรมใดๆ) จะถือว่าเป็น “ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
ให้ข้อความ ข้อตกลง หรือธุรกรรมใดที่ได้รับการยืนยัน
รับรอง ตกลง หรือยอมรับ ให้สามารถใช้เป็นพยานหลัก
ฐานที่เป็นที่ยอมรับตาม พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
5.3.8 บริษทั และ/หรือ เจ้าของเว็ปไซต์ อาจ
ก�ำหนดให้ลูกค้าจัดท�ำและลงนามในเอกสาร และ/หรือ
หลักฐานใดๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขและแบบที่บริษัท และ/
หรือ เจ้าของเว็ปไซต์ ก�ำหนด พร้อมทั้งจัดส่งเอกสาร และ/
หรือ หลักฐานดังกล่าว ให้แก่บริษัท และ/หรือ เจ้าของเว็ป
ไซต์ ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
5.3.9 บริษทั มีสทิ ธิระงับมิให้ลกู ค้าส่งค�ำสัง่
การทาธุรกรรมผ่านช่องทางใดๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ตาม
แต่ดุลพินิจของบริษัทได้ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใน
ความเสียหาย (รวมทัง้ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยอย่างใดๆ)
ทีเ่ กิดจากการระงับการส่งค�ำสัง่ ดังกล่าว เว้นแต่กรณีทเี่ กิด
ขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ
บริษัท กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัท
โดยบริษทั จะรับผิดชอบเพียงเท่าทีค่ วามเสียหายทีเ่ กิดขึน้
จริง
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5.4 เว้นแต่จะได้มีการตกลงระหว่างบริษัท และ
ลูกค้าเป็นอย่างอื่น บริษัทจะด�ำเนินการจัดส่งเอกสาร
รายงานให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทจะแจ้งเป็นหนังสือให้แก่
ลูกค้าทราบทางไปรษณีย์หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ตามที่อยู่ส�ำหรับ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ตามที่ลูกค้า
ได้แจ้งความประสงค์จะรับเอกสารรายงานดังกล่าวในรูป
แบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่บริษัทก�ำหนด ในกรณี
ดังกล่าวลูกค้าตกลงและยอมรับว่าการส่งข้อมูลในรูป
แบบดังกล่าว ถือเป็นการส่งเอกสารรายงานให้แก่ลูกค้า
โดยชอบแล้ว โดยบริษัทไม่มีหน้าที่ในการจัดส่งเอกสาร
รายงานในรูปแบบเอกสารทางไปรษณียใ์ ห้แก่ลกู ค้าอีกครัง้
หนึง่ และลูกค้าตกลงผูกพันตนตามข้อก�ำหนดและเงือ่ นไข
เกี่ยวกับการรับเอกสารรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ที่ก�ำหนดไว้
ในข้อก�ำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อก�ำหนดเพิ่ม
เติมของธุรกรรมแต่ละประเภททุกประการ เมื่อลูกค้าได้
รับเอกสารรายงานดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะต้องตรวจสอบ
รายการทั้งหมดและแจ้งการแก้ไขหรือโต้แย้งข้อผิดพลาด
รายการใดๆ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ในเอกสาร
รายงาน หากลูกค้าไม่แจ้งแก้ไขหรือโต้แย้งข้อผิดพลาด
รายการใดๆ ภายในระยะเวลาที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นเอกสาร
รายงานดังกล่าว ให้ถือว่า เอกสารรายงานที่บริษัทจัดท�ำ
และส่งมอบให้เป็นหลักฐานที่ถูกต้อง และให้ถือว่าลูกค้า
สละสิทธิทจี่ ะท�ำการโต้แย้งใดๆ ทัง้ สิน้ และได้ยอมรับความ
ถูกต้องของข้อมูลในเอกสารรายงานดังกล่าวแล้ว
การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเอกสารรายงานจากวิธี
การส่งทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือกลับกัน ให้ท�ำโดย
การที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรมายัง
บริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อเมื่อลูกค้า
ได้รับการอนุญาตจากบริษัท ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
แล้วเท่านั้น
ในกรณีที่ปรากฏแก่บริษัทโดยชัดแจ้งว่าเอกสาร
รายงานไม่ ส ามารถส่ ง ไปยั ง ที่ อ ยู ่ ส� ำ หรั บ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับ
บริษัท ไม่ว่าด้วยเหตุใด (รวมถึงกรณีที่ลูกค้าแจ้งความ
ประสงค์ขอรับเอกสารรายงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(Email) มากกว่า 1 ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์) บริษัทจะ
ท�ำการส่งเอกสารรายงานในรูปแบบเอกสารทางไปรษณีย์

เพียง 1 ฉบับ ตามที่อยู่ในการรับส่งเอกสารที่ลูกค้าได้
แจ้งไว้ต่อบริษัท ลูกค้าตกลงยอมรับว่าใบยืนยันการท�ำ
ธุรกรรม (Confirmation Note) หรือเอกสารรายงานซึ่ง
ออกโดยบริษัท หลังจากที่มีการท�ำธุรกรรมในบัญชีลูกค้า
ถือเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ถึงการท�ำธุรกรรม จ�ำนวนเงิน
ที่บริษัท ได้ทดรองจ่ายให้แก่ลูกค้าในการท�ำธุรกรรม และ
เงินที่ได้รับจากการท�ำธุรกรรมตามที่ระบุไว้ในใบยืนยัน
การท�ำธุรกรรม (Confirmation Note) หรือเอกสารรายงาน
ดังกล่าว ทั้งนี้ เว้นแต่ลูกค้าจะได้โต้แย้งเป็นลายลักษณ์
อั ก ษรมายั ง บริ ษั ท ภายในระยะเวลาที่ ก� ำ หนดไว้ ใ น
ใบยืนยันการทาธุรกรรม (Confirmation Note) หรือเอกสาร
รายงาน ในส่วนของข้อมูลการซื้อขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนนั้น ให้อ้างอิงจากรายงานที่บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดท�ำ โดยบริษัทไม่รับผิด
ชอบในความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและไม่รับผิดชอบ
ว่าลูกค้าจะได้รับรายงานข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ หรือได้รับ
รายงานข้อมูลดังกล่าวล่าช้า
5.5 บริษัท มีสิทธิปรับปรุงเอกสารรายงานเป็นครั้ง
คราว หากมีความผิดพลาดหรือข้อผิดหลงใดๆ ในเอกสาร
รายงานดังกล่าว โดยบริษัทจะด�ำเนินการแจ้งให้ลูกค้า
ทราบต่อไป
5.6 ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบ หากลูกค้า
ไม่ได้รับเอกสารรายงานที่ลูกค้าควรได้รับตามปกติ
ข้อ 6. การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า

6.1 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทดูแลทรัพย์สิน
ของลูกค้าซึ่งลูกค้าได้วางหรือส่งมอบไว้ให้กับบริษัท หรือ
ที่บริษัทได้รับไว้ หรือได้เก็บไว้ เพื่อหรือในนามของลูกค้า
(รวมถึงหลักประกันทีบ่ ริษทั หรือบุคคลใดๆ ได้ให้แก่ลกู ค้า
ซึ่งลูกค้าได้มอบหมายให้บริษัทเป็นผู้เก็บรักษาไว้) และ/
หรือ ทีบ่ ริษทั ได้ซอื้ ไว้ตามค�ำสัง่ ของลูกค้า และ/หรือทีบ่ ริษทั
ได้ซอื้ ไว้เพือ่ ประโยชน์ของลูกค้าตามสัญญานี้ รวมตลอดถึง
สิทธิและประโยชน์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากทรัพย์สนิ ของลูกค้าดัง
กล่าว เพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษา และ/หรือเพื่อการซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์ และ/หรือ เพื่อเป็นประกันการซื้อหรือ
ขายหลักทรัพย์ และ/หรือ เพื่อประโยชน์อื่นใด โดยลูกค้า
ตกลงว่า ตราบเท่าที่กระท�ำได้ตามกฎหมาย บริษัทมีสิทธิ
ยึดหน่วง หรือครอบครองเหนือบรรดาทรัพย์สินของลูกค้า
เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามภาระผูกพันและความรับ
ผิดทุกประการที่ลูกค้ามีต่อบริษัท (ไม่ว่าที่ได้เกิดขึ้นแล้ว

หรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต) และในกรณีที่เกิดเหตุแห่ง
การผิดนัดภายใต้เอกสารธุรกรรม ให้บริษัทมีสิทธิด�ำเนิน
การต่อทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว ตามที่ก�ำหนดในข้อ 7
(หลักประกัน)
ทั้งนี้ กรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสีย
หายอันเนือ่ งมาจากการละเลยการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบริษทั
บริษทั จะรับผิดชอบในทรัพย์สนิ ของลูกค้าอย่างเต็มจ�ำนวน
ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากการประมาทเลินเล่อหรือ
ละเลยการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบริษทั อย่างชัดแจ้ง ซึง่ หากเป็น
กรณีที่ความเสียหาย มิได้เกิดจากการประมาทเลินเล่อ
หรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว
บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายตามสัดส่วนข้อเท็จจริง
ตามกฎหมายเท่านั้น
6.2 ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทจะ
ท�ำการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแยกออกจากทรัพย์สิน
ของบริษัท และบริษัทจะจัดท�ำบัญชีแสดงทรัพย์สินของ
ลูกค้าแต่ละรายแยกจากทรัพย์สนิ ของบริษทั ตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ลูกค้ามี
บัญชีกับบริษัทหลายบัญชี บริษัทอาจด�ำเนินการจัดเก็บ
ทรัพย์สินแต่ละบัญชีของลูกค้าหลายบัญชีดังกล่าวโดย
ไม่แยกออกจากกัน หรืออาจด�ำเนินการจัดเก็บทรัพย์สิน
ของลูกค้าแต่ละบัญชีแยกออกจากกันก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณี
ที่บริษัทด�ำเนินการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละบัญชี
แยกออกจากกันก็ไม่ท�ำให้ทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชีที่
ลูกค้าผิดนัดกับบริษัทแยกออกจากบัญชีอื่นๆ ของลูกค้า
ได้ ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทจะจัดท�ำ
และส่งมอบบันทึกบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อ
ก�ำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้
ถือว่าบันทึกและบัญชีแสดงทรัพย์สนิ ของลูกค้าทีบ่ ริษทั จัด
ท�ำและเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นที่ถูกต้อง เว้นแต่
ลูกค้าจะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น
6.3 ลูกค้าตกลงยินยอมมอบอ�ำนาจให้บริษัทเป็น
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้อย่างปลอดภัย และ
ตกลงยินยอมมอบอ�ำนาจให้บริษัทน�ำทรัพย์สินของลูกค้า
ไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือผู้เก็บรักษาหรือผู้ดูแล
รักษาทรัพย์สนิ หรือสถานทีอ่ นื่ หรือน�ำทรัพย์สนิ ของลูกค้า
ไปลงทุนแทนลูกค้า ตามที่บริษัทเห็นสมควรภายใต้หลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ ก.ล.ต.ประกาศก�ำหนด ทั้งนี้
บริษัทอาจฝากและ/หรือลงทุนแทนลูกค้าในชื่อของบริษัท
แต่จะต้องระบุอย่างชัดแจ้งว่าเป็นด�ำเนินการโดยบริษัท
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เพื่อลูกค้าและประโยชน์ของลูกค้า
นอกจากนี้ ลู ก ค้ า ตกลงยิ น ยอมให้ บ ริ ษั ท น� ำ
ทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากหรือลงทุนแทนลูกค้ากับ
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หรือบริษทั ในเครือ หรือนิตบิ คุ คลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
บริษัทในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัท
ร่วมได้ เช่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
6.4 ลูกค้าจะได้ค่าตอบแทนส�ำหรับเงินของลูกค้า
ที่บริษัทน�ำไปลงทุนหาผลประโยชน์เพื่อลูกค้า ตามอัตรา
และวิธีการที่บริษัทประกาศก�ำหนด โดยอัตราและวิธีการ
ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดย
บริษัทไม่จ�ำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และค่า
ตอบแทนดังกล่าวจะไม่เกินกว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริง
จากการลงทุน หลังหักค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายใดๆ และ
ภาษีทบี่ ริษทั พึงต้องช�ำระ ทัง้ นีล้ กู ค้าจะช�ำระค่าธรรมเนียม
ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าให้แก่บริษัทในอัตรา
และวิธีการตามที่บริษัทก�ำหนดโดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้
ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษทั มีสทิ ธิหกั เงินค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวจากทรัพย์สนิ ของลูกค้าได้ตามทีบ่ ริษทั เห็นสมควร
6.5 ลู ก ค้ า มี สิ ท ธิ ข อเบิ ก ถอนเงิ น ของลู ก ค้ า จาก
บริษัทได้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
6.5.1 ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันท�ำการ
6.5.2 ในการเบิกถอนเงินของลูกค้าแต่ละ
ครัง้ ลูกค้าจะต้องเบิกถอนเงินในจ�ำนวนทีไ่ ม่ตำ�่ กว่าจ�ำนวน
เงินขั้นต�่ำตามที่บริษัทก�ำหนด (ถ้ามี) และบริษัทจะจ่าย
เงินที่ลูกค้าเบิกถอนดังกล่าวให้แก่ลูกค้าด้วยวิธีการตามที่
บริษัทเห็นสมควร
6.5.3 ในกรณี ที่ ลู ก ค้ า มี ห นี้ ค ่ า ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ และ/หรือ หนีค้ า่ ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
และ/หรือ หนี้อื่นใดที่จะต้องช�ำระแก่บริษัท ลูกค้าจะเบิก
ถอนเงินของลูกค้าคืนจนมีผลท�ำให้เงินของลูกค้าที่วางไว้
กับบริษทั มีจำ� นวนไม่เพียงพอส�ำหรับช�ำระหนีใ้ ห้แก่บริษทั
ไม่ได้ ไม่วา่ หนีด้ งั กล่าวจะถึงก�ำหนดช�ำระแล้วหรือไม่กต็ าม
แต่ทั้งนี้ การที่ลูกค้าขอเบิกถอนเงินของ
ลูกค้าคืนดังกล่าว หากมีผลท�ำให้หลักประกันที่ลูกค้า
วางไว้ กั บ บริ ษั ท เพื่ อ เป็ น ประกั น การช� ำ ระหนี้ ต าม
สัญญานี้มีมูลค่าต�่ำกว่าอัตราที่บริษัทประกาศก�ำหนด
รวมทัง้ ในกรณีทหี่ ลักประกันดังกล่าวมีมลู ค่าลดลงจน
ท�ำให้มลู ค่าของหลักประกันทีล่ กู ค้าวางไว้กบั บริษทั ต�ำ่
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กว่ามูลค่าหลักประกันขัน้ ต�ำ่ ทีบ่ ริษทั ก�ำหนดไว้ดงั กล่าว
ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าจะท�ำการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ และ/หรือ ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/
หรือ ใช้บริการการลงทุนตามสัญญานี้ไม่ได้ จนกว่า
ลูกค้าจะน�ำหลักประกันมาวางเป็นประกันเพิม่ เติมตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทก�ำหนด
6.6 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทท�ำการหักกลบลบ
หนี้สุทธิ หรือ ปรับ หัก ใช้ น�ำไปใช้ ขายและ/หรือสั่ง
จ่ายเงินจากทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชีของลูกค้าใน
เวลาใดก็ได้โดยไม่จำ� เป็นต้องบอกกล่าวกับลูกค้า ทัง้ นี้
เพื่อประโยชน์และวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (1) การท�ำ
ธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม (2) การปรับฐานะ
บัญชีหลักประกัน (3) การช�ำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้
จ่ายหรือเงินอื่นใดที่ลูกค้าพึงต้องช�ำระ หรือ (4) กรณี
อืน่ ใดเพือ่ การปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันและความรับผิด
ของลูกค้าที่เกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมใดๆ ตามเอกสาร
ธุ ร กรรม หรื อ ตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นกฎหมายและกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6.7 ลูกค้าทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่า เงินของ
ลูกค้าในส่วนที่เก็บไว้กับบริษัทจะไม่ได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
6.8 ลูกค้าไม่มีสิทธิน�ำทรัพย์สินของลูกค้าตาม
สัญญานีไ้ ปจ�ำน�ำ จ�ำนอง ก่อภาระ หรือก่อให้เกิดสิทธิ
ในทางหลักประกันใดๆ เหนือทรัพย์สนิ ของลูกค้า ไม่วา่
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นใด เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
ข้อ 7. หลักประกัน

7.1 ลูกค้าจะต้องน�ำหลักประกัน (รวมทัง้ หลักทรัพย์
เงินสด หรือทรัพย์สนิ อืน่ ใด) ทีบ่ ริษทั ก�ำหนดมาวางเพือ่ เป็น
ประกันการช�ำระหนีส้ ำ� หรับการท�ำธุรกรรมใดๆ ตามเอกสาร
ธุรกรรม รวมถึง ค่านายหน้า ค่าภาษีอากร ดอกเบี้ย เงิน
ทดรองจ่าย ค่าด�ำเนินการ ตลอดจนค่าอุปกรณ์แห่งหนี้
ค่าใช้จา่ ย และค่าเสียหายทัง้ ปวงทีล่ กู ค้าต้องรับผิดชอบต่อ
บริษัท ไม่ว่าจะเป็นภายใต้บัญชีตามข้อตกลงแห่งเอกสาร
ธุรกรรมใดๆ และ/หรือสัญญา หรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้าท�ำ
หรือมีอยูก่ บั บริษทั ทันทีทบี่ ริษทั ได้แจ้งให้ลกู ค้าทราบ ทัง้ นี้
หลักประกันดังกล่าวจะต้องมีมูลค่าไม่ต่ากว่าที่บริษัทได้
ก�ำหนดไว้ส�ำหรับการท�ำธุรกรรมแต่ละประเภทของลูกค้า
หากเมือ่ ใดทีห่ ลักประกันมีมลู ค่าลดลงน้อยกว่ามูลค่าตาม

ที่บริษัทก�ำหนดข้างต้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดก็ตาม
ลูกค้าตกลงทีจ่ ะน�ำหลักประกันมาเพิม่ ให้แก่บริษทั จนครบ
ถ้วนตามจ�ำนวนดังกล่าวภายในเวลาทีบ่ ริษทั แจ้งให้ลกู ค้า
ทราบโดยทันที
7.2 หลักประกันทีล่ กู ค้าได้นำ� มาวางให้แก่บริษทั
นัน้ บริษทั มีสทิ ธิดำ� เนินการดังนี้ (ตราบเท่าทีไ่ ม่ขดั กับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง)
(ก) ยึดถือไว้เพือ่ เป็นประกันหนีส้ นิ ทีม่ อี ยู่
กับบริษัท
(ข) ขาย บังคับขาย หรือด�ำเนินการใดๆ
เพื่อน�ำเงินมาหักช�ำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัท
(ค) ยึดหน่วงไว้จนกว่าบริษัทจะได้รับ
ช�ำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทครบถ้วน
(ง) น�ำเงินปันผล ก�ำไร หรือดอกเบี้ย มา
หักช�ำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทมีสิทธิระงับการช�ำระ
เงินที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับจากบริษัท ไม่ว่าจากกรณีใดๆ
เพื่อน�ำเงินมาช�ำระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทก่อนได้
7.3 ลูกค้าตกลงว่าหากบริษัทบังคับหลักประกัน
หรือด�ำเนินการตามข้อ 6.2 แล้ว ยังไม่สามารถช�ำระ
หนีส้ นิ ทีม่ อี ยูก่ บั บริษทั ได้ครบถ้วน ลูกค้ายังคงต้องรับ
ผิดชอบชดใช้ในส่วนที่ขาดอยู่
7.4 ในกรณีทลี่ กู ค้าวางหลักทรัพย์ทวี่ างประกันเพือ่
ประกันการช�ำระหนีส้ นิ ทีม่ อี ยูก่ บั บริษทั ลูกค้าตกลงยินยอม
ให้เป็นสิทธิของบริษทั ทีจ่ ะจัดให้มกี ารท�ำธุรกรรมเกีย่ วเนือ่ ง
กับหลักประกัน หรือท�ำให้หลักประกันสมบูรณ์ เช่น การจด
แจ้งรายการการใช้หลักทรัพย์เป็นประกันกับศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือการเพิกถอน
การใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน การจ�ำน�ำ การระบุชื่อบริษัท
เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้รับโอนหลักทรัพย์ หรือการท�ำและลง
นามเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว
7.5 โดยการเข้าท�ำสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าตกลงโอนให้
บริษัท และบริษัทตกลงรับโอนจากลูกค้าซึ่งสิทธิใดๆ ของ
ลูกค้าภายใต้บัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้า ซึ่งรวมถึงสิทธิใน
การรับคืนเงินจากบริษทั ทัง้ หมดภายใต้บญ
ั ชีดงั กล่าว เพือ่
เป็นประกันการช�ำระหนีส้ นิ ทีม่ อี ยูก่ บั บริษทั โดยถือว่าภาย
ใต้ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าได้แจ้ง
การโอนสิทธิไปยังบริษัทในฐานะผู้รับฝากเงิน และบริษัท
ตกลงให้ถือว่าได้รับทราบและยินยอมด้วยกับการโอนสิ
ทธิใดๆ ของลูกค้าในการรับคืนเงินจากบริษัทในบัญชีของ

บริษัทเพื่อลูกค้าดังกล่าวแล้ว
7.6 ลูกค้ารับทราบว่าข้อก�ำหนดเกี่ยวกับอัตราหรือ
มูลค่าของหลักประกันที่บริษัทก�ำหนดขึ้นนั้นอาจมีจ�ำนวน
ที่มากหรือสูงกว่าข้อก�ำหนดเกี่ยวกับอัตราหรือมูลค่าของ
หลักประกันที่ ก.ล.ต. ส�ำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า หรือส�ำนักหักบัญชีก�ำหนดได้ แต่ไม่ว่าในกรณี
ใดก็ตาม อัตราหรือมูลค่าของหลักประกันที่บริษัทก�ำหนด
จะต้องไม่ตำ�่ กว่าข้อก�ำหนดที่ ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรือส�ำนักหักบัญชีก�ำหนด ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาเพิ่มหรือลดข้อก�ำหนดเกี่ยวกับอัตราหรือมูลค่า
ของหลักประกันในเวลาใดก็ได้โดยให้อยู่ในดุลพินิจของ
บริษทั โดยไม่จำ� ต้องได้รบั ความยินยอมจากลูกค้าหรือบอก
กล่าวแก่ลกู ค้าก่อนแต่อย่างใด และเมือ่ บริษทั ได้มกี ารเพิม่
หรือลดข้อก�ำหนดอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันดังกล่าว
แล้ว ให้อัตราหรือมูลค่าหลักประกันที่ก�ำหนดขึ้นใหม่มีผล
ใช้บงั คับกับธุรกรรม และ/หรือฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ของลูกค้าทีม่ อี ยู่ รวมทัง้ ธุรกรรม และ/หรือฐานะสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้าทีจ่ ะเกิดขึน้ ใหม่ภายใต้ขอ้ ก�ำหนดและเงือ่ นไข
ของสัญญาฉบับนี้ หรือสัญญาใดๆ ที่ได้รับผลกระทบจาก
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
7.7 ลูกค้าตกลงยินยอมว่า ในกรณีที่บริษัทต้องรับ
ภาระค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับการด�ำเนินการจัดให้มีหลัก
ประกัน การจดแจ้งหรือการจดทะเบียน หรือการด�ำนินกา
รบังคับหลักประกันตามข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขของสัญญา
ฉบับนี้ หรือเอกสารธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง หรือมีคา่ ด�ำเนินการ
และ/หรือค่าใช้จา่ ยใดๆ เกิดขึน้ โดยเหตุอนั เนือ่ งมาจากการ
ปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขของสัญญา
ฉบับนี้ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าด�ำเนินการ และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัท
เห็นเป็นการจ�ำเป็น ลูกค้ายินยอมให้บริษัททดรองออก
ค่าด�ำเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวแทนลูกค้าไป
ก่อนก็ได้ โดยลูกค้าจะชดใช้ค่าด�ำเนินการ และ/หรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าวคืนบริษทั ในทันทีทไี่ ด้รบั แจ้งจากบริษทั พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราที่บริษัทก�ำหนด
7.8 ภาระหน้าทีข่ องลูกค้าทีจ่ ะต้องส่งมอบและวาง
หลักประกันให้กับบริษัทจะสิ้นสุดลงเมื่อข้อก�ำหนดและ
เงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้สิ้นผลผูกพัน และลูกค้าได้ช�ำระ
เงินทั้งหมดที่พึงต้องช�ำระให้แก่บริษัทจนครบถ้วน และ
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ลูกค้าไม่มีภาระหน้าที่ใดๆ ที่ยังค้างอยู่กับบริษัท
7.9 ตราบเท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลัก
ประกันใดๆ ที่ลูกค้าได้ให้กับบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอม
ล่วงหน้าต่อบริษัท ดังนี้
(1) ให้ ถื อ ว่ า หลั ก ประกั น ดั ง กล่ า วเป็ น หลั ก
ประกันหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัท ส�ำหรับธุรกรรมทุกประเภท
ที่ลูกค้าได้ตกลงเข้าท�ำกับบริษัทภายใต้เอกสารธุรกรรม
หรือเอกสารอื่นๆ และ
(2) ในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการผิดนัดที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกรรมใดๆ ให้บริษัทสามารถด�ำเนินการขาย บังคับ
ขาย หรือด�ำเนินการใดๆ กับหลักประกันดังกล่าว เพื่อน�ำ
เงินจากหลักประกันมาหักชาระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัท
ส�ำหรับธุรกรรมทุกประเภททีล่ กู ค้าได้ตกลงเข้าท�ำกับบริษทั
ภายใต้เอกสารธุรกรรม หรือเอกสารอืน่ ๆ เพือ่ ช�ำระหนีส้ นิ ที่
มีอยู่กับบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทสามารถด�ำเนินการตามข้อ (ก) และ/
หรือ (ข) ได้ โดยไม่ว่าหลักประกันดังกล่าวจะได้ให้ไว้ใน
ปัจจุบันหรือในภายหน้าและไม่ว่าจะเป็นหนี้สินภายใต้
ธุรกรรมทีล่ กู ค้าได้เข้าท�ำในปัจจุบนั หรือในภายหน้าก็ตาม
โดยลูกค้าไม่จำ� เป็นต้องให้ความยินยอม หรือลงนามในเอก
สารใดๆ เพิม่ เติมอีก อย่างไรก็ดี ลูกค้าตกลงทีจ่ ะด�ำเนินการ
ใดๆ ตามที่บริษัทอาจก�ำหนดเพิ่มเติม เพื่อให้หลักประกัน
ดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย รวมทั้งตามความเห็น
ของสานักงาน ก.ล.ต. (เพื่อเป็นหลักประกันหนี้สินที่มีอยู่
กับบริษัท ภายใต้ธุรกรรมทุกประเภทตามที่ก�ำหนดในข้อ
ก�ำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยว
ข้องใดๆ)
ข้อ 8. การช�ำระหนี้และผลของ
การไม่ช�ำระหนี้

8.1 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ ไม่วา่ ข้อ
ใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ บริษัทมีสิทธิยกเลิกสัญญา
และให้ ห นี้ ทั้ ง หมดของลู ก ค้ า ตามเอกสารธุ ร กรรม
และ/หรือสัญญาฉบับนี้ถึงก�ำหนดช�ำระโดยทันที
8.1.1 กรณีลูกค้าไม่อาจช�ำระหนี้ได้ ด้วย
เหตุที่ลูกค้าผิดสัญญา หรือผิดนัดไม่ช�ำระหนี้จ�ำนวน
ใดๆ ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ
สัญญานี้ หรือไม่วางหลักประกันตามสัญญานี้ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด และบริษัทมีสิทธิด�ำเนินการกับลูกค้าดัง
ต่อไปนี้
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( 1 ) ยึ ด ห น ่ ว ง บ ร ร ด า เ งิ น
ทรัพย์สินของลูกค้า ที่อยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ บัญชี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ บัญชีอื่นใดของ
ลูกค้า หรือ ที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท
		
(2) หักกลบลบหนี้เงินที่อยู่ใน
บัญชีหลักทรัพย์ บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/
หรือ บัญชีอนื่ ใดของลูกค้ากับหนีเ้ งินหรือค่าความเสีย
หายที่ลูกค้าเป็นหนี้แก่บริษัท
		
(3) ขายหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ว างเป็ น
ประกัน หรือหลักทรัพย์อื่นที่บริษัทครอบครองเพื่อ
ลูกค้าหรือบัญชีรว่ มของลูกค้ากับบุคคลอืน่ ได้ทงั้ หมด
หรือแต่บางส่วนตามที่บริษัทจะเห็นสมควร
		
(4) ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วนผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขาย
เพื่ อ ชดใช้ บ ริ ษั ท แทนหลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง ลู ก ค้ า ได้ สั่ ง ให้
บริษัทขายไปแล้ว แต่ยังมิได้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่
บริษัท
		
(5) ยกเลิ ก ค� ำ สั่ ง ซื้ อ ขายหลั ก
ทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้มีค�ำสั่งไปแล้ว แต่บริษัทยังมิได้
จัดการให้เพื่อปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมด หรือแต่บาง
ส่วนเพื่อช�ำระหนี้ของลูกค้า
8.1.2 ลูกค้าถึงแก่กรรม หรือตกเป็นคนไร้
ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีหนี้สิน
ล้ น พ้ น ตั ว หรื อ ถู ก ศาลสั่ ง ให้ พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ หรื อ
ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีค�ำสั่งรับค�ำร้องขอฟื้นฟู
กิจการของลูกค้า หรือถูกฟ้องคดีใดๆ ต่อศาล ถูกศาลหรือ
หน่วยงานราชการมีคำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่ ให้ยดึ หรืออายัด
ทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
8.1.3 เมือ่ หนีส้ นิ อืน่ ใดของลูกค้า ถึงก�ำหนด
ช�ำระก่อนวันครบก�ำหนด หรือาจถึงก�ำหนดช�ำระก่อนวัน
ครบก�ำหนด หรือไม่มีการช�ำระเมื่อถึงก�ำหนด หรือในกรณี
ของการค�ำ้ ประกัน เมือ่ ไม่มกี ารช�ำระหนีเ้ มือ่ ถึงก�ำหนด หรือ
เมือ่ บุคคลทีล่ กู ค้าไปค�ำ้ ประกันไว้ได้มกี ารกระท�ำผิดสัญญา
ซึ่งจะท�ำให้มีการเรียกร้องตามสัญญาค�้ำประกันเอากับ
ลูกค้าได้ หรือเมื่อลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัด หรือปฏิบัติผิดข้อ
สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินดังกล่าว
8.1.4 เมื่ อ เจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์
เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานในลักษณะอื่น
ใดที่คล้ายคลึงกัน ได้รับการแต่งตั้งเพื่อจัดการกับธุรกิจ
หรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้า หรือเมื่อมี
ค�ำสัง่ ในทางบังคับคดีซงึ่ บังคับเอากับทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหรือ

ส่วนใหญ่ของลูกค้า หรือเมื่อมีการบังคับเอากับทรัพย์สิน
ทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของลูกค้าที่ได้ให้ไว้เป็นประกันแก่
บุคคลใดๆ
8.1.5 ในกรณีทลี่ กู ค้าถูกฟ้องล้มละลาย หรือ
มีบุคคลใดยื่นค�ำร้องขอต่อศาลให้ลูกค้าล้มละลาย และ
ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขการถูกฟ้อง หรือยื่นค�ำร้องขอล้ม
ละลายดังกล่าวให้เป็นที่พอใจแก่บริษัท ได้ภายในระยะ
เวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการฟ้อง หรือยื่นค�ำร้องขอล้ม
ละลายนั้น
8.1.6 เมื่อลูกค้าเรียกประชุมเจ้าหนี้ของตน
เป็นการทัว่ ไป เสนอเข้าด�ำเนินการ หรือประนอมหนีก้ บั เจ้า
หนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือด�ำเนินการโอนสิทธิใดๆ เพื่อ
ประโยชน์ของเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป
8.1.7 ลูกค้ามีพฤติการณ์สอ่ แสดงให้เห็นว่า
ลูกค้าจะไม่สามารถช�ำระหนี้ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/
หรือ หนี้ค่าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ หนี้
อื่นใดที่จะต้องช�ำระแก่บริษัทได้ เช่น ซ่อนเร้น จ่ายโอน
ทรัพย์สนิ ของตนทัง้ หมดหรือบางส่วน ท�ำข้อตกลงเกีย่ วกับ
การช�ำระหนี้หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ของลูกค้า เป็นต้น
8.1.8 ค�ำยืนยัน ค�ำรับรอง ข้อมูล ข้อเท็จจริง
หรือเอกสารใดๆ ซึ่งลูกค้าได้กระท�ำ และ/หรือ ได้ให้ไว้ แก่
บริษัทตามเอกสารธุรกรรม และ/หรือตามสัญญาฉบับนี้
เป็นเท็จ มีความไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามความ
เป็นจริง ไม่วา่ ด้วยเหตุใด อันจะท�ำให้บริษทั ได้รบั ความเสีย
หาย
8.1.9 เมื่อลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า แล/หรือ สัญญานี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด
8.1.10 เมื่ อ ลู ก ค้ า ผิ ด นั ด ไม่ ช� ำ ระค่ า ซื้ อ
หลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ
ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นใด และ/หรือ
ค่าเสียหาย และ/หรือ เงินจ�ำนวนใดๆ รวมทั้งหนี้สินใดๆ
ทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากสัญญานีร้ วมทัง้ ค่าใช้จา่ ยในการทวงถาม
การฟ้องร้องด�ำเนินการบังคับ และค่าทนายความ หรือไม่
วางหลักประกันตามสัญญานี้
8.1.11 ใบอนุ ญ าตที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ประกอบธุรกิจใดๆ ของลูกค้าถูกยกเลิก เพิกถอน ระงับ
หรือหมดอายุโดยมิได้ต่อายุใหม่ และเหตุการณ์นั้นมีผลก
ระทบในทางลบต่อความสามารถของลูกค้าในการช�ำระ
หนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญานี้
8.1.12 เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ใ ดเหตุ ก ารณ์

หนึ่ง หรือมีเหตุการร์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้น ทั้งนี้ ไม่ว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ซึ่งอาจจะมีผล
กระทบในทางลบโดยนัยส�ำคัญต่อความสามารถของลูกค้า
ในการปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ภายใต้สัญญานี้
8.2 ในกรณีที่ลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดตามสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญานี้ และ/หรือ เมื่อ
บริษัทเห็นสมควร บริษัทมีสิทธิที่จะด�ำเนินการเพื่อ
ล้างฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ โอนฐานะ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ บอกเลิกสัญญานี้
ได้ทันที โดยลูกค้าจะช�ำระหนี้ และ/หรือ ค่าเสียหาย
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่บริษัทภายในระยะ
เวลาที่บริษัทก�ำหนด พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรา
สู ง สุ ด ที่ บ ริ ษั ท ได้ ต กลงไว้ กั บ ลู ก ค้ า ซึ่ ง บริ ษั ท อาจ
เปลี่ยนแปลงได้เป็นคราวๆ ไป และในกรณีที่ไม่มี
การตกลงกันดังกล่าว ให้อตั ราดอกเบีย้ ผิดนัดช�ำระหนี้
ของลูกค้าเป็นอัตราเท่ากับอัตราทีบ่ ริษทั แจ้งต่อลูกค้า
ครัง้ ล่าสุด โดยให้บริษทั มีดลุ พินจิ ในการก�ำหนดอัตรา
ดอกเบีย้ ผิดนัดดังกล่าวเท่าทีก่ ฎหมายและกฎระเบียบ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอนุ ญ าต ทั้ ง นี้ ในการค� ำ นวณดอกเบี้ ย
ดังกล่าว ให้คิดตามจ�ำนวนวันที่ถัดจากวันที่ก�ำหนด
ช�ำระตามวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานทางธนาคารและ
ให้คำ� นวณโดยนับจากวันทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระเงินจ�ำนวน
ดังกล่าวจนถึงวันทีบ่ ริษทั ได้รบั ช�ำระเงินจากลูกค้าจน
ครบถ้วนเสร็จสิ้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา
ตามวรรคก่อน ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทมี
สิทธิที่จะด�ำเนินการตามข้อ 8.1.1 และ/หรือ ด�ำเนิน
การเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ
โอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ด�ำเนิน
การอื่ น ใด เพื่ อ น� ำ เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากการด� ำ เนิ น การ
ดังกล่าวมาช�ำระหนี้ การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วง
หน้าและหักทอนบัญชีช�ำระหนี้ดังกล่าว นอกจากเพื่อ
ช�ำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญานี้
แล้ว ให้รวมถึงเบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม อันเกิดจาก
การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ด้วย
หากเมือ่ ด�ำเนินการดังกล่าวแล้วปรากฎว่าลูกค้ายังเป็น
หนี้บริษัทอยู่ ลูกค้าต้องรับผิดช�ำระหนี้ส่วนที่ขาดอยู่
นั้นพร้อมเบี้ยปรับจนกว่าจะช�ำระเสร็จสิ้นครบถ้วน
หากภายหลังการล้างฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าและ
หักทอนบัญชีปรากฎว่ามีเงินเหลือ บริษทั จะคืนให้กบั
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ลูกค้าโดยไม่มีดอกเบี้ย
8.3 กรณีลูกค้าผิดนัดช�ำระหนี้ ผิดสัญญา หรือ
ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขหรื อ ข้ อ ก� ำ หนดแห่ ง สั ญ ญานี้
นอกจากลูกค้าต้องรับผิดช�ำระหนี้ต้นเงิน ดอกเบี้ยเรียก
ให้ช�ำระ ดอกเบี้ยผิดนัด เงินทดรอง ตลอดจนค่าอุปกรณ์
แห่งหนีแ้ ละค่าเสียหายต่างๆ ให้แก่บริษทั จนครบถ้วนแล้ว
ลูกค้าตกลงรับผิดชดใช้คา่ ใช้จา่ ยในการเรียกร้อง ทวงถาม
ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินคดีและบังคับคดีให้แก่บริษัทจนครบถ้วนเป็นต่าง
หากด้วย
ข้อ 9. ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

9.1 ลูกค้าตกลงจะช�ำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
ทั้ ง หลาย รวมถึ ง ค่ า บริ ก ารในอั ต ราที่ บ ริ ษั ท ก� ำ หนด
ภายใต้ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยยิ น ยอมให้ บ ริ ษั ท ท� ำ การเปลี่ ย นแปลงอั ต ราค่ า
ธรรมเนียม นายหน้าได้ แต่ทงั้ นีต้ อ้ งอยูภ่ ายใต้ กฎ ระเบียบ
ข้อก�ำหนด ประกาศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหน่วยงานอืน่ ทีด่ แู ลเกีย่ วข้องกับธุรกิจนายหน้าซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ และธุรกิจนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วง
หน้า และ/หรือตามที่บริษัท จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นครั้ง
คราวไป โดยค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าบริการนั้น ให้รวม
ถึงแต่ไม่จากัดเพียงจ�ำนวนเงินที่บริษัท พึงต้องช�ำระให้แก่
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ ส�ำนักหักบัญชีหรือหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นๆ
และลูกค้าตกลงช�ำระเงินประเมิน เงินเรียกเก็บ ภาษีและ
อากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรือเกี่ยวเนื่องกับหรือเกิดขึ้นจากข้อก�ำหนดและเงื่อนไข
ฉบับนีซ้ งึ่ บริษทั เข้าท�ำในนามของลูกค้า และค่าใช้จา่ ยทาง
กฎหมายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบริษัท ในการบังคับภาระผูก
พันใดๆ ของลูกค้าตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้
เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น โดยลูกค้าตกลงช�ำระค่า
ธรรมเนียมให้บริษัทตามวิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่
บริษัท ก�ำหนด
9.2 ค�ำบอกกล่าวให้ช�ำระหนี้หรือค�ำบอกกล่าว
ใดๆ ของบริษัท ที่ลงนามโดยกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน
ตัวแทนหรือผู้แทนที่มีอ�ำนาจของบริษัทที่ระบุจ�ำนวนเงิน
ที่ถึงก�ำหนดต้องช�ำระโดยลูกค้า ให้ถือเป็นหลักฐานเบื้อง
ต้นของค�ำบอกกล่าวให้ชำ� ระหนีห้ รือค�ำบอกกล่าวใดๆ ของ
บริษัทที่ถูกต้อง
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9.3 ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย (ไม่ว่า
ในหรือต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงกฎหมาย
ภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA)) รวมทั้ ง ข้ อ ผู ก พั น หรื อ
ข้อสัญญาใดๆ ที่บริษัท ได้เข้าท�ำกับหน่วยงานของรัฐ
(ทัง้ ในและต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จำ� กัดเพียงกฎหมาย
ภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA)) ที่จะต้องหักภาษี หรือหัก
เงินจากจ�ำนวนเงินใดๆ หรือการช�ำระเงินใดๆ ที่บริษัทจะ
ต้องช�ำระให้แก่ลูกค้า ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิด�ำเนิน
การหักภาษี หรือหักจ�ำนวนเงินดังกล่าว โดยบริษัทจะไม่มี
หน้าที่รับผิดชอบชดเชยภาษี หรือจ�ำนวนเงินดังกล่าวให้
แก่ลูกค้าเพิ่มเติม
9.4 ในกรณีที่ลูกค้ามีหน้าที่ตามกฎหมาย (ไม่ว่า
ในหรือต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงกฎหมาย
ภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA)) ที่จะต้องหักภาษี หรือหัก
เงินจากจ�ำนวนเงินใดๆ จากค่าธรรมเนียม หรือการช�ำระ
เงินใดๆ ทีล่ กู ค้าจะต้องช�ำระให้แก่บริษทั ลูกค้าจะต้องแจ้ง
ให้แก่บริษัททราบถึงภาระดังกล่าว และจะต้องรับผิดชอบ
ช�ำระจ�ำนวนเงินในส่วนที่หักออกดังกล่าว เพิ่มเติมให้แก่
บริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับช�ำระเงินเต็มจานวน เสมือนมิได้
มีการหักภาษี หรือหักจ�ำนวนเงินใดๆ และจะต้องน�ำส่งหลัก
ฐานให้แก่บริษทั เพือ่ แสดงว่าลูกค้าได้ชำ� ระภาษีและน�ำส่ง
ภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นแล้ว
9.5 จ� ำ นวนเงิ น และอั ต ราทั้ ง หลายที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
เอกสารธุรกรรมเป็นจ�ำนวนที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
นอกจากนี้ คูส่ ญ
ั ญาฝ่ายทีไ่ ด้รบั การช�ำระเงินจากคูส่ ญ
ั ญา
อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องจัดเตรียมใบก�ำกับภาษีให้แก่คู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อเป็นหลักฐานการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามแบบและข้อความที่ก�ำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร
ข้อ 10. การเลิกสัญญา

10.1 สัญญานี้ไม่มีก�ำหนดระยะเวลาและให้
ถือว่าสัญญานี้มีผลบังคับใช้ตลอดไปจนกว่าจะได้มี
การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาฝ่าย
ใดฝ่ายหนึง่ สามารถบอกเลิกสัญญานีไ้ ด้โดยส่งหนังสือ
แจ้งบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง หรือทุกธุรกรรม
ถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
กรณีที่ลูกค้าเป็นฝ่ายผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง

หรือเกิดกรณีผิดนัดใดๆ ตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไข
ของสัญญาฉบับนี้ หรือตามที่ระบุไว้ในข้อก�ำหนด
เพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท บริษทั มี
สิทธิบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึง่ หรือทุกธุรกรรม
ที่บริษัทได้เข้าท�ำกับลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรมที่
เกีย่ วข้องทัง้ หมดได้ทนั ที และผลการบอกเลิกธุรกรรม
หรือเลิกสัญญาไม่วา่ กรณีใดๆ ย่อมไม่มผี ลกระทบต่อ
สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายซึ่งได้มีขึ้น
ก่อนการเลิกสัญญา
10.2 การบอกเลิ ก ธุ ร กรรมใดธุ ร กรรมหนึ่ ง ภาย
ใต้เอกสารธุรกรรม และ/หรือ การเลิกสัญญาจะไม่เป็น
การปลดหน้าทีค่ สู่ ญ
ั ญาฝ่ายใดจากภาระผูกพันทีม่ อี ยู่ หรือ
ความรับผิดใดๆ ตามข้อก�ำหนดของเอกสารธุรกรรมใดๆ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น และการเลิกสัญญา
ดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์กต็ อ่ เมือ่ ลูกค้าได้ชำ� ระหนีท้ กุ ชนิด
ของลูกค้ารวมทั้งดอกเบี้ยและค่าอุปกรณ์แห่งหนี้อันเกิด
จากการซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/
หรือ หนี้อื่นใด ภายใต้สัญญานี้ ให้แก่บริษัทจนครบถ้วน
ก่อนวันที่จะมีผลการเลิกสัญญาด้วย
10.3 หากลูกค้ามิได้ท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์
และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือใช้บริการ
การลงทุนตามสัญญานี้ กับบริษัทเป็นระยะเวลา 1 ปี
ติดต่อกัน และ/หรือ ไม่มเี งินหรือทรัพย์สนิ วางประกัน
ไว้กบั บริษทั และไม่มหี นีค้ า้ งช�ำระใดๆ กับบริษทั ลูกค้า
ตกลงยินยอมให้บริษัทสั่งปิดบัญชีของลูกค้าได้ทันที
เมื่อบริษัทเห็นสมควรที่จะด�ำเนินการดังกล่าวซึ่งการ
ปิดบัญชีดังกล่าวมีผลเป็นการบอกเลิกสัญญา
10.4 ในกรณีที่บริษัทเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา
กับลูกค้า บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร และลูกค้าตกลงและยินยอมที่จะช�ำระหนี้ทุก
ชนิดของลูกค้า รวมทั้งดอกเบี้ยและค่าอุปกรณ์แห่ง
หนีอ้ นั เกิดจากการซือ้ ขายหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือหนี้อื่นใดภายใต้สัญญานี้
ให้แก่บริษัทภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ลง
ในหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาของบริษัท ทั้งนี้
ไม่ตัดสิทธิของบริษัทในการจะคิดดอกเบี้ยจากหนี้ที่
ค้างช�ำระตามอัตราดอกเบี้ยผิดนัดที่บริษัทประกาศ
10.5 เมื่อธุรกรรมใดๆ สิ้นสุดลง บริษัทมีสิทธิดังนี้
10.5.1 ช�ำระและปิดบัญชีใดๆ หรือทั้งหมด
ของลูกค้าที่ลูกค้าซื้อไว้ หรือที่บริษัท ได้ยึดถือไว้เพื่อลูกค้า

หรือที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท ในบัญชีใดๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรม
ทีไ่ ด้สนิ้ สุดลงนัน้ ทัง้ นี้ โดยบริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ ต่อ
ลูกค้าส�ำหรับการด�ำเนินการดังกล่าว และเรียกร้องให้ลกู ค้า
ช�ำระเงินทั้งหมดจนครบถ้วน พร้อมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดที่
ลูกค้าเป็นหนี้ภายใต้บัญชีที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้สิ้นสุดลง
นั้น
10.5.2 น�ำเงินที่ได้จากการขาย การช�ำระ
บัญชีใดๆ หรือการจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ ในบัญชีอนื่ ใดทีล่ กู ค้า
มีอยูก่ บั บริษทั ทีเ่ กีย่ วกับธุรกรรมทีไ่ ด้สนิ้ สุดลงนัน้ มาช�ำระ
หนี้ทั้งหมดที่ถึงก�ำหนดช�ำระแล้วหรือถูกถือว่าถึงก�ำหนด
ช�ำระโดยพลัน ซึ่งลูกค้าต้องช�ำระให้แก่บริษัท
10.5.3 ก�ำหนดให้หนี้ภายใต้ธุรกรรมที่สิ้น
สุดลงดังกล่าวนั้นถึงก�ำหนดช�ำระทันที และให้คู่สัญญา
มีสิทธิด�ำเนินการหักกลบลบหนี้ส�ำหรับหนี้ระหว่างบริษัท
และลูกค้าทั้งหมดภายใต้ธุรกรรมที่สิ้นสุดลงดังกล่าว โดย
ให้ด�ำเนินการหักกลบลบหนี้ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดในข้อ
3.3 ของสัญญาฉบับนี้ และเงือ่ นไขภายใต้เอกสารธุรกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว และเมื่อคู่สัญญาด�ำเนิน
การหักกลบลบหนี้แล้ว ให้จ�ำนวนเงินที่ได้หักกลบลบหนี้
กันแล้วนั้นถือว่าได้รับการช�ำระและปลดภาระหนี้สินใน
การช�ำระเงินระหว่างกันจากการหักกลบลบหนี้ดังกล่าว
และให้คสู่ ญ
ั ญาทีม่ หี น้าทีช่ ำ� ระเงินในจ�ำนวนทีเ่ หลือ ช�ำระ
เพียงจ�ำนวนเงินสุทธิทพี่ งึ ต้องช�ำระต่อคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึง่
เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
10.6 ในกรณีที่บริษัทได้ผ่อนผันการปฏิบัติตาม
สัญญาของลูกค้าในข้อใดๆ ตามสัญญานี้ หรือละเว้นการ
ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถอื ว่าการผ่อนผันหรือ
การละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะ
คราวเท่านั้น และไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทที่จะบังคับตาม
สัญญาหรือบอกเลิกสัญญาเมือ่ ลูกค้าผิดนัดหรือผิดสัญญา
ข้อหนึ่งข้อใดในคราวต่อไปแต่อย่างใด
ข้อ 11. ค�ำบอกกล่าว

11.1 บรรดาการติดต่อ จดหมาย หนังสือบอกกล่าว
และเอกสารใดๆ ทีบ่ ริษทั จัดส่งให้แก่ลกู ค้าตามทีอ่ ยู่ หรือที่
อยู่ส�ำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ของ
ลูกค้า ซึ่งลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท และ/หรือจัดส่งให้แก่
ลูกค้าด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควรตามที่อยู่ หรือ
ที่อยู่ส�ำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address)
ทีล่ กู ค้าได้แจ้งต่อบริษทั ให้ถอื ว่าได้สง่ ให้แก่ลกู ค้าโดยชอบ
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แล้ว แม้ว่าสถานที่อยู่ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือ
ถูกรื้อถอน ถูกทิ้งร้าง หรือไม่มีผู้รับ หรือมีผู้อื่นรับไว้แทน
หรือเจ้าพนักงานแจ้งว่าหาที่อยู่ไม่พบ ซึ่งในกรณีดังกล่าว
ลูกค้าตกลงยินยอมให้ถือว่าลูกค้าได้รับจดหมาย หนังสือ
บอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ โดยชอบแล้ว
11.2 ในกรณีทลี่ กู ค้าเปลีย่ นแปลงแก้ไขทีอ่ ยู่ หรือที่
อยู่ส�ำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ของ
ลูกค้า ซึ่งได้แจ้งไว้กับบริษัท ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบเป็นหนังสือหรือด้วยวิธกี ารอืน่ ใดตามทีบ่ ริษทั ก�ำหนด
โดยทันที
ข้อ 12. ข้อตกลงอื่นๆ

12.1 ลูกค้าตกลงให้บริษทั ฝ่ายเดียวมีสทิ ธิแก้ไขเพิม่
เติมหรือยกเลิกเงื่อนไข และ/หรือ ข้อก�ำหนดของสัญญานี้
ตลอดจนคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงเพื่อการท�ำธุรกรรม
แต่ละประเภท ไม่วา่ ส่วนหนึง่ ส่วนใดหรือทัง้ หมดเมือ่ ใดก็ได้
โดยบริษทั จะแจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมหรือยกเลิกดังกล่าว ให้
แก่ลกู ค้าทางไปรษณียไ์ ปยังภูมลิ ำ� เนาของลูกค้าหรือสถาน
ที่ลูกค้าแจ้งไว้ต่อบริษัทครั้งสุดท้ายก็ได้ หรือจัดส่งให้แก่
ลูกค้าโดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือ
บริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกดังกล่าวโดย
วิธีปิดประกาศไว้ ณ ส�ำนักงานของบริษัท หรือแจ้งทาง
เว็บไซต์ของบริษทั ตามระยะเวลาอันสมควรก็ได้ เมือ่ บริษทั
ด�ำเนินการดังกล่าวแล้วให้ถือว่าลูกค้ารับทราบและตกลง
ยินยอมด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเงื่อนไขหรือ
ข้อก�ำหนดของสัญญานีแ้ ล้วทุกประการ และเว้นแต่บริษทั
ก�ำหนดเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าข้อความส่วนที่มีการแก้ไข
เพิม่ เติมของบริษทั ดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ แห่งสัญญานีด้ ว้ ย
12.2 บรรดาข้อความใดๆ ในสัญญานี้ ตลอดจน
คู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงเพื่อการท�ำธุรกรรมแต่ละ
ประเภท รายละเอียดในใบค�ำขอเป็นลูกค้าซื้อขายหลัก
ทรัพย์ที่ลูกค้าให้รายละเอียดไว้ และ/หรือเอกสารอื่นใดที่
เกี่ยวข้องให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ หากข้อความ
ส่วนใดไม่สมบูรณ์ เป็นโมฆะหรือไม่อาจบังคับได้ตาม
กฎหมายให้ถอื ว่าข้อความในส่วนนัน้ ไม่กระทบถึงข้อความ
ในส่วนอื่น และให้บังคับใช้ข้อความในส่วนที่สมบูรณ์และ
ไม่เป็นโมฆะต่อไป
12.3 ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัท เปิด
เผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า บัญชีเพื่อการท�ำธุรกรรม
ของลูกค้า บัญชีกองทุนใดๆ ที่ลูกค้ามี หรือจะมีอยู่
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กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใดๆ และธุรกรรม
ต่างๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม หรือธุรกรรมของลูกค้า
ตามธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัท ได้รับและเก็บ
รักษาไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด
ให้แก่หน่วยงานที่ก�ำกับดูแลบริษัท ได้ นอกจากนี้
ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ให้แก่ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องของบริษัท
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
หรือให้แก่บริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท หรือตัวแทนของบริษัท หรือบริษัทคู่สัญญา
กับบริษทั เพือ่ การวิเคราะห์และบริการสินเชือ่ จัดฐาน
ข้อมูล เก็บรวบรวมสถิติการให้บริการ พัฒนาบริการ
หรือการส่งเสริมการขายของบริษัท บริษัทในเครือ
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งการเปิดเผย
ข้อมูลตามที่กฎหมายก�ำหนดไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ หากเกีย่ วข้องกับบริษทั
รวมถึงค�ำสัง่ ศาล องค์กร หรือหน่วยงานใดๆ ทีบ่ ริษทั
มีภาระผูกพันที่จะต้องให้ข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าใน
ปัจจุบันหรือในอนาคต) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะ
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ตามกฎหมายภาษี ข องประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA)) หรือกฎหมายอืน่ ใดทีม่ ลี กั ษณะเช่นเดียวกัน
ซึ่งบริษัท มีหรืออาจมีข้อผูกพันใดๆ ที่จะต้องด�ำเนิน
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว อีกทั้ง ลูกค้าตกลงยินยอม
ให้บริษทั เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ ตัวแทน บริษทั
ย่อย บริษัทร่วมของบริษัท หรือบริษัทภายนอกที่
บริษทั จัดจ้างเพือ่ ให้บริการแก่บริษทั เพือ่ วัตถุประสงค์
ในการให้บริการของบริษัทภายนอก รวมถึงเพื่อการ
ด�ำเนินการตรวจสอบหรือจัดท�ำรายงานตามทีก่ ำ� หนด
ในกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA))
12.4 นอกเหนื อ จากข้ อ ตกลงยิ น ยอมเกี่ ย วกั บ
การเปิดเผยข้อมูลตามที่ก�ำหนดในข้อ 12.4 ลูกค้าตกลง
จะด�ำเนินการทุกวิถีทางเพื่อจัดให้มี แจ้ง และจะส่งมอบ
หรือจัดให้มีการส่งมอบบรรดาข้อมูลและเอกสารทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ ตาม
ที่ร้องขอโดยบริษัท ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ำกับตลาด
ทุน ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลัก
ทรัพย์ ส�ำนักหักบัญชี หน่วยงานก�ำกับดูแล หรือบุคคลที่มี

สิทธิร้องขอข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวแก่บริษัท ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกันและยับยั้งการกระท�ำอันไม่เป็น
ธรรมหรือพฤติกรรมการลงทุนหรือท�ำธุรกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม
การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าตามที่ก�ำหนดในวรรค
ก่อนและในข้อ 12.4 ให้ขอ้ มูลของลูกค้าดังกล่าวหมายรวม
ถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง
(ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้
จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการท�ำธุรกรรมของ
ลูกค้าทุกรายทุกทอด
(ข) วัตถุประสงค์ในการท�ำธุรกรรมของลูกค้า
(ค) ข้อมูลเกีย่ วกับการท�ำธุรกรรมของลูกค้า
ไม่ว่าการท�ำธุรกรรมดังกล่าวจะกระท�ำผ่านบริษัท หรือไม่
ก็ตาม ในกรณีที่ลูกค้าท�ำธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ให้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลูกค้าซื้อขายด้วย
(ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ด�ำเนินการสั่งซื้อ
ขายเพือ่ บุคคลอืน่ หลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบ
ไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้าตกลงยินยอม
ที่จะแจ้ง จัดหา จัดท�ำและให้ข้อมูลตาม (ก) ถึง (ค) ของ
บุคคลอื่นซึ่งเป็นลูกค้าที่แท้จริงทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้
เฉพาะทีล่ กู ค้ารูห้ รือควรรูเ้ นือ่ งจากการเป็นผูด้ ำ� เนินการเช่น
นั้น
พร้อมทั้งจัดท�ำค�ำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียด
เกีย่ วกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่ บริษทั ก.ล.ต. คณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ นาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ สานักหักบัญชี หน่วยงานก�ำกับดูแล
หรื อ บุ ค คลที่ มี สิ ท ธิ ร ้ อ งขอข้ อ มู ล หรื อ เอกสารดั ง กล่ า ว
ในกรณีที่บริษัท ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์
ส�ำนักหักบัญชี หน่วยงานก�ำกับดูแล หรือบุคคลที่มีสิทธิ
ร้องขอข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้มีการร้องขอ หรือเพื่อ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวก�ำหนด
12.5 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัท สถาบันการ
เงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทข้อมูลเครดิตทุกบริษัท
ที่สถาบันการเงิน และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกและสมาชิกอื่นๆ ของบริษัทข้อมูลเครดิตเปิด
เผยหรือให้ข้อมูลเครดิตและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับลูกค้าแก่บริษัท สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทข้อมูลเครดิตทุกบริษัทที่สถาบันการเงิน และ/
หรือ บริษัทหลักทรัพย์เป็นสมาชิกและสมาชิกอื่นๆ
ของบริษัทข้อมูลเครดิตได้ โดยการใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของการใช้
ข้อมูลตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.2545 โดยให้ถือข้อสัญญานี้
เป็นหนังสือให้ความยินยอมของลูกค้าตามพระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.2545
และหนังสือให้ความยินยอมของลูกค้าฉบับนี้ มีผล
ต่อบรรดาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่มีอยู่
ต่อบริษัท สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัท
ข้อมูลเครดิตทุกบริษัทที่สถาบันการเงิน และ/หรือ
บริษัทหลักทรัพย์เป็นสมาชิกและสมาชิกอื่นๆ ของ
บริษัทข้อมูลเครดิตที่มีอยู่ก่อนวันที่ที่ลงในหนังสือ
สัญญานีแ้ ละให้มผี ลอยูต่ อ่ ไป ถึงแม้วา่ ลูกค้าจะได้ปดิ
บัญชีหรือมีการบอกเลิกสัญญาหรือไม่ได้ใช้บริการกับ
บริษัทแล้วก็ตาม
12.6 การทีล่ กู ค้า หรือบริษทั ไม่ได้เรียกให้คสู่ ญ
ั ญา
อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในสัญญาหรือเอกสาร
ธุรกรรม หรือเรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามข้อ
ก�ำหนดในสัญญาหรือเอกสารธุรกรรมล่าช้า ไม่ถอื เป็นการ
สละสิทธิ หรือการได้รับการชดใช้ หรือสละซึ่งข้อก�ำหนด
ใดๆ ในสัญญาหรือเอกสารธุรกรรม
12.7 ในกรณีที่ลูกค้าน�ำเช็ค และ/หรือ ตราสาร
อื่นใด มาวางไว้แก่บริษัท โดยมีเจตนาให้บริษัท นับเป็น
เงินสดนั้น บริษัทจะถือว่าเช็ค และ/หรือ ตราสารอื่นใด
นั้นเป็นเงินสดก็ต่อเมื่อบริษัท สามารถเรียกเก็บเงินตาม
เช็ค และ/หรือ ตราสารอื่นใดนั้นได้เสียก่อน โดยบริษัท
จะถือว่าเช็ค และ/หรือ ตราสารอื่นใดเป็นเงินสดได้ในวัน
ที่บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินหรือขึ้นเงินได้แล้ว นอกจาก
นี้ ในกรณีที่ลูกค้าโอนเงินจากบัญชีของลูกค้าที่เปิดไว้กับ
สถาบันการเงินอื่นมายังบริษัท บริษัท จะถือว่าเป็นเงินสด
ก็ต่อเมื่อการโอนเงินดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์และบริษัท ได้
รับเงินนั้นๆ แล้วเท่านั้น
12.8 ลูกค้ารับทราบและตกลงจะไม่ส่งค�ำสั่งซื้อ
ขายหลักทรัพย์ทไี่ ม่เหมาะสม จนมีผลกระทบต่อความเชือ่
มั่นในระบบการซื้อขายโดยรวม เช่น ท�ำการซื้อขายหรือ
กระท�ำการใดๆ ท�ำให้ราคาหลักทรัพย์สงู ขึน้ หรือต�ำ่ ลงอันไม่
ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือ กระท�ำการเพื่อแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบจากหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือ
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บุคคลอื่น เป็นต้น ตลอดจนจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนด ประกาศ ค�ำสั่ง หลักเกณฑ์ หรือกฎหมายใดๆ ที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศก�ำหนด
12.9 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ต้องรับผิดชอบส�ำหรับความสูญเสียใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นแก่
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง อันเนื่องมาจากการที่คู่สัญญาฝ่ายนั้นไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก�ำหนดภายใต้เอกสารธุรกรรมได้
เพราะเหตุสุดวิสัยซึ่งรวมถึงเหตุอันเกิดขึ้นจากข้อห้ามของทางราชการ การประกาศใช้วิธีการฉุกเฉินโดยรัฐบาลหรือหน่วย
งานราชการ หรือการระงับการซื้อขายโดยตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเหตุการณ์อื่นซึ่งอยู่
นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญาฝ่ายนั้น
12.10 ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสัญญาคู่ฉบับลูกค้าสามารถแจ้งให้กับบริษัททราบ โดยบริษัทจะด�ำเนินการจัดส่งให้
ลูกค้าภายในระยะเวลาอันสมควร
ข้อ 13. กฎหมายที่ใช้บังคับและอนุญาโตตุลาการ

สัญญานีใ้ ห้อยูภ่ ายใต้บงั คับและการตีความของกฎหมายไทย และในกรณีทมี่ ขี อ้ พิพาทระหว่างบริษทั กับลูกค้า ซึง่ เกิด
ขึน้ จากหรือเกีย่ วข้องกับข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขของสัญญาฉบับนี้ รวมถึงข้อก�ำหนดเพิม่ เติมของธุรกรรมแต่ละประเภท ลูกค้า
สามารถยื่นค�ำร้องต่อ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ก่อนน�ำคดีขึ้นสู่การพิจารณา
ของศาล ทั้งนี้ข้อพิพาทจะต้องมีลักษณะตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต. และประกาศอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หากมีการน�ำคดีขึ้นสู่ศาล ศาลที่มีอ�ำนาจในการพิจารณาคดีคือศาลที่มีเขตอ�ำนาจในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทมี
สิทธิที่จะด�ำเนินคดีกับลูกค้าต่อศาลอื่นใดที่มีเขตอ�ำนาจเหนือ ลูกค้า และ/หรือ ทรัพย์สินของลูกค้าได้
ลูกค้าได้อ่านสัญญานี้และเอกสารแนบท้านสัญญาเป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาทุกประการ จึงได้
ลงลายมือชื่อและประทับตราส�ำคัญ (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น
ลงชื่อ ………………………………………………………………... ลูกค้า
		
(						
)
				
ลงชือ่ ……………………………………………………………….. พยาน/ผูด้ แู ลบัญชี
		
(					
)
ลงชื่อ ……………………………………………………………….. พยาน
		
(						
)
บริษัทตกลงรับหน้าที่ให้บริการการลงทุนแก่ลูกค้าตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้น
		
ลงชื่อ ……………………………………………………………….. บริษัท
		
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1
ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขส�ำหรับการใช้บริการ
การลงทุนประเภทต่างๆ

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (Cash Account)
บัญชีแบบวางเงินล่วงหน้า (Cash Balance)

บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)
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เอกสารแนบท้ายสัญญาการใช้บริการการลงทุน

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขส�ำหรับการใช้บริการการลงทุนประเภทต่างๆ
ข้อก�ำหนดและเงือ
่ นไขส�ำหรับการใช้บริการการแต่งตัง
้ ตัวแทนนายหน้าเพือ
่ ซือ
้ ขาย
หลักทรัพย์ กรณีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (Cash Account) และบัญชี
แบบวางเงินล่วงหน้า (Cash Balance)
1. ข้อความเบื้องต้น

ข้อก�ำหนดฉบับนี้จะใช้บังคับระหว่างบริษัทและ
ลูกค้าทันที เมือ่ ลูกค้ามีคำ� สัง่ ซือ้ ขายหลักทรัพย์มายังบริษทั
ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทาง
เจ้าหน้าที่ของบริษัท และบริษัทตอบรับการให้บริการแก่
ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่
ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามข้อก�ำหนด
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการ และเอกสารธุรกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี้ บริษทั มีสทิ ธิปฏิเสธการให้บริการ หากบริษทั
พบว่าลูกค้าไม่มคี วามเหมาะสมเพียงพอในการท�ำธุรกรรม
หรือการให้บริการของบริษัทอาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
หรือด้วยเหตุอนื่ ใดแล้วแต่ดลุ พินจิ ของบริษทั โดยลูกค้าไม่มี
สิทธิเรียกร้องให้บริษทั รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิด
จากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัท เว้นแต่กรณีที่เกิด
ขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท
กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัท โดย
บริษัทจะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
2. ค�ำจ�ำกัดความ

เว้นแต่จะนิยามให้เป็นอย่างอื่นในสัญญาการใช้
บริการการลงทุน ให้ค�ำดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ได้
นิยามดังนี้
“ซือ้ ” ให้หมายความรวมถึง การจองซือ้ หลักทรัพย์
ด้วย
“บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์” หรือ Securities Trading Account หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิด
กับ บริษัท ทุกทบัญชี ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไม่กต็ าม
3.

การแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขาย
หลักทรัพย์

ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอ�ำนาจให้บริษัทเป็น
ตัวแทน และ/หรือ นายหน้าของลูกค้า รวมทั้งให้มีอ�ำนาจ
แต่งตั้งตัวแทนช่วง ในการด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับหลัก
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ทรัพย์ในทุกกรณีไม่วา่ ในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ รวม
ถึงการซื้อขาย การจ�ำหน่าย จ่ายโอน การเก็บรักษา การ
ส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ หรือการด�ำเนินการเกี่ยว
กับหลักประกัน ตลอดจนท�ำการช�ำระเงินค่าซือ้ หลักทรัพย์
รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ช�ำระและรับช�ำระค่าธรรมเนียม
ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวกับการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ การจ�ำหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การ
ส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ของลูกค้า การรับและ/
หรือการปฏิบัติตามค�ำสั่งของลูกค้าไม่ว่าด้วยวาจา หรือ
ลายลักษณ์อักษร และค�ำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยว
เนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
ใดๆ ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัท โดยลูกค้าตกลงจ่าย
ค่านายหน้า และ/หรือ ค่าธรรมเนียม ให้แก่บริษัทตามวิธี
การทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขนี้ และตามอัตรา
ที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษทั ก�ำหนดไว้ รวมทั้งค่า
ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ยอืน่ ใดอันเนือ่ งจาก
การซือ้ และ/หรือขายหลักทรัพย์นนั้ (ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกรวม
กันว่าค่านายหน้า)
4. การด�ำเนินการของบริษัท

4.1 เมื่อบริษัทซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือด�ำเนิน
การใดๆ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ศูนย์ซื้อขายก�ำหนด หรือตามข้อ
ตกลงในสัญญการใช้บริการการลงทุนนี้ ให้ถือว่าบริษัท
ได้กระท�ำการนัน้ ๆ ไปตามอ�ำนาจทีล่ กู ค้าได้ให้ไว้ตอ่ บริษทั
โดยชอบ และการนั้นๆ มีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ
4.2 เมื่อบริษัทปฏิบัติตามค�ำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์
ของลูกค้าแล้ว บริษัทจะท�ำการแจ้งยืนยันการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ให้ลูกค้าทราบทางไปรษณีย์ ทางโทรสาร ทางอิเล็ค
ทรอนิกส์ หรือน�ำส่งโดยพนักงานของบริษทั ไปยังภูมลิ ำ� เนา
ของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัท ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวทันที หากลูกค้ามิได้โต้
แย้ง คัดค้านเป็นหนังสือถึงบริษัทภายในวันเดียวกันนั้น

ลูกค้ายินยอมให้ถือว่าหลักฐานการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษทั ทีก่ ระท�ำการแทนลูกค้าเป็นอันถูกต้อง โดยลูกค้าจะ
ไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นโต้แย้งบริษัท
4.3 บริษัทมีสิทธิโอนหลักทรัพย์ของลูกค้าบางส่วน
หรือทั้งหมดจากบัญชีเงินสดไปไว้ในบัญชีมาร์จิ้น (บัญชี
เครดิต บาลานซ์) หรือโอนหลักทรัพย์ของลูกค้าจากบัญชี
มาร์จนิ้ (บัญชีเครดิต บาลานซ์) ไปไว้ในบัญชีเงินสดได้ตาม
ที่บริษัทเห็นสมควร
4.4 เมื่ อ ลู ก ค้ า แจ้ ง ความประสงค์ แ ละบริ ษั ท ได้
ด�ำเนินการเปิดบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์ประเภทวางเงินล่วง
หน้า (CASH BALANCE ) ให้แก่ลกู ค้าแล้ว ลูกค้าและบริษทั
ตกลงปฏิบตั ติ ามข้อตกลงเกีย่ วกับการวางหลักประกันดังนี้
4.4.1 ก่อนการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในกรณีการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ผ่านบริษัทในระบบ CASH BALANCE ลูกค้า
ตกลงจะน�ำเงินมาวางเป็นประกันการช�ำระหนีใ้ ห้กบั บริษทั
ก่อนการสั่งซื้อหลักทรัพย์ โดยลูกค้าจะต้องโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารของบริษัท และส่งมอบหลักฐานการโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคารในนามบริษัท (Pay in Slip) หรือหลัก
ฐานการน�ำฝากเงินอื่นใดให้กับบริษัทเพื่อให้บริษัทตรวจ
สอบก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทตกลงให้ลูกค้า
มีสิทธิซื้อหลักทรัพย์ได้ในวงเงินที่ไม่เกินวงเงินซื้อขายใน
ระบบ CASH BALANCE
4.4.2 เมื่อลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ในแต่ละคราว ใน
การช�ำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์นั้น ลูกค้าตกลงให้บริษัท
ท�ำการหักจากเงินที่วางเป็นประกันในวันที่ครบก�ำหนด
ช�ำระเพื่อน�ำไปช�ำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า
4.4.3 ในกรณีที่ลูกค้าสั่งขายหลักทรัพย์ บริษัทจะ
น�ำราคาค่าขายหลักทรัพย์ไปค�ำนวณรวมกับเงินทีว่ างเป็น
ประกันคงเหลือในวันทีค่ รบก�ำหนดช�ำระราคา ค่าขายหลัก
ทรัพย์แต่จะไม่มีผลเป็นการเพิ่มวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ
ไว้ ลูกค้ายังคงซื้อขายหลักทรัพย์ได้ภายในวงเงินที่ได้รับ
อนุมัติจากบริษัทเท่านั้น
5. หลักประกัน

5.1 ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกค้า
ตกลงน�ำทรัพย์สินมาวางเพื่อเป็นหลักประกันในอัตราที่
ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายก�ำหนด ซึ่ง ณ วันท�ำ
สัญญาฉบับนี้เท่ากับอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 20 (หรือใน
อัตราที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทจะประกาศก�ำหนด
เปลี่ยนแปลงในภายหลัง) ของจ�ำนวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้อ
ขายหลักทรัพย์ได้ โดยจ�ำนวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้อขายหลัก
ทรัพย์ได้ดังกล่าว ต้องไม่เกินวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ที่
บริษัทได้อนุมัติให้แก่ลูกค้า

5.2 ภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ศูนย์ซื้อขาย ที่ก�ำหนดอัตราส่วนของหลักประกันต่อการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ ในกรณีที่ลูกค้าวางหลักประกันไม่ครบ
ตามอัตราดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทพิจารณา
ก�ำหนดจ�ำนวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้อขายหลักทรัพย์ได้และ
วงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติตามที่บริษัทเห็นสมควร แต่ใน
กรณีที่ลูกค้าวางหลักประกันมากกว่าอัตราดังกล่าว จะ
ไม่มีผลเป็นการเพิ่มวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติไว้ ลูกค้า
ยังคงซื้อขายหลักทรัพย์ได้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก
บริษัทเท่านั้น
5.3 ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ท่ลี ูกค้าอาจน�ำมาวางไว้กบั บริษัท ได้แก่
(ก) เงินสด
(ข) หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ช�ำระราคาแล้ว
(ค) ทรัพย์สนิ อืน่ ใดตามทีบ่ ริษทั ตลาดหลักทรัพย์
หรือศูนย์ซ้อื ขายก�ำหนด
5.4 กรณีทไี่ ม่มกี ารจดแจ้งจ�ำน�ำ ลูกค้าตกลงให้
บริษัทมีสิทธิยึดหน่วงในทรัพย์สินนั้น และหากลูกค้า
ไม่ช�ำระหนี้หรือผิดนัดช�ำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์แก่
บริษทั บริษทั มีสทิ ธินำ� ทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกขายเพือ่
น�ำมาช�ำระหนี้ของลูกค้าได้
5.5 ลูกค้าสามารถถอนหลักประกันได้ในจ�ำนวน
ที่ไม่ท�ำให้การด�ำรงหลักประกันต�่ำกว่าร้อยละ 20 (หรือ
ในอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทจะประกาศก�ำหนด
เปลี่ยนแปลงในภายหลัง) ของภาระหนี้ที่ลูกค้ามีอยู่กับ
บริษัท โดยลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ขอถอนหลัก
ประกันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันท�ำการ และลูกค้าตกลง
ให้บริษัทลดวงเงินที่ลูกค้าอาจซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามที่
บริษัทเห็นสมควร
5.6 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษทั มีสิทธิน�ำดอกเบี้ย
หรือเงินปันผล หรือดอกผลนิตินัยอื่นที่เกิดจากทรัพย์สิน
ที่เป็นหลักประกันมาจัดสรรช�ำระหนี้ที่ลูกค้าค้างช�ำระแก่
บริษัทได้ และตกลงให้น�ำดอกเบี้ยหรือเงินปันผลหรือดอก
ผลนิตินัยอื่นดังกล่าวมาเป็นหลักประกันได้
6. การช�ำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์

6.1 ในการซื้อหลักทรัพย์ลูกค้าตกลงจะช�ำระราคา
ค่าซื้อหลักทรัพย์ที่สั่งให้บริษัทซื้อตามจ�ำนวนหลักทรัพย์ที่
ซือ้ ได้ในแต่ละคราวไม่วา่ จะมีการซือ้ ครบถ้วนตามจ�ำนวนที่
ลูกค้าสัง่ ซือ้ หรือไม่กต็ าม พร้อมทัง้ ค่านายหน้า ให้แก่บริษทั
ภายในก�ำหนดเวลาตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษทั
ก�ำหนด ซึง่ ก�ำหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทจะประกาศก�ำหนดเป็น
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คราวๆ ทั้งนี้ โดยไม่ค�ำนึงว่าลูกค้าจะได้ส่งั ขายหรือได้ขาย
หลักทรัพย์ดงั กล่าวไปแล้วหรือไม่
ในการช�ำระเงินให้แก่บริษัท และ/หรือ ส่งมอบ
เงินให้แก่บริษัท (จะต้องไม่ใช่การช�ำระด้วยเงินสดให้กับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัท) ลูกค้าจะต้องช�ำระเงินโดย
วิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ตามแบบ
และวิธีการที่บริษัทก�ำหนด
หากลู ก ค้ า ไม่ ช� ำ ระราคาค่ า ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์
ภายในก�ำหนดเวลาในวรรคก่อน บริษัทมีสิทธิน�ำ
หลักทรัพย์ที่ซ้ือนั้นขายได้ทันทีในราคาที่บริษัทเห็น
ว่าเหมาะสมกับสภาวการณ์หรือสภาพตลาดในขณะ
นั้น ทั้งนี้ ในการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว แม้ว่าบริษัท
ได้ ข ายไปในราคาต�่ ำ กว่ า ราคาตลาดในขณะนั้ น ก็
ดี หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวสูงขึ้นก็ดี
ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะไม่เรียกร้องให้บริษัทชดเชย
ค่าเสียหายใดๆ ในกรณีเช่นนี้ ลูกค้าตกลงชดใช้ ค่า
ปรับ ส่วนต่างของค่าขายหลักทรัพย์ และเงินสุทธิ
จากการซื้อหลักทรัพย์ และค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
จากการซื้อหลักทรัพย์นั้นแก่บริษัทจนครบถ้วน หาก
ไม่เพียงพอ ลูกค้าตกลงชดใช้เงินที่ขาดอยู่ดังกล่าว
พร้อมดอกเบี้ยผิดนัด
6.2 ในการขายหลักทรัพย์ ลูกค้าจะได้รบั เงินค่าขาย
หลักทรัพย์หลังจากหักค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรและค่า
ใช้จ่ายอื่นแล้ว ภายในก�ำหนดเวลาตามที่ บริษัท ศูนย์ซ้อื
ขาย ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ก�ำหนด โดยบริษทั จะ
น�ำเงินค่าขายหลักทรัพย์สง่ มอบให้แก่ลกู ค้า โดยวิธกี ารโอน
เงินผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) หรือ
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่วางเงินไว้กับ
บริษัทล่วงหน้า (Cash Balance) หรือโดยจ่ายเช็คขีดคร่อม
ระบุเข้าบัญชีลูกค้า หรือบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่
บริษัท เปิดไว้เพื่อลูกค้าหรือบัญชีที่บันทึก หรือโดยวิธีการ
อื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทก�ำหนด
ลูกค้าต้องส่งมอบหลักทรัพย์หรือหนังสือแสดงสิทธิ
ในหลักทรัพย์ เอกสาร ตราสารการโอน (ที่ท�ำและลงนาม
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว) ซึ่งลูกค้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน
หลักทรัพย์ เอกสาร ตราสารการโอนดังกล่าวโดยสมบูรณ์
ไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันใดๆ กับบุคคลอื่นให้แก่บริษัท
ก่อนที่ลูกค้าจะสั่งให้มีการขายภายในก�ำหนดระยะเวลาที่
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์ซ้อื ขายก�ำหนด
หากลูกค้าไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องภายในก�ำหนดเวลาข้างต้น หรือผู้ซื้อไม่
สามารถใช้สิทธิใดๆ จากหลักทรัพย์นั้นได้ ลูกค้า
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ยินยอมให้บริษัทซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่
บริษัทเห็นว่าเหมาะสมกับสภาวะการณ์หรือสภาพ
ตลาดในขณะนัน้ เพือ่ น�ำมาส่งมอบแทนลูกค้าได้ทนั ที
ทั้งนี้ ในการซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว แม้ว่าบริษัทได้
ซื้อไปในราคาสูงกว่าราคาตลาดในขณะนั้นก็ดี หรือ
ราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวต�่ำลงก็ดี ลูกค้า
ตกลงยินยอมทีจ่ ะไม่เรียกร้องให้บริษทั ชดเชยค่าเสีย
หายใดๆ ในกรณีเช่นนี้ ลูกค้าตกลงชดใช้ ค่าปรับ
ส่วนต่างของค่าซื้อหลักทรัพย์ และเงินสุทธิจากการ
ขายหลักทรัพย์ และค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น จาก
การขายหลักทรัพย์นั้นแก่บริษัทจนครบถ้วน หากไม่
เพียงพอลูกค้าตกลงชดใช้เงินทีข่ าดอยูด่ งั กล่าวพร้อม
ดอกเบี้ยผิดนัด
6.3 กรณีที่ลูกค้าขายหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อไว้ โดยยัง
มิได้ช�ำระมูลค่าซื้อหรือค้างช�ำระหนี้อื่นใดอยู่กับบริษัท
ลูกค้าต้องช�ำระมูลค่าซื้อและหนี้ที่ยังค้างช�ำระอยู่น้ันให้
แก่บริษัทจนครบถ้วนก่อน บริษัทจึงจะช�ำระราคาค่าขาย
หลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ในกรณีเช่นนี้ ลูกค้าจะขอใช้สิทธิ
หักกลบหนี้ที่ค้างช�ำระกับราคาค่าขายหลักทรัพย์มิได้ เว้น
แต่ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายก�ำหนดเป็นอย่างอื่น
แต่ไม่ตัดสิทธิบริษัทที่จะด�ำเนินการใช้สิทธิหักกลบลบหนี้
ดังกล่าวได้ตามที่บริษทั พิจารณาเห็นสมควร
6.4 ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์นนั้ ให้ซอื้ หรือขายตาม
ชื่อ ประเภท ชนิด จ�ำนวน และราคาที่ต้องการซื้อหรือขาย
เท่านั้น โดยไม่ค�ำนึงว่าจะเป็นการซื้อจากหรือขายให้แก่
บริษัทหรือแก่ผู้ใด หรือมีชื่อผู้ใดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ หรือ
หลักทรัพย์น้นั มีลักษณะเฉพาะแต่อย่างใด และเมื่อบริษัท
จะต้องรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์จาก หรือให้แก่ ผู้ขาย ผู้
ซือ้ หรือลูกค้า ก็ให้ใช้หลักทรัพย์ทม่ี ี ชือ่ ประเภท ชนิด และ
จ�ำนวนเดียวกันแทนกันได้ หากปรากฏว่าบริษทั ไม่สามารถ
ซื้อหรือขายได้ครบตามจ�ำนวนที่ลูกค้าสั่ง ลูกค้าตกลง
ยินยอมผูกพันตามจ�ำนวนที่สามารถซื้อหรือขายได้จริง
หรือทีป่ รากฏตามหลักฐานของบริษทั ในกรณีลกู ค้ายกเลิก
ค�ำสัง่ ซือ้ ขายหลักทรัพย์ ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดย
พลัน ซึง่ จะมีผลเมือ่ บริษทั ได้ยนื ยันการยกเลิกค�ำสัง่ นัน้ แล้ว
ทั้งนี้ ไม่กระทบถึงการใดๆ ที่บริษัทได้กระท�ำไปแล้ว
7. ค�ำรับรองของลูกค้า

7.1 ลู ก ค้ า มี ค วามรู ้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย ว
กั บ ลั ก ษณะและความเสี่ ย งในการลงทุ น ในหลั ก
ทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และนอก
ตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างดีแล้ว ลูกค้าทราบดีว่ามี
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของหลัก

ทรัพย์หรือหลักประกันอันอาจมีผลให้ลูกค้าขาดทุน
หรือต้องวางหลักประกันเพิม่ เติมตามจ�ำนวนทีบ่ ริษทั
และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. ก�ำหนด
7.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า เนื่องจากส�ำนักหัก
บัญชีได้มีการออกข้อก�ำหนดเกี่ยวกับแนวทางการด�ำเนิน
การกรณีที่มีการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ ลูกค้าจึงตกลง
ผูกพันดังนี้
7.2.1 กรณีที่ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ แต่ปรากฎว่า
บริษทั ได้รบั มอบหลักทรัพย์จากส�ำนักหักบัญชีไม่ครบถ้วน
ส�ำหรับการจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ลูกค้าทุกราย
ของบริษัท บริษัทมีสิทธิที่จะพิจารณาจัดสรรหลักทรัพย์
ได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของบริษัท และใน
กรณีทลี่ กู ค้าได้รบั การจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน ลูกค้า
อาจได้รบั เงินแทนการรับมอบหลักทรัพย์ (Cash Settlement)
และ/หรือ ได้รับเงินชดเชยสิทธิประโยชน์ (ถ้ามี) ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ์เงือ่ นไข และวิธกี ารตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ และ/
หรือ ส�ำนักหักบัญชี และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือ บริษทั ประกาศก�ำหนด ซึง่ ตลาดหลักทรัพย์ และ/
หรือ ส�ำนักหักบัญชี และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือบริษัท มีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ตามที่จะประกาศ
ก�ำหนดเป็นคราวๆ
7.2.2 กรณีลูกค้าขายหลักทรัพย์ และปรากฎ
ว่าลูกค้าไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้บริษัท
ขายภายในก�ำหนดเวลาตามข้อ 6.2 นอกจากลูกค้าจะ
ต้องรับผิดชดใช้คา่ เสียหายทีเ่ กิดขึน้ แล้ว ลูกค้าตกลง
รับผิดชอบค่าปรับตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
ส�ำนักหักบัญชี และ/หรือ หน่วยงานอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้อง
และ/หรือ บริษัทประกาศก�ำหนด ซึ่งค่าปรับดังกล่าว
อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์และ/หรือ
ส�ำนักหักบัญชี และ/หรือ หน่วยงานอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้อง
และ/หรือ บริษัทประกาศก�ำหนดเป็นคราวๆ
7.3 ลูกค้าทราบดีแล้วว่า ตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
ให้ บ ริ ษั ท ในฐานะสมาชิ ก ละเว้ น การส่ ง ค� ำ สั่ ง ซื้ อ ขาย
หลัก ทรัพ ย์ ท่ีมีลักษณะไม่ เหมาะสมเข้ ามาในระบบซื้อ
ขาย และเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งค�ำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่
ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาได้ว่าการส่งค�ำสั่งซื้อขาย
หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการส่งค�ำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่มี
ลักษณะไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะการส่ง
ค�ำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่มลี ักษณะต่างๆ ดังนี้
7.3.1 การส่งค�ำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในราคาที่สูง
หรือต�่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นมาก ซึ่งโดยปกติ ไม่น่าจะ
เกิดการจับคู่ซื้อขายหรือผู้ส่งค�ำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ไม่

ประสงค์จะให้เกิดการซื้อขายหลักทรัพย์ตามราคานั้น ไม่
ว่าจะมีการยกเลิกค�ำสั่งดังกล่าวในภายหลังหรือไม่ก็ตาม
เพื่อให้ค�ำสั่งของตนเองลัดคิวหรือปิดบังค�ำสั่งของผู้อ่นื
7.3.2 การส่งค�ำสัง่ ซือ้ ขายหลักทรัพย์และยกเลิกค�ำ
สั่งดังกล่าวในภายหลัง หรือการยกเลิก
ค�ำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เดิมแล้วส่งค�ำสั่งซื้อขาย
หลักทรัพย์กลับเข้ามาใหม่ในระยะเวลาใกล้เคียงกันโดย
กระท�ำหลายครั้ง โดยไม่มีความประสงค์ที่จะซื้อขายหลัก
ทรัยพ์นั้นจริง เพื่อให้คนอื่นส�ำคัญผิดว่าในขณะใดขณะ
หนึง่ มีความต้องการซือ้ ขายหลักทรัพย์นนั้ ในปริมาณทีม่ าก
7.3.3 การส่งค�ำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในราคาและ
ปริมาณที่อาจจับคู่ซื้อขายระหว่างกันเองของลูกค้าราย
เดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้คนอื่นส�ำคัญผิดในราคา
และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น
7.3.4 การส่งค�ำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในราคาที่สูง
หรือต�่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นมาก เพื่อควบคุมราคาหลัก
ทรัพย์ ณ ขณะใดขณะหนึง่
7.3.5 การส่งค�ำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หลายรายการ
ในลักษณะผลักดันราคาให้สูงขึ้นหรือต�่ำลง โดยกระท�ำ
หลายครั้งเพื่อให้คนอื่นส�ำคัญผิดว่าในขณะใดขณะหนึ่ง
ราคาหลักทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงไปมาก
7.3.6 การส่งค�ำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หลายรายการ
ในระดับราคาเดียวกัน ทั้งที่สามารถส่งค�ำสั่งซื้อขายหลัก
ทรัพย์น้นั ได้ในคราวเดียว เพื่อควบคุมราคาหลักทรัพย์น้นั
ไม่ให้เปลี่ยนแปลงต�่ำลงหรือสูงขึ้น
นอกจากนี้ ลูกค้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดี
ถึงผลกระทบอันเกิดจากการส่งค�ำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์
ที่มีลักษณะไม่เหมาะสมดังกล่าวข้างต้น และในกรณีที่
บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการส่งค�ำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์
ของลูกค้าในครัง้ ใดมีลกั ษณะเป็นการส่งค�ำสัง่ ซือ้ ขายหลัก
ทรัพย์ทมี่ ลี กั ษณะไม่เหมาะสมแล้ว ลูกค้าตกลงยินยอมให้
บริษัทระงับการให้บริการการส่งค�ำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์
ของลูกค้าได้ทันทีโดยลูกค้าไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือเรียกร้อง
สิทธิใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น
7.4 ลูกค้าตกลงให้บริษทั มีสทิ ธิเด็ดขาดทีจ่ ะปฏิเสธ
ไม่ยอมรับค�ำสัง่ ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของลูกค้า หรือ งดการให้
บริการในวันและเวลาใดก็ได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ลกู ค้าทราบ
ล่วงหน้า และลูกค้าตกลงยินยอมทีจ่ ะไม่เรียกร้องให้บริษทั
ชดเชยค่าเสียหายใดๆ
7.5 กรณีลูกค้าประสงค์ที่จะท�ำการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ที่ถูกก�ำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขาย
หมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่ ก.ล.ต.ประกาศก�ำหนด
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และมีลกั ษณะตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กำ� หนด ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งมาตรการด�ำเนินการกรณี
มีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผดิ ไปจากสภาพปกติของตลาด พ.ศ.2544 และฉบับทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (หากมี) และ/
หรือ หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงตามที่บริษัทประกาศก�ำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงตามที่บริษัทเห็นสมควร
ลูกค้าตกลงที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะดังกล่าวด้วยบัญชีแบบวางเงินล่วงหน้า (Cash Balance) เท่านั้น

ลงชือ
่ ................................................................................................................................. ลายมือชือ
่ ลูกค้า
(
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)

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขส�ำหรับการใช้บริการการแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขาย
หลักทรัพย์ กรณีบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)
ข้อ 1. ค�ำจ�ำกัดความ

เว้นแต่จะนิยามให้เป็นอย่างอื่นในสัญญาการใช้
บริการการลงทุน ให้ค�ำดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ได้
นิยามดังนี้
“หลักทรัพย์” หมายถึง
(1) หลักทรัพย์จดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงหลักทรัพย์
ประเภทใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบส�ำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และใบ
แสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
( 2 ) หุ ้ น เ พิ่ ม ทุ น ข อ ง บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น
ตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ หุน้ จ�ำนวนดังกล่าวยังไม่ได้จดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์
(3) หลักทรัพย์อนื่ ใดทีจ่ ะได้มกี ารประกาศแก้ไขเพิม่
เติมเป็นครั้งคราว
“หลักประกัน” ได้แก่ทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) หลักทรัพย์จดทะเบียน
นอกจากนี้ยังให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินอื่น
ใดตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ประกาศก�ำหนดให้เป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามข้อ
ก�ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์
(Credit Balance) ฉบับนี้ของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและตาม
ที่ได้มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว ซึ่งบริษัท
ได้ยอมรับให้เป็นหลักประกัน และเท่าที่กฎหมายและกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เป็นหลักประกัน
“บัญชีมาร์จิ้น” หมายถึง บัญชีที่บันทึกรายการ
ให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือ การ
ให้ลูกค้ายืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต (หากมี) และให้
หมายความรวมถึงรายการ ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื เงินกูย้ มื หรือ
สินเชื่อที่เกิดขึ้นจากการถอนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า
และค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ลูกค้าต้องช�ำระ
ให้กับบริษัท
“ซือ้ ” ให้หมายความรวมถึง การจองซือ้ หลักทรัพย์
ด้วย
“อัตรามาร์จนิ้ เริม่ ต้น” (Initial Margin Rate) หมาย
ถึง อัตราส่วนขัน้ ต�ำ่ ของจ�ำนวนเงินทีล่ กู ค้าต้องช�ำระเพือ่ ซือ้
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ส่วนเกินของลูกค้าทีล่ กู ค้าต้องมีใน
บัญชีมาร์จนิ้ ต่อมูลค่าซือ้ หลักทรัพย์รายการใดรายการหนึง่

ก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์รายการนั้น
“ทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า” (Excess Equity)
หมายถึง ทรัพย์สินของลูกค้ารายใดรายหนึ่งในส่วนที่เกิน
กว่าจ�ำนวนที่ลูกค้าต้องด�ำรงไว้ตามอัตราส่วนที่บริษัท
ก�ำหนด
“ทรัพย์สินของลูกค้า” หมายถึง มูลค่าสุทธิของ
เงิน หลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เป็นประกันการช�ำระ
หนี้ในบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้ารายใดรายหนึ่ง เมื่อหักภาระ
หนี้ที่เกิดจากการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้น
ของลูกค้ารายนั้นแล้ว
“ภาระหนี้” หมายถึง หนี้ที่เกิดจากการซื้อหรือ
ขายหลักทรัพย์ รวมค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลัก
ทรัพย์และภาษีมูลค่าเพิ่ม ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินกู้ยืม
อากรแสตมป์ ค่าปรับ ค่าไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมการจดแจ้งจ�ำน�ำ รวมทั้ง
สินเชื่อที่เกิดขึ้นจากการถอนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ลูกค้าต้องช�ำระให้แก่บริษัท
“มูลค่าซื้อ” หมายถึง จ�ำนวนเงินค่าซื้อหลักทรัพย์
แต่ละรายการที่ซื้อจากบัญชีมาร์จิ้น ซึ่งรวมค่าธรรมเนียม
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าภาษี
อื่นๆ ของรายการนั้นด้วย
“อ�ำนาจซื้อ” หมายถึง จ�ำนวนเงินสูงสุดที่ลูกค้า
อาจสั่งซื้อหลักทรัพย์จากบัญชีมาร์จิ้นได้ ณ ขณะใดขณะ
หนึง่ ซึง่ รวมค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ และ
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
“มูลค่าหลักประกันทีต่ อ้ งด�ำรงไว้” (Maintenance
Margin Requirement) หมายถึง ระดับมูลค่าของทรัพย์สิน
รวม (Equity) ที่ลูกค้าต้องด�ำรงไว้ ซึ่งการค�ำนวณมูลค่า
ของหลักประกันให้เป็นไปตามวิธีการตามที่ (1) บริษัท
ประกาศก�ำหนดให้ทราบเป็นคราวๆ ซึ่งปัจจุบันอัตราต�่ำ
สุดเท่ากับร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของมูลค่าตลาดของ
หลักทรัพย์ท้งั หมดที่ลูกค้ามีอยู่ในบัญชีของลูกค้า หรือ (2)
มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
คู ณ ด้ ว ยอั ต ราที่ บ ริ ษั ท หรื อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ป ระกาศ
ก�ำหนดเป็นคราวๆ ซึ่งในกรณีที่บัญชีของลูกค้ามีมูลค่า
ต�่ำกว่ามูลค่าที่ก�ำหนดดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะต้องน�ำหลัก
ประกันมาวางเป็นประกันเพิ่มให้ครบมูลค่าหลักประกัน
ที่ต้องด�ำรงไว้ตามที่บริษัท ก�ำหนด ทั้งนี้ บริษัท มีสิทธิที่
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จะเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องแจ้งให้
ลูกค้าทราบล่วงหน้า
“มูลค่าหลักประกันขั้นต�่ำ” (Minimum Margin
Requirement) หมายถึง ระดับมูลค่าของทรัพย์สินรวม
(Equity) ขั้นต�่ำที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบังคับขายหลักทรัพย์/
บังคับช�ำระหนี้ ซึ่งการค�ำนวณมูลค่าหลักประกันขั้นต�่ำจะ
เป็นไปตามที่ (1) บริษัทจะได้ประกาศก�ำหนดเป็นคราวๆ
ซึ่งปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนดให้เท่ากับอัตราร้อย
ละ 25 (ยี่สิบห้า) ของมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมด
ที่ลูกค้ามีอยู่ในบัญชีของลูกค้า หรือ (2) มูลค่าตลาดของ
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คูณด้วยอัตรา
ที่บริษัท หรือตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�ำหนดเป็นคราวๆ
ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวได้โดย
ไม่จ�ำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 2. ลูกค้าตกลงเปิดบัญชีมาร์จิ้นไว้กับบริษัท
โดยขอรับวงเงินจากบริษทั ส�ำหรับการกูย้ มื เงินเพือ่ ซือ้ หลัก
ทรัพย์เต็มจ�ำนวนตามทีบ่ ริษทั อนุมตั ิ และลูกค้าตกลงรับผิด
ชอบค่าภาษีอากร ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตามข้อ
ก�ำหนดและเงื่อนไข
ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทมีสิทธิเพิ่ม
หรือลดวงเงิน รวมทั้งก�ำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการใช้วงเงิน
มาร์จิ้นได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จ�ำต้องได้รับ
ความยินยอมจากลูกค้าก่อน เมือ่ บริษทั ได้สงั่ ซือ้ หลักทรัพย์
ตามค�ำสั่งของลูกค้าแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้รับการส่งมอบ
เงินที่กู้ยมื ตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ 3. ลูกค้าตกลงยินยอมและรับทราบว่าลูกค้า
สามารถท�ำค�ำสั่งซื้อหลักทรัพย์ได้เพียงเท่าที่ไม่เกินกว่า
วงเงินในบัญชีมาร์จิ้นที่บริษัทก�ำหนดให้ ในกรณีที่ลูกค้า
ท�ำการซื้อหลักทรัพย์ใดๆ เกินกว่าวงเงินที่ก�ำหนดไว้ใน
บัญชีมาร์จนิ้ และหากบริษทั ตกลงยินยอมให้ลกู ค้าท�ำการ
ซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าวงเงินดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอม
ให้ถือว่าค�ำสั่งซื้อหลักทรัพย์เกินวงเงินดังกล่าวเป็นการขอ
เพิ่มวงเงินในบัญชีมาร์จิ้น และให้ถือว่าลูกค้ายอมรับการ
ซือ้ หลักทรัพย์นนั้ ๆ และลูกค้าตกลงยินยอมช�ำระหนีพ้ ร้อม
ดอกเบี้ยของจ�ำนวนเงินในส่วนที่เกินกว่าวงเงินมาร์จิ้นดัง
กล่าวให้แก่บริษัททันทีที่บริษัทแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดย
ถือว่าเงินที่ลูกค้าได้กู้ยืมเกินกว่าวงเงินที่ก�ำหนดเป็นหนี้กู้
ยืมเงินตามข้อก�ำหนดเพิม่ เติมเกีย่ วกับการกูย้ มื เงินเพือ่ ซือ้
หลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้ทั้งสิ้น
ทั้ ง นี้ ก� ำ หนดเวลาช� ำ ระหนี้ กู ้ ยื ม เงิ น การช� ำ ระ
ดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ใน
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ข้อก�ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์
(Credit Balance) นี้ทกุ ประการ
ข้อ 4. บริษัทจะก�ำหนดอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นตาม
ความเหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละหลักทรัพย์เป็น
คราวๆ โดยบริษัทอาจจะก�ำหนดอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นโดย
ประกาศเป็นการทัว่ ไปให้ทราบก็ได้ หรือจะก�ำหนดเป็นการ
เฉพาะเจาะจงโดยแจ้งให้ลูกค้าทราบก็ได้ ตามที่บริษัท
พิจารณาเห็นสมควร
ทั้งนี้ อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทก�ำหนดจะไม่ต่�ำ
กว่าอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์
ก�ำหนด แล้วแต่อตั ราใดสูงกว่า ให้ใช้อตั รานั้นเป็นเกณฑ์
ข้อ 5. ลูกค้าทราบดีว่า ลูกค้าสามารถใช้วงเงินมาร์
จิน้ ได้เฉพาะในการซือ้ หลักทรัพย์จดทะเบียน ตามที่ ก.ล.ต.
ก�ำหนดไว้เท่านั้น และลูกค้าตกลงยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิ
ก�ำหนดให้ใช้ และ/หรือ ห้ามใช้วงเงินมาร์จิ้นส�ำหรับการ
กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เฉพาะหลักทรัพย์ใดหรือหลัก
ทรัพย์กลุ่มใดโดยเฉพาะก็ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดย
ไม่จ�ำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 6. ลูกค้าตกลงส่งมอบเงินหรือหลักทรัพย์จด
ทะเบียนให้แก่บริษทั เพือ่ วางเป็นประกันการซือ้ หลักทรัพย์
และ/หรือ เป็นทรัพย์สินส่วนเกินก่อนการซื้อหลักทรัพย์
แต่ละรายการ เป็นจ�ำนวนไม่ตำ�่ กว่า อัตรามาร์จน้ิ เริม่ ต้นที่
ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษทั แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่ากัน โดยอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
บริษัทจะประกาศก�ำหนดเป็นคราวๆ
ข้อ 7. ลูกค้าจะสั่งซื้อหลักทรัพย์จากบัญชีมาร์จิ้น
เกินกว่าอ�ำนาจซือ้ ตามทีบ่ ริษทั ก�ำหนดในขณะใดขณะหนึง่
มิได้ เว้นแต่ลกู ค้าช�ำระมูลค่าซือ้ เพิม่ หรือน�ำหลักทรัพย์มา
วางเป็นประกันเพิม่ ในจ�ำนวนทีไ่ ม่ตำ�่ กว่าอัตรามาร์จนิ้ เริม่
ต้นของมูลค่าซื้อในส่วนที่เกินอ�ำนาจซื้อ ก่อนการซื้อหลัก
ทรัพย์จากบัญชีมาร์จ้นิ ตามหลักเกณฑ์ท่บี ริษัทก�ำหนด
ข้ อ 8. ลู ก ค้ า ตกลงยอมรั บ ว่ า ในการค� ำ นวณ
อ�ำนาจซื้อของลูกค้าในขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจะค�ำนึง
ถึงทรัพย์สินส่วนเกินในขณะนั้น ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
บริษัทก�ำหนด ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการค�ำนวณอ�ำนาจซื้อของลูกค้าได้
ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จ�ำต้องให้ลูกค้าทราบล่วง
หน้าแต่อย่างใด
ข้อ 9. เพื่อเป็นหลักประกันการช�ำระหนี้ค่าหลัก
ทรัพย์ที่ซื้อขายภายใต้สัญญาฉบับนี้ ลูกค้าตกลงน�ำเอา

หลักทรัพย์ที่ลูกค้าสั่งซื้อไม่ว่าขณะใดที่เกิดขึ้นระหว่าง
อายุสัญญานี้ หรือหลักทรัพย์ที่ลูกค้าส่งมอบให้แก่บริษัท
เพื่อจ�ำน�ำเป็นประกันการช�ำระหนี้ทุกชนิดแก่บริษัทโดยไม่
จ�ำกัดจ�ำนวนหนี้ ไม่วา่ หนีท้ มี่ อี ยูแ่ ล้วขณะท�ำสัญญานี้ หรือ
หนี้ที่จะมีต่อไปในภายหน้า รวมทั้งดอกเบี้ยและอุปกรณ์
ต่างๆ แห่งหนีด้ ว้ ย กรณีบงั คับจ�ำน�ำแล้วได้เงินสุทธิไม่เพียง
พอที่จะช�ำระหนี้แก่บริษัททั้งต้นเงินและดอกเบี้ยตลอด
จนอุปกรณ์แห่งหนี้และค่าใช้จ่ายทั้งหลายแล้วหนี้ยังขาด
อยู่เท่าใด ลูกค้าตกลงจะช�ำระหนี้ส่วนที่เหลือจนครบถ้วน
ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์
และได้ชำ� ระราคาจองซือ้ หลักทรัพย์นนั้ แล้ว ลูกค้าตกลงให้
ถือว่าหลักทรัพย์ทไี่ ด้รบั จากการจองซือ้ ดังกล่าวเป็นประกัน
การช�ำระหนี้ให้แก่บริษัทด้วยเช่นเดียวกับหลักทรัพย์ที่ซื้อ
มาดังกล่าวในวรรคก่อน
ในกรณีลกู ค้าไม่ใช้สทิ ธิจองซือ้ หลักทรัพย์ไม่วา่ ด้วย
เหตุใดๆ ก็ตาม ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิพิจารณาจอง
ซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวแทนลูกค้าในนามของลูกค้า และ/
หรือ บริษัท และ/หรือ จองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวในนาม
ของบริษัทเพื่อเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทเองตามแต่บริษัท
จะเห็นสมควร และหากบริษัทได้จองซื้อหลักทรัพย์แทน
ลูกค้าและช�ำระค่าจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวไปก่อนให้
ถือว่าลูกค้าเป็นหนี้บริษัทตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ โดย
ลูกค้าจะช�ำระหนี้ดังกล่าวคืนให้แก่บริษัททันทีที่บริษัท
แจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิหรือสละสิทธิใน
การจองซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ไม่ถือว่า
เป็นการก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่ลูกค้า และลูกค้า
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น
ข้ อ 10. ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ผู ้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ จ ่ า ย
เงินปันผล และ/หรือหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ หาก
หลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็นหลักทรัพย์ทไี่ ด้วางเป็นประกันการ
ช�ำระหนี้ของลูกค้า ในกรณีที่ได้รับดอกผลเป็นหุ้นปันผล
ลูกค้าตกลงให้บริษทั ยึดถือหุน้ ปันผลดังกล่าวไว้เป็นประกัน
การช�ำระหนี้ด้วย
ข้อ 11.กรณีที่ซื้อหลักทรัพย์ ให้บริษัทหักเงินจาก
เงินสดของลูกค้า หากไม่พอที่จะช�ำระค่าซื้อหลักทรัพย์ได้
ทั้งหมด ลูกค้าขอกู้ยืมเงินของบริษัทเพื่อช�ำระค่าซื้อหลัก
ทรัพย์ส่วนที่ขาดดังกล่าว แต่ท้งั นี้ แม้ว่าลูกค้าจะมีเงินสด
เพียงพอทีจ่ ะช�ำระค่าซือ้ หลักทรัพย์ได้ ลูกค้าตกลงขอกู้ยมื
เงินจากบริษทั ส่วนหนึง่ ตามจ�ำนวนทีบ่ ริษทั ก�ำหนด เพือ่ ให้
หลักทรัพย์ที่ซื้อมา เงินสด หลักทรัพย์ที่เป็นประกันและ
ทรัพย์สินต่างๆ เป็นประกันหนี้ต่อบริษัท
กรณีที่ขายหลักทรัพย์ หรือน�ำเงินมาวางเพิ่ม ให้

บริษัทน�ำเงินที่ได้รับเป็นประกันการช�ำระหนี้ตามวงเงิน
มาร์จนิ้ และให้นำ� มาหักช�ำระหนีเ้ งินกูย้ มื เพือ่ ซือ้ หลักทรัพย์
ที่มีอยู่ แต่ทั้งนี้ แม้ว่าเงินที่ได้รับมาจะมีจ�ำนวนมากกว่า
จ�ำนวนหนี้ ลูกค้าตกลงขอให้คงเหลือหนี้ไว้กับบริษัทส่วน
หนึ่งตามจ�ำนวนที่บริษัทก�ำหนดเพื่อให้เงินสด หลักทรัพย์
ที่เป็นประกันและทรัพย์สินต่างๆ เป็นประกันหนี้ต่อบริษัท
ข้ อ 12.บริ ษั ท จะก� ำ หนดรายชื่ อ หลั ก ทรั พ ย์ ที่ จ ะ
อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีมาร์จิ้น (Marginable Securities) และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นส�ำหรับแต่ละหลักทรัพย์น้ัน
ไว้ พร้อมทั้งก�ำหนดเงื่อนไขโดยประกาศให้ทราบ ทั้งนี้
บริษทั สงวนสิทธิทจี่ ะไม่ทำ� การซือ้ ขาย หรือยอมรับเป็นหลัก
ประกันส�ำหรับหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึง่ หรือตราสารใด
ตราสารหนึ่งให้แก่ลูกค้าก็ได้
อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทได้ประกาศเปลี่ยนแปลง
ประเภทหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อ และ/หรือ
วางเป็นประกันในบัญชีมาร์จิ้น เป็นประเภทหลัก
ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ อ นุ ญ าตให้ ลู ก ค้ า ซื้ อ และ/หรื อ วางเป็ น
ประกันในบัญชีมาร์จิ้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทยึดถือ
หลักทรัพย์นั้นไว้แม้หลักทรัพย์นั้น บริษัทจะไม่น�ำมา
ค�ำนวณอ�ำนาจซื้อและ/หรืออัตรามาร์จิ้นที่ต้องการ
ข้อ 13. ประเภทของทรัพย์สนิ ทีล่ กู ค้าสามารถน�ำมา
วางเพิม่ เติมเพือ่ เป็นประกันการช�ำระหนีใ้ นบัญชีมาร์จนิ้ นัน้
ให้เป็นไปตามทีบ่ ริษทั จะได้ประกาศก�ำหนดเป็นคราวๆ ไป
แต่ทั้งนี้ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ี ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์
ประกาศก�ำหนด
ข้อ 14. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าวิธกี ารค�ำนวณมูลค่า
ของหลักทรัพย์และหลักประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์/
เงื่อนไขที่บริษัทก�ำหนด
ข้อ 15. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัทจะท�ำการ
ปรั บ ปรุ ง มู ล ค่ า ของหลั ก ทรั พ ย์ และ/หรื อ หลั ก ประกั น
ตามราคาตลาด (Mark to Market) และค�ำนวณมูลค่า
ของหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินของลูกค้าอย่างน้อย
1 ครั้งในทุกสิ้นวันท�ำการ ตามราคาที่ ก.ล.ต. และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทก�ำหนด ซึ่งการปรับปรุง
มูลค่าของหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินจะท�ำให้ทราบ
ผลการเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจซื้อของลูกค้า ตลอดจนมูลค่า
ทรัพย์สินของลูกค้าและทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้าที่อาจ
จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทั้งนี้ การปรับปรุงมูลค่าของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ /
เงื่อนไข ที่บริษัทประกาศก�ำหนดเป็นคราวๆ ไป
ข้อ 16. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัท จะท�ำการ
เปรียบเทียบทรัพย์สนิ รวมของลูกค้ากับมูลค่า ”หลักประกัน
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ที่ต้องด�ำรงไว้” (Maintenance Margin Requirement) ทุก
สิ้นวันท�ำการ หากปรากฏว่าทรัพย์สินรวมของลูกค้าลด
ลงต�่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องด�ำรงไว้ (Maintenance
Margin Requirement) บริษัทจะไม่ให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์
เพิ่ม และบริษัทมีสิทธิเรียกให้ลูกค้าน�ำหลักประกันในรูป
ทรัพย์สิน เช่น เงินสด หรือหลักประกันอื่นมาวางเพิ่มเติม
(แล้วแต่กรณี) หรือเรียกให้ลูกค้าช�ำระเงินกู้ยืมที่ลูกค้าเป็น
หนีบ้ ริษทั คืนแก่บริษทั จนกว่าอัตรามาร์จนิ้ ของลูกค้าไม่ตำ�่
กว่ามูลค่าหลักประกันทีต่ ้องด�ำรงไว้ (Maintenance Margin
Requirement) ตามทีบ่ ริษทั แจ้งหรือก�ำหนดไว้ และให้บริษทั
ด�ำเนินการดังกล่าวกับลูกค้าทุกครัง้ ทีอ่ ตั รามาร์จนิ้ ในบัญชี
ของลูกค้าลดต�่ำลงกว่า มูลค่าหลักประกันที่ต้องด�ำรงไว้
(Maintenance Margin Requirement) นั้น หากลูกค้าไม่นำ�
ทรัพย์สนิ มาวางเป็นหลักประกันเพิม่ เติมภายในระยะเวลา
ที่บริษัท หรือตลาดหลักทรัพย์จะได้กำ� หนดเป็นคราวๆ ไป
(ซึ่งปัจจุบันมีก�ำหนดเวลา 5 (ห้า) วันท�ำการนับแต่วันที่
บริษัทเรียกให้ลูกค้าน�ำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกัน
เพิม่ ) (โดยด�ำเนินการจ�ำน�ำหรือค�ำ้ ประกันจนครบถ้วนแล้ว)
หรือไม่ช�ำระเงินกู้ยืมที่เป็นหนี้ตามความในข้อนี้ บริษัทมี
สิทธิท�ำการบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่อยู่ในความ
ครอบครองของบริษัท หรือที่บริษัทดูแลเกี่ยวข้องแต่อยู่ใน
ความครอบครองของบุคคลอื่น จนกว่าบัญชีของลูกค้าจะ
มีอัตรามาร์จิ้นไม่ต�่ำกว่าอัตรามาร์จ้ินขั้นต�่ำตามที่บริษัท
แจ้งหรือก�ำหนดไว้ ซึง่ หลังจากบริษทั ท�ำการบังคับขายหลัก
ทรัพย์แล้วบริษทั จะแจ้งผลการบังคับขายให้แก่ลกู ค้าทราบ
ทั้งนี้ บริษัท จะเรียกหลักประกันประเภทใดเพิ่ม
เติมเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัท ก็ได้ แต่หลักประกันที่
สามารถน�ำไปใช้ค�ำนวณระดับ Maintenance Margin ได้
จะต้องเป็นหลักประกันที่ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์
หรือ บริษัทประกาศก�ำหนด แต่บริษทั จะไม่นับรวมมูลค่า
ทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการค�ำนวณอ�ำนาจซื้อ
ของลูกค้า
ข้อ 17. ในกรณีหลักประกันมีมลู ค่าลดลง จนท�ำให้
อัตรามาร์จิ้นในบัญชีของลูกค้าลดต�่ำกว่า “มูลค่าหลัก
ประกันขั้นต�่ำ” (Minimum Margin Requirement)
บริษัทมีสิทธิบังคับขายหลักทรัพย์นั้นทันที นับตั้งแต่
ในวั น ที่ อั ต รามาร์ จิ้ น ในบั ญ ชี ม าร์ จิ้ น ของลู ก ค้ า ต�่ ำ กว่ า
มูลค่าหลักประกันขั้นต�่ำ (Minimum Margin Requirement)
ในจ�ำนวนหลักทรัพย์ที่ท�ำให้อัตรามาร์จิ้นในบัญชีมาร์จิ้
นของลูกค้าไม่ต�่ำกว่า มูลค่าหลักประกันที่ต้องด�ำรงไว้
(Maintenance Margin Requirement) และบริษัทจะแจ้ง
เป็นหนังสือให้ลูกค้าทราบถึงการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
ภายในวันท�ำการถัดจากวันที่ได้ขายหลักทรัพย์นั้น ซึ่งเงิน
52

จากการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าวบริษัทจะน�ำไปหัก
ช�ำระหนี้ของลูกค้าที่มีอยู่กบั บริษัท ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิบริษัท
ในการเรียกให้ลกู ค้าน�ำหลักประกันในรูปของทรัพย์สนิ เงิน
ใด หรือหลักประกันอื่นๆ เพิ่มเติม (แล้วแต่กรณี)
ข้อ 18. บริษทั จะเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการให้กู้ยมื
เงินเพือ่ ซือ้ หลักทรัพย์ หรือช�ำระดอกเบีย้ ส�ำหรับเงินทีล่ กู ค้า
น�ำมาวางเป็นประกันช�ำระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นในส่วนที่คง
เหลืออยูจ่ ากการทีล่ กู ค้ายังซือ้ หลักทรัพย์ไม่เกินจ�ำนวนเงิน
ที่น�ำมาวางเป็นประกันนั้น โดยให้ด�ำเนินการเดือนละหนึ่ง
ครั้ง โดยค�ำนวณจากยอดคงค้างในแต่ละวันตามอัตรา
ดอกเบีย้ ทีไ่ ด้ตกลงไว้กบั ลูกค้า โดยในกรณีทบี่ ริษทั จะเรียก
เก็บดอกเบีย้ นัน้ ให้ถอื เสมือนหนึง่ ว่าลูกค้าได้ถอนเงินจาก
บัญชีมาร์จิ้น และในกรณีท่ีบริษัทจะช�ำระดอกเบี้ยให้ถือ
เสมือนหนึ่งว่าลูกค้าได้น�ำเงินมาวางเพิ่มในบัญชีมาร์จิ้น
แล้ว แล้วแต่กรณี ซึง่ จะตรงกับวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดย
จะมีการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย ก่อนท�ำการหักกลบกันระหว่าง
เงินสดที่เหลืออยู่ในบัญชีกับหนี้ที่ต้องช�ำระทุกครั้ง
ลูกค้าตกลงให้บริษัทค�ำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ในแต่ละวันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ท�ำรายการกู้
ยืมเงินเพือ่ ซือ้ ขายหลักทรัพย์แต่ละรายการทันที และบริษทั
จะค�ำนวณดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าในส่วนเงินสดของลูกค้า
ที่คงเหลืออยู่กับบริษัทนับแต่วันที่เป็นเงินที่ใช้ได้ทันทีของ
ลูกค้าตามสัญญานี้เป็นต้นไป เงินที่ได้จากการขายหลัก
ทรัพย์ของลูกค้า ให้บริษทั น�ำไปเพิม่ ในบัญชีของลูกค้าโดย
ยังไม่ต้องส่งมอบคืนแก่ลูกค้า ลูกค้าจะท�ำการถอนเงินคืน
ได้แต่เฉพาะส่วนทีเ่ ป็นทรัพย์สนิ ส่วนเกินของลูกค้า (Excess
Equity) เท่านัน้ ในกรณีลกู ค้าถอนเงินคืนบริษทั จะออกเช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายเงินให้ลูกค้า หรือถอนไปเพื่อช�ำระ
หนี้จากการท�ำธุรกรรมของลูกค้าที่มีอยู่กบั บริษัท
อนึ่ง กรณีลูกค้าประสงค์จะท�ำการถอนเงินคืนจาก
บริษทั ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษทั ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย
1 วันท�ำการก่อนวันที่รับเงินคืน และบริษัทจะด�ำเนินการ
ถอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้าเพื่อน�ำเข้าบัญชีธนาคาร
ของลูกค้าหรือตามค�ำสั่งที่ลูกค้าให้แก่บริษัท แม้ในบัญชี
ของลูกค้าจะมีเงินสดของลูกค้าเหลืออยู่ บริษัทกับลูกค้า
ตกลงให้ถือว่าลูกค้าจะยังคงมีหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลัก
ทรัพย์กับบริษัทอย่างน้อย 10 บาท (สิบบาทถ้วน) ตลอด
ไป แต่ส�ำหรับกรณีที่มีเงินสดของลูกค้าเหลืออยู่สูงกว่า 10
บาท บริษัทจะไม่คิดดอกเบี้ยจากเงินกู้ภายในจ�ำนวน 10
บาทดังกล่าว
บริษทั จะจัดท�ำและจัดส่งรายงานให้แก่ลกู ค้าอย่าง
น้อยเดือนละครั้ง เพื่อสรุปความเคลื่อนไหวสถานะ ความ
เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ของลูกค้า พร้อมทั้งรายการหลัก

ประกันในบัญชีมาร์จิ้น ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายการดังกล่าว หากลูกค้าไม่ท�ำการโต้แย้ง
รายงานดังกล่าวภายในภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ใน
เอกสารรายงาน ให้ถือว่าลูกค้ายอมรับตามรายงานดัง
กล่าวทุกประการ
ข้อ 19. ไม่วา่ เวลาใด บริษทั มีสทิ ธิทจี่ ะเรียกให้ลกู ค้า
ช�ำระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ รวมถึง ค่าธรรมเนียม
นายหน้า เพือ่ ซือ้ ขายหลักทรัพย์ และภาษีมลู ค่าเพิม่ ตลอด
จนค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดให้แก่บริษัทได้ทันที
หรือภายในระยะเวลาที่บริษัทก�ำหนด
ข้อ 20. บริษัทจะส่งส�ำเนาบัญชีมาร์จิ้น (Margin
Loan Statement) ให้แก่ลูกค้าเดือนละหนึ่งครั้ง ลูกค้า
มีหน้าทีต่ รวจสอบความถูกต้องของบัญชีมาร์จนิ้ ทันที หาก
ลูกค้าไม่ท�ำการโต้แย้งรายงานดังกล่าวภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนดไว้ในเอกสารรายงาน ให้ถือว่าลูกค้ายอมรับตาม
รายงานดังกล่าวทุกประการ
บริษัทมีสิทธิระงับการส่งส�ำเนาบัญชีมาร์จิ้นให้แก่
ลูกค้าเมื่อใดก็ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร ในกรณีเช่นนี้
ลูกค้ามีหน้าที่ต้องรับส�ำเนาบัญชีมาร์จิ้นไปจากบริษัท ณ
ส�ำนักงานของบริษทั กรณีทบี่ ริษทั ตรวจพบความผิดพลาด
หรือไม่ถูกต้องในบัญชีมาร์จิ้นไม่ว่าเมื่อใด บริษัทมีสิทธิที่
จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกรายการที่ผิดพลาดหรือไม่ถูก
ต้องนั้นได้ทนั ที โดยไม่ต้องได้รบั ความยินยอมจากลูกค้า

ข้อ 21. ลูกค้าจะถอนเงินออกจากบัญชีมาร์จิ้น
เกินกว่าจ�ำนวนทรัพย์สินส่วนเกินมิได้ และหากการถอน
เงินนั้นมีจ�ำนวนเกินกว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีมาร์จิ้น
ให้ถือว่าจ�ำ นวนเงินที่ลูกค้าถอนออกจากบัญชีม าร์ จิ้น
นั้นเป็นจ�ำนวนเงินที่ลูกค้ากู้ยืมจากบริษัทโดยให้บันทึก
รายการกู้ยมื นั้นไว้ในบัญชีมาร์จิ้น นอกจากนี้บริษัทมีสิทธิ
ทีจ่ ะก�ำหนดให้ระยะเวลาการจ่ายเงินให้แก่ลกู ค้าในกรณีนี้
สัมพันธ์กบั ระยะเวลาการช�ำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ที่ส�ำนักหักบัญชีด้านหลักทรัพย์ก�ำหนดด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ไม่
ว่ากรณีใด ลูกค้าตกลงให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทที่จะ
อนุมตั หิ รือไม่อนุมตั ใิ ห้ลกู ค้าถอนเงินออกจากบัญชีมาร์จนิ้
ก็ได้
ข้อ 22. ลูกค้าเข้าใจและรับทราบดีว่าการกู้ยืมเงิน
เพื่อซื้อหลักทรัพย์มีความเสี่ยงเพียงใด ลูกค้าจะพิจารณา
ด้วยความระมัดระวังอย่างดียิ่ง
ข้อ 23. เงินที่ลูกค้ามอบให้ไว้แก่บริษัทตามข้อ
ก�ำหนดและเงื่อนไขนี้ เป็นการมอบไว้เพื่อเป็นประกันการ
กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าจึงอาจได้รับดอกเบี้ย
ตอบแทนในอัตราที่แตกต่างจากการฝากเงินกับสถาบัน
การเงินที่ประกอบธุรกิจในการรับฝากเงิน
ข้อ 24. บริษัทมีสิทธิระงับการให้ลูกค้ากู้ยมื เมื่อใด
ก็ได้ หากการให้ก้ยู มื แก่ลกู ค้าในขณะใดขณะหนึง่ เป็นการ
ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง
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หรือประกาศของกระทรวงการคลัง ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และหรือหน่วยราชการ หรือหน่วย
งานของรัฐอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อลูกค้าผิดนัดช�ำระหนี้ ผิดสัญญา หรือไม่ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขหรือข้อก�ำหนดแห่งสัญญา
นี้ หรือเมือ่ มีเหตุการณ์อนื่ ใดเกิดขึน้ ซึง่ บริษทั เห็นว่าการให้กยู้ มื แก่ลกู ค้าอาจท�ำให้บริษทั ได้รบั ความเสียหายหรืออาจไม่ได้รบั
ช�ำระหนี้คืนเต็มจ�ำนวน โดยลูกค้าตกลงว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าทุกครั้งที่
ลูกค้าเบิกเงินกู้ยืมตามสัญญานี้ให้บันทึกรายการเงินกู้ยืมไว้ในบัญชีมาร์จิ้นและให้ใช้บัญชีมาร์จิ้นเป็นหลักฐานในการเดิน
สะพัดบัญชี โดยลูกค้าและบริษทั ตกลงหักทอนบัญชีกนั ทุกสิน้ วันท�ำการ โดยลูกค้ายอมรับว่าการกูย้ มื ตามสัญญานีเ้ ป็นการ
กูย้ มื เงินลักษณะบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และข้อก�ำหนด
ของ ก.ล.ต. ซึ่งถือเป็นประเพณีการค้าของบริษัทหลักทรัพย์

ลงชือ
่ ................................................................................................................................. ลายมือชือ
่ ลูกค้า
(
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เอกสารแนบ 2
ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขส�ำหรับการใช้บริการการแต่งตั้ง
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX),
ข้อชี้แจงผู้ลงทุน, เอกสารเปิดเผยความเสี่ยง,
ข้อตกลงในการเก็บรักษาทรัพย์สิน
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ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขส�ำหรับการใช้บริการ
การแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กรณีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)
1.

ค�ำจ�ำกัดความ

เว้นแต่จะนิยามให้เป็นอย่างอื่นในสัญญาการใช้
บริการการลงทุน ให้ค�ำดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ได้
นิยามดังนี้
“ค�ำสั่งซื้อ” หมายถึง ค�ำเสนอซื้อสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าตามข้อก�ำหนดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วง
หน้าที่บริษัทประกาศก�ำหนด และภายใต้บทบัญญัติของ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
“ค�ำสั่งขาย” หมายถึง ค�ำเสนอขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าตามข้อก�ำหนดการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วง
หน้าที่บริษัทประกาศก�ำหนด และภายใต้บทบัญญัติของ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
“การซื้อขาย” หมายถึง ค�ำสั่งซื้อหรือค�ำสั่งขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้รับการยืนยันการซื้อขายจาก
ตลาดอนุพันธ์แล้ว และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
“หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่บริษัท
ก�ำหนดและเรียกเก็บจากลูกค้า เพื่อเป็นประกันในการ
ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสัญญานี้
“หลักประกันเริ่มต้น” (Initial Margin) หมายถึง
ทรัพย์สินขั้นต�่ำที่ลูกค้าต้องวางไว้หรือช�ำระส�ำหรับการซื้อ
หรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิด ในอัตราหรือ
มูลค่าตามที่บริษัทก�ำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
“หลักประกันรักษาสภาพ” (Maintenance Margin)
หมายถึง ทรัพย์สนิ ขัน้ ต�ำ่ ทีล่ กู ค้าต้องด�ำรงไว้สำ� หรับการซือ้
หรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตราหรือมูลค่าตาม
ที่บริษัทก�ำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
“หลักประกันขั้นต�่ำ” (Minimum Margin) หรือ
“หลักประกันเพื่อการบังคับปิดสถานะ” (Force Close
Margin) หมายถึง ระดับมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่ง
ก�ำหนดไว้เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ส�ำหรับกรณีที่บริษัทจะบังคับ
ปิดสถานะสัญญา และ/หรือ บังคับช�ำระหนี้ได้ทนั ที หาก
ทรัพ ย์ สิ น ของลู ก ค้ า มีมู ล ค่ า เท่ า กับ หรื อ ต�่ ำ กว่ า ระดับ ที่
ก�ำหนดไว้
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“หลักประกันส่วนเพิม่ ” (Additional Margin) หมาย
ถึง ทรัพย์สนิ อืน่ นอกเหนือจากหลักประกันเริม่ ต้นและหลัก
ประกันรักษาสภาพทีล่ กู ค้าต้องวางไว้กบั บริษทั ส�ำหรับการ
ซือ้ หรือขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตาม
ที่บริษัทก�ำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
“ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด” (Position
Limit) หมายถึง จ�ำนวน และ/หรือ มูลค่าฐานะสูงสุดในการ
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท และหรือทุก
ประเภททีล่ กู ค้าพึงครอบครองได้ในขณะใดขณะหนึง่ ตาม
ที่บริษัทอนุมัติ และตามวิธีคิดค�ำนวณที่บริษัทประกาศ
ก�ำหนด และภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
“ผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า”
หมายความว่า บุคคลตามประกาศของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ
“ทรัพย์สินของลูกค้า” หมายถึง ทรัพย์สินอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ซ่ึงบริษัท ยอมรับ
ให้เป็นทรัพย์สินของลูกค้า และเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อนุญาตให้เป็นทรัพย์สินของลูกค้า
(1) ทรัพย์สินที่บริษัทได้รับมาหรือมีไว้เพื่อเป็นหลัก
ประกันหรือประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วง
หน้าที่ลูกค้าได้ซื้อขายไว้
(2) ก�ำไรหรือสิทธิประโยชน์อนื่ ใดของลูกค้าอันเนือ่ ง
มาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
(3) ใบรับของคลังสินค้า ใบตราส่งหรือตราสารอื่น
ใดที่แสดงสิทธิในทรัพย์สินที่บริษัทถือไว้เพื่อลูกค้า เพื่อ
ประโยชน์ในการส่งมอบหรือเนือ่ งมาจากการรับมอบสินค้า
ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
(4) เงินสด หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นที่บริษัท
ได้รับจากลูกค้าเพื่อการช�ำระราคาสินค้าที่จะรับมอบตาม
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า หรือที่บริษัท ได้รับไว้
เพือ่ ลูกค้าอันเนือ่ งมาจากการส่งมอบสินค้าตามสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้าของลูกค้า
(5) เงินที่เหลือจากการขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่
บริษัท ถือไว้เพื่อลูกค้า อันเนื่องมาจากการผิดข้อก�ำหนด

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อ
ก�ำหนดเพิม่ เติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ของลูกค้า
(6) ทรัพย์สินอื่นใดที่มีสภาพคล่องตามที่ ก.ล.ต.
และ/หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
“ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” (Close Out)
หมายถึง การปลดสิทธิและภาระหน้าทีต่ ามสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าทีม่ อี ยูใ่ ห้หมดไปโดยการเข้าท�ำความตกลงขึน้ ใหม่
เพือ่ เป็นการล้างผลของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้านัน้ ซึง่ รวม
ถึงแต่ไม่จำ� กัดเพียง การเข้าท�ำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้น
ใหม่ซงึ่ มีผลในทางตรงกันข้าม หรือโดยวิธกี ารอืน่ ใดตามที่
ส�ำนักหักบัญชีกำ� หนด ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการส่งมอบและการ
ช�ำระเงินทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระแล้วซึง่ คูส่ ญ
ั ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่
ต้องด�ำเนินการกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในการล้างฐานะ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว
“บริษัทคู่ข่าย” หมายถึง ตัวแทนซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มีข้อตกลงกับทางบริษัท ในเรื่องการ
โอนค�ำสัง่ ซือ้ ขายของลูกค้า ในกรณีมเี หตุสดุ วิสยั หรือเหตุ
ฉุกเฉินหรือเหตุขัดข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั ไว้
“ผู ้ รั บ ประโยชน์ จ ากการซื้ อ ขายสั ญ ญาของ
ลูกค้า” หมายถึง บุคคลตามประกาศของ ก.ล.ต. ตามที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ
2.

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

2.1 ในกรณีที่ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ
สัญญาการใช้บริการการลงทุน สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด
ก็ตาม ลูกค้าตกลงให้บริษทั มีสทิ ธิโอนฐานะสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าหรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
ได้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร และในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิ
ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้น�ำความในข้อ7 มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม
2.2 บริษัทจะรายงานแจ้งรายการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าพร้อมทั้งสถานะและการเคลื่อนไหวของ
เงินของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบในวัน
ท�ำการถัดไป นับจากวันที่ลูกค้ามีรายการซื้อขาย และจะ
จัดท�ำรายงานซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแจ้งยอด
ทรัพย์สินของลูกค้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หลักประกัน
และสถานะและการเคลื่อนไหวของเงินของตนเองที่บริษัท
และ/หรือตรวจสอบจากระบบอื่นที่บริษัทจะจัดให้ในเวลา
ท�ำการ และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.3 ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขส�ำหรับการใช้บริการ
การแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นี้ รวม
ถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร

ธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อก�ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยว
กับการใช้บริการการลงทุนที่ลูกค้าได้ตกลงท�ำกับบริษัท
3.

การรับทราบและเข้าใจของลูกค้า

3.1 ในกรณีที่บริษัท ให้ข้อมูล ข่าวสาร ค�ำปรึกษา
หรือค�ำแนะน�ำใดๆ บริษัท ไม่ได้ให้ค�ำยืนยัน ค�ำรับรอง
หรือรับประกันเกี่ยวกับผลตอบแทน ผลก�ำไรหรือขาดทุน
จากการลงทุน ความเหมาะสมหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
การลงทุน ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลหรือค�ำแนะน�ำ
ที่ให้ดังกล่าว หรือผลทางภาษีจากการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า โดยลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่าการให้ค�ำ
ปรึกษาของบริษัทนั้น เป็นการให้คำ� ปรึกษาที่เกี่ยวกับการ
ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของลูกค้าทีม่ กี บั บริษทั และ
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถประเมินการลงทุนและ
ตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองทั้งสิ้น นอกจากนี้ลูกค้าไม่ได้
ยึดถือหรืออาศัยข้อมูล ค�ำแนะน�ำหรือการสือ่ สารใดๆ ของ
บริษัท ในลักษณะเป็นค�ำปรึกษาที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือ
ค�ำแนะน�ำให้เข้าท�ำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3.2 ข้อมูล ค�ำปรึกษา หรือค�ำแนะน�ำที่ให้แก่ลูกค้า
รายอื่นๆ อาจแตกต่างไปจากค�ำปรึกษา หรือค�ำแนะน�ำที่
ให้แก่ลกู ค้า และข้อมูลดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับข้อมูล
การลงทุนเพื่อประโยชน์ของบริษัทเองหรือการลงทุนของ
กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัท
3.3 บริษัท อาจโอนบัญชีของลูกค้าไปยัง
3.3.1 บัญชีอื่นของลูกค้า (ถ้ามี) ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทฯ
จะเป็นผู้ด�ำเนินการหรือจัดการบัญชีของลูกค้าดังกล่าว
หรือไม่กต็ าม
3.3.2 บัญชีของบริษัท หรือ
3.3.3 บัญชีของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วง
หน้ารายอื่นซึ่งเป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วง
หน้าและส�ำนักหักบัญชี โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือ
ตามข้อตกลงอื่น หรือค�ำสั่งที่ลูกค้าได้ให้ไว้ ในกรณีตาม
ข้อ 3.3.3 นี้ให้บริษัทหลุดพ้นจากภาระหน้าที่ของบริษัท
ตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการ
เงิน รวมถึงข้อก�ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ เมื่อได้มีการโอน
บัญชีของลูกค้า
3.4 ภายใต้ บั ง คั บ ของกฎหมาย บริ ษั ท อาจมี
ดุลพินิจที่จะพิจารณาไม่รับการโอนหรือจัดสรรสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าราย
อื่นจะได้โอนหรือจัดสรรให้แก่บริษัท ซึ่งหากบริษัท ได้
พิจารณาตัดสินใจยอมรับการโอนหรือการจัดสรรสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้าดังกล่าว จากตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขาย
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ล่วงหน้ารายอืน่ ให้สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้ารายการนัน้ ๆ มี
ผลผูกพันลูกค้าในทันทีที่บริษัท ได้รับการโอนหรือจัดสรร
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวเพื่อการส่งมอบและ/หรือ
การช�ำระเงิน ไม่ว่าจะได้มีการยืนยันจากลูกค้าแล้วหรือ
ไม่ก็ตาม ทั้งนี้ บริษัท ไม่จ�ำต้องรับผิดในบรรดาความเสีย
หาย ต้นทุน ค่าใช้จา่ ย หรือความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จาก
การโอนหรือจัดสรรสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าดังกล่าว เว้นแต่
เป็นกรณีทเี่ กิดขึน้ จากการจงใจหรือความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของบริษัท กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือ
ผู้แทนของบริษัท
3.5 บริษัท อาจด�ำเนินการ หรือมีค�ำสั่งให้บุคคล
ภายนอกด�ำเนินการเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ
การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าในนามของลูกค้า และบริษัท อาจแบ่งค่า
ธรรมเนียมหรือจ�ำนวนเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าและการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้
กับบุคคลดังกล่าว ตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมและเท่า
ที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัท รวมทั้งกรรมการ พนักงาน
ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัท ไม่จ�ำต้องรับผิดต่อลูกค้า
ส�ำหรับการกระท�ำหรือการงดเว้นกระท�ำใดๆ ของบุคคล
ภายนอกที่จัดการแทนลูกค้า เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดขึ้น
จากการจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ
บริษัท ซึ่งเกี่ยวกับการจัดจ้าง การมอบหมายหรือมีค�ำสั่ง
ต่อบุคคลภายนอกในการจัดการแทนลูกค้าดังกล่าว
4.

การเปิ ด บั ญ ชี วงเงิ น ซื้ อ ขายและฐานะ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด

4.1 ลูกค้าตกลงเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้ากับบริษัท เพื่อท�ำค�ำสั่งซื้อหรือค�ำสั่งขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าโดยผ่านบริษัท และบริษัทตกลงให้ลูกค้า
เปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวในอัตรา
ไม่เกินฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit)
โดยลูกค้ายินยอมรับเงื่อนไขและปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ตามสัญญานี้ และ/หรือข้อก�ำหนดใดๆ ของบริษัท และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การก�ำหนดจ�ำนวนการถือ
ครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าดังกล่าว ไม่
เป็นการจ�ำกัดความรับผิดของลูกค้าทีเ่ กิดขึน้ จริงภายใต้ขอ้
กาหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการการลงทุนหรือที่
เกีย่ วเนือ่ งกับข้อก�ำหนดเพิม่ เติมเกีย่ วกับการแต่งตัง้ ตัวแทน
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านี้
อนึ่ง ลูกค้าได้รับแจ้งถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเอกสารเปิดเผย
ข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วง

58

หน้าเป็นอย่างดีแล้ว และทัง้ นีล้ กู ค้าได้รบั ทราบแล้วว่าการ
ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของลูกค้าโดยผ่านบริษทั ใน
ตลาดอนุพันธ์มิได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและ
ตลาดอนุพันธ์และส�ำนักหักบัญชีโดยตรงแต่ประการใด
4.2 บริษัทมีดุลพินิจที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขาย
และ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด โดยไม่ต้อง
ได้รบั ความยินยอมจากลูกค้าก่อน นอกจากนีบ้ ริษทั มีสทิ ธิ
ทีจ่ ะไม่ดำ� เนินการซือ้ ขายเกินกว่าฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วง
หน้าสูงสุดของลูกค้า โดยลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัท
ไม่ด�ำเนินการซื้อขายดังกล่าว โดยจะไม่โต้แย้งหรือเรียก
ร้องค่าเสียหายอย่างใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น
5.

การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

5.1 ในการซื้ อ ขายสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ตาม
สั ญ ญานี้ ลู ก ค้ า ตกลงน� ำ หรื อ ด� ำ เนิ น การให้ มี ก ารน� ำ
ทรัพย์สินของลูกค้ามาวางไว้เป็นหลักประกันกับบริษัทมี
มูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าที่บริษัทประกาศก�ำหนด ก่อน
ท�ำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง ทั้งนี้
ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า บริษัทอาจยินยอมให้ลูกค้า
ซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ต้องมีการน�ำ
หลักประกันมาวางไว้กับบริษัทก่อนก็ได้ โดยให้เป็นไป
ตามดุลยพินจิ ของบริษัท และภายใต้เงื่อนไขที่กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
5.2 ลูกค้าสามารถซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่
มีลกั ษณะ และ/หรือ แบบและข้อความของสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์ และ/หรือ
ส�ำนักหักบัญชี ก�ำหนดไว้เท่านั้น และลูกค้าตกลงยอมรับ
ว่า บริษทั มีสทิ ธิหา้ มลูกค้าซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่
มีลกั ษณะ และ/หรือ แบบและข้อความของสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะก็ได้ ตามที่บริษัท
เห็นสมควร โดยไม่จำ� ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
5.3 ในการท�ำค�ำสัง่ ซือ้ หรือค�ำสัง่ ขายสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าตามสัญญานี้ ลูกค้าได้ทำ� ความเข้าใจถึงประเภท
ของค�ำสั่งซื้อหรือค�ำสั่งขายต่างๆ และเงื่อนไขของค�ำสั่ง
นัน้ ๆ ทีต่ ลาดอนุพนั ธ์ และ/หรือบริษทั ประกาศก�ำหนดเป็น
อย่างดีแล้ว
5.4 ในการซื้ อ หรื อ ขายสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัท ท�ำการซื้อหรือขาย
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ากับลูกค้าในฐานะทีเ่ ป็นคูส่ ญ
ั ญากับ
ลูกค้าได้ โดยให้ถอื ว่าสัญญานีเ้ ป็นการแสดงความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อกั ษรในการเข้าเป็นคูส่ ญ
ั ญาในรายการดัง
กล่าว เว้นแต่ภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษัทจะแจ้งต่อลูกค้าก่อนท�ำการซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าในแต่ละครั้ง
5.5 ในกรณีที่ลูกค้าเห็นว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูก
ต้องในค�ำสั่งซื้อหรือค�ำสั่งขาย ลูกค้าจะต้องท�ำการโต้แย้ง
ค�ำสั่งซื้อหรือค�ำสั่งขายที่ได้มีการยืนยันค�ำสั่งนั้นๆ มายัง
บริษทั ภายในวันทีม่ กี ารซือ้ ขาย มิเช่นนัน้ แล้วให้ถอื ว่าลูกค้า
ได้ยอมรับค�ำสั่งซื้อหรือค�ำสั่งขายหรือการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้านั้นๆ ว่าเป็นการซื้อขายที่ถูกต้องแท้จริง
และมีผลสมบูรณ์
5.6 เว้นแต่ลูกค้าจะระบุในค�ำสั่งซื้อหรือค�ำสั่งขาย
เป็นการเฉพาะ ค�ำสั่งซื้อหรือค�ำสั่งขายมีผลผูกพันลูกค้า
นับแต่เวลาที่ลูกค้าได้ออกค�ำสั่งหรือถือว่าได้ออกค�ำสั่ง
เช่นว่านั้น ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถด�ำเนินการซื้อขาย
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตามค�ำสัง่ ของลูกค้าได้ทงั้ หมดหรือ
บางส่วน ให้ส่วนที่ไม่สามารถท�ำได้ให้เป็นอันยกเลิกเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้ก�ำหนดไว้ในค�ำสั่งซื้อหรือค�ำสั่งขาย
ของลูกค้านั้นหรือตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก�ำหนด ใน
กรณีทบี่ ริษทั สามารถด�ำเนินการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วง
หน้าตามค�ำสัง่ ของลูกค้าได้ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือเพียงบางส่วน
ลูกค้าตกลงยอมรับผลแห่งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วง
หน้านั้นทุกประการ และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า อันเนื่องจากมาจากการ
ที่บริษัทไม่สามารถท�ำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตามค�ำสั่งให้แก่ลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
5.7 การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค�ำสั่งซื้อหรือค�ำ
สั่งขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนลูกค้าจะต้องแจ้งมายัง
บริษัทก่อนค�ำสั่งซื้อหรือค�ำสั่งขายนั้นจะส�ำเร็จตามค�ำสั่ง
การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ต่อ
เมือ่ ลูกค้าได้รบั แจ้งยืนยันการยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงจาก
บริษทั แล้วเท่านัน้ การยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงไม่มผี ลกระ
ทบไปถึงการใดๆ ทีบ่ ริษทั ได้กระท�ำไปก่อนทีก่ ารยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงจะมีผลสมบูรณ์
5.8 ในกรณีที่ฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน
บัญชีของลูกค้าเกินกว่าฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าสูงสุด
ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าบริษัท จะด�ำเนินการล้างฐานะ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าจนฐานะสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท
ประกาศก�ำหนด และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
5.9 ในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการโอนหรือรับโอน
ฐานะ (Position) ของลูกค้ากับบุคคลอื่นให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ก�ำหนด และภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.10 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวงเงินซื้อขาย
และฐานะสั ญ ญาซื้ อ ขายสู ง สุ ด ของลู ก ค้ า ตามสั ญ ญา
นี้ บริษัทอาจจะพิจารณารวมบัญชีของลูกค้าและผู้รับ
ประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้าที่เปิดไว้กับ
บริษัทในการค�ำนวณฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุด
5.11 บริษัท จะค�ำนวณมูลค่าฐานะสัญญาซื้อขาย
ของลูกค้าทุกวันท�ำการ ณ เวลาปิดท�ำการซือ้ ขายภาคปกติ
ด้วยการปรับมูลค่าให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริง
(Mark to Market) ตามแนวทางและวิธกี ารทีบ่ ริษทั ก�ำหนด
และเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต
5.12 บริษทั อาจตรวจสอบฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วง
หน้าของลูกค้าทีค่ งค้างอยูก่ บั บริษทั ตามทีเ่ ห็นสมควร และ
ในกรณีทฐี่ านะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของลูกค้ามีจำ� นวน
เกินกว่าจ�ำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด
ที่บริษัท ก�ำหนดไว้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะ
ใช้ดุลพินิจพิจารณาสุทธิหรือปรับ (Netting) ฐานะสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ปฏิเสธค�ำสั่งของลูกค้า เรียก
หลักประกันเพิม่ ล้างฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทัง้ หมด
ที่มีข้ึนตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการ
การลงทุน รวมถึงข้อก�ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้ง
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ หรือด�ำเนิน
การอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างที่บริษัท พิจารณา
ว่าเหมาะสมเพื่อให้ลูกค้ามีจ�ำนวนการถือครองสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าตามที่บริษัท ก�ำหนด โดยการด�ำเนินการ
ของบริษทั ดังกล่าวให้ถอื เป็นค่าใช้จา่ ยของลูกค้าเอง และ
ลูกค้าตกลงว่าลูกค้าจะไม่คดั ค้านการด�ำเนินการของบริษทั
และจะไม่เรียกร้องความเสียหายหรือค่าเสียหายใดๆ ทีเ่ กิด
ขึ้นจากบริษัท แต่อย่างใด
6.

หลักประกัน

6.1 ลูกค้าตกลงวางหลักประกันไว้กับบริษัท เพื่อ
ประโยชน์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎ
ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วข้อง และตามทีบ่ ริษทั ประกาศก�ำหนด และ
ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6.2 ลูกค้าต้องวางหลักประกันมีมูลค่าหรืออัตราไม่
น้อยกว่าหลักประกันเริม่ ต้น (Initial Margin) ภายใต้เงือ่ นไข
และระยะเวลาที่บริษัทประกาศก�ำหนด
6.3 บริษทั จะค�ำนวณมูลค่าสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ในบัญชีของลูกค้า และปรับมูลค่าหลักประกันที่ลูกค้า
วางกับบริษัทให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริงตาม
แนวทางที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก�ำหนด อย่างน้อยในทุก
สิ้นวันท�ำการหรือตามที่บริษัทประกาศก�ำหนด
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6.4 ลู ก ค้ า ตกลงด� ำ รงหลั ก ประกั น รั ก ษาสภาพ
(Maintenance Margin) ให้เป็นไปตามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
และตามที่บริษัทประกาศก�ำหนด
หากหลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตรารวม
น้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพ ณ สิ้นวันท�ำการใดๆ
ลูกค้าต้องน�ำหลักประกันมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเพื่อ
ให้มูลค่าหรืออัตราของหลักประกันรักษาสภาพในบัญชี
ของลูกค้าเท่ากับหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องวาง
หลักประกันเพิ่มดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
บริษัทประกาศก�ำหนด
ภายใต้ บ ทบั ญ ญั ติ ข องกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
บริษัทอาจเรียกให้ลูกค้าต้องวางหลักประกันส่วนเพิ่มไว้
กับบริษัท ส�ำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิดหรือ
ประเภทได้ ในจ�ำนวนอัตราหรือมูลค่าและภายในระยะ
เวลาที่บริษัทก�ำหนด
6.5 ลูกค้าอาจถอนหลักประกันทีว่ างไว้กบั บริษทั ได้
หากปรากฏว่าหลักประกันที่วางไว้กับบริษัท มีมูลค่าหรือ
อัตรามากกว่าจ�ำนวนหลักประกันรักษาสภาพ โดยลูกค้า
จะถอนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทประกาศ
ก�ำหนด
6.6 โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิอื่น
ใดของบริษัทที่มีอยู่ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตาม
สัญญานี้ ในกรณีบริษัทไม่ได้รับหลักประกันจากลูกค้า
ภายในเวลาที่ก�ำหนด ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิเด็ดขาด
ที่จะด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(1) บริษัทมีสิทธิไม่รับค�ำสั่งซื้อหรือค�ำสั่งขายล่วง
หน้าของลูกค้า เว้นแต่เป็นค�ำสั่งเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า
(2) บริษัทมีสิทธิล้างฐานะการถือครองสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทนั ที
(3) บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้หรือยึดหน่วงหลัก
ประกันหรือผลประโยชน์อ่นื ใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท
(4) บริษทั มีสทิ ธิเรียกเก็บเบีย้ ปรับจากลูกค้า ในการ
ผิดนัดการวางหลักประกันของจ�ำนวนเงินที่ผิดนัดช�ำระ
หรือจ�ำนวนค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าต้องช�ำระ
ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงให้สิทธิตามวรรคแรกนั้นมีผล
บังคับอยู่ต่อไปแม้ว่าบริษทั จะได้รบั หลักประกันจากลูกค้า
ครบถ้วนแล้วในภายหลังก็ตาม
ในกรณีเช่นนี้ ลูกค้าตกลงชดใช้คา่ ปรับส่วนต่างของ
ค่าขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และค่าเสียหายใดๆ ที่เกิด
ขึ้นให้แก่บริษัท หากไม่พอเพียงลูกค้าตกลงชดใช้เงินที่ยัง
ขาดอยู่ดงั กล่าวพร้อมด้วยเบี้ยปรับ
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7.

การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

7.1 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิที่จะ
ด�ำเนินการเพือ่ ล้างฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของลูกค้า
ได้ ตามที่บริษทั เห็นสมควร ในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์ดงั ต่อ
ไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ กล่าวคือ
7.1.1 กรณีทจี่ ำ� นวนฐานะของสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าของลูกค้าเกินกว่าจ�ำนวนฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วง
หน้าสูงสุดตามที่บริษัทก�ำหนด
7.1.2 กรณี ที่ ลู ก ค้ า ผิ ด นั ด ช� ำ ระหนี้ ต าม
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ ข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขนี้
และ/หรือ สัญญาการใช้บริการการลงทุน ไม่วา่ ด้วยเหตุใด
7.1.3 กรณีทลี่ กู ค้าปฏิบตั ผิ ดิ ค�ำรับรอง และ/
หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ
สัญญาการใช้บริการการลงทุน ไม่ว่าด้วยเหตุใด
7.1.4 กรณีท่ขี ้อก�ำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/
หรือ สัญญาการใช้บริการการลงทุนสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วย
เหตุใด
7.1.5 กรณีที่บริษัทเห็นสมควร หรือเพื่อ
ป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายผิดปกติ พฤติกรรม
การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจ
เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
7.1.6 กรณีที่ลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดช�ำระหนี้
และ/หรือ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 8 ของสัญญาการ
ใช้บริการการลงทุน
7.1.7 กรณีที่ลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดช�ำระหนี้
ตามข้อ 8 ของสัญญาการใช้บริการการลงทุน
7.1.8 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อื่นใดตามที่
ก�ำหนดไว้ในสัญญาการใช้บริการการลงทุน
7.2 การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหัก
ทอนบัญชีช�ำระหนี้ดังกล่าว นอกจากเพื่อช�ำระหนี้ตาม
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญานี้แล้ว ให้รวมถึงเบี้ย
ปรับ ค่าธรรมเนียม อันเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ด้วย หากเมื่อด�ำเนินการดัง
กล่าวแล้วปรากฏว่าลูกค้ายังเป็นหนี้บริษัทอยู่ ลูกค้าต้อง
รับผิดช�ำระหนี้ส่วนที่ขาดอยู่นั้นพร้อมเบี้ยปรับจนกว่าจะ
ช�ำระเสร็จสิน้ ครบถ้วน หากภายหลังการล้างฐานะสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า และหักทอนบัญชีปรากฏว่ามีเงินเหลือ
บริษัทจะคืนให้กับลูกค้า
7.3 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดช�ำระหนี้หรือผิดสัญญา
ในข้อที่ไม่เป็นสาระส�ำคัญ บริษัทอาจผ่อนผันให้ลูกค้า
แก้ไขการผิดนัดหรือผิดสัญญานั้นภายในก�ำหนดระยะ
เวลาหรือภายใต้เงื่อนไขอย่างใดๆ ก็ได้ แต่การผ่อนผันนั้น
เป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะคราวที่ผ่อนผันให้เท่านั้น หาก

ลูกค้าไม่จัดการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในก�ำหนดระยะเวลา
หรือเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดส�ำหรับการผ่อนผันนัน้ ให้ถอื ว่าลูกค้า
ตกเป็นผูผ้ ดิ นัด บริษทั มีสทิ ธิทจี่ ะเลิกสัญญานีแ้ ละเรียกให้
ลูกค้าช�ำระหนี้ทั้งหมดได้ทันที การผ่อนผันใดๆ ตามข้อนี้
ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของบริษัทซึ่งสิทธิเรียกร้องใดๆ
ที่มีต่อลูกค้า อันเนื่องมาจากการผิดนัดช�ำระหนี้
7.4 โดยไม่ค�ำนึงถึงข้อก�ำหนดอื่นใดในสัญญา
นี้ หาก
(ก) ลูกค้าปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ได้
ให้ไว้ในสัญญานีไ้ ม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนตามทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อก�ำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ สัญญาการ
ใช้บริการการลงทุน
(ข) ลูกค้าละเว้นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญานีข้ อ้
หนึ่งข้อใดที่เป็นสาระส�ำคัญของสัญญานี้
(ค) กรณี ที่ บ ริ ษั ท เห็ น เป็ น การสมควร หรื อ
เพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ
พฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่
เหมาะสมหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
(ง) กรณีทบี่ ริษทั ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของส�ำนักหัก
บัญชี หรือตลาดอนุพันธ์ หรือ ก.ล.ต.
ลูกค้ายินยอมให้บริษัทด�ำเนินการดังต่อไปนี้
ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นการ
ล่วงหน้า
(1) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หักทอน
บัญชีหรือบังคับช�ำระหนีจ้ ากบัญชีทลี่ กู ค้าได้เปิดไว้กบั
บริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วน ไม่วา่ หนีน้ นั้ จะถึงก�ำหนด
ช�ำระแล้วหรือไม่ก็ตาม หรือ
(2) ลดหรื อ จ� ำ กั ด วงเงิ น ซื้ อ ขายหรื อ ฐานะ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้า หรือ
(3) ยกเลิกค�ำสั่งซื้อและค�ำสั่งขายทั้งหมดซึ่ง
ลูกค้าได้มีค�ำสั่งไว้แล้วแต่บริษัทยังมิได้ด�ำเนินการ
หรือ
(4) ปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดเพื่อช�ำระหนี้
ตามข้อผูกพันต่างๆ ของลูกค้า
7.5 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถด�ำเนินการ ไม่อาจ
ด�ำเนินการ หรือไม่ด�ำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ภายใต้สัญญาฉบับนี้ หรือภายใต้กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ลูกค้าตกลงยินยอมให้ ก.ล.ต. ตลาดอนุพันธ์
ส�ำนักหักบัญชี หรือบุคคลทีบ่ ริษทั มอบหมายเป็นผู้ดำ� เนิน
การเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวได้ตาม
ที่เห็นสมควร

เพื่อประโยชน์ในการล้างฐานะสัญญาซื้อขาย
สูงสุดของลูกค้าตามข้อ 7 นี้ ลูกค้า หมายถึง ลูกค้า
และผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า
8.

การรับหรือส่งมอบสินค้า

9.

ความรับผิดและการเยียวยา

ลูกค้าจะขอรับ และ/หรือ ขอส่งมอบสินค้า เพือ่ การ
ช�ำระหนีต้ ามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ ข้อก�ำหนด
และเงือ่ นไขนี้ และ/หรือ สัญญาการใช้บริการการลงทุนได้
ต่อเมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบจากบริษทั ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่บริษัทก�ำหนด
9.1 ลูกค้าตกลงรับผิดในบรรดาความเสียหายและ
ค่าใช้จา่ ยใดๆ ทีบ่ ริษทั อาจได้รบั อันเนือ่ งมาจากหรือทีเ่ กีย่ ว
กับสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการกระท�ำหรืองดเว้นกระท�ำ
การของลูกค้า หรือตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึงบรรดา
ความเสียหายและค่าใช้จา่ ยใดๆ ทีบ่ ริษทั อาจได้รบั อันเนือ่ ง
มาจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้อง โดยบุคคลอื่นให้บริษัท
ต้องรับผิดเกีย่ วกับสัญญานี้ ซึง่ มิได้เกิดขึน้ จากการกระท�ำ
หรืองดเว้นกระท�ำการ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของ
บริษัท หรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทแต่ประการใด
9.2 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุ
ขัดข้องเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ลูกค้า
ยินยอมทีจ่ ะให้บริษทั ด�ำเนินการส่งค�ำสัง่ ซือ้ หรือค�ำสัง่ ขาย
ของลูกค้าผ่านบริษัทคู่ข่าย เพื่อด�ำเนินการจับคู่ค�ำสั่งซื้อ
หรือค�ำสั่งขายดังกล่าวในตลาดอนุพันธ์ต่อไป
9.3 ลู ก ค้ า ตกลงว่ า บริ ษั ท ไม่ ต ้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ความสูญเสียและ/หรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับ หาก
ความสูญเสียและ/หรือความเสียหายดังกล่าว มีเหตุจาก
อัคคีภัย พายุ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การ
ประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอ�ำนาจรัฐ ข้อผิด
พลาดในการจัดส่งข้อมูล และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบ
เครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่าย
การสื่อสารของบุคคลภายนอกหรือเครือข่ายการสื่อสาร
ของบริษัท อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
หรือเหตุสดุ วิสยั ทีม่ ผี ลต่อการด�ำเนินการของบริษทั แต่ทงั้ นี้
เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าวต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากความ
จงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
10. ความเสี่ยง

10.1 ลูกค้าได้รับเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง
เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Risk disclosure statement) ข้อชี้แจงผู้ลงทุน และข้อตกลงในการ
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เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายแล้ว ซึ่งบริษทั ได้อธิบายให้ลูกค้าทราบถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว และลูกค้าเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กลไก และวิธีปฏิบัติใน
การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การวางหลักประกัน ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคู่สัญญานี้แล้ว ทั้งนี้ลูกค้าได้รับแจ้ง
จากบริษทั แล้วว่าการลงนามในเอกสารเปิดเผยความเสีย่ งดังกล่าวนีเ้ ป็นการรับรองและรับทราบว่าได้อา่ นและเข้าใจเนือ้ หา
ของเอกสารเปิดเผยดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว
10.2 ลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
โดยลูกค้าจะพิจารณาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยความระมัดระวังและรอบคอบอย่างดีที่สุด และลูกค้ายอมรับผล
ที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประการ
10.3 ลูกค้าได้รับแจ้งจากบริษัทว่า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
เนือ่ งจากความผันผวนขึน้ ลงของราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร อันเกิดจากการเปลีย่ นแปลง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษีอากร รวมทั้งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการ
ซื้อขายที่ใช้หลักประกันเริ่มต้นจ�ำนวนน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของค�ำสั่งซื้อขาย การเคลื่อนไหวของราคาสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าเพียงเล็กน้อย จะมีผลกระทบต่อหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้ หรือจะต้องฝากเพิ่มเติมในสัดส่วนที่
สูงกว่าการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งผลดีและผลเสียต่อลูกค้า การซื้อ
ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าจึงอาจท�ำให้ลกู ค้าสูญเสียหลักประกันเริม่ ต้นและหลักประกันทีฝ่ ากไว้เพิม่ เติมทัง้ หมด
ได้ ในกรณีทรี่ าคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเคลือ่ นไหวไปในทิศทางทีเ่ ป็นผลเสียต่อสถานะของลูกค้าหรือมีการเพิม่
ระดับหลักประกัน ลูกค้าอาจถูกเรียกให้วางหลักประกันเพิ่มเพื่อรักษาฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณี
ที่ลูกค้าไม่น�ำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ ลูกค้าอาจถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วง
หน้าที่ราคาขาดทุนและต้องรับผิดชอบผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้น

ลงชือ
่ ................................................................................................................................. ลายมือชือ
่ ลูกค้า
(
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เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าออปชั่นในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วง
หน้า (Risk Disclosure Statement for Futures and

Options Traded on Derivatives Exchange)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้าขอรับรองว่าเจ้า
หน้าทีบ่ ริษทั ซึง่ เป็นผู้ปฏิบตั งิ านให้แก่บริษทั ได้อธิบายให้ลูกค้าทราบถึงความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าฟิวเจอร์ส และ/หรือ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าออปชัน่ ก่อนด�ำเนินการเปิดบัญชีหรือก่อนเริม่ ท�ำการซือ้ ขายสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นให้แก่ลูกค้าในเรื่องดังต่อไปนี้
1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
1.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ฟิวเจอร์ส

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส เป็นสัญญาที่ผู้
ซื้อและผู้ขายสัญญาต่างมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในสัญญา ดังนั้นในกรณีที่คู่สัญญามิได้ล้าง
ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก่อนสัญญาครบก�ำหนด ผู้
ขายสัญญามีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ในขณะ
ที่ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องช�ำระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขาย (physical
delivery) หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้รับช�ำระเงิน
หรือต้องช�ำระเงินให้แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึง่ เท่ากับจ�ำนวน
เงินทีค่ ำ� นวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สทิ ธิกบั ราคา
หรือมูลค่าของสินค้าหรือ ตัวแปรทีเ่ ป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลา
หนึง่ หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ ในอนาคตตามทีก่ ำ� หนดไว้ใน
สัญญา (cash settlement)

1.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการ
ซือ
้ ขายสัญญาซือ
้ ขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

ในการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ทัง้
ผูซ้ อื้ (long position) และผูข้ าย (short position) มีหน้าทีต่ อ้ ง
วางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เพือ่ เป็นประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของ
ลูกค้า โดยจ�ำนวนทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นหลักประกันเริ่ม
ต้น (initial margin) มีมูลค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่า
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้น แม้กรณีที่ราคาตลาด
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็ก
น้อย ลูกค้าก็มโี อกาสได้รบั ผลก�ำไรจากการซือ้ ขาย สัญญา

ซือ้ ขายล่วงหน้าเป็นจ�ำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว เช่น
เดียวกับโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลขาดทุนเป็นจ�ำนวนมากภายใน
เวลาอันรวดเร็ว ซึง่ อาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริม่ ต้นที่
วางไว้กับตัวแทนซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ และ
อาจท�ำให้เกิดผลขาดทุนเกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่วาง
ไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรืออาจต้อง
ถูกบังคับให้ล้างฐานะสัญญาในกรณีที่ไม่สามารถน�ำหลัก
ประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่กำ� หนดได้
2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น
2.1 ลั ก ษณะของสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
ออปชั่น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นเป็นสัญญาที่ผู้ขาย
ให้สิทธิกับผู้ซื้อในการที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงตาม
ราคาที่ก�ำหนด ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้
ในสัญญาหรือ ได้รับสิทธิในการที่จะได้รับช�ำระเงินจากผู้
ขายตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดในสัญญา โดยผู้ซื้อต้องจ่ายค่า
พรีเมีย่ มให้กบั ผูข้ ายเพือ่ แลกกับสิทธิในการซือ้ หรือขายนัน้
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อใน
การซื้อสินค้าหรือ ตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่ก�ำหนดเรียก
ว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคอลออปชั่น (call options) ส่วน
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าออปชัน่ ทีใ่ ห้สทิ ธิแก่ผซู้ อื้ ในการขาย
สินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาทีก่ ำ� หนดเรียกว่าสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าพุทออปชั่น (put options) การใช้สิทธิดัง
กล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
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ทัง้ นี้ ในการช�ำระราคาและส่งมอบเมือ่ ผู้ซอื้ สัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้าใช้สทิ ธิตามทีก่ ำ� หนด ในสัญญาซือ้ ขายล่วง
หน้า (exercise) อาจตกลงให้มีการส่งมอบสินค้าอ้างอิง
(physical delivery) หรืออาจก�ำหนด ให้ชำ� ระเงิน (cash settlement) ให้แก่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่ากับจ�ำนวน
เงินทีค่ ำ� นวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สทิ ธิ กับราคา
หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง หรือ ช่วงเวลาใด เวลาหนึ่งในอนาคตตามที่ก�ำหนด
ไว้ในสัญญา (cash settlement)
2.2 ความเสีย
่ งทีเ่ กิดจากการขาดทุนในการซือ
้
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นสามารถเลือก
ที่จะล้างฐานะ (offset) หรือใช้สิทธิ (exercise) หรือปล่อย
ให้สัญญาหมดอายุลง ในกรณีผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วง
หน้าเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ซื้อสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าจะ
ได้รับช�ำระเงินเท่ากับจ�ำนวนเงินที่ค�ำนวณได้จากส่วน
ต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือ มูลค่าของสินค้า
หรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่ก�ำหนดไว้ ในสัญญา (cash
settlement) หรือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องท�ำการ
รับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิง ตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
(physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินส�ำหรับสินค้า
อ้างอิงที่ท�ำการรับ และ ส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตาม
ราคาใช้สิทธิที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าออปชั่น หมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ซื้อจะ
มีผลขาดทุนเท่ากับค่าพรีเมี่ยม
ผูข้ ายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าออปชัน่ ได้รบั ค่าพรีเมีย่ ม
จากผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมีภาระผูกพันที่จะ
ต้องท�ำตามสัญญาหากผูซ้ อื้ เลือกทีจ่ ะใช้สทิ ธิ ผูข้ ายสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องวางเงินหลักประกัน (margin)
โดยหากผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังไม่ได้ท�ำการล้าง
ฐานะ (offset) เมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิ
(exercise) ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องช�ำระเงิน
เท่ากับจ�ำนวนเงินที่ค�ำนวณ ได้จากส่วนต่างระหว่างราคา
ใช้สิทธิ กับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต
ตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องท�ำการรับหรือส่งมอบสินค้า
อ้างอิงตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดย
ต้องจ่ายหรือรับเงินส�ำหรับสินค้าอ้างอิงทีท่ ำ� การรับและส่ง
มอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่ก�ำหนดไว้ใน
สัญญา และ กรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นหมด
อายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้
ก�ำไรเท่ากับค่าพรีเมี่ยม
ด้วยเหตุที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นมี
ผลขาดทุนจ�ำกัดสูงสุดเท่ากับค่าพรีเมี่ยมนั้น ผู้ซื้อสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นจึงไม่ต้องวางหลักประกันใดๆ คง
จ่ายช�ำระค่าพรีเมีย่ มเท่านัน้ ในทางตรงข้าม ผูข้ ายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นนั้นอาจมีผลขาดทุนไม่จ�ำกัดใน
ลักษณะเดียวกับการซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิว
เจอร์ส ดังนั้น ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นจึง
ต้องวางทรัพย์สินไว้กบั ตัวแทน ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วง
หน้าเพือ่ เป็นประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
และเช่นเดียวกับการซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจ
อร์ส ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นก็มีโอกาสได้รบั
ผลขาดทุนเป็นจ�ำนวนมาก ภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึง่ อาจ
เกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริม่ ต้นทีว่ างไว้กบั ตัวแทนซือ้ ขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้ กรณีที่ราคาตลาดของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไป

3. ความเสี่ยงร่วมและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น
3.1 การท�ำความเข้าใจกับรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เนือ่ งจากการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ามีความเสีย่ งสูง ดังนัน้ ก่อนตัดสินใจซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าลูกค้า
ควรศึกษาและท�ำความเข้าใจรายละเอียดและเงือ่ นไขของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (contract specifif ication) แต่ละประเภทอย่าง
ละเอียดรอบคอบ เช่น ประเภทของสินค้าอ้างอิง หรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets/ variables) ขนาดของสัญญา (contract size/ unit/ multiplier) วันสุดท้ายของการซื้อขาย (last trading day) วันครบก�ำหนดสัญญา (settlement day) วิธีการส่ง
มอบ หรือช�ำระราคา (settlement method) ราคาส�ำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพือ่ ค�ำนวณส่วนต่างของราคา (settlement
price) วิธีการวางหลักประกัน เป็นต้น โดยลูกค้าควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน
และฐานะการเงินของลูกค้าหรือไม่ เพียงใดด้วย
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ในกรณี ข องการซื้ อ ขายสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
ออปชั่น ลูกค้าควรท�ำความเข้าใจ กับเงื่อนไขอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องด้วย เช่น ประเภทของสัญญา อาทิ พุทออปชั่น
(put options) หรือ คอลออปชั่น (call options) และเงื่อนไข
ในการใช้สิทธิ ประเภทของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets / variables) เป็นต้น ว่าเหมาะสมกับความ
ต้องการและความเสี่ยงที่พิจารณาไว้หรือไม่ นอกจากนี้
ลูกค้าควรค�ำนึงถึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะ
ค่าพรีเมี่ยม (premium) ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และ ผล
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
3.2 ค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการซื้ อ ขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก่อนที่จะเริ่มท�ำการซื้อขาย ลูกค้าควรสอบถาม
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เข้าใจถึงราย
ละเอียด อัตราและประเภทของค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการซือ้ ขาย การช�ำระราคา และ การใช้สทิ ธิ ที่
ลูกค้าต้องช�ำระ เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมการใช้สทิ ธิ
เป็นต้น เนือ่ งจากค่าธรรมเนียมเหล่านีจ้ ะเป็นต้นทุนในการ
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันมีผลกระทบต่อก�ำไร
ขาดทุนและการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ของลูกค้า ทั้งนี้ ค่านายหน้าอาจแตกต่างกันตามประเภท
ปริมาณการซือ้ ขายของลูกค้าได้ โดยบริษทั ตลาดอนุพนั ธ์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และส�ำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มี
ข้อก�ำหนด ในเรื่องอัตราค่านายหน้าแต่อย่างใด
3.3 ความเสีย
่ งในการถูกล้างฐานะสัญญาซือ
้
ขายล่วงหน้าและความรับผิดชอบต่อผล
ขาดทุนที่เกิดขึ้น

เมื่ อ ลู ก ค้ า มี ฐ านะสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า บาง
ประเภทซึ่งมีภ าระผูกพันที่ต ้ อ งด�ำเนินการตามสัญญา
แล้ว อันได้แก่ การมีฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ฟิวเจอร์ส (long futures) การมีฐานะขายในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (short futures) และการมีฐานะขายใน
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าออปชัน่ (short options) ตัวแทนซือ้
ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าจะท�ำการปรับมูลค่าตามราคา
ตลาด (mark to market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ
ลูกค้าที่มฐี านะดังกล่าวอย่างน้อยทุกสิ้นวันท�ำการ เพื่อให้
สะท้อนผลก�ำไรหรือขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วง
หน้าของลูกค้าในแต่ละวัน หากลูกค้าขาดทุนจากการ
มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จนมีผลท�ำให้มูลค่า
หลักประกันของลูกค้าลดลง ต�ำ่ กว่าหลักประกันรักษา
สภาพ (Maintenance Margin) ตัวแทนซือ้ ขายสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลกู ค้าวางหลักประกันเพิม่

ในจ�ำนวนทีเ่ ป็นผลให้มลู ค่าหลักประกันของลูกค้าไม่
ต�ำ่ กว่ามูลค่าหลักประกันเริม่ ต้น โดยลูกค้าต้องด�ำเนิน
การให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก�ำหนด หากลูกค้าไม่
สามารถวางหลักประกันเพิ่มภายในเวลาดังกล่าว
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะด�ำเนินการ
ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้า
ยังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการ
ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น
นอกจากนี้ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อาจก� ำ หนดมาตรการในเรื่ อ ง จุ ด บั ง คั บ ขาย (force
close) เพิม่ เติมตามเงือ่ นไขทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ในสัญญาแต่ง
ตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือระเบียบวิธี
ปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่หาก
มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงจนถึงจุดบังคับ
ขาย (force close) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่ ว งหน้ า จะเรี ย กให้ ลู ก ค้ า วางหลั ก ประกั น เพิ่ ม ใน
ระหว่างเวลาท�ำการซื้อขาย ซึ่งหากลูกค้าไม่นำ� หลัก
ประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้
ตามเงื่อนไข หรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว ตัวแทน
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีสิทธิที่จะด�ำเนินการ
ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้า
ยังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการ
ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น เช่นกัน
ความเสี่ยงในท�ำนองเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้น
อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วง
หน้าไม่ว่าโดยตนเองหรือผ่านบุคคลอื่นเกินกว่าจ�ำนวนที่
ศูนย์ซอื้ ขายสัญญาฯ ก�ำหนด และลูกค้าไม่ดำ� เนินการล้าง
ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับแจ้งจากตัวแทน
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในกรณีที่ลูกค้าอาจไม่สามารถล้างฐานะสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าได้ก่อนสัญญาครบก�ำหนดไม่ว่าด้วยเหตุ
เนื่องจากสภาพตลาดไม่เอื้ออ�ำนวย เช่น ตลาดขาดสภาพ
คล่อง หรือ ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สั่งงดการซื้อขาย หรือ
ด้วยเหตุอื่นใด ลูกค้าอาจได้รบั ผลขาดทุนจากการมีฐานะ
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าคงค้างอยูจ่ นสัญญาครบก�ำหนดได้
3.5 ความเสีย
่ งจากการไม่สามารถด�ำเนินการ
ตามค�ำสัง
่ ซือ
้ ขายสัญญาซือ
้ ขายล่วงหน้า
ของลูกค้าเพื่อจ�ำกัดผลขาดทุน

ตั ว แทนซื้ อ ขายสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า อาจไม่
สามารถด�ำเนินการตามค�ำสั่งซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วง
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หน้าประเภทหนึ่งประเภทใดของลูกค้าซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อจ�ำกัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า เช่น ค�ำสั่งซื้อขายประเภท stop loss หรือ
stop limit เป็นต้น หากสภาพ ตลาดไม่เอื้ออ�ำนวยให้เกิด
การจับคู่คำ� สั่งซื้อขายดังกล่าว
3.6 ความเสีย
่ งจากการถูกจ�ำกัดฐานะสัญญา
หรือถูกห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่ม

ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ ส�ำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งการให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ
จ�ำกัดฐานะสัญญาหรือสัง่ ห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิม่ ให้แก่
ลูกค้า ปิดบัญชีซ้อื ขาย รวมทั้งอาจสั่งให้ล้างฐานะสัญญา
ได้ หากการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรือ
น่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซือ้
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ หรือ
ท�ำให้หรือน่าจะท�ำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์

ซือ้ ขายสัญญาฯ ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือลูกค้า
มีพฤติกรรมการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีไ่ ม่เหมาะ
สมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
หรือลูกค้าไม่ด�ำเนินการแจ้งจัดหาข้อมูล หรือจัดท�ำค�ำ
ชี้แจงหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความ
ส�ำคัญผิดในสาระส�ำคัญแก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ศูนย์
ซื้อขายสัญญาฯ ส�ำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือส�ำนักงาน
ก.ล.ต. ในกรณี ศู น ย์ ซื้ อ ขายสั ญ ญาฯ ส� ำ นั ก หั ก บั ญ ชี
สัญญาฯ หรือส�ำนักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ
นอกจากนี้ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนอาจสัง่ ให้
ศูนย์ซอื้ ขายสัญญาฯ หรือ ส�ำนักหักบัญชีสญ
ั ญาฯ งดการ
ซือ้ ขาย จ�ำกัดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ของลูกค้า ในกรณีทมี่ เี หตุจำ� เป็นเพือ่ ประโยชน์ในการรักษา
ความมั่นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือ
ด�ำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบการซื้อขายและการช�ำระ
หนี้ในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้าพเจ้า ได้รบั การอธิบายถึงความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นจากบริษทั
ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของข้าพเจ้าแล้ว

ลงชือ
่ ................................................................................................................................. ลายมือชือ
่ ลูกค้า
(
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ข้อชี้แจงผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา
เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Futures & Options) ในตลาดอนุพันธ์
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหาชน) จัดท�ำเอกสารฉบับนีเ้ พือ่ ชีแ้ จงข้อมูลให้ลกู ค้าเข้าใจถึงนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติของบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ที่ลูกค้าควรทราบ ดังต่อไปนี้
1. การซื้อขาย

1.1 ลูกค้าจะต้องวางเงินเข้าบัญชีบริษัทเพื่อเป็นหลักประกันเริ่มต้นให้เพียงพอตามเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด ก่อนการ
ซื้อ ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1.2 ลูกค้าสามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ไม่เกินวงเงินอนุมัติ ซึ่งบริษัทจะก�ำหนด
ตามความสามารถในการช�ำระเงินของลูกค้า โดยประเมินจากทรัพย์สินสภาพคล่องที่ลูกค้าเปิดเผยต่อบริษัท ทั้งนี้ ลูกค้า
รายหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งสามารถมีจ�ำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Speculative Position Limit) ของสินค้า
ใด ๆ ในตลาดอนุพันธ์ได้ไม่เกินจ�ำนวนสัญญาที่ตลาดอนุพันธ์หรือบริษัทก�ำหนด
1.3 ในการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าประเภทหรือชนิดใดชนิดหนึง่ ต้องไม่เกินอัตราการกระจุกตัว (Concentration
Limit) ที่บริษัทอาจก�ำหนดขึ้น ซึ่งจะมีการพิจารณาและแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
2. ค�ำสั่งซื้อขาย

ค�ำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะคงอยู่ตลอดวันปฏิทิน ท�ำให้รอบค�ำสั่งซื้อขาย เริ่มจากภาคการซื้อขายภาค
เช้าไปภาคบ่ายและจบทีภ่ าคค�่ำ ซึ่งโดยระบบปกติของ TFEX ค�ำสั่ง Day Order ที่ส่งในภาคเช้าและภาคบ่าย จะยังคงมีผล
บังคับใช้ไปจนถึงภาคคํา่ ของวันเดียวกัน หากลูกค้ามีความประสงค์เป็นการถาวร ต้องการให้บริษทั ท�ำการยกเลิกค�ำ
สัง่ ดังกล่าวเพือ่ ไม่ให้มผี ลต่อเนือ่ งไปในภาคค�ำ่ ต้องแจ้งบริษทั เป็นลายลักษณ์อกั ษร หรือกรณีตอ้ งการยกเลิกค�ำ
สั่งชั่วคราวเป็นรายวันอย่างน้อยต้องมีค�ำสั่งผ่านระบบโทรศัพท์อัดเทปเช่นเดียวกับการรับส่งค�ำสั่งทั่วไป
ส�ำหรับการซือ้ ขายภาคค�ำ่ บริษทั ไม่มเี จ้าหน้าทีใ่ ห้บริการรับส่งค�ำสัง่ ซือ้ ขาย ลูกค้าสามารถส่งค�ำสัง่ ซือ้ ขาย
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต /ระบบออนไลน์ ด้วยตนเองเท่านั้น
3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย

3.1 ค่านายหน้าในการซื้อขายมีวิธกี ารค�ำนวณแบบขั้นบันได (Sliding Scale) ตั้งแต่สัญญาแรก โดยคิดตามจ�ำนวน
สัญญาต่อวัน ซึ่งบริษัทจะประกาศแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
3.2 การก�ำหนดอัตราค่านายหน้าแบบขั้นบันไดนั้น คิดแยกรายสินค้า ไม่สามารถน�ำจ�ำนวนสัญญา SET50 Index
Futures และ SET50 Index Options หรือสินค้าอื่นๆ มารวมกันได้
3.3 ส�ำหรับลูกค้าที่ถือสัญญา SET50 Index Options ซึ่งมีฐานะเป็น In-the-money ณ วันหมดอายุ สัญญาดังกล่าว
จะถูกใช้สทิ ธิโดยอัตโนมัติ (Auto- exercise) โดยมีค่าธรรมเนียมในอัตรา 10 บาทต่อ 1 สัญญา อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บดังกล่าวหลังรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วจะไม่เกินเงินที่ลูกค้าได้รับจากการใช้สิทธิ
3.4 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ตามข้อ
ก�ำหนดของ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดอนุพนั ธ์ ส�ำนักหักบัญชี หรือ ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า โดยบริษทั
จะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
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4. อัตราหลักประกัน

4.1 อัตราหลักประกัน (Margin Rate) การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/
หรือ ตามที่ชมรมผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีประเพณีปฎิบัติ และตามที่บริษัทประกาศก�ำหนด ซึ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
4.2 หลักประกันส่วนเพิ่ม (Additional Margin) มีมูลค่าไม่แน่นอนขึ้นกับความผันผวนของสภาวะตลาด และ/หรือ
มูลค่าที่ส�ำนักหักบัญชีเรียกเก็บ
5. ประเภทของหลักประกัน

5.1 เงินสด หรือ ทรัพย์สินที่มีฐานะเทียบเท่าเงินสด เช่น เงินโอน หรือเช็คที่ผ่านการเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว
5.2 หลักประกันอื่นตามที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดอนุพันธ์ และ ส�ำนักหักบัญชีก�ำหนด
หมายเหตุ : ในขั้นต้นบริษัทจะรับเฉพาะหลักประกันในข้อ 5.1 เท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป
6. การเรียกหลักประกันเพิม
่ และการบังคับปิดสัญญาซือ
้ ขายล่วงหน้า (Call Margin
& Force Close)

เมื่ อ ทรั พ ย์ สิ น ในบั ญ ชี ข องลู ก ค้ า มี มู ล ค่ า ต�่ ำ กว่ า
Maintenance Margin (วันที่ T) บริษัทจะด�ำเนินการดังต่อ
ไปนี้
6.1 งดรับค�ำสั่งซื้อขายของลูกค้าทันที เว้นแต่เป็น
ค�ำสั่งเพื่อเปิดหรือปิดฐานะซึ่งท�ำให้ระดับความต้องการ
ของ Initial Margin ลดลง
6.2 เรียกให้ลูกค้าน�ำหลักประกันมาวางเพิ่ม หรือ
ล้างฐานะสัญญาของตนเอง จนท�ำให้มูลค่าหลักประกัน
ในบัญชีไม่ต่าํ กว่า Initial Margin
6.3 การเรียกวางหลักประกันเพิ่มจะแจ้งผ่านช่อง
ทางโทรสาร และ/หรือ SMS และ/หรือ อีเมล์ ที่ลูกค้าระบุ
ในแบบค�ำขอเปิดบัญชี
6.4 หากลูกค้าไม่ด�ำเนินการข้อ 6.2 ให้เสร็จสิ้น
ภายในเวลา 15:00 น. ของวันท�ำการถัดจากวันทีท่ รัพย์สนิ
ในบัญชีมีมูลค่าน้อยกว่า Maintenance Margin (ภายใน
15:00 น วันที่ T+1) บริษัทมีสิทธิบังคับปิดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันที แม้ว่า
มูลค่าตามราคาตลาดของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าในบัญชี
จะสูงขึ้นแล้วก็ตาม
6.5 แม้ว่าลูกค้าได้ด�ำเนินการวางหลักประกันเพิ่ม
แล้ว แต่ไม่ทันก�ำหนดเวลาในข้อ 6.4 บริษัทจ�ำเป็นต้อง
บังคับปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ ลูกค้าภายในเวลา
12:00 น. ของวันท�ำการถัดไป (ภายใน 12:00 น วันที่ T+2)
ทั้งนี้ตามข้อก�ำหนดของ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. บมจ.ตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ส�ำนักหักบัญชี
หรือ ชมรม ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมี
ประเพณีปฏิบัติ
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6.6 กรณีทรัพย์สนิ ในบัญชีลกู ค้าลดลงอย่างรวดเร็ว
และมีค่าคงเหลือต�่ำกว่า Intraday Force Close Margin
ลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มไม่ต�่ำกว่า Maintenance
Margin ทันทีภายใน 1 ชั่วโมงที่เรียก มิฉะนั้นบริษัทอาจ
บังคับปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วน
หรือทัง้ หมดได้ทนั ทีอนึง่ ส�ำหรับการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าในภาคค�ำ่ (Night Session) บริษัทจะไม่บังคับปิด
ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เว้นแต่เป็นกรณีที่ทรัพย์สิน
ในบัญชีของลูกค้าลดลงเป็นอย่างมากจนอาจส่งผลให้หลัก
ประกันที่มีอยู่ไม่เพียงพอ หรือท�ำให้สถานะทรัพย์สินของ
ลูกค้าติดลบ บริษทั มีสทิ ธิพจิ ารณาบังคับปิดฐานะสัญญา
ของลูกค้าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
6.7 กรณีสำ� นักหักบัญชีเรียกเก็บ Intraday Margin หรือ Additional Margin จากบริษทั บริษัทอาจเรียกให้
ลูกค้า วางหลักประกันส่วนเพิม่ ไว้กบั บริษทั ในจ�ำนวนอัตรา
หรือมูลค่าที่บริษัทก�ำหนด ซึ่งลูกค้าต้องวางหลักประกัน
เพิม่ ตามจ�ำนวนเงินทีเ่ รียกทันทีภายในสิน้ วันท�ำการทีเ่ รียก
หรือตามเวลาทีบ่ ริษทั ก�ำหนด มิฉะนัน้ บริษทั อาจพิจารณา
บังคับปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วน
หรือทั้งหมดได้ทนั ที
6.8 ในการบังคับปิดฐานะสัญญา บริษัทจะด�ำเนิน
การปิดสัญญาทีม่ มี ลู ค่าลดต�ำ่ ลงจากต้นทุนมากทีส่ ดุ ก่อน
เรื่อยขึ้นมาตามล�ำดับ หรืออาจปิดสัญญาของ Series ที่มี
จ�ำนวนมากทีส่ ดุ ก่อนก็ได้ ยกเว้นแต่ลกู ค้าจะมีคำ� สัง่ ให้ปดิ
สัญญาอืน่ ใดในบัญชี จนกว่ามีผลให้ทรัพย์สนิ ในบัญชีของ
ลูกค้ามีมูลค่า ไม่ต่าํ กว่า Initial Margin ตามจ�ำนวนที่เรียก
ในข้อ 6.2 ซึ่งอิงจากฐานะในวันที่ T

6.9 เมื่อบังคับปิดฐานะสัญญาแล้ว ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการซื้อขายได้จากหนังสือยืนยันการซื้อขาย
(Confif irmation Note) ที่บริษัทจะจัดส่งให้ลูกค้าในวันท�ำการถัดไป
7. การวางเงิน

บริษัทจะบันทึกรายการฝากถอนเงินวางประกันเข้าบัญชีของลูกค้าในระบบการซื้อขายในช่วงระหว่างเวลา 8.30 –
17.00 น. ของวันท�ำการทั้งนี้ในการวางเงินเข้าบัญชีของบริษัท จะมีผลต่อการค�ำนวณอัตราหลักประกันของลูกค้าดังนี้
7.1 หากวางเป็นเงินสด จะมีผลต่อการค�ำนวณในวันรุ่งขึ้น
7.2 หากวางเป็นเช็ค ฝากเข้าบัญชีทัน Clearing จะมีผลต่อการค�ำนวณในอีก 2 วันท�ำการ
7.3 ลูกค้าจะต้องแจ้งการฝากเงินให้บริษัททราบก่อน 15:00 น. ในวันที่น�ำเงินเข้าบัญชีบริษัท มิฉะนั้นบริษัทจะถือว่า
ไม่ได้รับการวางเงินจากลูกค้า
8. การถอนเงิน

8.1 ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ขอถอนเงิน โดยลงนามในแบบฟอร์มที่บริษัทก�ำหนด
8.2 หากส่งเอกสารการขอถอนเงินให้บริษัทก่อน 12:00 น. ของวันที่ขอถอน (วันที่ T) บริษัทจะโอนเงินเข้า บัญชีของ
ลูกค้าในวันรุง่ ขึน้ (วันที่ T+1) หากส่งเอกสารหลัง 12:00 น. บริษทั จะโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าในอีก 2 วันท�ำการ (วันที่ T+2)
8.3 จ�ำนวนเงินที่ถอนได้แต่ละครั้งต้องไม่ต�่ำกว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) และต้องไม่เป็นผลให้ทรัพย์สิน ใน
บัญชีมีมูลค่าต�่ำกว่า Initial Margin ณ สิ้นวันท�ำการที่แจ้งถอนเงิน (ถอนได้ไม่เกิน Excess Equity)
9. ดอกเบี้ย

บริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนต่อเงินคงเหลือสุทธิของลูกค้าในอัตราที่บริษัทประกาศก�ำหนด ทั้งนี้ เงินคง
เหลือสุทธิค�ำนวณจากจ�ำนวนเงินของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัทโดยรวมก�ำไรขาดทุนจากการซื้อขาย ก�ำไรขาดทุนจาก Mark to
Market ของสัญญา Futures & Options และค่าใช้จา่ ยในการซือ้ ขายซึง่ รวมเรียกว่า Equity Balance โดยกระทบยอดบัญชีของ
ลูกค้าในวันที่ T+1 หากมีการเปลีย่ นแปลงหนังสือชีแ้ จงฉบับนีล้ กู ค้าตกลงยินยอมให้บริษทั เปลีย่ นแปลงได้โดยไม่จำ� เป็นต้อง
แจ้งลูกค้าล่วงหน้า ในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอัตรามาร์จ้นิ อัตราดอกเบี้ย อัตราค่าธรรมเนียมและอื่นๆ ที่บริษัทประสงค์
จะแจ้งให้ลกู ค้าทราบนัน้ บริษทั จะประกาศ ณ ทีท่ ำ� การของบริษทั โดยถือว่าลูกค้าได้ตกลงยินยอมและรับทราบถึงประกาศ
ดังกล่าวแล้วลูกค้ารับทราบว่าตลาดอนุพันธ์อาจมีการเพิ่มจ�ำนวนและประเภทสินค้าที่ให้ซื้อขายได้ตลอดเวลา และลูกค้า
ตกลงยินยอมปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ หรือข้อก�ำหนดของ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. บมจ.ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
ส�ำนักหักบัญชี หรือชมรมผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าหรือบริษทั ทุกประการลูกค้าได้รบั ทราบและเข้าใจข้อชีแ้ จง
เงื่อนไขและรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นแล้ว และตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามทุกประการ

ลงชือ
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ข้อตกลงในการเก็บรักษาทรัพย์สิน
ตามที่ข้าพเจ้า (ลูกค้า) ผู้ลงนามข้างท้ายเอกสารนี้
ได้ตกลงแต่งตัง้ ให้บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหาชน)
(บริษัท) เป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกค้าและบริษทั ตกลงปฏิบตั ติ ามข้อตกลงเกีย่ วกับการเก็บ
รักษาทรัพย์สิน ดังนี้
1. ลู ก ค้ า ตกลงมอบหมายให้ บ ริษัท จัด การดู แ ล
ทรัพย์สินของลูกค้า รวมตลอดถึงสิทธิอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจาก
ทรัพย์สินดังกล่าว ลูกค้าเข้าใจและทราบดีว่าการมอบ
หมายให้บริษัทด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ในกรณี
ที่บริษัทเป็นผู้เก็บรักษาเงินของลูกค้าไว้เอง ในระหว่าง
ด�ำเนินการแยกทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อ 4 หากบริษัท
ประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าทีเ่ ก็บรักษาไว้กบั
บริษทั จะไม่ได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก
2. ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าทรัพย์สินของลูกค้าที่
บริษัทได้รับไว้ จะถูกจัดเก็บแยกออกจากบัญชีของบริษัท
โดยทรัพย์สินของลูกค้าจะถูกจัดเก็บรวมกันภายในบัญชี
รวมของลูกค้าทุกราย (OMNIBUS ACCOUNT) ซึง่ ทรัพย์สนิ
ของลูกค้าแต่ละรายจะไม่ถูกแบ่งแยกภายใต้บญ
ั ชีรวมนั้น
3. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทมีอ�ำนาจในการหักทอน
ทรัพย์สนิ ของลูกค้าในบัญชี และ/หรือสัง่ จ่ายเงินจากบัญชี
ดังกล่าวได้ดงั ต่อไปนี้
(1) เพื่อ การซื้อ ขายสัญญาซื้อ ขายล่ วงหน้าของ
ลูกค้า
(2) เพือ่ ใช้เป็นหลักประกัน หรือการปรับฐานะบัญชี
หลักประกัน
(3) เพื่อช�ำระค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวกับ
การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
(4) เพื่อช�ำระหนี้และเบี้ยปรับในกรณีลูกค้าผิดนัด
ตามสัญญานี้
(5) เพื่อช�ำระหนี้อื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท
(6) กรณี อื่ น ใดตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นกฏระเบี ย บที่
เกี่ยวข้อง
4. บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับหรือจะ
ได้รับไว้เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจะ
ท�ำการแยกทรัพย์สนิ ของลูกค้าเพือ่ การดูแลและรักษาภาย
ใต้ข้อก�ำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
(1) เงินสด เก็บรักษาไว้เองในบัญชีแยกต่างหาก
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หรือน�ำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือลงทุนในตั๋ว
สัญญาใช้เงินทีอ่ อกโดยบริษทั เงินทุน หรือบริษทั หลักทรัพย์
โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการด�ำเนินการโดยบริษัท
เพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือตามวิธีอ่ืนใดที่กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และบริษัทประกาศก�ำหนด หากบริษัทประสบ
ปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่
ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการ
ฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ/หรือ สถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก
(2) หลักทรัพย์ เก็บรักษาไว้เองในลักษณะทีส่ ามารถ
ชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สนิ ของลูกค้า หรือน�ำไปฝากไว้กบั
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด หรือ
ที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศ
ก�ำหนด
(3) ทรัพย์สินอื่น เก็บรักษาไว้เองโดยแยกไว้ใน
ลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า
หรื อ ที่ อื่ น ใดตามที่ ก ฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งและบริ ษั ท
ประกาศก�ำหนด
5. ภายใต้เงื่อนไขและข้อก�ำหนดของกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง บริษัทสามารถน�ำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุน
แทนลูกค้า โดยบริษัทตกลงช�ำระค่าดอกผลจาก
การฝากเงิน หรือลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินหรือการลงทุน
ในลั ก ษณะอื่ น ๆ ในอั ต ราที่ ไ ม่ เ กิ น กว่ า ดอกผลหรื อ ผล
ประโยชน์ที่บริษัทได้รับจริงจากการนั้น โดยจะช�ำระให้
ตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป
โดยบริษัทอาจน�ำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนและ/หรือ
ฝากไว้กับสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัท
ในเครือของบริษัทโดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นการแสดง
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทุนดังกล่าว
เว้นแต่ก�ำหนดเป็นอย่างอื่นในบทบัญญัติของกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะแจ้งต่อลูกค้าก่อนการลงทุนในแต่ละ
ครั้ง
6. ลู ก ค้ า ตกลงช� ำ ระค่ า ธรรมเนี ย มดอกผลจาก
ทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้ดูแลและรักษา ให้แก่บริษัท
ในอัตราและระยะเวลาทีบ่ ริษทั จะประกาศก�ำหนดเป็นครัง้
คราวไป
7. การเบิกถอนทรัพย์สนิ ของลูกค้าแต่ละครัง้ ลูกค้า
จะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัท

ทราบล่วงหน้า ภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศก�ำหนด
และสามารถถอนได้ไม่เกินจ�ำนวนทรัพย์สินของลูกค้าที่มี
อยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินต่างๆของลูกค้าแล้ว และการ
เบิกถอนดังกล่าว จะไม่ทำ� ให้หลักประกันของลูกค้ามีมลู ค่า
หรืออัตราต�่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น
8. บริษัทจะไม่กระท�ำการใดอันมีผลเป็นการก่อ
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้าใน
ทรัพย์สินของลูกค้า โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามค�ำ
สัง่ หรือความยินยอมของลูกค้า เว้นแต่เป็นการปฏิบตั ติ าม
กฎหมายทีก่ ำ� หนดให้บริษทั กระท�ำได้ หรือระบุไว้เป็นอย่าง
อื่นในสัญญานี้
9. บริษัทจะไม่เป็นผู้ด�ำเนินการให้ลูกค้าในกรณีที่
จะให้น�ำเงินที่ได้รับจากลูกค้ารายใดรายหนึ่งไปใช้เพื่อผล
ประโยชน์ของลูกค้าอีกรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของ
บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นไปตามค�ำสั่งของลูกค้า

10. กรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสีย
หายอันเนือ่ งมาจากการละเลยการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบริษทั
บริษัทตกลงจะรับผิดชอบในทรัพย์สินดังกล่าวของลูกค้า
อย่างเต็มจ�ำนวน เมื่อลูกค้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าความเสีย
หายนั้นเกิดขึ้นอย่างเต็มจ�ำนวนจริง
นอกจากทีก่ ล่าวข้างต้น ลูกค้ายินยอมให้บริษทั
หลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทน/
นายหน้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ
ลูกค้า ด�ำเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้
กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) และ/หรือ
บริษทั ในเครือ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วมของ
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
หลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหาชน) โดยให้มผี ลตัง้ แต่
วันที่ท�ำหนังสือยินยอมฉบับนี้เป็นต้นไป

ลงชือ
่ ................................................................................................................................. ลายมือชือ
่ ลูกค้า
(

)
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เอกสารแนบ 3
ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขส�ำหรับการใช้บริการ

กรณีท�ำการซื้อขาย Single Stock Futures

ผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็น

การซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade Transactions)
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ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขส�ำหรับการใช้บริการ
กรณีท�ำการซื้อขาย Single Stock Futures

ผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่
(Block Trade Transactions)

1. ค�ำจ�ำกัดความ

เว้นแต่จะนิยามให้เป็นอย่างอื่นในสัญญาการใช้บริการการลงทุน ให้ค�ำดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ได้นิยามดังนี้
“Block Trade” (BT) หมายถึง การซื้อขายรายใหญ่ หรือ Big Lot หรือรายการ Trade Report
“Single Stock Futures” (SSF) หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าชนิดฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับหุ้นรายตัว ที่ซื้อขาย
ในศูนย์ซ้อื ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
“TFEX” หมายถึง บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือ ศูนย์ซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าหรืออนุพันธ์
ข้อ 2. ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

2.1 ลูกค้ามีความประสงค์จะท�ำธุรกรรมซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอ้างอิงหุ้นสามัญทีเ่ ป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Single Stock Futures หรือ SSF) กับ บริษัท ผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วง
หน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade Transactions) ของบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน) (“TFEX” )
2.2 ในการท�ำธุรกรรมการซื้อขาย SSF นั้น ลูกค้าจะต้องมีคำ� สั่งมายังบริษัทผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่มี
ระบบบันทึกเสียงตามที่บริษัทก�ำหนดขึ้นเท่านั้น โดยข้อตกลงในการส่งมอบ และ/หรือ การช�ำระราคา รวมทั้งส่วน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามสัญญาการใช้บริการการลงทุน และ/หรือ ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขส�ำหรับการใช้บริการการ
แต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลูกค้าได้ทำ� ไว้กบั บริษัท
ข้อ 3. การรับทราบและเข้าใจของลูกค้า

3.1 ลูกค้ายอมรับว่าก่อนการซื้อขาย SSF นั้น ลูกค้ามีความเข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัตใิ น
การซือ้ ขายของ TFEX เป็นอย่างดี และลูกค้ารับทราบวิธกี ารคิดค�ำนวณราคาตามทีบ่ ริษทั และผู้ให้บริการแต่ละรายก�ำหนด
3.2 ในการเปิดสถานะ SSF นัน้ ลูกค้าตกลงช�ำระดอกเบีย้ ตามอัตราและวิธกี ารทีบ่ ริษทั ก�ำหนด โดยก�ำหนดให้ 1 ปี มี
365 วัน นับจากวันทีเ่ ปิดสถานะจนถึงวันปิดสถานะ โดยดอกเบีย้ จะถูกคิดขัน้ ต�ำ่ ที่ 3 วัน (ถ้าคู่สญ
ั ญาท�ำการปิดสถานะก่อน
3 วัน ดอกเบี้ยจะถูกค�ำนวณจ�ำนวน 3 วัน) ซึ่งดอกเบี้ยที่ค�ำนวณได้นั้นจะถูกปัดเศษในทศนิยมหลักที่ 6 หากเลขในหลักดัง
กล่าวน้อยกว่า 0.000005 จะถูกปัดเศษทิง้ และจะถูกปัดเศษขึน้ หากจ�ำนวนดังกล่าวมากกว่าหรือเท่ากับ 0.000005 โดยลูกค้า
ต้องช�ำระดอกเบี้ยดังกล่าว ณ วันที่ลูกค้าปิดสถานะ และบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้
3.3 ลูกค้ารับทราบเป็นอย่างดีวา่ เมือ่ ลูกค้าได้มคี ำ� สัง่ ซือ้ ขาย SSF กับบริษทั แล้ว และบริษทั ได้ยนื ยันด�ำเนินการตาม
ขัน้ ตอนทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ จัดเตรียม SSF ตามค�ำสัง่ ดังกล่าวให้แก่ลกู ค้าแล้วนัน้ ลูกค้าต้องท�ำรายการตามค�ำสัง่ นัน้ ๆ ภายในวัน
ท�ำการเดียวกัน โดยหากลูกค้าไม่ด�ำเนินการ หรือหากการซื้อขาย SSF ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการยกเลิกรายการซื้อขาย SSF ดังกล่าว และลูกค้าตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทในการที่บริษัทได้จัด
เตรียม SSF ให้แก่ลูกค้า ตามที่บริษัทเรียกร้องด้วย
3.4 บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธการท�ำธุรกรรมซื้อขาย SSF บนหุ้นอ้างอิงใดๆ หรือกับคู่สัญญารายใดๆ โดยไม่จ�ำต้อง
บอกกล่าวลูกค้าล่วงหน้า หากบริษทั เล็งเห็นถึงความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการเข้าท�ำธุรกรรมดังกล่าว หรือหากบริษทั พบ
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ว่าลูกค้าไม่มคี วามเหมาะสมเพียงพอในการท�ำธุรกรรม หรือการให้บริการกับลูกค้านัน้ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วย
เหตุอนื่ ใดแล้วแต่ดลุ พินจิ ของบริษทั โดยลูกค้าไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องให้บริษทั รับผิดในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธ
การให้บริการของบริษทั เว้นแต่กรณีทเี่ กิดขึน้ โดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษทั โดยบริษทั จะรับผิด
ชอบเพียงความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น
3.5 บริษทั ขอสงวนสิทธิในการปิดสถานะ (Unwind) SSF ใดๆ โดยบริษทั จะแจ้งลูกค้าให้ทราบล่วงหน้าเป็นกรณีๆ ไป
ข้อ 4. ค�ำรับรองของลูกค้า

ในการซื้อขาย SSF ทุกครั้ง ลูกค้าขอรับรองว่า
4.1 ลูกค้ามีศักยภาพและความสามารถที่จะเข้าท�ำธุรกรรมได้ และมี Excess Equity (EE) ใน
บัญชีอย่างเพียงพอตามที่บริษทั ก�ำหนด
4.2 ลูกค้ามีหน้าที่ติดตามสถานะบัญชีของลูกค้าอย่างใกล้ชดิ และยินดีปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการ
เรียกหลักประกันที่บริษัทก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและไม่มเี งื่อนไข
4.3 ลูกค้าจะไม่ซ้อื ขาย SSF ตามข้อตกลงนี้ในลักษณะที่ท�ำหรืออาจท�ำให้เกิดการกระท�ำอันไม่เป็นธรรมต่อ
การซื้อขาย SSF ใน TFEX เช่น การท�ำให้ราคา SSF ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เป็นต้น
ข้อ 5. การซื้อขาย Single Stock Futures Block Trade

5.1 เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งส�ำหรับลูกค้าในฐานะผู้ถอื ครองสัญญา SSF ในการท�ำธุรกรรมการซือ้ ขาย SSF นัน้ ลูกค้า
ตกลงและยินยอมให้บริษทั มีสทิ ธิดำ� เนินการเปิดสถานะหรือปิดสถานะสัญญา SSF โดยท�ำการซือ้ ขายกับบุคคลทีส่ าม หรือ
ท�ำการซื้อขายบนกระดานรายใหญ่ (Block Trade Transactions) ได้ในทุกกรณีตามที่บริษัทเห็นสมควรในตลาดที่เป็นการซื้อ
ขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ( “TFEX” ) และลูกค้าตกลงยินยอมช�ำระดอกเบี้ยในอัตราและเงื่อนไขที่บุคคลที่สาม
นั้นเป็นผู้กำ� หนดทุกประการ
5.2 ในกรณีที่ค�ำสั่งมีการ Partial match (underlying) ไปบางส่วน โดยจ�ำนวนที่ Match นั้นน้อยกว่าจ�ำนวนขั้นต�่ำของ
สัญญา SSF ที่สามารถส่งค�ำสั่ง Block Trade ได้ หลังจากเวลา 16.30 น. ค�ำสั่งส่วนที่เหลือจะถูกส่งด้วยราคา ATC เท่านั้น
ตามจ�ำนวนที่พอดีกับสัญญาขั้นต�่ำ ยกเว้นจะมีการตกลงเป็นอย่างอื่นล่วงหน้า
5.3 หลังจากลูกค้าได้เปิดสถานะ SSF กับบริษัทเรียบร้อยแล้ว ลูกค้ามีหน้าที่ ดังนี้
5.3.1 ต้องปิดสถานะ SSF กับบริษัทเท่านั้น โดยลูกค้าตกลงจะไม่ปิดสถานะกับผู้อื่น หรือต้องไม่ปิดสถานะเองใน
TFEX ทั้งนี้หากลูกค้าผิดเงื่อนไขดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทตามที่บริษัทเรียกร้อง
5.3.2 ในวันท�ำการซือ้ ขายวันสุดท้ายของ SSF ลูกค้าจะต้องปิดสถานะ SSF ก่อนเวลา 12.30 น. ของวันดังกล่าว โดย
ไม่สามารถปล่อยให้ SSF ที่ถืออยู่นั้นหมดอายุไปเองได้ ทั้งนี้หากลูกค้าไม่ปิดสถานะ SSF ภายในระยะเวลาดังกล่าว ลูกค้า
ตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น จากส่วนต่างของราคา Settlement Price ของ SSF นั้น กับราคาหุ้นอ้างอิงที่บริษัท
ต้องซื้อหรือขายเพื่อปิดสถานะ (Unwind) ของ SSF นั้น ให้แก่บริษัทตามที่บริษัทเรียกร้อง
5.4 ในกรณีบริษัทผู้ออกหุ้นอ้างอิงได้ก�ำหนดจ่ายเงินปันผล (ยกเว้นเงินปันผลพิเศษ) ให้ปฏิบัติดังนี้
5.4.1 ส�ำหรับลูกค้าผู้เปิดสถานะซื้อ SSF ก่อนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD บนหุ้นอ้างอิงตัวนั้น บริษัทจะคืนเงินให้แก่
ลูกค้าจ�ำนวน 90% ของเงินปันผล โดยเงินปันผลดังกล่าวนี้จะคืนให้เมื่อมีการปิดสถานะซื้อ ซึ่งลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ย
และ/หรือผลประโยชน์ใดๆ เพิ่มเติมบนเงินปันผลนั้น
5.4.2 ส�ำหรับลูกค้าที่เปิดสถานะขาย SSF ก่อนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD บนหุ้นอ้างอิงตัวนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิใน
การให้ปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างน้อยหรือเท่ากับ 2 วันท�ำการก่อนวันที่หุ้นอ้างอิงของ SSF ตัวนั้นขึ้นเครื่องหมาย XD
5.5 การเปิดสถานะซื้อ SSF ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นอ้างอิงนั้นๆ จะได้รับซึ่งรวมถึงและไม่จ�ำกัดเพียง
สิทธิในการออกเสียง, เงินปันผลพิเศษ, การแจกหุ้นปันผล หรือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (“Warrant”) , สิทธิในการจองซื้อหุ้น
เพิ่มทุน ฯลฯ
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5.6 ในกรณีทบี่ ริษทั ขอให้ลกู ค้าด�ำเนินการปิดสถานะ (Close Position) เนือ่ งจากมีเหตุจำ� เป็น เช่น กรณีเกิด Corporate
Action ที่ TFEX แจ้งว่าจะไม่มกี ารปรับรายละเอียดของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรือมีการเรียกคืนหุ้นจากผู้ให้ยมื กรณี Short
หุ้น เป็นต้น ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะปิดสถานะตามที่บริษทั ร้องขอได้
5.7 กรณีที่ลูกค้าถูก Call Margin หรือ Force Close แล้วแต่กรณี และลูกค้าเลือกที่จะปิดสัญญาแทนการวางหลัก
ประกันเพิ่มเติม การปิดสัญญานี้จะต้องท�ำอย่างน้อยตามจ�ำนวนการซื้อขายขั้นต�่ำของ Block Trade ที่ตลาด TFEX ก�ำหนด

ลงชือ
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เอกสารแนบ 4
ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขส�ำหรับการใช้บริการการแต่งตั้ง
ตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
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ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขส�ำหรับการใช้บริการ
การแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน
1. ค�ำจ�ำกัดความ

เว้นแต่จะนิยามให้เป็นอย่างอื่นในสัญญาการใช้
บริการการลงทุน ให้ค�ำดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่ได้
นิยามดังนี้
“กองทุนรวม” หมายถึง โครงการลงทุนโดยน�ำ
เงินของผู้ซ้ือหน่วยลงทุนรวมกันและบริหารจัดการเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนให้กบั กองทุน
“หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน
รวมที่ออกโดยบริษัทจัดการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือค�ำสั่งที่ออก
ตามกฎหมาย ดังกล่าว และให้หมายรวมถึง ตราสารทุน
ตราสารหนี้ หลักทรัพย์ในตลาดเงิน หรือ สินค้าอื่นใดตาม
ที่กองทุนรวม และ/หรือ ก.ล.ต. ก�ำหนดขึ้นภายหน้าด้วย
“การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนต้นทาง) เพื่อน�ำเงิน
ค่าขายไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกกองทุนหนึ่ง
(กองทุน ปลายทาง) โดยกองทุนต้นทางและกองทุนปลาย
ทางอาจเป็นกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
จัดการเดียวกันหรือต่างบริษัทจัดการก็ได้
“ธุรกรรมเกี่ยวเนื่องกับสัญญา” หมายถึง การโอน
รับโอน รับมอบ ส่งมอบ หรือด�ำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับการซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งธุรกรรมที่
เกี่ยวข้อง กับตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. บริษัทจัดการด้วย
“บริษัท” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด
(มหาชน) และให้หมายความรวมถึงผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการ
แทนบริษัท ผู้รับมอบอ�ำนาจ พนักงานหรือบุคคล ที่ได้รับ
มอบหมายจากบริษัทภายใต้สญ
ั ญานี้
“บริษัทจัดการ” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวมที่ท�ำสัญญาหรือมีข้อตกลงกับบริษัทให้เป็น
ตัวแทน นายหน้า ผูส้ นับสนุนการขาย รับซือ้ คืน สับเปลีย่ น
หน่วยลง ทุนของกองทุนรวมตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด
2. ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

2.1 ลูกค้าตกลงใช้บริการซือ้ ขายหน่วยลงทุน (กรณี
บัญชีกองทุนแบบไม่เปิดเผยชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Omnibus
Account) และบัญชีกองทุนแบบเปิดเผยชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
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(Segregated Account) ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี าร
ที่ก�ำหนดไว้ในข้อก�ำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ สัญญา
การใช้บริการการลงทุน
2.2 ลูกค้าตกลงจะลงนามในแบบฟอร์มชุดกรอก
ข้อมูลส�ำหรับบุคคลธรรมดา FundConnext หรือแบบฟอร์ม
ชุดกรอกข้อมูลส�ำหรับนิติบุคคล FundConnext ที่จัดท�ำ
โดยตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
และ/หรือ ส�ำนักหักบัญชี (แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์
เงือ่ นไข และวิธกี ารทีบ่ ริษทั ก�ำหนดทัง้ นี้ ลูกค้าตกลงผูกพัน
ตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม
กรณี FundConnext ที่จัดท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์ และ/
หรือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ ส�ำนักหักบัญชี ทุก
ประการ รวมถึงข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขทีจ่ ะได้มกี ารก�ำหนด
เพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้าที่จัดท�ำโดย
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/
หรือ ส�ำนักหักบัญชีด้วย
2.3 ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทซื้อหน่วย
ลงทุน ลูกค้าตกลงยินยอมช�ำระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่สั่งให้
บริษัทซื้อ รวมทั้งค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ก�ำหนดในวันทีส่ งั่
ซื้อหน่วยลงทุน หรือในวันอื่นใด และด้วยวิธีใดที่หนังสือชี้
ชวน หรือบริษัทก�ำหนด โดยให้ค�ำนวณยอดเงินตามราม
การซื้อตามแบบที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ ส�ำหรับกรณี
ที่ลูกค้ามีความประสงค์จะช�ำระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยหัก
บัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าโดยอัตโนมัติ (บัญชี ATS)
นั้น จะมีผลเมื่อบริษัทได้รับแจ้งยืนยันการด�ำเนินการหัก
บัญชีจากธนาคารเจ้าของบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
ส�ำหรับกรณีลกู ค้าช�ำระราคาค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเช็คให้
ถือว่าลูกค้าช�ำระราคาค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันที่ธนาคาร
เรียกเก็บเงินตามเช็คจากลูกค้าได้แล้ว
2.4 ในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือรับ
เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนตาม
สัญญานี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทด�ำเนินการจ่ายเงินค่าขาย
รวมถึงเงินผลประโยชน์ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของลูกค้าในกรณีทลี่ กู ค้ามีความประสงค์ทจี่ ะเปลีย่ นแปลง
บัญชีเงินฝากธนาคาร ลูกค้าต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดัง
กล่าวให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามระยะเวลา
ที่บริษัทก�ำหนด

2.5 เอกสารใบค�ำสัง่ ซือ้ หรือขายคืน หรือสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ หรือ
ขายคืน หรือการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ตลอดจนประกาศ
ก�ำหนด หรือระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท ไม่ว่าจะมีอยู่ใน
วันท�ำสัญญาฉบับนี้ หรือทีจ่ ะประกาศเพิม่ เติมในภายหน้า
ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย
2.6 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า การซื้อ ขายคืน
หรื อ สั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ตามสั ญ ญาฉบั บ นี้ อ าจไม่
สามารถด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนีไ้ ด้
ในกรณีทลี่ กู ค้า หรือผูเ้ กีย่ วข้องกับลูกค้าได้ถอื หน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเกินกว่าหนึง่ ในสามของจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่
จ�ำหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน หรือเกินกว่าที่ก�ำหนด
ไว้ในหลักเกณฑ์หรือ ประกาศของก.ล.ต.ทีไ่ ด้ประกาศแก้ไข
เป็นครั้งคราวไป
3. การซื้อ ขายคืน โอน รับโอน หรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

3.1 ส�ำหรับประเภทบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแทนลูกค้า
ยกเว้นกองทุนรวมบางกองทุนตามที่บริษัทก�ำหนด เช่น
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (LTF) กองทุนรวมเพื่อการออมและการลดหย่อนภาษี
(SSF) เป็นต้น โดยลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนผ่านบริษัท ด้วยการลงนามค�ำขอใช้บริการกองทุน
รวม และ/หรือ ค�ำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือ แบบ
ฟอร์มอืน่ ใด พร้อมทัง้ เอกสารประกอบตามทีบ่ ริษทั จัดการ
และ/หรือ บริษัทก�ำหนด
3.2 การท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนนายหน้าการซือ้ และ/
หรือ ขายคืนหน่วยลงทุนตามหนังสือนี้ บริษัทมีสิทธิได้รับ
ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าตอบแทนในการท�ำหน้าทีเ่ ป็นผู้
สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการด้วย
3.3 การที่บริษัทซื้อ และ/หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน
ตามค�ำสั่งของลูกค้า ลูกค้าไม่มสี ิทธิยกเลิกค�ำสั่งซื้อ และ/
หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ลูกค้าจะได้รับความ
ยินยอมจากบริษัท
3.4 ก่อนด�ำเนินการส่งค�ำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับ
เปลี่ยนหน่วยลงทุน ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจคู่มือผู้ลงทุน
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลส�ำคัญ และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างดีแล้ว
3.5 ลูกค้าตกลงผูกพันตามค�ำสั่งซื้อ ขายคืน หรือ

สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทุกประการ ไม่วา่ จะเป็นค�ำสัง่ ทีเ่ ป็น
ลายลักษณ์อกั ษร วาจา โดยทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ หรือโดย
วิธีอื่น ๆ ตามประเพณีในการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนซึ่งถือปฏิบัติอยู่ท่วั ไป
3.6 ลูกค้ายอมรับและเข้าใจดีว่าหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ใดๆ ให้เป็นตามที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน
รวมนั้นๆ หากบริษัท หรือลูกค้าไม่สามารถด�ำเนินการ
ตามเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ของกองทุนรวม บริษัทสามารถยกเลิกการท�ำธุรกรรมดัง
กล่าวได้ทนั ที การยกเลิกค�ำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่
ก�ำหนดไว้ในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวมนัน้ ๆ การซือ้ ขาย
คืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนบริษัทจะประกาศราย
ชือ่ กองทุนรวมภายใต้การด�ำเนินการตามสัญญาฉบับนีใ้ ห้
ลูกค้าทราบตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั ก�ำหนด บริษทั ขอสงวนสิทธิ
ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มจ�ำนวนกองทุนรวมที่ใช้
3.7 ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อ ขาย
คืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ จากใบยืนยัน
การซื้อขายประจ�ำวัน ที่บริษัทส่งให้ทุกวันที่มีการซื้อขาย
หากลูกค้าเห็น ว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้อง ลูกค้าต้อง
ทักท้วงภายใน 7 (เจ็ด) วันท�ำการนับแต่วันท�ำรายการ
ดังกล่าว ถ้าลูกค้าไม่คัดค้านภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
บริษัทถือว่าลูกค้ารับรองรายการ ดังกล่าวเป็นรายการที่
ถูกต้องทุกประการ
3.8 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิที่จะ
ไม่รบั หรือไม่ดำ� เนินการตามค�ำสัง่ ซือ้ ขายคืน โอน รับโอน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้า หากบริษัทเห็นว่า
3.8.1 การด�ำเนินการตามค�ำสั่งนั้นเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือ
3.8.2 ลูกค้าผิดสัญญา หรือข้อตกลงใดๆ ที่มีกับ
บริษัท หรือมีหนี้ค้างช�ำระค่าซื้อหลักทรัพย์กับบริษัท หรือ
3.8.3 มีกรณีจำ� เป็นอืน่ ใดเพือ่ ป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท หรือ
3.8.4 มีเหตุอนั สมควรประการอืน่ ทัง้ นี้ ลูกค้าตกลง
ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ และสละบรรดาสิทธิทงั้ หลายที่
จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ใดๆ กับบริษัท
3.9 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดไม่ช�ำระหนี้ใดๆ ที่มีต่อ
บริษทั ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษทั มีสทิ ธิบงั คับขายหน่วย
ลงทุนหรือทรัพย์สินอื่นใดที่อยู่ในความครอบครองของ
บริษัทเพื่อน�ำเงินค่าขายมาช�ำระหนี้ หรือหักเงินคงเหลือ
ในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อช�ำระหนี้ก็ได้
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4. การให้ค�ำรับรอง และยืนยันต่อบริษัท

4.1 ลูกค้ามีอ�ำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน และ/หรือ ท�ำสัญญาการใช้บริการการ
ลงทุน และ/หรือ การใช้บริการการลงทุน และลูกค้าไม่มขี ้อจ�ำกัดหรือถูกจ�ำกัดหน้าที่ตามกฎหมายแต่อย่างใด
4.2 ลูกค้ารับทราบข้อมูล ค�ำเตือน ข้อจ�ำกัด ข้อห้าม หรือความเสี่ยงใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของบริษัทตามข้อ
ก�ำหนดและเงื่อนไข ดังนี้
4.2.1 ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล หรือข้อมูลที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอหรือไม่เป็นปัจจุบันอย่างมีนัยส�ำคัญ หรือ
มีเหตุอนั สมควรสงสัยอืน่ ใด ทีอ่ าจท�ำให้ไม่สามารถระบุตวั ตนทีแ่ ท้จริงของลูกค้าหรือผู้รบั ประโยชน์ทแี่ ท้จริงได้ บริษทั มีสทิ ธิ
ปฏิเสธการให้บริการตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขนี้
4.2.2 ในกรณีทลี่ กู ค้าปฏิเสธทีจ่ ะให้ขอ้ มูล หรือข้อมูลทีม่ อี ยูน่ นั้ ไม่เพียงพอหรือไม่เป็นปัจจุบนั อย่างมีนยั ส�ำคัญ หรือมี
เหตุอนั สมควรสงสัยอืน่ ใด ทีอ่ าจท�ำให้ไม่สามารถจัดประเภทลูกค้าได้ บริษทั จะให้บริการแก่ลกู ค้าโดยจัดเป็นประเภทลูกค้า
ทั่วไป ทั้งนี้ลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงประเภทได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่บริษัทก�ำหนด
4.2.3 ในกรณีทบี่ ริษทั ไม่สามารถประเมินหรือพบข้อจ�ำกัดเกีย่ วกับความสามารถของลูกค้าในการปฏิบตั ติ ามข้อตกลง
ในการใช้บริการตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าในขณะใดๆ บริษัทมีสิทธิ ปฏิเสธการให้บริการหรือจ�ำกัดขอบเขตการให้
บริการตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขนี้
4.2.4 บริษทั และพนักงานเจ้าหน้าทีผ่ ทู้ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั อาจจะได้รบั ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าตอบแทน
และ/หรือ เงินจ�ำนวนใดจากการซื้อขายหน่วยลงทุนตามค�ำสั่งของลูกค้า จากบริษัทจัดการ อันเนื่องมาจากบริษัทท�ำหน้าที่
เป็นผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษทั จัดการด้วย ทัง้ นีบ้ ริษทั จัดการจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบเอง โดยจะไม่
เป็นการเพิม่ ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากทีล่ ูกค้าหรือกองทุนรวมจะต้องรับผิดชอบตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วย
ลงทุนแต่อย่างใด
5. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงข้อมูลความเสีย
่ ง และวิธป
ิ ฎิบต
ั ใิ นการซือ
้ ขายคืน หรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้

ลูกค้าได้พจิ ารณารับทราบและเข้าใจถึงข้อมูลความ
เสีย่ ง และวิธปี ฎิบตั ใิ นการซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปลีย่ น
หน่วยลงทุนดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตามข้อมูลความเสี่ยงที่
ระบุไว้ในทีน่ มี้ ไิ ด้แสดงถึงความเสีย่ งทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วกับการ
ซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่แสดงถึง
ปัจจัยหรือความเสี่ยงที่ส�ำคัญบางประการที่เกี่ยวการท�ำ
ธุรกรรมตามสัญญาฉบับนี้ ดังนัน้ จึงอาจมีปจั จัยหรือความ
เสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่
พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งอาจกลายเป็น
ปัจจัยหรือความเสี่ยงที่เป็นสาระส�ำคัญในอนาคตได้
5.1 ความเสีย่ งซึง่ เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
ของกองทุน ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนใน
กองทุนรวมย่อมมีความเสีย่ งตามประเภทตราสารทีก่ องทุน
นั้นไปลงทุน และมีระดับความเสี่ยงมากหรือน้อยขึ้นอยู่
กับนโยบายการ ลงทุนของแต่ละกองทุน ลูกค้าควรศึกษา
ข้อมูลและนโยบายการลงทุนจากหนังสือชีช้ วนของกองทุน
รวมก่อนตัดสินใจลงทุน ในการด�ำเนินการตามสัญญาฉบับ
นีต้ ามทีเ่ ห็นสมควร โดยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
หรือภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
80

5.2 ความเสี่ยงทั่วไปในการซื้อ ขายคืน และ/
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ลูกค้าเข้าใจและรับทราบ
ว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างๆ มีความเสี่ยงในเงินที่
ลงทุน โดยอาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น สภาวะทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม การจลาจล ความวุ่นวายใน
บ้านเมือง เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ความผันผวนอย่างรุนแรงไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อม
ต่อราคาหน่วยลงทุน
5.3 ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับสภาพคล่องของหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวม ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การ
ลงทุนในกองทุนรวมในบางกรณีอาจจะไม่มีสภาพคล่อง
หรือมีสภาพคล่องน้อย ซึ่งอาจท�ำให้ลูกค้าไม่สามารถซื้อ
ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนตามจ�ำนวนที่
ลูกค้าต้องการ
5.4 การท� ำ ความเข้ า ใจกั บ วิ ธีป ฏิ บั ติ และ
เงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าได้ศึกษาและท�ำความ
เข้าใจในวิธีปฎิบัติในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเงื่อนไขและรายละเอียดของ
สัญญาฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ เช่น วิธีการซื้อ ขาย

คืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การยกเลิกค�ำสั่ง
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง วิธกี ารดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงือ่ นไขใน
หนังสือชีช้ วน เป็นต้น อีกทัง้ ลูกค้าได้พจิ ารณาแล้วว่าการ
ลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของ
ลูกค้าหรือไม่เพียงใดด้วย
5.5 ความเสี่ยงจากระบบการซื้อขาย ในการซื้อ
ขายคืน และ/หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน อาจมีความเสีย่ ง
เกี่ยวกับข้อจ�ำกัดบางประการ เช่น การหยุดการท�ำงาน
ของ Hardware และ/หรือ Software ผลดังกล่าว อาจท�ำให้
บริษัทไม่สามารถท�ำตามค�ำสั่งของลูกค้าได้เป็นบางส่วน
หรือทั้งหมด
6. การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า

6.1 ลูกค้าตกลงให้บริษัทท�ำหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน
ของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษา หรือเพื่อการซื้อ
ขายคืน หรือเพือ่ ประโยชน์อนื่ ใดภายใต้ขอบเขตทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด
6.2 เพือ่ ให้เป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. เรือ่ งการดูแล
รักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ลูกค้าได้
รับทราบและเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติของลูกค้าในการฝากหรือ
ถอนทรัพย์สนิ กับหรือจากบริษัท วิธีการของบริษัทในการ
ดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของลูกค้า รวมถึงค่าธรรมเนียมในการ
ให้บริการดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัท
ท�ำการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมวิธีปฏิบัติของลูกค้าใน
การฝากหรือถอนทรัพย์สิน วิธีการของบริษัทในการดูแล
รักษาทรัพย์สนิ รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ
ดังกล่าวได้
6.3 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การโอน หรือการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนต้องท�ำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่
บริษัทก�ำหนดและต้องแจ้งมายังบริษัทล่วงหน้า
6.4 บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอน
หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตลอดจนค่าธรรมเนียมใน
การเก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินของลูกค้าก็ได้ ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามอัตราที่บริษัทก�ำหนด และบริษัทมีสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามที่บริษัทเห็น
สมควรได้
6.5 บริ ษั ท จะจั ด ท� ำ และจั ด ส่ ง รายงานแสดง
ทรั พ ย์ สิ น ให้ ลู ก ค้ า อย่ า งน้ อ ยตามระยะเวลาที่ ก.ล.ต.
ก�ำหนด
6.6 ลูกค้าตกลงมอบอ�ำนาจให้บริษัทเก็บรักษาไว้
อย่างปลอดภัย ซึ่งหน่วยลงทุน และทรัพย์สินของลูกค้า
ที่เกี่ยวกับสัญญานี้ (สินทรัพย์) โดยสินทรัพย์ดังกล่าวจะ

ถูกแยกไว้ในสมุดบัญชีของบริษทั เพือ่ บ่งชีไ้ ด้อย่างชัดแจ้ง
ว่าเป็นสินทรัพย์ของลูกค้า ทั้งนี้ บริษทั จะด�ำเนินการแยก
สินทรัพย์ไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าสินทรัพย์
นั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย ซึ่งให้
ถือว่าเป็นการแยกทรัพย์สนิ แล้ว
6.7 กรณีมีดอกผล ที่เกิดจากทรัพย์สินใดๆ ของ
ลูกค้าตามที่บริษัทตกลงไว้ ในกรณีท่ีลูกค้ามีสิทธิที่จะได้
รับดอกผลจากบริษัท ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิน�ำดอก
ผลดังกล่าวมาหักช�ำระค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษา
ทรัพย์สินตามสัญญานี้หรือหนี้อื่นใดที่ลูกค้าต้องช�ำระ
แก่บริษัท ทั้งนี้จนกว่าบริษัทจะได้รับช�ำระค่าธรรมเนียม
หรือหนี้ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้วโดยมิต้องบอกให้ลูกค้า
ทราบก่อน อย่างไรก็ตามหากน�ำดอกผลมาหักช�ำระค่า
ธรรมเนียม และหนี้ดังกล่าวแล้วลูกค้ายังคงมีหนี้สินค้าง
อยู่กับบริษัทอีก ลูกค้าตกลงรับผิดชอบช�ำระหนี้ที่ค้างอยู่
นั้นจนครบถ้วน
6.8 กรณีทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหาย
อันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท
บริษัทตกลงรับผิดชอบในทรัพย์สินของลูกค้าอย่างเต็ม
จ�ำนวน
7. ข้อตกลงอื่นๆ

7.1 ลูกค้ายอมรับว่า ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึง
กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของ ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
ลูกค้าจะถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมกฎหมาย ประกาศ
ระเบียบ หรือ ข้อบังคับดังกล่าวภายหลังการท�ำสัญญานี้
ลูกค้าก็ยอมรับ เข้าใจ และรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวด้วย
7.2 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด
หรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้าภายใต้สัญญานี้ หรือธุรกรรม
อื่นใดที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งบริษัทได้
เก็บรักษาไว้ ทุกรูปแบบ รวมทั้งตกลงยินยอมให้ข้อมูล
ที่จ�ำเป็น เพื่อการก�ำกับดูแลภายใต้กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับประกาศ ค�ำสั่ง ของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต.
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงาน
ที่ก�ำกับดูแล หรือหน่วยงานราชการ
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8. ข้อผูกพันเฉพาะส�ำหรับกรณีบัญชีกองทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
(Omnibus Account)

8.1 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ลูกค้าจะต้องฝากหน่วยลงทุนที่บริษัทได้ซื้อตามค�ำสั่งของลูกค้าไว้ในนามของบริษัท
และลูกค้าไม่สามารถขอถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ โดยลูกค้าจะต้องท�ำค�ำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนต่อบริษัทเท่านั้น
8.2 ลูกค้าตกลงให้ค�ำรับรองและยืนยันต่อบริษัทว่า บริษัทแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า ลูกค้าจะได้รับการ
ปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวต่อไปนี้ ที่มีผลให้ลูกค้าได้รับเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์แตกต่างจากกรณีบัญชีกองทุนแบบเปิดเผย
ชื่อผู้ลงทุน (Segregated Account) และลูกค้ารับทราบและตกลงยอมรับเงื่อนไขการให้บริการที่แตกต่างดังกล่าวด้วย ได้แก่
8.2.1 หน่วยลงทุนที่บริษทั ได้ซื้อตามค�ำสั่งของลูกค้านั้น ลูกค้าไม่สามารถโอน และ/หรือ จ�ำน�ำ และ/หรือ น�ำไปเป็น
หลักประกันต่อบุคคลอื่นใด
8.2.2 กรณีกองทุนรวมมีการจ่ายเงินปันผลและกองทุนรวมได้หกั ภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว บริษัทจะเป็นผู้ออก
หลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าวให้แก่ลูกค้าเอง
8.2.3 ลูกค้าจะต้องช�ำระเงินค่าซื้อ/จองซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากเท่านั้น ทั้งนี้ลูกค้าไม่สามารถ
ช�ำระเงินค่าซือ้ /จองซือ้ หน่วยลงทุนด้วยวิธอี นื่ ใด แม้วา่ วิธกี ารนัน้ จะระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนก็ตาม
8.2.4 ลูกค้าอาจจะไม่สามารถใช้สทิ ธิในฐานะผู้ถอื หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่นได้ เช่น
ลูกค้าจะไม่ได้รบั หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนจากบริษทั จัดการ หรือลูกค้าจะไม่ได้รับรายงานยอดหน่วยลงทุน
คงเหลือจากบริษัทจัดการ เป็นต้น
8.3 เมื่อมีการเลิกใช้บริการการลงทุนตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ เมื่อสัญญาการใช้บริการการลงทุนสิ้น
สุดลงไม่วา่ ด้วยเหตุใด บริษทั มีสทิ ธิทจี่ ะขายคืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั ได้ซอื้ ตามค�ำสัง่ ของลูกค้า (รวมถึงหน่วยลงทุนของลูกค้า
ทีอ่ ยูใ่ นความครอบครองของบริษทั ) เพือ่ น�ำเงินทีไ่ ด้มาช�ำระหนีข้ องลูกค้าทีม่ อี ยูต่ อ่ บริษทั ก่อน และหากมีเงินเหลืออยูเ่ ท่าใด
บริษทั จะส่งมอบเงินดังกล่าวให้แก่ลกู ค้าด้วยวิธนี ำ� เงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าตามทีแ่ จ้งไว้กบั บริษทั หรือส่งมอบเช็คระบุ
ชื่อลูกค้า หรือด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร

ลงชือ
่ ................................................................................................................................. ลายมือชือ
่ ลูกค้า
(
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เอกสารแนบ 5
แบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลส�ำหรับบุคคลธรรมดา
FundConnext ที่จัดท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
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FundConnext
ชื่อบริษัทผู้ให้บริการ Intermediary name

วันที่ Date

-

-

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening
เลขที่ No. บัตรประชาชน ID Card
บัตรตลอดชีพ Not Expired
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (ฺA.D.)
บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card เลขที่ No. วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (ฺA.D.)
หนังสือเดินทาง Passport
เลขที่ No.
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (ฺA.D.)
ประเทศที่ออก Issuing Country
นางสาว Miss
อื่นๆ Other
คำนำหน้า Title* นาย Mr.
นาง Mrs.
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)*
Name - Surname (English)*
วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (ฺA.D.)*
ประเทศเจ้าของสัญชาติ Nationality*
สมรส Married
สถานภาพ Marital Status*
โสด Single
ข้อมูลคู่สมรส Spouse Information
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
Name - Surname (English)

ประเภทหลักฐาน*
ID Type

ข้อมูลติดต่อ Contact Information
โทรศัพท์มือถือ Mobile Phone*
โทรสาร Fax

โทรศัพท์พื้นฐาน Home Telephone
อีเมล์ E-mail

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document*
เลขที่ Address No.
หมู่ที่ Moo No.
อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban
ซอย Soi
ถนน Road
ชั้น Floor
เลขที่ห้อง Room No.
แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon
เขต/อำเภอ District/Amphur
จังหวัด Province
ประเทศ Country
รหัสไปรษณีย์ Postal Code
ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address*
อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)
ตามประเภทหลักฐาน
Other (Please specify below)
Same as Address as specified in the identification document
เลขที่ Address No.
หมู่ที่ Moo No.
อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban
ซอย Soi
ถนน Road
ชั้น Floor
เลขที่ห้อง Room No.
แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon
เขต/อำเภอ District/Amphur
จังหวัด Province
ประเทศ Country
รหัสไปรษณีย์ Postal Code
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FundConnext
1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening
อาชีพ Occupation*
นักลงทุน Investor
เกษตรกร Agriculturist
แม่บ้าน / พ่อบ้าน Housewife
นักเรียน / นักศึกษา Student
เกษียณอายุ Retirement
พระภิกษุ / นักบวช Buddhist Monk / Priest
กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน
If you choose the following occupations, Please also specify workplase address
พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee
พนักงานบริษัท Corporate Employee
แพทย์ / พยาบาล Doctor / Nurse
กิจการครอบครัว Family Business
ครู / อาจารย์ Teacher
นักการเมือง Politician
ข้าราชการ Government Employee
เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว Business Owner
อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)
อาชีพอิสระ Self-Employed
ประเภทธุรกิจ Business Type
(เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว, กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)
If you choose the Self-Employed, Business Owner, Family Business or Other
ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading
อาวุธยุทธภัณฑ์ Armament
คาสิโน / การพนัน Casino / Gambling
สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า Co-operative/Foundation/Association/Club/Temple/Mosque/Shrine
โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ Domestic or International Money Transfer
สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ Entertainment Business
การเงิน / ธนาคาร Financial Service / Banking
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange
โรงแรม / ภัตตาคาร Hotel / Restaurant
ประกันภัย / ประกันชีวิต Insurance / Assurance
ค้าอัญมณี / ทอง Jewelry / Gold Trading
อสังหาริมทรัพย์ Property / Real Estate
ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ Foreign Worker Employment Agency
ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์ Travel Industry / Travel Agency
มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา University / School / Education Center
อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)
ที่อยู่สถานที่ทำงาน Workplace Address
ชื่อสถานที่ทำงาน Company name
เลขที่ Address No.
หมู่ที่ Moo No.
อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban
ซอย Soi
ถนน Road
ชั้น Floor
เลขที่ห้อง Room No.
แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon
เขต/อำเภอ District/Amphur
จังหวัด Province
ประเทศ Country
รหัสไปรษณีย์ Postal Code
ตำแหน่งงาน Position
* Required
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FundConnext
1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening
ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินทุน Country's Source of income / Investment Fund *
ประเทศไทย Thailand
ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)
Other countries (Please specify)
แหล่งที่มาของรายได้ Source of Income* (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ You can select more than 1 item)
มรดก Inheritance
เงินเดือน Salary
การลงทุน Investment
เงินออม Savings
ประกอบธุรกิจ Own Business
เงินเกษียณ Retirement Fund
อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)
รายได้ต่อเดือน (บาท) Monthly Income (Baht)*
0 - 15,000
15,0001 - 30,000
30,001 - 50,000
50,001 - 100,000
100,001 - 500,000

500,001 - 1,000,000
1,000,001 - 4,000,000
4,000,001 - 10,000,000
> 10,000,000

มูลค่าทรัพย์สิน (โปรดระบุ) Asset Value (Please specify)

บาท Baht

(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สุทธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย)
(Assets include deposits, direct investments in securities or derivatives, net assets (not including residential real estate)

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person?
ใช่ Yes ตำแหน่งงาน Position
ไม่ใช่ No
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร Mailing Address*
ตามประเภทหลักฐาน
ตามที่อยู่ปัจจุบัน Current Address
Same as Address as specified in the identification document
ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน Workplace Address
อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)
เลขที่ Address No.
หมู่ที่ Moo No.
อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban
ซอย Soi
ถนน Road
ชั้น Floor
เลขที่ห้อง Room No.
แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon
เขต/อำเภอ District/Amphur
จังหวัด Province
ประเทศ Country
รหัสไปรษณีย์ Postal Code
วิธีการรับเอกสาร Mailing Method

(บริษัทจะจัดส่งเอกสารตามช่องทางที่ท่านเลือกหรือเป็นไปตามที่วิธีการนำส่งที่สามารถดำเนินการได้)
(Documents will be delivered according to the selected or available channel)

ตามอีเมล (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก)
E-mail (If you choose this option, your documents will be sent to your email address as a main contact channel)
โทรสาร Fax
ไปรษณีย์ Post

* Required
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FundConnext
2. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund
วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective*
เพื่อการเกษียณ Retirement Investment
เพื่อการลงทุน For Investment
เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี For Tax Benefits
อื่นๆ (โปรดระบุ)
Other (Please specify)
บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Bank Account for Subscription
ลำดับ
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
บัญชีหลัก
No. Main Bank Account
Bank
Branch
Account No.
1
2
3
4
5

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend*
ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Same as Bank Account for Subscription
บัญชีอื่นๆ (โปรดระบุ) Other Account (Please specify)
ลำดับ
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ชื่อบัญชี
บัญชีหลัก
No. Main Bank Account
Account Name
Bank
Branch
Account No.
1
2
3
4
5
หมายเหตุ: บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย และเงินปันล ผู้ถือหน่วยและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
Remark: For bank Account for subscription and bank Account for redemption proceeds and dividend, the securities holder and the
account holder must be the same person.

(

ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

)

* Required
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ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnext กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว (“บริษัทจัดการ”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (“ผู้ลงทุน”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
The terms and conditions for the mutual fund account opening as specified herein are an integral part of the mutual fund account opening application form through
FundConnext service with the participating Asset Management Company (“Asset Management Company”) whereby the mutual fund account opening applicant
(“Investor”) has signed such form as acknowledgement/agreement to be bound by and to comply with the following terms and conditions:
1. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัท
จัดการทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบ
ทางอิเล็กทรอนิคส์อื่นใด) ผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร
The Investor accept and agrees that the Asset Management Company is able to use the original copy of the mutual fund account opening application form and
relevant supporting documents all previously signed by the Investor as documents for the mutual fund account opening for all the Asset Management Companies
in which the Investor intends to open the mutual fund account. In the event that the Asset Management Company uses the copy of the aforesaid documents
(hard copy, copy in the form of scanned information or copy stored in any other electronic format), the Investor agrees that such copy is legally enforceable and
binding upon the Investor as if they are the original documents.
2. ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตามข้อสอบถามเป็น
ครั้งคราวของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูป
แบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไป
ยังผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูล
ปัจจุบันของผู้ลงทุน
The Investor represents and confirms that the information provided in the mutual fund account opening application form and relevant supporting documents, the
customer risk profile and/or the questionnaire prepared by the Asset Management Company from time to time, are truthful, complete, and up-to-date. Should there
be any changes to such information in the future; the Investor agrees to notify the Asset Management Company without delay, in a written form or in any other form
acceptable to the Asset Management Company. In case any subsequent contact is made by the Asset Management Company to the Investor by using the method
as specified in Clause 8 for the purpose of confirming or updating the aforementioned information and the Investor fails to notify the changes or does not respond
in accordance with the method and within the period of time prescribed by the Asset Management Company, the Investor accepts and agrees that the Asset
Management Company may use the existing latest information as the up-to-date information of the Investor.
3. ผู้ลงทุนขอให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการเก็บรวบรวม ใช้ ส่งหรือโอนไปต่างประเทศ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลของผู้ลงทุน รวมทั้งข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนรวมทั้งหมดที่
ผู้ลงทุนมีกับบริษัทจัดการให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือเพื่อประโยชน์
ในการให้บริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนแก่ผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินการตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมี
หน้าที่ต้องปฏิบัติ
The Investor irrevocably consents to the Asset Management Company for the collecting, using, sending, transferring outside Thailand, or disclosing information of the
Investor including any information in all the mutual fund accounts that the Investor has with the Asset Management Company to the following persons as the Asset
Management Company deems appropriate for the purpose of inspection and/or compliance with the domestic and foreign law and/or for the purpose of services or
offer of investment products to the Investor and/or for the operation of the Asset Management Company or fund and/or for compliance with the obligations that
the Asset Management Company or the fund has to comply with:
(1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน
A person relating to the operation or investment of the Asset Management Company or the fund;
(2) หน่วยงานหรือองค์กรใดๆของรัฐทั้งในและต่างประเทศ
Any state authority or agency both in Thailand and overseas; and
(3) บุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น
Any person whom the Asset Management Company deems necessitated use such information for the purposes mentioned above..
4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการในการนำส่งข้อมูล เอกสาร และหรือคำยินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและ
ต่างประเทศหรือตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ หรือเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน หรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน หรือผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนด และเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถระงับการให้บริการใดๆอันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ รวมทั้งดำเนินการปิดบัญชี
กองทุนรวมของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนขอมอบอำนาจ และขอให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชี
กองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการดำเนินการ
ดังกล่าวบริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
In an event the Investor fails to comply with the request of the Asset Management Company for the provision of additional information, documents and/or consent
for the discharging of duties by the Asset Management Company or the fund as required by the domestic or foreign law or pursuant to the obligations that the Asset
Management Company or the fund have to comply with or where it is necessary for the operation or investment of the Asset Management Company or the fund, or
the Investor fails to comply with the terms and conditions for the mutual fund account opening, the Investor accept and agrees that the Asset Management
Company may suspend any services related to the Investor’s mutual fund account including the closing of the Investor’s mutual fund account. In this regard, the
Investor hereby authorizes and irrevocably consents to the Asset Management Company to close the Investor’s mutual fund account and/or to redeem the
investment units for the closing of the Investor’s mutual fund account, as the Asset Management Company deems appropriate as if such action has been taken by
the Investor itself. The Investor agrees not to demand/claim for any damages arising thereof from the Asset Management Company.
5. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงแสดงเหตุผล
ใดๆแก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงการสงวนสิทธิที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไข
และข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้
The Investor acknowledges and agrees that the Asset Management Company reserves the right not to approve or accept the mutual fund account opening
application form or not to proceed with any transaction of the Investor in whole or in part without having to provide any reason to the Investor and the decision of
the Asset Management Company is deemed final. In this regard, the right reservation pursuant to the terms of service, the duty of the Asset Management Company
specified in the fund prospectus and other conditions and terms prescribed by the Asset Management Company shall be included.
6. ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยผ่านบริการ FundConnext หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับ
เปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการ FundConnext ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจาก
บริการ FundConnext มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยื่นแบบฟอร์มคำสั่งในการทำรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์ และ
ใช้อ้างอิงสำหรับการทำรายการของผู้ลงทุนได้
In an event that the distributor sends a subscription/redemption/switching order of the Investor to the Asset Management Company through FundConnext service or
the Investor sends a subscription/redemption/switching order through the internet system of the FundConnext service provider, the Investor agrees that the
information on the order received by the Asset Management Company from the FundConnext service is binding upon the Investor as if the Investor has signed and
sent such order to the Asset Management Company and shall constitutes a complete and correct evidence and is admissible in all respect, which can be used as
a reference to the transaction conducted by the Investor.

88

Page 6

FundConnext
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening
7. ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน หรือคู่มือการลงทุนใน SSF, SSFX, LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุน
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า
The Investor confirms that prior to each investment the Investor has already received the prospectus, the investment handbook for the SSF, SSFX, LTF or RMF
investment as the case may be, or other documents used in the sale of investment units from the Asset Management Company and/or the distributor and/or an
individual responsible for contacting the Investor as well as the personnel with the duty to sell the investment units of such person and that the Investor has a
thorough knowledge and understanding in the investment in the mutual fund’s investment units and that:
(1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
Prior to each investment in the investment units, the Investor should thoroughly study the information as specified in the fund prospectus;
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
The investment in investment units is not cash-deposit and there are investment risks involved. The Investor may earn a larger or smaller sum than the
original principal invested. Furthermore, proceeds from redemption order may not be executed as instructed.
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ใน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด อันได้แก่
In the event that the Asset Management Company and/or the distributor and/or an Investment Advisor/Individual Investment Planner responsible for
contacting the Investor as appointed by the Asset Management Company (including the personnel responsible for accepting the redemption order from such
person) provide general or specific investment advice to the Investor, the Investor will be receiving the warning on various issues in accordance with the rules,
conditions and procedure prescribed by the Securities and Exchange Commission as follows:
(ก) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
The warning on risks associated with the investment in investment units;
(ข) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ
The warning on risks associated with the investment in each that particular mutual fund;
(ค) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวมิใช่คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำนึงถึงวัตถุ
ประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน
The warning in the case of general advice that such advice is not tailored to the Investor specifically and that such advice is not a result of the
analysis or consideration of the Investor’s objectives, financial status and investor’s need and
(ง) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนด ผู้ลงทุน
ยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ
The warning in the case of specific advice that if the Investor refuses to provide his/her personal information or an up-to-date personal information,
the Investor may receive advice that is not suitable to the Investor’s objectives, financial status and investor’s needs since such advice has been
made taking into consideration only the information disclosed by the Investor or the disclosure of which is mandated by law. The Investor confirms
that the investment decision is made by the Investor on its own accord and does not have any binding upon the Asset Management Company and
the Asset Management Company assumes no liability whatsoever in any respect;
(4) สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม SSF, SSFX, LTF และ RMF ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน SSF, SSFX, LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี และ
ผู้ลงทุนรับทราบว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSF, SSFX, RMF และ LTF
ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
For the Investor in SSF, SSFX, LTF and RMF, the Investor has read and understood the statements that appear in the investment handbook for the SSF, SSFX,
LTF or RMF investment as the case may be and the Investor acknowledges that the Asset Management Company is not providing any advice or consultation
on tax matter for the Investor. In addition, the Investor will not be able to distribute, dispose of, transfer, pledge or use as collateral the investment units of
SSF, SSFX, RMF and LTF.
8. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทาง
โทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์
(เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็คทรอนิกส์ (email address) ที่อยู่ที่ระบุไว้
ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้
ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้ หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตามสำหรับ
ในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ที่กล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดี
หรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็คทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่ที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดี ให้
ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
For any communication, contact, letter and/or notice and/or any other documents or information to be made/sent to the Investor, the Asset Management Company
may use various means be it via telephone, facsimile, SMS, email, registered or unregistered mail, physical delivery, applications, online social media (such as LINE,
WhatsApp, Messenger or Facebook) or any other communication methods. In the event information is sent via telephone number, facsimile number or email
address specified in the mutual fund account opening application form or as latest changes notified in written to the Asset Management Company or via application
downloaded by the Investor or disseminated on an online social media followed by or subscribed to by the Investor, it shall be deemed that the information has
been duly sent to the Investor regardless of whether the information has been received by the Investor or other person or whether the information has been read.
In the event that the information cannot be sent because the Investor changes his/her domicile or address, or his/her domicile has been demolished without any
notification of such change or demolition in writing to the Asset Management Company, or because the telephone number, facsimile number, email address or
address last notified by the Investor in writing is incorrect or not updated, the Investor shall be deemed to have duly received and acknowledged the letter, notice,
information or any other document sent from the Asset Management Company.
9. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้น
ตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใดๆเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA
Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้
หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้
ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้น
สงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้
In order for the Asset Management Company (including all funds under the management of the Asset Management Company), distributor and persons relating to the
fund to be able to comply with their duty under the relevant domestic and foreign law (including FATCA, the law on anti-money laundering and the law on the
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prevention and suppression of financial support to terrorism) and to reduce the procedure for the submission of documents, agreement on the duty of the Investor,
any information, confirmation and consent related to self-identification and disclosure of information/withholding tax (including FATCA Form and documents referred
to in FATCA Form) by the Investor (hereinafter called “Documents and Information”) to each of the aforesaid persons subject to the terms and conditions of this
mutual fund account opening, in case the Investor gives or will give the Documents and Information to any of the aforesaid persons, the Investor agrees and
consents to such persons including their representatives to use such Documents and Information as if the Investor has given such Documents and Information to all
the aforesaid persons, and all of such aforesaid persons are entitled to send/use the Documents and Information among themselves. The Asset Management
Company and/or each of the aforesaid persons reserve the right to subsequently request additional Documents and Information from the Investor.
10. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ตามที่แต่ละบริษัท
จัดการจะกำหนด รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม
เพิ่มเติมของแต่ละบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว
The Investor agrees to be bound by and comply with the criteria and conditions in the prospectus of each fund in which the Investor has invested in, the terms and
conditions in the subscription/redemption/switching forms, the rules and procedures relevant to the unitholders as well as any terms and conditions for the mutual
fund account opening in addition to this terms and conditions for the mutual fund account opening form as may be prescribed by each Asset Management
Company including any future amendment thereof. The Investor may examine the rules and procedures relevant to the unitholders as well as the additional terms
and conditions for the mutual fund account opening of each Asset Management Company on its relevant website.
11. ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฎต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ใช้บริการ FundConnext แล้ว
The Investor accepts and agrees that this terms and conditions for the mutual fund account opening will continue to be binding upon the Investor even if any Asset
Management Companies or the distributors have subsequently terminated or no longer used the service of FundConnext
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