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การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื �อขายหลกัทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื �อขายล่วงหน้า 

• กรุณากรอกข้อมลูและลงนามใน  เอกสารเปิดบญัชีลกูค้า  เอกสารข้อกําหนดและเงื!อนไขเกี!ยวกบัการให้บริการด้านการเงิน 
หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร และ/หรือเอกสารที!เกี!ยวข้องให้ครบถ้วน 

• จดัเตรียม เอกสาร/หลกัฐานประกอบการเปิดบญัชี พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง ดงัตอ่ไปนี . 

 □ สําเนาบตัรประชาชน หรือ สําเนาหนงัสือเดินทาง หรือ สําเนาบตัรข้าราชการ / ชดุ 

 □ สําเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคารที!มีชื!อและเลขที!บญัชีธนาคาร / ชดุ 

 □ เอกสารประกอบการพิจารณาวงเงินสําหรับการซื .อหลกัทรัพย์ (สามารถแสดงได้มากกวา่ / ประเภท) / ชดุ 
 เชน่ สําเนาบญัชีธนาคารย้อนหลงั 3 เดือน, เอกสารแสดงการลงทนุในหลกัทรัพย์ย้อนหลงั 3 เดือน, สลิปเงินเดือน หรือสําเนาใบหลกัทรัพย์ 

 □ เอกสารเพิ!มเติม กรณีบคุคลตา่งด้าว ควรแสดงใบอนญุาตทํางาน (Work Permit) (ถ้ามี) /ชดุ 

 □ เอกสารเพิ!มเติม กรณีมอบอํานาจ สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ รับมอบอํานาจ อยา่งละ / ชดุ, อากรแสตมป์ AB บาท 

การจัดส่งเอกสารและหลักฐานการเปิดบัญช ี

•  สามารถจดัสง่เอกสารทางไปรษณีย์ มาที! 

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด 
ฝ่าย สนบัสนนุการตลาด (Marketing Administrative) (เปิดบญัชี) 
เลขที! /LM อาคารเกษร ทาวเวอร์ 
ชั .น /N-/P ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร /BAAB 

• หรือติดตอ่มายงัเจ้าหน้าที!บริษัทฯ ฝ่ายออนไลน์ เซอร์วิส (Online Service) เบอร์โทรศพัท์ B LBBX YBBB 
 

 

หมายเหตุ : 

-  ทา่นสามารถสมคัรใช้บริการหกับญัชีอตัโนมตัิ (ATS) ด้วยตนเองได้โดยตรงกบัธนาคาร ผา่นชอ่งทางตา่งๆ อาทิ  ATM, Online Banking, 
Call Center ธนาคาร เพื!อลดระยะเวลาการสมคัรใช้บริการฯ ATS ซึ!งตามปกติธนาคารจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอนมุตัิประมาณ L สปัดาห์ 

-  สอบถามวิธีการสมคัร ATS ด้วยตนเองเพิ!มเติมได้ที!ฝ่ายออนไลน์ เซอร์วิส (Online Service) เบอร์โทรศพัท์ B LBBX YBBB หรือที!เว็บไซต์ www.yuanta.co.th 
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วนัที!   /   /  

    ข้าพเจ้าฯ ในฐานะลูกค้าหรือผู้ ขอใช้บริการ มีความประสงค์เปิดบัญชีและตกลงให้ข้อมลูแก่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ("บริษัทฯ") 
เพื!อประกอบการเปิดบัญชีซื .อขาย หรือทําธุรกรรมที!เกี!ยวกับหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาซื .อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี . 

ประเภทบัญช ี

□ บญัชีซื .อขายหลกัทรัพย์ (Equity)  ◯ บญัชี Cash ◯ บญัชี Cash Balance ◯ บญัชี Credit Balance 

□ บญัชีซื .อขายสญัญาซื .อขายล่วงหน้า (Derivatives)  ◯ บญัชี TFEX-0 ◯ บญัชี TFEX-4 (Settrade)  ◯ บญัชี MT4 

□ บญัชีซื .อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (Global Trading) 
□ บญัชีซื .อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 

□ บญัชีซื .อขายตราสารหนี . 

□ บญัชีบริการออกแบบการลงทุน (Yuanta Wealth) ◯ บญัชี Alpha Wealth ◯ บญัชี My Wealth 
บริการอื&นๆ บนบัญชี 

□ ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (SBL) ◯ อตัราให้ยืม Low Rate (ตามประกาศบริษัทฯ) ◯ อตัราให้ยืม High Rate (ตามประกาศบริษัทฯ) 

□ ธุรกรรม Equity Linked Note (ELN) 
ข้อมูลส่วนตัว 

◯ นาย ◯ นาง ◯ นางสาว ◯ อื!นๆ   
ชื!อ (ภาษาไทย)    นามสกลุ  
ชื!อ (ภาษาองักฤษ)    นามสกลุ  
วนั / เดือน / ปี เกิด   /  /     อาย ุ ปี  สญัชาต ิ  

ประเภทบตัร ◯ บตัรประจําตวัประชาชน ◯ บตัรข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ ◯ หนงัสือเดินทาง 
เลขที!บตัร  วนัที!ออกบตัร  /  /  วนัที!หมดอาย ุ  /  /  

การศกึษาสงูสดุ         ◯ ปริญญาตรี ◯ สงูกวา่ปริญญาตรี ◯ อื!นๆ  

สถานะภาพสมรส     ◯ โสด ◯ สมรส มีบตุรอยูใ่นอปุการะ คน 

ข้อมลูคูส่มรส ชื!อ-นามสกลุ  เลขที!บตัรประจําตวัประชาชน  
อาชีพ  ตําแหน่งงาน  
สถานที!ทํางาน  รายได้ตอ่ปี บาท 

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ 
อาชีพ 
 ◯ ข้าราชการ ◯ พนกังานรัฐวิสาหกิจ ◯ พนกังานบริษัท ◯ พนกังานธนาคาร/สถาบนัการเงิน 
 ◯ เกษียณ ◯ นกัลงทนุ ◯ พอ่บ้าน / แมบ้่าน ◯ นกัศกึษา 
 ◯ เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ / ค้าขาย     ◯ อื!นๆ (โปรดระบ ุอาชีพ)   
ประเภทธุรกิจ 
 ◯ ธุรกิจซื .อขายเพชรพลอย/อญัมณี หรือโลหะมีคา่/ทองคํา ◯ ธุรกิจสถานบริการ ◯ ธุรกิจค้าของเก่า/วตัถโุบราณ 
 ◯ ธุรกิจนายหน้าหรือตวัแทนซื .อขายอสงัหาริมทรัพย์ ◯ ธุรกิจผลิต/ค้าอาวธุ ◯ ธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ 
 ◯ ธุรกิจรับแลกเปลี!ยนเงินตราตา่งประเทศ ◯ ธุรกิจนายหน้ารับจดัหางาน ◯ องค์กรไมแ่สวงหาผลกําไร (NGO) 
 ◯ ธุรกิจโอนเงินและรับโอนเงิน ทั .งในและตา่งประเทศ ◯ ธุรกิจทอ่งเที!ยว/ทวัร์/มคัคเุทศน์ ◯ ธุรกิจคาสิโนและการพนนั 
 ◯ ธุรกิจหรือให้เชา่ซื .อรถยนต์/รถยนต์มือสอง ◯ อื!นๆ (โปรดระบ ุประเภทธุรกิจ)   
ชื!อสถานที!ทํางาน / สถานศกึษา / สถานกิจการ ชื!อหน่วยงาน  
ตําแหน่งงาน  อายงุาน ปี 
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ข้อมูลทางการเงนิ/วตัถุประสงค์ในการลงทุน 

รายได้ต่อปี โปรดระบ*ุ* 
 ◯ ตํ!ากวา่ 500,000 บาท ◯ ตั .งแต ่500,001 - 1,000,000 บาท ◯ ตั .งแต ่1,000,001 - 4,000,000 บาท 
 ◯ ตั .งแต ่4,000,001 - 10,000,000 บาท ◯ ตั .งแต ่10,000,0001 บาทขึ .นไป 
มูลค่าทรัพย์สินส่วนตัว โปรดระบ*ุ* 
 ◯ ตํ!ากวา่ 2,000,000 บาท ◯ ตั .งแต ่2,000,001 - 5,000,000 บาท ◯ ตั .งแต ่5,000,001 - 10,000,000 บาท 
 ◯ ตั .งแต ่10,000,001 - 30,000,000 บาท ◯ ตั .งแต ่30,000,001 - 50,000,000 บาท ◯ ตั .งแต ่50,000,001 – 70,000,000 บาท 
 ◯ ตั .งแต ่70,000,001 บาทขึ .นไป 
** โปรดระบ ุ� เพือประกอบการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของลกุคา้และการลงทนุในผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุทีมีความเสียงสงูหรือมีความซบัซ้อน เช่น ตราสารหนี- , ELN   

แหล่งที&มาของรายได้/เงนิลงทุน ◯ เงินเดือน ◯ เงินออม ◯ การประกอบธุรกิจ ◯ อื!นๆ (โปรดระบ)ุ  

ประเทศที&มาของรายได้/เงนิลงทุน ◯ ประเทศไทย ◯ ประเทศอื!น(โปรดระบ)ุ   

วัตถุประสงค์ในการลงทุน ◯ ระยะยาว ◯ ระยะปานกลาง ◯ ระยะสั .น ◯ อื!นๆ (โปรดระบ)ุ   

ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลที&อยู่ของลกูค้า 

ข้อมูลการติดต่อ** E-mail address  เบอร์โทรศพัท์ / มือถือ  
** ข้อมูลการตดิต่อที&ลูกค้าให้ไว้ต่อบริษัทฯ เป็นข้อมูลที&สําคัญ หากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี&ยนแปลงไป ลูกค้าตกลงที&จะแจ้งข้อมูลที&เป็นปัจจุบันให้บริษัทฯ ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรทันที หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเปลี&ยนแปลงให้ถือว่าข้อมูลการตดิต่อที&ลูกค้าได้ให้ไว้ต่อบริษัทฯ ล่าสุดเป็นข้อมูลที&ถูกต้องและเป็นปัจจุบันแล้ว 

ข้อมูลเครือข่ายสังคมอื&นๆ Facebook  Line ID  
ข้อมูลที&อยู่ รายละเอียดที&อยู่  

7. ที&อยู่ทะเบียนบ้าน เลขที!  หมูท่ี!  อาคาร/หมูบ้่าน  
ซอย   ถนน  

ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต  

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์  

9. ที&อยู่ปัจจุบัน ◯ ตรงกบัทะเบียนบ้าน ◯ ที!อยูอื่!น (โปรดระบ)ุ 

เลขที!  หมูท่ี!  อาคาร/หมูบ้่าน  

ซอย   ถนน  

ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต  

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์  

:. สถานที&ทาํงาน ◯ ตรงกบัทะเบียนบ้าน ◯ ตรงกบัที!อยูปั่จจบุนั ◯ ที!อยูอื่!น (โปรดระบ)ุ 

เลขที!  หมูท่ี!  อาคาร/หมูบ้่าน  

ซอย   ถนน  

ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต  

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   โทรศพัท์  

4. สถานที&ติดต่อทางไปรษณีย์ ◯ ตรงกบัทะเบียนบ้าน ◯ ตรงกบัที!อยูปั่จจบุนั ◯ ตรงกบัสถานที!ทํางาน ◯ ที!อยูอื่!น (โปรดระบ)ุ  

เลขที!  หมูท่ี!  อาคาร/หมูบ้่าน  

ซอย   ถนน  

ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต  

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   
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ข้อมูลบุคคลที&สามารถตดิต่อได้ (กรณีเร่งด่วนและไม่สามารถติดต่อลกูค้าได้) 

ชื!อ-นามสกลุ  เลขที!บตัรประจําตวัประชาชน  

สถานที&ติดต่อ เลขที!  หมูท่ี!  อาคาร / หมูบ้่าน  ซอย  

ถนน   ตําบล / แขวง  อําเภอ / เขต  

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์  โทรศพัท์ / มือถือ  

E-mail address   ความสมัพนัธ์  

ข้อมูลธนาคารเพื&อการชาํระราคา 

บัญชีเงนิฝากธนาคารเพื&อการชาํระราคาโดยการหกับัญชีอัตโนมัติ (ATS) 

 ◯ ธนาคารกรุงเทพ ◯ ธนาคารกสิกรไทย ◯ ธนาคารไทยพาณิชย์ ◯ ธนาคารธนชาต 

 ◯ ธนาคารทหารไทย ◯ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ◯ ธนาคารกรุงไทย ◯ ธนาคารยโูอบี 

 ◯ ธนาคารเกียรตินาคิน ◯ ธนาคารทิสโก้ ◯ ธนาคารซีไอเอ็มบี ◯ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ 

ชื!อบญัชี  สาขา  

เลขที!บญัชี  ประเภทบญัชี ◯ ออมทรัพย์ ◯ กระแสรายวนั 
E-Dividend 
เพื!อให้การบริการมีประสทิธิภาพ และเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ลกูค้า การจ่ายเงินปันผล/ดอกเบี .ย และสทิธิอื!น  ๆที!เป็นตวัเงินโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั และ/หรือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย จะนําฝากเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารเดียวกันกบับญัชีที!ท่านใช้ในการหกับญัชีอตัโนมตัิ (ATS) ที!ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ บริการนี .ใช้สําหรับหลกัทรัพย์ในบญัชีซื .อขาย
หลกัทรัพย์ของท่านที!มีอยู่กบับริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด เท่านั .น หากท่านประสงค์ที!จะไม่ใช้บริการ E-Dividend กรุณาแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที! ท่านสามารถสอบถาม
ข้อมลูเพิ!มเตมิได้ที!ฝ่ายออนไลน์ เซอร์วิส (Online Service) โทรศพัท์ BL-BBX YBBB 

ข้อกาํหนดการให้บริการจัดส่งข้อมูล/เอกสาร 

E-Document 
เพื!อให้การบริการมีประสทิธิภาพและเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ลกูค้า บริษัทฯ จะทําการสง่ข้อมลู,รายงานและเอกสารอื!นใด เช่น ใบยืนยนัการซื .อขายหลกัทรัพย์(Confirmation), 
รายงานการลงทุนประจําเดือน(Monthly Statement) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(Email) โดยจะจัดส่งตามที!อยู่ไปรษณีย์ทางอิเล็กทรอนิกส์       
(Email Address) ที!ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ หากท่านประสงค์ที&จะรับเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์กรุณาแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที&บริษัทฯ ท่านสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ&มเตมิได้ที&ฝ่ายออนไลน์ เซอร์วสิ (Online Service) โทรศัพท์ R9-RRS TRRR 

แบบแสดงตนทั&วไปของลูกค้า 

1. ข้าพเจ้ารับรองวา่ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบญัชีและเป็นผู้ รับผลประโยชน์1ที!แท้จริงจากการซื .อขายหลกัทรัพย์และ/หรือ ◯ ใช ่ ◯ ไมใ่ช ่(โปรดระบ)ุ 
 สญัญาซื .อขายลว่งหน้าในบญัชีนี . 

 ชื!อ-นามสกลุ  เลขที!บตัรประชาชน  
 ความสมัพนัธ์  

2. ข้าพเจ้ารับรองวา่ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบญัชีมีอํานาจควบคมุการซื .อขายหลกัทรัพย์และ/หรือสญัญาซื .อขายลว่งหน้าในบญัชีนี . ◯ ใช ่ ◯ ไมใ่ช ่(โปรดระบ)ุ  

 ชื!อ-นามสกลุ  เลขที!บตัรประชาชน  
 ความสมัพนัธ์  

3. ข้าพเจ้ามีความเกี!ยวข้องกบัพนกังานของบริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั ◯ ไมมี่ ◯ มี (โปรดระบ)ุ 

 ชื!อ-นามสกลุ  เลขที!บตัรประชาชน  
 ฝ่ายงาน  ความเกี!ยวข้อง  เบอร์โทรศพัท์ / มือถือ  

4. ผู้ รับมอบอํานาจในการซื .อขายหรือทําธุรกรรมที!เกี!ยวกบัหลกัทรัพย์และ/หรือสญัญาซื .อขายลว่งหน้า ◯ ไมมี่ ◯ มี (โปรดระบ)ุ 

 ชื!อ-นามสกลุ  เลขที!บตัรประชาชน  
 ความสมัพนัธ์  เบอร์โทรศพัท์ / มือถือ  



 

เอกสารเปิดบญัชีลกูค้าสําหรับบคุคลธรรมดา  4/11 

แบบแสดงตนทั&วไปของลูกค้า 

5. ข้าพเจ้าและคูส่มรสไมมี่ประวตัิการกระทําความผิดมลูฐาน2 ตาม พรบ. ป้องกนัและปราบปรามกฎหมายฟอกเงินและ ◯ ไมมี่ ◯ มี (โปรดระบ)ุ 
 พรบ.ป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุที!มีอานภุาพทําลายล้างสงู 

 มลูฐานความผิด  ปี พ.ศ. ที!กระทําความผิด  

6. การดํารงตําแหน่งทางการเมือง3 ของข้าพเจ้า ◯ ไมมี่ ◯ มี (โปรดระบ)ุ  

       ตําแหน่งทางการเมือง  ปี พ.ศ. ที!ดํารงตําแหน่ง  

7. การดํารงตําแหน่งทางการเมือง3 ของบิดา / มารดา / คูส่มรส / บตุร / ผู้ รับมอบอํานาจ ◯ ไมมี่ ◯ มี (โปรดระบ)ุ  

      ตําแหน่งทางการเมือง  ปี พ.ศ. ที!ดํารงตําแหน่ง  

แบบแสดงตนทั&วไปของผู้รับมอบอาํนาจ **เฉพาะกรณีมีการทํามอบอํานาจ** 

ชื!อ (ภาษาไทย)    นามสกลุ  
ชื!อ (ภาษาองักฤษ)    นามสกลุ  
เลขที!บตัร  วนัที!ออกบตัร  /  /  วนัที!หมดอาย ุ  /  /  
วนั / เดือน / ปี เกิด   /  /   อาย ุ ปี  สญัชาต ิ  

เบอร์โทรศพัท์ /มือถือ  E-mail address  
อาชีพ  ชื!อสถานที!ทํางาน  
ประเภทธุรกิจ   
กรณีผู้ รับมอบอํานาจเป็นคนตา่งด้าว โปรดระบทุี!อยูใ่นประเทศเจ้าของสญัชาติ  
    
    

1. ผู้ รับมอบอํานาจไมมี่ประวตัิการกระทําความผิดมลูฐาน2ตาม พรบ.ป้องกนั และปราบปรามกฎหมายฟอกเงิน และพรบ. ◯ ไมมี่ ◯ มี (โปรดระบ)ุ 
ป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุที!มีอานภุาพทําลายล้างสงู  

 มลูฐานความผิด  ปี พ.ศ. ที!กระทําความผิด  

2. การดํารงตําแหน่งทางการเมือง3ของผู้ รับมอบอํานาจ ◯ ไมมี่ ◯ มี (โปรดระบ)ุ 

      ตําแหน่งทางการเมือง  ปี พ.ศ. ที!ดํารงตําแหน่ง  

3. ผู้ รับมอบอํานาจมีความเกี!ยวข้องกับพนกังานของบริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั  ◯ ไมมี่ ◯ มี (โปรดระบ)ุ 

ชื!อ-นามสกลุ  เลขที!บตัรประชาชน  
 ฝ่ายงาน  ความเกี!ยวข้อง  เบอร์โทรศพัท์ / มือถือ  

 

2) เจ้าของบญัชีและเป็นผูร้ับผลประโยชน์ หมายถึง บคุคลผูเ้ป็นเจ้าของบญัชีทีแทจ้ริง หรือ มีอํานาจควบคมุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจของลูกคา้กบัสถาบนัการเงิน หรือ บคุคลทีลูกค้า
ทําธุรกรรมแทน หรือบคุคลผูใ้ชอํ้านาจควบคมุนิติบคุคล 

:) ความผิดมูลฐาน หมายถึง ฐานความผิดทีนําไปสู่การฟอกเงินตามทีกฎหมายกําหนด เช่น ความผิดเกียวกบัยาเสพติด ความผิดเกียวกบัค้ามนษุย์ ความผิดเกียวกบัการพนนั 
ความผิดเกียวกบัการลกัทรัพย์ ฉ้อโกงหรือยกัยอกทรัพย์ ความผิดเกียวกบัการฉ้อโกงประชาชน ความผิดต่อหนา้ทีราชการ ความผิดเกียวกบัการก่อการร้าย ความผิดเกียวกบัการ
ปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บตัรอิเล็กทรอนิกส์ หนงัสือเดินทาง ความผิดเกียวกบัการกระทําอนัไม่เป็นธรรมในการซื-อขายหลกัทรัพย์ 

A) ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หมายถึง บุคคลทีดํารงตําแหน่งทางการเมืองระดับสูง หรือ เคยดํารงตําแหน่งทางการเมืองและพ้นจากตําแหน่งเป็นระยะเวลา 
ไม่เกิน 1 ปี หรือบุคคลที   ดํารงตําแหน่งระดับสูงและมีหน้าทีบริหารราชการส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืนของรัฐหรือบุคคลทีดํารงตําแหน่งระดับสูงและ 
มีอํานาจบงัคบับญัชาในระดบัสงูของฝ่ายทหาร ฝ่ายตํารวจ หรือ เป็นสมาชิกในครอบครัว ไดแ้ก่ บิดา มารดา คู่สมรส บตุรและผูร่้วมงานใกลชิ้ด 
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แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า (Suitability Test) 
การทําแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทนุของลกูค้าเพื!อให้ลกูค้าทราบถึงระดบัความเสี!ยงที!เหมาะสมกบัตนเอง และเพื!อให้บริษัทฯ ใช้เป็นข้อมลูประกอบการให้คําแนะนําในการลงทุน     

ที!เหมาะสมกบัระดบัความเสี!ยงของลกูค้า ดงันั .นขอให้ลกูค้าเลือกคําตอบที!คิดวา่เหมาะสมกบัท่านมากที!สดุและตอบคําถามให้ครบถ้วนทกุข้อ 

คาํถาม ข้อ7-7R ใช้เพื&อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า (สําหรับลูกค้านิติบุคคลให้เริ&มตั Zงแต่ข้อที& : เป็นต้นไป) 

/. ปัจจบุนัท่านอาย ุ
 1)  มากกวา่ 55 ปี 2)  45 – �� ปี 
 3)  35 – 44 ปี N)  น้อยกวา่ A� ปี 

M. ระยะเวลาที!ท่านคาดวา่จะไมมี่ความจําเป็นต้องใช้เงินลงทนุนี . 
 1)  ไมเ่กิน 1 ปี L)  / ถึง A ปี 
 3)  3 ถึง 5 ปี N)  มากกวา่ � ปี 

L. ปัจจบุนัท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจํา เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายสว่นตวั 
และค่าเลี .ยงดคูรอบครัว เป็นสดัสว่นเท่าใด 

 /)  มากกวา่ร้อยละ M� ของรายได้ทั .งหมด 
 L)  ระหวา่งร้อยละ �B ถึงร้อยละ M� ของรายได้ทั .งหมด 
 A)  ระหวา่งร้อยละ L� ถึงร้อยละ �B ของรายได้ทั .งหมด 
 N)  น้อยกวา่ร้อยละ L� ของรายได้ทั .งหมด 

Y. ถ้าท่านเลือกลงทนุในทรัพย์สินที!มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทนุสงูด้วยเช่นกนั 
ท่านจะรู้สกึอยา่งไร 

 /)  กงัวลและตื!นตระหนกกลวัขาดทนุ 
 L)  ไมส่บายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง 
 A)  เข้าใจและรับความผนัผวนได้ในระดบัหนึ!ง 
 N)  ไมก่งัวลกบัโอกาสขาดทนุสงู และหวงักบัผลตอบแทนที!อาจจะได้รับสงูขึ .น 

A. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจบุนัอยา่งไร 
 /)  มีทรัพย์สินน้อยกวา่หนี .สิน 
 L)  มีทรัพย์สินเท่ากบัหนี .สิน 
 A)  มีทรัพย์สินมากกวา่หนี .สิน 
 N)  มีความมั!นใจวา่มีเงินออมหรือเงินลงทนุเพียงพอสําหรับการใช้ชีวิตหลงัเกษียณอายแุล้ว 

X. ท่านจะรู้สกึกงัวล/รับไมไ่ด้ เมื!อมลูค่าเงินลงทนุของท่านมีการปรับตวัลดลงในสดัสว่นเทา่ใด 
 /)  �% หรือน้อยกวา่ 
 L)  มากกวา่ �%-/B% 
 A)  มากกวา่ /B%-LB% 
 N)  มากกวา่ LB% ขึ .นไป 

N. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทนุในทรัพย์สินกลุม่ใดต่อไปนี .บ้าง        
(เลือกได้มากกวา่ / ข้อ) 

 /)  เงินฝากธนาคาร 
 L)  พนัธบตัรรัฐบาล หรือกองทนุรวมพนัธบตัรรัฐบาล 
 A)  หุ้นกู้  หรือกองทนุรวมตราสารหนี . 
 N)  หุ้นสามญั หรือกองทนุรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื!นที!มีความเสี!ยงสงู 

/B. หากปีที!แล้วท่านลงทนุไป /BB,BBB บาท ปีนี .ท่านพบวา่มลูค่าเงินลงทนุลดลงเหลือ Y�,BBB บาท 
ท่านจะทําอยา่งไร 

 /)  ตกใจ และต้องการขายการลงทนุที!เหลือทิ .ง 
 L)  กงัวลใจ และจะปรับเปลี!ยนการลงทนุบางสว่นไปในทรัพย์สินที!เสี!ยงน้อยลง 
 A)  อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตวักลบัมา 
 N)  ยงัมั!นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทนุระยะยาว และจะเพิ!มเงินลงทนุในแบบเดิมเพื!อเฉลี!ยต้นทนุ 

�. วตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุของท่าน คือ 
 /)  เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสมํ!าเสมอแต่ตํ!าได้ 
 L)  เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที!สมํ!าเสมอ แต่อาจเสี!ยงที!จะสญูเสียเงินต้นได้บ้าง 
 A)  เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที!สงูขึ .น แต่อาจเสี!ยงที!จะสญูเสียเงินต้นได้มากขึ .น 
 N)  เน้นผลตอบแทนสงูสดุในระยะยาว แต่อาจเสี!ยงที!จะสญูเงินต้นสว่นใหญ่ได้ 

 

คาํถามข้อ 77-79 ใช้เป็นข้อมูลเพิ&มเติมเพื&อประกอบการให้คาํแนะนํา 

ใช้เฉพาะที&จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่านัZน 

//. หากการลงทนุในอนพุนัธ์ และหุ้นกู้อนพุนัธ์ประสบความสําเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอตัราที!
สงูมาก แต่หากการลงทนุล้มเหลวท่านอาจจะสญูเงินลงทนุทั .งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ!ม
บางสว่น ท่านยอมรับได้เพียงใด 

 /)  ไมไ่ด้ 
 L)  ได้ 

ใช้เฉพาะที&จะมีการลงทุนในต่างประเทศ 

/L. นอกเหนือจากความเสี!ยงในการลงทนุแล้ว  ท่านสามารถรับความเสี!ยงด้านอตัราแลกเปลี!ยน       
ได้เพียงใด 

 /)  ไมไ่ด้ 
 L)  ได้ 

P. เมื!อพิจารณารูปแสดงตวัอยา่งผลตอบแทนของกลุม่การลงทนุที!อาจเกิดขึ .นด้านลา่ง      
ท่านเต็มใจที!จะลงทนุในกลุม่การลงทนุใดมากที!สดุ 

 
 /)  กลุม่ที! / มีโอกาสได้รับผลตอบแทน L.�% โดยไมข่าดทนุเลย 
 L)  กลุม่ที! L มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ M% แต่อาจมีผลขาดทนุได้ถึง /% 
 A)  กลุม่ที! A มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ /�% แต่อาจมีผลขาดทนุได้ถึง �% 
 N)  กลุม่ที! N มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ L�% แต่อาจมีผลขาดทนุได้ถึง /�% 

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ไม่ขอทาํแบบประเมินระดับความเสี&ยงในการลงทุน (ตามแบบฟอร์มที&บริษัทฯ กําหนด)  หากเข้าเงื&อนไข 
กรณีลูกค้าบุคคลหากมีสถานะ • เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามนิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. (**คาํนิยาม) 
กรณีนิติบุคคลหากมีสถานะ • มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที&ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตั Zงแต่ 7RR ล้านบาทขึ Zนไป หรือ 
  • มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื Zอขายล่วงหน้าล่าสุดที&ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตั Zงแต่ 9R ล้านบาท 

**คาํนิยาม - มีสินทรัพย์สทุธิตั .งแต่ �B ล้านบาทขึ .นไป 
 - มีรายได้ต่อปีตั .งแต่ N ล้านบาทขึ .นไป 
 - มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซื .อขายลว่งหน้าตั .งแต่ /B ล้านบาทขึ .นไปหรือในกรณีที!นบัรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่วตั .งแต่ LB ล้านบาทขึ .นไป 
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ส่วนที& 7  เกณฑ์การคิดคะแนน 
ตอบ 1. = 1 คะแนน ตอบ 9. = 2 คะแนน ตอบ 3. = 3 คะแนน ตอบ b. = N คะแนน 
สําหรับคําถามข้อ N หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที!คะแนนสงูสดุ  สําหรับข้อ 11 และ /L ไมนํ่ามาคิดคะแนน 

ผลการประเมินของท่าน รวม  [                ]  คะแนน 

ส่วนที& 9 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนและตัวอย่างคาํแนะนําการจัดสรรการลงทุน 

คะแนน 
ระดับ 

ความเสี&ยง 
ประเภทนักลงทุน 

สัดส่วนการจัดสรรการลงทุน 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
เงินฝากและ 

ตราสารหนี Zระยะสั Zน 
ตราสารหนี Zภาครัฐ 

ที&มีอายุมากกว่า 7 ปี 
ตราสารหนี Z
ภาคเอกชน 

ตราสารทุน 
การลงทุน
ทางเลือก* 

น้อยกวา่ /� น้อยกวา่ /A ◯ 1 เสี!ยงตํ!า > 60% < 20% < 10% < 5% 

15 - 21 13 - 18 ◯ 2 เสี!ยงปานกลางค่อนข้างตํ!า < 20% < 70% < 20% < 10% 

22 - 29 19 - 24 ◯ 3 เสี!ยงปานกลางค่อนข้างสงู < 10% < 60% < 30% < 10% 

30 - 36 25 - 30 ◯ 4 เสี!ยงสงู < 10% < 40% < 40% < 20% 

AM ขึ .นไป A/ ขึ .นไป ◯ 5 เสี!ยงสงูมาก < 5% < 30% > 60% < 30% 

หมายเหตุ - ทําเครื!องหมาย  � ในช่อง ◯◯◯◯ ให้ตรงกบัระดบัความเสี!ยงของลกูค้าที!ได้จากผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทนุ 
 - * รวมถึง สินค้าโภคภณัฑ์ สญัญาซื .อขายลว่งหน้า 

. 

 

ระดับ 
ความเสี&ยง 

คะแนน 
ประเภทนักลงทุน 

และระดับความเสี&ยง 
ประเภทตราสารที&สามารถลงทุนได้ 

และทางเลือกเพื&อการลงทุน 
คาํอธิบายระดับความเสี&ยง 

ของกองทุนส่วนบุคคล 

1 

 

น้อยกวา่ /� นกัลงทนุประเภทเสี!ยงตํ!า: 
ต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินกับธนาคารเล็กน้อย 
ไมต้่องการความเสี!ยงและมีวตัถปุระสงค์การลงทนุในระยะสั .นๆ 

* ตราสารหนี .ที!มีระดบัความเสี!ยง 1 
* กองทนุรวมที!มีระดบัความเสี!ยง 1 
* ตราสารหนี .และกองทนุรวมที!มีระดบัความเสี!ยง 2-8 
  ไมเ่กิน 20% ของเงินลงทนุทั .งหมด 

ลงทนุในตราสารหนี .เท่านั .น 
 

2 15 - 21 นกัลงทนุประเภทเสี!ยงปานกลางค่อนข้างตํ!า:  
รับความเสี!ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวงัรายได้
สมํ!าเสมอจากการลงทนุ 

* ตราสารหนี .ที!มีระดบัความเสี!ยง 1-4 
* ตราสารทนุได้บางสว่น 
* กองทนุรวมที!มีระดบัความเสี!ยง 1-4 
* ตราสารหนี .และกองทนุรวมที!มีระดบัความเสี!ยง 5-8 
  ไมเ่กิน 20% ของเงินลงทนุทั .งหมด 

ลงทนุในสินทรัพย์เสี!ยง* 
ไมเ่กิน L�% 

3 22 - 29 นกัลงทนุประเภทเสี!ยงปาน 
กลางค่อนข้างสงู : 
สามารถยอมรับมลูค่าการลงทนุที!ลดลงเป็นครั .งคราวได้ 

* ตราสารหนี .ที!มีระดบัความเสี!ยง 1-5 
* ตราสารทนุได้ปานกลาง 
* กองทนุรวมที!มีระดบัความเสี!ยง 1-5 
* ตราสารหนี .และกองทนุรวมที!มีระดบัความเสี!ยง 6-8  
  ไมเ่กิน 20% ของเงินลงทนุทั .งหมด 

ลงทนุในสินทรัพย์เสี!ยง* 
ไมเ่กิน �B% 

4 30 - 36 นกัลงทนุประเภทเสี!ยงสงู :  
ยอมรับความเสี!ยงสูงได้ รับความผันผวนของตลาดได้ และ
สามารถยอมรับการขาดทุนได้โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงิน
ลงทนุ และผลตอบแทนในระยะยาว 

* ตราสารหนี .ที!มีระดบัความเสี!ยง 1-7 
* ตราสารทนุได้ค่อนข้างมาก 
* ตราสารอนพุนัธ์ได้บางสว่น 
* กองทนุรวมที!มีระดบัความเสี!ยง 1-7 
* ตราสารหนี .และกองทนุรวมที!มีระดบัความเสี!ยง 8  
  ไมเ่กิน 20% ของเงินลงทนุทั .งหมด 

ลงทนุในสินทรัพย์เสี!ยง* 
ไมเ่กิน M�% 

5 ตั .งแต่ AM ขึ .นไป นกัลงทนุประเภทเสี!ยงสงูมาก :  
ต้องการได้รับโอกาสที!จะได้รับผลตอบแทนสูง แม้จะมีความ
เสี!ยงสงูและยอมรับการขาดทนุได้ในระดบัสงูพอควร 

* ตราสารหนี .ที!มีระดบัความเสี!ยง 1-8 
* ตราสารทนุ 
* ตราสารอนพุนัธ์ได้บางสว่น 
* ตราสารหนี .และกองทนุรวมที!มีระดบัความเสี!ยง 1-8 

ลงทนุในสินทรัพย์เสี!ยง* 
ไมเ่กิน /BB% 
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คาํอธิบายระดับความเสี)ยงของตราสารหนี � คาํอธิบายระดับความเสี)ยงของกองทุนรวม 

ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย์ 1 
- ตราสารหนี �ภาครัฐ อายคุงเหลือไมเ่กิน � ปี 
 

ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย์ 2 
- ตราสารหนี �ภาครัฐ อายคุงเหลือตั �งแต่ 1-5 ปี 
 

ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย์ 3 
- หุ้นกู้ ที$มีอนัดบัความน่าเชื$อถือตั �งแต่ AA- ขึ �นไปที$อายคุงเหลือไมเ่กิน 1 ปี 
- ตราสารหนี �ภาครัฐ อายคุงเหลือมากกวา่ 5 ปี 
- ตราสารหนี �ที$มีอนัดบัความน่าเชื$อถือตั �งแต่ AA- ขึ �นไป ที$อายคุงเหลือตั �งแต่ 1-5 ปี 
- ตราสารหนี �ที$มีอนัดบัความน่าเชื$อถือตั �งแต่ A+/A/A- ที$มีอายคุงเหลือไมเ่กิน 1 ปี 
 

ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย์ 4 
- ตราสารหนี �ที$มีอนัดบัความน่าเชื$อถือ ตั �งแต่ AA- ขึ �นไป ที$อายคุงเหลือมากกวา่ 5 ปี 
- ตราสารหนี �ที$มีอนัดบัความน่าเชื$อถือ A+/A/A- ที$อายคุงเหลือตั �งแต่ 1 ปีขึ �นไป 
- ตราสารหนี �ที$มีอนัดบัความน่าเชื$อถือ BBB+/BBB/BBB- 
- หุ้นกู้อนพุนัธ์หรือหุ้นกู้ ที$มีเงื$อนไขซบัซ้อนที$มี Underlying เป็นหลกัทรัพย์ / ดชันีหุ้น
หรือตราสารหนี �/อตัราดอกเบี �ย ภายในประเทศที$แพร่หลายและมีการประกนัเงินต้นไม่
ตํ$ากวา่ 100% 
 

ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย์ 5 
- ตราสารกี$งหนี �กึ$งทนุ (Hybrid Bond) 
- ตราสารหนี �ที$ให้สิทธิผู้ออกไถ่ถอนก่อนกําหนด 
 

ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย์ 6 
- ตราสารหนี �เอกชนที$มีอนัดบัความน่าเชื$อถือตํ$ากวา่ Investment Grade 
  (ตราสารประเภท Non-Investment Grade) 
- ตราสารหนี �เอกชนที$ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื$อถือ 
 

ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย์ 7 
- หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที$มีอนัดบัความน่าเชื$อถือตํ$ากวา่ Investment Grade 
- หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที$ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เชื$อถือ 
- ตราสารเงินกองทนุ / หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที$นบัเป็นเงินกองทนุตามข้อกําหนดของ 
  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย์ 8 
- หุ้นกู้อนพุนัธ์ที$ไมมี่การประกนัเงินต้นหรือประกนัเงินต้นตํ$าากวา่ 10% 
- หุ้นกู้อนพุนัธ์หรือหุ้นกู้ ที$มีเงือนไขซบัซ้อนที$มี Underlying อื$นใดนอกเหนือจาก 
  หลกัทรัพย์/ดชันี หุ้นหรือตราสารหนี �/อตัราดอกเบี �ยภายในระเทศที$แพร่หลาย 

กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 1 
กองทุนรวมตลาดเงินเฉพาะในประเทศ 
นโยบายลงทนุเฉพาะในประเทศ โดยลงทนุในหรือมีไว้ซึ$งเงินฝากหรือตราสารหนี �หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื$น 
หรือการหาดอกผลอื$นตามที$สํานกังานกําหนด ซึ$งมีกําหนดชําระคืนเมื$อทวงถาม หรือจะครบกําหนดชําระคืนโดย
ตราสารหนี � หลักทรัพย์ และสัญญาดังกล่าวต้องมีอายุสัญญาคงเหลือไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที$ลงทุน              
ในทรัพย์สินหรือเข้าทําสญัญานั �น กองทนุประเภทนี �มี Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึ$ง ไมเ่กิน 3 เดือน 
 

กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 2 
กองทุนรวมตลาดเงิน 
มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ$งเงินฝาก หรือตราสารหนี � 
หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื$น หรือการหาดอกผลอื$นตามที$สํานักงานกําหนด ซึ$งมีกําหนดชําระคืนเมื$อ          
ทวงถาม หรือจะครบกําหนดชําระคืนโดยตราสารหนี � หลกัทรัพย์และสญัญาดังกล่าวต้องมีอายสุญัญาคงเหลือ 
ไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที$ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทําสัญญานั �นกองทุนประเภทนี �มี Portfolio Duration 
ในขณะใดขณะหนึ$ง ไมเ่กิน 3 เดือน 
 

กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 3 
กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล 
มีนโยบายเน้นลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลเฉลี$ยรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของ NAV 
 

กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 4 
กองทุนรวมตราสารหนี � 
มีนโยบายลงทนุในตราสารหนี �ทั$วไป 
 

กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 5 
กองทุนรวมผสม 
มีนโยบายได้ทั �ง ตราสารทนุและตราสารหนี � โดยตราสารทนุ ณ ขณะใดขณะหนึ$งน้อยกวา่ร้อยละ 65 ของ NAV 
 

กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 6 
กองทุนรวมตราสารทุน 
มีนโยบายลงทนุในตราสารทนุเป็นหลกั โดยเฉลี$ยรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 65 ของ NAV 
 

กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 7 
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม 
มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดโดยเฉลียรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 ของ NAV 
 

กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 8 
กองทุนรวมที)มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก 
มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที$ เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น 
Commodity/Gold Fund/Oil Fund/Derivatives ที$ไมใ่ช่เพื$อ Hedging ซึ$งรวมถึงตราสารที$มีลกัษณะของสัญญา
ซื �อขายลว่งหน้าแฝงที$ไมคุ่้มครองเงินต้น 

เงื)อนไขและข้อตกลงในการทาํแบบประเมนิความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า 
- เมื$อเจ้าหน้าที$ของบริษัทฯ ทําการประเมินความเสี$ยงในการลงทนุของลกูค้า และเจ้าหน้าที$ / บริษัทฯ ได้แจ้งให้ลกูค้าทราบถึงผลการประเมินระดบัความเสี$ยงในการลงทนุของลกูค้า
ถือว่าลกูค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ$งประมวลผลจากข้อมลูที$ลกูค้าให้กบัเจ้าหน้าที$ของบริษัทฯ) และลกูค้ารับทราบระดบัความเสี$ยงในการลงทนุของตนแล้ว 

- สดัสว่นการจดัสรรการลงทนุที$แสดงในแบบประเมินเป็นเพียงตวัอย่างคําแนะนําเบื �องต้นในการจดัสรรการลงทนุตามผลการประเมินที$ได้ ทั �งนี �ลกูค้าควรทําความเข้าใจลกัษณะสินค้า 
เงื$อนไขผลตอบแทนและความเสี$ยงก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

- การลงทุนขึ �นอยู่กับการตดัสินใจของลูกค้าเอง ซึ$งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี$ยงของการลงทุนที$ได้รับตามแบบประเมินนี �            
รวมทั �งลกูค้ายินยอมรับความเสี$ยงที$เกิดจากการลงทนุ ในกรณีที$ลกูค้าตดัสินใจลงทนุในระดบัความเสี$ยงที$สงูกว่าระดบัความเสี$ยงของการลงุทนุจากผลประเมินถือว่าลกูค้าตกลง        
ที$จะยินยอมรับความเสี$ยงของการลงทุนนั �นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดําเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอน และสามารถเปลี$ยนแปลง            
ไปจากผลการประเมินได้ ทั �งนี �บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทั �งพนกังาน เจ้าหน้าที$ของบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดภาระ หรือหน้าที$ตอ่ความเสียหายใดๆ ที$เกิดขึ �นจากการลงทนุของลกูค้า 
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แบบแจ้งสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั/ไม่เป็นบคุคลอเมริกนัสาํหรบัลกูค้าบคุคลธรรมดา 
 Form for Declaration of Status as U.S. Person or Non-U.S. Person for Individual Customer 

 

 

ผูข้อเปิดบญัชี (คาํนําหน้า/ชืJอ/นามสกลุ)  สญัชาติ  
Applicant Name (Title/Name/Surname)  Nationality(ies) 
   โปรดระบุทุกสญัชาตทิี �ท่านถอื / Please specify all nationalities that you hold 

บตัรประชาชนเลขทีJ  หนังสือเดินทาง เลขทีJ  
  Passport No ID Card No

 

 
 
 
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ�ง โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-9)   (If you check “yes” in any one box, please complete Form W-9) 
 
1 |   ท่านเป็นพลเมืองอเมริกนั ใช่หรือไม่    Are you a U.S. Citizen? � ใช่/Yes � ไม่ใช่/No   
 
โปรดตอบ “ใช่” หากทา่นเป็นพลเมอืงอเมรกินั แมว้า่จะอาศยัอยูน่อกสหรฐัอเมรกิา Answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S. 
โปรดตอบ “ใช่” หากทา่นมสีถานะเป็นพลเมอืงของหลายประเทศ และหนึHงในนั Iนคอืเป็นพลเมอืงอเมรกินั Answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship 
โปรดตอบ “ใช่ หากทา่นเกดิในสหรฐัอเมรกิา (หรอืดนิแดนทีHเป็นของสหรฐัอเมรกิา) และยงัไมไ่ดส้ละความเป็นพลเมอืงอเมรกินัอยา่งสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
Answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship. 
 
2 |   ท่านเป็นผู้ถือบตัรประจาํตวัผู้มีถิJนทีJอยู่ถาวรอย่างถกูต้องตามกฎหมายในสหรฐัอเมริกา (เช่น กรีนการด์) ใช่ หรือไม่              � ใช่/Yes � ไม่ใช่/No   
       Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?  
  
โปรดตอบ “ใช่” หากสาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกบตัรประจาํตวัผูม้ถีิHนทีHอยูถ่าวรอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายในสหรฐัอเมรกิาใหแ้ก่ทา่นไมว่า่บตัรดงักลา่วของ 
ทา่นจะหมดอายุแลว้หรอืไม ่ณ วนัทีHทา่นกรอกและลงลายมอืชืHอในแบบฟอรม์นีI 
ควรตอบ “ไมใ่ช่” หากบตัรดงักลา่วของทา่นไดถู้กสละ ยกเลกิ หรอืถอดถอนอยา่งเป็นทางการแลว้ ณ วนัทีH ทา่นกรอกและลงลายมอืชืHอในแบบฟอรม์นีI 
 
Answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has 
expired on the date you complete and sign this form. 
Answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form. 
 

3 |   ท่านมีสถานะเป็นผูมี้ถิJนทีJอยู่ในสหรฐัอเมริกาเพืJอวตัถปุระสงคใ์นการเกบ็ภาษีอากรของสหรฐัอเมริกา ใช่หรือไม่      � ใช่/Yes � ไม่ใช่/No  
       Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?     
 
ทา่นอาจถูกพจิารณาวา่เป็นผูม้ถีิHนทีHอยูใ่นสหรฐัอเมรกิาหากเป็นไปตามเกณฑ ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปจัจุบนั ทา่นอยูใ่นสหรฐัอเมรกิาอยา่งน้อย 183 วนั เป็นตน้      
และหากตอ้งการรายละเอยีดเพิHมเตมิ โปรดศกึษาขอ้มลูในเวบ็ไซตข์อง หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS) ดงันีI  
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test 
 
You may be considered a U.S. resident if you meet the “Substantial Physical Presence Test”, for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 
days. For more details, please refer to the information on the IRS’ website:  http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test. 
 

 

(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ�ง โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN พร้อมทั >งส่งเอกสารประกอบ)  
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s)) 
 
3 |   ท่านเกิดในสหรฐัอเมริกา (หรือดินแดนทีJเป็นของสหรฐัอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกนัอย่างสมบรูณ์ตามกฎหมายแล้ว � ใช่/Yes � ไม่ใช่/No  
       Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? 
 
       ท่านมีคาํสั Jงทาํรายการโอนเงินเป็นประจาํโดยอตัโนมติัจากบญัชีทีJเปิดไว้หรือมีอยู่กบับริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกดั � ใช่/Yes � ไม่ใช่/No  
       ไปยงับญัชีในสหรฐัอเมริกาใช่หรือไม่   
       Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with YUANTA to an account maintained in the U.S.?  
 
4 |   ท่านมีการมอบอาํนาจหรือให้อาํนาจการลงลายมือชืJอแก่บคุคลทีJมีทีJอยู่ในสหรฐัอเมริกา เพืJอการใดๆ ทีJเกีJยวข้องกบับญัชีทีJเปิดไว้ � ใช่/Yes � ไม่ใช่/No 
       หรือมีอยู่กบับริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกดั ใช่หรือไม่   
       Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with YUANTA granted to person with U.S. address? 
 
       ท่านมีทีJอยู่เพืJอการติดต่อหรือดาํเนินการเกีJยวกบับญัชีทีJเปิดไว้หรือมีอยู่กบับริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกดั � ใช่/Yes � ไม่ใช่/No 
      แต่เพียง ทีJอยู่เดียวซึJงเป็นทีJอยู่สาํหรบัรบัไปรษณียแ์ทนหรือทีJอยู่สาํหรบัการส่งต่อ ใช่หรือไม่ 
       Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with YUANTA? 
 
6 |   ท่านมีทีJอยู่อาศยัในปัจจบุนั หรือทีJอยู่เพืJอการติดต่อในสหรฐัอเมริกา สาํหรบับญัชีทีJเปิดไว้หรือมีอยู่กบับริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า � ใช่/Yes � ไม่ใช่/No 
       (ประเทศไทย) จาํกดั  ใช่หรือไม่ 
       Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with YUANTA?   
  
7 |   ท่านมีหมายเลขโทรศพัทใ์นสหรฐัอเมริกา เพืJอการติดต่อท่านหรือบคุคลอืJนทีJเกีJยวข้องกบับญัชีทีJเปิดไว้หรือมีอยู่กบับริษทัหลกัทรพัย ์ � ใช่/Yes � ไม่ใช่/No                 
      หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกดั หรือไม่ 
      Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with YUANTA?  
 

เลขทีJบญัชี / Account No        

               
 
 

บคุคลอเมริกนั / U.S. Person 

คาํถามเพิJมเติม / Additional Questions 

1 

2 

3 

4 

6 

8 

9 

5 

7 

ส่วนทีJ 1 / Part 1  สถานะของลูกค้า / Status of Customer 
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1. ทา่นยนืยนัวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิ ถูกตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 
 You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.  
2. ท่านรบัทราบและตกลงว่าหากท่านมสีถานะเป็นบุคคลอเมรกินัแต่ข้อมูลทีHให้ตามแบบฟอร์มนีI หรอืตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอนัเป็นเท็จไม่ถูกต้อง หรอืไม่ครบถ้วนสมบูรณ์       

บริษัทหลกัทรพัย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวทีHจะยุติความสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั Iงหมดหรือบางส่วนตามทีH              
บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั เหน็สมควร 
You acknowledge and agree that if you are a U. S.  Person but the information provided on this form or Form W- 9 is false, inaccurate or incomplete, YUANTA shall be 
entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as YUANTA may deem appropriate. 

3. ท่านตกลงทีHจะแจง้ใหบ้รษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั ทราบและนําส่งเอกสารประกอบใหแ้ก่บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั ภายใน 30 วนัหลงัจากมี
เหตุการณ์เปลีHยนแปลงอนัทาํใหข้อ้มลูของทา่นทีHระบุในแบบฟอรม์นีIไมถู่กตอ้ง 
You agree to notify and provide relevant documents to YUANTA within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect. 

4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีทีHท่านไม่ได้ดําเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนําส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกีHยวกับสถานะของท่าน                   
บริษัท หลกัทรพัย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวทีHจะยุติความสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกิจกับท่านไม่ว่าทั Iงหมดหรือบางส่วนตามทีH               
บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั เหน็สมควร 

 You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle YUANTA 
to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as YUANTA   may deem appropriate. 

 
 
 
 

ทา่นตกลงใหค้วามยนิยอม ทีHไมอ่าจยกเลกิเพกิถอนแก่บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั ในการดาํเนินการดงัตอ่ไปนีI 
You hereby consent to/irrevocably authorize YUANTA to: 

1. เปิดเผยขอ้มลูตา่ง ๆ ของทา่นใหแ้ก่บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั และ/หรอื บรษิทัตวัแทน และ/หรอื สถาบนัการเงนิอืHน เพืHอประโยชน์ในการทาํธุรกรรมทางการเงนิ 
ของขา้พเจา้เพืHอประโยชน์ในการปฏบิตัติาม FATCA หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึHงรวมถงึ หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal 
Revenue Service: IRS) ข้อมูลดงักล่าวรวมถึง ชืHอลูกค้า ทีHอยู่ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลกัเกณฑ์เรืHอง FATCA(คือ เป็นผู้ปฏิบตัิตาม หรือผู้ไม่ให้           
ความร่วมมอื) จํานวนเงนิหรอืมูลค่าคงเหลอืในบญัช ีการจ่ายเงนิเขา้-ออกจากบญัช ีรายการเคลืHอนไหวทางบญัช ีจํานวนเงนิ ประเภทและมูลค่าของผลติภณัฑ์ทางการเงนิ และ/หรอื 
ทรพัย์สนิอืHนๆ ทีHมอียู่กบับรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั ตลอดจนจํานวนรายได ้และขอ้มูลอืHน ๆ ทีHเกีHยวกบัความสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกจิทีHอาจถูกรอ้งขอโดย 
ตวัแทน และ/หรอื สถาบนัการเงนิอืHน และ/หรอื หน่วยงานทางภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ตา่งประเทศ ซึHงรวมถงึ IRS ดว้ย 
disclose to the entities under YUANTA and/ or agents and/ or other financial institutions for benefits of my financial transactions ( for the benefit of FATCA compliance) , 
domestic and/ or foreign tax authorities, including the U. S.  Internal Revenue Service ( IRS)  and/ or, your name, address, taxpayer identification number, account number, 
FATCA compliance status ( compliant or recalcitrant) , account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, 
the type and value of financial products and/ or other assets held with YUANTA, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the 
banking/business relationship which may be requested or required by the entities under YUANTA and/or agents and/or other financial institutions, domestic and/or foreign tax 
authorities, including the IRS; 

2. หกัเงนิจากบญัชขีองท่าน และ/หรอื เงนิไดท้ีHท่านไดร้บัจากหรอืผ่านบรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั ในจํานวนทีHกําหนดโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ      
และ/หรอืต่างประเทศ ซึHงรวมถงึ IRS ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย และ/หรอื กฎเกณฑต์่างๆ รวมถงึขอ้ตกลงใดๆ ระหว่างบรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดักบัหน่วยงาน
จดัเกบ็ภาษอีากรดงักลา่ว 
withhold from your account and/or the income derived from or though YUANTA in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, 
pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between YUANTA and such tax authorities; and 

3. ใหบ้รษิทัจดัการ (รวมถงึกองทุนทุกกองทุนภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ) ทีHแตง่ตั Iงใหบ้รษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูส้นบัสนุน/ตวัแทนในการขาย/
รบัซืIอ/แลกเปลีHยนหน่วยลงทุนและผูเ้กีHยวขอ้งหรอืตวัแทนของบรษิทัจดัการ/กองทุนดงักล่าวมสีทิธใิช้เอกสารขอ้มูลคํายนืยนัและคํายนิยอมใดๆเกีHยวกบัการแสดงตนและการเปิดเผย
ขอ้มลู/หกั ณ ทีHจา่ย (รวมถงึเอกสารฉบบันีIและเอกสารทีHอา้งถงึ)(ซึHงตอ่ไปนีIจะรวมเรยีกว่า“เอกสารและขอ้มลู”) ตามกฎหมายทีHเกีHยวขอ้งทั Iงในและตา่งประเทศ (รวมถงึกฎหมาย FATCA 
และกฎหมายฟอกเงนิ) เสมอืนหนึHงวา่ขา้พเจา้ไดม้อบเอกสารและขอ้มลูนั Iนกบับุคคลดงักลา่วทุกรายและใหบุ้คคลดงักลา่วทุกรายสามารถนําสง่/ใชเ้อกสารและขอ้มลูนั Iนได ้
asset management companies (including all funds that managed by such asset management companies) who appoints any of the company in YUANTA   as distributor/agent 
for subscribing/ redeeming/ switching the investment unit( s)  and any of related person or agent of the asset management companies or funds, to use any documents, 
information, affirmation, consent related to identification and disclosure/withholding (including this document and reference document) (hereinafter referred to as “Document 
and Information”)  in accordance with any applicable laws ( FATCA and AML)  as if I have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person( s) 
myself and authorize those person(s) to use/provide/share such Document and Information. 

หากท่านไม่ใหข้้อมูลทีHจําเป็นต่อการพจิารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมรกินั (U.S. person) หรอืข้อมูลทีHจําเป็นตอ้งรายงานใหแ้ก่บรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั หรอื          
ไม่สามารถจะขอใหย้กเวน้การบงัคบัใช้กฎหมายทีHหา้มการรายงานขอ้มูลได ้บรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั มสีทิธใิช้ดุลยพนิิจแต่เพยีงฝ่ายเดยีวทีHจะยุตคิวามสมัพนัธ์ทาง
การเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทั Iงหมดหรอืบางสว่น ตามทีHบรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั เหน็สมควร 
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to YUANTA, or if you fail to provide 
a waiver of a law that would prevent reporting, YUANTA shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/ business relationship with you or part of such 
relationship as YUANTA may deem appropriate. 

 

 

 

 

  

ส่วนทีJ 2 / Part 2  การยืนยนัและการเปลีJยนแปลงสถานะConfirmation and Change of Status 

ส่วนทีJ 3 / Part 3  การยินยอมให้เปิดเผยข้อมลูและการหกับญัชี Authorization for information disclosure and account withholding 



 

เอกสารเปิดบญัชีลกูค้าสําหรับบคุคลธรรมดา  10/11 

คาํรับรอง / ข้อตกลงของลกูค้าหรือผู้ขอใช้บริการต่อข้อมูลและข้อกาํหนดและเงื)อนไขของบริษัทฯ ตามเอกสารธุรกรรม 

�. ลกูค้าขอรับรองและยืนยนัว่าข้อมูลและรายละเอียดทีให้ไว้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ( “บริษัทฯ” ) ในเอกสารฉบบันี � รวมถึงสญัญา แบบฟอร์ม / เอกสาร
ประกอบอื$นๆ ที$เกี$ยวข้องกบัการเปิดบญัชี  หรือเอกสารฉบบัอื$นที$อาจมีขึ �นในอนาคตทั �งหมด ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทกุประการ  

k. ลูกค้าได้รับมอบ อ่านรายละเอียด และได้รับการชี �แจง อธิบายถึงการให้บริการ รวมถึงความเสี$ยงจากการทําธุรกรรมแต่ละประเภททั �งในตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์           
และหลกัทรัพย์อื$นๆ (ถ้ามี) ตามเอกสารที$เกี$ยวข้องซึ$งเป็นส่วนหนึ$งของข้อกําหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้บริการด้านการเงิน จากเจ้าหน้าที$ของบริษัทฯ แล้ว และตกลง               
ตามข้อกําหนดและเงื$อนไขดงักลา่วนั �น 

l. ลกูค้ามีความเข้าใจ และรับทราบถึงข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที$เกี$ยวข้อง ตลอดจนประกาศ หรือข้อบงัคบัของ หน่วยงานกํากับดแูลธุรกิจหลกัทรัพย์ อาทิ คณะกรรมการ 
ก.ล.ต., ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทตลาดสญัญาซื �อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), บริษัท สํานกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั, หรือของบริษัทฯ ในเรื$องที$เกี$ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว  

o. ลกูค้ายินดีปฏิบตัิตาม กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และยินยอมให้ บริษัทฯ ทําการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลของลกูค้ากับหน่วยงานกํากับดูแล          
ธุรกิจหลกัทรัพย์ อาท ิคณะกรรมการ ก.ล.ต., ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย, บริษัทตลาดสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน), บริษัท สํานกัหกับญัชี (ประเทศ
ไทย) จํากดั, บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั, หน่วยงานที$มีอํานาจอื$น หรือ บริษัทในเครือของบริษัทฯ 

5. ลกูค้ารับทราบว่าบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้แนะนําการลงทนุตดัสินใจซื �อขายหรือทําธุรกรรมที$เกี$ยวกับหลกัทรัพย์ และ / หรือสญัญาซื �อขายลว่งหน้า หรือหลกัทรัพย์อื$นๆ (ถ้า
มี)แทนลูกค้า ผู้ แนะนําการลงทุนมีหน้าที$ให้คําแนะนําเกี$ยวกับการลงทุนเท่านั �น ลูกค้าโปรดตดัสินใจซื �อขายหรือทําธุรกรรมด้วยตนเอง เว้นแต่ลูกค้าจะตกลงใช้บริการซื �อขาย
ผลติภณัฑ์ในตลาดทนุโดยลกูค้ายินยอมให้บริษัทฯ ตดัสนิใจแทนตามเกณฑ์ของสํานกังาน กลต.  

r. ลกูค้ารับทราบว่า เมื$อมีการซื �อขายหรือทําธุรกรรมใดๆ ที$เกี$ยวกบับญัชีหลกัทรัพย์หรือบญัชีสญัญาซื �อขายลว่งหน้า บริษัทฯ ได้มีการจดัสง่ข้อมลูหรือเอกสารยืนยนัการซื �อขาย
หรือเอกสารอื$นใดที$เกี$ยวข้องให้แก่ลกูค้าตามช่องทางการติดต่อที$ลกูค้าแจ้งไว้ต่อบริษัทฯ ซึ$งลกูค้ามีหน้าที$ต้องตรวจสอบรายการต่างๆ ที$เกิดขึ �นในบญัชี เพื$อรักษาสิทธิประโยชน์        
ของตวัลกูค้าเองในฐานะผู้ลงทนุ ทั �งนี �ไม่ว่าลกูค้าจะรับข้อมลูหรือเอกสารด้วยตนเองหรือมีผู้ รับไว้หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือเอกสารหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าลกูค้าได้รับและทราบถึง
ข้อมลูหรือเอกสารของบริษัทฯ แล้วโดยชอบ 

s. ลกูค้ารับทราบและตกลงตามเงื$อนไข และข้อตกลงในการทําแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทนุของลกูค้า รวมถึงรับทราบและตกลงตามข้อกําหนด และเงื$อนไขในแบบ
แจ้งสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั / ไม่เป็นบคุคลอเมริกนั ตามข้อมลูทั �งหมดที$ระบไุว้ในเอกสารฉบบันี � 

t. ลกูค้ารับทราบถึงสิทธิในการร้องขอรับสําเนาข้อกําหนด และเงื$อนไขเกี$ยวกบัการให้บริการด้านการเงิน กับบริษัทฯ  ทั �งนี �โดยลกูค้าตกลงที$จะปฏิบตัิตามระเบียบของบริษัทฯ         
ที$เกี$ยวข้องตอ่ไป 

      ข้าพเจ้าฯ ในฐานะลกูค้าหรือผู้ขอใช้บริการขอยืนยนัตามคํารับรอง / ข้อตกลงที$ระบุไว้ข้างต้น และยินยอมผูกพนัและปฏิบตัิตามข้อกําหนด และเงื$อนไขต่างๆ ตามเอกสารเปิดบัญชี
ลกูค้า รวมถึงข้อกําหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้บริการด้านการเงิน จึงได้ลงลายมือชื$อไว้เป็นหลกัฐาน และข้าพเจ้าฯ ขอยืนยนัให้ใช้ลายมือชื$อที$ได้ให้ไว้นี �เป็นตวัอย่างลายมือชื$อ            
สําหรับการทําธุรกรรมทกุประเภทกบับริษัทฯ 
 

����.ลงชื)อ 
Sign 

 

 

 

       

(                              ) 
  

ลูกค้า / ผู้ขอใช้บริการ 
Applicant 

                                     

   ลงชื)อ  
Sign 

 

        

 (                               ) 
  

พยาน / เจ้าหน้าที)บริษัทฯ 
Witness 
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หนังสือมอบอาํนาจ 

 วนัที$  เดือน  พ.ศ.  

 โดยหนงัสือฉบบันี � ข้าพเจ้า    บญัชีเลขที$ 

อยูบ้่านเลขที$  ถนน   แขวง/ตําบล   

เขต/อําเภอ   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์  

ซึ$งตอ่ไปนี �จะเรียกวา่ “ผู้มอบอํานาจ” ขอมอบอํานาจให้แก่    

มีความสมัพนัธ์กบัผู้มอบอํานาจเป็น      

อยูบ้่านเลขที$  ถนน    แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ  

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์  โทรศพัท์   ซึ$งตอ่ไปในหนงัสือนี �เรียกวา่ ”ผู้ รับมอบอํานาจ” 

เป็นผู้ มีอํานาจกระทําการใดๆ กบับริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั (“บริษัทฯ”) แทนข้าพเจ้า ดงันี � 

1. ซื �อ ขาย โอน รับโอน ฝาก จองซื �อ ยืมและให้ยืม หลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื �อขายล่วงหน้าทุกชนิดทุกประเภทที$ซื �อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       
บริษัทตลาดสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และที$อื$น รับทราบ ยืนยนั และ/หรือรับรองผลการซื �อขายหรือทําธุรกรรม  ตลอดทั �งรับมอบ ส่งมอบ
หลกัทรัพย์และ/หรือสญัญาซื �อขายลว่งหน้า รวมทั �งสั$งถอนทรัพย์สินประเภทเงินวางประกนั แทนผู้มอบอํานาจ 

2. ชําระเงินคา่ซื �อหลกัทรัพย์และ/หรือสญัญาซื �อขายลว่งหน้า เงินวางประกนั คา่ธรรมเนียม อากรแสตมป์ และคา่ใช้จา่ยทั �งปวงที$เกี$ยวกบัการซื �อขาย การจําหน่ายจา่ยโอน 
หรือการทําธุรกรรมที$เกี$ยวกบัหลกัทรัพย์และ/หรือสญัญาซื �อขายลว่งหน้า และ/หรือรับชําระคา่ขายหลกัทรัพย์และ/หรือสญัญาซื �อขายลว่งหน้า เงินวางประกัน รวมทั �งเงินปันผล 
ดอกเบี �ย หรือสิทธิอื$นใดที$เกิดจากหลกัทรัพย์และ/หรือสญัญาซื �อขายลว่งหน้า รวมทั �งการหกัภาษีการค้า และ/หรือภาษีเงินได้ และนําสง่กรมสรรพากร 

3. รับโอนหลกัทรัพย์และ/หรือสญัญาซื �อขายลว่งหน้า หรือสิทธิในหลกัทรัพย์และ/หรือสญัญาซื �อขายลว่งหน้าซึ$งผู้ รับมอบอํานาจ และ/หรือ ผู้มอบอํานาจสั$งให้บริษัทฯ ซื �อ
เข้าหรือใสชื่$อผู้ รับมอบอํานาจในฐานะตวัแทนของผู้มอบอํานาจ และ/หรือ ลงนามในหนงัสือเอกสาร หรือ ตราสารใดๆ ที$เกี$ยวข้อง และจําเป็น เพื$อให้บรรลวุตัถปุระสงค์     
แหง่หนงัสือมอบอํานาจนี � 

4. ผู้มอบอํานาจจะไมย่กเลิกเพิกถอนอํานาจกระทําการใดๆ ของผู้ รับมอบอํานาจโดยมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งน้อย s วนั 

 การใดๆ ที$ผู้ รับมอบอํานาจได้กระทําไปโดยชอบด้วยอํานาจตามหนังสือนี � ผู้ มอบอํานาจขอรับผิดชอบและให้มีผลผูกพันผู้ มอบอํานาจเสมือนหนึ$งได้กระทํา         
ด้วยตนเองทั �งสิ �น เพื$อเป็นหลกัฐานแหง่การมอบอํานาจนี � จงึได้ลงลายมือชื$อและประทบัตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคญัตอ่หน้าพยาน  

“กรณีที$ลกูค้าไมป่ระสงค์ที$จะมอบอํานาจในเรื$องใด ให้ลกูค้าขีดฆ่าข้อความสว่นที$ไมต้่องการมอบอํานาจและลงนามกํากบัไว้” 

 

 ����  ลงชื$อ       ผู้มอบอํานาจ 
  ( )  

สําหรับการมอบอํานาจในการทําธุรกรรมสญัญาซื �อขายลว่งหน้า ผู้ รับมอบอํานาจขอรับรองวา่ บริษัทฯ ได้อธิบายให้รับทราบ และเข้าใจถึงความเสี$ยงที$เกี$ยวข้องกบั  
การลงทนุตามที$ระบไุว้ในเอกสาร การเปิดเผยความสี$ยงจากการซื �อขายสญัญาซื �อขายลว่งหน้า เรียบร้อยแล้วและผู้ รับมอบอํานาจตกลงให้ใช้ลายมือชื$อในชอ่งผู้ รับมอบอํานาจ
เป็นตวัอยา่งลายมือชื$อในการทําธุรกรรมกบับริษัทฯ 
 

  ����  ลงชื$อ      ผู้ รับมอบอํานาจ 
  ( )  

 
         ลงชื$อ  พยาน            ลงชื$อ   พยาน 
 ( ) ( ) 
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หนังสือยนิยอมให้หกับัญชีเงนิฝาก 

 เขียนที$  

 วนัที$ เดือน พ.ศ.  

เรียนผู้จดัการธนาคาร จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) สํานกังานใหญ่/สาขา  

ข้าพเจ้า บตัรประจําตวัประชาชนเลขที$  
เจ้าของบญัชีเงินฝากประเภท        � ออมทรัพย์              � กระแสรายวนั 

ชื$อบญัชี  บญัชีธนาคารเลขที$  

สถานที$ตดิตอ่ เลขที$ ตรอก/ซอย ถนน ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต  จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  

โทรศพัท์/มือถือ  E-mail   

มีความประสงค์ให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวของข้าพเจ้า และนําส่งเงินดงักล่าวโอนเข้าบญัชีเงินฝากของบริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า 
(ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัทฯ”) และ/หรือ ตวัแทนของบริษัทฯ และ/หรือ บัญชีอื$นใดซึ$งบริษัทฯ จะเปลี$ยนแปลงหรือกําหนดเพิ$มเติมในอนาคต เพื$อชําระหนี �                      
และ/หรือ บรรดาภาระผกูพนัตา่งๆ ตามจํานวนเงินที$ปรากฏในใบแจ้งหนี � หรือระบบสื$อสารข้อมลูคอมพิวเตอร์ หรือข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Data) หรือคําสั$งที$
ธนาคารได้รับจากบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนของบริษัทฯ และ/หรือ บคุคลอื$นใดที$ได้รับแตง่ตั �งหรือมอบหมายจากบริษัทฯ ให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัทฯ 

ทั �งนี � ข้าพเจ้าตกลงชําระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื$นๆ ที$เกี$ยวกับการใช้บริการหักบัญชีดังกล่าวให้แก่ธนาคาร             
ตามที$ธนาคารกําหนด โดยยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากที$ระบขุ้างต้น และ/หรือ บญัชีเงินฝากอื$นใดของข้าพเจ้าที$มีอยู่กบัธนาคาร เพื$อชําระค่าบริการ 
และ/หรือ คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายดงักลา่วได้ 

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื$อชําระหนี � และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ ดังกล่าว หากปรากฏในภายหลงัว่า             
จํานวนเงินที$ระบุในคําสั$งตามที$ธนาคารได้รับนั �นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทําการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจํานวนที$ปรากฏในคําสั$งเรียบร้อยแล้ว 
ข้าพเจ้าตกลงที$จะดําเนินการเรียกร้องเงนิจํานวนดงักลา่วจากบริษัทฯ โดยตรง ทั �งนี � ข้าพเจ้าขอสละสทิธิในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้ และ/หรือ คืนเงิน 
ที$ธนาคารได้หกัและโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัทฯ และ/หรือ เงินค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื$นๆ ที$หกัชําระให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี)              
และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีของข้าพเจ้าต่อเมื$อมีเงินในบญัชีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนั �นเท่านั �น และในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าว 
ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื$องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนั �นได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT            
ของธนาคาร และ/หรือ จากใบรับเงิน และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ อยู่แล้ว 

ในกรณีที$เอกสารหลกัฐาน และเลขที$บัญชีเงินฝากที$ระบุในหนังสือนี � ได้เปลี$ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม  ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมให้        
หกับญัชีเงินฝากฉบบันี �คงมีผลใช้บงัคบัสําหรับบญัชีเงินฝากที$ได้มีการเปลี$ยนแปลงเอกสารหลกัฐานหรือเลขที$บญัชีเงินฝากดงักล่าวได้ด้วยทกุประการ การขอให้       
หกับญัชีเงินฝากตามหนงัสือนี �ให้มีผลใช้บงัคบัทนัทีนบัแต่วนัทําหนงัสือนี �และให้คงมีผลบงัคบัต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ธนาคาร     
และบริษัทฯ ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า � เดือน 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 ���� ลงชื$อ  ผู้ให้ความยินยอม 
 ( ) 
 ลายเซ็นตามที)ให้ไว้กับธนาคาร 
 

รับทราบและรับรองลายมือชื�อผูใ้หค้วามยินยอมโดย 

 
 

 ลงชื$อ  
 ( ) 

       บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด 

รับรองความถูกตอ้งของบญัชีเงินฝากและลายมือชื�อผูใ้หค้วามยินยอม 

 
 

 ลงชื$อ  
 ( ) 

       ลายมือชื)อผู้รับมอบอาํนาจสาขาธนาคาร 
 



A 01.11.2018

Online Service : 0 2009 8000

w w w.y u a n t a . c o . t h



ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
กำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน



 

ยินดีต้อนรับสู่บริการของหยวนต้า (ประเทศไทย)  
 

บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั (“บริษัทฯ”) ขอขอบคณุลกูค้าผู้ มีเกียรติที(ไว้วางใจเลือกใช้บริการของบริษัทฯ 
 

บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 19 ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพย์ 6 ประเภท นอกจากนี 8 บริษัทฯ ยงัได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจสญัญาซื 8อขายล่วงหน้า : ประเภท โดยได้เข้าเป็นสมาชิกของ
บริษัทตลาดสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
 

เพื(อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าผู้ มีเกียรติ บริษัทฯ ขอสรุปลกัษณะที(สําคญัของการให้บริการด้านการเงินของบริษัทฯ 
ดงันี 8 

1. ข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการให้บริการด้านการเงินฉบบันี 8 จะใช้กบัการให้บริการของบริษัทฯ ทั 8งหมด โดยจะกําหนดข้อสญัญาที(
สําคญั เชน่ 

1.1 เอกสารธุรกรรม 
1.2 คํารับรองและคํายืนยนั 
1.3 คําสั(งและรายงาน 
1.4 ข้อตกลงในการรับผิดชดใช้และความรับผิด 
1.5 หลกัประกนัและทรัพย์สินของลกูค้า 
1.6 การทําธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และผ่านทางโทรศพัท์ 
1.7 เหตแุหง่การผิดนดั 
1.8 ความเสี(ยง 
1.9 การบอกเลิกธุรกรรม 

2. นอกจากนี 8 ธุรกรรมแต่ละประเภทจะมีข้อกําหนดและเงื(อนไขเพิ(มเติมเฉพาะของแต่ละธุรกรรม ซึ(งข้อกําหนดและเงื(อนไขเพิ(มเติม
ดงักลา่วจะรวมอยูใ่นข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการให้บริการด้านการเงินฉบบันี 8ไว้ด้วยกนั ได้แก่ 

2.1 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั 8งตวัแทน/นายหน้าซื 8อขายหลกัทรัพย์ด้วยเงินสด 
2.2 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั 8งตวัแทนซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า  
2.3 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการซื 8อขายรายใหญ่ (Block Trade) สําหรับ Single Stock Futures 
2.4 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการกู้ยืมเงินเพื(อซื 8อหลกัทรัพย์ (Credit Balance) 
2.5 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์  
2.6 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั 8งตวัแทนและ/หรือนายหน้าซื 8อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
2.7 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ที(จะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั 
2.8 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั 8งตวัแทนซื 8อขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวม 
2.9   ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการซื 8อขายตราสารหนี 8  
:.Z[ ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการให้บริการออกแบบการลงทนุ YUANTA WEALTH 

3. ข้อกําหนดเฉพาะของธุรกรรมแต่ละประเภทซึ$งถือเป็นส่วนหนึ$งของข้อกําหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้บริการด้าน
การเงินจะมีผลผูกพันระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าต่อเมื$อลูกค้าได้เข้าทาํธุรกรรมนั2นๆ กับบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่จําต้องลง
นามในข้อกําหนดเพิ$มเติมของธุรกรรมนั2นอีกครั2ง หรืออีกนัยหนึ$งหากลูกค้าไม่ได้ใช้บริการนั 2นๆ ของบริษัทฯ ลูกค้าก็จะ
ไม่ผูกพันโดยข้อกําหนดเพิ$มเติมเฉพาะของธุรกรรมนั2นๆ ดังนั 2นลูกค้าจึงต้องอ่านข้อกําหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการ
ให้บริการด้านการเงนิประกอบกับข้อกาํหนดเพิ$มเติมเฉพาะของธุรกรรมที$ลูกค้าใช้บริการจากบริษัทฯ 

4. เนื$องจากธุรกรรมแต่ละประเภทมีความเสี$ยงในการทาํธุรกรรมแตกต่างกัน ลูกค้าจึงต้องอ่านและศึกษาเอกสารเปิดเผย
ความเสี$ยงที$แนบอยู่กับข้อกาํหนดเพิ$มเติมของธุรกรรมนั2นๆ ก่อนตัดสินใจเข้าทาํธุรกรรม 
 
บริษัทฯ หวงัเป็นอย่างยิ(งวา่ ท่านลกูค้าจะพึงพอใจในการให้บริการของบริษัทฯ ทั 8งนี 8 ในกรณีที(ท่านมีข้อเสนอแนะ และ/หรือ ต้องการ

รับทราบข้อมลูหรือคําแนะนําเพิ(มเติม ทา่นสามารถติดตอ่กบับริษัทฯ ได้ที( ศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์    
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ข้อกาํหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้บริการด้านการเงิน 
 

ข้อกาํหนดและเงื$อนไขฉบับนี 2 ทําขึ 8นเมื(อวนัที(      โดยและระหวา่ง 
(1) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด ซึ(งมีสํานกังานจดทะเบียนตั 8งอยูท่ี( 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ (ชั 8น 14, 15, 16) 

ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 (ซึ(งตอ่ไปในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8เรียกวา่ “บริษัทฯ”) ฝ่ายหนึ(ง  

กบั 

(2)              ซึ(งมีที(อยูอ่ยูท่ี(                                                                                                                                   

           (ซึ(งตอ่ไปในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบั
นี 8เรียกวา่ “ลูกค้า”) อีกฝ่ายหนึ(ง 

คูส่ญัญาทั 8งสองฝ่ายได้ตกลงกนัดงัตอ่ไปนี 8 
1. ข้อความเบื 2องต้น 

1.1 ข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8ทําขึ 8นเพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้าที( ข้อรับรอง ข้อปฏิบตัิตา่งๆ โดยทั(วไปที(เกี(ยวข้องกบัธุรกรรม
ตา่งๆ ที(ลกูค้าได้เข้าทํา หรือจะได้เข้าทํากบับริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรมที(เกี(ยวข้อง 

1.2 ข้อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท และเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้องถือเป็นส่วนหนึ(งของข้อกําหนดและ
เงื(อนไขฉบบันี 8  

2. คาํจาํกัดความและการตีความ 
2.1 คําดงัต่อไปนี 8 หากไม่ได้นิยามไว้เป็นการเฉพาะ หรือมิได้นิยามไว้ในข้อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท

เป็นการเฉพาะ ให้มีความหมายตามที(ได้นิยามไว้ดงัตอ่ไปนี 8 
(ก) “กฎหมาย” หมายถึง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ พ.ร.บ. สญัญาซื 8อขายล่วงหน้า กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ 

หนังสือเวียนหรือคําสั(งที(ออกโดย ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพย์ ตลาด
สญัญาซื 8อขายล่วงหน้า หน่วยงานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักหกับญัชี ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ สมาคม
บริษัทหลกัทรัพย์ไทย สมาคมตลาดตราสารหนี 8ไทย สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมสรรพากร หรือ
สมาคมที(เกี(ยวข้องกับธุรกิจหลกัทรัพย์ รวมตลอดจนกฎหมายและระเบียบอื(นใดที(อาจเกี(ยวข้องกับการลงทุน การ
ส่งออก/นําเข้าเงินหรือทรัพย์สินลงทุน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเรื(องอื(นๆ รวมถึง กฎ คําสั(ง 
ประกาศ (ไมว่า่จะมีผลเป็นกฎหมายหรือไม่) ที(ออกโดยรัฐบาล ราชการ หรือหน่วยงานที(มีอํานาจตามกฎหมาย (ทั 8งใน
และตา่งประเทศ) ที(ใช้บงัคบัอยูใ่นขณะที(เข้าทําข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8 หรือที(จะได้แก้ไขเพิ(มเติมตอ่ไป  

(ข) “การทาํธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต” หมายถึง การซื 8อขาย การเปิดบญัชี การส่งและรับคําสั(ง หรือธุรกรรมอื(น
ใดที(เกี(ยวข้องกบัการให้บริการด้านการเงินที(กระทําผ่านระบบที(มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี 8  
(1) มีการเชื(อมผ่านระบบเครือข่ายทั(วไป (Public Network)  
(2) มีผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) (ISP) ที(ให้บริการเป็นการทั(วไป (Public Service) และ 
(3) มีระบบคอมพิวเตอร์ที(ใช้ในการรับหรือสง่คําสั(งซื 8อขายผ่านอินเทอร์เน็ต (Order Management) แยกตา่งหากจาก

ระบบคอมพิวเตอร์ที(ใช้ในการรับหรือสง่คําสั(งซื 8อขายผ่านเจ้าหน้าที(รับอนญุาตของบริษัทฯ (Broker Front Office) 
หรือการซื 8อขายผ่านอินเทอร์เน็ตในลกัษณะอื(นใด และ/หรือ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที(ตลาดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือ ตลาดสญัญาซื 8อขายล่วงหน้า และ/หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ กําหนดให้เป็นการซื 8อขายผ่านอินเทอร์เน็ต 

(ค) “ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ง) “คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน” หมายถึง คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ 
(จ) “ชื$อผู้ใช้บริการ” (Username) หมายถึง กลุ่มตวัอกัษร และ/หรือตวัเลขที(กําหนดขึ 8นโดยบริษัทฯ ซึ(งได้ตกลงกบัลกูค้า

ว่า เป็นสัญลักษณ์แสดงการเข้ามาในระบบของบริษัทฯ โดยลูกค้า ซึ(งจะต้องใช้ชื(อผู้ ใช้บริการร่วมกับรหัสผ่าน 
(Password) 
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(ฉ) “ตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื 8อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื 8อขายหลักทรัพย์
ลว่งหน้า และแหลง่กลางในการซื 8อขายหลกัทรัพย์อื(นๆ ทั 8งในและตา่งประเทศ 

(ช) “ตลาดสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า” หมายถึง บริษัท ตลาดสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ศนูย์ซื 8อ
ขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้าหรืออนุพันธ์ และแหล่งกลางในการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้าอื(นๆ ทั 8งในและ
ตา่งประเทศ 

(ซ) “ธุรกรรม” หมายถึง การซื 8อขายหลกัทรัพย์ และ/หรือการซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า และ/หรือการกู้ยืมเงินเพื(อซื 8อ
หลกัทรัพย์ (Credit Balance) และ/หรือการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ และ/หรือการซื 8อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ และ/
หรือการซื 8อขายหลกัทรัพย์ที(จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ และ/หรือการซื 8อขายหน่วยลงทนุ และ/หรือการซื 8อขาย
ตราสารหนี 8 และ/หรือการให้บริการออกแบบการลงทุน Yuanta Wealth รวมถึงธุรกรรมอื(นๆ ซึ(งบริษัทฯ ได้กําหนด
เพิ(มเติมเพื(อให้ใช้บังคับตามข้อตกลงและเงื(อนไขฉบับนี 8 และข้อตกลงและเงื(อนไขเฉพาะตามข้อกําหนดเพิ(มเติมที(
เกี(ยวข้องกบัธุรกรรมแตล่ะประเภทดงักลา่ว 

(ฌ) “บัญชีของบริษัทเพื$อลูกค้า” หมายถึง บญัชีเงินฝากตามข้อ 3.2 (ข) 
(ญ) “บัญชีเพื$อการทาํธุรกรรม” หมายถึง บญัชีซื 8อขายหลกัทรัพย์ บญัชีซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า หรือบญัชีอื(นใดที(

ลกูค้าเปิดไว้กบับริษัทฯ อนัเกี(ยวเนื(องกบัการทําธุรกรรมของลกูค้า เว้นแตจ่ะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะ 
(ฎ) “บัญชีธนาคารเพื$อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท” หมายถึง บญัชีเงินฝากตามข้อ 3.2 (ค) 
(ฏ) “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั  
(ฐ) “พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง พระราชบญัญัติวา่ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ตามที(

ได้มีการแก้ไขเพิ(มเติมเป็นครั 8งคราว 
(ฑ)  “พ.ร.บ. สัญญาซื 2อขายล่วงหน้า” หมายถึง พระราชบญัญัติสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 ตามที(ได้มีการแก้ไข

เพิ(มเติมเป็นครั 8งคราว 
(ฒ) “พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ” หมายถึงพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามที(ได้มีการแก้ไข

เพิ(มเติมเป็นครั 8งคราว 
(ณ)  “รหัสประจําตัว” (PIN ID) หมายถึง กลุ่มตัวเลขที(บริษัทฯ ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือกลุ่มตัวเลขที(กําหนดขึ 8นโดย

ลูกค้าในภายหลัง โดยที(ลูกค้าและบริษัทฯ ตกลงร่วมกันว่าจะเป็นเครื(องบ่งชี 8ในการทํารายการของลูกค้าภายใต้
ข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8 

(ด)  “รหสัผ่าน” (Password) หมายถึง กลุม่ตวัอกัษร และ/หรือตวัเลขที(กําหนดขึ 8นโดยลกูค้า ซึ(งได้ตกลงร่วมกนักบับริษัทฯ 
ว่าเป็นสัญลักษณ์แสดงการเข้ามาในระบบของบริษัทฯ โดยลูกค้า ซึ(งจะต้องใช้รหัสผ่านร่วมกับชื(อผู้ ใช้บริการ 
(Username) 

(ต)  “ลูกค้า” หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคล และในกรณีที(ลกูค้าประกอบด้วยกลุม่บคุคล
มากกวา่หนึ(งรายขึ 8นไป คําวา่ “ลกูค้า” ให้หมายรวมถึงบคุคลใดบคุคลหนึ(งหรือทั 8งหมดของกลุ่มบคุคลนั 8น แล้วแตก่รณี 
และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ(งลกูค้ามอบหมายหรือยินยอมให้กระทําการซื 8อหรือขายหลกัทรัพย์หรือการอื(นใด
ตามข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8แทนหรือในนามของลกูค้าด้วย 

(ถ)  “วันทําการ” หมายถึง วนัที(ธนาคารพาณิชย์เปิดทําการโดยทั(วไปในกรุงเทพมหานคร ซึ(งมิใช่วนัเสาร์หรือวนัอาทิตย์ 
หรือวนัที(ธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศให้เป็นวนัหยดุทําการของธนาคารพาณิชย์ 

(ท) “วงเงินการทําธุรกรรม” หมายถึง มลูค่าวงเงินที(กําหนดไว้โดยดุลพินิจของบริษัทฯ ในการที(จะอนุญาตให้ลูกค้า
สามารถก่อหนี 8และภาระผูกพนัใดๆ กับบริษัทฯ ได้ สําหรับการทําธุรกรรมแต่ละประเภทและการทําธุรกรรมโดยรวม
ทั 8งหมด โดยวงเงินการทําธุรกรรมของธุรกรรมแตล่ะประเภทอาจมีการกําหนดให้แตกตา่งกนัได้ 

(ธ)  “เว็บไซต์” (Website) หมายถึง Website ของบริษัทฯ ภายใต้โดเมนเนม www.yuanta.co.th และ/หรือโดเมนเนมอื(นที(
อาจจะมีการเพิ(มเติมหรือเปลี(ยนแปลงในอนาคต 

(น) “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือบุคคล นิติบุคคล 
หรือองค์กรอื(นใดซึ(งได้รับอนญุาตตามกฎหมายให้เป็นศนูย์กลางในการให้บริการรับฝากและถอนหลกัทรัพย์ รวมทั 8ง
บริการที(เกี(ยวข้องเพื(อประโยชน์ในการหกับญัชีหลกัทรัพย์และให้บริการอื(นๆ ที(เกี(ยวข้องทั 8งในและตา่งประเทศ 
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(บ) “สมาคมที$เกี$ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์” หมายถึง สมาคมอื(นใดที(เกี(ยวเนื(องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ และ/หรือ สญัญา
ซื 8อขายล่วงหน้า ซึ(งทําหน้าที(หลกัในการเป็นองค์กรกํากับดแูลสมาชิก (Self-Regulatory Organization/ SRO) ทั 8งใน
และตา่งประเทศ 

(ป) “สาํนักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ผ) “สาํนักหกับัญชี” หมายถึง บริษัท สํานกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จํากดั และ/หรือบคุคล นิติบคุคล หรือองค์กรอื(นใดซึ(ง

ได้รับอนญุาตตามกฎหมายให้เป็นศนูย์กลางการชําระราคา รวมทั 8งบริการที(เกี(ยวข้องเพื(อประโยชน์ในการชําระราคา
และให้บริการอื(นๆ ที(เกี(ยวข้องทั 8งในและตา่งประเทศ 

(ฝ) “หน่วยงานกํากับดูแลต่างประเทศ” หมายถึง หน่วยงานที(มีอํานาจหน้าที(ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายอื(นใดในทํานองเดียวกนัที(เกี(ยวข้องกบัตลาดทนุของตา่งประเทศ 

(พ) “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตสุดุวิสยัตามที(ได้กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 
(ฟ) “เหตุแห่งการผิดนัด” หมายถึงเหตตุามที(กําหนดในข้อ 11 
(ภ) “เอกสารธุรกรรม” หมายถึง เอกสารเปิดบญัชีลกูค้า ข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8 ข้อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้องกบั

ธุรกรรมแต่ละประเภท สญัญาจํานํา คู่มือนักลงทนุ เอกสารชี 8แจง เอกสารเปิดเผยความเสี(ยง แบบคําขอเปิดบญัชี/ใช้
บริการ รวมทั 8งเอกสาร แบบฟอร์มตา่งๆ ที(เกี(ยวข้องกบัธุรกรรมทั 8งหมด 

(ม) “เอกสารรายงาน” หมายถึง ใบยืนยันการซื 8อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ เอกสารยืนยันการซื 8อขายสัญญาซื 8อขาย
ล่วงหน้า และ/หรือหนังสือยืนยนัการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ และ/หรือเอกสารยืนยนัการทําธุรกรรมอื(นใด และ/หรือ 
รายงานการลงทนุประจําเดือน (Monthly Statement) รวมถึงข้อมลู รายงาน และเอกสารอื(นใด 

2.2 เว้นแต่จะได้นิยามเป็นอย่างอื(นโดยชดัแจ้งในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8 หรือปรากฏเจตนารมย์เป็นอย่างอื(น ให้ถ้อยคํา
ทั 8งหมดในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8มีความหมายตามที(ได้นิยามไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้อง ในกรณีที(คํา
นิยามตามที(กําหนดในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้อง ให้คํา
นิยามตามที(กําหนดไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้องมีผลใช้บงัคบั 

2.3 การอ้างถึงกฎหมายหรือบทบัญญัติของกฎหมายใด ให้หมายความรวมถึงการแก้ไขหรือการตรากฎหมายขึ 8นใหม่ หรือ
บทบัญญัติกฎหมายที(ออกและใช้มีผลบังคับใช้แทนกฎหมายนั 8นๆ รวมทั 8งกฎเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆ ที(ออกภายใต้
กฎหมายนั 8น 

2.4 หัวข้อที(กําหนดไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 เพื(อประโยชน์ในการอ้างอิงเท่านั 8น ไม่มีผลต่อการตีความข้อความใน
ข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8แตอ่ยา่งใด 

2.5 ในกรณีที(ลูกค้าเป็นกลุ่มบุคคลมากกว่าหนึ(งบุคคลขึ 8นไป โดยการเปิดบัญชีร่วมเพื(อการทาํธุรกรรมกับบริษัทฯ บุคคล
ดังกล่าวจะถือเป็นลูกหนี 8ร่วม โดยจะต้องรับผิดร่วมกันและแทนกันภายใต้ข้อกําหนดเงื(อนไขของข้อกําหนดและเงื(อนไข
ฉบับนี 8 

3. เอกสารธุรกรรม 
3.1 การใช้บังคับเอกสารธุรกรรม 

(ก) ลกูค้าตกลงว่าข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8จะใช้บงัคบักับธุรกรรมทกุประเภทที(ลกูค้าได้เข้าทํากับบริษัทฯ (ไม่ว่าจะ
เป็นธุรกรรมที(ได้เข้าทําในวนัที(ของข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8 หรือในภายหน้า) ในกรณีที(ลกูค้าเข้าทําหรือมีคําสั(งให้
บริษัทฯ เข้าทําธุรกรรมใดๆ เพิ(มเติม ลูกค้าตกลงว่า ลูกค้ายินยอมผูกพันในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 รวมถึง
ข้อกําหนดเฉพาะที(กําหนดเงื(อนไขเพิ(มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทนั 8นๆ โดยลกูค้าไม่จําเป็นต้องเข้าทําหรือลงนาม
ในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8 หรือเอกสารใดๆ เพิ(มเติมอีก อยา่งไรก็ดี เพื(อเป็นหลกัฐานการยืนยนัธุรกรรม บริษัทฯ 
อาจกําหนดให้ลกูค้าเข้าทําหรือลงนามเอกสารยืนยนัธุรกรรมดงักลา่ว ก่อนหรือในภายหลงัการเข้าทําหรือการมีคําสั(ง
ให้บริษัทฯ เข้าทําธุรกรรมได้ 

(ข) ลูกค้าตกลงว่าลูกค้ายอมผูกพันตามข้อกําหนดและเงื$อนไขฉบับนี 2 รวมถึงข้อกําหนดเพิ$มเติมสําหรับ
ธุรกรรมแต่ละประเภทตามที$ได้กําหนดแนบท้ายข้อกําหนดและเงื$อนไขฉบับนี 2 โดยข้อกําหนดเพิ$มเติม
สําหรับธุรกรรมแต่ละประเภทจะใช้บังคับกับลูกค้าเฉพาะในกรณีที$  (ก) ลูกค้าได้มีการตกลงเข้าทําและ/
หรือเข้าทําธุรกรรมที$เกี$ยวข้องดังกล่าวด้วยวิธีการที$กําหนดในข้อกําหนดเพิ$มเติมสําหรับธุรกรรมแต่ละ
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ประเภท หรือตามที$บริษัทฯ กําหนด และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที$
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม ทั 2งนี 2 หากมีการกําหนดข้อกําหนดเพิ$มเติมที$ เกี$ยวข้องกับธุรกรรม
ประเภทอื$นเพิ$มเติม นอกเหนือจากที$ได้ระบุหรือรวมไว้ในข้อกําหนดและเงื$อนไขฉบับนี 2 บริษัทฯ จะส่ง
เฉพาะข้อกําหนดเพิ$มเติมดังกล่าวให้แก่ลูกค้า โดยข้อกําหนดเพิ$มเติมดังกล่าวจะใช้บังคับกับลูกค้าเฉพาะ
ในกรณีที$ลูกค้าได้มีการเข้าทาํธุรกรรมเพิ$มเติมดังกล่าวนั 2นกับบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการธุรกรรมทั 2งหมดหรือบางประเภท หากบริษัทฯ เห็นว่า
ลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทําธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อ
กฎหมาย หรือด้วยเหตุอื$นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิในการเรียกร้องให้บริษัทฯ รับ
ผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที$เกิดขึ 2นโดยการจง
ใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ 

(ค) ลกูค้าตกลงวา่ ข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8 ข้อกําหนดและเงื(อนไขเพิ(มเติมสําหรับธุรกรรมแตล่ะประเภททั 8งหมด (ไม่
ว่าจะได้ระบุไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 หรือที(จะได้ส่งให้แก่ลูกค้าเพิ(มเติมในภายหน้า) เอกสารเปิดบัญชี 
รวมทั 8งเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ที(เกี(ยวข้องกับธุรกรรมทั 8งหมด จะถือรวมเป็นสญัญาเดียวกันโดยจะระบุรวมเรียก
ภายใต้คํานิยามวา่ “เอกสารธุรกรรม”  

(ง) ในการเข้าทําธุรกรรมระหว่างคู่สัญญานั 8น เมื(อได้มีการตกลงและยืนยันจากคู่สัญญาทั 8งสองฝ่ายว่าจะเข้าทํา
ธุรกรรมดังกล่าว (ไม่ว ่าการตกลงและยืนยันดังกล่าวจะทําเป็นลายลักษณ์อักษร กระทําผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือในรูปแบบอื(นใดตามที(บริษัทฯ กําหนด) จะถือว่าธุรกรรมดังกล่าวนั 8นมีผลผูกพัน
คู่สัญญาทันทีที(ได้มีการตกลงและยืนยันดังกล่าว และบริษัทฯ มีสิทธิยึดถือและดําเนินการตามคําสั(งหรือความ
ตกลงและยืนยันที(ได้รับจากลูกค้าตามที(บริษัทฯ เห็นสมควร แม้ว่าในเวลาที(ได้ยืนยันและตกลงดังกล่าวนั 8น 
ลูกค้าอาจยังมิได้ลงนามในเอกสารใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม และแบบฟอร์มต่างๆ ที(เกี(ยวกับธุรกรรมก็ตาม 

(จ) ในกรณีที(ข้อความในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8ขัดแย้งกับข้อความในข้อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้องกบัธุรกรรม
ที(ลกูค้าเข้าทํา ให้ข้อความที(กําหนดในข้อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้องกบัธุรกรรมที(ลกูค้าเข้าทํานั 8นใช้บังคับ ทั 8งนี 8ให้
ใช้บังคับเพียงเท่าที(เกี(ยวข้องกับเฉพาะธุรกรรมที(ลูกค้าเข้าทํานั 8น อย่างไรก็ดีเพื(อมิให้เกิดข้อโต้แย้ง ในกรณีที(
ข้อความใดในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8เป็นการขยายหรือเพิ(มเติมข้อตกลงในข้อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้อง
กับธุรกรรมแต่ละประเภท หรือข้อตกลงใดในข้อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้องกบัธุรกรรมแตล่ะประเภทเป็นการขยาย
หรือเพิ(มเติมข้อตกลงในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 กรณีดังกล่าวไม่ถือว่าข้อตกลงนั 8นขัดกัน 

(ฉ) ในกรณีที (ล ูกค้าได้เข้าทําหรือลงนามในสัญญา แบบฟอร์ม หรือข้อกําหนดและเงื(อนไขใดๆ เกี(ยวกับการ
ให้บริการด้านการเงิน หรือธุรกรรมใดๆ ก่อนที(จะเข้าทําและลงนามในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 รวมทั 8ง
เอกสารธุรกรรมที(เกี(ยวข้อง ให้ถือว่าข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 รวมทั 8งเอกสารธุรกรรมที(เกี(ยวข้อง เป็นความ
ตกลงทั 8งหมดระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ และให้ใช้บังคับแทนข้อตกลงและความตกลงใดๆ ระหว่างลูกค้าและ
บริษัทฯ ที(มีขึ 8นก่อนหน้านี 8ที(เกี(ยวข้อง หรือเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน หรือธุรกรรมที(เกี(ยวข้อง 

3.2 การเปิดบัญชีเพื$อการทาํธุรกรรม 
(ก) เพื(อการดําเนินการในการทําธุรกรรมภายใต้ข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการให้บริการด้านการเงินฉบบันี 8 ลกูค้าตก

ลงกรอกแบบฟอร์มและลงนามในเอกสารเปิดบญัชีลูกค้า หนังสือมอบอํานาจ หนังสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก
ธนาคาร และเอกสารที(เกี(ยวข้องอื(นๆ ตามแบบที(บริษัทฯ กําหนด รวมถึงส่งมอบเอกสารประกอบอื(นๆ ตามที(บริษัทฯ 
ร้องขอ ซึ(งรวมถือเป็นส่วนหนึ(งของ “เอกสารธุรกรรม” ให้ครบถ้วน และเมื(อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารธุรกรรม 
และตกลงเปิดบญัชีให้ลกูค้าแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ลกูค้าทราบพร้อมจดัส่งเลขที(บญัชีเพื(อใช้ในการทําธุรกรรมของ
ลูกค้าภายใต้ข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี 8 รวมถึงเอกสารธุรกรรมที(เกี(ยวข้อง
ทั 8งหมด (ซึ(งตอ่ไปนี 8เรียกวา่ “บัญชีเพื$อการทาํธุรกรรม”)  
ลกูค้าได้อ่านและรับทราบการชี 8แจงจากพนักงานบริษัทฯ ถึงกฎหมาย ข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการ
ด้านการเงิน รวมทั 8งเอกสารธุรกรรมอื(นๆ ที(เกี(ยวข้องทั 8งหมดเป็นอยา่งดีแล้วและตกลงปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด 

(ข) ลกูค้าตกลงที(จะโอนเงินสดของลกูค้ามายงับริษัทฯ ในบญัชีเงินฝากที(อยูใ่นชื(อของบริษัทฯ เพื(อลกูค้าหรือบญัชีอื(นของ
บริษัทฯ ตามรายละเอียดของชื(อและหมายเลขบัญชีที(บริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกค้า (ซึ(งต่อไปนี 8จะเรียกว่า “บัญชีของ
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บริษัทเพื$อลูกค้า”) ตามจํานวน วิธีการ และภายในระยะเวลาที(บริษัทฯ กําหนด ไมว่า่จะเป็นการนําฝากเพื(อเปิดบญัชี 
หรือเป็นการนําฝากเพิ(มเติมครั 8งใดๆ รวมถึงเงินฝากเพิ(มที(มาจากเงินที(ได้รับจากการขายหลกัทรัพย์ หรือเงินอื(นๆ (ซึ(ง
รวมถึงดอกเบี 8ยที(บริษัทฯ ได้รับจากเงินที(ลกูค้านํามาฝากหรือมอบไว้กับบริษัทฯ ดงักล่าวด้วย) รายละเอียดปรากฏ
ตามหลกัฐานการรับเงินซึ(งบริษัทฯ ได้ออกให้แก่ลกูค้าเป็นคราวๆ ไป  

 (ค) ลูกค้าตกลงให้มีบัญชีเงินฝากธนาคารที(อยู่ในชื(อของลูกค้าตามรายละเอียดของชื(อและหมายเลขบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที(ลกูค้าได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ ซึ(งลกูค้าได้ทําหนังสือยินยอมให้หกับัญชีเงินฝากมอบไว้ให้แก่ธนาคารหรือทํา
วิธีการอื(นใดเพื(อยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักลา่ว และดํารงเงินฝาก ให้เพียงพอตอ่การชําระหนี 8สิน
ที(มีอยูก่บับริษัทฯ (ซึ(งตอ่ไปนี 8จะเรียกวา่ “บัญชีธนาคารเพื$อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท”) ตามวิธีการ และภายใน
ระยะเวลาที(บริษัทฯ กําหนด และโดยที(ลกูค้าและบริษัทฯ หรือฝ่ายหนึ(งฝ่ายใดมีภาระผกูพนัในการชําระหนี 8และ/หรือ
ภาระผกูพนัตอ่กนัตามข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการให้บริการด้านการเงินหรือสญัญาหรือบญัชีอื(นใดที(ลกูค้าทํา
หรือมีอยู่กับบริษัทฯ ลูกค้าและบริษัทฯ ต่างตกลงยินยอมให้ธนาคารที(ลูกค้าแจ้งไว้ต่อบริษัทฯ หักเงินจากบัญชี
ธนาคารเพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิกับบริษัทดงักล่าวได้โดยถือว่าเป็นวิธีการชําระหนี 8และ/หรือภาระผูกพนัของลกูค้าต่อ
บริษัทฯ หรือของบริษัทฯ ตอ่ลกูค้าโดยชอบตามข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการให้บริการด้านการเงิน โดยคูส่ญัญา
ทุกฝ่ายต่างทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกําหนดต่างๆ ที(ธนาคารกําหนดไว้โดยชัดเจนแล้ว ทั 8งนี 8 ไม่ตัดสิทธิ
คูส่ญัญาฝ่ายหนึ(งฝ่ายใดที(จะชําระหนี 8โดยวิธีอื(น 
ในกรณีที(บริษัทฯ ต้องทดรองจา่ยคา่ธรรมเนียมในการหกัเงิน ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ หกัเงินจากบญัชีธนาคาร
เพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิกับบริษัท และ/หรือหกัจากเงินที(บริษัทฯ จะต้องนําเข้าบญัชีธนาคารเพื(อตดับญัชีอตัโนมัติกับ
บริษัท หรือชําระโดยวิธีอื(นตามที(บริษัทฯ จะเป็นผู้ กําหนด ทั 8งนี 8 ให้ถือวา่เงินที(ลกูค้าได้รับเมื(อรวมกบัคา่ธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที(บริษัทฯ ได้หกัไว้เป็นเงินที(ลกูค้าได้รับไว้เต็มจํานวน หรือให้ถือว่าเงินที(หกัจากบญัชีธนาคารเพื(อตดับญัชี
อัตโนมัติกับบริษัทเข้าบญัชีบริษัทฯ เมื(อหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที(ลกูค้าต้องชําระแล้วนั 8น เป็นจํานวนเงินที(
บริษัทฯ ได้รับชําระหนี 8 แล้วแตก่รณี 

(ง) บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจในการตกลงหรือปฏิเสธการเปิดบัญชีเพื(อการทําธุรกรรมให้กับลูกค้าและในการกําหนด
จํานวนและประเภทบญัชีเพื(อการทําธุรกรรมของลกูค้าโดยไมต้่องแจ้งเหตผุลให้ลกูค้าทราบ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดลุพินิจ 
(แตไ่มมี่ข้อผกูพนั) ที(จะทําการเปลี(ยนแปลงจํานวนและประเภทบญัชีเพื(อการทําธุรกรรมของลกูค้า 

3.3 วงเงนิการทาํธุรกรรม 
เพื(อการทําธุรกรรมภายใต้ข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบบันี 8 รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมของ
ธุรกรรมแต่ละประเภท บริษัทฯ จะกําหนดวงเงินการทําธุรกรรมให้กับลกูค้า โดยลูกค้าจะดําเนินการทําธุรกรรมได้ภายใน
วงเงินการทําธุรกรรมที(บริษัทฯ เป็นผู้ กําหนดโดยดลุพินิจของบริษัทฯ ทั 8งนี 8 บริษัทฯ มีสิทธิเปลี(ยนแปลงวงเงินการทําธุรกรรม
ดงักลา่วได้โดยไมจํ่าเป็นต้องบอกกลา่วแก่ลกูค้า  
การกําหนดวงเงินการทําธุรกรรมข้างต้นมิให้ถือเป็นการจํากัดความรับผิดของลกูค้าที(เกิดขึ 8นจริงภายใต้หรือเกี(ยวเนื(องกับ
ข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการให้บริการด้านการเงินฉบบันี 8 รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมของธุรกรรมแตล่ะประเภท 

3.4 การใช้สิทธิหกักลบลบหนี 2ใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม 
คู่สัญญามีสิทธิหักกลบลบหนี 8 สําหรับหนี 8ทุกประเภทที(ถึงกําหนดชําระภายใต้เอกสารธุรกรรมเพื(อชําระหนี 8ใดๆ ภายใต้
เอกสารธุรกรรมทั 8งหมด ทั 8งนี 8 ไม่ว่าหนี 8ระหว่างคู่สัญญาดังกล่าวจะต้องทําการชําระ ณ สถานที( หรือด้วยเงินสกุลใดๆ 
ในกรณีที(หนี 8ระหว่างคู่สัญญาต้องชําระเป็นเงินสกุลต่างกัน บริษัทฯ อาจทําการหักกลบลบหนี 8โดยเปลี(ยนสกุลเงินของ
หนี 8ใดหนี 8หนึ(งดังกล่าวให้เป็นสกุลเงินเดียวกับหนี 8อีกรายโดยใช้อัตราตลาดที(ใช้ทางธุรกิจตามปกติ และในกรณีที(เกิด
เหตุแห่งการผิดนัดภายใต้เอกสารธุรกรรม คู่ส ัญญาตกลงให้หนี 8ของคู่สัญญาที(มีต่อกัน ถึงกําหนดชําระทันที และ
คู่สัญญามีสิทธิหักกลบลบหนี 8สําหรับหนี 8ดังกล่าวได้โดยทันที  
เมื(อคู่สัญญาดําเนินการหักกลบลบหนี 8แล้ว หากคู่สัญญาทั 8งสองฝ่ายมีหน้าที(ต้องชําระเงินจํานวนใดๆ ให้แก่กันตาม
เอกสารธุรกรรม ให้จํานวนเงินที(ต้องชําระต่อกันนั 8นถือว่าได้รับการชําระและปลดภาระหนี 8สินในการชําระเงินระหว่าง
กันโดยการหักกลบลบหนี 8ดังกล่าว และให้คู่สัญญาที(มีหน้าที(ชําระเงินในจํานวนที(เหลือ ชําระเพียงจํานวนเงินสุทธิที(พึง
ต้องชําระต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ(ง เว้นแต่คู่สัญญาทั 8งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอื(น 
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ทั 8งนี 8 ข้อ 3.4 นี 8ไม่ใช้บังคับกับกรณีที(ลูกค้ามีคําสั(งให้บริษัทฯ ซื 8อหลักทรัพย์และขายหลักทรัพย์นั 8นโดยที(ยังมิได้ชําระ
ราคาค่าซื 8อหลักทรัพย์นั 8น โดยลูกค้าจะต้องชําระราคาค่าซื 8อหลักทรัพย์ก่อน บริษัทฯ จึงจะชําระเงินค่าขายหลักทรัพย์
ให้แก่ลูกค้า 

3.5 การใช้สิทธิบังคับหลักประกันสาํหรับหนี 2สินทั 2งหมดของลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรม 
ตราบเทา่ที(กฎหมายอนญุาตให้กระทําได้ ภายใต้ข้อตกลงเกี(ยวกบัหลกัประกนัที(กําหนดในข้อ 8 (หลกัประกนั) ของข้อกําหนด
และเงื(อนไขฉบบันี 8 คู่สญัญาตกลงวา่หลกัประกัน (รวมทั 8ง หลกัทรัพย์ เงินสด หรือทรัพย์สินอื(นใด) ที(บริษัทฯ กําหนดให้นํามา
วางเพื(อเป็นประกนัการซื 8อขาย และ/หรือการชําระหนี 8สําหรับการทําธุรกรรมใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรมใดๆ ให้แก่บริษัทฯ นั 8น 
ให้หลกัประกันดงักล่าวถือเป็นหลกัประกันการซื 8อขาย และ/หรือการชําระหนี 8ของลกูค้าสําหรับหนี 8สินทกุประเภทของลูกค้า
ภายใต้เอกสารธุรกรรมที(เกี(ยวข้องทั 8งหมด รวมถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่านายหน้า ค่าภาษีอากร ดอกเบี 8ย เงินทดรองจ่าย ค่า
ดําเนินการ ตลอดจนค่าอปุกรณ์แห่งหนี 8 และค่าเสียหายทั 8งปวงที(ลกูค้าต้องรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นภายใต้บัญชี
ตามข้อตกลงแห่งเอกสารธุรกรรมใดๆ  และ/หรือสัญญา หรือบัญชีอื(นใดที(ลูกค้าทําหรือมีอยู่กับบริษัทฯ  และให้บริษัทฯ 
สามารถดําเนินการเกี(ยวกบัหลกัประกนัดงักลา่วตามเงื(อนไขที(กําหนดในข้อ �  

4. คาํรับรองและคํายืนยัน 
4.1 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี(ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ เงื(อนไข และประเพณีปฏิบัติในการทําธุรกรรมใดๆ ตาม

ข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8 ตามที( สํานกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หน่วยงานกํากบัดแูลตา่งประเทศ  และ/
หรือตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ สํานกัหกับญัชีและ/หรือหน่วยงาน องค์กร สมาคม
ที(เกี(ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์อื(นใด และหน่วยงานที(กํากับดูแลอื(นใดของรัฐ (ทั 8งในและ
ต่างประเทศที(เกี(ยวข้อง) เช่น หน่วยงานที(ทําหน้าที(ดูแลตนเองและสมาชิก (Self-Regulatory Organization) กําหนดเป็น
อยา่งดี และลกูค้าจะดําเนินการใดๆ ด้วยความซื(อสตัย์สจุริตตามปกติวิสยัของนกัลงทนุทั(วไปที(ควรกระทํา ไมก่่อให้เกิดความ
เสียหายตอ่ระบบของการทําธุรกรรมแตล่ะประเภทไมว่า่กรณีใดๆ ไมอ่าศยัชอ่งทางหรือเหตกุารณ์อนัผิดปกติวิสยัที(ควรจะเป็น
หรือความบกพร่องของระบบเพื(อหาประโยชน์สว่นตน (รวมเรียกวา่ “พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์”) 

4.2 ลกูค้าขอรับรองว่าตนเองเป็นผู้ มีความสามารถในการเข้าทํา การชําระหนี 8 และการปฏิบตัิตามหน้าที(ต่างๆ อนัเกิดขึ 8นภายใต้
เอกสารธุรกรรมทั 8งหมด และลกูค้าทําเพื(อตนเองมิได้กระทําในฐานะตวัแทนของบคุคลอื(น 

4.3 ลูกค้ามีความสามารถและอํานาจตามกฎหมาย และได้ดําเนินการต่างๆ ที(จําเป็นเพื(อให้ลูกค้าสามารถเข้าทําและปฏิบตัิ
ภาระหน้าที(ของตนภายใต้ข้อกําหนดและเงื(อนไขของเอกสารธุรกรรมทั 8งหมดได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

4.4 เอกสารธุรกรรม เป็นสญัญาที(มีผลใช้บงัคบัโดยสมบรูณ์ และมีผลผกูพนัที(สามารถใช้บงัคบักบัลกูค้าให้ปฏิบตัิตามข้อกําหนด
และเงื(อนไขของสญัญา เว้นแต่กรณีที(การบงัคบัใช้สญัญาอาจถกูจํากัดโดยกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย การฟื8นฟกิูจการหรือ
กฎหมายอื(นที(เกี(ยวข้องในลกัษณะเดียวกนัซึ(งมีผลกระทบตอ่สิทธิของลกูค้าโดยทั(วไป 

4.5 ลกูค้าได้อ่านและรับทราบคู่มือ และ/หรือเอกสารชี 8แจงเพื(อการทําธุรกรรมแต่ละประเภทตามที(ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
และ/หรือที(ได้รับจากเจ้าหน้าที(ของบริษัทฯ และตกลงที(จะปฏิบตัิตามคูมื่อ และ/หรือเอกสารชี 8แจงดงักลา่ว 

4.6 การเข้าทําข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8หรือการปฏิบตัิหน้าที(ของลกูค้าตามเอกสารธุรกรรมไม่เป็นการละเมิดหรือจะไม่เป็น
การละเมิดหรือทําให้มีผลเป็นการขดัหรือผิดข้อกําหนดข้อใดข้อหนึ(งดงัต่อไปนี 8 (1) ข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที(
เกี(ยวข้อง คําพิพากษา คําวินิจฉัยหรือคําสั(งหรือคําบงัคบัของหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (ทั 8งในและตา่งประเทศ) ซึ(งมีผลผกูพนัต่อ
ลกูค้า (2) เอกสารหรือสญัญาอื(นใดที(ลกูค้าเป็นคูส่ญัญาหรือมีผลผกูพนัลกูค้าหรือทรัพย์สินของลกูค้า 

4.7 ในวันที(มีการส่งมอบข้อมลูและเอกสารให้กับบริษัทฯ ข้อมลูและเอกสารทั 8งหมดที(ลกูค้าได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เป็นข้อมลูและ
เอกสารที(เป็นความจริง ครบถ้วน ถกูต้องทกุประการและไมมี่ข้อความที(จะทําให้บริษัทฯ สําคญัผิดแตป่ระการใด และ ณ วนัที(
ทําเอกสารธุรกรรม ข้อมลูและเอกสารทั 8งหมดยงัคงเป็นข้อมลูและเอกสารที(เป็นความจริง ครบถ้วน ถกูต้องทกุประการและไม่
มีข้อความที(จะทําให้บริษัทฯสําคัญผิดแต่ประการใด บริษัทฯ มีสิทธิยึดถือข้อมลูและเอกสารดังกล่าวได้ ทั 8งนี 8 ลูกค้าไม่ได้
ปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ใดๆ ที(เป็นสาระสําคัญ ซึ(งหากลูกค้าได้เปิดเผยให้กับบริษัทฯ แล้ว อาจมี
ผลกระทบตอ่การตดัสินใจของบริษัทฯ ในการเข้าทําเอกสารธุรกรรม 
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4.8 ลูกค้ามีสิทธิโดยสมบูรณ์และเป็นเจ้าของผู้ รับประโยชน์ในทรัพย์สินของลูกค้าทั 8งหมดที(ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ตามเอกสาร
ธุรกรรม และทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าวปราศจากการจํานํา จํานอง ภาระติดพัน สิทธิยึดหน่วงหรือส่วนได้เสียในทาง
หลกัประกนัอื(นๆ หรือภาระติดพนัหรือสว่นได้เสียอื(นใดเพื(อประโยชน์ของบคุคลอื(นนอกจากตามที(ลกูค้าได้แจ้งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรตอ่บริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ลกูค้าแล้วลว่งหน้า 

4.9 ไม่มีคดีความ การดําเนินคดี การพิจารณาคดีหรือการดําเนินการใดๆ ที(อาจเกิดหรือมีขึ 8นกับลกูค้าหรือทรัพย์สินของลกูค้าใน
ชั 8นศาล ศาลยตุิธรรม อนญุาโตตลุาการ หรือการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐ (ทั 8งในและตา่งประเทศ) ซึ(งมีผลหรืออาจจะ
มีผลกระทบตอ่ความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบรูณ์หรือการใช้บงัคบัได้ของเอกสารธุรกรรม หรือความสามารถของลกูค้าที(
จะปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของตนที(เกี(ยวกบัเอกสารธุรกรรม 

4.10 ไมมี่เหตแุหง่การผิดนดัหรือเหตอืุ(นใดที(อาจก่อให้เกิดเป็นเหตแุห่งการผิดนดัซึ(งได้เกิดขึ 8นและกําลงัดําเนินอยูใ่นสว่นของลูกค้า 
และการเข้าทําข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8หรือการปฏิบตัิหน้าที(และภาระผูกพันของลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรมจะไม่
ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดเหตแุหง่การผิดนดั 

4.11 ลกูค้าตกลงให้ถือวา่ข้อมลูใดๆ ไมว่า่จะเป็นข้อมลูที(ได้แจ้งตอ่หรือมอบไว้แก่บริษัทฯ ก่อนวนัที(ลงนามในข้อกําหนดและเงื(อนไข
ฉบบันี 8 หรือหลงัจากที(มีการลงนามในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8 ไม่ว่าโดยการที(บริษัทฯ ได้รับจากลกูค้าหรือผู้กระทําการ
แทนลกูค้า หรือที(บริษัทฯ ได้รับผ่านชื(อผู้ ใช้บริการ (Username) รหสัผ่าน (Password) และรหสัประจําตวั (PIN ID) ของลกูค้า 
มีความถกูต้องสมบูรณ์ และมีผลผูกพนัลกูค้าทกุประการ แม้ว่าจะมีการจดัทํา และ/หรือ จดัส่งข้อมลูหรือหลกัฐานใดๆ ใน
รูปแบบของเอกสารให้แก่บริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม ตลอดจนยินยอมสละสิทธิในการเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบใดๆ หาก
ปรากฏวา่ข้อมลูที(บริษัทฯ ได้รับดงักลา่วผิดพลาด คลาดเคลื(อน ไมค่รบถ้วน หรือไมเ่ป็นปัจจบุนัไมว่า่ด้วยเหตปุระการใด 

4.12 ลกูค้ารับทราบและยินยอมวา่บริษัทฯ อาจกําหนดให้ลกูค้าจดัทําและลงนามในคําขอใช้บริการ หนงัสือแจ้งเปลี(ยนแปลงข้อมลู 
หรือเอกสาร และ/หรือ หลกัฐานใดๆ เพิ(มเติมหรือเพื(อเปลี(ยนแปลงข้อมลูตามเงื(อนไขและแบบที(บริษัทฯ กําหนด พร้อมทั 8ง
จดัสง่คําขอใช้บริการ หนงัสือแจ้งเปลี(ยนแปลงข้อมลู หรือเอกสาร และ/หรือ หลกัฐานดงักลา่ว ให้แก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลา
ที(บริษัทฯ กําหนดก็ได้ 

4.13 ลกูค้าเข้าทําข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการให้บริการด้านการเงินฉบบันี 8 รวมทั 8งธุรกรรมตา่งๆ ในฐานะตวัการและมิใช่ใน
ฐานะตวัแทนของบคุคลหรือนิติบคุคลใดๆ 

4.14 ลกูค้าตกลงที(จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในทนัที หากคํารับรองใดๆ ข้างต้นมีการเปลี(ยนแปลงไป หรือไม่
เป็นความจริง ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสําคัญด้วยประการใดๆ แต่ทั 8งนี 8 หน้าที(ของลกูค้าในการแจ้งให้บริษัทฯ 
ทราบดงักล่าวไม่ถือเป็นเงื(อนไขบงัคบัก่อนในการที(บริษัทฯ จะดําเนินการใดๆ เมื(อเกิดกรณีมีการเปลี(ยนแปลง ไม่เป็นความ
จริง ไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้องอยา่งมีนยัสําคญัดงักลา่วเกิดขึ 8น 

4.15 ลกูค้ารับทราบว่าบริษัทฯ อาจกําหนดหลกัเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกําหนดเกี(ยวกับการทําธุรกรรม หรือการทําธุรกรรมผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต ซึ(งเป็นหลกัเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกําหนดที(มากหรือสงูกวา่หลกัเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกําหนดเกี(ยวกบั
การทําธุรกรรม หรือการทําธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที(ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ตลาด
หลกัทรัพย์ ตลาดสญัญาซื 8อขายล่วงหน้า สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย สํานักหกับญัชี หรือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์กําหนด 
ทั 8งนี 8 บริษัทฯ สงวนสิทธิที(จะพิจารณาแก้ไขเปลี(ยนแปลงหรือยกเลิกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกําหนดเกี(ยวกับการทํา
ธุรกรรม หรือการทําธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที(บริษัทฯ กําหนดขึ 8นดงักลา่วในเวลาใดก็ได้ โดยให้อยูใ่นดลุพินิจของบริษัทฯ 
ในการดําเนินการดงักลา่วโดยไมจํ่าต้องได้รับความยินยอมจากลกูค้าหรือบอกกลา่วแก่ลกูค้าก่อนแตอ่ยา่งใด และเมื(อบริษัทฯ 
ได้แก้ไขเปลี(ยนแปลงหรือยกเลิกหลกัเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกําหนดดงักลา่วแล้ว ให้หลกัเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกําหนดที(
มีการแก้ไขเปลี(ยนแปลงหรือยกเลิกดงักลา่วมีผลใช้บงัคบักบัการทําธุรกรรมของลกูค้าที(ดําเนินการภายหลงัการนั 8น  

4.16 ในกรณีที(บริษัทฯ ตกลงเข้าทําธุรกรรมใดๆ ในนามของลกูค้าโดยใช้เงินสกลุอื(นที(ไมใ่ชเ่งินบาท ให้ใช้อตัราแลกเปลี(ยนตามอตัรา
ที(ตกลงกัน ณ เวลาที(ทําการแลกเปลี(ยนเงินของลกูค้า ระหว่างบริษัทฯ กับธนาคารของบริษัทฯ คู่สญัญาของบริษัทฯ หรือสํานัก
หกับญัชี เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื(นเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

4.17 ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทําการบนัทกึการสนทนาทางโทรศพัท์หรืออปุกรณ์ในลกัษณะเดียวกนั รวมถึงการบนัทกึข้อมลู
อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ โดยอาจมีหรือไม่มีเสียงอปุกรณ์เตือนโดยอตัโนมตัิ และยินยอมให้เทปเสียงหรืออปุกรณ์ที(ใช้ในการบนัทกึ
การสนทนานั 8นเป็นหลกัฐานยืนยนัเกี(ยวกับข้อเท็จจริง การทําคําสั(ง หรือดําเนินการใดๆ เกี(ยวกับธุรกรรม หรือเกี(ยวข้องกับ
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เอกสารธุรกรรมของลกูค้า  และให้บริษัทฯ มีสิทธิยึดถือปฏิบตัิและดําเนินการตามคําสั(ง แนวทาง คําบอกกลา่วใดๆ ผ่านทาง
โทรศพัท์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านวิธีการ หรือสื(อกลางใดๆ ตามที(บริษัทฯ และลกูค้าได้ตกลงกัน ซึ(งบริษัทฯ เชื(อ
โดยสจุริตว่าได้ส่งมาจากลกูค้าหรือบุคคลผู้ซึ(งได้รับมอบอํานาจให้กระทําการแทนลกูค้า ทั 8งนี 8 บริษัทฯ อาจสอบถามข้อมลู
ต่างๆ ที(เกี(ยวข้องเพื(อยืนยันตวัตนของลูกค้า หรืออํานาจของบุคคลที(ได้รับมอบอํานาจจากลกูค้า (แต่บริษัทฯ ไม่มีหน้าที(ที(
จะต้องดําเนินการดงักลา่ว) และลกูค้ายอมรับและตกลงที(จะผกูพนัตามคําสั(งของลกูค้าทกุประการ ทั 8งนี 8 ลกูค้ารับทราบและ
ตกลงให้บริษัทฯ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดสญัญาซื 8อขายล่วงหน้า  
สํานกัหกับญัชี ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือหน่วยงานกํากบัดแูลอื(นใด (ก) ใช้เทปบนัทกึการสนทนาดงักลา่วหรือข้อความจาก
เทปบนัทึกดงักล่าวได้ เพื(อวตัถปุระสงค์ใดๆ ตามที(บริษัทฯ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ตลาด
หลกัทรัพย์ ตลาดสญัญาซื 8อขายล่วงหน้า สํานักหกับญัชี ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือหน่วยงานกํากับดแูลเห็นว่าเหมาะสม 
(ข) นําเทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรือข้อความจากเทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวมาใช้เป็นหลักฐานในการดําเนิน
ธุรกรรม หรือในข้อพิพาทที(เกิดขึ 8นหรือข้อพิพาทที(คาดวา่จะเกิดขึ 8นระหวา่งบริษัทฯ กับลกูค้า และ (ค) เปิดเผยเทปบนัทึกการ
สนทนาดังกล่าวหรือข้อความจากเทปบนัทึกเพื(อให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามที(กฎหมายกําหนด หรือปฏิบัติตามคําสั(งศาล หรือ
หน่วยงานราชการที(เกี(ยวข้อง รวมทั 8งเปิดเผยต่อก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ  ตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลาดสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า สํานกัหกับญัชี ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หน่วยงานกํากบัดแูล และที(ปรึกษาของบริษัทฯ เพื(อใช้ใน
การดําเนินการที(เกี(ยวกบัธุรกรรม หรือใช้สําหรับบริษัทฯ ในการปรับปรุงระบบการดําเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ 

4.18 เพื$อให้การบริการมีประสิทธิภาพ และเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า บริษัทฯ จะประกาศรายละเอียด
เกี$ยวกับการทาํธุรกรรมต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า ลูกค้ามีหน้าที$จะต้องเข้า
ตรวจสอบรายละเอียดเกี$ยวกับการทาํธุรกรรมนั2นๆ อย่างสมํ$าเสมอ 

5. กฎและระเบียบ 
5.1 การดําเนินการใดๆ ซึ(งเกี(ยวกับธุรกรรมนั 8นจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และประเพณีปฏิบตัิที(เกี(ยวกับการทําธุรกรรมดงักลา่ว 

โดยลกูค้าตกลงยอมรับที(จะปฏิบตัิตามกฎหมายและประเพณีปฏิบตัิดงักลา่ว 
5.2 ในกรณีที(ลกูค้าฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อกําหนดใดๆ ตามที(ระบไุว้ในเอกสารธุรกรรมใดๆ และการฝ่าฝืนดงักลา่วสง่ผล

ให้บริษัทฯ เสียหาย หรือต้องรับผิดในการชําระค่าปรับ หรือถูกลงโทษจากหน่วยงานที(กํากับดแูล ลูกค้าตกลงรับผิดชดใช้
คา่เสียหายให้แก่บริษัทฯ สําหรับคา่ปรับหรือความเสียหายทั 8งหมดที(เกิดขึ 8น พร้อมทั 8งดอกเบี 8ยในอตัราสงูสดุที(บริษัทฯ กําหนด 
นบัจากวนัที(ถึงกําหนดชําระหรือวนัที(บริษัทฯ ได้ชําระเงินดงักลา่วจนถึงวนัที(บริษัทฯ ได้รับชําระเงินจากลกูค้าจนครบถ้วน 

5.3 ในกรณีที(การดําเนินธุรกรรมใดๆ หรือการให้บริการทางการเงินใดๆ นั 8นกลายเป็นการกระทําที(ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบที(เกี(ยวข้อง บริษัทฯ อาจดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ(งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี 8 
(ก) แจ้งให้ลูกค้าทราบ และยกเลิกธุรกรรมและ/หรือการดําเนินการที(เกี(ยวข้องดังกล่าว และ/หรือ 
(ข) บอกเลิกธุรกรรมที(เกี(ยวข้องนั 8นโดยให้การบอกเลิกธุรกรรมนั 8นมีผลตามกําหนดเวลาที(บริษัทฯ ได้แจ้งให้แก่

ลูกค้า โดยให้ผลของการบอกเลิกธุรกรรมนั 8นเป็นไปตามเงื(อนไขที(กําหนดในข้อ 15 ของข้อกําหนดและเงื(อนไข
ฉบับนี 8 

6. คาํสั$งและรายงาน  
6.1 ในการทําคําสั(ง หรือการดําเนินการใดๆ ตามข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8 ข้อกําหนดเพิ(มเติมของแตล่ะธุรกรรม และเอกสาร

ธุรกรรมที(เกี(ยวข้องอื(นใด ลกูค้าจะได้มีคําสั(งด้วยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษร หรือไม่ว่าจะโดยทางโทรศพัท์ โทรสาร หรือโดย
วิธีการอื(นใดซึ(งเป็นที(ยอมรับกันโดยทั(วไปในประเพณีปฏิบตัิของการทําคําสั(ง เพื(อจะให้บริษัทฯ ดําเนินการเป็นครั 8งคราวนั 8น 
หรือโดยการบนัทกึคําสั(งผ่านอินเทอร์เน็ต โดยลกูค้ายอมรับและตกลงผกูพนัตามคําสั(งของลกูค้าดงักลา่ว ทั 8งนี 8  
(ก) หากเป็นคําสั(งโดยลายลักษณ์อักษร ลูกค้าจะต้องปฏิบัติโดยทําเป็นหนังสือตามแบบที(บริษัทฯ กําหนดหรือ

ยอมรับเป็นกรณีไป  
(ข) หากเป็นคําสั(งโดยวาจาหรือทางโทรศัพท์ ลูกค้าจะต้องมีคําสั(งโดยตรงไปยังเจ้าหน้าที(ของบริษัทฯ และจะถือ

เป็นคําสั(งโดยชอบตามข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท เมื(อ
เจ้าหน้าที(ของบริษัทฯ ได้รับทราบคําสั(งนั 8นโดยชัดเจนและปราศจากข้อสงสัยแล้ว 
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(ค) หากเป็นการทําธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 รวมถึง
ข้อกําหนดเพิ(มเติมของแต่ละธุรกรรม และข้อกําหนดและเงื(อนไขในเว็บไซต์ (ถ้ามี) ที(ใช้บังคับในระหว่างอายุ
ของข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท 

(ง) การมีคําสั(งดังกล่าวเกิดจากดุลพินิจและการตัดสินใจของลูกค้าเอง 
(จ) ลูกค้าตกลงรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจเพื(อปฏิเสธการดําเนินการใดๆ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ

อย่างใดต่อลูกค้าหากบริษัทฯ ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั(งของลูกค้าได้ไม่ว่าทั 8งหมดหรือบางส่วน 
6.2 เว้นแตจ่ะได้มีการตกลงระหวา่งบริษัทฯ และลกูค้าเป็นอยา่งอื(น บริษัทฯ จะดําเนินการจดัสง่เอกสารรายงานให้แก่ลกูค้า โดย

บริษัทฯ จะแจ้งเป็นหนังสือให้แก่ลูกค้าทราบทางไปรษณีย์หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(Email) ตามที(อยู่สําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ตามที(ลกูค้าได้แจ้งความประสงค์จะรับเอกสารรายงาน
ดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที(บริษัทฯ กําหนด ในกรณีดังกล่าวลกูค้าตกลงและยอมรับว่าการส่งข้อมลูใน
รูปแบบดงักลา่ว ถือเป็นการสง่เอกสารรายงานให้แก่ลกูค้าโดยชอบแล้วโดยบริษัทฯ ไมมี่หน้าที(ในการจดัสง่เอกสารรายงานใน
รูปแบบเอกสารทางไปรษณีย์ให้แก่ลูกค้าอีกครั 8งหนึ(ง และลกูค้าตกลงผูกพนัตนตามข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการรับ
เอกสารรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ที(กําหนดไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8 
รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภททกุประการ เมื(อลกูค้าได้รับเอกสารรายงานดงักล่าวแล้ว ลกูค้าจะต้อง
ตรวจสอบรายการทั 8งหมดและแจ้งการแก้ไขหรือโต้แย้งข้อผิดพลาดรายการใดๆ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที(กําหนดไว้ใน
เอกสารรายงาน หากลกูค้าไม่แจ้งแก้ไขหรือโต้แย้งข้อผิดพลาดรายการใดๆ ภายในระยะเวลาที(กําหนดไว้ในเอกสารรายงาน
ดงักล่าว ให้ถือว่า เอกสารรายงานที(บริษัทฯ จดัทําและส่งมอบให้เป็นหลกัฐานที(ถกูต้อง และให้ถือว่าลกูค้าสละสิทธิที(จะทํา
การโต้แย้งใดๆ ทั 8งสิ 8น และได้ยอมรับความถกูต้องของข้อมลูในเอกสารรายงานดงักลา่ว 

 การเปลี(ยนแปลงวิธีการรับเอกสารรายงานจากวิธีการส่งทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือกลับกัน ให้ทําโดยการที(ลูกค้าแจ้งความจํานงเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ซึ(งการ
เปลี(ยนแปลงดงักลา่วจะมีผลตอ่เมื(อลกูค้าได้รับการอนญุาตจากบริษัทฯ ถึงการเปลี(ยนแปลงดงักลา่วแล้วเทา่นั 8น 

 ในกรณีที(ปรากฏแก่บริษัทฯ โดยชัดแจ้งว่าเอกสารรายงานไม่สามารถส่งไปยังที(อยู่สําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email 
Address) ที(ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ไม่ว่าด้วยเหตุใด (รวมถึงกรณีที(ลูกค้าแจ้งความจํานงขอรับเอกสารรายงานทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) มากกว่า Z ที(อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์) บริษัทฯ จะทําการสง่เอกสารรายงานในรูปแบบเอกสาร
ทางไปรษณีย์เพียง 1 ฉบบั ตามที(อยู่ในการรับส่งเอกสารที(ลกูค้าได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ ลกูค้าตกลงยอมรับว่าใบยืนยนัการทํา
ธุรกรรม (Confirmation Note) หรือเอกสารรายงานซึ(งออกโดยบริษัทฯ หลังจากที(มีการทําธุรกรรมในบัญชีลูกค้า ถือเป็น
หลกัฐานที(เชื(อถือได้ถึงการทําธุรกรรม จํานวนเงินที(บริษัทฯ ได้ทดรองจ่ายให้แก่ลกูค้าในการทําธุรกรรม และเงินที(ได้รับจาก
การทําธุรกรรมตามที(ระบไุว้ในใบยืนยนัการทําธุรกรรม (Confirmation Note) หรือเอกสารรายงานดงักลา่ว ทั 8งนี 8 เว้นแตล่กูค้า
จะได้โต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที(กําหนดไว้ในใบยืนยันการทําธุรกรรม (Confirmation 
Note) หรือเอกสารรายงาน ในส่วนของข้อมลูการซื 8อขายคืนหรือสบัเปลี(ยนหน่วยลงทนุนั 8น ให้อ้างอิงจากรายงานที(บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนที(เกี(ยวข้องเป็นผู้ จัดทํา โดยบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและไม่
รับผิดชอบวา่ลกูค้าจะได้รับรายงานข้อมลูดงักลา่วหรือไม ่หรือได้รับรายงานข้อมลูดงักลา่วลา่ช้า 

6.3 บริษัทฯ มีสิทธิปรับปรุงเอกสารรายงานเป็นครั 8งคราว หากมีความผิดพลาดหรือข้อผิดหลงใดๆ  ในเอกสารรายงานดงักล่าว 
โดยบริษัทฯ จะดําเนินการแจ้งให้ลกูค้าทราบตอ่ไป 

6.4 ลกูค้ามีหน้าที(แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ หากลกูค้าไมไ่ด้รับเอกสารรายงานที(ลกูค้าควรได้รับตามปกติ 
6.5 คําสั(งใดๆ ของลูกค้าจะมีผลต่อเมื(อบริษัทฯ ได้รับคําสั(งนั 8นแล้ว และคําสั(งใดๆ ของลูกค้าให้มีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีการ

ยกเลิกหรือแทนที(โดยคําสั(งอื(นในภายหลงั ทั 8งนี 8 คําสั(งของลกูค้ายงัคงมีผลบงัคบัใช้จน ณ สิ 8นวนัดงักลา่ว เว้นแตจ่ะได้ตกลงกนั
ไว้เป็นอย่างอื(น ทั 8งนี 8 ตามแต่ประเภทของธุรกรรมตามที(ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือตลาดสญัญาซื 8อขายล่วงหน้า และ/หรือ
สํานกัหกับญัชีกําหนด และเทา่ที(บริษัทฯ ได้แจ้งตอ่ลกูค้าวา่บริษัทฯ มีความพร้อมที(จะประกอบธุรกิจได้  และลกูค้าตกลงเป็น
ผู้ รับความเสี(ยงหรือความเสียหายใดๆ ที(เกิดขึ 8นจากการสั(งหรือคําสั(งของลูกค้า ไม่ว่าโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือสื(ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เองทั 8งสิ 8น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิที(จะระงับการ
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ดําเนินการตามคําสั(งดงักล่าว จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับการยืนยนัคําสั(งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากลกูค้า และในกรณีดงักลา่ว
บริษัทฯ ไมต้่องรับผิดตอ่ลกูค้าไมว่า่กรณีใดๆ 

6.6 บริษัทฯ มีสิทธิในการยดึถือคําสั(ง แนวทาง คําบอกกลา่วใดๆ หรือการติดตอ่อย่างอื(นซึ(งบริษัทฯ เชื(อโดยสจุริตวา่ได้สง่มาจาก
ลกูค้าหรือบุคคลผู้ซึ(งได้รับมอบอํานาจให้กระทําการแทนลกูค้า ทั 8งนี 8 ลกูค้าตกลงรับผิดและชดใช้บรรดาค่าเสียหาย ความ
สญูเสีย คา่ใช้จา่ยในต้นทนุ และคา่ใช้จา่ยใดๆ (รวมทั 8งคา่ทนายความ) รวมถึงการฟ้องร้อง การเรียกร้อง หรือการร้องเรียนใดๆ 
ที(บริษัทฯ ได้รับหรืออาจมีขึ 8นอนัเนื(องมาจากการยึดถือและการปฏิบตัิตามคําสั(งดงักล่าวโดยลกูค้ายอมรับและตกลงผูกพนั
ตามคําสั(งของลกูค้าทกุประการ 

6.7 บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดลุพินิจเพื(อปฏิเสธการดําเนินการใดๆ เว้นแต่ในกรณีที(ลกูค้ามีคําสั(งให้บริษัทฯ ดําเนินการชําระบญัชีของ
ลูกค้า ทั 8งนี 8 การปฏิบตัิตามคําสั(งชําระบญัชีดงักล่าวนั 8นจะต้องไม่ถกูจํากัดโดยคําสั(งของศาล คําสั(งของฝ่ายปกครอง หรือ
คําสั(งอื(นใด และลกูค้าตกลงยอมรับวา่บริษัทฯ มีสิทธิที(จะไมด่ําเนินการตามคําสั(งใดๆ  ของลกูค้าในกรณีที(ลกูค้ามีเงินในบญัชี
ของบริษัทเพื(อลกูค้าหรือบญัชีธนาคารเพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิกับบริษัทไม่เพียงพอ หรือไม่ดําเนินการใดๆ ซึ(งจะทําให้วงเงิน
สําหรับทําธุรกรรมของลกูค้าเกินกว่าวงเงินที(บริษัทฯ กําหนด รวมถึงกรณีที(คําสั(งของลกูค้ามีลกัษณะคลมุเครือ ขัดแย้งหรือ
ขดักนั หรือในกรณีที(บริษัทฯ เห็นวา่การดําเนินการตามคําสั(งของลกูค้านั 8นอาจสง่ผลให้บริษัทฯ หรือลกูค้าฝ่าฝืน อาจจะฝ่าฝืน 
หรือคาดการณ์ได้วา่จะฝ่าฝืนกฎหมาย บริษัทฯ จะแจ้งให้ลกูค้าทราบในกรณีที(บริษัทฯ ใช้ดลุพินิจปฏิเสธคําสั(งใดๆ ของลกูค้า 
โดยที(บริษัทฯ ไม่มีหน้าที(ต้องแสดงเหตผุลในการใช้ดลุพินิจดงักลา่ว และบริษัทฯ ไม่จําเป็นต้องรับผิดในบรรดาความสญูเสีย 
การขาดกําไรหรือสว่นตา่ง รวมตลอดถึงความเสียหาย ความรับผิด คา่ใช้จา่ยต้นทนุหรือคา่ใช้จา่ยใดๆ ที(เกิดขึ 8นกบัลกูค้าไมว่า่
โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ(งเป็นผลมาจากกรณีดงักล่าว (Consequential Damage) เว้นแต่กรณีที(เกิดขึ 8นโดยการจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตวัแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที(ความ
เสียหายที(เกิดขึ 8นจริง 

6.8 บริษัทฯ มีสิทธิระงบัมิให้ลกูค้าสง่คําสั(งการทําธุรกรรมผ่านช่องทางใดๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ตามแต่ดลุพินิจของบริษัทฯ ทั 8งนี 8 
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย (รวมทั 8งค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ) ที(เกิดจากการระงับการส่งคําสั(ง
ดงักล่าว เว้นแต่กรณีที(เกิดขึ 8นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตวัแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเทา่ที(ความเสียหายที(เกิดขึ 8นจริง 

6.9 เมื(อลกูค้าได้ออกคําสั(งแล้ว ลกูค้าสามารถยกเลิก เปลี(ยนแปลงหรือเพิกถอนคําสั(งได้ หากบริษัทฯ ยงัไม่ได้ดําเนินการปฏิบตัิ
ตามคําสั(งนั 8น ไมว่า่จะทั 8งหมดหรือบางสว่น ตามที(กฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้องกําหนด ทั 8งนี 8 การยกเลิก แก้ไขหรือเพิก
ถอนคําสั(งจะมีผลเมื(อได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ และลกูค้าต้องผกูพนัและรับผิดชอบตอ่ผลแหง่การทําธุรกรรมภายหลงัจาก
ที(ได้มีการทําธุรกรรมตามคําสั(งเดิมที(ลกูค้าออกให้กบับริษัทฯ ไปแล้ว 

6.10 บริษัทฯ มีดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตให้ลูกค้าทําธุรกรรมในตลาดโดยตรง (Direct Markets Access) หรือชุดคําสั(ง
คอมพิวเตอร์สําหรับการซื 8อขายโดยอตัโนมตัิ (Program Trading) เป็นกรณีๆ ไป ทั 8งนี 8 ตามที(บริษัทฯ เห็นสมควรและลกูค้าตก
ลงที(จะปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงื(อนไขทั 8งหมดที(บริษัทฯ กําหนด หรือจะกําหนดขึ 8นโดยอยูใ่นดลุพินิจของบริษัทฯ แตเ่พียงผู้
เดียว 

7. ข้อตกลงในการรับผิดชดใช้และความรับผิด 
7.1 ลกูค้าตกลงที(จะรับผิดชดใช้ในความเสียหาย คา่ปรับ จํานวนเงิน การดําเนินคดี กระบวนพิจารณา การฟ้องร้อง การเรียกร้อง  

การทวงถาม ค่าเสียหาย ค่าฤชาธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทั 8งหลาย รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายหรือค่าใช้จ่ายอื(นใด
ตามสมควรและจํานวนเงินอื(นใดก็ตามที(บริษัทฯ ได้ชดใช้ไปหรือจะต้องชดใช้หรืออาจเกิดขึ 8นกบับริษัทฯ อนัเนื(องมาจากการ
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือข้อกําหนดและเงื(อนไข การกระทําหรือการงดเว้นกระทําการใดๆ ของลกูค้าตามเอกสาร
ธุรกรรมใดๆ หรือมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ พร้อมดอกเบี 8ยที(บริษัทฯ จะเรียกเก็บในอัตราที(บริษัทฯ กําหนดนับแต่วนัที(
บริษัทฯ ได้ชําระเงินดงักล่าวไป หรือนับแต่วนัที(เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ จนกว่าวนัที(ลกูค้าชําระให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วน 
รวมทั 8ง ลกูค้าตกลงที(จะดําเนินการใดๆ ที(สามารถกระทําได้เพื(อมิให้บริษัทฯ รวมถึงกรรมการ พนกังาน ตวัแทนและผู้แทนของ
บริษัทฯ ต้องได้รับความเสียหาย สูญเสียประโยชน์ที(เกี(ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเนื(องมาจากการผิดข้อกําหนดและ
เงื(อนไข การกระทําหรือการงดเว้นกระทําการใดๆ ของลูกค้าตามเอกสารธุรกรรมใดๆ เช่นกัน ทั 8งนี 8 เว้นแต่ความเสียหาย 
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คา่ใช้จา่ยดงักลา่วจะเกิดขึ 8นจากความจงใจหรือความประมาทเลินเลอ่ของบริษัทฯ กรรมการ พนกังาน ตวัแทนหรือผู้แทนของ
บริษัทฯ โดยไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ไมจํ่าเป็นต้องรับผิดตอ่ความเสียหายที(เป็นผลสืบเนื(องหรือความเสียหายทางอ้อม 

7.2 ในกรณีที(ลกูค้ากระทําการหรืองดเว้นการกระทําการตามกฎหมาย หรือข้อกําหนดใดๆ ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการ
ให้บริการทางการเงินฉบบันี 8 รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมสําหรับธุรกรรมแต่ละประเภท หรือมีพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงค์ และ
เป็นเหตใุห้บริษัทฯ ต้องชดใช้คา่เสียหาย คา่ปรับ หรือเงินอื(นใดให้แก่ ก.ล.ต. สํานกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
หน่วยงานกํากับดูแลต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี 
หน่วยงานที(กํากบัดแูล องค์กร สถาบนัการเงินไม่ว่าในหรือต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื(นใดของรัฐ (ทั 8งในและต่างประเทศ) 
รวมถึงบุคคลใดๆ หรือเกิดความเสียหายใดๆ กับบริษัทฯ อนัเนื(องมาจากการที(บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตาม หรือยึดถือคําสั(งของ
ลูกค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือทางโทรศัพท์ ดังกล่าว ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือเงินอื(นใดที(
บริษัทฯ ต้องจ่ายไปคืนแก่บริษัทฯ หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที(เกิดขึ 8นกับบริษัทฯ ทนัที พร้อมดอกเบี 8ยที(บริษัทฯ จะ
เรียกเก็บในอตัราที(บริษัทฯ กําหนดนบัแตว่นัที(บริษัทฯ ได้ชําระเงินดงักลา่วไปจนกวา่วนัที(ลกูค้าชําระให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วน 

7.3 ในกรณีที(บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตวัแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการดําเนินการของ
บริษัทฯ ในฐานะผู้ ให้บริการภายใต้การทําธุรกรรมใดๆ ของลกูค้า บริษัทฯ ไม่จําเป็นต้องรับผิดในบรรดาความเสียหาย การ
ขาดกําไร ค่าเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม หรือค่าเสียหายที(เป็นผลสืบเนื(อง อัน
เนื(องมาจากภยัธรรมชาติหรือภยัพิบตัิที(เกิดขึ 8นจากมนษุย์ ความขัดแย้งที(มีการใช้อาวุธ การก่อการร้าย การก่อการจลาจล 
หรือข้อพิพาทแรงงาน หรือกรณีอื(นใดที(อยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทฯ และทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที(ของ
บริษัทฯ โดยสิ 8นเชิง หรือไม่สามารถทําการชําระเงินหรือส่งมอบ หรือรับชําระเงินหรือรับมอบภายใต้การทําธุรกรรมดงักล่าว 
หรือไม่สามารถปฏิบตัิตามบทบญัญัติที(เป็นสาระสําคญัของเอกสารธุรกรรมใดๆ ในส่วนที(เกี(ยวกบัการทําธุรกรรมดงักลา่วได้ 
ทั 8งนี 8เทา่ที(กฎหมายจะอนญุาต โดยเหตกุารณ์ตามข้อ 7.3 นี 8ให้หมายรวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียง 
(ก) ความล่าช้า หรือข้อผิดพลาดในการสื(อสารหรือส่งคําสั(งของลกูค้าอนัเนื(องมาจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรืออปุกรณ์

การส่งหรือสื(อสาร และ/หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นของบริษัทฯ ตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดสญัญาซื 8อขาย
ลว่งหน้า ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ สํานกัหกับญัชี หน่วยงานหรือบคุคลอื(นใดขดัข้องและ/หรือใช้การไมไ่ด้  

(ข) ความเสียหายและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ที(ได้รับอันเนื(องมาจากตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื 8อขาย
ล่วงหน้า ไม่ได้ดําเนินการซื 8อขายให้สําเร็จ และ/หรือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ไม่ได้ดําเนินการฝาก ถอน โอนหลกัทรัพย์ 
หรือบันทึกบญัชีหลกัทรัพย์ให้สําเร็จ และ/หรือสํานักหักบญัชีไม่ได้ดําเนินการส่งมอบและ/หรือชําระราคาให้สําเร็จ 
หรือเหตุอื(นใดที(เกิดจากตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือตลาดสญัญาซื 8อขายล่วงหน้า และ/หรือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
และ/หรือสํานกัหกับญัชี 

7.4 ในกรณีที(บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตวัแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการดําเนินการของ
บริษัทฯ ในฐานะผู้ ให้บริการภายใต้การทําธุรกรรมใดๆของลกูค้า ให้บทบญัญัติแตล่ะข้อที(ระบขุ้างต้นที(กําหนดให้แก่บริษัทฯ 
ครอบคลมุและคุ้มครองถึงกรรมการ พนักงาน ตวัแทนและผู้แทนทกุคนของบริษัทฯ ที(ดําเนินการทําธุรกรรมเพื(อลกูค้าด้วย 
ทั 8งนี 8 เทา่ที(กฎหมายจะอนญุาต 

8. หลักประกัน 
8.1 ลกูค้าจะต้องนําหลกัประกัน (รวมทั 8ง หลกัทรัพย์ เงินสด หรือทรัพย์สินอื(นใด) ที(บริษัทฯ กําหนดมาวางเพื(อเป็นประกันการ

ชําระหนี 8สําหรับการทําธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม รวมถึง ค่านายหน้า ค่าภาษีอากร ดอกเบี 8ย เงินทดรองจ่าย ค่า
ดําเนินการ ตลอดจนค่าอุปกรณ์แห่งหนี 8 ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายทั 8งปวงที(ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น
ภายใต้บญัชีตามข้อตกลงแหง่เอกสารธุรกรรมใดๆ  และ/หรือสญัญา หรือบญัชีอื(นใดที(ลกูค้าทําหรือมีอยูก่บับริษัทฯ (ซึ(งตอ่ไป
ในข้อกําหนดและเงื(อนไขนี 8จะเรียกว่า “หนี 2สินที$มีอยู่กับบริษัทฯ”) ทนัทีที(บริษัทฯ ได้แจ้งให้ลกูค้าทราบ ทั 8งนี 8 หลกัประกัน
ดังกล่าวจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ(ากว่าที(บริษัทฯ ได้กําหนดไว้สําหรับการทําธุรกรรมแต่ละประเภทของลูกค้า หากเมื(อใดที(
หลกัประกนัมีมลูคา่ลดลงน้อยกวา่มลูคา่ตามที(บริษัทฯ กําหนดข้างต้น ไมว่า่จะด้วยเหตปุระการใดก็ตาม ลกูค้าตกลงที(จะนํา
หลกัประกนัมาเพิ(มให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วนตามจํานวนดงักลา่วภายในเวลาที(บริษัทฯ แจ้งให้ลกูค้าทราบโดยทนัที 

8.2 หลกัประกนัที(ลกูค้าได้นํามาวางให้แก่บริษัทฯ นั 8น บริษัทฯ มีสิทธิดําเนินการดงันี 8 (ตราบเทา่ที(ไมข่ดักบักฎหมายที(เกี(ยวข้อง)  
(ก) ยดึถือไว้เพื(อเป็นประกนัหนี 8สินที(มีอยูก่บับริษัทฯ  
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(ข) ขาย บงัคบัขาย หรือดําเนินการใดๆ เพื(อนําเงินมาหกัชําระหนี 8สินที(มีอยูก่บับริษัทฯ  
(ค) ยดึหน่วงไว้จนกวา่บริษัทฯ จะได้รับชําระหนี 8สินที(มีอยูก่บับริษัทฯ ครบถ้วน 
(ง) นําเงินปันผล กําไร หรือดอกเบี 8ย มาหกัชําระหนี 8สินที(มีอยูก่บับริษัทฯ 
นอกจากนั 8น บริษัทฯ มีสิทธิระงบัการชําระเงินที(ลกูค้ามีสิทธิได้รับจากบริษัทฯ ไมว่า่จากกรณีใดๆ เพื(อนําเงินมาชําระหนี 8สินที(
มีอยูก่บับริษัทฯ ก่อน 

8.3 ลกูค้าตกลงวา่หากบริษัทฯ บงัคบัหลกัประกนัหรือดําเนินการตามข้อ 8.2 แล้ว ยงัไมส่ามารถชําระหนี 8สินที(มีอยูก่บับริษัทฯ ได้
ครบถ้วน ลกูค้ายงัคงต้องรับผิดชอบชดใช้ในสว่นที(ขาดภายใน 5 (ห้า) วนั นบัจากวนัที(ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ 

8.4 ในกรณีที(ลกูค้าวางหลกัทรัพย์ที(วางประกนัเพื(อประกันการชําระหนี 8สินที(มีอยู่กับบริษัทฯ ลกูค้าตกลงยินยอมให้เป็นสิทธิของ
บริษัทฯ ที(จะจดัให้มีการทําธุรกรรมเกี(ยวเนื(องกับหลกัประกนั หรือทําให้หลกัประกันสมบูรณ์ เช่น การจดแจ้งรายการการใช้
หลกัทรัพย์เป็นประกนักับศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลกัทรัพย์ หรือการเพิกถอนการใช้หลกัทรัพย์เป็นประกนั 
การจํานํา การระบชืุ(อบริษัทฯ เป็นผู้ ถือกรรมสิทธิ� ผู้ รับโอนหลกัทรัพย์ หรือการทําและลงนามเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้องกับกรณี
ดงักลา่ว 

8.5 โดยการเข้าทําข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8 ลกูค้าตกลงโอนให้บริษัทฯ และบริษัทฯ ตกลงรับโอนจากลกูค้าซึ(งสิทธิใดๆ ของ
ลกูค้าภายใต้บญัชีของบริษัทเพื(อลกูค้า (ตามที(ได้นิยามไว้ในข้อกําหนดเพิ(มเติมของธุรกรรมแตล่ะประเภท) ซึ(งรวมถึงสิทธิใน
การรับคืนเงินจากบริษัทฯ ทั 8งหมดภายใต้บญัชีดงักล่าว เพื(อเป็นประกันการชําระหนี 8สินที(มีอยู่กับบริษัทฯ โดยถือว่า ภายใต้
ข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 ลูกค้าได้แจ้งการโอนสิทธิไปยังบริษัทฯ ในฐานะผู้ รับฝากเงินและบริษัทฯ ตกลงให้ถือว่าได้
รับทราบและยินยอมด้วยกับการโอนสิทธิใดๆ ของลกูค้าในการรับคืนเงินจากบริษัทฯ ในบญัชีของบริษัทเพื(อลกูค้าดงักล่าว
แล้ว 

8.6 ลกูค้ารับทราบว่าข้อกําหนดเกี(ยวกับอตัราหรือมลูค่าของหลกัประกันที(บริษัทฯ กําหนดขึ 8นนั 8นอาจมีจํานวนที(มากหรือสงูกวา่
ข้อกําหนดเกี(ยวกับอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันที( ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาด
หลกัทรัพย์ ตลาดสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าหรือสํานกัหกับญัชีกําหนด แตไ่มว่า่ในกรณีใดก็ตาม อตัราหรือมลูคา่ของหลกัประกนั
ที(บริษัทฯ กําหนดจะต้องไม่ตํ(ากว่าข้อกําหนดที( ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลาดสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าหรือสํานกัหกับญัชีกําหนด ทั 8งนี 8 บริษัทฯ สงวนสิทธิที(จะพิจารณาเพิ(มหรือลดข้อกําหนดเกี(ยวกับ
อตัราหรือมลูค่าของหลกัประกันในเวลาใดก็ได้โดยให้อยู่ในดลุพินิจของบริษัทฯ โดยไม่จําต้องได้รับความยินยอมจากลกูค้า
หรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อนแต่อย่างใด และเมื(อบริษัทฯ ได้มีการเพิ(มหรือลดข้อกําหนดอัตราหรือมลูค่าของหลักประกัน
ดงักลา่วแล้ว ให้อตัราหรือมลูคา่หลกัประกนัที(กําหนดขึ 8นใหม่มีผลใช้บงัคบักบัธุรกรรม และ/หรือฐานะสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า
ของลกูค้าที(มีอยู่ รวมทั 8งธุรกรรม และ/หรือฐานะสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าที(จะเกิดขึ 8นใหม่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8 
หรือสญัญาใดๆ ที(ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขเปลี(ยนแปลงดงักลา่ว 

8.7 ลกูค้าตกลงยินยอมว่า ในกรณีที(บริษัทฯ ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายใดๆ เกี(ยวกับการดําเนินการจดัให้มีหลกัประกนั  การจดแจ้ง
หรือการจดทะเบียน หรือการดําเนินการบงัคบัหลกัประกนัตามข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8 หรือเอกสารธุรกรรมที(เกี(ยวข้อง 
หรือมีค่าดําเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เกิดขึ 8นโดยเหตุอันเนื(องมาจากการปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อกําหนดและ
เงื(อนไขฉบบันี 8 ลกูค้าจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าดําเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายดงักล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั 8งนี 8 ในกรณีที(บริษัทฯ 
เห็นเป็นการจําเป็น ลกูค้ายินยอมให้บริษัทฯ ทดรองออกคา่ดําเนินการ และ/หรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่วแทนลกูค้าไปก่อนก็ได้ โดย
ในกรณีเช่นนี 8 ลูกค้าจะชดใช้ค่าดําเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืนบริษัทฯ ในทันทีที(ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ พร้อม
ดอกเบี 8ยในอตัราที(บริษัทฯ กําหนด 

8.8 ภาระหน้าที(ของลกูค้าที(จะต้องสง่มอบและวางหลกัประกันให้กับบริษัทฯ จะสิ 8นสดุลงเมื(อข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8สิ 8นผล
ผูกพนั และลกูค้าได้ชําระเงินทั 8งหมดที(พึงต้องชําระให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน และลกูค้าไม่มีภาระหน้าที(ใดๆ ที(ยงัค้างอยู่กบั
บริษัทฯ 

8.9 ตราบเทา่ที(ไมข่ดักบักฎหมายที(เกี(ยวข้อง หลกัประกนัใดๆ ที(ลกูค้าได้ให้กบับริษัทฯ ลกูค้าตกลงยินยอมลว่งหน้าตอ่บริษัทฯ  
(ก) ให้ถือว่าหลกัประกันดงักลา่วเป็นหลกัประกันหนี 8สินที(มีอยู่กับบริษัทฯ สําหรับธุรกรรมทกุประเภทที(ลกูค้าได้ตกลงเข้า

ทํากบับริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรม หรือเอกสารอื(นๆ และ 
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(ข) ในกรณีที(เกิดเหตุแห่งการผิดนัดที(เกี(ยวข้องกับธุรกรรมใดๆ ให้บริษัทฯ สามารถดําเนินการขาย บังคับขาย หรือ
ดําเนินการใดๆ กับหลักประกันดงักล่าวตามข้อ 8.2 เพื(อนําเงินจากหลกัประกันมาหักชําระหนี 8สินที(มีอยู่กับบริษัทฯ 
สําหรับธุรกรรมทกุประเภทที(ลกูค้าได้ตกลงเข้าทํากบับริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรม หรือเอกสารอื(นๆ เพื(อชําระหนี 8สิน
ที(มีอยูก่บับริษัทฯ 

ทั 8งนี 8 บริษัทฯ สามารถดําเนินการตามข้อ (ก) และ/หรือ (ข) ได้โดยไม่วา่หลกัประกนัดงักลา่วจะได้ให้ไว้ในปัจจบุนัหรือในภาย
หน้าและไม่ว่าจะเป็นหนี 8สินภายใต้ธุรกรรมที(ลูกค้าได้เข้าทําในปัจจบุัน หรือในภายหน้าก็ตาม โดยลูกค้าไม่จําเป็นต้องให้
ความยินยอม หรือลงนามในเอกสารใดๆ เพิ(มเติมอีก อย่างไรก็ดี ลกูค้าตกลงที(จะดําเนินการใดๆ ตามที(บริษัทฯ อาจกําหนด
เพิ(มเติม เพื(อให้หลักประกันดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย) รวมทั 8งตามความเห็นของสํานักงาน ก.ล.ต. (เพื(อเป็น
หลกัประกันหนี 8สินที(มีอยู่กับบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมทกุประเภทตามที(กําหนดในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8 และเอกสาร
ธุรกรรมที(เกี(ยวข้องใดๆ (รวมถึงการลงนามในเอกสารอื(นใดเพิ(มเติมตามที(บริษัทฯ กําหนด) 

9. ทรัพย์สินของลูกค้า 
9.1 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ จัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าซึ(งลกูค้าได้วางหรือมอบไว้ให้กับบริษัทฯ หรือที(บริษัทฯ 

ได้รับไว้ หรือได้เก็บไว้ เพื(อหรือในนามของลกูค้า (รวมถึงหลกัประกันที(บริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ได้ให้แก่ลกูค้า ซึ(งลกูค้าได้
มอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้ เก็บรักษาไว้) รวมตลอดถึงสิทธิและประโยชน์อื(นๆ ที(เกิดขึ 8นจากทรัพย์สินของลกูค้าดงักลา่ว โดย
ลกูค้าตกลงว่า ตราบเท่าที(กระทําได้ตามกฎหมาย บริษัทฯ มีสิทธิยึดหน่วง หรือครอบครองเหนือบรรดาทรัพย์สินของลกูค้า
เพื(อเป็นประกันการปฏิบตัิตามภาระผกูพนัและความรับผิดทกุประการที(ลกูค้ามีต่อบริษัทฯ ตามเอกสารธุรกรรม (ไม่ว่าที(ได้
เกิดขึ 8นแล้วหรือที(อาจเกิดขึ 8นในอนาคต) และในกรณีที(เกิดเหตุแห่งการผิดนัดภายใต้เอกสารธุรกรรม ให้บริษัทฯ มีสิทธิ
ดําเนินการตอ่ทรัพย์สินของลกูค้าดงักลา่ว ตามที(กําหนดในข้อ 8.2 

9.2 เว้นแตบ่ริษัทฯ จะได้ตกลงกบัลกูค้าเป็นประการอื(นเป็นลายลกัษณ์อกัษร ลกูค้าจะต้องไมก่ระทําการอนัเป็นการจํานํา จํานอง 
โอนหรือก่อให้เกิดสิทธิในทางหลกัประกนัอื(นใดเหนือทรัพย์สินของลกูค้า หรือกระทําการอนัเป็นการสนับสนนุการก่อให้เกิด
สิทธิในทางหลกัประกนัดงักลา่ว 

9.3 ลกูค้ายินยอมให้บริษัทฯ ทําการหกักลบลบหนี 8 สทุธิหรือปรับ หกั ใช้ นําไปใช้ ขายและ/หรือสั(งจา่ยเงินจากทรัพย์สินของลกูค้า
ในบัญชีของลูกค้าในเวลาใดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวกับลูกค้า ทั 8งนี 8 เพื(อประโยชน์และวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี 8  
(1) การทําธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม (2) การปรับฐานะบญัชีหลกัประกนั (3) การชําระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายหรือ
เงินอื(นใดที(ลกูค้าพงึต้องชําระ หรือ (4) กรณีอื(นใดเพื(อการปฏิบตัิตามภาระผกูพนัและความรับผิดของลกูค้าที(เกี(ยวกบัการทํา
ธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม หรือตามที(กําหนดไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้อง 

9.4 ในการดแูลรักษาทรัพย์สินของลกูค้า บริษัทฯ จะทําการจดัเก็บทรัพย์สินของลกูค้าแยกออกจากทรัพย์สินของบริษัทฯ และ
บริษัทฯ จะจัดทําบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายแยกจากทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที(
เกี(ยวข้อง อย่างไรก็ดี ในกรณีที(ลกูค้ามีบญัชีกบับริษัทฯ หลายบญัชี บริษัทฯ อาจดําเนินการจดัเก็บทรัพย์สินแต่ละบญัชีของ
ลกูค้าหลายบญัชีดงักลา่วโดยไม่แยกออกจากกนั หรืออาจดําเนินการจดัเก็บทรัพย์สินของลกูค้าแตล่ะบญัชีแยกออกจากกัน
ก็ได้ ทั 8งนี 8 ในกรณีที(บริษัทฯ ดําเนินการจดัเก็บทรัพย์สินของลกูค้าแตล่ะบญัชีแยกออกจากกนัก็ไมท่ําให้ทรัพย์สินของลกูค้าใน
บญัชีที(ลกูค้าผิดนดักบับริษัทฯ แยกออกจากบญัชีอื(นๆ ของลกูค้าได้ ในการดแูลรักษาทรัพย์สินของลกูค้า บริษัทฯ จะจดัทํา
และสง่มอบบนัทกึบญัชีแสดงทรัพย์สินของลกูค้าตามข้อกําหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที(เกี(ยวข้อง โดยให้ถือวา่บนัทกึ
และบญัชีแสดงทรัพย์สินของลกูค้าที(บริษัทฯ จดัทําและเก็บรักษาไว้เป็นหลกัฐานเบื 8องต้นที(ถกูต้อง เว้นแตล่กูค้าจะพิสจูน์เป็น
อยา่งอื(น 

9.5 ลกูค้าตกลงยินยอมมอบอํานาจให้บริษัทฯ เป็นผู้ เก็บรักษาหรือเก็บอารักขาไว้อย่างปลอดภยั ซึ(งทรัพย์สินของลกูค้า หรือตก
ลงยินยอมมอบอํานาจให้บริษัทฯ นําทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือผู้ เก็บรักษาหรือผู้ ดูแลรักษา
ทรัพย์สินหรือสถานที(อื(น หรือนําทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแทนลูกค้า ตามที(บริษัทฯ เห็นสมควรภายใต้ข้อกําหนดของ
กฎหมายที(เกี(ยวข้องกับการดแูลรักษาทรัพย์สินของลกูค้า โดยบริษัทฯ อาจฝากและ/หรือลงทนุแทนลกูค้าในชื(อของบริษัทฯ 
แต่จะต้องระบุอยา่งชดัแจ้งว่าเป็นดําเนินการโดยบริษัทฯ เพื(อลกูค้าและประโยชน์ของลกูค้า นอกจากนี 8 ลกูค้าตกลงยินยอม
ให้บริษัทฯ นําทรัพย์สินของลกูค้าไปฝากหรือลงทนุแทนลกูค้ากับสถาบนัการเงินหรือนิติบุคคลที(เป็นบุคคลที(เกี(ยวข้องหรือ
บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที(มีความสมัพนัธ์กับบริษัทฯ ในลกัษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้ อนึ(ง บริษัทฯ 
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ตกลงรับผิดชอบตอ่ความสญูหายหรือเสียหายอนัเกิดขึ 8นโดยตรงแก่ทรัพย์สินของลกูค้าเฉพาะสว่นที(เกิดจากการละเลยการ
ปฏิบตัิหน้าที(ตามข้อกําหนดข้างต้นของบริษัทฯ 

9.6 ลกูค้ามีสิทธิได้รับดอกเบี 8ยหรือสิทธิประโยชน์อยา่งอื(นที(เกิดขึ 8นจากบญัชีของลกูค้าภายในระยะเวลาและวิธีการตามที(บริษัทฯ 
จะแจ้งให้ลกูค้าทราบเป็นครั 8งคราวไปในอตัราไม่เกินกวา่ที(บริษัทฯ ได้รับจริงหลงัหกัค่าธรรมเนียมคา่ใช้จ่ายใดๆ และภาษีที(
บริษัทฯ พงึต้องชําระ 

9.7 หากลกูค้าประสงค์จะฝากหรือถอนทรัพย์สินของลกูค้า เพื(อประโยชน์อื(นใดนอกจากที(ระบุในข้อ 9.3 ข้างต้น ลกูค้าจะต้อง
ปฏิบตัิดงันี 8 
(ก) ในกรณีฝากทรัพย์สิน ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบคําขอฝากทรัพย์สิน และส่งมอบแบบคําขอดังกล่าว

พร้อมกบัทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ หรือกรณีอื(นใดที(บริษัทฯ เห็นสมควร 
(ข) ในกรณีการถอนทรัพย์สิน ลกูค้าจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบคําขอถอนทรัพย์สินของลกูค้า และส่งมอบแบบคํา

ขอดงักล่าวให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 (หนึ(ง) วนัทําการ ก่อนวนัที(ประสงค์จะถอนทรัพย์สินของลกูค้า หรือ
กรณีอื(นใดที(บริษัทฯ เห็นสมควร 

กรณีที(ลกูค้าประสงค์จะฝากหรือถอนหลกัประกนั ลกูค้าจะต้องปฏิบตัิตามวิธีการและเงื(อนไขตามที(บริษัทฯ กําหนด 
9.8 เว้นแตจ่ะได้มีการระบไุว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8 บริษัทฯ จะไมก่ระทําการใดอนัมีผลเป็นการเปลี(ยนแปลง โอน สงวน

หรือระงับซึ(งสิทธิในทรัพย์สินของลกูค้า และจะไม่แสดงเจตนาที(จะใช้สิทธิและประโยชน์ของลกูค้าที(มีอยู่ในทรัพย์สินของ
ลกูค้าโดยขดักบัคําสั(งของลกูค้า หรือไมไ่ด้รับความยินยอมจากลกูค้าหรือบคุคลที(ได้รับมอบหมายจากลกูค้าก่อน 

9.9 ลกูค้าอาจขอรับคืนหลกัประกนัและทรัพย์สินของลกูค้าทั 8งหมดได้ เมื(อข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8สิ 8นผลผกูพนั และลกูค้า
ได้ชําระเงินที(พึงต้องชําระให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วนแล้ว และลกูค้าไม่มีภาระผกูพนัที(ยงัค้างอยู่ ในการนี 8ลกูค้าตกลงวา่บริษัทฯ 
อาจคืนทรัพย์สินของลกูค้าให้กบัลกูค้าด้วยทรัพย์สินที(มีมลูคา่เทียบเทา่กบัทรัพย์สินของลกูค้าที(ได้วางหรือมอบไว้กบับริษัทฯ 
หรือเก็บไว้โดยบริษัทฯ ทั 8งนี 8 แม้ว่าทรัพย์สินที(ส่งคืนดงักลา่วจะไม่ใช่ทรัพย์สินเดิมของลกูค้า เว้นแต่บริษัทฯ และลกูค้าจะตก
ลงกนัเป็นอยา่งอื(น 

9.10 ลกูค้าตกลงชําระคา่ธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและค่าดําเนินการในการเก็บรักษาสินทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ตามอตัราและวิธีการที(
บริษัทฯ กําหนด 

10. การทาํธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และผ่านทางโทรศัพท์ 
10.1 ในการทําธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องใช้ชื(อผู้ ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัส

ประจําตวั (PIN ID)ตามวิธีการที(บริษัทฯ กําหนด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตภายใต้เอกสารธุรกรรม ตามวิธีการและหลกัเกณฑ์ที(
ทางบริษัทฯ กําหนดเท่านั 8น โดยบริษัทฯ จะแจ้งชื(อผู้ ใช้บริการ (Username) และรหสัผ่าน(Password) ให้แก่ลกูค้าทางที(อยู่
สําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที(ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ หรือส่งด้วยวิธีการอื(นใดตามที(บริษัทฯ 
เห็นสมควร 
ในกรณีที(ลกูค้าไม่สามารถจํารหสัผ่าน (Password) หรือรหสัประจําตวั (PIN ID) ได้ หรือรหสัประจําตวั (PIN ID) สญูหาย
หรือถกูทําลาย ไมว่า่ด้วยเหตใุด ลกูค้าจะต้องทําการแจ้งต่อบริษัทฯ ตามขั 8นตอนและวิธีการที(บริษัทฯ กําหนดเพื(อให้บริษัทฯ 
ดําเนินการระงบัการใช้รหสัผ่าน (Password) หรือรหสัประจําตวั (PIN ID) นั 8นโดยทนัที และเพื(อขอให้บริษัทฯ ออกรหสัผ่าน 
(Password) หรือรหสัประจําตวั (PIN ID) ให้ใหม่  ทั 8งนี 8 คําสั(งใดหรือการกระทําใดที(ได้มีขึ 8นโดยการใช้รหสัผ่าน (Password) 
หรือรหสัประจําตวั (PIN ID) ของลกูค้า ก่อนเวลาที(บริษัทฯ จะระงบัการใช้รหสัผ่าน (Password) หรือรหสัประจําตวั (PIN ID) 
ถือว่าเป็นการดําเนินการของลกูค้า และลกูค้าตกลงว่าบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที(เกิดขึ 8นหรือที(ลกูค้า
ได้รับก่อนเวลาที(บริษัทฯ จะดําเนินการระงบัการใช้รหสัผ่าน (Password) หรือรหสัประจําตวั (PIN ID) 

10.2 คําสั(งอื(นใดที(เกี(ยวข้องกับการทําธุรกรรม หลกัประกันหรือเงินในบญัชีของลกูค้าที(บนัทึกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้รหสั
ประจําตวั (PIN ID) ถือเป็นการบนัทึกคําสั(งเกี(ยวกับการทําธุรกรรมประเภทนั 8นๆ หลกัประกันหรือเงินในบญัชีของลกูค้าโดย
ลกูค้า ทั 8งนี 8 การบนัทกึคําสั(งดงักลา่วต้องเป็นไปตามวิธีการและแบบที(บริษัทฯ กําหนด 
อย่างไรก็ดี ในกรณีที(มีเหตขุัดข้องทําให้ลกูค้าไม่สามารถบนัทึกการทําธุรกรรมเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ 
(เช่น ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื(องคอมพิวเตอร์ของลกูค้าขัดข้อง เป็นต้น) ลกูค้าสามารถทําการบนัทึกการทําธุรกรรมกับ
เจ้าหน้าที(รับอนญุาตของบริษัทฯ ทางโทรศพัท์หรือวิธีการอื(นใดที(บริษัทฯ กําหนดแทนได้ 
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10.3 ลกูค้าตกลงที(จะเก็บรักษาชื(อผู้ ใช้บริการ (Username) รหสัผ่าน (Password) และ รหสัประจําตวั (PIN ID) ของลกูค้าไว้เป็น
ความลับ และจะใช้ชื(อผู้ ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจําตัว (PIN ID) เพื(อการบันทึกคําสั(ง
เกี(ยวกับการทําธุรกรรม หลักประกัน และเงินในบัญชีของลูกค้าภายใต้ข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 รวมถึงข้อกําหนด
เพิ(มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทโดยตนเองและเพื(อตนเองเท่านั 8น ลูกค้าจะต้องไม่ให้บุคคลอื(นนําชื(อผู้ ใช้บริการ 
(Username) รหสัผ่าน (Password) และ รหสัประจําตวั (PIN ID) ไปใช้ หากมีผู้ ใดนําชื(อผู้ ใช้บริการ (Username) รหสัผ่าน 
(Password) และ รหัสประจําตัว (PIN ID) ของลูกค้าไปใช้ในการดูข้อมลู และ/หรือ ส่งคําสั(งไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าตกลง
รับผิดชอบและผกูพนัในการกระทําดงักลา่วนั 8นเอง 

10.4 ลูกค้าตกลงที(จะไม่ใช้ชุดคําสั(งคอมพิวเตอร์อื(นนอกจากชุดคําสั(งคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ หรือชุดคําสั(งอื(นใดที(บริษัทฯ 
อนญุาตหรือยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้สามารถใช้ได้ ซึ(งต่อเชื(อมกับอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ที(ใช้ในการทําธุรกรรมผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตตามที(ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือตลาดสญัญาซื 8อขายล่วงหน้า และ/หรือสํานักหกับญัชีอนญุาต รวมทั 8ง 
ป้องกันไม่ให้บุคคลอื(นใดต่อเชื(อมอปุกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ที(ลกูค้าใช้ในการทําธุรกรรมผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตซึ(งทําให้บคุคลดงักลา่วสามารถบนัทกึคําสั(งเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี 8 ลกูค้าตกลงที(
จะไม่ดัดแปลง กระทําซํ 8า หรือกระทําการแก้ไขอื(นใดในชุดคําสั(งคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ หรือชุดคําสั(งอื(นใดที(บริษัทฯ 
อนญุาตหรือยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้สามารถใช้ได้โดยเด็ดขาด 

10.5 ในกรณีที(ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื(องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ระบบของตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดสญัญาซื 8อขายล่วงหน้า 
และ/หรือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ สํานกัหกับญัชี หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการสื(อสารหยดุชะงกัหรือขดัข้อง หรือเหตอืุ(นใดที(
อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นเหตุให้ลูกค้าไม่สามารถทําธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ หรือทํารายการไม่ครบถ้วน 
บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบในความเสียหาย (รวมทั 8งคา่เสียหายและคา่ใช้จา่ยใดๆ ที(เกิดขึ 8น) ของลกูค้าที(เกิดจากเหตดุงักลา่ว 

10.6 ในกรณีที(การทําธุรกรรมของลกูค้ามีลกัษณะฝ่าฝืน มีความเป็นไปได้วา่จะฝ่าฝืน หรือคาดการณ์ได้วา่จะฝ่าฝืน หรือไมเ่ป็นไป
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้องหรือหลกัเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกําหนดที(กําหนดโดยบริษัทฯ หรือบริษัทฯ เห็นวา่
คําสั(งที(ได้รับจากลกูค้านั 8นไม่ชดัเจน หรือขัดแย้งกัน บริษัทฯ จะดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ(งหรือหลายอย่างตามที(บริษัทฯ 
กําหนดเพื(อป้องกนั แก้ไข หรือระงบั การดําเนินการดงักลา่ว 

10.7 คําสั(งซื 8อขาย จําหน่ายจา่ยโอน เก็บรักษา สง่มอบ รับมอบ หรือคําสั(งอื(นใดที(เกี(ยวข้องกบัธุรกรรม หรือเงินในบญัชีของลกูค้าที(
บนัทึกผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้รหสัประจําตวั (PIN ID) ของลกูค้า ถือเป็นการบนัทึกคําสั(งเกี(ยวกับธุรกรรม หรือเงินในบญัชี
ของลกูค้าโดยลกูค้า การบนัทกึคําสั(งดงักลา่วต้องเป็นไปตามวิธีการและแบบที(บริษัทฯ กําหนด โดยบริษัทฯ จะทําการยืนยนั
รายการการดําเนินการตามคําสั(งเกี(ยวกับธุรกรรมหรือเงินในบญัชีให้ลูกค้าทราบทางที(อยู่สําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(Email Address) ของลกูค้า และ/หรือ ทางอื(นใดที(บริษัทฯ เห็นสมควร ลกูค้ามีหน้าที(ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ
ดังกล่าว ทั 8งนี 8 หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคดัค้านการยืนยันรายการดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อักษรภายในระยะเวลาตามที(
กําหนดไว้ในใบยืนยนัการทําธุรกรรม (Confirmation Note) นบัจากเวลาที(ลกูค้าได้รับการยืนยนัรายการจากทางบริษัทฯ แล้ว 
ให้ถือว่าลูกค้ายอมรับและผูกพันตามรายการที(ได้มีการบันทึกคําสั(งผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว แม้ว่าลูกค้าจะไม่ได้ทําหรือลง
ลายมือชื(อในเอกสารใดๆ เพื(อเป็นหลกัฐานแหง่การนั 8นก็ตาม  
อยา่งไรก็ดี ในกรณีที(มีเหตขุดัข้องทําให้ลกูค้าไมส่ามารถบนัทึกคําสั(งเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ (เชน่ ระบบ
คอมพิวเตอร์หรือเครื(องคอมพิวเตอร์ของลกูค้าขดัข้อง เป็นต้น) ลกูค้าสามารถทําการบนัทกึคําสั(งกบัเจ้าหน้าที(รับอนญุาตของ
บริษัทฯ ทางโทรศพัท์หรือวิธีการอื(นใดที(บริษัทฯ กําหนดแทนได้ เมื(อบริษัทฯ ได้ทําการบนัทึกคําสั(งตามคําสั(งของลกูค้าแล้ว 
บริษัทฯ จะยืนยนัรายการการทําธุรกรรมดังกล่าวให้แก่ลกูค้าทราบ ทั 8งนี 8 ในกรณีที(ลกูค้ามิได้โต้แย้งหรือคดัค้านการยืนยัน
รายการการทําธุรกรรมของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที(กําหนดไว้ในใบยืนยันการทําธุรกรรม 
(Confirmation Note) ให้ถือวา่ลกูค้าได้ตกลงผกูพนัตนตามรายการการทําธุรกรรมของบริษัทฯ ที(ได้กระทําการแทนลกูค้า 

10.8 ลูกค้ายอมรับว่าการทําธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอาจมีความเสี(ยงในการได้รับไวรัสเข้ามาสู่ระบบ หรืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของลกูค้า หรือมีความเสี(ยงในการถกูขัดขวาง หรือรบกวนการใช้บริการ โดยบคุคลภายนอกที(อยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของบริษัทฯ ที(สามารถเข้าถึงระบบหรืออปุกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ไมต้่องรับผิดตอ่ลกูค้าหรือบคุคลอื(น
หากเกิดความสญูเสียหรือความเสียหายเนื(องจากการได้รับไวรัส หรือการถกูขดัขวางหรือรบกวนการใช้บริการดงักลา่ว 
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10.9 ธุรกรรมที(ลกูค้าเข้าทําผ่านระบบอินเทอร์เน็ตข้างต้น (ซึ(งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การยืนยนัธุรกรรม การออกคําสั(งใดๆ การ
รับรองความถูกต้องสําหรับข้อตกลงหรือธุรกรรมใดๆ) จะถือว่าเป็น “ข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์” ตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และให้ข้อความ ข้อตกลง หรือธุรกรรมใดที(ได้รับการยืนยัน รับรอง ตกลง หรือยอมรับ ให้สามารถใช้เป็น
พยานหลกัฐานที(เป็นที(ยอมรับตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

10.10 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี(ยวกับความเสี(ยงที(อาจเกิดขึ 8นจากการทําธุรกรรม รวมถึงการทําธุรกรรมผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี ทั 8งนี 8 ไม่ว่าจะเป็นความเสี(ยงที(เกิดจากการสญูหายของข้อมลูระหวา่งการสื(อสาร หรือส่งผ่านข้อมลู 
หรือการส่งหรือรับข้อมลู เป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่อาจรับหรือส่งข้อมลูได้ หรือการไม่ได้รับ execute order หากมีความ
ขดัข้องทางเทคนิค หรือถกูลกัลอบนําข้อมลูไปใช้ หรือได้รับไวรัสเข้ามาสูร่ะบบของลกูค้า หรือกรณีอื(นใดก็ตาม และลกูค้าตก
ลงและยอมรับในความเสี(ยงดงักลา่วและรับทราบและเข้าใจวา่บริษัทฯ มิได้รับรองหรือรับประกนัวา่สามารถป้องกนัหรือขจดั
ความเสี(ยงตา่งๆ ดงักลา่วได้ 

11. เหตุแห่งการผิดนัดของลูกค้า 
11.1 ลกูค้าตกลงวา่กรณีใดกรณีหนึ(งดงัตอ่ไปนี 8เป็นเหตแุหง่การผิดนดั 

(ก) ลกูค้าไมท่ําการชําระเงินหรือสง่มอบ (ถ้ามี) ตามที(ลกูค้าต้องชําระหรือสง่มอบเมื(อถึงกําหนด 
(ข) ลกูค้าไม่ปฏิบตัิตามภาระหน้าที(ข้อใดข้อหนึ(งหรือทั 8งหมดตามเอกสารธุรกรรม รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้อง

กับธุรกรรมแต่ละประเภท และลูกค้าไม่มีการแก้ไขเยียวยาเหตุการณ์ดังกล่าว ภายในระยะเวลาตามที(บริษัทฯ 
กําหนด นับจากวันที(เกิดกรณีการไม่ปฏิบตัิดังกล่าว (รวมถึงกรณีที(ลกูค้าปฏิเสธที(จะยอมรับข้อเสนอที(ได้ขอแก้ไข
ข้อตกลงที(กําหนดไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8 รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมของธุรกรรมแตล่ะประเภทโดยบริษัทฯ) 
และ/หรือ ฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามข้อเสนอดงักลา่ว และ/หรือ ข้อกําหนดอื(นใดที(บริษัทฯ กําหนด 

(ค) เมื(อลกูค้า (1) เลิกกิจการ (2) ตกเป็นผู้ มีหนี 8สินล้นพ้นตวั ล้มละลาย หรือเข้าสู่กระบวนการฟื8นฟกิูจการ ประนอมหนี 8
หรือเข้าทําความตกลงเพื(อประโยชน์ของเจ้าหนี 8 ไม่ว่าโดยสมคัรใจหรือโดยประการอื(นใด (3) เป็นนิติบุคคลประเภท
บริษัท ได้มีมติให้ทําการชําระบัญชีหรือเลิกกิจการ (4) ร้องขอให้มีการแต่งตั 8งหรือถูกคําสั(งแต่งตั 8งผู้ ชําระบัญชี ผู้
พิทกัษ์ทรัพย์และผู้จดัการ ผู้ควบคมุการจดัการหรือเจ้าหน้าที(ผู้จดัการลกูค้าหรือทรัพย์สินของลกูค้า ไมว่า่ทั 8งหมดหรือ
บางสว่น (5) มีการเรียกประชมุเพื(อพิจารณามีมติให้เลิกกิจการของลกูค้าด้วยความสมคัรใจ หรือมีการดําเนินการไม่
วา่ในลกัษณะใดก็ตามโดยมีวตัถปุระสงค์เพื(อหรืออาจสง่ผลให้มีการเลิกกิจการ การชําระบญัชี การพิทกัษ์ทรัพย์ หรือ
การควบคมุจดัการลกูค้าโดยผลทางศาล หรือ (6) ดําเนินการใดๆ หรือถกูดําเนินการใดๆ ซึ(งก่อให้เกิดผลใกล้เคียงกัน
กบักรณีใดกรณีหนึ(งดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที(ลกูค้าเป็นบคุคลธรรมดา ให้หมายความรวมถึงการที(ลกูค้าตาย หรือตก
เป็นผู้วิกลจริต หรือการที(ลกูค้าหรือกองทรัพย์สินของลกูค้าจะถกูจดัการในลกัษณะใดๆ ตามกฎหมาย 

(ง) เมื(อคํารับรองและคํายืนยนัของลกูค้าที(ลกูค้าได้ให้ไว้ หรือที(ลกูค้าได้รับรองและยืนยนัหรือถือว่าได้รับรองหรือยืนยนั
ซํ 8าอีก ณ เวลาใดเวลาหนึ(งตามที(กําหนดในข้อ 4 ของข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8 หรือภายใต้เอกสารธุรกรรมใดๆ 
หรือเอกสารและข้อมลูที(ลกูค้ามอบให้แก่บริษัทฯ รวมถึงข้อมลูในแบบคําขอเปิดบญัชีลกูค้า ไม่ถกูต้อง ไม่ครบถ้วน 
ก่อให้เกิดการสําคัญผิดหรือไม่เป็นความจริงในประการใดๆ หรือมีการปกปิดข้อมลูอันควรแจ้งไม่ว่าทั 8งหมดหรือ
บางสว่น 

(จ) เมื(อลูกค้าผิดนัด เกิดเหตุแห่งการผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ในทํานองเดียวกันในส่วนของลูกค้าภายใต้เอกสาร
ธุรกรรม 

(ฉ)  เมื(อลูกค้าผิดนัด เกิดเหตุแห่งการผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ในทํานองเดียวกันในส่วนของลกูค้าภายใต้ข้อกําหนด
เพิ(มเติมที(เกี(ยวข้องกบัธุรกรรมใดๆ ให้ถือวา่ลกูค้าผิดนดั เกิดเหตแุหง่การผิดนดั หรือเกิดเหตกุารณ์ในทํานองเดียวกัน
สําหรับธุรกรรมทกุประเภทตามเอกสารธุรกรรม 

(ช) เมื(อบริษัทฯ พิจารณาเห็นควร เพื(อป้องกันและยบัยั 8งสภาพการทําธุรกรรมที(ผิดปกติ พฤติกรรมการทําธุรกรรมของ
ลูกค้าที(ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการกระทําของลกูค้าที(ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการทําธุรกรรมของ
ลกูค้าซึ(งขัด หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนในเรื(องที(เกี(ยวกับการทําธุรกรรมใดๆ 
ภายใต้เอกสารธุรกรรม ไม่ว่าเป็นธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดสญัญาซื 8อขายล่วงหน้า หรือการทํา
ธุรกรรมของลกูค้าที(ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดหลกัทรัพย์ และ/
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หรือตลาดสญัญาซื 8อขายล่วงหน้า หรือก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความผันผวนแก่ราคาในการทําธุรกรรมนั 8นๆ ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือตลาดสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าให้แตกต่างไปจากสภาพตลาดโดยปกติ หรือลูกค้ามีการ
กระทําหรือพฤติกรรมที(ไมเ่หมาะสมหรืออาจเป็นการละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้อง 

(ซ) เมื(อลูกค้ามิได้ให้ข้อมูล แสดงตน หรือกรอกแบบฟอร์มภาษีต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแบบฟอร์มภาษีของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา) หรือให้ข้อมลูอนัเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสําคญัผิดในสาระสําคญั (รวมถึงข้อมลูตาม
ข้อ 19.1 ของสัญญานี 8) กับบริษัทฯ ตามที(บริษัทฯ ร้องขอเพื(อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
รวมทั 8งข้อผูกพนั หรือข้อสญัญาใดๆ ที(บริษัทฯ ได้เข้าทํากับหน่วยงานของรัฐ (ทั 8งในและต่างประเทศ)  รวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียงหน้าที(ของบริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมลูตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA)) หรือกฎหมายอื(นใดที(มีลักษณะเดียวกัน ซึ(งบริษัทฯ มีหน้าที(หรือข้อผูกพันที(ต้อง
ดําเนินการภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อผกูพนั หรือข้อสญัญาดงักลา่ว ภายในระยะเวลาที(กําหนด 

(ฌ) เมื(อเกิดการเปลี(ยนแปลงซึ(งมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินของลกูค้า ซึ(งบริษัทฯ เห็นวา่อาจ
กระทบตอ่ความสามารถของลกูค้าในการปฏิบตัิตามภาระหน้าที(ใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม 

(ญ) ลกูค้ามีสว่นเกี(ยวข้องกบัการกระทําดงัต่อไปนี 8 หรือบริษัทฯ มีเหตอุนัควรสงสยัวา่ลกูค้ามีสว่นเกี(ยวข้องกบัการกระทํา
ดงัตอ่ไปนี 8 
(1) การกระทําที(เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี(ยวกับการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 
(2) มีพฤติการณ์ก่อการร้าย หรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือถูกระงับการดําเนินการกับ

ทรัพย์สินทั 8งในสว่นของตน ในกิจการที(ตนมีอํานาจควบคมุ หรือในฐานะผู้ รับมอบอํานาจกระทําการแทน ตามที(
กําหนดในกฎหมายเกี(ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไมว่า่จะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 

(3) ถกูยดึหรืออายดัทรัพย์สินตามคําสั(งโดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย 
(ฑ) เหตกุารณ์อื(นใด ที(กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในข้อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้องกบัธุรกรรมแตล่ะประเภท 

11.2 ลกูค้าตกลงที(จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในทนัที เมื(อเกิดหรืออาจเกิดเหตแุห่งการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ(ง
ข้างต้น แตท่ั 8งนี 8ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม หน้าที(ของลกูค้าในการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบดงักลา่วไมถื่อเป็นเงื(อนไขบงัคบัก่อนในการ
ที(บริษัทฯ จะดําเนินการใดๆ เมื(อเหตแุหง่การผิดนดักรณีใดกรณีหนึ(งข้างต้นดงักลา่วเกิดขึ 8น 

11.3 หากเกิดกรณีหนึ(งกรณีใดตามที(ระบใุนข้อ 11.1 บริษัทฯ มีสิทธิดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ(งหรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนี 8ได้ โดย
ไมต้่องมีการบอกกลา่วใดๆ ให้ลกูค้าทราบ 
(ก) ทําการระงบัการทําธุรกรรมในบญัชีของลกูค้าหรือระงบัการให้บริการเป็นตวัแทนและ/หรือนายหน้าเป็นการชั(วคราว 

ปิดหรือยกเลิกบญัชีของลกูค้า จํากดัการทําธุรกรรม จํากดัฐานะ และ/หรือปริมาณการทําธุรกรรมของลกูค้า และ/หรือ
ดําเนินการอื(นใดเกี(ยวกบัการทําธุรกรรมของลกูค้าเพื(อให้เป็นไปตามคําสั(งของหน่วยงานที(มีอํานาจและ/หรือ 

(ข) นําบญัชีใดๆ ของลกูค้ามารวมเข้าด้วยกัน ทั 8งนี 8 ไม่ว่าจะเป็นการรวมในลกัษณะใดๆ หรือในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่
จําต้องบอกกล่าวให้ลกูค้าทราบลว่งหน้า และหกักลบ หกัไว้ โอน หรือใช้เงิน หลกัทรัพย์ หลกัประกัน หรือทรัพย์สิน
ใดๆ ในบัญชีหนึ(งบัญชีใดของลูกค้า และ/หรือบัญชีอื(นใดที(ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ เพื(อหักชําระหนี 8หรือเพื(อชดเชย
ความรับผิดของลกูค้าที(มีต่อบริษัทฯ ไมว่า่จะเป็นความรับผิดทางภาษี หรือความรับผิดตอ่หน่วยงานใดๆ ของรัฐ (ทั 8ง
ในและต่างประเทศ) ทั 8งนี 8 ไม่ว่าภาระหนี 8และความรับผิดดังกล่าวได้เกิดขึ 8นแล้วหรือจะเกิดมีขึ 8นในภายหน้า หรือมี
ลกัษณะเป็นหนี 8ประธานหรือหนี 8อปุกรณ์ ไมว่า่หนี 8และความรับผิดนั 8นจะมีหรือไมมี่หลกัประกนั หรือเป็นหนี 8หรือความ
รับผิดที(ร่วมกนัหรือแยกออกจากกนัก็ตาม และ/หรือ 

(ค) ขาย บงัคบัขาย หรือดําเนินการใดๆ กับหลกัประกันตามเงื(อนไขที(กําหนดในข้อ 8 หรือกับทรัพย์สินของลกูค้าเพื(อนํา
เงินมาหกัชําระหนี 8สินที(มีค้างอยูก่บับริษัทฯ (ตราบเทา่ที(สามารถดําเนินการได้ตามกฎหมาย) และ/หรือ 

(ง) บอกเลิกธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าเกี(ยวกับบญัชีการทําธุรกรรมใดๆ และ/หรือบัญชีอื(นใดที(ลกูค้ามีอยู่กับ
บริษัทฯ ทั 8งหมดหรือบางสว่น และเรียกร้องให้ลกูค้าชําระหนี 8ทั 8งหมดจนครบถ้วนพร้อมทั 8งดอกเบี 8ยทั 8งหมดที(ลกูค้าเป็น
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หนี 8อยูภ่ายใต้หรือตามบญัชีดงักลา่ว โดยให้ถือวา่หนี 8ดงักลา่วเป็นหนี 8ที(ถึงกําหนดชําระโดยพลนั ซึ(งลกูค้าจะต้องชําระ
ให้แก่บริษัทฯ ในทนัที และ/หรือ 

(จ) ชําระบญัชีทั 8งหมดที(ลกูค้าได้ซื 8อไว้ หรือที(บริษัทฯ ได้ยดึถือไว้เพื(อลกูค้า หรือที(ลกูค้ามีอยูก่บับริษัทฯ ในบญัชีใดๆ ทั 8งนี 8  
โดยบริษัทฯ ไมต้่องรับผิดชอบใดๆ ตอ่ลกูค้าสําหรับการดําเนินการดงักลา่ว และ/หรือ 

(ฉ) ในกรณีที(เหตแุห่งการผิดนัดของลกูค้าดังกล่าวมีผลให้บริษัทฯ มีหน้าที(ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ รวมทั 8งข้อผูกพนั 
หรือข้อสญัญาใดๆ ที(บริษัทฯ ได้เข้าทํากับหน่วยงานของรัฐ (ทั 8งในและต่างประเทศ)  รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงหน้าที(
ของบริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมลูตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA)) ซึ(งบริษัทฯ มีหน้าที(หรือข้อผูกพันที(ต้องดําเนินการใดๆ โดยในกรณีดังกล่าวให้บริษัทฯ มีสิทธิ  
(1) ดําเนินการตามที(กําหนดในข้อผูกพันหรือข้อสัญญาดังกล่าวต่อลูกค้าได้ (ซึ(งรวมถึงการหักจํานวนเงินจาก
ผลประโยชน์ หรือการหกัจากทรัพย์สินของลกูค้าที(มีอยูก่บับริษัทฯ หรือจํานวนเงินใดๆ ที(บริษัทฯ มีหน้าที(ต้องชําระตอ่
ลกูค้า ไม่เกินกว่าจํานวนเงินที(บริษัทฯ จะต้องดําเนินการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ รวมทั 8งข้อผูกพนั หรือข้อสญัญา
ดังกล่าวนั 8น) และ/หรือ (2) เลิกธุรกรรมที(เกี(ยวข้องก่อนกําหนด ทั 8งนี 8 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย หรือ
คา่ใช้จา่ยใดๆ ที(เกิดขึ 8นกบัลกูค้า ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมก่อนการเลิกธุรกรรมก่อนกําหนดนั 8น 

12. การดาํเนินการของบริษัทฯ   
บริษัทฯ เป็นบริษัทหลกัทรัพย์ที(ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการโดยตรงหรือผ่านบริษัทในเครือ(ถ้ามี) โดยธุรกิจ
หลกัทรัพย์ที(ดําเนินงานโดยบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การเป็นนายหน้าซื 8อขายหลกัทรัพย์ การเป็นตวัแทนซื 8อขายสญัญาซื 8อ
ขายลว่งหน้า การค้าหลกัทรัพย์ การค้าหลกัทรัพย์อนัเป็นตราสารแห่งหนี 8 การเป็นที(ปรึกษาการลงทนุ และการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ 
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ(ถ้ามี)อาจทําการซื 8อขายตราสารหนี 8 ตราสารทุน หรือตราสารทางการเงินอื(นๆ (หรือตราสารอนพุันธ์ที(
เกี(ยวข้อง) ของตนเองหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลที(เป็นลกูค้าของบริษัทฯ และไม่ว่าในเวลาใดๆ อาจดํารงสถานะซื 8อหรือขายใน
หลกัทรัพย์หรือตราสาร หรืออาจเข้าเป็นคูส่ญัญาในการทําธุรกรรมเพื(อลกูค้า ดงันั 8น ผลประโยชน์ของบคุคลตา่งๆ ที(กลา่วมาข้างต้นนี 8 
จงึอาจขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของลกูค้าได้ 

13. เหตุสุดวิสัย 
คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งไม่ต้องรับผิดชอบสําหรับความสญูเสียใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที(เกิดขึ 8นแก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(ง อนั
เนื(องมาจากการที(คู่สญัญาฝ่ายนั 8นไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดภายใต้เอกสารธุรกรรมได้ เพราะเหตสุดุวิสยัซึ(งรวมถึงเหตุอัน
เกิดขึ 8นจากข้อห้ามของทางราชการ การประกาศใช้วิธีการฉุกเฉินโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ หรือการระงับการซื 8อขายโดย
ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือตลาดสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า หรือเหตกุารณ์อื(นซึ(งอยูน่อกเหนือการควบคมุของคูส่ญัญาฝ่ายนั 8น 

14. ความเสี$ยง และการใช้ดุลพินิจของลูกค้าในการตัดสินใจ 
14.1 ลกูค้าได้รับทราบและได้เข้าใจถึงความเสี(ยงที(อาจเกิดขึ 8นจากการทําธุรกรรมตามเอกสารรายงานการเปิดเผยความเสี(ยงที(

แนบท้ายข้อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้องกบัธุรกรรมแตล่ะประเภทเป็นอยา่งดีแล้ว โดยให้ถือเป็นสว่นหนึ(งของเอกสารธุรกรรม
ทั 8งหมด 

14.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ในการลงทุน การกําหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี(ยงที(เหมาะสมถือเป็นขั 8นตอนที(มี
ความสําคญัเป็นอย่างยิ(ง ลกูค้ารับทราบว่าชดุคําถามเรื(องลกัษณะของนักลงทนุที(บริษัทฯ ได้จดัทําขึ 8นเป็นการช่วยให้ลกูค้า
ทราบถึงความเสี(ยงที(ตนเองยอมรับได้ และรูปแบบการจดัสรรเงินลงทนุที(เหมาะกบัลกูค้า และระบเุป้าหมายในการลงทนุและ
ประเมินทางเลือกในการลงทนุที(แตกตา่งกนั ข้อมลูเหลา่นี 8เป็นพื 8นฐานสําคญัสําหรับการจดัสรรเงินลงทนุอยา่งเหมาะสมและ
กําหนดรายละเอียดของแผนการลงทนุที(ชดัเจน  
การตอบคําถามไม่ครบทกุข้ออาจมีผลให้ลกูค้าไม่สามารถสง่คําสั(งจองซื 8อ หรือคําสั(งซื 8อขายเพื(อการทําธุรกรรมบางประเภท
ได้ ทั 8งนี 8 ตามประกาศของ ก.ล.ต. สํานกังาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และอาจมีผลให้การลงทนุของลกูค้า
ไมเ่ป็นไปตามรูปแบบการจดัสรรเงินลงทนุที(เหมาะสมของลกูค้า 
ลกูค้ารับทราบวา่ชดุคําถามจดัทําขึ 8นเพื(อประโยชน์ในการกําหนดวตัถปุระสงค์ในการลงทนุของลกูค้าและระดบัความเสี(ยงที(
เหมาะสมแก่การลงทนุเฉพาะของลกูค้า อย่างไรก็ตาม การตดัสินใจลงทนุ ณ ขณะใดขณะหนึ(งของลกูค้าอาจไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการลงทุน และ/หรือระดับความเสี(ยงที(เหมาะสมของลูกค้าที(เป็นผลมาจากการทําชุดคําถามที(เกี(ยวข้อง 
รวมถึงผลการประเมินที(จะได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ซึ(งการตดัสินใจลงทนุ ณ ขณะใดขณะหนึ(งของลกูค้าที(อาจไมส่อดคล้องกับ
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วตัถปุระสงค์ และ/หรือระดบัความเสี(ยงที(ได้รับจากผลการประเมินของชดุคําถาม ลกูค้าตกลงยอมรับความเสี(ยงที(อาจเกิดขึ 8น
จากการตดัสินใจลงทนุนั 8นเอง นอกจากนี 8 ลกูค้าตกลงให้บริษัทฯ ถือเอาข้อมลูที(ลกูค้าได้ให้ไว้ ณ วนัที(ทําการประเมินตามชดุ
คําถามเป็นข้อมลูล่าสุด และหากมีการเปลี(ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน ฐานะการเงิน 
ความรู้ความเข้าใจเกี(ยวกบัการลงทนุ หรือสิ(งใดๆ ที(อาจกระทบตอ่รูปแบบการจดัสรรเงินลงทนุหรือระดบัความเสี(ยงที(ยอมรับ
ได้ของลูกค้า ลูกค้าจะดําเนินการแจ้งต่อบริษัทฯ เพื(อขอทบทวนชุดคําถามใหม่โดยทนัที ทั 8งนี 8 ในกรณีที(ลกูค้ามิได้แจ้งต่อ
บริษัทฯ เพื(อขอทบทวนชดุคําถามใหม่ ลกูค้าตกลงยอมรับความเสี(ยงและผลกระทบที(อาจเกิดขึ 8นจากผลการเปลี(ยนแปลง
ดงักลา่วซึ(งรวมถึงผลการขาดทนุจากการตดัสินใจลงทนุที(ไมส่อดคล้องกบัรูปแบบการจดัสรรเงินลงทนุและระดบัความเสี(ยงที(
ยอมรับได้ของลกูค้า 

14.3 ลูกค้ายืนยันว่าในการเข้าทําธุรกรรมแต่ละธุรกรรมโดยลูกค้านั 8น ลูกค้าได้เข้าทําเพื(อประโยชน์ของลูกค้า และโดยการใช้
ดลุพินิจการตดัสินใจของลกูค้าเอง (รวมถึงการพิจารณาว่าธุรกรรมที(ได้เข้าทําดงักลา่วนั 8นจะเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับ
ลกูค้าหรือไม)่ ทั 8งนี 8 แม้วา่ลกูค้าอาจได้รับข้อมลู หรือได้รับการสื(อสารจากบริษัทฯ เกี(ยวกบัธุรกรรมใดๆ ลกูค้าก็มิได้ใช้ดลุพินิจ
หรือตดัสินใจเข้าทําธุรกรรมใดๆ จากข้อมลูหรือการสื(อสารของบริษัทฯ ดงักลา่วนั 8นเพียงปัจจยัเดียว หรือถือวา่ข้อมลู หรือการ
สื(อสารดงักล่าว จะถือเป็นคําปรึกษาด้านการลงทนุหรือคําแนะนําเพื(อการลงทนุใดๆ ต่อลกูค้า นอกจากนี 8ลกูค้ารับทราบวา่
การที(บริษัทฯ ให้ข้อมลู หรือสื(อสารกับลกูค้าใดๆ เกี(ยวกับธุรกรรมใดๆ นั 8น บริษัทฯ มิได้ดําเนินการเพื(อยืนยนั หรือเป็นการ
ชักชวนเพื(อให้ลูกค้าเข้าทําธุรกรรมกับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรมใดๆ ที(เกี(ยวข้อง นอกจากนี 8ลูกค้ายืนยันว่าลูกค้ามี
ความสามารถ ความรู้และความเข้าใจ ถึงข้อตกลง เงื(อนไขต่างๆ รวมทั 8งความเสี(ยงของธุรกรรมต่างๆ (ไม่ว่าโดยลกูค้าเอง 
หรือจากการได้รับคําปรึกษาจากผู้ เชี(ยวชาญที(เกี(ยวข้องของลกูค้า)  

15. การบอกเลิกธุรกรรมและผลของการบอกเลิกธุรกรรม 
15.1 เว้นแตจ่ะได้มีการกําหนดไว้เป็นการเฉพาะในข้อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้องกบัธุรกรรมแตล่ะประเภท ธุรกรรมระหวา่งบริษัทฯ 

และลกูค้าจะมีผลสิ 8นสดุลงเมื(อ 
(ก) เกิดกรณีเหตแุห่งการผิดนัดใดๆ เกิดขึ 8นตามข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8 หรือตามที(ระบุไว้ในข้อกําหนดเพิ(มเติมที(

เกี(ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท และบริษัทฯ ใช้สิทธิในการบอกเลิกธุรกรรมใดๆ ทั 8งนี 8 บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิก
ธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ(ง หรือทกุธุรกรรมที(บริษัทฯ ได้เข้าทํากบัลกูค้าภายใต้เอกสารธุรกรรมที(เกี(ยวข้องทั 8งหมด หรือ 

(ข) คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งสง่หนงัสือแจ้งบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ(ง หรือทกุธุรกรรม ถึงคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ(งเป็น
เวลาอยา่งน้อย 14 (สิบสี() วนั 

15.2 การบอกเลิกธุรกรรมจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินการใดๆ ที(ได้ดําเนินการไปโดยชอบแล้ว หรือที(ไม่สามารถเพิกถอนได้
และกําลงัอยู่ในระหว่างดําเนินการก่อนหน้าที(จะได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกธุรกรรม โดยลูกค้ายังคงต้องผูกพันดําเนินการ
ดงักลา่วตอ่ไป และรับผิดชอบตอ่ผลแหง่การดําเนินการดงักลา่ว (รวมถึงความรับผิด การชดใช้ภาระหนี 8ตา่งๆ หรือคา่ใช้จ่าย
ใดๆ ที(เกี(ยวข้อง) 

15.3 การบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ(งภายใต้เอกสารธุรกรรม จะไม่เป็นการปลดหน้าที(คูส่ญัญาฝ่ายใดจากภาระผกูพนัที(มีอยู่
หรือความรับผิดใดๆ (รวมถึงความรับผิดซึ(งเป็นผลมาจากการละเมิด) ตามข้อกําหนดของเอกสารธุรกรรมใดๆ ที(เกี(ยวข้อง ซึ(ง
ได้เกิดขึ 8นก่อนหน้านั 8น จนกวา่จะได้มีการปฏิบตัิตามภาระผกูพนัทั 8งหมดและชําระเงินจนครบถ้วนแล้ว 

15.4 เมื(อธุรกรรมใดๆ สิ 8นสดุลง บริษัทฯ มีสิทธิดงันี 8 
(ก) ชําระและปิดบญัชีใดๆ หรือทั 8งหมดของลกูค้าที(ลกูค้าซื 8อไว้ หรือที(บริษัทฯ ได้ยึดถือไว้เพื(อลกูค้า หรือที(ลกูค้ามีอยู่กับ

บริษัทฯ ในบญัชีใดๆ ที(เกี(ยวกับธุรกรรมที(ได้สิ 8นสดุลงนั 8น ทั 8งนี 8 โดยบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อลกูค้าสําหรับการ
ดําเนินการดังกล่าว และเรียกร้องให้ลูกค้าชําระเงินทั 8งหมดจนครบถ้วน พร้อมทั 8งดอกเบี 8ยทั 8งหมดที(ลูกค้าเป็นหนี 8
ภายใต้บญัชีที(เกี(ยวกบัธุรกรรมที(ได้สิ 8นสดุลงนั 8นๆ  

(ข) นําเงินที(ได้จากการขาย การชําระบญัชีใดๆ หรือการจําหน่ายทรัพย์สินในบญัชีอื(นใดที(ลกูค้ามีอยูก่บับริษัทฯ ที(เกี(ยวกบั
ธุรกรรมที(ได้สิ 8นสดุลงนั 8น มาชําระหนี 8ทั 8งหมดที(ถึงกําหนดชําระแล้วหรือถกูถือวา่ถึงกําหนดชําระโดยพลนั ซึ(งลกูค้าต้อง
ชําระให้แก่บริษัทฯ 

(ค) กําหนดให้หนี 8ภายใต้ธุรกรรมที(สิ 8นสดุลงดงักลา่วนั 8นถึงกําหนดชําระทนัที และให้คูส่ญัญามีสิทธิดําเนินการหกักลบลบ
หนี 8สําหรับหนี 8ระหว่างบริษัทฯ และลกูค้าทั 8งหมดภายใต้ธุรกรรมที(สิ 8นสดุลงดงักลา่ว โดยให้ดําเนินการหกักลบลบหนี 8
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ตามเงื(อนไขที(กําหนดในข้อ �.� ของข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8 และเงื(อนไขภายใต้เอกสารธุรกรรมที(เกี(ยวข้องกบั
ธุรกรรมดงักล่าว และเมื(อคู่สญัญาดําเนินการหกักลบลบหนี 8แล้ว ให้จํานวนเงินที(ได้หกักลบลบหนี 8กันแล้วนั 8นถือว่า
ได้รับการชําระและปลดภาระหนี 8สินในการชําระเงินระหว่างกันจากการหักกลบลบหนี 8ดงักล่าว และให้คู่สญัญาที(มี
หน้าที(ชําระเงินในจํานวนที(เหลือ ชําระเพียงจํานวนเงินสทุธิที(พึงต้องชําระต่อคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(ง เว้นแตคู่ส่ญัญาทั 8ง
สองฝ่ายจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื(น 

16. คาํบอกกล่าว 
16.1 จดหมาย คําบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที(บริษัทฯ จัดส่งให้แก่ลูกค้าตามที(อยู่ หรือที(อยู่สําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

(Email Address) ของลกูค้า ซึ(งลกูค้าได้แจ้งไว้กบับริษัทฯ และ/หรือจดัสง่ให้แก่ลกูค้าตามวิธีการอื(นใดที(บริษัทฯ เห็นสมควร
ตามที(อยู ่หรือที(อยูส่ําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที(ลกูค้าได้แจ้งตอ่บริษัทฯ ให้ถือวา่ได้สง่ให้แก่ลกูค้าโดย
ชอบแล้ว แม้วา่สถานที(อยูข่องลกูค้ามีการเปลี(ยนแปลง หรือถกูรื 8อถอน ถกูทิ 8งร้าง หรือไมมี่ผู้ รับ หรือมีผู้ อื(นรับไว้แทน หรือเจ้า
พนักงานแจ้งว่าหาที(อยู่ไม่พบ ซึ(งในกรณีดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมให้ถือว่าลูกค้าได้รับจดหมาย คําบอกกล่าว หรือ
เอกสารใดๆ โดยชอบแล้ว 

16.2 ในกรณีที(ลกูค้าเปลี(ยนแปลงหรือแก้ไขที(อยู ่หรือที(อยูส่ําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ของลกูค้า ซึ(งได้แจ้งไว้
กบับริษัทฯ ตามข้อ 16.1 ลกูค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นหนงัสือหรือด้วยวิธีการอื(นใดตามที(บริษัทฯ กําหนดโดยทนัที 

17. การแก้ไขเพิ$มเติม 
17.1 เว้นแตจ่ะได้กําหนดไว้เป็นอยา่งอื(นในเอกสารธุรกรรมที(เกี(ยวข้อง ลกูค้าตกลงยินยอมให้เป็นดลุพินิจของบริษัทฯ ในการแก้ไข

เพิ(มเติมข้อกําหนดในเอกสารธุรกรรมได้ โดยบริษัทฯ จะต้องส่งคําบอกกล่าวให้แก่ลกูค้าตามวิธีการที(บริษัทฯ เห็นสมควร
อย่างน้อย 14 (สิบสี()วนัล่วงหน้าก่อนวนัที(บริษัทฯ จะทําการแก้ไขเพิ(มเติมข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8 ทั 8งนี 8 (ก) หากการ
แก้ไขเพิ(มเติมดงักลา่วเป็นการแก้ไขเพื(อให้เป็นไปตามกฎหมาย ให้ถือวา่ลกูค้าได้ยินยอมในการแก้ไขเพิ(มเติมดงักลา่วเมื(อคํา
บอกกลา่วดงักลา่วได้สง่ถึงลกูค้า และ (ข) หากเป็นการแก้ไขเพิ(มเติมในกรณีอื(นนอกจากที(กําหนดในข้อ (ก) ข้างต้นให้ถือว่า 
หากลกูค้าไมมี่หนงัสือโต้แย้งคดัค้านการแก้ไขเพิ(มเติมอยา่งสมเหตสุมผล ดงักลา่วมายงับริษัทฯ ก่อนวนัที(บริษัทฯ จะทําการ
แก้ไขเพิ(มเติมตามระยะเวลาที(กําหนดข้างต้น ให้ถือวา่ลกูค้าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพิ(มเติมข้อกําหนดและเงื(อนไขดงักลา่ว 

17.2 สําหรับการแก้ไขเพิ(มเติมคู่มือ และ/หรือเอกสารชี 8แจงสําหรับการทําธุรกรรม เพื(อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ลกูค้าและ  บริษัทฯ ตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิที(จะแก้ไขคู่มือ และ/หรือเอกสารชี 8แจงสําหรับการทําธุรกรรมใดๆ 
เพื(อให้เป็นไปตามที(กฎหมายกําหนด หรือเพื(อให้เหมาะสมกับการทําธุรกรรมแต่ละประเภทที(เกี(ยวข้อง ทั 8งนี 8 บริษัทฯ จะ
ประกาศรายละเอียดของคูมื่อและ/หรือเอกสารชี 8แจงสําหรับการทําธุรกรรมที(ได้แก้ไขเพิ(มเติมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และให้
ถือวา่ลกูค้าได้รับทราบคูมื่อ และ/หรือเอกสารชี 8แจงที(แก้ไขดงักลา่วแล้วนบัแตว่นัที(บริษัทฯ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ใน
กรณีที(การแก้ไขดงักลา่วเป็นการแก้ไขเพื(อให้เป็นไปตามที(กฎหมายกําหนด หรือเพื(อให้เป็นไปตามการแก้ไขของกฎหมาย ให้
คู่มือและ/หรือเอกสารชี 8แจงที(แก้ไขดงักล่าวมีผลใช้บงัคบัทนัทีที(  บริษัทฯ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในกรณีการแก้ไข
อื(นๆ หากลกูค้าไมไ่ด้คดัค้านภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วนั นบัแตว่นัที(บริษัทฯ ประกาศบนเว็บไซต์ หรือลกูค้ายงัคงเข้าทํา
ธุรกรรม หรือใช้บริการของบริษัทฯ ต่อไป ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพิ(มเติมคู่มือ และ/หรือเอกสารชี 8แจง
ดงักลา่ว 

17.3 บริษัทฯ จะส่งข้อกําหนดในเอกสารธุรกรรมที(ได้แก้ไขเพิ(มเติมดงักล่าวให้แก่ลกูค้า ไม่ว่าลกูค้าจะได้ตกลงเข้าทําธุรกรรมที(มี
การแก้ไขเพิ(มเติมข้อกําหนดดงักลา่วนั 8นกบับริษัทฯ หรือไม ่

18. การแยกส่วน และกรณีที$ข้อความในเอกสารธุรกรรมขัดแย้งกัน 
ความไม่สมบูรณ์ หรือความไม่สามารถบังคับใช้ของข้อตกลงใดๆ ให้มีผลเฉพาะส่วนที(ไม่สามารถบังคับได้ หรือไม่สมบูรณ์
ดังกล่าว โดยไม่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้และความสมบูรณ์ของข้อตกลงในส่วนอื(นของข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 

19. การเปิดเผยข้อมูล 
19.1   ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี(ยวกับลูกค้า บัญชีเพื(อการทําธุรกรรมของลูกค้า บัญชีกองทุนใดๆ 

ที(ลูกค้ามี หรือจะมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใดๆ และธุรกรรมต่างๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม หรือธุรกรรม
ของลูกค้าตามธุรกิจหลักทรัพย์อื(นๆ ที(บริษัทฯ ได้รับและเก็บรักษาไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ตามที(กฎหมายกําหนดให้แก่
หน่วยงานที(กํากับดูแลบริษัทฯ ได้ นอกจากนี 8 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูดังกล่าวให้แก่ผู้ สอบบัญชี
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หรือที(ปรึกษาที(เกี(ยวข้องของบริษัทฯ เพื(อวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี(ยงของบริษัทฯ หรือให้แก่บริษัทในเครือ
หรือบริษัทที(เกี(ยวข้องกับบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ หรือบริษัทคู่สัญญากับบริษัทฯ เพื(อการวิเคราะห์และบริการ
สินเชื(อ จัดฐานข้อมูล เก็บรวบรวมสถิติการให้บริการ พัฒนาบริการ หรือการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ บริษัทใน
เครือหรือบริษัทที(เกี(ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั 8งการเปิดเผยข้อมูลตามที(กฎหมายกําหนดไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือ
กฎหมายต่างประเทศ หากเกี(ยวข้องกับบริษัทฯ รวมถึงคําสั(งศาล องค์กร หรือหน่วยงานใดๆ ที(บริษัทฯ มีภาระผูกพันที(
จะต้องให้ข้อม ูลดังกล่าว (ไม่ว ่าในปัจจุบ ันหรือในอนาคต)  ซึ (งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการเปิดเผยข้อมลูตาม
กฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) หรือกฎหมายอื(นใดที(
มีลักษณะเช่นเดียวกัน ซึ(งบริษัทฯ มีหรืออาจมีข้อผูกพันใดๆ ที(จะต้องดําเนินการเปิดเผยข้อมลูดังกล่าว อีกทั 8ง ลูกค้า
ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูดังกล่าวให้แก่ ตัวแทน บริษัทย่อย บริษัทร่วมของบริษัทฯ หรือบริษัทภายนอก
ที(บ ริษัทฯ จ ัดจ้างเพื(อให้บริการแก่บริษัทฯ เพื(อว ัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัทภายนอก รวมถึงเพื(อการ
ดําเนินการตรวจสอบหรือจัดทํารายงานตามที(กําหนดในกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA)) 

19.2 นอกเหนือจากข้อตกลงยินยอมเกี(ยวกับการเปิดเผยข้อมลูตามที(กําหนดในข้อ 19.1 ลกูค้าตกลงจะดําเนินการทกุวิถีทางเพื(อ
จดัให้มี แจ้ง และจะส่งมอบหรือจดัให้มีการส่งมอบบรรดาข้อมลูและเอกสารทั 8งหมดที(เกี(ยวข้องกับการดําเนินการเกี(ยวกับ
ธุรกรรมใดๆ ตามที(ร้องขอโดยบริษัทฯ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ สํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดสญัญา
ซื 8อขายลว่งหน้า ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ นายทะเบียนหลกัทรัพย์ สํานกัหกับญัชี หน่วยงานกํากบัดแูล หรือบคุคลที(มีสิทธิร้อง
ขอข้อมลูหรือเอกสารดงักลา่วแก่บริษัทฯ ทั 8งนี 8 เพื(อประโยชน์ในการป้องกนัและยบัยั 8งการกระทําอนัไมเ่ป็นธรรมหรือพฤติกรรม
การลงทนุหรือทําธุรกรรมที(ไมเ่หมาะสม 
การเปิดเผยข้อมลูของลกูค้าตามที(กําหนดในวรรคก่อนและในข้อ 19.1 ให้ข้อมลูของลกูค้าดงักลา่วหมายรวมถึงแต่ไม่จํากดั
เพียง  
(ก) ข้อมลูที(สามารถระบคุวามมีตวัตนที(แท้จริงของลกูค้าและผู้ รับประโยชน์จากการทําธุรกรรมของลกูค้าทกุรายทกุทอด 
(ข) วตัถปุระสงค์ในการทําธุรกรรมของลกูค้า   
(ค) ข้อมลูเกี(ยวกับการทําธุรกรรมของลกูค้า ไม่ว่าการทําธุรกรรมดงักล่าวจะกระทําผ่านบริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที(

ลูกค้าทําธุรกรรมเกี(ยวกับสัญญาซื 8อขายล่วงหน้า ให้รวมถึงข้อมูลเกี(ยวกับการซื 8อขายสินค้าของสัญญาซื 8อขาย
ลว่งหน้าที(ลกูค้าซื 8อขายด้วย  

(ง) ในกรณีที(ลูกค้าเป็นผู้ ดําเนินการสั(งซื 8อขายเพื(อบุคคลอื(นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื(อ 
(Omnibus Account) ลกูค้าตกลงยินยอมที(จะแจ้ง จดัหา จดัทําและให้ข้อมลูตาม (ก) ถึง (ค) ของบุคคลอื(นซึ(งเป็น
ลกูค้าที(แท้จริงทกุรายและทกุทอด ทั 8งนี 8 เฉพาะที(ลกูค้ารู้หรือควรรู้เนื(องจากการเป็นผู้ดําเนินการเชน่นั 8น 

พร้อมทั 8งจดัทําคําชี 8แจงเพื(ออธิบายรายละเอียดเกี(ยวกบัข้อมลูดงักลา่วให้แก่ บริษัทฯ  ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ นายทะเบียนหลกัทรัพย์ สํานักหกั
บัญชี หน่วยงานกํากับดแูล หรือบุคคลที(มีสิทธิร้องขอข้อมลูหรือเอกสารดังกล่าวในกรณีที(บริษัทฯ  ก.ล.ต. คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียน
หลักทรัพย์ สํานักหักบญัชี หน่วยงานกํากับดูแล หรือบุคคลที(มีสิทธิร้องขอข้อมลูหรือเอกสารดงักล่าวได้มีการร้องขอ หรือ
เพื(อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที(หน่วยงานดงักลา่วกําหนด 

20. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
20.1 ลูกค้าตกลงจะชําระค่าธรรมเนียมที(เกี(ยวข้องทั 8งหลาย รวมถึงค่าบริการในอัตราที(บริษัทฯ กําหนดในเอกสารธุรกรรมที(

เกี(ยวข้อง หรือตามที(บริษัทฯ จะแจ้งให้ลกูค้าทราบเป็นครั 8งคราวไป โดยค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนนั 8น ให้รวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียงจํานวนเงินที(บริษัทฯ พึงต้องชําระให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดสญัญาซื 8อขายล่วงหน้า ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
สํานักหักบัญชีหรือหน่วยงานกํากับดูแลอื(นๆ และลูกค้าตกลงชําระเงินประเมิน เงินเรียกเก็บ ภาษีและอากรแสตมป์ที(
เกี(ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื(นๆ ที(เกี(ยวข้องหรือเกี(ยวเนื(องกับหรือเกิดขึ 8นจากข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8ซึ(งบริษัทฯ เข้าทําใน
นามของลูกค้า และค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทั 8งหมดที(เกิดขึ 8นกับบริษัทฯ ในการบังคับภาระผูกพันใดๆ ของลูกค้าตาม
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ข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8 ทั 8งนี 8 เว้นแตจ่ะตกลงกนัเป็นอยา่งอื(น โดยลกูค้าตกลงชําระคา่ธรรมเนียมให้บริษัทฯ ตามวิธีการ 
เงื(อนไข และระยะเวลาที(บริษัทฯ กําหนด 

20.2 ลกูค้าต้องชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที(กําหนดในข้อ 20.1 ให้แก่บริษัทฯ ทนัที โดยจะต้องชําระเป็นเงินที(สามารถโอน
ตอ่ไปได้โดยไมมี่ข้อจํากดั การชําระคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยให้กบับริษัทฯ จะต้องชําระให้กบับริษัทฯ ณ ที(อยูข่องบริษัทฯ 
และภายในระยะเวลาและวิธีการที(บริษัทฯ แจ้งให้ลกูค้าทราบ ทั 8งนี 8 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยจะต้องไม่มีการหกัหรือหกั ณ 
ที(จา่ยใดๆ  

20.3 หากลกูค้าไมชํ่าระเงินจํานวนใดให้แก่บริษัทฯ เมื(อถึงกําหนด บริษัทฯ มีสิทธิคิดดอกเบี 8ยบนจํานวนเงินที(ค้างชําระได้ในอตัรา
ที(บริษัทฯ ได้ตกลงไว้กับลกูค้า และในกรณีที(ไม่มีการตกลงกนัดงักลา่ว ให้อตัราดอกเบี 8ยผิดนัดชําระหนี 8ของลกูค้าเป็นอตัรา
เท่ากับอัตราที(บริษัทฯ แจ้งต่อลูกค้าครั 8งล่าสุดโดยให้บริษัทฯ มีดุลพินิจในการกําหนดอัตราดอกเบี 8ยผิดนัดดงักล่าวเท่าที(
กฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้องอนญุาต ทั 8งนี 8 ในการคํานวณดอกเบี 8ยดงักลา่ว ให้คิดตามจํานวนวนัที(ถดัจากวนัที(กําหนด
ชําระตามวิธีปฏิบตัิที(เป็นมาตรฐานทางธนาคารและให้คํานวณโดยนบัจากวนัที(ถึงกําหนดชําระเงินจํานวนดงักลา่วจนถึงวนัที(
บริษัทฯ ได้รับชําระเงินจากลกูค้าจนครบถ้วน 

20.4 คําบอกกล่าวชําระหนี 8หรือคําบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทฯ ที(ลงนามโดยกรรมการ ผู้ จดัการ พนักงาน ตวัแทนหรือผู้แทนที(มี
อํานาจของบริษัทฯ ที(ระบุจํานวนเงินที(ถึงกําหนดต้องชําระโดยลกูค้า ให้ถือเป็นหลกัฐานเบื 8องต้นของคําบอกกลา่วชําระหนี 8
หรือคําบอกกลา่วใดๆ ของบริษัทฯ ที(ถกูต้อง 

20.5 ในกรณีที(บริษัทฯ มีหน้าที(ตามกฎหมาย (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงกฎหมายภาษีของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) รวมทั 8งข้อผกูพนั หรือข้อสญัญาใดๆ ที(บริษัทฯ ได้เข้าทํา
กับหน่วยงานของรัฐ (ทั 8งในและต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA))  ที(จะต้องหกัภาษี หรือหกัเงินจากจํานวนเงินใดๆ หรือการชําระเงินใดๆ ที(บริษัทฯ 
จะต้องชําระให้แก่ลกูค้า ลกูค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิดําเนินการหกัภาษี หรือหกัจํานวนเงินดงักล่าว โดยบริษัทฯ จะไม่มี
หน้าที(รับผิดชอบชดเชยภาษี หรือจํานวนเงินดงักลา่วให้แก่ลกูค้าเพิ(มเติม  

20.6 ในกรณีที(ลูกค้ามีหน้าที(ตามกฎหมาย (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงกฎหมายภาษีของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) ที(จะต้องหักภาษี หรือหักเงินจากจํานวนเงินใดๆ จาก
คา่ธรรมเนียม หรือการชําระเงินใดๆ ที(ลกูค้าจะต้องชําระให้แก่บริษัทฯ ลกูค้าจะต้องแจ้งให้แก่บริษัทฯ ทราบถึงภาระดงักล่าว 
และจะต้องรับผิดชอบชําระจํานวนเงินในส่วนที(หกัออกดงักล่าว เพิ(มเติมให้แก่บริษัทฯ เพื(อให้บริษัทฯ ได้รับชําระเงินเต็ม
จํานวน เสมือนมิได้มีการหกัภาษี หรือหกัจํานวนเงินใดๆ และจะต้องนําสง่หลกัฐานให้แก่บริษัทฯ เพื(อแสดงวา่ลกูค้าได้ชําระ
ภาษีและนําสง่ภาษีตามกฎหมายที(เกี(ยวข้องนั 8นแล้ว 

20.7 จํานวนเงินและอตัราทั 8งหลายที(ระบุไว้ในเอกสารธุรกรรมเป็นจํานวนที(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ(ม (ถ้ามี) นอกจากนี 8 คูส่ญัญาฝ่าย
ที(ได้รับการชําระเงินจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งจะต้องจดัเตรียมใบกํากบัภาษีให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งเพื(อเป็นหลกัฐานการ
เรียกเก็บภาษีมลูคา่เพิ(มตามแบบและข้อความที(กําหนดไว้ในประมวลรัษฎากร 

21. ข้อกาํหนดอื$นๆ 
21.1 ลกูค้าตกลงที(จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามวิธีการที(บริษัทฯ กําหนด ในกรณีที(มีการเปลี(ยนแปลงข้อมลูใดๆ ในเอกสารการเปิด

บญัชีลกูค้าหรือข้อมลูใดๆ ที(ลกูค้าได้แจ้งมายงับริษัทฯ ก่อนหน้านี 8 ทั 8งนี 8 ลกูค้าตกลงและรับทราบว่าในการติดต่อและผกูพนั
ตนระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ บริษัทฯ จะยึดถือข้อมูลใดๆ ซึ(งบริษัทฯ ถือว่าลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ในกรณีที(บริษัทฯ 
เห็นสมควร บริษัทฯ มีสิทธิตรวจสอบรายละเอียด และ/หรือข้อมลูใดๆ ที(ลกูค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ และ/หรือข้อมลูที(เกี(ยวข้อง
กบับญัชีของลกูค้า  

21.2 ลกูค้าตกลงยอมรับที(จะปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อกําหนด และ วิธีปฏิบตัิที(บริษัทฯ และ/หรือเจ้าของข้อมลูจะกําหนดหรือได้แจ้ง
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั 8งนี 8 บริษัทฯ อาจแก้ไขเพิ(มเติมข้อกําหนดและเงื(อนไขของบริษัทฯ ได้โดยประกาศแก้ไขเพิ(มเติมไว้
ในเว็บไซต์ 

21.3 ในการชําระหนี 8หรือการดําเนินการใดๆ ในบัญชีของลูกค้าให้กระทําโดยใช้เงินสกุลบาท ซึ(งเป็นสกุลเงินที(ถูกต้องตาม
กฎหมายของประเทศไทยในขณะนี 8 หรือสกลุเงินอื(นใดที(บริษัทฯ อาจกําหนดเพิ(มเติมในภายหลงั โดยลกูค้าตกลงและยินยอม
ชําระหนี 8ใดๆ ที(ลกูค้ามีอยูก่บัทางบริษัทฯ ตามวิธีการ เงื(อนไข และภายในระยะเวลาที(บริษัทฯ กําหนด 
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ในกรณีที(จะต้องดําเนินการเพื(อแลกเปลี(ยนเงินระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินต่างประเทศ ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ 
ดําเนินการแลกเปลี(ยนเงินตราหรือใช้อัตราแลกเปลี(ยนของสถาบนัการเงินที(บริษัทฯ เป็นผู้ กําหนดได้ ลูกค้าตกลงยอมรับ
ความเสี(ยงใดๆ ตอ่ผลขาดทนุ ความสญูเสีย หรือความเสียหาย หรือคา่ใช้จา่ยใดๆ อนัเป็นผลมาจากการแลกเปลี(ยนเงินสกุล
หนึ(งไปเป็นเงินในอีกสกลุหนึ(งที(อาจเกิดขึ 8นในบญัชีของลกูค้า 

21.4 ในกรณีที(ลกูค้านําเช็ค และ/หรือ ตราสารอื(นใด มาวางไว้แก่บริษัทฯ โดยมีเจตนาให้บริษัทฯ นบัเป็นเงินสดนั 8น บริษัทฯ จะถือ
ว่าเช็ค และ/หรือ ตราสารอื(นใดนั 8นเป็นเงินสดก็ตอ่เมื(อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค และ/หรือ ตราสารอื(นใดนั 8นได้
เสียก่อน โดยบริษัทฯ จะถือว่าเช็ค และ/หรือ ตราสารอื(นใดเป็นเงินสดได้ในวนัที(บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินหรือขึ 8นเงินได้
แล้ว นอกจากนี 8 ในกรณีที(ลกูค้าโอนเงินจากบญัชีของลกูค้าที(เปิดไว้กบัสถาบนัการเงินอื(นมายงับริษัทฯ บริษัทฯ จะถือวา่เป็น
เงินสดก็ตอ่เมื(อการโอนเงินดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์และบริษัทฯ ได้รับเงินนั 8นๆ แล้วเทา่นั 8น 

21.5 บริษัทฯ มีสิทธิยดึหน่วงหรือหกักลบลบหนี 8ในเงิน หลกัทรัพย์ หลกัประกนั และทรัพย์สินใดๆ ของลกูค้าที(บริษัทฯ ยดึถือไว้ ไม่
ว่าจะเป็นการยึดถือไว้เพื(อเก็บรักษาหรือเพื(อวัตถปุระสงค์อื(นก็ตาม เพื(อใช้เป็นหลักประกันและภายใต้บงัคับของสิทธิยึด
หน่วงทั(วไปเพื(อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเพื(อหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (ทั 8งในและตา่งประเทศ) ทั 8งนี 8 จนกว่าลกูค้าจะชําระหนี 8
ให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน 

21.6 ในกรณีที(บญัชีของลกูค้าไม่มีการทํารายการ และ/หรือมีทรัพย์สิน และ/หรือหลกัทรัพย์ และ/หรือหลกัประกัน ในบญัชีของ
ลกูค้าไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื(อนไขที(บริษัทฯ กําหนด บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการรักษาบัญชี
ตามอตัราที(บริษัทฯ กําหนดเป็นคราวๆ โดยลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีอํานาจหกัเงินจากบญัชีของบริษัทเพื(อลกูค้าหรือ
บัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) ทั 8งนี 8 เว้นแต่ลูกค้าจะได้ชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ 
บริษัทฯ ภายใน 14 (สิบสี() วนั นับจากที(ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ถึงการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมนั 8น หากบริษัทฯ ไม่สามารถหกั
เงินหรือลกูค้าไม่ชําระค่าธรรมเนียมดงักล่าวภายใน 14 (สิบสี() วนั นับจากที(ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ บริษัทฯ อาจใช้ดลุพินิจที(
จะปิดบญัชีใดๆ ของลกูค้า โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลกูค้าทราบ และในกรณีที(ทรัพย์สินของลกูค้าที(เหลือเป็นเงินสด (หลงัจาก
หกัคา่ทําธุรกรรม คา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จา่ยอื(นๆ รวมถึงหนี 8สินที(มีอยูก่บับริษัทฯ จนครบถ้วนแล้ว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน
การคืนเงินสดดงักลา่วโดยการโอนเงินเข้าบญัชีของลกูค้า หรือโดยเช็ค (แล้วแต่กรณี) ตามที(ลกูค้าได้แจ้งไว้กบับริษัทฯ ทั 8งนี 8 
บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบในความเสียหายใดๆ อนัเนื(องมาจากการดําเนินการดงักลา่วข้างต้น (หากมี)  

22. การสละสิทธิ 
การที(ลูกค้า หรือบริษัทฯ ไม่ได้เรียกให้คู่ส ัญญาอีกฝ่ายหนึ(งปฏิบัติตามเอกสารธุรกรรม หรือเรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ(ง
ปฏิบัติตามเอกสารธุรกรรมล่าช้า ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ หรือการได้รับการชดใช้ หรือสละซึ(งข้อกําหนดใดๆ ในเอกสาร
ธุรกรรม 

23. การโอนสิทธิ 
 ข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8เป็นประโยชน์และผูกพันบริษัทฯ ลูกค้า รวมถึงผู้ รับโอนและผู้ สืบสิทธิของบริษัทฯ และลูกค้า 

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจะโอนหรือจําหน่าย สิทธิ หน้าที(และ/หรือภาระผูกพันตามข้อกําหนดและเงื(อนไขมิได้ หากไม่ได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน และการโอนที(ขัดกับข้อกําหนดนี 8จะไม่มีผลสมบูรณ์ 

24. กฎหมายที$ใช้บังคับและอนุญาโตตุลาการ 
24.1 ข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบบันี 8ให้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 
24.2 ในกรณีที(มีข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างบริษัทฯ และลกูค้าซึ(งเกิดขึ 8นจากหรือเกี(ยวข้องกับข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 

รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท คู่สัญญาทั 8งสองฝ่ายตกลงว่าบริษัทฯ หรือลูกค้าอาจยื(นคําร้องต่อ
สํานกังาน ก.ล.ต. เพื(อขอให้มีการชี 8ขาดข้อพิพาทโดยอนญุาโตตลุาการแล้วแต่กรณี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที(กฎระเบียบ
ที(เกี(ยวข้องประกาศกําหนด โดยสง่คําบอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งลว่งหน้า 
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-ข้อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื!อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนี$เท่านั$น- 
 

ข้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการแต่งตั 2งตัวแทน/นายหน้าซื 2อขายหลักทรัพย์ด้วยเงนิสด 
1. ข้อความเบี 2องต้น 

1.1 ข้อกําหนดเพิ(มเติมนี 8ทําขึ 8นเพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้าที( ข้อรับรอง ข้อปฏิบตัิตา่งๆ ที(เป็นการเฉพาะที(เกี(ยวกบัการให้บริการ
เป็นตวัแทน/นายหน้าซื 8อขายหลกัทรัพย์ด้วยเงินสด 

1.2 ข้อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการแต่งตั 2งตัวแทน/นายหน้าซื 2อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดฉบับนี 2 จะใช้บังคับระหว่าง
บริษัทฯ และลูกค้าทันที เมื$อ (ก) ลูกค้ามีคําสั$ งซื 2อขายหลักทรัพย์มายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ 
อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที$ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะใน
รูปแบบที$เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามตามเงื$อนไขในข้อกาํหนดและ
เงื$อนไขเกี$ยวกับการให้บริการด้านการเงนิ และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที$เกี$ยวข้อง 
ทั 2งนี 2 บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา
ธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื$นใดแล้วแต่ดุลพินิจของ 
บริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้  บริษัทฯ รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการ
ของบริษัทฯ  เว้นแต่กรณีที$เกิดขึ 2นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือ
ผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที$ความเสียหายที$เกิดขึ 2นจริง 

1.3 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตั 8งตัวแทน/นายหน้าซื 8อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดนี 8 ซึ(งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกําหนด

เพิ$มเติมเกี$ยวกับการแต่งตั 2งตัวแทน/นายหน้าซื 2อขายหลักทรัพย์” รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้อง เป็นส่วนหนึ(งของ
เอกสารธุรกรรม ตามที(ได้นิยามไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงินที(ลกูค้าได้ตกลงทํากับบริษัทฯ 
(“ข้อกาํหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้บริการด้านการเงนิ”) 

2. คาํจาํกัดความ 
2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คําดังต่อไปนี 8ให้มี

ความหมายตามที(ได้นิยามไว้ดงัตอ่ไปนี 8 
(ก) “ซื 2อ” ให้หมายความรวมถึง การจองซื 8อหลกัทรัพย์ด้วย  
(ข) “บัญชีซื 2อขายหลักทรัพย์” หรือ Securities Trading Account หมายถึง บัญชีซื 8อขายหลักทรัพย์ที(ลูกค้าเปิดกับ 

บริษัทฯ ไมว่า่จะเป็นการซื 8อขายหลกัทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไมก็่ตาม 
(ค) “หลักทรัพย์” หมายถึง หลกัทรัพย์ตามประเภทที(ระบุไว้ในพ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ และให้หมายความรวมถึงแต่ไม่จํากดั

เฉพาะตราสารหนี 8อื(นๆ หรือหลกัฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทนุรวม และตราสารหรือสิทธิอื(นใดตามที(กําหนด
ไว้ในหรือที(ได้รับอนญุาตตามพ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้อง ทั 8งนี 8 คําวา่ “หลกัทรัพย์” ให้
หมายรวมถึงหลกัทรัพย์ที(อยูใ่นระหวา่งการออกและเสนอขาย ดอกผล เงินปันผลและสิทธิอื(นๆ ของหลกัทรัพย์นั 8นๆ ด้วย 

(ง) “เอกสารกองทุนรวม” หมายถึง คูมื่อผู้ลงทนุ หนงัสือชี 8ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ หนงัสือชี 8ชวนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั 
ข้อมลูภาษีหรือเงื(อนไข ภาระและประโยชน์ทางภาษีที(เกี(ยวข้อง และ/หรือเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวกับหรือใช้ในการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุที(บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุที(เกี(ยวข้องได้จดัทําขึ 8นแล้วรวมถึงรายละเอียดในใบคําสั(งซื 8อ ขายคืน 
และ/หรือสบัเปลี(ยนหน่วยลงทนุ 

3. การแต่งตั 2ง 
3.1 ลกูค้าตกลงแต่งตั 8งและมอบอํานาจให้บริษัทฯ เป็นตวัแทน และ/หรือ นายหน้าโดยชอบด้วยกฎหมายของลกูค้า รวมทั 8งให้มี

อํานาจแตง่ตั 8งตวัแทนชว่ง ในการดําเนินการใดๆ ที(เกี(ยวกบัหลกัทรัพย์ในทกุกรณีไมว่า่ในหรือนอกตลาดหลกัทรัพย์ ซึ(งรวมถึง
การซื 8อขาย การจําหน่าย จา่ยโอน การเก็บรักษา การสง่มอบหรือรับมอบหลกัทรัพย์ หรือการดําเนินการเกี(ยวกบัหลกัประกัน 
ตลอดจนทําการชําระเงินค่าซื 8อหลกัทรัพย์ รับเงินค่าขายหลกัทรัพย์ ชําระและรับชําระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และ
คา่ใช้จา่ยใดๆ อนัเกี(ยวกบัการซื 8อขายหลกัทรัพย์ การจําหน่ายจา่ยโอน การเก็บรักษา การสง่มอบหรือรับมอบหลกัทรัพย์ของ
ลกูค้า การรับและ/หรือการปฏิบตัิตามคําสั(งของลกูค้าไมว่า่ด้วยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษร และคําสั(งอื(นใดที(เกี(ยวข้อง หรือ
เกี(ยวเนื(องกบัการซื 8อขายหลกัทรัพย์ในบญัชีซื 8อขายหลกัทรัพย์ใดๆ ของลกูค้าที(ได้เปิดไว้กบับริษัทฯ ภายในวงเงินซื 8อขาย การ
เปิดบญัชีกบับริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุที(เกี(ยวข้องเพื(อการซื 8อ  ขายคืน  หรือสบัเปลี(ยนหน่วยลงทนุและรายการตา่งๆ ที(
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เกี(ยวเนื(องกับหน่วยลงทนุในกองทนุรวม และบริษัทฯ ตกลงรับทําการเป็นตวัแทนและ/หรือนายหน้าในการดําเนินการตา่งๆ 
ข้างต้นให้แก่ลกูค้า ภายใต้ข้อกําหนดและเงื(อนไขที(ระบไุว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการให้บริการด้านการเงิน รวมถึง
ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั 8งตวัแทน/นายหน้าซื 8อขายหลกัทรัพย์ฉบบันี 8 

3.2 ลูกค้าตกลงให้สัตยาบันและยอมรับที(จะผูกพันในการใดๆ ที(บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนช่วงได้กระทําไปในฐานะตัวแทน/
นายหน้าของลูกค้าตามข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการ
แตง่ตั 8งตวัแทน/นายหน้าซื 8อขายหลกัทรัพย์ฉบบันี 8 

3.3 เว้นแต่จะได้มีการตกลงระหว่างบริษัทฯ และลกูค้าเป็นอย่างอื(น ลกูค้าจะต้องทําการซื 8อขายหลกัทรัพย์หรือดําเนินการใดๆ 
เกี(ยวกบัหลกัทรัพย์ผ่านทางบญัชีเพื(อการทําธุรกรรมเทา่นั 8น 

4. การส่งมอบและการชาํระเงนิ 
4.1 ลกูค้าตกลงสง่มอบหลกัทรัพย์ให้บริษัทฯ เพื(อการสง่มอบหลกัทรัพย์ที(ขาย และลกูค้าตกลงชําระเงินแก่บริษัทฯ เพื(อการชําระ

เงินคา่หลกัทรัพย์ที(ซื 8อหรือยินยอมให้บริษัทฯ หกัเงินจากบญัชีของบริษัทเพื(อลกูค้าหรือบญัชีธนาคารเพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิกบั
บริษัท (ตามแตก่รณี) เต็มตามจํานวนที(ลกูค้าจะต้องชําระเพื(อการชําระเงินคา่หลกัทรัพย์ที(ซื 8อ หรือนําหลกัทรัพย์จากบญัชีซื 8อ
ขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไปส่งมอบในกรณีที(ลูกค้าสั(งขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื(อให้บริษัทฯ สามารถทําการส่งมอบ
หลักทรัพย์และชําระเงินค่าซื 8อหลักทรัพย์ได้ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือหน่วยงานกํากับดูแลที(เกี(ยวข้องโดย
ลกูค้าตกลงรับทราบวา่การดําเนินการดงักลา่วจะเป็นไปตามข้อกําหนด ระยะเวลา และเงื(อนไขที(บริษัทฯ กําหนด และบริษัทฯ 
จะไมด่ําเนินการชําระราคาคา่ซื 8อขายหลกัทรัพย์เป็นบางสว่น (Partial Settlement) 

4.2 ในกรณีที(ลูกค้าไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์มาส่งมอบให้แก่บริษัทฯ เพื(อการส่งมอบหลักทรัพย์เมื(อมีการขายหลักทรัพย์ 
หรือไม่สามารถชําระเงินสําหรับหลักทรัพย์ที(ซื 8อตามหลักเกณฑ์ที(กําหนดไว้ข้อ 4.1 ข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี 8 
(ก) ในกรณีของการขายหลกัทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิดําเนินการซื 8อหลกัทรัพย์เพื(อการส่งมอบตามราคาที(บริษัทฯ เห็นสมควร 

และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดงักลา่วจากบญัชีของบริษัทเพื(อลกูค้าหรือบญัชีธนาคาร
เพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิกบับริษัท (ตามแตก่รณี) แล้วดําเนินการสง่มอบหลกัทรัพย์เพื(อปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของลกูค้า 
และนําเงินที(ได้รับมานั 8นเครดิตเข้าในบัญชีของบริษัทเพื(อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท 
(ตามแตก่รณี) หรือบริษัทฯ อาจดําเนินการยืมหลกัทรัพย์ในนามของลกูค้าเพื(อส่งมอบและเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและ
คา่ใช้จา่ยที(เกิดขึ 8นเนื(องจากการยืมหลกัทรัพย์หรือการจดัหาหลกัประกนั หรือบริษัทฯ อาจดําเนินการยืมหลกัทรัพย์ใดๆ 
ในบญัชีซื 8อขายหลกัทรัพย์ ทั 8งนี 8 ในการดําเนินการดงักล่าวบริษัทฯ มีสิทธิดําเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือบอกกลา่ว
ให้ลกูค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจากลกูค้า  

(ข) ในกรณีของการซื 8อหลกัทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิยอมรับการสง่มอบหลกัทรัพย์ และเรียกเก็บเงินจากบญัชีของบริษัทเพื(อ
ลูกค้าหรือบญัชีธนาคารเพื(อตดับญัชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) เต็มตามจํานวนที(ลกูค้าจะต้องชําระสําหรับ
ค่าใช้จ่ายใดๆ อนัเนื(องมาจากหลกัทรัพย์ที(ลกูค้าซื 8อไว้ โดยบริษัทฯ อาจดําเนินการขายหลกัทรัพย์ดงักล่าวในราคาที(
บริษัทฯ เห็นสมควร และนําเงินที(ได้รับเครดิตเข้าในบญัชีของบริษัทเพื(อลกูค้าหรือบญัชีธนาคารเพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิ
กับบริษัท (ตามแต่กรณี) ทั 8งนี 8 ในการดําเนินการดงักลา่วบริษัทฯ มีสิทธิดําเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือบอกกลา่วให้
ลกูค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจากลกูค้า 

ในกรณีดงักล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ จะเรียกเก็บจากบญัชีของบริษัทเพื(อลกูค้าหรือบญัชีธนาคารเพื(อ
ตดับญัชีอตัโนมตัิกบับริษัท (ตามแตก่รณี) และสําหรับจํานวนเงินที(ลกูค้ายงัค้างชําระอยูน่ั 8นจะถือวา่เป็นหนี 8ที(ถึงกําหนดชําระ
แล้วในวนันั 8น ซึ(งลกูค้าต้องชําระค่าปรับตามอตัราที(ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด และดอกเบี 8ยแก่บริษัทฯ ตามอตัราดอกเบี 8ยที(
บริษัทฯ ได้กําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป โดยบริษัทฯ จะคํานวณดอกเบี 8ยไปจนกวา่บริษัทฯ จะได้รับชําระหนี 8ครบถ้วนแล้ว 

4.3 นอกเหนือไปจากกรณีตามข้อ 4.1 ในกรณีที(ลกูค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ ดําเนินการชําระราคาคา่ซื 8อขายหลกัทรัพย์ผ่าน
กองทุนรวมโดยให้บริษัทฯ นําเงินที(ได้รับจากการขายหลกัทรัพย์ไปซื 8อหน่วยลงทนุของกองทุนรวมที(ลูกค้ากําหนดเพื(อการ
บริหารผลตอบแทน หรือให้บริษัทฯ ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที(ลกูค้ากําหนดเพื(อนําเงินไปชําระค่าซื 8อหลกัทรัพย์
ของลกูค้า หรือในกรณีที(ลกูค้ามีหนงัสือแจ้งเปลี(ยนแปลงข้อมลูเกี(ยวกบักองทนุรวมที(ใช้ในการชําระคา่ซื 8อขายหลกัทรัพย์ หรือ
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มีคําสั(งในภายหลงัตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ ดําเนินการชําระราคาค่าซื 8อขายหลกัทรัพย์ผ่านกองทนุรวมดงักล่าว เว้นแต่
ลกูค้าจะมีคําสั(งเป็นอยา่งอื(น การชําระคา่ซื 8อขายหลกัทรัพย์จะเป็นไปดงัตอ่ไปนี 8 
(ก) ในการชําระเงินค่าซื 8อหลักทรัพย์ของลูกค้า ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ ดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทนุรวมที(ลกูค้ากําหนด และนําเงินที(ได้รับมาชําระคา่ซื 8อหลกัทรัพย์ของลกูค้า ในกรณีที(เงินที(ได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทนุไม่เพียงพอที(จะชําระคา่ซื 8อหลกัทรัพย์ ลกูค้าตกลงวา่ลกูค้ายงัคงมีภาระผกูพนัต้องชําระคา่ซื 8อหลกัทรัพย์
ให้แก่บริษัทฯให้เพียงพอกบัมลูคา่หลกัทรัพย์ที(ซื 8อทั 8งจํานวนตามที(กําหนดไว้ในข้อ 4.1  

(ข) ในกรณีลกูค้าขายหลกัทรัพย์ ลกูค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ นําเงินที(ได้รับจากการขายหลกัทรัพย์ทั 8งจํานวนมาซื 8อ
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที(ลกูค้ากําหนด 

ในกรณีที(บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนปฏิเสธคําสั(งซื 8อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที(ลูกค้ากําหนด ลูกค้า
รับทราบวา่  บริษัทฯ จะดําเนินการชําระราคารายการซื 8อขายหลกัทรัพย์ตามที(กําหนดไว้ในข้อ 4.1 
ลกูค้าตกลงว่าบญัชีธนาคารเพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิกับบริษัทและบญัชีธนาคารที(ลกูค้าใช้ในการรับชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมที(ลกูค้ากําหนดกบับริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุต้องเป็นบญัชีเดียวกนั ในกรณีที(ตอ่มาภายหลงัลกูค้า
มีการเปลี(ยนแปลงบญัชีธนาคารที(ลกูค้าใช้ในการรับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที(ลกูค้ากําหนดกับบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ลูกค้าต้องแจ้งเปลี(ยนแปลงข้อมูลต่อบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรเพื(อขอเปลี(ยนแปลงบัญชี
ธนาคารเพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิกบับริษัท ซึ(งการเปลี(ยนแปลงดงักลา่วจะมีผลตอ่เมื(อลกูค้าได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ ถึงการ
เปลี(ยนแปลงดงักลา่วแล้วเทา่นั 8น 
ลกูค้ารับทราบวา่การดําเนินการเพื(อการชําระราคาคา่ซื 8อขายหลกัทรัพย์ผ่านกองทนุรวมโดยวิธีการตามข้อ 4.3 นี 8 มีคา่ใช้จา่ย
ที(เกี(ยวข้องอาทิเช่น ค่านายหน้าซื 8อขายหลกัทรัพย์ ค่าธรรมเนียมในการซื 8อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายอื(นๆ ที(เกี(ยวข้อง (ซึ(งต่อไปนี 8จะรวมเรียกว่า “ค่าใช้จ่ายเกี$ยวกับการดําเนินการซื 2อขายหลักทรัพย์ผ่าน
กองทุน”) ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ หกัเงินในบญัชีธนาคารเพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิกับบริษัทเพื(อชําระคา่ใช้จ่ายเกี(ยวกบั
การดําเนินการชําระราคาคา่ซื 8อขายหลกัทรัพย์ผ่านกองทนุนั 8นได้ 
ในการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที(ลกูค้ากําหนด หากภายหลงัการขายคืนหน่วยลงทนุ จํานวนหน่วยลงทนุของลกูค้า
ที(เหลืออยู่มีจํานวนน้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทนุขั 8นตํ(าที(ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องถือไว้ตามที(เอกสารกองทนุรวมกําหนด (ถ้ามี) 
ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที(ลกูค้ากําหนดที(เหลือทั 8งหมดและให้โอนเงินที(ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วเข้าบญัชีธนาคารเพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิกบับริษัทตอ่ไป 

5. การดาํเนินการของบริษัทฯ 
5.1 ลกูค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ อาจทํารายการเกี(ยวกับหลกัทรัพย์ในบญัชีซื 8อขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าได้ ทั 8งในฐานะ

ตวัการหรือในฐานะตวัแทน บริษัทฯ มีสิทธิที(จะซื 8อหรือขายหลกัทรัพย์ที(บริษัทฯ ถืออยู่ และ/หรือที(บริษัทฯ เป็นตวัแทนและ/
หรือนายหน้าของผู้ อื(นให้กบัลกูค้าได้ 

5.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที(เป็นการสั(งซื 8อ ขายคืน หรือสับเปลี(ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหาร
จัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใดๆ การชําระค่าซื 8อหรือรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนการอื(นใดที(
เกี(ยวข้องกับหน่วยลงทนุดงักล่าว ลกูค้าได้มอบหมายและแต่งตั 8งบริษัทฯ ให้เป็นตวัแทนและผู้ รับมอบอํานาจของลกูค้าใน
การกระทําการทั 8งหลายข้างต้นตามขอบอํานาจที(ระบุไว้ในหนังสือมอบอํานาจในเรื(องนี 8ถึงบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุที(
เกี(ยวข้อง ลกูค้าได้รับทราบ อ่านและเข้าใจเอกสารกองทนุรวม และยอมรับว่าการเพิ(ม/ลดทรัพย์สินของกองทนุรวม การคืน
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม การส่งมอบทรัพย์สินของกองทนุรวมและการจัดทําและจัดส่งรายงานต่างๆ ซึ(งเกี(ยวข้องกับ
หน่วยลงทนุของกองทนุรวม รวมทั 8งกรณีอื(นๆ จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื(อนไขของเอกสารกองทนุรวมด้วย ลกูค้าได้
รับทราบและเข้าใจคําเตือนและการเปิดเผยในเรื(องต่างๆ เช่น ความเสี(ยงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ ความเสี(ยงในการ
ลงทนุของกองทนุรวม หรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น และตกลงยินยอมผกูพนัตนและปฏิบตัิตามข้อกําหนดและ
เงื(อนไขของเอกสารกองทนุรวมดงักลา่วทกุประการ 
ลกูค้ารับทราบวา่การซื 8อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุหนึ(งๆ อาจ
ไมส่ามารถดําเนินการได้ในกรณีที(ลกูค้าและบคุคลที(มีสว่นเกี(ยวข้องกบัลกูค้าได้ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเกินกวา่หนึ(งใน
สามของจํานวนหน่วยลงทนุที(จําหน่ายได้แล้วทั 8งหมดของกองทนุรวม หรือเกินกวา่หลกัเกณฑ์ตามที(กฎหมายกําหนด 

5.3 ลกูค้าตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ เงื(อนไข และวิธีการในการซื 8อขายหน่วยลงทนุตามที(บริษัทฯ ประกาศ
กําหนดเป็นครั 8งคราวไป 
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รายงานการเปิดเผยความเสี$ยง 
รายงานฉบบันี 8จดัเตรียมขึ 8นเพื(อช่วยให้ท่านมีความเข้าใจถึงความเสี(ยงที(อาจเกิดขึ 8นจากการทําธุรกรรมซื 8อขายหลกัทรัพย์ (รวมถึง 

การขายหลกัทรัพย์โดยไม่มีหลกัทรัพย์ในครอบครอง) และท่านควรเข้าใจในภาระภาษีที(เกิดขึ 8นจากการเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวครบถ้วนดีแล้ว 
ทั 8งนี 8 ในกรณีที(ท่านมีข้อสงสยัประการใด ท่านควรปรึกษาที(ปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษี เกี(ยวกับการทําธุรกรรมซื 8อขายหลักทรัพย์
ดงักลา่ว 

โดยการเข้าทําข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตั 8งตัวแทน/
นายหน้าซื 8อขายหลกัทรัพย์ด้วยเงินสด ถือว่าลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจในข้อความที(ปรากฏในรายงานฉบบันี 8 ก่อนที(จะเริ(มทําการซื 8อขาย
หลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ แหลง่กลางซื 8อขายหลกัทรัพย์อื(นใด 

ในการซื 8อขายหลกัทรัพย์อาจมีความเสี(ยงสงู เนื(องจากความผันผวนของตลาดหลกัทรัพย์ และความเสี(ยงในเรื(องของการขาดทนุก็
เป็นสิ(งที(เป็นสาระสําคัญ ทํานองเดียวกับราคาของหลกัทรัพย์ซึ(งมีความผันผวน และอาจทําให้ราคาหลกัทรัพย์ตัวใดตัวหนึ(งไม่มีมลูค่าเลย 
ดงันั 8น ท่านจึงต้องพร้อมที(จะรับความเสี(ยงนี 8  นอกจากนี 8 ท่านควรเข้าทํารายการซื 8อขายต่อเมื(อท่านได้เข้าใจถึงลกัษณะและขอบเขตของสิทธิ 
ภาระผกูพนั และความเสี(ยงที(เกี(ยวข้องอยา่งครบถ้วนเสียก่อน ยกตวัอยา่งเชน่ ในกรณีของใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ซึ(งทา่นไมส่ามารถที(จะใช้
สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุันธ์ได้หลงัวนัที(หมดอายุ  นอกจากนี 8 ท่านควรต้องพิจารณาด้วยว่ารายการซื 8อขายนั 8นๆ เหมาะสมกับท่าน
หรือไม่อย่างไร  โดยพิจารณาจากวตัถปุระสงค์การลงทนุและสถานะทางการเงินของท่านเอง รวมทั 8ง ควรปรึกษาที(ปรึกษาทางกฎหมายธุรกิจ 
และภาษีของทา่นก่อนทําธุรกรรมซื 8อขายหลกัทรัพย์ใดๆ อีกทั 8งทา่นได้รับทราบถึงลกัษณะความเสี(ยงตา่งๆ อนัอาจเกิดได้จากการขายหลกัทรัพย์
โดยไม่มีหลกัทรัพย์ในครอบครอง เช่น ความผันผวนขึ 8นลงของดชันีตลาดหลกัทรัพย์ ความผันผวนของมลูคา่หลกัทรัพย์ ความเสี(ยงอนัอาจเกิด
จากการเปลี(ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที(เกี(ยวข้องตา่งๆ กบัธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์และการขายหลกัทรัพย์โดยไม่
มีหลกัทรัพย์ในครอบครองนี 8 

สําหรับบคุคลตา่งด้าวที(ถือหุ้นที(กําหนดให้คนไทยเป็นผู้ ถือและคนไทยที(ถือหุ้นที(กําหนดให้บคุคลตา่งด้าวเป็นผู้ ถือนั 8น บคุคลดงักลา่ว
อาจไม่มีสิทธิในการลงทะเบียนเป็นผู้ ถือกรรมสิทธิ�ในหุ้นดงักล่าวในนามของตนได้ ทั 8งนี 8 ขึ 8นอยู่กับสดัส่วนการถือกรรมสิทธิ�ของบุคคลตา่งด้าว
ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์นั 8นๆ และในกรณีที(หุ้นนั 8นไมไ่ด้ลงทะเบียนในชื(อของบคุคลดงักลา่ว บคุคลดงักลา่วก็จะไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ใดๆ 
จากผู้ออกหลกัทรัพย์นั 8น อนัได้แก่ เงินปันผล และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น และสําหรับบคุคลที(กระทําการใดๆ เพื(อประโยชน์ของ
บคุคลตา่งด้าวในการรับสิทธิดงักลา่วอาจได้รับโทษทางอาญา และหากทา่นเป็นบคุคลตา่งด้าวที(ถือหุ้นที(กําหนดให้คนไทยเป็นผู้ ถือ หรือเป็นคน
ไทยที(ถือหุ้นที(กําหนดให้บคุคลตา่งด้าวเป็นผู้ ถือ ท่านต้องยอมรับถึงบรรดาความเสี(ยงทั 8งหมดที(อาจเกิดขึ 8นจากการถือครองหุ้นดงักลา่ว อีกทั 8ง
ต้องยอมรับด้วยว่า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทหลกัทรัพย์      หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด  ไม่สามารถช่วยเหลือท่านไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ 
เพื(อให้ทา่นได้มาซึ(งสิทธิใดๆ ในหุ้นดงักลา่วจากผู้ออกหลกัทรัพย์ 

นอกจากนี 8 บรรดาทรัพย์สินและมลูค่าของทรัพย์สินในบัญชีของท่านนั 8นจะไม่ได้รับความคุ้ มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน
คุ้มครองเงินฝากหรืออยูภ่ายใต้การคุ้มครองจากหน่วยงานรัฐบาลอื(นใด หรือการประกนัภยัใดๆ 

สําหรับผู้ ถือบญัชีมาร์จิ 8น (ระบบเครดติบาลานซ์) นอกเหนือจากความเสี(ยงข้างต้น  ทา่นได้รับแจ้งและรับทราบถึงเรื(องดงัตอ่ไปนี 8 
� การกู้ยืมเงินเพื(อการลงทนุ ถือได้วา่เป็นการดําเนินการอยา่งหนึ(งเพื(อเพิ(มผลทางการเงิน วิธีการที(จะทําให้ได้รับกําไรจาก

การเพิ(มผลทางการเงินนั 8น ผลตอบแทนที(ได้รับจากการลงทนุดงักลา่วจะต้องสงูกว่าต้นทนุของเงินที(กู้ ยืมมา นอกจากนี 8 
กลวิธีในการเพิ(มผลทางการเงินก็อาจทําให้เกิดผลกําไรหรือขาดทนุในการลงทนุก็ได้ ทั 8งนี 8 หากต้องการผลตอบแทนทาง
การเงินสงูมากเทา่ใด ความเป็นไปได้ที(จะเกิดผลกําไรหรือผลขาดทนุก็จะยิ(งเพิ(มมากขึ 8นเทา่นั 8น 

� มลูคา่ของหลกัทรัพย์ที(วางเป็นหลกัประกนั จะถกูทําการปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนัตามราคาปิดของหลกัทรัพย์นั 8นๆ ซึ(งการ
ปรับปรุงมลูคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่วอาจจะสง่ผลให้อํานาจซื 8อของทา่นเพิ(มขึ 8นหรือลดลงได้ 

รายงานฉบบันี 8 มิได้จดัทําขึ 8นโดยมีวตัถปุระสงค์เพื(อเปิดเผยบรรดาความเสี(ยงและแงม่มุที(เป็นสาระสําคญัทั 8งหมดที(เกี(ยวข้องกับการ
ทําธุรกรรมซื 8อขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์หรือแหลง่กลางซื 8อขายหลกัทรัพย์อื(นใด 
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-ข้อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื!อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนี$เท่านั$น- 
 

ข้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการแต่งตั 2งตัวแทนซื 2อขายสัญญาซื 2อขายล่วงหน้า 
1. ข้อความเบื 2องต้น 

1.1 ข้อกําหนดเพิ(มเติมนี 8ทําขึ 8นเพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้าที( ข้อรับรอง ข้อปฏิบตัิตา่งๆ ที(เป็นการเฉพาะที(เกี(ยวกบัการให้บริการ
เป็นตวัแทนซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าที(บริษัทฯ จะให้บริการแก่ลกูค้า 

1.2 ข้อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการแต่งตั 2งตัวแทนซื 2อขายสัญญาซื 2อขายล่วงหน้าฉบับนี 2 จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ 
และลูกค้า ทันที เมื$อ (ก) ลูกค้ามีคําสั$ งซื 2อขายสัญญาซื 2อขายล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ 
อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที$ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะใน
รูปแบบที$เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื$อนไขในข้อกําหนดและ
เงื$อนไขเกี$ยวกับการให้บริการด้านการเงนิ และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที$เกี$ยวข้อง 
ทั 2งนี 2 บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทาํ
ธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื$นใดแล้วแต่ดุลพินิจของ
บริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการ
ของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที$เกิดขึ 2นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือ
ผู้แทนของบริษัทฯ   โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที$ความเสียหายที$เกิดขึ 2นจริง 

1.3 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตั 8งตวัแทนซื 8อขายสญัญาซื 8อขายล่วงหน้านี 8 ซึ(งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกําหนดเพิ$มเติม

เกี$ยวกับการแต่งตั 2งตัวแทนซื 2อขายสัญญาซื 2อขายล่วงหน้า” รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้อง เป็นส่วนหนึ(งของเอกสาร
ธุรกรรม ตามที(ได้นิยามไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงินที(ลูกค้าได้ตกลงทํากับบริษัทฯ 
(“ข้อกาํหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้บริการด้านการเงนิ”) 

2. คาํจาํกัดความ 
2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คําดังต่อไปนี 8ให้มี

ความหมายตามที(ได้นิยามไว้ดงัตอ่ไปนี 8  
(ก) “การซื 2อขายสัญญาซื 2อขายล่วงหน้า” หมายถึง การซื 8อขายสญัญาซื 8อขายล่วงหน้า การจบัคู่คําสั(งซื 8อและคําสั(งขาย

ซึ(งดําเนินการโดยบริษัทฯ และได้รับการยืนยนัจากตลาดสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าและสํานกัหกับญัชี 
(ข) “จํานวนการถือครองสัญญาซื 2อขายล่วงหน้าสูงสุด” (Position Limit) หมายถึง จํานวนฐานะสัญญาซื 8อขาย

ล่วงหน้าแบบหนึ(งแบบใดหรือหลายแบบรวมกันที(ลกูค้าพึงถือครองหรือที(ลกูค้าพึงมีภาระหนี 8สิน ตลอดจนมีคําสั(งซื 8อ
ขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้าที(ยังไม่ได้มีการส่งมอบหรือชําระเงินหรือที(ลูกค้าพึงมีภาระหน้าที(ความรับผิดชอบโดย
ประการอื(นต่อบริษัทฯ ได้ ตามที(บริษัทฯ กําหนด ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการกําหนดจํานวนการถือครองสญัญาซื 8อขาย
ล่วงหน้าสงูสดุเป็นมลูค่าตัวเงินหรือจํานวนของสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าสงูสุดที(ถือครองได้ โดยให้อยู่ในดลุพินิจของ
บริษัทฯ ในการกําหนดจํานวนการถือครองสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าสงูสดุดงักลา่วแตเ่พียงผู้ เดียว 

(ค) “ฐานะสัญญาซื 2อขายล่วงหน้า” หมายถึง ภาระผูกพนัหรือสิทธิของบคุคลหนึ(งอนัเนื(องมาจากการซื 8อขายสญัญาซื 8อ
ขายลว่งหน้า ณ เวลาใดเวลาหนึ(ง 

(ง) “ทรัพย์สินของลูกค้า” หมายถึง ทรัพย์สินอย่างหนึ(งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี 8ซึ(งบริษัทฯ ยอมรับให้เป็น
ทรัพย์สินของลกูค้า และเทา่ที(กฎหมายที(เกี(ยวข้องอนญุาตให้เป็นทรัพย์สินของลกูค้า 
(1) ทรัพย์สินที(บริษัทฯ ได้รับมาหรือมีไว้เพื(อเป็นหลกัประกันหรือประกันในการปฏิบตัิตามสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าที(

ลกูค้าได้ซื 8อขายไว้ 
(2) กําไรหรือสิทธิประโยชน์อื(นใดของลกูค้าอนัเนื(องมาจากการซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าของลกูค้า 
(3) ใบรับของคลงัสินค้า ใบตราสง่หรือตราสารอื(นใดที(แสดงสิทธิในทรัพย์สินที(บริษัทฯ ถือไว้เพื(อลกูค้า เพื(อประโยชน์

ในการสง่มอบหรือเนื(องมาจากการรับมอบสินค้าตามสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าของลกูค้า 
(4) เงินสด หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื(นที(บริษัทฯ ได้รับจากลกูค้าเพื(อการชําระราคาสินค้าที(จะรับมอบตามสญัญาซื 8อ

ขายล่วงหน้าของลูกค้า หรือที(บริษัทฯ ได้รับไว้เพื(อลูกค้าอันเนื(องมาจากการส่งมอบสินค้าตามสญัญาซื 8อขาย
ลว่งหน้าของลกูค้า 
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(5) เงินที(เหลือจากการขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที(บริษัทฯ ถือไว้เพื(อลูกค้า อันเนื(องมาจากการผิดข้อกําหนดและ
เงื(อนไขเกี(ยวกบัการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั 8งตวัแทนซื 8อขายสญัญาซื 8อ
ขายลว่งหน้าฉบบันี 8ของลกูค้า 

(6) ทรัพย์สินอื(นใดที(มีสภาพคลอ่งตามที( ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
(จ) “ล้างฐานะสัญญาซื 2อขายล่วงหน้า” (Close Out) หมายถึง การปลดสิทธิและภาระหน้าที(ตามสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า

ที(มีอยู่ให้หมดไปโดยการเข้าทําความตกลงขึ 8นใหม่เพื(อเป็นการล้างผลของสญัญาซื 8อขายล่วงหน้านั 8น ซึ(งรวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียง การเข้าทําสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าขึ 8นใหม่ซึ(งมีผลในทางตรงกันข้าม หรือโดยวิธีการอื(นใดตามที(สํานักหกั
บัญชีกําหนด ทั 8งนี 8 ไม่รวมถึงการส่งมอบและการชําระเงินที(ถึงกําหนดชําระแล้วซึ(งคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งต้อง
ดําเนินการกบัคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งในการล้างฐานะสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าดงักลา่ว 

(ฉ) “เวลาปิดทําการซื 2อขายภาคปกติ” หมายถึง เวลาปิดทําการซื 8อขายสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าภาคบ่าย (Afternoon 
Session) ตามที(ตลาดสญัญาซื 8อขายลว่งหน้ากําหนด 

(ช) “หลักประกัน” (Margin) หมายถึง หลักประกันในรูปของเงินสด พันธบัตรรัฐบาล ตั�วเงินคลัง หรือทรัพย์สินอื(นใด
ตามที( ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนดให้เป็นหลกัประกนัในการปฏิบตัิตามข้อกําหนด
เพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั 8งตวัแทนซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้านี 8ของลกูค้า ซึ(งบริษัทฯ ได้ยอมรับให้เป็นหลกัประกนั 
และเทา่ที(กฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้องอนญุาตให้เป็นหลกัประกนั 

(ซ) “หลักประกันเริ$มต้น” (Initial Margin) หมายถึง จํานวนหลกัประกันขั 8นตํ(าที(ลกูค้าต้องวางไว้หรือมอบให้เพื(อการซื 8อ
ขายสญัญาซื 8อขายล่วงหน้า ในอตัราและมลูค่าที(บริษัทฯ กําหนด ทั 8งนี 8 การกําหนดอตัราและมลูค่าของหลักประกัน
เริ(มต้นดงักลา่วให้อยูใ่นดลุพินิจของบริษัทฯ แตเ่พียงผู้ เดียว 

(ฌ) “หลักประกันรักษาสภาพ” (Maintenance Margin) หมายถึง จํานวนหลักประกันขั 8นตํ(าที(ลูกค้าต้องดํารงไว้
ตลอดเวลาเพื(อการซื 8อขายสญัญาซื 8อขายล่วงหน้า ในอตัราและมลูค่าที(บริษัทฯ กําหนด ทั 8งนี 8 การกําหนดอตัราและ
มลูคา่ของหลกัประกนัรักษาสภาพดงักลา่วให้อยูใ่นดลุพินิจของบริษัทฯ แตเ่พียงผู้ เดียว 

3. การรับทราบและความเข้าใจของลูกค้า 
ลกูค้ารับทราบและเข้าใจวา่ 
3.1 ในกรณีที(บริษัทฯ ให้ข้อมูล คําปรึกษาหรือคําแนะนําใดๆ บริษัทฯ ไม่ได้ให้คํายืนยัน คํารับรองหรือรับประกันเกี(ยวกับ

ผลตอบแทน ผลกําไรหรือขาดทนุจากการลงทนุ ความเหมาะสมหรือความเสี(ยงที(เกี(ยวกับการลงทนุ  ความถกูต้องครบถ้วน
ของข้อมลูหรือคําแนะนําที(ให้ดงักลา่ว หรือผลทางภาษีจากการซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า ลกูค้ารับทราบและเข้าใจวา่   

(ก)  การให้คําปรึกษาของบริษัทฯ นั 8นเป็นการให้คําปรึกษาที(เกี(ยวกับการซื 8อขายสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าของลกูค้าที(มีกับ
บริษัทฯ และมีวตัถปุระสงค์เพื(อให้ลกูค้าสามารถประเมินการลงทนุและตดัสินใจลงทนุด้วยตนเองเทา่นั 8น  

(ข)  ลกูค้าไม่ได้ยึดถือหรืออาศยัข้อมลู คําแนะนําหรือการสื(อสารใดๆ ของบริษัทฯ ในลกัษณะเป็นคําปรึกษาที(เกี(ยวกบัการ
ลงทนุหรือคําแนะนําให้เข้าทําสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า  

(ค)  ข้อมลูที(ให้แก่ลกูค้ารายอื(นๆ อาจแตกตา่งไปจากคําปรึกษาที(ให้แก่ลกูค้า และ  
(ง)  ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับข้อมูลการลงทุนเพื(อประโยชน์ของบริษัทฯ เองหรือการลงทุนของกรรมการ 

พนกังาน ตวัแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ 
3.2 บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตวัแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือ บริษัทในเครือแหง่ใดแหง่หนึ(งของบริษัทฯ (ถ้ามี) 

อาจมีฐานะสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า และอาจมีความประสงค์ที(จะเข้าทําการซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าซึ(งเป็นสญัญาตาม
รายการซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าที(บริษัทฯ ดําเนินการในนามของลกูค้า ในกรณีดงักลา่ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ลกูค้าทราบ
และขอรับความยินยอมจากลกูค้า 

3.3 บริษัทฯ อาจโอนบญัชีของลกูค้าไปยงั  
(ก)  บญัชีอื(นของลกูค้า (ถ้ามี) ทั 8งนี 8 ไมว่า่บริษัทฯ จะเป็นผู้ดําเนินการหรือจดัการบญัชีของลกูค้าดงักลา่วหรือไมก็่ตาม  
(ข)  บญัชีของบริษัทฯ หรือ  
(ค)  บญัชีของตวัแทนซื 8อขายสญัญาซื 8อขายล่วงหน้ารายอื(นซึ(งเป็นสมาชิกของตลาดสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าและสํานักหกั

บัญชี โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงอื(น หรือคําสั(งที(ลกูค้าได้ให้ไว้ ในกรณีตามข้อ (ค) นี 8ให้บริษัทฯ 
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หลดุพ้นจากภาระหน้าที(ของบริษัทฯ ตามข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนด
เพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั 8งตวัแทนซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าฉบบันี 8 เมื(อได้มีการโอนบญัชีของลกูค้า 

3.4 ภายใต้บงัคบัของกฎหมาย บริษัทฯ อาจมีดลุพินิจที(จะพิจารณาไม่รับการโอนหรือจดัสรรสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าที(ตวัแทนซื 8อ
ขายสญัญาซื 8อขายล่วงหน้ารายอื(นจะได้โอนหรือจดัสรรให้แก่บริษัทฯ ซึ(งหากบริษัทฯ ได้พิจารณาตดัสินใจยอมรับการโอน
หรือการจดัสรรสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าดงักลา่ว จากตวัแทนซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้ารายอื(น ให้สญัญาซื 8อขายลว่งหน้า
รายการนั 8นๆ มีผลผูกพนัลกูค้าในทนัทีที(บริษัทฯ ได้รับการโอนหรือจดัสรรสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าดังกล่าวเพื(อการส่งมอบ
และ/หรือการชําระเงิน ไม่ว่าจะได้มีการยืนยันจากลูกค้าแล้วหรือไม่ก็ตาม ทั 8งนี 8 บริษัทฯ ไม่จําต้องรับผิดในบรรดาความ
เสียหาย ต้นทนุ ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใดๆ ที(เกิดขึ 8นจากการโอนหรือจดัสรรสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าดงักล่าว เว้นแต่
เป็นกรณีที(เกิดขึ 8นจากการจงใจหรือความประมาทเลินเลอ่ของบริษัทฯ กรรมการ พนกังาน ตวัแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ 

3.5 บริษัทฯ อาจดําเนินการ หรือมีคําสั(งให้บคุคลภายนอกดําเนินการเกี(ยวกับสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าและการซื 8อขายสญัญาซื 8อ
ขายล่วงหน้าในตลาดสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าในนามของลกูค้า และบริษัทฯ อาจแบ่งค่าธรรมเนียมหรือจํานวนเงินอื(นๆ ที(
เกี(ยวข้องกับสัญญาซื 8อขายล่วงหน้าและการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้าให้กับบุคคลดังกล่าว ตามที(บริษัทฯ เห็นว่า
เหมาะสมและเท่าที(กฎหมายอนญุาต โดยบริษัทฯ รวมทั 8งกรรมการ พนักงาน ตวัแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ ไม่จําต้องรับผิดตอ่
ลกูค้าสําหรับการกระทําหรือการงดเว้นกระทําใดๆ ของบคุคลภายนอกที(จดัการแทนลกูค้า เว้นแตเ่ป็นกรณีที(เกิดขึ 8นจากการ
จงใจหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ ซึ(งเกี(ยวกับการจัดจ้าง การมอบหมายหรือมีคําสั(งต่อบุคคลภายนอกในการ
จดัการแทนลกูค้าดงักลา่ว 

3.6 ลกูค้าไม่มีความสมัพนัธ์โดยตรงกับตลาดสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าหรือสํานักหกับญัชีแต่อย่างใด และการซื 8อขายสญัญาซื 8อ
ขายล่วงหน้าจะดําเนินการผ่านทางบริษัทฯ ทั 8งนี 8 ไม่ว่าในการเข้าทํารายการซื 8อขายสญัญาซื 8อขายล่วงหน้านั 8น บริษัทฯ ได้
กระทําการตามคําสั(งเพื(อหรือในนามของลกูค้า 

3.7 ลกูค้าได้รับเอกสารดงัต่อไปนี 8จากบริษัทฯ และรับรองวา่บริษัทฯ ได้อธิบายถึงความเสี(ยงที(อาจเกิดขึ 8นจากการซื 8อขายสญัญา
ซื 8อขายลว่งหน้าแล้ว 

(ก) เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี(ยง (Risk Disclosure Statement) หรือเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี(ยงเฉพาะ 
(Product Risk Disclosure Statement) ที(บริษัทฯ ได้จดัทําตามที(กฎหมายกําหนดให้บริษัทฯ ต้องส่งให้แก่ลกูค้าตาม
พ.ร.บ. สญัญาซื 8อขายลว่งหน้า และกฎหมายที(เกี(ยวข้อง 

(ข) เอกสารชี 8แจงการเปิดบญัชีเพื(อการซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า 
3.8 เพื(อประโยชน์ในการจัดส่งเอกสารหรือรายงานใดๆ การคํานวณมลูค่าฐานะสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าด้วยการปรับมลูค่าให้

สอดคล้องกบัมลูคา่ตลาดที(เป็นจริง การคํานวณมลูคา่หลกัประกนั การเรียกและวางหลกัประกัน หรือการอื(นใดอนัจําเป็นต่อ
การปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั 8งตวัแทน
ซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้าฉบับนี 8 และ/หรือ กฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้อง คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าการซื 8อขาย
สญัญาซื 8อขายลว่งหน้าที(เกิดขึ 8นหลงัเวลาปิดทําการซื 8อขายภาคปกติ เป็นการซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าที(เกิดขึ 8นในวนัทํา
การถดัไป 

4. จาํนวนการถือครองสัญญาซื 2อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) 
4.1 บริษัทฯ มีสิทธิที(จะกําหนดจํานวนการถือครองสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าสงูสดุสําหรับสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าแบบหนึ(งแบบใด

หรือหลายแบบรวมกัน ที(ลกูค้าอาจก่อหนี 8และภาระผกูพนัต่อบริษัทฯ ในระยะเวลาใดๆ ในดลุพินิจของบริษัทฯ ทั 8งนี 8 บริษัทฯ 
มีดลุพินิจแต่เพียงผู้ เดียวที(จะกําหนดหรือเปลี(ยนแปลงจํานวนการถือครองสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าสงูสดุ ในเวลาใดก็ได้โดย
ไม่จําเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลกูค้าหรือบอกกล่าวแก่ลกูค้าเป็นการล่วงหน้า ทั 8งนี 8 การกําหนดจํานวนการถือครอง
สญัญาซื 8อขายล่วงหน้าสงูสดุของลกูค้าดงักล่าว ไม่เป็นการจํากัดความรับผิดของลกูค้าที(เกิดขึ 8นจริงภายใต้ข้อกําหนดและ
เงื(อนไขเกี(ยวกบัการให้บริการด้านการเงินหรือที(เกี(ยวเนื(องกบัข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั 8งตวัแทนซื 8อขายสญัญาซื 8อ
ขายลว่งหน้านี 8 
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4.2 ลกูค้าตกลงวา่มลูคา่ของหนี 8และภาระผกูพนัทั 8งหมดที(ลกูค้าอาจก่อขึ 8นหรือมีอยูก่บับริษัทฯ ภายใต้ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบั
การแตง่ตั 8งตวัแทนซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าฉบบันี 8 ไมว่า่สําหรับสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าแบบหนึ(งแบบใดหรือหลายแบบ
รวมกนัจะต้องไมเ่กินจํานวนการถือครองสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าสงูสดุ 

4.3 บริษัทฯ จะคํานวณมลูคา่ฐานะสญัญาซื 8อขายของลกูค้าทกุวนัทําการ ณ เวลาปิดทําการซื 8อขายภาคปกติด้วยการปรับมลูค่า
ให้สอดคล้องกับมลูค่าตลาดที(เป็นจริง (Mark to Market) ตามแนวทางและวิธีการที(บริษัทฯ กําหนดและเท่าที(กฎหมายที(
เกี(ยวข้องอนญุาต 

4.4 บริษัทฯ อาจตรวจสอบฐานะสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าของลกูค้าที(คงค้างอยู่กบับริษัทฯ ตามที(เห็นสมควร และในกรณีที(ฐานะ
สญัญาซื 8อขายลว่งหน้าของลกูค้ามีจํานวนเกินกว่าจํานวนการถือครองสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าสงูสดุที(บริษัทฯ กําหนดไว้ ไม่
ว่าในเวลาใดๆ บริษัทฯ มีสิทธิที(จะใช้ดุลพินิจพิจารณาสุทธิหรือปรับ (Netting) ฐานะสัญญาซื 8อขายล่วงหน้าของลูกค้า 
ปฏิเสธคําสั(งของลกูค้า เรียกหลักประกันเพิ(ม ล้างฐานะสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าทั 8งหมดที(มีขึ 8นตามข้อกําหนดและเงื(อนไข
เกี(ยวกบัการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั 8งตวัแทนซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าฉบบันี 8 
หรือดําเนินการอย่างหนึ(งอย่างใดหรือหลายอย่างที(บริษัทฯ พิจารณาว่าเหมาะสมเพื(อให้ลกูค้ามีจํานวนการถือครองสญัญา
ซื 8อขายล่วงหน้าตามที(บริษัทฯ กําหนด โดยการดําเนินการของบริษัทฯ ดงักล่าวให้ถือเป็นคา่ใช้จ่ายของลกูค้าเอง และลกูค้า
ตกลงว่าลกูค้าจะไม่คดัค้านการดําเนินการของบริษัทฯ และจะไม่เรียกร้องความเสียหายหรือค่าเสียหายใดๆ ที(เกิดขึ 8นจาก
บริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

5. หลักประกัน 
5.1 เพื(อเป็นประกันการชําระหนี 8และการปฏิบัติตามภาระหน้าที(ที(ลกูค้ามีอยู่กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงมอบหลักประกันเริ(มต้น 

(Initial Margin) และหลกัประกนัเพิ(มเติมอื(นใดให้แก่บริษัทฯ ในจํานวน อตัรา รูปแบบ วิธีการและภายในระยะเวลาที(บริษัทฯ 
กําหนดและอาจเรียกร้องจากลูกค้าเป็นครั 8งคราว โดยอยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้ เดียว ในการกําหนดเรียกร้อง
หลักประกันเอาจากลูกค้า โดยหลักประกันที(ลูกค้าตกลงส่งมอบให้กับบริษัทฯ นั 8น จะต้องเป็นหลักประกันที(ปราศจาก
ข้อจํากดัหรือเงื(อนไข และสทุธิซึ(งไมมี่การหกัลดใดๆ ทั 8งสิ 8น และหลกัประกนัที(บริษัทฯ กําหนดหรือเรียกเอาจากลกูค้าดงักลา่ว
อาจเป็นหลกัประกนัสําหรับสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าแบบหนึ(งแบบใดหรือหลายแบบรวมกนัก็ได้ ลกูค้าตกลงวา่ลกูค้าไมมี่สิทธิ
ที(จะยกเลิก เพิกถอนหรือขอรับคืนหลกัประกนัดงักลา่ว เว้นแตบ่ริษัทฯ จะตกลงเป็นประการอื(น 

5.2 บริษัทฯ จะคํานวณมลูค่าหลกัประกันทุกวันทําการ ณ เวลาปิดทําการซื 8อขายภาคปกติตามแนวทางและวิธีการที(บริษัทฯ 
กําหนดและเทา่ที(กฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้องอนญุาต 

5.3 ลูกค้าตกลงว่าลูกค้าจะดํารงอัตราหรือมลูค่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ตามที(บริษัทฯ กําหนดไว้
ตลอดเวลา และหาก ณ เวลาปิดทําการซื 8อขายภาคปกติของวนัทําการใดๆ อตัราหรือมลูคา่ของหลกัประกนัของลกูค้ามีอตัรา
หรือมลูค่าลดลงน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดก็ตาม ลูกค้าตกลงที(จะจัดหาและส่งมอบ
หลกัประกันเพิ(มเติมให้กับบริษัทฯ ตามที(บริษัทฯ เรียกร้อง โดยลกูค้าจะต้องวางหลกัประกันเพิ(มเติมตามที(บริษัทฯ ร้องขอ
ดงักล่าวก่อนเวลาปิดทําการซื 8อขายภาคปกติไม่น้อยกว่าหนึ(งชั(วโมงในวนัทําการถัดจากวนัที(หลกัประกันของลกูค้ามีอตัรา
หรือมูลค่าลดลงน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพและบริษัทฯ ได้เรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ(มเติม ทั 8งนี 8 เพื(อให้
หลกัประกนัของลกูค้ามีอตัราหรือมลูคา่ไมต่ํ(ากวา่อตัราหรือมลูคา่หลกัประกนัเริ(มต้น 

5.4 บริษัทฯ อาจเรียกร้องให้ลูกค้ามอบหลักประกันเพิ(มเติมให้แก่บริษัทฯ ในระหว่างวันทําการซื 8อขายสําหรับสญัญาซื 8อขาย
ล่วงหน้าแตล่ะประเภทหรือบางประเภทในจํานวนอตัราหรือมลูคา่และภายในระยะเวลาที(บริษัทฯ กําหนดโดยการพิจารณา
กําหนดดงักลา่วให้อยูใ่นดลุพินิจของบริษัทฯ แตเ่พียงผู้ เดียว 

5.5 ภาระหน้าที(ของลกูค้าที(จะต้องส่งมอบและวางหลกัประกนัให้กบับริษัทฯ จะสิ 8นสดุลงเมื(อข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการ
ให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั 8งตวัแทนซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าฉบบันี 8สิ 8นผลผกูพนั 
และลกูค้าได้ชําระเงินทั 8งหมดที(พงึต้องชําระให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน และลกูค้าไมมี่ภาระหน้าที(ใดๆ ที(ยงัค้างอยูก่บับริษัทฯ 

6. การส่งมอบและการชาํระเงนิ 
6.1 ลูกค้าต้องชําระเงินหรือส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื 8อขายล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯ เพื(อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตาม

ภาระหน้าที(ในการชําระเงินหรือส่งมอบสินค้าตามสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าที(เกี(ยวข้องตามที(ตลาดสญัญาซื 8อขายล่วงหน้า 
สํานกัหกับญัชี หรือกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้องกําหนดตอ่ไป 
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6.2 การชําระเงินภายใต้สัญญาซื 8อขายล่วงหน้า ให้ลูกค้าชําระเงินในวนัที(ครบกําหนดชําระ ในมลูค่า ณ วันกําหนดชําระเงิน
ดงักลา่ว ณ สถานที(ที(บริษัทฯ กําหนด โดยเงินที(ชําระจะต้องเป็นเงินที(สามารถโอนต่อไปได้โดยไม่มีข้อจํากดั และไมมี่การหกั
ทอนใดๆ  ตามวิธีการที(เป็นหลกัปฏิบตัิในการชําระเงินในตลาดสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าและสํานกัหกับญัชี เว้นแตบ่ริษัทฯ จะ
กําหนดเป็นอยา่งอื(น ในกรณีการสง่มอบสินค้าภายใต้สญัญาซื 8อขายลว่งหน้า (ซึ(งเป็นกรณีที(ไมใ่ชก่ารชําระเงิน) ลกูค้าจะต้อง
ส่งมอบสินค้าในวนัที(ครบกําหนด โดยปราศจากข้อจํากัดหรือเงื(อนไขใดๆ และไม่มีการหกัทอนตามวิธีการที(เป็นหลกัปฏิบตัิ
สําหรับภาระผกูพนัที(เกี(ยวข้องในตลาดสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าและสํานกัหกับญัชี เว้นแตบ่ริษัทฯ กําหนดเป็นประการอื(น 

7. การดาํเนินการเมื$อมีการผิดนัด 
7.1 เมื(อเกิดเหตแุหง่การผิดนดั บริษัทฯ มีสิทธิที(จะดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ(ง หรือหลายอยา่งตามที(กําหนดไว้ในข้อ 11.3 ของ

ข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการให้บริการด้านการเงิน ซึ(งรวมถึงการดําเนินการดงัตอ่ไปนี 8  
(ก) ยกเลิก ปฏิเสธหรือเพิกถอนคําสั(งที(ยงัไมไ่ด้ดําเนินการ หรือสั(งให้มีการล้างฐานะสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าตามคําสั(งนั 8น 
(ข) ล้างฐานะสัญญาซื 8อขายล่วงหน้าของลูกค้าทั 8งหมดที(ทําขึ 8นตามข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้าน

การเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั 8งตวัแทนซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าฉบบันี 8 
7.2 เมื(อเกิดเหตแุหง่การผิดนดัและบริษัทฯ ดําเนินการล้างฐานะสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าของลกูค้าทั 8งหมดที(ทําขึ 8นตามข้อกําหนด

และเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตั 8งตวัแทนซื 8อขายสญัญาซื 8อขาย
ล่วงหน้าฉบับนี 8ตามข้อ 7.1 (ข) ให้บริษัทฯ เลิกและชําระบัญชีสัญญาซื 8อขายล่วงหน้าทั 8งหมดที(มีขึ 8นตามข้อกําหนดและ
เงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตั 8งตัวแทนซื 8อขายสัญญาซื 8อขาย
ลว่งหน้าฉบบันี 8 

7.3 เมื(อมีการเลิกและชําระบญัชีสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าทั 8งหมดที(มีขึ 8นตามข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้าน
การเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั 8งตวัแทนซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าฉบบันี 8 

(ก) คู่สญัญายงัไม่จําต้องชําระเงินหรือดําเนินการส่งมอบใดๆ ภายใต้ข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้าน
การเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั 8งตวัแทนซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าฉบบันี 8ที(มีการบอกเลิกและ
ชําระบัญชี และให้ภาระผูกพันในการชําระเงินหรือส่งมอบของคู่สัญญาภายใต้ข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการ
ให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตั 8งตวัแทนซื 8อขายสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าฉบบันี 8ที(มี
การบอกเลิกและชําระบญัชีดงักลา่วเป็นไปตามขั 8นตอนการดําเนินการชําระหนี 8ในข้อ 7.3 นี 8  

(ข) เมื(อมีการเลิกและชําระบญัชีสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า ให้บริษัทฯ ทําการคํานวณจํานวนหรือมลูคา่ของสิทธิภาระหน้าที(
คูส่ญัญาทั 8งสองฝ่ายมีตอ่กนัภายใต้ข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติม
เกี(ยวกับการแต่งตั 8งตวัแทนซื 8อขายสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าฉบบันี 8ที(มีการบอกเลิกและชําระบญัชีดังต่อไปนี 8ในทันทีที(
สามารถจะดําเนินการได้ภายหลังจากที(มีการเลิกและชําระบัญชีสญัญาซื 8อขายล่วงหน้า (1) ให้บริษัทฯ คํานวณหา
จํานวนต้นทนุ ผลขาดทนุหรือกําไรทั 8งหมด ภายใต้สญัญาซื 8อขายล่วงหน้าที(บริษัทฯ มีข้อผูกพนัต้องส่งมอบหรือชําระ
เงินให้กับลกูค้าเพื(อการชําระหนี 8หากมิได้มีการบอกเลิกหรือชําระบญัชีสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าแต่ละสญัญาดงักล่าว 
และ (2) ให้บริษัทฯ คํานวณหาจํานวนของต้นทนุ ผลขาดทนุหรือกําไรทั 8งหมด ภายใต้สญัญาซื 8อขายลว่งหน้าที(บริษัทฯ 
จะมีสิทธิได้รับการส่งมอบหรือชําระเงินจํานวนดังกล่าวจากลูกค้าเพื(อการชําระหนี 8หากมิได้มีการบอกเลิกหรือชําระ
บัญชีสัญญาซื 8อขายล่วงหน้าแต่ละสัญญา ทั 8งนี 8 บนสมมตุิฐานว่าได้มีการปฏิบตัิตามเงื(อนไขบงัคับก่อนแต่ละข้อที(
เกี(ยวข้องกับสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าเป็นที(เรียบร้อยแล้ว และได้พิจารณาถึงราคาตลาดที(ประกาศหรือราคาที(กําหนด
เป็นทางการโดยตลาดสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าหรือสํานักหกับญัชีในวนัที(ทําการคํานวณหรือวันที(ถัดจากวนัที(ทําการ
คํานวณตามความเหมาะสม 

(ค) หากผลจากการคํานวณที(ได้ในข้อ 7.3 (ข) (Z) สงูกว่าผลจากการคํานวณที(ได้ในข้อ 7.3 (ข) (:) ให้ถือว่าส่วนต่างดัง
กล่าวคือผลขาดทนุจากการล้างฐานะสญัญาซื 8อขายล่วงหน้า และหากผลจากการคํานวณที(ได้ในข้อ 7.3 (ข) (:) สงู
กวา่ผลจากการคํานวณที(ได้ในข้อ 7.3 (ข) (Z) ให้ถือวา่สว่นตา่งคือผลกําไรจากการล้างฐานะสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า 

(ง) ภายหลงัจากการคํานวณในข้อ (ข) และ (ค) ให้บริษัทฯ รวมผลกําไรหรือขาดทนุที(คํานวณได้จากการคํานวณในข้อ (ข) 
และ (ค) ทั 8งหมดเข้าด้วยกันเป็นจํานวนยอดสทุธิจํานวนเดียวที(ลกูค้าพึงต้องจ่ายให้แก่บริษัทฯ หรือจํานวนที(บริษัทฯ 
พงึต้องจา่ยให้แก่ลกูค้า (“มูลค่าในการล้างฐานะสัญญาซื 2อขายล่วงหน้า” หรือ Close Out Amount”) 
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(จ) หากจํานวนยอดสทุธิของมลูคา่ในการล้างฐานะสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าเป็นจํานวนบวก (Positive Amount) ให้ลกูค้ามี
หน้าที(จะต้องจา่ยเงินจํานวนดงักลา่วให้แก่บริษัทฯ และหากจํานวนยอดสทุธิของมลูคา่ในการล้างฐานะสญัญาซื 8อขาย
ล่วงหน้าเป็นจํานวนติดลบ (Negative Amount) ให้บริษัทฯ มีหน้าที(จะต้องจา่ยเงินจํานวนดงักลา่วให้แก่ลกูค้า ณ สิ 8น
วนัทําการถดัจากการเลิกและชําระบญัชีสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า โดยบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบถึงมลูคา่ในการ
ล้างฐานะสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าที(คูส่ญัญาฝ่ายหนึ(งฝ่ายใดมีสิทธิได้รับชําระเงิน ในทนัทีหลงัจากที(ทําการคํานวณแล้ว
เสร็จ 
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การเปิดเผยความเสี$ยงจากการซื 2อขายสัญญาซื 2อขายล่วงหน้า 
ลกูค้าตกลงรับทราบว่าการซื 8อขายสญัญาซื 8อขายล่วงหน้ามีความเสี(ยง และลกูค้าจะเข้าทํารายการซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า

ต่อเมื(อลกูค้าได้เข้าใจถึงหลกัการรายละเอียดการซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าและพิจารณาไตร่ตรองโดยรอบคอบแล้วว่าการซื 8อขายสญัญา
ซื 8อขายล่วงหน้าเหมาะสมกบัประสบการณ์ ฐานะการเงิน วตัถปุระสงค์ แหล่งเงินทนุ และปัจจยัอื(นที(เกี(ยวข้องของตน นอกจากนี 8 ลกูค้าควรจะ
เข้าใจเงื(อนไขและรายละเอียดข้อกําหนดของสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าซึ(งลกูค้าจะเข้าทําการซื 8อขายและผูกพันตน เช่น ประเภทหรือชนิดของ
สินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง (Underlying Assets/Variables) ขนาดของสัญญา (Contract Size/Unit/Multiplier) ประเภทของสัญญา อาทิ พุท 
ออปชั(น (Put Options) หรือคอล ออปชั(น (Call Options) และเงื(อนไขในการใช้สิทธิ เป็นต้น ว่าเหมาะสมกับความต้องการและความเสี(ยงที(
พิจารณาไว้หรือไม่ โดยลกูค้าควรคํานึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะ และผลขาดทนุที(อาจเกิดขึ 8น รวมถึงเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี(ยวกับ
คา่ธรรมเนียมการให้บริการ หรือคา่ธรรมเนียมอื(นใดที(ลกูค้ามีหน้าที(ต้องชําระ นอกจากนี 8 ลกูค้ารับทราบวา่ในการซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า
นั 8น ลกูค้าอาจประสบปัญหาการขาดทนุเกินกวา่จํานวนที(ลกูค้าได้ฝากไว้กบับริษัทฯ   
� ความเสี$ยงเกี$ยวกับหลักประกัน  การซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้ามีความเสี(ยงสงู โดยในกรณีการซื 8อขายสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าฟิว

เจอร์สนั 8น จํานวนหลกัประกันเบื 8องต้น (Initial Margin) ที(วางไว้มีมลูค่าน้อยกวา่มลูคา่ของสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า หากตลาดการซื 8อขาย
สัญญาซื 8อขายล่วงหน้ามีการเปลี(ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าอาจมีโอกาสได้รับผลกําไรจากการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้าเป็น
จํานวนมากภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว แต่ในทางกลบักนั ลกูค้าอาจได้รับผลกระทบอยา่งมากจากการวางหลกัประกนัที(วางไว้หรือจะได้
วางไว้กับบริษัทฯ ซึ(งลกูค้าอาจต้องรับภาระการขาดทนุจากการวางหลกัประกนัเริ(มต้นและหลกัประกันรักษาสภาพใดๆ ที(ลกูค้าวางไว้กบั
บริษัทฯ เพื(อรักษาฐานะสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าของตนอยา่งไม่จํากดั  และหากตลาดการซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าเคลื(อนไหวในทาง
ตรงกนัข้ามกบัฐานะสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าของลกูค้า หรือสง่ผลให้อตัราหลกัประกนัเพิ(มสงูขึ 8น บริษัทฯ อาจเรียกให้ลกูค้าวางหลกัประกัน
รักษาสภาพเพิ(มเติมภายในระยะเวลาอนัสั 8นเพื(อการรักษาฐานะสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าของลกูค้า หากลกูค้าไม่สามารถวางหลกัประกนั
เพิ(มเติมได้ภายในระยะเวลาที(บริษัทฯ กําหนด บริษัทฯ อาจดําเนินการล้างสถานะของลกูค้า และอาจส่งผลให้ลกูค้าต้องรับภาระการ
ขาดทนุ นอกจากนี 8 ลกูค้ายงัคงต้องรับผิดต่อจํานวนเงินส่วนที(ขาดอยู่ให้ครบถ้วนด้วย  นอกจากนี 8 ในกรณีที(ลกูค้ามีฐานะสญัญาซื 8อขาย
ล่วงหน้าไม่ว่าด้วยตนเองหรือผ่านบุคคลอื(นเกินกว่าจํานวนที(ตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ากําหนด และลูกค้าไม่ดําเนินการล้างฐานะ
สญัญาซื 8อขายลว่งหน้าตามที(ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ บริษัทฯ อาจดําเนินการล้างฐานะของลกูค้าและอาจสง่ผลให้ลกูค้าต้องรับภาระขาดทนุ
อย่างไม่จํากัด โดยบริษัทฯ อาจกําหนดมาตรการในเรื(องจุดบังคับขาย (Force Close) เพิ(มเติมตามเงื(อนไขที(ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา
แตง่ตั 8งตวัแทนซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระเบียบวิธีปฏิบตัิในการซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า โดยที(หาก
มลูค่าหลกัประกันของลกูค้าลดลงจนถึงจดุบงัคบัขาย บริษัทฯ จะเรียกให้ลกูค้าวางหลกัประกันเพิ(มในระหว่างเวลาทําการซื 8อขาย ซึ(งหาก
ลูกค้าไม่นําหลักประกันมาวางเพิ(มภายในระยะเวลาที(ได้ตกลงกันไว้ตามเงื(อนไขหรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิที(จะ
ดําเนินการล้างฐานะสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าของลกูค้า ซึ(งลกูค้ายงัคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทนุที(เกิดขึ 8นจากการล้างฐานะสญัญาซื 8อ
ขายลว่งหน้านั 8นเชน่กนั 

 ในสว่นของการซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าออปชั(นนั 8น ผู้ขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าออปชั(นได้รับคา่พรีเมี(ยมจากผู้ ซื 8อสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า 
และมีภาระผูกพันที(จะต้องทําตามสัญญาหากผู้ ซื 8อเลือกที(จะใช้สิทธิ ผู้ ขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ามีหน้าที(ต้องวางเงินหลักประกัน 
(Margin) โดยหากผู้ขายสญัญาซื 8อขายล่วงหน้ายงัไม่ได้ทําการล้างฐานะ เมื(อผู้ ซื 8อสัญญาซื 8อขายล่วงหน้าใช้สิทธิ ผู้ ขายสญัญาซื 8อขาย
ลว่งหน้าจะต้องชําระเงินเทา่กบัจํานวนเงินที(คํานวณได้จากสว่นตา่งระหวา่งราคาใช้สิทธิกบัราคาหรือมลูคา่ของสินค้าหรือตวัแปรที(เป็นอยู่ 
ณ เวลาใดเวลาหนึ(ง หรือชว่งเวลาใดเวลาหนึ(งในอนาคตตามที(กําหนดไว้ในสญัญา (Cash Settlement) หรือ ในกรณีที(สามารถดําเนินการ
ได้ภายใต้ข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแต่งตั 8งตวัแทนซื 8อขายสญัญาซื 8อ
ขายล่วงหน้าฉบบันี 8 ผู้ ขายสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าต้องทําการรับหรือสง่มอบสินค้าอ้างอิงตามที(กําหนดไว้ในสญัญา (Physical Delivery) 
โดยต้องจา่ยหรือรับเงินสําหรับสินค้าอ้างอิงที(ทําการรับ และสง่มอบสินค้าอ้างอิงดงักลา่วตามราคาใช้สิทธิที(กําหนดไว้ในสญัญา และกรณี
ที(สัญญาซื 8อขายล่วงหน้าออปชั(นหมดอายุลงโดยไม่มีมลูค่า ผู้ ขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้าจะได้กําไรเท่ากับค่าพรีเมี(ยม ด้วยเหตุที(ผู้ ซื 8อ
สญัญาซื 8อขายลว่งหน้าออปชั(นมีผลขาดทนุจํากดัสงูสดุเทา่กบัคา่พรีเมี(ยมนั 8น ผู้ ซื 8อสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าออปชั(นจงึไมต้่องวางหลกัประกนั
ใดๆ คงจา่ยชําระพรีเมี(ยมเทา่นั 8น ในทางตรงกนัข้าม ผู้ขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าออปชั(นนั 8น อาจมีผลขาดทนุไมจํ่ากดัในลกัษณะเดียวกบั
การซื 8อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ดงันั 8น ผู้ ขายสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าออปชั(น จึงต้องวางทรัพย์สินไว้กับบริษัทฯ เพื(อเป็นประกันการปฏิบัติ
ตามสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า และเชน่เดียวกบัการซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าฟิวเจอร์ส ผู้ขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าออปชั(นก็มีโอกาส
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ได้รับผลขาดทนุเป็นจํานวนมากภายในเวลาอนัรวดเร็ว ซึ(งอาจเกินมลูค่าหลกัประกนัเริ(มต้นที(วางไว้กบับริษัทฯ ได้ กรณีที(ราคาตลาดของ
สญัญาซื 8อขายลว่งหน้าเปลี(ยนแปลงไป 

 นอกจากนี 8 เกี(ยวกับความเสี(ยงที(เกิดจากการขาดทนุในการซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าออปชั(นนั 8น ผู้ ซื 8อสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าออปชั(น
สามารถเลือกที(จะล้างฐานะ (Offset) หรือใช้สิทธิ (Exercise) หรือปลอ่ยให้สญัญาหมดอายลุง ในกรณีที(ผู้ ซื 8อสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าเลือก
ที(จะใช้สิทธิ ผู้ ซื 8อสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าจะได้รับเงินเท่ากับจํานวนเงินที(คํานวณได้จากส่วนต่างระหวา่งราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมลูคา่
ของสินค้าหรือตวัแปรที(เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ(ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ(งในอนาคตตามที(กําหนดไว้ในสญัญา (Cash Settlement) 
หรือในกรณีที(สามารถดําเนินการได้ภายใต้ข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการ
แตง่ตั 8งตวัแทนซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าฉบบันี 8 ผู้ ซื 8อสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าต้องทําการรับหรือสง่มอบสินค้าอ้างอิงตามที(กําหนดไว้ใน
สญัญา (Physical Delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสําหรับสินค้าอ้างอิงที(ทําการรับ และสง่มอบสินค้าอ้างอิงดงักลา่วตามราคาใช้สิทธิที(
กําหนดไว้ในสญัญา และกรณีที(สญัญาซื 8อขายลว่งหน้าออปชั(นหมดอายลุงโดยไมมี่มลูคา่ ผู้ ซื 8อจะมีผลขาดทนุเทา่กบัคา่พรีเมี(ยม 

� ความเสี$ยงจากการซื 2อขายสัญญาซื 2อขายล่วงหน้า ในการสง่คําสั(งใดๆ เพื(อการซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าเพื(อจํากดัผลขาดทนุ เชน่ 
คําสั(งซื 8อขายประเภท Stop Loss หรือ Stop Limit เป็นต้น อาจไม่สามารถกระทําได้ เนื(องจากสภาวะของตลาดการซื 8อขายสญัญาซื 8อขาย
ล่วงหน้าและการปฏิบตัิงานของตลาดสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าและสํานักหกับญัชี  รวมถึงการรวมประเภทของสถานะ (Combinations of 
Position) อาจมีความเสี(ยงเชน่เดียวกับการมีสถานะ Long หรือ Short อย่างเดียว นอกจากนี 8 ความสมัพนัธ์ของราคาซื 8อขายปกติระหวา่ง
ผลประโยชน์ที(ลูกค้าควรจะได้รับ (Underlying interest) กับสัญญาซื 8อขายล่วงหน้าอาจไม่มีอยู่จริง และภายใต้สถานการณ์บาง
สถานการณ์รายละเอียดคงค้างของสญัญาซื 8อขายล่วงหน้า อาจมีการปรับเปลี(ยนโดยตลาดสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าหรือสํานักหักบัญชี 
เพื(อให้สะท้อนถึงการเปลี(ยนแปลงในผลประโยชน์ที(ลกูค้าควรจะได้รับ   

 การซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าในตลาดซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าในตา่งประเทศ มีความเสี(ยงแตกตา่งจากการซื 8อขายสญัญาซื 8อ
ขายลว่งหน้าในประเทศ และในบางกรณีการซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าในตลาดซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าในตา่งประเทศ มีความ
เสี(ยงสงูกวา่ความเสี(ยงจากการซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าในประเทศ 

� ความเสี$ยงจากการจํากัดสถานการณ์ซื 2อขายสัญญาซื 2อขายล่วงหน้า บริษัทฯ จะมีการกําหนดจํานวนการถือครองสญัญาซื 8อขาย
ล่วงหน้า (Position Limit) ในกรณีที(ฐานะสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าของลกูค้าเกินกว่าจํานวนการถือครองสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าที(บริษัทฯ 
กําหนด บริษัทฯ อาจพิจารณาดําเนินการดงัตอ่ไปนี 8ได้ (1) หกักลบฐานะสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าของลกูค้า (2) ปฏิเสธคําสั(งของลกูค้า (3)  
เรียกให้มีการวางหลกัประกนัเพิ(มเติม (4) ล้างฐานะสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าสําหรับสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าใดๆ หรือทั 8งหมดของลกูค้า หรือ 
(5) ดําเนินการใดๆ ที(บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ดงันี 8ลกูค้าอาจได้รับผลขาดทนุจากการมีฐานะสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าคงค้างอยู่จนครบ
กําหนดของสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าได้ 

� ความเสี$ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื 2อขายล่วงหน้า ในกรณีที(ลกูค้าไม่สามารถล้างฐานะสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าได้ก่อน
วนัครบกําหนดของสญัญาซื 8อขายล่วงหน้า ไม่ว่าด้วยเหตเุนื(องจากตลาดการซื 8อขายสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าขาดสภาพคล่อง หรือตลาด
สญัญาซื 8อขายลว่งหน้าสั(งงดการซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า หรือด้วยเหตอืุ(น ลกูค้าอาจได้รับผลขาดทนุจากการมีฐานะสญัญาซื 8อขาย
ลว่งหน้าคงค้างอยูจ่นสญัญาครบกําหนดได้ 

� ความเสี$ยงจากระบบคอมพิวเตอร์ การซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าโดยทั(วไปจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื(ออํานวยความสะดวกในการ
จดัลําดบัคําสั(งซื 8อขาย การส่งคําสั(งซื 8อขาย การจบัคู่คําสั(งซื 8อขาย การจดทะเบียนหรือการล้างการซื 8อขายสญัญาซื 8อขายล่วงหน้า ระบบ
คอมพิวเตอร์อาจได้รับการรบกวนหรือไมส่ามารถใช้การได้เป็นการชั(วคราว  ดงันั 8น ความสามารถในการชดเชยผลขาดทนุของลกูค้าอาจมี
อยา่งจํากดัขึ 8นอยูก่บัระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ ให้บริการคอมพิวเตอร์ ตลาดสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า สํานกัหกับญัชี หรือสมาชิกรายอื(น  การ
จํากัดความสามารถดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามสถานการณ์ ลูกค้าควรปรึกษาบริษัทฯ ในรายละเอียด นอกจากนี 8 การที(ระบบ
คอมพิวเตอร์ไมส่ามารถใช้งานได้อาจสง่ผลให้บริษัทฯ ไมส่ามารถสง่คําสั(งซื 8อขายได้ตามที(ลกูค้ามีคําสั(ง 

� ความเสี$ ยงจากปัจจัยที$ ไม่เกี$ ยวข้องกับตลาดสัญญาซื 2อขายล่วงหน้า (Off-Exchange Risk) บริษัทฯ อาจกระทําการเป็น 
Counterparty ของลูกค้าในการทําธุรกรรมภายใต้ข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติม
เกี(ยวกับการแตง่ตั 8งตวัแทนซื 8อขายสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าฉบบันี 8 ทั 8งนี 8 การล้างฐานะสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าของลกูค้าที(มีอยู ่การประเมิน
มลูคา่ (Assess the Value) การกําหนดราคายตุิธรรม (Fair Price) หรือการประเมินความเสี(ยง อาจเป็นการยากหรือไมส่ามารถกระทําได้ 
การทําธุรกรรมโดยมีปัจจัยที(ไม่เกี(ยวข้องกับตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้าอาจได้รับการกํากับดูแลไม่เข้มงวดหรือมีการกํากับดูแลโดย
หน่วยงานอื(น ลกูค้าจงึควรศกึษาและเข้าใจถึงกฎและระเบียบที(เกี(ยวข้อง รวมถึงเข้าใจความเสี(ยงที(อาจมีขึ 8นได้ 
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� ความเสี$ยงจากอัตราแลกเปลี$ยน การซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าอาจเกี(ยวข้องกับอตัราแลกเปลี(ยน ผลกําไรและผลขาดทนุสญัญา
ซื 8อขายล่วงหน้าในอตัราแลกเปลี(ยนเงินตราต่างประเทศอาจได้รับผลกระทบจากการผนัแปรของอตัราแลกเปลี(ยนใดๆ ที(ระบุว่าต้องมีการ
แปลงเป็นอตัราแลกเปลี(ยนอีกอตัราหนึ(ง 

� ความเสี$ยงจากกฎระเบียบที$เกี$ยวข้อง การทําธุรกรรมซื 8อขายสญัญาซื 8อขายล่วงหน้าเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้อง 
การแก้ไขเปลี(ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้องอาจส่งผลกระทบต่อการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้าของลูกค้า และ/หรือ
บริษัทฯ ในการเป็นตวัแทนซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า ดงันั 8นลกูค้าจงึควรศกึษาข้อมลูที(เกี(ยวข้องจากบริษัทฯ หรือหน่วยงานกํากบัดแูล
ที(เกี(ยวข้องอยูเ่สมอ นอกจากนี 8 ตลาดสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า สํานกัหกับญัชี ก.ล.ต.  คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือสํานกังาน ก.ล.ต. 
อาจสั(งการให้บริษัทฯ จํากดัฐานะสญัญาหรือสั(งห้ามสร้างฐานะสญัญาเพิ(มให้แก่ลกูค้า ปิดบญัชีซื 8อขาย รวมทั 8งอาจสั(งให้ล้างฐานะสญัญา
ได้ หากการซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าของลกูค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื 8อขายสญัญาซื 8อขาย
ลว่งหน้าในตลาดสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า หรือทําให้หรือน่าจะทําให้ราคาสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าในตลาดสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า ไมต่รงตอ่
สภาพปกติของตลาดหรือลกูค้ามีพฤติกรรมการซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าที(ไมเ่หมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซื 8อขาย
ล่วงหน้า หรือลูกค้าไม่ดําเนินการแจ้ง จัดหาข้อมลู หรือจัดทําคําชี 8แจงหรือให้ข้อมลูอันเป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความสําคัญผิดใน
สาระสําคญัแก่บริษัทฯ ตลาดสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า สํานกัหกับญัชี หรือสํานกังาน ก.ล.ต. ในกรณีตลาดสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า สํานกัหกั
บญัชี หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ นอกจากนี 8 ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ อาจสั(งให้ตลาดสญัญาซื 8อขายล่วงหน้า หรือ
สํานกัหกับญัชี งดการซื 8อขาย จํากดัฐานะ หรือล้างฐานะสญัญาซื 8อขายลว่งหน้าของลกูค้า ในกรณีที(มีเหตจํุาเป็นเพื(อประโยชน์ในการรักษา
ความมั(นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือดํารงไว้ซึ(งเสถียรภาพของระบบการซื 8อขายและการชําระหนี 8ในตลาดซื 8อขาย
สญัญาซื 8อขายลว่งหน้า 
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-ข้อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื!อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนี$เท่านั$น- 
 

ข้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการซื 2อขายรายใหญ่ (Block Trade) สาํหรับ Single Stock Futures 

1. ข้อความเบื 2องต้น 
1.1. ข้อกําหนดเพิ(มเติมนี 8ทําขึ 8นเพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้าที( ข้อรับรอง ข้อปฏิบตัิตา่งๆ ที(เป็นการเฉพาะที(เกี(ยวกบัการซื 8อขาย

รายใหญ่ (Block Trade) สําหรับ Single Stock Futures ที(บริษัทฯ จะให้บริการแก่ลกูค้า 
1.2. ข้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการซื 2อขายรายใหญ่ (Block Trade) สาํหรับ Single Stock Futures ฉบับนี 2 จะใช้บังคับ

ระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทันที เมื$อ (ก) ลูกค้ามีคําสั$ งซื 2อขายรายใหญ่ (Block Trade) สําหรับ Single Stock 
Futures มายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที$ของบริษัทฯ และ (ข) 
บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที$เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับ
และตกลงผูกพันตามเงื$อนไขในข้อกําหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรม
ต่างๆ ที$เกี$ยวข้อง  
ทั 2งนี 2 บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา
ธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื$นใดแล้วแต่ดุลพินิจของ
บริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการ
ของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที$เกิดขึ 2นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน
หรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที$ความเสียหายที$เกิดขึ 2นจริง  

1.3. ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการซื 8อขายรายใหญ่ (Block Trade) สําหรับ Single Stock Futures นี 8 ซึ(งต่อไปจะเรียกว่า 

“ข้อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการซื 2อขายรายใหญ่ (Block Trade) สําหรับ Single Stock Futures” รวมถึงเอกสารอื(น
ใดที(เกี(ยวข้อง เป็นส่วนหนึ(งของเอกสารธุรกรรม ตามที(ได้นิยามไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้าน
การเงินที(ลกูค้าได้ตกลงทํากบับริษัทฯ (“ข้อกาํหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้บริการด้านการเงนิ”)         

2. คาํจาํกัดความ  
2.1. เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คําดังต่อไปนี 8ให้มี

ความหมายตามที(ได้นิยามไว้ดงัตอ่ไปนี 8  
(ก) “Block Trade” (BT) หมายถึง การซื 8อขายรายใหญ่ หรือ Big Lot หรือรายการ Trade Report 
(ข) “Single Stock Futures” (SSF) หมายถึง สญัญาซื 8อขายล่วงหน้าชนิดฟิวเจอร์สที(อ้างอิงกับหุ้นรายตวั ที(ซื 8อขายใน

ศนูย์ซื 8อขายสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า 

(ค)  “TFEX” หมายถึง บริษัท ตลาดสญัญาซื 8อขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ ศนูย์ซื 8อขายสญัญาซื 8อ
ขายลว่งหน้าหรืออนพุนัธ์ 

3. ธุรกรรม Single Stock Futures Block Trade   
3.1. ลกูค้า และ บริษัทฯ เป็นคูส่ญัญา Single Stock Futures โดยทํารายการผ่านกระดานซื 8อขายรายใหญ่ใน TFEX 
3.2. ลกูค้าที(เปิดสถานะ Single Stock Futures Block Trade ไว้กับบริษัทฯ จะทําการปิดสถานะ Single Stock Futures Block 

Trade กบับริษัทฯ 
3.3. บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกปิดสถานะ Single Stock Futures Block Trade ให้กับลูกค้าที(เปิดสถานะ Single Stock 

Futures Block Trade ไว้กบับริษัทฯ 
3.4. บริษัทฯ จะกําหนด จํานวนการถือครองสญัญาสงูสดุ (position limits) สําหรับแตล่ะ Single Stock Futures หรือทกุ Single 

Stock Futures ให้สําหรับลกูค้าแตล่ะราย หรือสําหรับลกูค้าทกุรายรวมกนั  
3.5. ลกูค้าจะสั(งคําสั(งให้บริษัทฯ สําหรับการสง่คําสั(งของ Single Stock Futures Block Trade โดยอ้างอิงถึงราคาหุ้นอ้างอิง  
3.6. บริษัทฯ จะเป็นผู้คํานวณราคาของ Single Stock Futures Block Trade โดยการใช้สตูรการคํานวณตามที(บริษัทฯ ประกาศ

กําหนด  
3.7. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการกําหนดและยืนยนัวา่คาํสั(งของลกูค้าไมว่า่ทั 8งหมดหรือบางสว่นได้ถกูจบัคู ่ ลกูค้าไมส่ามารถยกเลิก

คําสั(งได้เว้นแตบ่ริษัทฯ ยินยอม 
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3.8. หากลูกค้าไม่สามารถทํารายการ Single Stock Futures Block Trade กับทางบริษัทฯ ได้ ด้วยเหตุผลซึ(งรวมถึงแต่ไม่ได้
จํากัดเพียง ลกูค้าไม่มีหลกัประกันส่วนเกินที(เพียงพอ หรือไม่มีวงเงินคงเหลือที(เพียงพอกับการเปิดสถานะ Single Stock 
Futures เพิ(ม  หรือลกูค้าไมส่ามารถเปิดสถานะเกินกวา่จํานวนการถือครองสญัญาสงูสดุ (position limits) ที( TFEX กําหนด
หรือที(บริษัทฯ กําหนด ฯลฯ ลกูค้าจะชดเชยให้บริษัทฯ สําหรับความเสียหายหรือผลขาดทนุอนัเกิดจากการที(ไมส่ามารถเข้า
ทํารายการหรือทําตามคําสั(งได้สมบูรณ์ รวมถึง ต้นทุนที(สมเหตุสมผลของค่าใช้จ่ายในการทํารายการและค่าธรรมเนียม
ตา่งๆ ด้วย  

4. การคาํนวณราคาของ Single Stock Futures Price  
4.1. ในการคํานวณราคาของ Single Stock Futures ตอนเปิดสถานะ บริษัทฯ จะคิดรวม อตัราดอกเบี 8ยขั 8นต้น (Initial Interest 

Rate) และ/หรือ รายการที(เกี(ยวข้อง ที(บริษัทฯ ประกาศกําหนด 
4.2. ในการคํานวณราคาของ Single Stock Futures ตอนปิดสถานะ บริษัทฯ จะคิด อตัราดอกเบี 8ยที(แท้จริง (Effective Interest 

Rate) และ/หรือ รายการที(เกี(ยวข้องตามชว่งเวลาที(ลกูค้าถือครองสถานะ ตามที(บริษัทฯประกาศกําหนด  
4.3. บริษัทฯ จะประกาศเงื(อนไขของ Corporate Action สําหรับ Single Stock Futures Block Trade และอาจมีการเปลี(ยนแปลง

ได้ในอนาคต 
5. เงื$อนไขการส่งคาํสั$งของ Single Stock Futures Block Trade 

5.1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปิดสถานะสญัญาของลกูค้าโดยการแจ้งตอ่ลกูค้าโดยทนัที ในกรณีดงัตอ่ไปนี 8   
(1) บริษัทฯ จําเป็นต้องคืนหุ้ นอ้างอิงที(ยืมมาจากธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (securities borrowing and 

lending) 
(2) บริษัทฯ เห็นว่า บริษัทฯ ไม่สามารถดําเนินการป้องกันความเสี(ยงของสถานะ Single Stock Futures Block Trade 

ได้อยา่งตอ่เนื(องและมีประสิทธิภาพ (Hedging disruption)  
(3) บริษัทฯ เห็นว่าหุ้นอ้างอิงอาจจะถกูหยดุการซื 8อขายโดยตลาดหลกัทรัพย์ในอนาคตอนัใกล้ จากการที( บริษัทของหุ้น

อ้างอิง เผชิญการผิดนัดชําระหนี 8 หรือ เกิดความเสียหายรุนแรง หรือ เกิดภาวะขดัข้องทางการเงิน หรือถกูหน่วยงาน
ของรัฐเข้าตรวจสอบ ฯลฯ  

5.2. จํานวนสญัญาขั 8นตํ(าของ Single Stock Futures ในการทํารายการ Block Trade ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ TFEX  
5.3. บริษัทฯ อาจยินยอมให้ปิดสถานะได้หากจํานวนสัญญาที(จะคงเหลืออยู่ มีจํานวนมากพอที(จะสามารถทํารายการ Block 

Trade ได้ตามกฎเกณฑ์ของ TFEX 
5.4. หาก TFEX เพิ(มจํานวนสญัญาขั 8นตํ(าของ Single Stock Futures ในการทํารายการ Block Trade โดยจะมีผลในวนัที(มีผล

บงัคบัใช้ โดยอาจทําให้จํานวนสญัญา Single Stock Futures ที(ลกูค้าถืออยูเ่ดิมมีจํานวนน้อยกวา่จํานวนสญัญาขั 8นตํ(าตาม
เกณฑ์การทํารายการ Block Trade ในวนัที(มีผลบงัคบัใช้   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปิดสถานะสญัญา 1 วนัทําการก่อน
วนัที(มีผลบงัคบัใช้ เว้นแตล่กูค้าได้เพิ(มจํานวนสถานะสญัญาจนกระทั(งมีจํานวนสญัญามากกวา่จํานวนสญัญาขั 8นตํ(าที(กําลงั
จะมีผลบงัคบัใช้สําหรับการทํารายการ Block Trade 

6. เงื$อนไขการส่งคาํสั$ง Short ของ Single Stock Futures Block Trade 
6.1. ในกระบวนการรับคําสั(งของลกูค้าสําหรับการ Short Open บริษัทฯ จะทําตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ที(เกี(ยวข้องกับ

การขายชอร์ตของหุ้ นอ้างอิง ตัวอย่างเช่น จากกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบัน บริษัทฯจะสามารถส่งคําสั(ง
ขายชอร์ตได้ในชว่งเวลาที(ตลาดเปิดทําการจบัคู่ซื 8อขายแบบอตัโนมตัิ แตไ่มส่ามารถสง่คําสั(งขายชอร์ตในชว่ง Pre-opening 
และชว่ง Call market (Auction) และต้องทําตามกฏ zero-plus-tick ในการสง่คําสั(งขายชอร์ต 

6.2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที(จะปิดสถานะ Short Open ของลกูค้า 1 วนัทําการก่อนวนั X-Date ตา่งๆ ซึ(งรวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ 
XD, XR, XT, XW, XS, XM, XB ฯลฯ และ Corporate Action ตา่งๆ 

7. เงื$อนไขการยกเลิกคาํสั$งการซื 2อขายรายใหญ่ (Block Trade) สาํหรับ Single Stock Futures 
7.1. บริษัทฯ จะทําการยกเลิกคําสั(งในส่วนที(ยังไม่สามารถจับคู่ได้ ณ เวลาที(จบช่วงเวลาการซื 8อขายภาคบ่ายของตลาด

หลกัทรัพย์ (16.30 น.) (ชว่งเวลาที(กําลงัเข้าสู ่call market)  
7.2. สําหรับคําสั(ง Long Open หรือ Long Close หลังจากจบช่วงเวลาการซื 8อขายภาคบ่ายของตลาดหลักทรัพย์ (16.30 น.) 

บริษัทฯ จะรับเฉพาะคําสั(ง ATC (At-The-Close) สําหรับหุ้นอ้างอิง 
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7.3. ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคําสั(งของ Single Stock Futures Block Trade ถ้าบริษัทฯ แจ้งว่าทั 8งหมดหรือบางส่วนของหุ้น
อ้างอิงได้มีการจบัคูแ่ล้วหรือได้มีการป้องกันความเสี(ยงแล้วตามที(เกี(ยวข้องกบัคําสั(งของลกูค้า หรือบริษัทฯ ได้ยืมหุ้นอ้างอิง
มาแล้วเพื(อใช้ป้องกนัความเสี(ยงตามที(เกี(ยวข้องกบัคําสั(งของลกูค้า  

7.4. ในกรณีที(บางส่วนของหุ้ นอ้างอิงจับคู่ได้และจํานวนสัญญาที(เกี(ยวข้องมีจํานวนพอในการเข้าทํารายการ Block Trade  
บริษัทฯ จะเข้าจบัคูส่ญัญา Single Stock Futures จํานวนนี 8กบัลกูค้าโดยการเข้าทํารายการ Block Trade  

7.5. ในกรณีที(บางส่วนของหุ้นอ้างอิงจับคู่ได้และจํานวนสัญญาที(เกี(ยวข้องมีจํานวนไม่เพียงพอในการเข้าทํารายการ Block 
Trade บริษัทฯ จะล้างสถานะหุ้ นอ้างอิงออกไป และลูกค้าจะชดเชยผลการสูญเสียที(เกิดจากการทํารายการและ
ค่าธรรมเนียมที(เกี(ยวข้อง (ถ้ามี) ลกูค้าอาจแก้ไขคําสั(งให้สามารถจบัคู่หุ้นอ้างอิงได้จํานวนมากขึ 8นเพื(อให้จํานวนสัญญาที(
เกี(ยวข้องมีจํานวนมากพอในการเข้าทํารายการ Block Trade เพื(อป้องกนัไมใ่ห้บริษัทฯ ล้างสถานะหุ้นอ้างอิงออกไป 

8. วันซื 2อขายสุดท้ายของ Single Stock Futures Block Trade 
8.1. ลกูค้าที(ถือสถานะ Single Stock Futures ไปจนถึงวนัซื 8อขายสดุท้ายของสญัญา จะปิดสถานะของสญัญาก่อนจบชว่งเวลา

การซื 8อขายภาคเช้าของตลาดหลกัทรัพย์ (Z:.�[ น.) ของวันดังกล่าว ลูกค้าอาจขอให้บริษัทฯ  ทําการ roll-over สถานะ 
Single Stock Futures ไปยงัซีรีย์ที(ไกลออกไปได้  
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-ข้อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื!อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนี$เท่านั$น- 
 

ข้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการกู้ยืมเงนิเพื$อซื 2อหลักทรัพย์ (Credit Balance)  
1. ข้อความเบื 2องต้น 

1.1. ข้อกําหนดเพิ(มเติมฉบบันี 8ทําขึ 8นเพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้าที( ข้อรับรอง ข้อปฏิบตัิตา่งๆ ที(เป็นการเฉพาะที(เกี(ยวกบัการกู้ยืม
เงินเพื(อซื 8อหลกัทรัพย์ (Credit Balance)  

1.2. ข้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการกู้ยืมเงนิเพื$อซื 2อหลักทรัพย์ (Credit Balance) ฉบับนี 2 จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และ
ลูกค้าทนัท ีเมื$อ (ก) ลูกค้าแสดงความประสงค์ที$จะใช้บริการกู้ยืมเงนิเพื$อซื 2อหลักทรัพย์ (Credit Balance) มายังบริษัทฯ 
ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที$ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการ
แก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที$เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื$อนไขใน
ข้อกาํหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้บริการด้านการเงนิ และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที$เกี$ยวข้อง 
ทั 2งนี 2 บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา
ธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื$นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ 
โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ 
เว้นแต่กรณีที$เกิดขึ 2นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที$ความเสียหายที$เกิดขึ 2นจริง 

1.3. ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการกู้ยืมเงินเพื(อซื 8อหลกัทรัพย์ (Credit Balance) ซึ(งตอ่ไปจะเรียกวา่ “ข้อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับ

การกู้ยืมเงนิเพื$อซื 2อหลักทรัพย์ (Credit Balance)” รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้อง เป็นสว่นหนึ(งของเอกสารธุรกรรม ตามที(
ได้นิยามไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการให้บริการด้านการเงินที(ลกูค้าได้ตกลงทาํกบับริษัทฯ (“ข้อกาํหนดและเงื$อนไข

เกี$ยวกับการให้บริการด้านการเงนิ”) 
2. คาํจาํกัดความ 

2.1. เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คําดังต่อไปนี 8ให้มี
ความหมายตามที(ได้นิยามไว้ดงัตอ่ไปนี 8 
(ก) “หลักทรัพย์” ในที(นี 8หมายถึง 

(1) หลกัทรัพย์จดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงหลกัทรัพย์ประเภทใบสําคญัแสดงสิทธิที(จะซื 8อหุ้น ใบสําคญัแสดงสิทธิที(จะ
ซื 8อหุ้ นกู้  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที(เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที(มี
หลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นใบสําคญัแสดงสิทธิที(จะซื 8อหุ้น 

(2) หุ้นเพิ(มทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ(งหุ้ นจํานวนดังกล่าวยังไม่ได้จดทะเบียนกับตลาด
หลกัทรัพย์ 

(3) หลกัทรัพย์อื(นใดที(จะได้มีการประกาศแก้ไขเพิ(มเติมเป็นครั 8งคราว 
(ข) “หลักประกัน” ได้แก่ทรัพย์สินดงัตอ่ไปนี 8  

(1) เงินสด 
(2) หลกัทรัพย์จดทะเบียน 
นอกจากนี 8ยังให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินอื(นใดตามที( ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
กําหนดให้เป็นหลกัประกนัในการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการกู้ยืมเงินเพื(อซื 8อหลกัทรัพย์ (Credit Balance) 
ฉบับนี 8ของลูกค้าทั 8งในปัจจุบันและตามที(ได้มีการประกาศแก้ไขเพิ(มเติมเป็นครั 8งคราว ซึ(งบริษัทฯ ได้ยอมรับให้เป็น
หลกัประกนั และเทา่ที(กฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้องอนญุาตให้เป็นหลกัประกนั  

(ค) “บัญชีมาร์จิ 2น หมายความวา่ บญัชีที(บนัทกึรายการการให้ลกูค้ากู้ยืมเงินเพื(อการซื 8อหลกัทรัพย์ และให้หมายความรวมถึง
รายการ ดอกเบี 8ยเงินกู้ยืม เงินกู้ยืมหรือสินเชื(อที(เกิดขึ 8นจากการถอนทรัพย์สินส่วนเกินของลกูค้าและค่าธรรมเนียม และ
คา่ใช้จา่ยอื(นใดที(ลกูค้าต้องชําระให้กบับริษัทฯ  

(ง) “ซื 2อ” ให้หมายความรวมถึง การจองซื 8อหลกัทรัพย์ด้วย  
(จ) “อัตรามาร์จิ 2นเริ$ มต้น” (Initial Margin Rate) หมายความว่า อตัราส่วนขั 8นตํ(าของจํานวนเงินที(ลูกค้าต้องชําระเพื(อซื 8อ

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินส่วนเกินของลกูค้าที(ลกูค้าต้องมีในบญัชีมาร์จิ 8นต่อมลูค่าซื 8อหลกัทรัพย์รายการใดรายการหนึ(ง
ก่อนที(จะซื 8อหลกัทรัพย์รายการนั 8น 
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(ฉ) “ทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า” (Excess Equity) หมายความว่า ทรัพย์สินของลกูค้ารายใดรายหนึ(งในส่วนที(เกินกว่า
จํานวนที(ลกูค้าต้องดํารงไว้ตามอตัราสว่นที(บริษัทฯ กําหนด 

(ช) “ทรัพย์สินของลูกค้า” หมายความวา่ มลูคา่สทุธิของเงิน หลกัทรัพย์ และทรัพย์สินอื(นที(เป็นประกนัการชําระหนี 8ในบัญชี
มาร์จิ 8นของลกูค้ารายใดรายหนึ(ง เมื(อหกัภาระหนี 8ที(เกิดจากการซื 8อหรือขายหลกัทรัพย์ในบญัชีมาร์จิ 8นของลกูค้ารายนั 8น
แล้ว 

(ซ) “ภาระหนี 2” ให้หมายความถึง หนี 8ที(เกิดจากการซื 8อหรือขายหลกัทรัพย์ รวมค่าธรรมเนียมนายหน้าซื 8อขายหลกัทรัพย์และ
ภาษีมลูค่าเพิ(ม ดอกเบี 8ยเงินกู้ ยืม เงินกู้ ยืม อากรแสตมป์ ค่าปรับ ค่าไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมอื(นที(เกี(ยวข้อง เช่น 
คา่ธรรมเนียมการจดแจ้งจํานํา รวมทั 8งสินเชื(อที(เกิดขึ 8นจากการถอนทรัพย์สินสว่นเกินของลกูค้า ตลอดจนคา่ใช้จา่ยอื(นใด
ที(ลกูค้าต้องชําระให้แก่บริษัทฯ 

(ฌ) “มูลค่าซื 2อ” หมายความวา่ จํานวนเงินคา่ซื 8อหลกัทรัพย์แตล่ะรายการที(ซื 8อจากบญัชีมาร์จิ 8น ซึ(งรวมคา่ธรรมเนียมนายหน้า
ซื 8อขายหลกัทรัพย์ ภาษีมลูคา่เพิ(มและคา่ภาษีอื(นๆ ของรายการนั 8นด้วย 

(ญ) “อํานาจซื 2อ” หมายความว่า จํานวนเงินสงูสดุที(ลกูค้าอาจสั(งซื 8อหลกัทรัพย์จากบญัชีมาร์จิ 8นได้ ณ ขณะใดขณะหนึ(ง ซึ(ง
รวมคา่ธรรมเนียมนายหน้าซื 8อขายหลกัทรัพย์ และภาษีมลูคา่เพิ(มแล้ว 

(ฎ) “มูลค่าหลักประกันที$ ต้องดํารงไว้” (Maintenance Margin Requirement) หมายถึง ระดับมลูค่าของทรัพย์สินรวม 
(Equity) ที(ลูกค้าต้องดํารงไว้ ซึ(งการคํานวณมลูค่าของหลักประกันให้เป็นไปตามวิธีการตามที( (1) บริษัทฯ ประกาศ
กําหนดให้ทราบเป็นคราวๆ ซึ(งปัจจบุนัอตัราตํ(าสดุเทา่กบัร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของมลูคา่ตลาดของหลกัทรัพย์ทั 8งหมด
ที(ลกูค้ามีอยูใ่นบญัชีของลกูค้า หรือ (2) มลูค่าตลาดของหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์คณูด้วยอตัราที(บริษัทฯ 
หรือตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนดเป็นคราวๆ ซึ(งในกรณีที(บญัชีของลกูค้ามีมลูค่าตํ(ากวา่มลูคา่ที(กําหนดดงักล่าวแล้ว 
ลกูค้าจะต้องนําหลกัประกนัมาวางเป็นประกนัเพิ(มให้ครบมลูคา่หลกัประกนัที(ต้องดํารงไว้ตามที(บริษัทฯ กําหนด 
ทั 8งนี 8 บริษัทฯ มีสิทธิที!จะเปลี!ยนแปลงอัตราดังกล่าวได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า  

(ฏ) “มูลค่าหลักประกันขั 2นตํ$า” (Minimum Margin Requirement) หมายถึง ระดบัมลูคา่ของทรัพย์สินรวม (Equity) ขั 8นตํ(า
ที(ใช้เป็นเกณฑ์ในการบงัคบัชําระหนี 8 ซึ(งการคํานวณมลูค่าหลกัประกันขั 8นตํ(าจะเป็นไปตามที( (1) บริษัทฯ จะได้ประกาศ
กําหนดเป็นคราวๆ ซึ(งปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์กําหนดให้เท่ากับอัตราร้อยละ 25 (ยี(สิบห้า) ของมูลค่าตลาดของ
หลกัทรัพย์ทั 8งหมดที(ลกูค้ามีอยู่ในบญัชีของลกูค้า หรือ (2)  มลูค่าตลาดของหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
คณูด้วยอตัราที(บริษัทฯ หรือตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนดเป็นคราวๆ ทั 8งนี 8 บริษัทฯ มีสิทธิที!จะเปลี!ยนแปลงอัตรา
ดังกล่าวได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 

3. ข้อตกลงเกี$ยวกับวงเงนิกู้ยืมเพื$อซื 2อหลักทรัพย์  
3.1. โดยที(ลกูค้ามีความประสงค์ขอเปิดบญัชีกู้ยืมเงินเพื(อซื 8อหลกัทรัพย์กบับริษัทฯ ลกูค้าตกลงรับทราบวา่บริษัทฯ จะเป็นผู้ พิจารณา

อนุมัติวงเงินให้กู้ ยืม โดยมีวงเงินกู้ ยืมไม่เกินกว่าจํานวนที(ลกูค้าขอไว้ในคําขอใช้บริการเปิดบญัชีเพิ(ม ซึ(งการกู้ ยืมเงินเพื(อซื 8อ
หลกัทรัพย์ในบญัชีมาร์จิ 8นนี 8จะถือเป็นการกู้ยืมเงินในลกัษณะบญัชีเดินสะพดัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์โดยลกูค้า
จะนําเงินมาวางเป็นประกันการชําระหนี 8กับบริษัทฯ ก่อนการซื 8อขายหลกัทรัพย์ และเงินที(วางประกันดงักล่าวนี 8จะไม่อยู่ภายใต้
ความคุ้มครองของกองทนุเพื(อการฟื8นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน หรือสถาบนัอื(นใดที(ทําหน้าที(รับประกันเงินฝาก โดย
ลกูค้าจะได้รับผลตอบแทนจากการวางเงินประกันในสว่นที(เกินกวา่ภาระหนี 8ในบญัชีมาร์จิ 8นเป็นดอกเบี 8ยตามหลกัเกณฑ์และใน
อตัราที(บริษัทฯ จะประกาศกําหนดเป็นคราวๆ ไป ทั 8งนี 8 บริษัทฯ มีสิทธิที(จะเปลี(ยนแปลงอตัราดอกเบี 8ยดงักลา่วได้ตามที(บริษัทฯ 
ประกาศกําหนด โดยไมต้่องได้รับความยินยอมจากลกูค้าก่อน 

3.2. ลกูค้าตกลงยินยอมซื 8อขายหลกัทรัพย์ผ่านบริษัทฯ ภายในวงเงินที(กําหนดในบญัชีมาร์จิ 8นตามที(บริษัทฯ อนมุตัิให้แก่ลกูค้า 

3.3. ลกูค้าตกลงรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ มีดุลพินิจแต่เพียงผู้ เดียวในการเพิ!มหรือลดวงเงินซื$อขาย โดยมิต้องได้รับ

ความยินยอมจากลูกค้าก่อน เมื(อบริษัทฯได้สั(งซื 8อหลกัทรัพย์ตามคําสั(งของลกูค้าแล้ว ให้ถือว่าลกูค้าได้รับการส่งมอบเงินที(
กู้ยืมตามสญัญานี 8แล้ว 

3.4. ลกูค้าตกลงยินยอมและรับทราบวา่ลกูค้าสามารถทําคําสั(งซื 8อหลกัทรัพย์ได้เพียงเทา่ที(ไม่เกินกวา่วงเงินในบญัชีมาร์จิ 8นที(บริษัทฯ 
กําหนดให้ ในกรณีที(ลกูค้าทําการซื 8อหลกัทรัพย์ใดๆ เกินกวา่วงเงินที(กําหนดไว้ในบญัชีมาร์จิ 8น และหากบริษัทฯ ตกลงยินยอมให้
ลกูค้าทําการซื 8อหลกัทรัพย์เกินกวา่วงเงินดงักลา่ว ลกูค้าตกลงยินยอมให้ถือวา่คําสั(งซื 8อหลกัทรัพย์เกินวงเงินดงักลา่วเป็นการขอ
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เพิ(มวงเงินในบญัชีมาร์จิ 8น และให้ถือว่าลกูค้ายอมรับการซื 8อหลกัทรัพย์นั 8นๆ และลกูค้าตกลงยินยอมชําระเงินค่าซื 8อหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว โดยถือวา่เงินที(ลกูค้าได้กู้ยืมเกินกวา่วงเงินที(กําหนดเป็นหนี 8กู้ยืมเงินตามข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการกู้ยืมเงินเพื(อซื 8อ
หลกัทรัพย์ (Credit Balance) นี 8ทั 8งสิ 8น  
ทั 8งนี 8 กําหนดเวลาชําระหนี 8กู้ ยืมเงิน การชําระดอกเบี 8ย และอัตราดอกเบี 8ย ให้เป็นไปตามที(กําหนดไว้ในข้อกําหนดเพิ(มเติม
เกี(ยวกบัการกู้ยืมเงินเพื(อซื 8อหลกัทรัพย์ (Credit Balance) นี 8ทกุประการ 

3.5. ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดลุยพินิจที(จะไม่ดําเนินการสั(งซื 8อหลกัทรัพย์ตามคําสั(งซึ(งเกินกวา่วงเงินในบญัชีมาร์จิ 8น 
ของลกูค้า และลกูค้าสละสิทธิที(จะเรียกร้องคา่เสียหายหรือคา่ใช้จา่ยใดๆ ทั 8งปวงอนัเนื(องมาจากการไมด่ําเนินการตามคําสั(งซื 8อ
หลกัทรัพย์เกินวงเงินดงักลา่ว 

4. หลักประกัน 
4.1. ลกูค้าตกลงที(จะกู้ยืมเงินเพื(อซื 8อหลกัทรัพย์ และตกลงยินยอมที(จะวางเงิน หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื(นในบญัชีมาร์จิ 8น รวมทั 8งสง่

มอบหลกัทรัพย์ที(ลกูค้าซื 8อผ่านบญัชีมาร์จิ 8นทั 8งหมดให้แก่บริษัทฯ เพื(อให้บริษัทฯ ยดึถือหลกัทรัพย์ทั 8งหลายที(ซื 8อจากบญัชีมาร์จิ 8น 
และทรัพย์สินทั 8งปวงที(ลกูค้านํามาวางกับบริษัทฯ ไว้เป็นประกันการชําระหนี 8ในบญัชีมาร์จิ 8นและหนี 8อื(นใดของลกูค้า รวมไปถึง
ภาระหนี 8ทั 8งปวงที(ลกูค้ามีกบับริษัทฯ 

4.2. ประเภทของทรัพย์สินที(ลกูค้าสามารถนํามาวางเพิ(มเติมเพื(อเป็นประกนัการชําระหนี 8ในบญัชีมาร์จิ 8นนั 8น ให้เป็นไปตามที(บริษัทฯ 
จะได้ประกาศกําหนดเป็นคราวๆ ไป แตท่ั 8งนี 8ภายใต้หลกัเกณฑ์ที(สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 

4.3. ลกูค้าตกลงรับทราบวา่วิธีการคํานวณมลูคา่ของหลกัทรัพย์และหลกัประกนัจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์/เงื(อนไขที(บริษัทฯ กําหนด 
4.4. ลกูค้าตกลงรับทราบวา่บริษัทฯ จะทําการปรับปรุงมลูคา่ของหลกัทรัพย์และ/หรือหลกัประกนัตามราคาตลาด (Mark to Market) 

และคํานวณมลูค่าของหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินของลูกค้าอย่างน้อย 1 ครั 8งในทุกสิ 8นวันทําการ ตามราคาที(สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และ/หรือบริษัทฯ กําหนด ซึ(งการปรับปรุงมลูค่าของหลกัทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินจะทําให้ทราบผลการเปลี(ยนแปลงอํานาจซื 8อของลกูค้า ตลอดจนมลูค่าทรัพย์สินของลกูค้าและทรัพย์สินสว่นเกินของ
ลกูค้าที(อาจจะเพิ(มขึ 8นหรือลดลง ทั 8งนี 8 การปรับปรุงมลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินดงักลา่วให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์/เงื(อนไข
ที(บริษัทฯ ประกาศกําหนดเป็นคราวๆ ไป 

4.5. ภายใต้บงัคบัข้อ 4.4. ลกูค้าตกลงรับทราบวา่บริษัทฯ จะทําการเปรียบเทียบทรัพย์สินรวมของลกูค้ากบัมลูคา่หลกัประกันที(ต้อง
ดํารงไว้ (Maintenance Margin Requirement) ทุกสิ 8นวันทําการ หากปรากฏว่าทรัพย์สินรวมของลูกค้าลดลงตํ(ากว่ามลูค่า
หลกัประกันที(ต้องดํารงไว้ (Maintenance Margin Requirement) บริษัทฯ จะไม่ให้ลกูค้าซื 8อหลกัทรัพย์เพิ(มและลกูค้าตกลงนํา
ทรัพย์สินมาวางเป็นหลกัประกนัเพิ(มกบับริษัทฯ ภายในวนัทําการถดัไป จนทําให้ทรัพย์สินรวมของลกูค้าเทา่กบัหรือสงูกวา่มลูคา่
หลกัประกนัที(ต้องดํารงไว้ (Maintenance Margin Requirement) หากลกูค้าไมนํ่าทรัพย์สินมาวางเป็นหลกัประกันเพิ(มเติมตาม
ความในวรรคก่อนภายในระยะเวลาที(บริษัทฯ หรือตลาดหลกัทรัพย์จะได้กําหนดเป็นคราวๆ ไป (ซึ(งปัจจบุนัมีกําหนดเวลา 5 (ห้า) 
วนัทําการนับแต่วนัที(บริษัทฯ เรียกให้ลกูค้านําทรัพย์สินมาวางเป็นหลกัประกันเพิ(ม) ลกูค้ายินยอมและรับทราบว่า บริษัทฯ มี
สิทธิที(จะเริ(มทําการบังคับชําระหนี 8จากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที(วางเป็นประกันได้ในวันทําการถัดไปภายในเวลาที(บริษัท
ประกาศกําหนด จนทําให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ามีมลูค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามลูค่าหลักประกันที(ต้องดํารงไว้ (Maintenance 
Margin) ทั 8งนี 8  บริษัทฯ จะเรียกหลักประกันประเภทใดเพิ(มเติมเพื(อลดความเสี(ยงของบริษัทฯ ก็ได้ แต่หลักประกันที(สามารถ
นําไปใช้คํานวณระดบั Maintenance Margin ได้ จะต้องเป็นหลกัประกนัที(สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์หรือบริษัทฯ ประกาศกําหนด แตบ่ริษัทฯ จะไมน่บัรวมมลูคา่ทรัพย์สินดงักลา่ว เพื(อประโยชน์ในการคํานวณอํานาจซื 8อ
ของลกูค้า 

4.6. ภายใต้บงัคบัข้อ 4.4. ลกูค้าตกลงรับทราบวา่บริษัทฯ จะทําการเปรียบเทียบทรัพย์สินรวมของลกูค้ากับมลูคา่หลกัประกนัขั 8นตํ(า 
(Minimum Margin Requirement) ทุกสิ 8นวันทําการ หากปรากฏว่าทรัพย์สินรวมของลกูค้าลดลงจนเท่ากับหรือตํ(ากว่ามลูค่า
หลกัประกันขั 8นตํ(า (Minimum Margin Requirement) ลกูค้ายินยอมและรับทราบวา่ บริษัทฯ มีสิทธิที(จะเริ(มทําการบงัคบัชําระ
หนี 8จากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที(วางเป็นประกันได้ในวนัทําการถัดไป จนทําให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ามีมลูค่าสูงกว่ามลูค่า
หลกัประกนัขั 8นตํ(า (Minimum Margin Requirement) 
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อยา่งไรก็ตาม ลกูค้ายงัคงมีหน้าที(ต้องนําทรัพย์สินมาวางเป็นหลกัประกนัเพิ(มตามที(บริษัทฯ เรียกเพื(อให้ทรัพย์สินรวมของลกูค้า
มีมลูคา่เทา่กบัหรือสงูกวา่มลูคา่หลกัประกนัที(ต้องดํารงไว้ตามเงื(อนไขที(ตลาดหลกัทรัพย์กําหนดไว้ในข้อ 4.5   
หากลกูค้าไม่นําทรัพย์สินมาวางเป็นหลกัประกันเพิ(มตามที(บริษัทฯ เรียกภายในระยะเวลาตามข้อ 4.5. วรรค 2 ย่อมไม่กระทบ
สิทธิของบริษัทฯ ที(จะดําเนินการตามเงื(อนไขของข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการกู้ยืมเงินเพื(อซื 8อหลกัทรัพย์ (Credit Balance) นี 8
ตอ่ไป ทั 8งนี 8 หากมีการบงัคบัชําระหนี 8จากหลกัประกันหรือทรัพย์สินแล้วได้เงินไมพ่อชําระหนี 8ทั 8งหมด ไมว่า่กรณีใดๆ ลกูค้าตกลง
ยินยอมรับผิดชําระในสว่นที(ขาดให้บริษัทฯ จนครบถ้วน 

4.7. ในกรณีที(บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการจองซื 8อหลกัทรัพย์ใดๆ หากหลกัทรัพย์ดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์ที(
ได้วางเป็นประกันการชําระหนี 8ของลกูค้า และลูกค้าได้ชําระราคาการจองซื 8อหลกัทรัพย์ใดๆ ดังกล่าว ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ 
ยดึถือหลกัทรัพย์ที(ได้รับจากการจองซื 8อดงักลา่วเป็นประกนัการชําระหนี 8เพิ(มเติม 

4.8. ในกรณีที(บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์จา่ยเงินปันผลและ/หรือหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ หากหลกัทรัพย์ดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์ที(
ได้วางเป็นประกนัการชําระหนี 8ของลกูค้า ในกรณีที(ได้รับดอกผลเป็นหุ้นปันผล ลกูค้าตกลงให้บริษัทฯ ยดึถือหุ้นปันผลดงักลา่วไว้
เป็นประกนัการชําระหนี 8ด้วย 

4.9. ลกูค้ารับทราบว่าในกรณีที(ลกูค้าประสงค์จะถอนหลกัทรัพย์จากบญัชีมาร์จิ 8น และ/หรือหลกัทรัพย์ที(นํามาวางเป็นหลกัประกัน 
ลกูค้าต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าภายในระยะเวลาที(บริษัทฯ กําหนด ทั 8งนี 8 ลกูค้าตกลงให้เป็นดลุพินิจของบริษัทฯ แตเ่พียง
ผู้ เดียวในการที(จะให้ถอนทรัพย์สินดงักลา่วหรือไมก็่ได้ 

5. ข้อตกลงเกี$ยวกับการซื 2อขายหลักทรัพย์ และการก่อภาระหนี 2ในบัญชีมาร์จิ 2น 
5.1. ลกูค้ารับทราบวา่บริษัทฯ จะเป็นผู้ กําหนดรายชื(อหลกัทรัพย์ที(จะอนญุาตให้ลกูค้าซื 8อจากบญัชีมาร์จิ 8นได้ พร้อมทั 8งกําหนดอตัรา

มาร์จิ 8นเริ(มต้นที(เหมาะสมสําหรับแต่ละหลกัทรัพย์ (Multiple Margin Rate) โดยบริษัทฯ จะได้ประกาศรายชื(อหลกัทรัพย์พร้อม
ทั 8งอตัรามาร์จิ 8นเริ(มต้นเพื(อให้ลกูค้าทราบเป็นคราวๆ ไปภายใต้หลกัเกณฑ์ที(สํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ประกาศ
กําหนด ซึ(งลกูค้าตกลงยินยอมและรับทราบว่าบริษัทฯ มีสิทธิเปลี(ยนแปลงอตัราดงักลา่วได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบ
ลว่งหน้า 

5.2. ในกรณีที(ลกูค้าสั(งซื 8อหลกัทรัพย์เป็นจํานวนที(มีมลูค่าซื 8อตํ(ากว่าเงินที(วางประกัน ลกูค้าตกลงให้บริษัทฯ หกัเงินที(ลกูค้าวางเพื(อ
ชําระคา่ซื 8อหลกัทรัพย์ได้ก่อน โดยบริษัทฯ จะหกัเงินของลกูค้าเป็นจํานวนน้อยลงอยา่งน้อย 10 (สิบ) บาท เพื(อให้ลกูค้ากู้ยืมเงิน
จากบริษัทฯ ในแตล่ะรายการสําหรับคําสั(งซื 8อหลกัทรัพย์ที(มีมลูคา่ซื 8อตํ(ากวา่เงินที(วางประกนันั 8น และลกูค้าตกลงยินยอมให้ถือวา่
การซื 8อหลกัทรัพย์ทกุรายการในบญัชีมาร์จิ 8น ของลกูค้าเป็นการกู้ยืมเงินเพื(อซื 8อหลกัทรัพย์ 

5.3. ในกรณีที(ลกูค้าสั(งซื 8อหลกัทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ 8นเป็นจํานวนเงินที(มีมลูค่าซื 8อสงูกว่าเงินที(วางประกัน บริษัทฯ สามารถหกัเงินที(
ลกูค้าวางเพื(อชําระคา่ซื 8อหลกัทรัพย์ก่อนได้ และหากเงินที(วางดงักลา่วไมเ่พียงพอชําระคา่ซื 8อหลกัทรัพย์ จํานวนเงินสว่นที(ขาดนี 8
ให้ถือว่าลกูค้ากู้ยืมเงินจากบริษัทฯ โดยลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ คิดดอกเบี 8ยจากจํานวนหนี 8ดังกล่าวได้ในอัตราสูงสุดที(
บริษัทฯ ได้ประกาศกําหนดเป็นคราวๆ โดยจะคํานวณตั 8งแต่วันที(ซื 8อหลักทรัพย์ไปจนกว่าจะได้มีการชําระหนี 8เสร็จสิ 8น ทั 8งนี 8  
บริษัทฯ มีสิทธิที(จะเปลี(ยนแปลงอัตราดอกเบี 8ยดงักล่าวได้ตามที(บริษัทฯ ประกาศกําหนด โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก
ลกูค้าก่อน 

5.4. ในกรณีที(ลกูค้าทําการจองซื 8อหลกัทรัพย์ผ่านบญัชีมาร์จิ 8น และลูกค้าไม่ได้ชําระราคาจองซื 8อหลักทรัพย์ดงักล่าว ลูกค้าตกลง
ยินยอมให้บริษัทฯ ชําระราคาจองซื 8อหลกัทรัพย์นั 8นแทนลกูค้า และให้ถือวา่เงินจํานวนดงักลา่วเป็นเงินที(ลกูค้ากู้ยืมจากบริษัทฯ 
ซึ(งอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์/เงื(อนไขที(กําหนดไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงินและข้อกําหนดเพิ(มเติม
เกี(ยวกบัการกู้ยืมเงินเพื(อซื 8อหลกัทรัพย์ (Credit Balance) นี 8ทกุประการ 

5.5. ในกรณีที(ลกูค้าสั(งขายหลกัทรัพย์ หรือถกูบงัคบัขายหลกัทรัพย์ หรือถกูบงัคบัชําระหนี 8และได้รับเงินค่าขายหลกัทรัพย์ดงักลา่ว 
หรือได้รับเงินในกรณีอื(นใด หรือการที(ลกูค้านําเงินมาวางเพิ(ม บริษัทจะนําเงินที(ได้รับดงักลา่วมาหกัหนี 8เงินกู้ยืมเพื(อซื 8อหลกัทรัพย์
ที(มีอยูเ่ดิมก่อน หากจํานวนหนี 8คงค้างลดตํ(าลงกวา่เงินที(ลกูค้านํามาวางเป็นประกนั ลกูค้าตกลงยินยอมให้มีจํานวนหนี 8กู้ยืมเงิน
เพื(อซื 8อหลกัทรัพย์ดงักล่าวคงเหลือไว้ในบญัชีมาร์จิ 8นอย่างน้อย 10 (สิบ) บาท และให้ถือว่าหลกัทรัพย์ทั 8งหลายในบญัชีมาร์จิ 8น
ยงัคงเป็นประกันการชําระหนี 8กู้ ยืมเงินตามข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการกู้ ยืมเงินเพื(อซื 8อหลกัทรัพย์ (Credit Balance) นี 8ทกุ
ประการ 
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5.6. ลกูค้ารับทราบว่าหากลกูค้าประสงค์จะทําการการถอนเงินจากบญัชีมาร์จิ 8น ลกูค้าสามารถถอนเงินจากบญัชีมาร์จิ 8นได้เพียง
เท่าที(ไม่เกินกว่าจํานวนทรัพย์สินสว่นเกินของลกูค้า (Excess Equity) และหากลกูค้าประสงค์จะถอนเงินเป็นจํานวนเงินสงูกวา่
ยอดเงินคงเหลือของลกูค้า (Cash Balance) ที(ลกูค้ามีอยูใ่นขณะนั 8น ลกูค้าตกลงให้ถือวา่จํานวนเงินสว่นที(เกินยอดเงินคงเหลือ
เป็นการให้กู้ยืมเงินเพื(อซื 8อหลกัทรัพย์จากบริษัทฯ เพิ(มขึ 8น โดยการถอนเงินจากบญัชีมาร์จิ 8นดงักล่าวให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
กําหนดเวลา และสดัสว่นที(จะถอนเงินได้ตามที(บริษัทฯ จะประกาศกําหนดเป็นคราวๆ ไป ทั 8งนี 8 ให้เป็นดลุยพินิจของบริษัทฯ แต่
เพียงผู้ เดียวในการที(จะให้ถอนเงินจากบญัชีมาร์จิ 8นหรือไมก็่ได้ 

6. การชาํระหนี 2เงนิกู้ยืมเพื$อซื 2อหลักทรัพย์ 
6.1. ลกูค้ามีหน้าที(ต้องชําระหนี 8เงินกู้ยืมเพื(อซื 8อหลกัทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ พร้อมดอกเบี 8ยตามอตัราดอกเบี 8ยที(บริษัทฯ ประกาศกําหนด      

ภายใน 6 (หก) เดือน นับจากวนัที(ซื 8อหลกัทรัพย์รายการนั 8นๆ เว้นแต่จะได้รับการขยายระยะเวลาชําระหนี 8ดงักลา่วจากบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ลกูค้าทราบ ทั 8งนี 8 ขึ 8นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทฯ ที(จะพิจารณาขยายระยะเวลาให้
หรือไมก็่ได้ 
ลกูค้ามีหน้าที(คืนเงินกู้ภายในระยะเวลาตามวรรคแรกให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไมมี่หน้าที(ต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบลว่งหน้า หาก
ลกูค้ามิได้ดําเนินการชําระหนี 8กู้ยืมเงินและดอกเบี 8ยภายในระยะเวลาดงักล่าว ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีอํานาจสั(งขาย
หลกัทรัพย์นั 8นๆ ได้ในวนัเวลาและราคาที(บริษัทฯ เห็นสมควรในกรณีที(ทรัพย์สินสว่นเกินของลกูค้า (Excess Equity) มีมลูคา่ตํ(า
กว่ามลูค่าตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์ที(ซื 8อมาโดยใช้เงินกู้ยืมตามข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการกู้ยืมเงินเพื(อซื 8อหลกัทรัพย์ 
(Credit Balance) นี 8 ลกูค้าจะใช้วิธีคืนเงินกู้ โดยการขายหลกัทรัพย์นั 8น หรือโดยวิธีอื(นใดที(บริษัทฯ เห็นชอบภายใต้กฎ ข้อบงัคบั
ของตลาดหลกัทรัพย์และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

6.2. ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ นําเงินปันผล ดอกเบี 8ย หรือดอกผลอื(นใดที(อาจเกิดขึ 8นจากหลกัทรัพย์ หรือหลกัประกนัที(ลกูค้าได้
นํามาวางเป็นประกันการชําระหนี 8กับบริษัทฯ หรือที(บริษัทฯ ได้ครอบครองอยู่มาลดยอดหนี 8ในบญัชีมาร์จิ 8นของลกูค้าที(มีอยู่ใน
ขณะนั 8นได้ ทั 8งนี 8 หากมีเงินคงเหลือหลงัจากการลดยอดหนี 8ดงักล่าวแล้ว ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ โอนเงินคงเหลือนั 8นไป
บนัทกึในบญัชีมาร์จิ 8นเสมือนวา่ลกูค้าได้นําเงินมาวางเป็นประกนัเพิ(มเติม 

6.3. ในกรณีที(บริษัทฯ ประกาศเปลี(ยนแปลงประเภทของหลักทรัพย์จากที(อนุญาตให้ซื 8อในบัญชีมาร์จิ 8นได้ (Marginable) เป็น
ประเภทหลกัทรัพย์ที(ไม่อนญุาตให้ซื 8อในบญัชีมาร์จิ 8น (Non-Marginable) ลกูค้ามีหน้าที(ต้องขายหลกัทรัพย์ที(ถกูเปลี(ยนแปลง
ประเภทดงักล่าวเพื(อชําระหนี 8 รวมถึงค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอนัเป็นอปุกรณ์ทั 8งหมดที(เกี(ยวกับหลกัทรัพย์นั 8น
ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัที(ลงในหนงัสือแจ้งของบริษัทฯ  
หากลกูค้าไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาตามวรรคก่อน ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ดําเนินการขายหลกัทรัพย์ทั 8งหมดหรือ
บางส่วนและ/หรือดําเนินการใดๆ ตามที(กําหนดไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และ/หรือโอน
หลกัทรัพย์นั 8นทั 8งหมดหรือบางสว่นไปไว้ในบญัชีอื(นใด และ/หรือดําเนินการอื(นใดตามที(บริษัทฯ เห็นสมควร 

7. การแต่งตั 2ง 
7.1. ในการกู้ยืมเงินเพื(อซื 8อหลกัทรัพย์ตามสญัญานี 8 ลกูค้าตกลงแตง่ตั 8งและมอบอํานาจให้บริษัทฯ มีอํานาจกระทําการโดยทั(วไปแทน

ลกูค้าดงันี 8 
(1) ทํา และ/หรือ ลงนามในหนังสือ เอกสาร สญัญา หรือตราสาร หรือดําเนินการใดๆ เช่น จดแจ้งจํานําหรืออื(นใดเพื(อเป็น

ประกนัการชําระหนี 8 ปิดโอน ลงทะเบียน อนัเกี(ยวข้องกบัหลกัทรัพย์และ/หรือทรัพย์สิน ตลอดจนการซื 8อขายหลกัทรัพย์ 
(2) มอบอํานาจชว่งเพื(อกระทําการใดๆ แทนลกูค้าตามอํานาจที(ให้ไว้ในสญัญานี 8และเพิกถอนการมอบอํานาจชว่ง 
(3) กระทําการอื(นใดตามที(จําเป็นหรือสมควร เพื(อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการมอบอํานาจที(ให้ไว้ในสญัญานี 8 

7.2. ลกูค้าตกลงแต่งตั 8งและมอบหมายให้บริษัทฯ มีอํานาจกระทําการแทนลกูค้าในการจองซื 8อหลกัทรัพย์หรือรับโอนหลกัทรัพย์โดย
ใช้ชื(อของบริษัทฯ หรือผู้ที(บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้จองซื 8อ และ /หรือ ถือ หลกัทรัพย์แทนลกูค้า 

7.3. ลกูค้าตกลงแตง่ตั 8งและมอบหมายให้บริษัทฯ มีอํานาจกระทําการแทนลกูค้าในการรับเงินปันผล และ/หรือหุ้นปันผลจากบริษัทผู้
ออกหลกัทรัพย์ที(ลกูค้าได้นํามาวางเป็นประกนัการชําระหนี 8กับบริษัทฯ โดยใช้ชื(อของบริษัทฯ หรือผู้ที(บริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้
ถือหลกัทรัพย์แทนลกูค้า 
 
 



 
 

ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขเกี�ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงนิ 45/77 

 
8. ข้อตกลงอื$นๆ 

8.1. ลกูค้าตกลงรับทราบว่าในการคํานวณอํานาจซื 8อของลกูค้า ณ ขณะใดขณะหนึ(ง บริษัทฯ จะคํานวณจากทรัพย์สินสว่นเกินของ
ลกูค้า ณ ขณะนั 8นตอ่อตัรามาร์จิ 8นเริ(มต้นของหลกัทรัพย์ที(ลกูค้าประสงค์จะซื 8อ 
กรณีที(ลกูค้าไม่มีทรัพย์สินส่วนเกิน หากบริษัทฯ ยินยอมให้ลกูค้านําเงินมาวางเป็นประกันการซื 8อขายหลกัทรัพย์เพิ(มเป็นครั 8ง
คราว บริษัทฯ จะคํานวณอํานาจซื 8อจากจํานวนเงินที(ลกูค้านํามาวางไว้เฉพาะคราวนั 8นๆ ทั 8งนี 8 เมื(อสิ 8นวนัทําการของวนัที(ลกูค้านํา
เงินดงักลา่วมาวางไว้แล้วภายหลงัจากการหกัทอนบญัชี หากมีเงินคงเหลือบริษัทฯ จะทําการโอนเงินคงเหลือนั 8นไปบนัทึกบัญชี
มาร์จิ 8นของลกูค้าที(มีอยู่กับบริษัทฯ เสมือนว่าลกูค้าได้นําเงินมาวางเพิ(ม หรือหากลกูค้าได้แจ้งความต้องการให้บริษัทฯ ทราบ
ลว่งหน้า ณ เวลาที(นําเงินมาวางเป็นประกนั บริษัทฯ จะคืนเงินคงเหลือนั 8นให้แก่ลกูค้าก็ได้  

8.2. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ หักทอนบัญชีทุกสิ 8นวันทําการ โดยบริษัทฯ คํานวณจากยอดสุทธิในแต่ละวัน ซึ(งได้จากการ
เปรียบเทียบยอดเงินคงเหลือของลกูค้ากบัยอดเงินกู้ยืมเพื(อซื 8อหลกัทรัพย์  

8.3. บริษัทฯ จะจา่ยดอกเบี 8ยสําหรับเงินคงเหลือของลกูค้าในสว่นที(เกินกวา่เงินกู้ยืมเพื(อซื 8อหลกัทรัพย์ และเรียกเก็บดอกเบี 8ยเงินกู้ยืม
เพื(อซื 8อขายหลกัทรัพย์ในสว่นที(เกินกวา่เงินคงเหลือของลกูค้าอยา่งน้อยเดือนละ 1(หนึ(ง) ครั 8ง เว้นแตจ่ะตกลงกนัไว้เป็นอย่างอื(น 
ทั 8งนี 8 บริษัทฯ จะคิดคํานวณและหกัภาษีอากร ณ ที(จา่ยไว้ (ถ้ามี) ก่อนที(จะทําการหกัทอนบญัชีระหวา่งดอกเบี 8ยที(จะต้องจ่ายกับ
ดอกเบี 8ยที(จะต้องเรียกเก็บ ณ วนัสิ 8นเดือน และลกูค้ายินยอมให้บริษัทฯ หกัทอนโดยวิธีปรับปรุงรายการดอกเบี 8ยดังกล่าวจาก
บญัชีมาร์จิ 8นของลกูค้า เสมือนวา่ลกูค้าได้ถอนเงินหรือนําเงินมาเพิ(มแล้วแตก่รณี 

8.4. ลกูค้าตกลงวา่ หากมีการบงัคบัชําระหนี 8จากหลกัประกันหรือทรัพย์สินแล้วได้เงินไม่พอชําระหนี 8กู้ยืมเงิน ลกูค้าตกลงยินยอมรับ
ผิดชําระในสว่นที(ขาดให้กบับริษัทฯ พร้อมดอกเบี 8ยจนกวา่จะครบถ้วน 

8.5. นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมลูตามข้อ 19 ของข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการให้บริการด้านการเงิน ลกูค้าตกลงยินยอมให้
บริษัทฯ ทําการเปิดเผยหรือตรวจสอบข้อมลูเกี(ยวกับลกูค้าและการซื 8อขายหลกัทรัพย์ของลกูค้ากับบริษัท ข้อมลูเครดิตแหง่ชาติ 
จํากดั (National Credit Bureau) 

8.6. ลกูค้าตกลงรับทราบวา่ การผ่อนผนัการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการกู้ยืมเงินเพื(อซื 8อหลกัทรัพย์ (Credit Balance) 
หรือการละเว้นการใช้สิทธิตามข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการกู้ยืมเงินเพื(อซื 8อหลกัทรัพย์ (Credit Balance) นี 8 โดยบริษัทฯ ใน
คราวใด ให้ถือวา่การผ่อนผนัหรือการละเว้นดงักลา่วเป็นการผ่อนผนัหรือการละเว้นเฉพาะคราวนั 8นเทา่นั 8น 
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รายงานการเปิดเผยความเสี$ยง 
รายงานฉบบันี 8จดัเตรียมขึ 8นเพื(อช่วยให้ท่านมีความเข้าใจถึงความเสี(ยงที(อาจเกิดขึ 8นจากการทําธุรกรรมซื 8อขายหลกัทรัพย์ (รวมถึง 

การขายหลกัทรัพย์โดยไม่มีหลกัทรัพย์ในครอบครอง) และท่านควรเข้าใจในภาระภาษีที(เกิดขึ 8นจากการเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวครบถ้วนดีแล้ว 
ทั 8งนี 8 ในกรณีที(ท่านมีข้อสงสยัประการใด ท่านควรปรึกษาที(ปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษี เกี(ยวกับการทําธุรกรรมซื 8อขายหลักทรัพย์
ดงักลา่ว 

โดยการเข้าทําข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตั 8งตัวแทน/
นายหน้าซื 8อขายหลกัทรัพย์ด้วยเงินสด ถือว่าลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจในข้อความที(ปรากฏในรายงานฉบบันี 8 ก่อนที(จะเริ(มทําการซื 8อขาย
หลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ แหลง่กลางซื 8อขายหลกัทรัพย์อื(นใด 

ในการซื 8อขายหลกัทรัพย์อาจมีความเสี(ยงสงู เนื(องจากความผันผวนของตลาดหลกัทรัพย์ และความเสี(ยงในเรื(องของการขาดทนุก็
เป็นสิ(งที(เป็นสาระสําคัญ ทํานองเดียวกับราคาของหลกัทรัพย์ซึ(งมีความผันผวน และอาจทําให้ราคาหลกัทรัพย์ตัวใดตัวหนึ(งไม่มีมลูค่าเลย 
ดงันั 8น ท่านจึงต้องพร้อมที(จะรับความเสี(ยงนี 8  นอกจากนี 8 ท่านควรเข้าทํารายการซื 8อขายต่อเมื(อท่านได้เข้าใจถึงลกัษณะและขอบเขตของสิทธิ 
ภาระผกูพนั และความเสี(ยงที(เกี(ยวข้องอยา่งครบถ้วนเสียก่อน ยกตวัอยา่งเชน่ ในกรณีของใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ซึ(งทา่นไมส่ามารถที(จะใช้
สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุันธ์ได้หลงัวนัที(หมดอายุ  นอกจากนี 8 ท่านควรต้องพิจารณาด้วยว่ารายการซื 8อขายนั 8นๆ เหมาะสมกับท่าน
หรือไม่อย่างไร  โดยพิจารณาจากวตัถปุระสงค์การลงทนุและสถานะทางการเงินของท่านเอง รวมทั 8ง ควรปรึกษาที(ปรึกษาทางกฎหมายธุรกิจ 
และภาษีของทา่นก่อนทําธุรกรรมซื 8อขายหลกัทรัพย์ใดๆ อีกทั 8งทา่นได้รับทราบถึงลกัษณะความเสี(ยงตา่งๆ อนัอาจเกิดได้จากการขายหลกัทรัพย์
โดยไม่มีหลกัทรัพย์ในครอบครอง เช่น ความผันผวนขึ 8นลงของดชันีตลาดหลกัทรัพย์ ความผันผวนของมลูคา่หลกัทรัพย์ ความเสี(ยงอนัอาจเกิด
จากการเปลี(ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที(เกี(ยวข้องตา่งๆ กบัธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื(อซื 8อหลกัทรัพย์ (Credit Balance) นี 8 

สําหรับบคุคลตา่งด้าวที(ถือหุ้นที(กําหนดให้คนไทยเป็นผู้ ถือและคนไทยที(ถือหุ้นที(กําหนดให้บคุคลตา่งด้าวเป็นผู้ ถือนั 8น บคุคลดงักลา่ว
อาจไม่มีสิทธิในการลงทะเบียนเป็นผู้ ถือกรรมสิทธิ�ในหุ้นดงักล่าวในนามของตนได้ ทั 8งนี 8 ขึ 8นอยู่กับสดัส่วนการถือกรรมสิทธิ�ของบุคคลตา่งด้าว
ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์นั 8นๆ และในกรณีที(หุ้นนั 8นไมไ่ด้ลงทะเบียนในชื(อของบคุคลดงักลา่ว บคุคลดงักลา่วก็จะไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ใดๆ 
จากผู้ออกหลกัทรัพย์นั 8น อนัได้แก่ เงินปันผล และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น และสําหรับบคุคลที(กระทําการใดๆ เพื(อประโยชน์ของ
บคุคลตา่งด้าวในการรับสิทธิดงักลา่วอาจได้รับโทษทางอาญา และหากทา่นเป็นบคุคลตา่งด้าวที(ถือหุ้นที(กําหนดให้คนไทยเป็นผู้ ถือ หรือเป็นคน
ไทยที(ถือหุ้นที(กําหนดให้บคุคลตา่งด้าวเป็นผู้ ถือ ท่านต้องยอมรับถึงบรรดาความเสี(ยงทั 8งหมดที(อาจเกิดขึ 8นจากการถือครองหุ้นดงักลา่ว อีกทั 8ง
ต้องยอมรับด้วยว่า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทหลกัทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด  ไม่สามารถช่วยเหลือท่านไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ เพื(อให้
ทา่นได้มาซึ(งสิทธิใดๆ ในหุ้นดงักลา่วจากผู้ออกหลกัทรัพย์ 

นอกจากนี 8 บรรดาทรัพย์สินและมลูค่าของทรัพย์สินในบัญชีของท่านนั 8นจะไม่ได้รับความคุ้ มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน
คุ้มครองเงินฝากหรืออยูภ่ายใต้การคุ้มครองจากหน่วยงานรัฐบาลอื(นใด หรือการประกนัภยัใดๆ 

สําหรับผู้ ถือบญัชีมาร์จิ 8น (ระบบเครดติบาลานซ์) นอกเหนือจากความเสี(ยงข้างต้น  ทา่นได้รับแจ้งและรับทราบถึงเรื(องดงัตอ่ไปนี 8 
� การกู้ยืมเงินเพื(อการลงทนุ ถือได้วา่เป็นการดําเนินการอยา่งหนึ(งเพื(อเพิ(มผลทางการเงิน วิธีการที(จะทําให้ได้รับกําไรจาก

การเพิ(มผลทางการเงินนั 8น ผลตอบแทนที(ได้รับจากการลงทนุดงักลา่วจะต้องสงูกว่าต้นทนุของเงินที(กู้ ยืมมา นอกจากนี 8 
กลวิธีในการเพิ(มผลทางการเงินก็อาจทําให้เกิดผลกําไรหรือขาดทนุในการลงทนุก็ได้ ทั 8งนี 8 หากต้องการผลตอบแทนทาง
การเงินสงูมากเทา่ใด ความเป็นไปได้ที(จะเกิดผลกําไรหรือผลขาดทนุก็จะยิ(งเพิ(มมากขึ 8นเทา่นั 8น 

� มลูคา่ของหลกัทรัพย์ที(วางเป็นหลกัประกนั จะถกูทําการปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนัตามราคาปิดของหลกัทรัพย์นั 8นๆ ซึ(งการ
ปรับปรุงมลูคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่วอาจจะสง่ผลให้อํานาจซื 8อของทา่นเพิ(มขึ 8นหรือลดลงได้ 

รายงานฉบบันี 8 มิได้จดัทําขึ 8นโดยมีวตัถปุระสงค์เพื(อเปิดเผยบรรดาความเสี(ยงและแงม่มุที(เป็นสาระสําคญัทั 8งหมดที(เกี(ยวข้องกับการ
ทําธุรกรรมซื 8อขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์หรือแหลง่กลางซื 8อขายหลกัทรัพย์อื(นใด 

 
 
 
 
 
 



 
 

ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขเกี�ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงนิ 47/77 

 
-ข้อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื!อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนี$เท่านั$น- 

 
ข้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

1. ข้อความเบี 2องต้น 
1.1 ข้อกําหนดเพิ(มเติมนี 8ทําขึ 8นเพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้าที( ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที(เป็นการเฉพาะที(เกี(ยวกับการยืมและ

ให้ยืมหลกัทรัพย์ 
1.2 ข้อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี 2 จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทันที เมื$อ (ก) 

ลูกค้าลงนามในหนังสือแจ้งความประสงค์เพิ$มเติมเกี$ยวกับการสมัครใช้บริการการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ และ
จัดส่งหนังสือดังกล่าวมายังบริษัทฯ ตามวิธีที$บริษัทฯ กําหนด และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่า
จะในรูปแบบที$เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามตามเงื$อนไขในข้อกาํหนด
และเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้บริการด้านการเงนิ และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที$เกี$ยวข้อง 

 ทั 2งนี 2 บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา
ธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื$นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ 
โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ 
เว้นแต่กรณีที$เกิดขึ 2นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที$ความเสียหายที$เกิดขึ 2นจริง 

1.3 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์นี 8 ซึ(งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์” รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้อง เป็นส่วนหนึ(งของเอกสารธุรกรรม ตามที(ได้นิยามไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไข
เกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงินที(ลูกค้าได้ตกลงทํากับบริษัทฯ (“ข้อกําหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้บริการด้าน

การเงนิ”) 
1. 4 ผู้ ให้ยืมตกลงจะให้ยืมหลกัทรัพย์ (“หลักทรัพย์ที$ให้ยืม”) แก่ผู้ยืมเป็นคราวๆ เมื(อได้รับหลกัประกนัซึ(งผู้ยืมจะมอบให้ไว้และผู้ยืม

มีหน้าที(ต้องส่งมอบหลกัทรัพย์เทียบเท่าให้แก่ผู้ ให้ยืมตามข้อกําหนดและเงื(อนไขของข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและ
ให้ยืมหลกัทรัพย์นี 8 

1.5 ธุรกรรมการให้ยืมและยืมหลกัทรัพย์ใดๆ และทั 8งปวงระหว่างคู่สญัญา (โดยจะเรียกแยกแต่ละรายการและเรียกรวมกันหลาย
รายการว่า “การให้ยืมหลักทรัพย์”) นั 8น ให้อยู่ภายได้บังคับของข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์นี 8 
ตามที(อาจมีการเพิ(มเติม แก้ไข หรือปรับปรุง โดยคู่สัญญาในหนังสือยืนยันธุรกรรม หลักประกันทั 8งหลายที(ใด้วางไว้ตาม
ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์นี 8 ให้ถือเป็นหลกัประกนัสําหรับสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั 8งปวงในปัจจบุนัหรือ
ในอนาคตเกี(ยวกบัการให้ยืมหลกัทรัพย์ 

2. คาํจาํกัดความ 
2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คําดังต่อไปนี 8ให้มี

ความหมายตามที(ได้นิยามไว้ดงัตอ่ไปนี 8 
(ก) “กฎระเบียบ” หมายถึง พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบซึ(งใช้บงัคบักบัการให้ยืมและการ

ยืมหลกัทรัพย์ ตามที(อาจมีการแก้ไขเพิ(มเติมต่อไป รวมตลอดถึงพระราชกําหนดซึ(งออกตามประมวลรัษฎากรว่าด้วย
การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที( 331) พ.ศ. 2541 รวมทั 8งกฎหมาย ประกาศ และระเบียบอื(นๆ ว่าด้วยภาษี
อากร ตามที(อาจมีการแก้ไขเพิ(มเติมตอ่ไป 

(ข) “ผู้ประกอบการ” หมายถึง นิติบุคคลใดที(ใด้ระบุไว้ในข้อ 2(3) ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ที( กธ. 8/2551 ลงวนัที( 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และที(อาจมีการแก้ไขเพิ(มเติมตอ่ไป 

(ค) “หลักทรัพย์ที$ ให้ยืม” หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามที(ได้นิยามหรือกําหนดไว้ให้เป็นหลักทรัพย์ตาม
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ฯ ซึ(งเป็นหลกัทรัพย์ที(ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ทําหน้าที(เป็นนายทะเบียน หรือหลกัทรัพย์อื(นๆ 
ที(ได้รับอนุญาตให้ทําการยืมหรือให้ยืมได้ตามกฎระเบียบ โดยคู่สัญญาจะตกลงกันกําหนดหลักทรัพย์ที(ให้ยืมแต่ละ
รายการไว้ในเอกสารยืนยนัรายการสําหรับหลกัทรัพย์ที(ให้ยืมแตล่ะรายการ ทั 8งนี 8 การให้ยืมหลกัทรัพย์อาจจดัทําขึ 8นเพื(อ
วตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี 8 
(1) เพื(อให้ผู้ยืมหรือบคุคลอื(นใดสามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดการสง่มอบภายได้ธุรกรรมการขายได้ 
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(2) เพื(อให้ผู้ยืมหรือบคุคลอื(นใดสามารถคืนหลกัทรัพย์ภายใต้ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ก่อนหน้านั 8นได้ หรือ 
(3) เพื(อให้ผู้ยืมสามารถจะปฏิบตัิตามวตัถปุระสงค์ใดๆ ตามที(กฎระเบียบพงึอนญุาตให้ทําได้ 

3. ธุรกรรมที$จัดทาํในฐานะตัวแทน 
3.1 ภายใต้บงัคบัของบทบญัญัติในข้อนี 8 ผู้ ให้ยืมอาจจะทําการให้ยืมหลกัทรัพย์ในฐานะที(เป็นตวัแทน (ซึ(งเรียกว่า “ตัวแทน”) ของ

บุคคลภายนอก (ซึ(งจะเรียกว่า “ตัวการ”) ทั 8งนี 8 ไม่ว่าตนจะมีฐานะเป็นผู้ เก็บรักษาทรัพย์หรือผู้จดัการลงทนุหรืออื(นๆ ด้วยก็ได้ 
(การให้ยืมที(ได้ทําขึ 8นดงักลา่วจะอ้างถึงในข้อนี 8วา่ “ธุรกรรมการเป็นตัวแทน”) 

3.2 ผู้ ให้ยืมอาจจะเข้าทําธุรกรรมการเป็นตวัแทนได้เฉพาะในกรณีตอ่ไปนี 8เทา่นั 8น 
(1) เมื(อมีการระบวุา่เป็นธุรกรรมการเป็นตวัแทนในขณะเข้าทํารายการนั 8น 
(2) ผู้ ให้ยืมทําการให้ยืมดงักลา่วแทนตวัการรายเดียว โดยได้เปิดเผยตวัการนั 8นตอ่ผู้ยืมแล้ว (ไม่ว่าโดยการระบชืุ(อหรือการ

อ้างอิงถึงรหสัหรือเครื(องหมายบง่ชี 8ตามที(คูส่ญัญาได้ตกลงกนัให้นํามาใช้ในการอ้างอิงถึงตวัการ ที(ได้ระบไุว้นั 8น) ในขณะ
ที(ตนทําการให้ยืมนั 8น 

(3) ในขณะที(ทําการให้ยืม ผู้ ให้ยืมมีอํานาจทําการให้ยืมและชําระหนี 8ทั 8งปวงของตัวการนั 8นตามสัญญาที(ได้ระบุไว้ใน 
ข้อ 3.4 (2) ข้างลา่งนี 8 แทนตวัการดงักลา่ว 

3.3 ผู้ ให้ยืมตกลงยอมรับว่าหากตนเข้าทําธุรกรรมการเป็นตวัแทน ตนจะแจ้งให้ผู้ยืมทราบถึงข้อเท็จจริงในทนัทีที(ตนทราบ และจะ
จดัหาข้อมลูเพิ(มเติมให้แก่ผู้ยืมเมื(อผู้ยืมร้องขอตามสมควรเกี(ยวกบั 
(1) กรณีใดๆ ที(ถือเป็นการมีหนี 8สินล้นพ้นตวัของตวัการที(เกี(ยวข้อง หรือ 
(2) การทําผิดคํารับรองใดๆ ที(ได้ให้ไว้ในข้อ 3.5 ข้างลา่งนี 8 หรือกรณีหรือเหตกุารณ์ใด อนัยงัผลให้คํารับรองใดๆ ดงักลา่วนั 8น

ไมเ่ป็นความจริง หากมีการให้คํารับรองซํ 8าโดยอ้างอิงถึงข้อเท็จจริงในปัจจบุนั 
3.4 (1)   ธุรกรรมการเป็นตัวแทนแต่ละรายการจะเป็นธุรกรรมระหว่างตัวการที(เกี(ยวข้องกับผู้ ยืมและไม่มีบุคคลใดนอกจาก

ตวัการที(เกี(ยวข้องกบัผู้ยืมเป็นคูส่ญัญาหรือเป็นผู้ มีสิทธิหรือภาระหน้าที(ภายใต้ธุรกรรมการเป็นตวัแทนรายการนั 8น อนึ(ง 
โดยไมเ่ป็นการจํากดัความหมายของข้อความก่อนหน้านี 8 ผู้ ให้ยืมไมจํ่าต้องรับผิดในฐานะตวัการในการปฏิบตัิการชําระ
หนี 8ภายใต้ธุรกรรมการเป็นตวัแทนรายการใด แต่ทั 8งนี 8ข้อความดงักล่าวจะไม่เปลี(ยนแปลงความรับผิดใดๆ ของผู้ ให้ยืม
ตามบทบญัญัติอื(นใดในข้อนี 8 

(2) บทบัญญัติแห่งข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี 8ทั 8งปวงจะนํามาใช้บังคับแยกต่างหากใน
ระหวา่งผู้ยืมกบัตวัการแตล่ะรายที(ตวัแทนได้เข้าทําธุรกรรมการเป็นตวัแทนรายการหนึ(งหรือหลายรายการเพื(อตวัการนั 8น 
เสมือนว่าตัวการดังกล่าวแต่ละรายเป็นคู่สัญญาภายใต้สัญญากับผู้ ยืมแยกต่างหาก โดยสัญญานั 8นมีข้อความ
เหมือนกบัข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์นี 8ทกุประการ ยกเว้นข้อความในวรรคนี 8 และเสมือนวา่
ตวัการเป็น ผู้ ให้ยืมภายใต้สญัญาดงักลา่วด้วย  
ทั 8งนี 8 โดยมีเงื(อนไขวา่ หากปรากฏกรณีผิดนัดหรือเหตกุารณ์อนัพึงถือเป็นกรณีผิดนดั หากผู้ยืมมีหนังสือบอกกลา่วแล้ว 
ให้ผู้ยืมมีสิทธิที(จะสง่หนังสือบอกกลา่วต่อตวัการเพื(อประกาศว่าเกิดกรณีผิดนัดขึ 8นแล้วในสว่นที(เกี(ยวกับตวัการ หากผู้
ยืมมีหนงัสือบอกกลา่วเชน่นั 8นแล้วเนื(องจากกรณีดงักลา่ว ให้ถือวา่ได้เกิดกรณีผิดนดัขึ 8นในสว่นที(เกี(ยวกบัตวัการ ในขณะ
ที(ถือได้วา่มีการสง่หนงัสือบอกกลา่วเชน่นั 8น 

(3) บทบัญญัติข้างต้นนี 8 จะไม่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี 8ใน
ระหวา่งผู้ยืมกบัผู้ ให้ยืมเกี(ยวกบัธุรกรรมใดๆ ที(ผู้ ให้ยืมอาจจะทําขึ 8นเพื(อประโยชน์ของตนเองในฐานะตวัการ 

3.5 ผู้ ให้ยืมขอรับรองตอ่ผู้ยืมวา่ ทกุครั 8งที(ตนเข้าทําธุรกรรมใดหรือพยายามเข้าทําธุรกรรมใดที(เป็นธุรกรรมการเป็นตวัแทน ตนจะต้อง
ได้รับมอบอํานาจโดยชอบให้ทําการให้ยืมดงักลา่ว รวมทั 8งชําระหนี 8อนัเกิดขึ 8นตามธุรกรรมดงักลา่วแทนบคุคลที(ตนระบไุว้ว่าเป็น
ตวัการในสว่นของธุรกรรมนั 8นๆ และชําระหนี 8ทั 8งปวงของบคุคลดงักลา่วตามสญัญาที(ได้ระบไุว้ในข้อ 3.4 (2) แทนบคุคลดงักลา่ว
ด้วย 

4. ข้อตกลงการให้ยืมหลักทรัพย์และการยืนยันธุรกรรม 
4.1   หากคูส่ญัญาได้บรรลขุ้อตกลงเกี(ยวกบัข้อกําหนดและเงื(อนไขของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์แตล่ะรายการแล้ว บริษัทฯ จะสง่

หนงัสือยืนยนัธุรกรรมให้แก่คูส่ญัญาฝ่ายตรงข้ามโดยไมช่กัช้า (“หนังสือยืนยัน”) โดยระบถุึงข้อกําหนดและเงื(อนไขของธุรกรรม
ดงักลา่ว พร้อมทั 8งรายละเอียดของหลกัประกนัที(ผู้ยืมจะมอบให้ไว้ด้วย 
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4.2    หากไมมี่คําคดัค้านเป็นหนังสือจากผู้ รับหนังสือยืนยนัภายในระยะเวลาที(ระบุไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเพิ(มเติม เว้นแตก่รณีมี
ข้อผิดพลาดที(ปรากฏชดัแจ้งให้ถือวา่คูส่ญัญาทั 8งหลายผกูพนัตามข้อกําหนดและเงื(อนไขที(ระบไุว้ในหนงัสือยืนยนัการทําธุรกรรม
ดงักลา่ว   

4.3  ในกรณีที(ข้อความหรือเงื(อนไขในข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ฉบับนี 8และในหนังสือยืนยันมีความ
ขดัแย้งกนั คูส่ญัญาตกลงให้ยดึถือข้อความหรือเงื(อนไขในหนงัสือยืนยนัเป็นหลกัในการใช้บงัคบั  

5. การส่งมอบหลักทรัพย์ที$ให้ยืม 
5. 1 ผู้ ให้ยืมมีหน้าที(สง่มอบหลกัทรัพย์ที(ให้ยืมและผู้ยืมตกลงจะสง่มอบหลกัประกนัในรูปแบบของหลกัทรัพย์ โดยวิธีตอ่ไปนี 8 

(1) กรณีที(เป็นรูปแบบใบหลักทรัพย์ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับว่าจะสลักหลัง หรือดําเนินการเพื(อให้มีการสลักหลังใบ
หลกัทรัพย์ของหลกัทรัพย์ที(ให้ยืม ในกรณีที(หลกัทรัพย์ที(ให้ยืมหรือหลกัประกันจะต้องมีวิธีการโอนนอกเหนือจากการ
สลกัหลงั คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายมีหน้าที(จดัทําและสง่มอบเอกสารที(จําเป็นทั 8งหลายตามข้อกําหนดของกฎหมายที(บงัคบัใช้
ดงักลา่ว หรือ 

(2) กรณีที(เป็นรูปแบบไร้ใบหลักทรัพย์ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะดําเนินการให้มีการฝากหลักทรัพย์ที(ให้ยืมหรือ
หลักประกันเข้าบัญชีรับฝากทรัพย์ตามข้อตกลงที(มีขึ 8นระหว่างคู่สัญญาทั 8งสองฝ่าย หากหลักทรัพย์ที(ให้ยืมหรือ
หลกัประกันได้มีการฝากไว้กับศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ แล้ว ผู้ ให้ยืมและผู้ยืมมีหน้าที(ดําเนินการสง่มอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ 

5. 2 โดยข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี 8 ผู้ ให้ยืมตกลงว่าจะจดัทําและส่งมอบเอกสารอันจําเป็นทั 8งปวง 
พร้อมทั 8งจดัทําคําสั(งอนัจําเป็นทั 8งปวงเพื(อจดัให้สิทธิ กรรมสิทธิ� และสว่นได้เสียทั 8งหมดในหลกัทรัพย์ที(ให้ยืมโอนเปลี(ยนมือมายงั
ผู้ยืมเมื(อมีการส่งมอบหลกัทรัพย์นั 8นตามข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์นี 8 โดยปราศจากสิทธิยดึหน่วง 
สิทธิหลกัประกนัและภาระผกูพนัอยา่งใดๆ ทั 8งปวง 

6. หลักประกัน 
6.1 ผู้ยืมมีหน้าที(ต้องจดัหาทรัพย์สินอนัเป็นที(ยอมรับของผู้ ให้ยืม (“หลักประกัน”) มอบให้แก่ผู้ ให้ยืมโดยมีมลูคา่(ตามที(ได้นิยามไว้

ในในข้อ 6.6 นี 8) เท่ากับมลูค่าหลักประกันที(กําหนด เมื(อมีการส่งมอบหลักทรัพย์ที(ให้ยืม อย่างไรก็ตาม กรณีที(ผู้ ให้ยืมเป็น
ผู้ ประกอบการ (Market Professional) คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื(นโดยระบุไว้ในหนังสือยืนยันตามที(พึงทําได้ตาม
กฎระเบียบ ทั 8งนี 8 ผู้ ให้ยืมจะต้องให้การยืนยนัและรับรองไว้ในหนังสือยืนยนัว่า ตนเป็นผู้ประกอบการ ผู้ ให้ยืมจะชําระดอกเบี 8ย
สําหรับหลักประกันที(เป็นเงินสดในอัตราที(ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา“มูลค่าหลักประกันที$กําหนด” จะเท่ากับมลูค่าของ
หลกัทรัพย์ที(ให้ยืมบวกด้วยมลูคา่สว่นตา่งของหลกัประกนัตามที(ได้ตกลงกนัไว้ (“ส่วนต่าง”) 

6.2 เว้นแต่คู่สญัญาจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื(นในหนังสือยืนยัน ผู้ยืมตกลงว่าจะส่งมอบหลักประกันให้แก่ผู้ ให้ยืมเมื(อมีการส่ง
มอบหลกัทรัพย์ที(ให้ยืมและจะต้องจดัทําและสง่มอบเอกสารที(จําเป็นทั 8งปวง หรือสั(งการตา่งๆ เพื(อจดัการให้สิทธิ กรรมสิทธิ� และ 
ส่วนได้เสียทั 8งหมดเหนือหลกัประกันที(เกี(ยวข้องนั 8น โอนเปลี(ยนมือมายงัผู้ ให้ยืมโดยปราศจากสิทธิยึดหน่วง หลักประกันและ
ภาระผกูพนัทั 8งปวง 

6.3 หลกัประกันจะต้องอยู่ในประเภทที(ได้ระบุรายการไว้ดงัต่อไปนี 8 ซึ(งหลกัประกันดงักล่าวอาจจะถกูยึดหรือชําระคืนไม่ว่าทั 8งหมด
หรือแตบ่างสว่น ตามข้อกําหนดและเงื(อนไขแหง่ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์นี 8ก็ได้   
(1)    เงินสดเป็นเงินบาท 
(2)  หนงัสือคํ 8าประกนัที(ออกโดยธนาคารพาณิชย์อนัเป็นที(ยอมรับของหรือกําหนดไว้โดยผู้ ให้ยืม 
(3)  หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ใหม ่
(4)  หลกัทรัพย์อื(นใดตามที(บริษัทจะได้มีการประกาศกําหนดเป็นคราวๆ ไป 

6.4   ให้คู่สัญญาตกลงโดยระบุในหนังสือยืนยนัว่าหลักประกันนั 8นจัดให้ไว้สําหรับการให้ยืมหลักทรัพย์รายใด การเปลี(ยนทดแทน
หลกัประกนันั 8น ยอ่มทําได้ตามข้อ 8.6 

6.5 เว้นแตก่ฎระเบียบจะกําหนดไว้เป็นประการอื(น ให้คํานวณมลูคา่หลกัประกนั ดงันี 8 
(1) ในกรณีที(หลกัประกนัเป็นเงินสด หนงัสือคํ 8าประกนั หรือแสตนบายเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Stand-by Letter of Credit) ที(

ได้กําหนดจํานวนเงินไว้เป็นเงินบาท มลูคา่หลกัประกนัได้แก่มลูคา่ที(ตราไว้ และ 
(2) ในกรณีที(หลกัประกันเป็นหลกัทรัพย์ ราคาอ้างอิงได้แก่ราคาปิดของหลกัทรัพย์ดงักล่าวตามที(ได้รายงานไว้โดยตลาด
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รอง (Secondary Market) สําหรับหลกัทรัพย์ดงักล่าว ในวนัทําการก่อนหน้าวนัคํานวณมลูค่าที(เกี(ยวข้อง หรือหากไม่
ปรากฏราคาปิดดงักลา่ว ให้ใช้ราคาอ้างอิงตามกฎระเบียบ 

6.6 คําว่า “มูลค่า” ที(กล่าวถึงในข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี 8ในส่วนที(เกี(ยวกับหลักทรัพย์หรือ
หลกัประกนัใดๆ หมายถึง ราคาหรือมลูคา่อ้างอิงของหลกัทรัพย์หรือหลกัประกนัดงักลา่ว ซึ(งได้กําหนดขึ 8นตามความในวรรคก่อน
หน้านี 8 

7. การปรับมูลค่าหลักประกัน 
7. 1 หากมลูค่ารวมของหลกัประกันสําหรับการยืมหลกัทรัพย์ที(ยงัไม่ได้คืนทั 8งหมดในวนัเดียวกันนั 8นมีมลูค่ารวมน้อยกว่ามลูค่ารวม

ของมูลค่าหลักประกันที(กําหนด ณ เวลาสิ 8นสุดวันทําการวันใดๆ และเมื(อได้รับการร้องขอจากผู้ ให้ยืม ผู้ ยืมจะต้องจัดหา
หลกัประกนัเพิ(มเติมแก่ผู้ ให้ยืมเป็นจํานวนเงินและตามประเภทที(ผู้ ให้ยืมกําหนดขึ 8นตามสมควร เพื(อเพิ(มเติมมลูคา่หลกัประกันที(
ขาดไปให้ครบมูลค่าหลักประกันที(กําหนด หากผู้ ยืมจะต้องโอนหลักประกันเพิ(มเติมนอกเหนือจากเงินสด ผู้ ยืมมีสิทธิตาม
ดลุพินิจของตนที(จะสง่มอบเงินสดในจํานวนที(เทา่กบัมลูคา่หลกัประกนัที(เพิ(มขึ 8นตามที(ผู้ ให้ยืมกําหนดภายใต้บงัคบัของวรรคนี 8 

7.2    หากมลูค่ารวมของหลกัประกันสําหรับการยืมหลกัทรัพย์ที(ยงัไม่ได้คืนทั 8งหมดในวนัเดียวกันนั 8นมีจํานวนเกินกว่ามลูค่ารวมของ
มลูค่าของหลักประกันที(กําหนด ณ เวลาสิ 8นสุดวันทําการวันใดๆ และเมื(อได้รับการร้องขอจากผู้ ยืม ผู้ ให้ยืมจะต้องชําระคืน
หลกัประกันเงินสดดงักล่าวหรือส่งมอบแก่ผู้ยืมซึ(งหลกัประกันที(เทียบเท่าตามที(ผู้ ยืมกําหนดขึ 8นตามสมควร เพื(อลดจํานวนมลู
คา่ที(เกินให้น้อยลง 

7.3    หากคูส่ญัญาทั 8งสองฝ่ายตา่งมีหน้าที(ที(จะต้องสง่มอบหลกัประกนัเพิ(มเติมหรือสง่มอบคืนหลกัประกนัที(เทียบเทา่ให้แก่กนั มลูคา่
ของหลกัประกนัเพิ(มเติมหรือหลกัประกนัที(เทียบเทา่ซึ(งจะต้องสง่มอบหรือสง่มอบคืนโดยคูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายนั 8น จะต้องถกูนํามา
หกักลบกนัก่อนเพื(อหาสว่นตา่งที(คูส่ญัญาฝ่ายหนึ(งมีอยูเ่กินกวา่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งและเป็นจํานวนที(เกินกวา่จํานวนที(คูส่ญัญา
ทั 8งสองฝ่ายตกลงไม่เรียกให้วางหรือคืนหลกัประกัน (“ความเสี$ยงสุทธิ”) ตามที(ระบุไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเพิ(มเติมและ
คู่สัญญาฝ่ายที(มีส่วนต่างเกินกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ(งนั 8นจะต้องส่งมอบหลักประกันเพิ(มเติมหรือส่งมอบคืนหลักประกันที(
เทียบเทา่ให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งเป็นจํานวนเทา่กบัความเสี(ยงสทุธิเทา่นั 8น 

8.  การส่งมอบหลักทรัพย์ที$เทยีบเท่าหรือหลักประกันที$เทยีบเท่า 
8.1 คําว่า “เทียบเท่า” ให้หมายถึง หลักทรัพย์ที(ได้ออกให้โดยผู้ ออกหลักทรัพย์รายเดียวกันและอยู่ในประเภท มีมลูค่าที(ตราไว้ 

ลกัษณะ และจํานวนเช่นเดียวกับหลกัทรัพย์ที(ให้ยืม หรือหลกัทรัพย์ที(เป็นหลกัประกัน แล้วแต่กรณี หากหลกัทรัพย์ดงักลา่วถกู
แปลงสภาพ แบ่งแยก รวม ไถ่ถอน ถกูเสนอซื 8อตามคําเสนอซื 8อหลกัทรัพย์ในการครอบงํากิจการ ถกูเปลี(ยนแปลงมลูคา่ที(ตราไว้ 
มีการออกหลกัทรัพย์ปันผล มีการให้สิทธิผู้ ถือหลกัทรัพย์จองซื 8อหลกัทรัพย์ มีการควบบริษัท หรือการรวมกิจการในรูปแบบอื(น 
หรื่อกรณีอื(นใดที(มีลกัษณะคล้ายคลึงกบักรณีที(ใด้ระบไุว้ข้างต้น และคูส่ญัญาฝ่ายตรงข้ามพงึมีสิทธิที(จะเข้าร่วมในกิจกรรมหรือ
การเปลี(ยนแปลงใดๆ ดงักลา่วได้หากตนยงัคงถือครองหลกัทรัพย์อยู ่ให้คําวา่ “เทียบเทา่” มีความหมายดงัตอ่ไปนี 8 
(1) ในกรณีที(มีการแปลงสภาพ การแบ่งแยก หรือการรวม หรือการเปลี(ยนแปลงมลูค่าที(ตราไว้ได้แก่ หลกัทรัพย์ที(เป็นผล

จากการแปลงสภาพ แบง่แยก หรือรวมหลกัทรัพย์ที(ให้ยืม ทั 8งนี 8 ภายใต้เงื(อนไขที(วา่ได้มีการบอกกลา่วตามข้อ 11.2 แล้ว 
ในกรณีที(การแปลงสภาพ การแบง่แยก หรือการรวมหลกัทรัพย์ดงักลา่วนั 8นจดัทําขึ 8นโดยสมคัรใจ 

(2) ในกรณีของการไถ่ถอน ได้แก่ จํานวนเงินเทา่กบัจํานวนเงินที(ได้จากการไถ่ถอนนั 8น ทั 8งนี 8 หากการไถ่ถอนดงักลา่วเป็นการ
ไถ่ถอนก่อนกําหนดเมื(อมีคําขอให้ไถ่ถอนดงักลา่ว จะต้องมีการบอกกลา่วตามข้อ 11.2 ด้วย 

(3) ในกรณีที(มีการเสนอซื 8อหลักทรัพย์ในการครอบงํากิจการ ได้แก่ จํานวนเงินหรือหลักทรัพย์ที(เป็นค่าตอบแทน หรือ
คา่ตอบแทนอยา่งอื(นที(เป็นทางเลือก ตามที(คูส่ญัญาซึ(งเป็นผู้ ให้ยืมหรือผู้ยืมจะได้บอกกลา่วไว้ตามข้อ 11.2 

(4) ในกรณีที(มีการออกหุ้นทนุ จา่ยเงินปันผลเป็นหุ้น หรือหุ้นโบนสั ได้แก่ หลกัทรัพย์ที(ให้ยืมพร้อมทั 8งหลกัทรัพย์ ที(จดัสรรให้
โดยการจา่ยเงินปันผลเป็นหุ้น หรือหุ้นโบนสั สําหรับหลกัทรัพย์ที(ให้ยืมนั 8น 

(5) ในกรณีการให้สิทธิผู้ ถือหลกัทรัพย์จองซื 8อหลกัทรัพย์ ได้แก่ หลกัทรัพย์ที(ให้ยืมพร้อมด้วยหลกัทรัพย์ที(ได้จดัสรรให้สําหรับ
หลกัทรัพย์ที(ให้ยืมนั 8น ทั 8งนี 8 เมื(อได้มีการบอกกล่าวตามข้อ 11.1 และผู้ ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) ได้ชําระเงินให้แก่
บคุคลภายนอกเป็นจํานวนใดๆ ทั 8งปวงซึ(งจะต้องชําระให้สําหรับหลกัทรัพย์ดงักลา่วแล้ว 

(6) ในกรณีของการควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอื(น ได้แก่ หลักทรัพย์และ/หรือเงินสดที(ได้รับมาสําหรับ
หลกัทรัพย์ที(ให้ยืมอนัเป็นผลของการควบบริษัทหรือรวมกิจการดงักล่าว ทั 8งนี 8 ในกรณีที(การได้สิทธิในหลกัทรัพย์และ
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หรือเงินสดดงักลา่วนั 8นเป็นกรณีสมคัรใจ จะต้องมีการบอกกลา่วตามข้อ 11.2 ด้วย 
(7) ในกรณีที(เกิดเหตุการณ์ที(มีลักษณะคล้ายคลึงกับกรณีต่างๆ ข้างต้น ได้แก่ หลักทรัพย์ที(ให้ยืมพร้อมกับเงินหรือ

หลักทรัพย์เทียบเท่ากับหลักทรัพย์ที(ผู้ ให้ยืมพึงได้รับเกี(ยวกับหลักทรัพย์ที(ให้ยืม อันเป็นผลจากการเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว หากผู้ ให้ยืมยังคงถือหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่หรือหมายเฉพาะเงินหรือหลักทรัพย์เทียบเท่าดังกล่าวที(แทนที(
หลกัทรัพย์ที(ให้ยืม 

8.2  หากเหตกุารณ์ตา่งๆ ตามที(ได้ระบไุว้ในวรรคแรกของข้อนี 8ยงัผลให้หลกัทรัพย์ใดๆ ที(ให้ยืมไว้ภายใต้ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์
รายการใดถกูแทนที(ทั 8งหมดด้วยเงินสดแล้ว ให้ธุรกรรมการให้ยืมสําหรับหลกัทรัพย์ดงักล่าวนั 8นสิ 8นสดุลง และให้ผู้ยืมชําระเงิน
จํานวนดงักล่าวแก่ผู้ ให้ยืมภายในวนัทําการใดที(คู่สญัญาตกลงกันไว้ หลงัจากวนัที(ได้กําหนดไว้สําหรับการชําระเงินโดยผู้ออก
หลกัทรัพย์ดงักลา่วนั 8น หากเหตกุารณ์ดงักลา่วยงัผลให้หลกัทรัพย์ใดๆ ที(เป็นหลกัประกนัถกูแทนที(ด้วยเงินสด ผู้ ให้ยืมอาจยดึถือ
เงินจํานวนดงักลา่วไว้เป็นหลกัประกนัแทนที(หลกัทรัพย์ที(ถกูทดแทนนั 8นก็ได้ 

8.3  ภายใต้บงัคบัแหง่ข้อ 8.2 ผู้ยืมตกลงจะสง่มอบหลกัทรัพย์เทียบเทา่ตามข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์นี 8 
และตามข้อกําหนดของหนงัสือยนัยนัหรือเมื(อผู้ ให้ยืมเรียกให้ดําเนินการหากกฎระเบียบยอมให้ทําได้ อนึ(ง ผู้ยืมตกลงจะสง่มอบ
หลกัทรัพย์เทียบเท่าภายใต้ธุรกรรมการให้ยืมใดๆ เพื(อมิให้ธุรกรรมการให้ยืมดังกล่าวคงค้างอยู่เป็นเวลาเกินกว่าระยะเวลาที(
กฎระเบียบจะพงึอนญุาต ทั 8งนี 8 โดยมิต้องคํานึงถึงข้อกําหนดการสง่มอบที(กลา่วมาข้างต้น ในการสง่มอบหลกัทรัพย์เทียบเทา่ ผู้
ยืมจะต้องจดัทําและส่งมอบเอกสารอนัจําเป็นทั 8งปวงพร้อมทั 8งออกคําสั(งต่างๆ เพื(อจดัการให้มีการโอนสิทธิ กรรมสิทธิ� ส่วนได้
เสียทั 8งหมดในหลกัทรัพย์เทียบเทา่นั 8นเปลี(ยนมือไปยงัผู้ ให้ยืมโดยปราศจากสิทธิยดึหน่วง สิทธิหลกัประกนั และภาระผกูพนัใดๆ 
ทั 8งสิ 8น 

8.4 ภายใต้บงัคบัแห่งข้อ 12 และข้อกําหนดต่างๆ ในหนังสือยืนยนั ผู้ ให้ยืมอาจจะเรียกร้องให้มีการสง่มอบหลกัทรัพย์เทียบเทา่ใดๆ 
และทั 8งปวงในเวลาใดก็ใด้ โดยจดัส่งหนงัสือบอกกล่าวแจ้งให้ทราบลว่งหน้าในวนัทําการวนัใดวนัหนึ(ง โดยระบุถึงวนัที(ประสงค์
ให้สง่มอบ ซึ(งวนัดงักลา่วจะต้องไมเ่ร็วกวา่กําหนดเวลาสง่มอบมาตรฐานสําหรับหลกัทรัพย์ประเภทนั 8นๆ และผู้ยืมจะต้องสง่มอบ
หลกัทรัพย์เทียบเทา่ดงักลา่วก่อนวนัสิ 8นสดุของระยะเวลาที(ได้ระบไุว้ในหนงัสือบอกกลา่วนั 8น 

8.5 ผู้ ให้ยืมตกลงจะส่งมอบหลกัทรัพย์เทียบเท่าตามข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์นี 8 และตามข้อกําหนด
อื(นๆ ที(ระบไุว้ในหนงัสือยืนยนั 

8.6 ผู้ยืมอาจจะเรียกให้ชําระคืนหลกัประกันที(เป็นเงินสด หรือเรียกให้สง่มอบหลกัประกันเทียบเท่าได้เป็นคราวๆ ไป ก่อนที(จะถึงวนั
อันพึงจะต้องชําระคืนหรือส่งมอบหลักประกันเทียบเท่านั 8น ทั 8งนี 8 ในขณะที(ทําการชําระคืนเงินหรือส่งมอบหลักประกัน ผู้ ยืม
จะต้องสง่มอบหลกัประกนัอื(นทดแทนที(เป็นที(ยอมรับของผู้ ให้ยืม 
อนึ(ง คูส่ญัญาตกลงกนัอีกวา่ 
(1) ในกรณีที(มีการส่งมอบหลักประกันอื(นๆ (นอกจากหลักประกันที(เป็นเงินสด) ที(อาจก่อให้เกิดเงินได้ใดๆ ผู้ ยืมอาจ

เรียกร้องให้มีการสง่มอบหลกัประกนัเทียบเทา่ภายในเวลาอนัควร เพื(อทําให้มีการสง่มอบหลกัประกนัเทียบเทา่ดงักล่าว
ก่อนถึงวันที(กําหนดสิทธิในการได้รับเงินได้ดงักล่าว ในเวลาเดียวกันกับเวลาที(ทําการส่งมอบดงักล่าว ผู้ ยืมดังกล่าว
จะต้องสง่มอบหลกัประกนัทดแทนซึ(งเป็นที(ยอมรับของผู้ ให้ยืมและ 

(2) ในกรณีที(ไม่มีการส่งมอบหลกัประกันเทียบเท่าตามข้อ 8.6 (1) ข้างต้น ผู้ ให้ยืมจะต้องชําระเงินให้แก่ผู้ยืมเป็นจํานวน
เทา่กบัเงินได้จํานวนดงักลา่ว ภายในวนัที(ได้กําหนดไว้สําหรับการชําระเงินได้เชน่นั 8นโดยผู้ออกหลกัทรัพย์ดงักลา่วนั 8น 

8.7 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 12 และข้อกําหนดอื(นๆ ของหนังสือยืนยัน ผู้ ยืมอาจจะบอกเลิกธุรกรรมการยืมหลักทรัพย์รายการใด
รายการหนึ(ง ณ เวลาใดเวลาหนึ(งก็ได้และส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าให้แก่ผู้ ให้ยืม และผู้ ให้ยืมจะต้องยอมรับการส่งมอบ
หลักทรัพย์เทียบเท่าและชําระคืนหลักประกันที(เป็นเงินสดในเวลาเดียวกับการยอมรับการส่งมอบ หรือส่งมอบหลักประกัน
เทียบเทา่ให้แก่ผู้ยืม แตท่ั 8งนี 8 ผู้ยืมจะต้องมีหนงัสือบอกกลา่วแจ้งให้ผู้ ให้ยืมทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 (หนึ(ง) วนัทําการ 

8.8 ในกรณีที(ผู้ ยืมไม่ส่งมอบหลกัทรัพย์เทียบเท่าภายในวนัที(กําหนดให้มีการสง่มอบดงักล่าวแล้ว หลงัจากที(ได้บอกกล่าวให้ทราบ
ล่วงหน้า และเมื(อครบกําหนดระยะเวลาผ่อนผันซึ(งจะไม่น้อยไปกวา่ระยะเวลาสง่มอบมาตรฐานสําหรับหลกัทรัพย์เทียบเทา่นั 8น
แล้ว ผู้ ให้ยืมอาจจะซื 8อหลกัทรัพย์เทียบเท่าในจํานวนเดียวกันนั 8นในวนัเปิดซื 8อขายหลกัทรัพย์วันแรกถัดจากวนัที(ครบกําหนด
ระยะเวลาผ่อนผัน ตามที(ได้ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวก็ได้ และผู้ ยืมจะต้องรับผิดชอบชําระเงินคืนแก่ผู้ ให้ยืมเพื(อชดเชยค่า
ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยทั 8งปวงที(เกิดขึ 8นแก่ผู้ ให้ยืมเนื(องจากการซื 8อดงักลา่วภายในระยะเวลาที(ผู้ ให้ยืมแจ้งให้ทราบดงักลา่วด้วย 
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8.9 ผู้ ให้ยืมจะต้องชําระดอกเบี 8ยในหลกัประกนัที(เป็นเงินสดให้แก่ผู้ยืมในอตัราที(ได้ระบุไว้ในหนงัสือยืนยนัหรืออตัราตามที(คู่สญัญา
อาจจะตกลงกันเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นครั 8งคราวไป ดอกเบี 8ยจะคิดคํานวณนับจากและรวมถึงวนัที(ผู้ ให้ยืมได้รับหลกัประกนั
เป็นเงินสดดังกล่าว และจนกว่า (แต่ไม่รวมถึง) วันที(ได้มีการชําระคืนหลักประกันที(เป็นเงินสดให้แก่ผู้ ยืม และคํานวณตาม
จํานวนวนัที(ผ่านพ้นไปจริง 

 
9. ค่าธรรมเนียม 

9. 1 ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ (“ค่าธรรมเนียม”)  ให้คํานวณในอัตราที(ได้ระบุไว้ในหนังสือยืนยัน โดยคิดคํานวณ
คา่ธรรมเนียมเป็นรายวนัจากมลูคา่ของหลกัทรัพย์ที(ให้ยืมตอ่วนั โดยถือวา่ปีหนึ(งมี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วนั และตามจํานวน
วนัที(ผ่านพ้นไปจริง โดยให้นบัรวมวนัที(ผู้ ให้ยืมสง่มอบหลกัทรัพย์ที(ให้ยืมด้วย แตไ่มร่วมถึงวนัที(ผู้ยืมสง่มอบหลกัทรัพย์เทียบเทา่   

9. 2 เว้นแตคู่ส่ญัญาจะได้ตกลงกนัไว้เป็นอยา่งอื(นตามที(ใด้ระบไุว้ในหนงัสือยืนยนั ให้ผู้ ให้ยืมคํานวณคา่ธรรมเนียม ณ วนัเริ(มต้นของ
เดือนแตล่ะเดือนสําหรับเดือนตามปฏิทินก่อนหน้านั 8น ผู้ยืมจะต้องชําระคา่ธรรมเนียมไมช้่ากวา่วนัทําการซึ(งเป็นวนัครบรอบหนึ(ง
สปัดาห์หลงัจากวนัทําการวนัสดุท้ายของเดือนปฏิทินที(เกี(ยวข้องกบัการชําระเงินจํานวนดงักลา่ว ทั 8งนี 8เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงไว้
เป็นประการอื(นในหนงัสือยืนยนั 

10.  การชดเชยสิทธิประโยชน์  
10.1 ในช่วงระยะเวลาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และยังไม่ได้มีการส่งคืนหลักทรัพย์ที(ให้ยืมหรือหลักประกันนั 8น หากผู้ ออก

หลกัทรัพย์ที(ให้ยืมหรือหลกัประกันมีการให้สิทธิประโยชน์ตา่งๆ เช่น เงินปันผลหรือดอกเบี 8ย เป็นต้น แก่ผู้ยืมหรือผู้ ให้ยืมที(เป็นผู้
ถือหลกัทรัพย์ที(ให้ยืมหรือหลกัประกันหรือตราสารที(เป็นหลกัประกนั และเป็นสิทธิประโยชน์ที(คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งพึงได้รับหาก
ยังคงถือหลักทรัพย์ที(ให้ยืมหรือหลักประกันไว้ (แล้วแต่กรณี) ผู้ ยืมหรือผู้ ให้ยืมที(ถือหลักทรัพย์ที(ให้ยืมหรือหลักประกันอยู่ใน
ขณะนั 8นตกลงจ่ายชดเชยสิทธิประโยชน์ดงักล่าวให้แก่ที(คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ(งนั 8น เป็นเงินจํานวนเท่ากับสิทธิประโยชน์ที(ผู้ ออก
หลกัทรัพย์หรือตราสารจ่ายให้แก่ผู้ยืมหรือผู้ ให้ยืมที(เป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์หรือตราสารนั 8น ทั 8งนี 8 ไม่ว่าผู้ยืมหรือผู้ ให้ยืมที(เป็นผู้ ถือ
หลกัทรัพย์หรือตราสารนั 8นจะได้รับสิทธิประโยชน์นั 8นหรือไม่ก็ตาม เว้นแตคู่ส่ญัญาจะได้ตกลงกนัเป็นอยา่งอื(นเป็นหนังสือ โดยผู้
ยืมหรือผู้ ให้ยืมที(เป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์หรือตราสารนั 8นนําหลกัทรัพย์ที(ยืมไปดงักลา่วมาสง่มอบให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งโดยเร็ว 
แตไ่มเ่กิน 3 (สาม) วนัทําการหลงัจากวนัที(พงึได้รับสิทธิประโยชน์นั 8น    

10.2 ในกรณีที(มีการผิดนัดชําระเงินจํานวนดงักล่าวไว้ในข้อ 10.1 คู่สญัญาฝ่ายที(ผิดนัดจะต้องรับผิดชอบชําระดอกเบี 8ยสําหรับเงิน
จํานวนดงักลา่วนบัตั 8งแตว่นัที(ครบกําหนดชําระเงินจนถึงวนัที(ชําระเงินเสร็จสิ 8นในอตัราดอกเบี 8ยสงูสดุตามที(กําหนดไว้ในประกาศ
ของบริษัท (ปัจจบุนัอตัราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี) ทั 8งนี 8 คู่สญัญาฝ่ายที(ผิดนัดตกลงให้สิทธิบริษัทเปลี(ยนแปลงอตัราดอกเบี 8ย 
ดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอมอีกแต่อย่างใด และให้การเปลี(ยนแปลงอัตราดอกเบี 8ยแต่ละคราวมีผลสมบูรณ์
ตั 8งแตว่นัที(บริษัทมีประกาศเปลี(ยนแปลงอตัราดอกเบี 8ยดงักลา่ว  

11. การจัดสรรหลักทรัพย์และสิทธิประโยชน์อื$นในหลักทรัพย์ 
11.1    การเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม หากหลกัทรัพย์ที(ให้ยืมหรือหลกัประกนัเป็นหุ้น และมีการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม

โดยผู้ออกหุ้นดงักลา่วแล้ว ผู้ ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแตก่รณี) ซึ(งพงึจะได้สิทธิเข้าร่วมในการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมดงักล่าว
หากคู่สญัญานั 8นถือหลกัทรัพย์หรือหลกัประกนันั 8นอยู่ จะต้องมีหนังสือบอกกลา่วแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ(งทราบถึงความประสงค์ของ
ตนในการจองซื 8อหุ้นใหม่หรือหลกัทรัพย์อื(นๆ ที(ออกใหม่ภายในเวลาที(ตกลงกนัไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเพิ(มเติม ก่อนวนัแรก
ของระยะเวลาปิดการโอนหลกัทรัพย์ที(เสนอขายดงักลา่ว พร้อมกบัชําระราคาจองซื 8อจนเต็มจํานวนสําหรับหุ้นหรือหลกัทรัพย์อื(น
ที(ประสงค์จะจองซื 8อนั 8น เมื(อคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งได้รับหนงัสือบอกกลา่วและได้รับการชําระเงินดงักลา่วแล้ว ให้คูส่ญัญาอีกฝ่าย
หนึ(งจัดให้มีการจองซื 8อหุ้นหรือหลักทรัพย์ที(มีการเสนอขายดงักล่าวหรือส่งมอบหุ้นหรือหลกัทรัพย์ที(เทียบเท่าตามคําสั(งของ
คูส่ญัญาที(เป็นผู้ ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแตก่รณี) หากไมมี่การสง่หนงัสือบอกกลา่ว และ/หรือการชําระเงินภายในระยะเวลาตามที(
ได้ระบไุว้แล้ว ผู้ ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแตก่รณี) ไมมี่หน้าที(ต้องจองซื 8อหุ้นหรือหลกัทรัพย์ที(ออกใหมด่งักลา่วแตอ่ยา่งใด 

11.2 สิทธิอื(นๆ ในส่วนของหลักทรัพย์ที(ให้ยืมหรือหลักทรัพย์ที(เป็นหลักประกันใดๆ หากสิทธิใดๆ เกี(ยวกับการแปลงสภาพ การ
แบง่แยก การรวม การเปลี(ยนมลูคา่ที(ตราไว้ การไถ่ถอนก่อนกําหนด สิทธิอนัเกิดขึ 8นจากคําเสนอซื 8อเพื(อการครอบงํากิจการ การ
ควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอื(น หรือสิทธิอื(นๆ อนัจําต้องได้รับการตดัสินใจใช้สิทธิโดยผู้ทรงนั 8น สามารถใช้สิทธิได้
แล้ว ให้ผู้ ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) (ซึ(งพึงมีสิทธิดังกล่าวหากคู่สัญญาดังกล่าวยังคงถือหลกัทรัพย์นั 8นอยู่) มีหนังสือบอก
กลา่วแจ้งให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งทราบถึงการเลือกใช้สิทธิของตนก่อนวนักําหนดสิทธทีเกี(ยวข้องเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 (ห้า) วนั
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ทําการเมื(อได้รับการบอกกลา่ว เชน่นั 8น ให้คูล่ญั�ฺาอีกฝ่ายหนึ(งดงักลา่วใช้ความพยายามอยา่งเต็มที(ของตนในการใช้หรือบงัคบั
ตามสิทธิดงักลา่ว หากไมมี่การบอกกลา่วข้างต้น คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งไมจํ่าต้องใช้หรือบงัคบัตามสิทธิดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

12. กรณีผิดนัดผิดสัญญา 
12.1 มีเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ(งหรือหลายเหตกุารณ์ดงัต่อไปนี 8เกิดขึ 8น ให้ถือว่าเป็นกรณีผิดนัดผิดสญัญาตามข้อกําหนดเพิ(มเติม

เกี(ยวกบัการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์นี 8  
(1) ผู้ยืมหรือผู้ ให้ยืมไม่ชําระหรือไม่ชําระคืนหลกัประกันที(เป็นเงินสด หรือไม่ส่งมอบหลกัประกันหรือหลกัประกนัเทียบเทา่ 

หรือไม่ปฏิบัติภาระหน้าที(ในการชําระเงินหรือส่งมอบใดๆ ตามที(ได้ระบุไว้ในข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและ
ให้ยืมหลกัทรัพย์นี 8 (แล้วแตก่รณี) ณ วนัครบกําหนดชําระหรือสง่มอบ 

(2) กรณีใดกรณีหนึ(งอนัเป็นข้อสมมตุิฐานตามกฎหมายข้อหนึ(งของการมีหนี 8สินล้นพ้นตวัตาม พระราชบญัญัติล้มละลาย 
พ.ศ. 2483 ฉบับแก้ไขเพิ(มเติม เกิดขึ 8นกับผู้ ให้ยืมหรือผู้ ยืมและคู่สัญญาฝ่ายที(ไม่ผิดนัด ได้มีหนังสือบอกกล่าวต่อ
คู่สญัญาฝ่ายที(ผิดนัดแล้ว (ยกเว้นในกรณีที(มีการยื(นคําร้องขอให้มีการฟื8นฟกิูจการ การเลิกบริษัท หรือกระบวนวิธีใน
ลกัษณะเดียวกันนั 8นใดๆ หรือการแต่งตั 8งผู้ ชําระบญัชีหรือพนกังานเจ้าหน้าที(ในลกัษณะเดียวกนันั 8นของคู่สญัญาฝ่ายที(
ผิดนดั ซึ(งในกรณีเชน่นั 8นไมจํ่าต้องมีการบอกกลา่วดงักลา่ว) 

(3) กรณีใดกรณีหนึ(งอนัเป็นข้อสมมตุิฐานตามกฎหมายข้อหนึ(งของการมีหนี 8สินล้นพ้นตวัตาม พระราชบญัญัติล้มละลาย 
พ.ศ. 2483 ฉบบัแก้ไขเพิ(มเติม เกิดขึ 8นในสว่นของผู้คํ 8าประกนัในกรณีที(มีการมอบหนงัสือคํ 8าประกนัเป็นหลกัประกนั หรือ
ธนาคารผู้ ออกในกรณีที(มีการออกหนังสือสแตนบายเล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื(อเป็นหลกัประกัน หรือผู้ คํ 8าประกัน หรือ
ธนาคารผู้ออกได้รับคําสั(งจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้ กํากับดแูลอื(นๆ ให้ระงบัการดําเนินธุรกิจตามปกติของตน
ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึ(ง หรือระงบัการชําระเงินจํานวนใดตามภาระหน้าที(ในการชําระเงินของตน หรือการประกอบธุรกิจ
ของตนไม่ว่าทั 8งหมดหรือแต่บางส่วนตกอยู่ภายใต้การแทรกแชงหรือควบคุมในรูปแบบใดๆ โดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทยหรือผู้ กํากบัดแูลอื(นๆ ของสถาบนัการเงินดงักลา่ว และผู้ยืมไมอ่าจจดัหาหลกัประกันทดแทนอนัเป็นที(ยอมรับของผู้
ให้ยืมเพื(อแลกเปลี(ยนกับหนังสือคํ 8าประกันหรือหนังสือสแตนบายเล็ตเตอร์ออฟเครดิตที(ได้ออกให้โดยสถาบนัการเงิน
ดงักลา่วภายในระยะเวลาที(ได้ระบไุว้โดยผู้ ให้ยืม 

(4) คํารับรองหรือคํารับประกันใดๆ ที(ผู้ ให้ยืมหรือผู้ยืมได้ให้ไว้นั 8นไม่ถกูต้องหรือไม่เป็นความจริงในเรื(องอนัมีนัยสําคัญใน
ขณะที(ให้หรือให้ซํ 8า หรือถือวา่ให้หรือให้ซํ 8า 

(5) ผู้ ให้ยืมหรือผู้ยืมยอมรับต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ(งว่าตนไม่สามารถชําระหนี 8หรือประสงค์จะไม่ชําระหนี 8ใดๆ ของตนตาม
ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์นี 8และ/หรือหนี 8เกี(ยวกับการให้ยืมใดๆ ตามข้อกําหนดเพิ(มเติม
เกี(ยวกบัการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์นี 8 

(6) คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งผิดนดัหรือไมป่ฏิบตัิตามเงื(อนไขข้อหนึ(งข้อใดของข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการยืมและให้ยืม
หลกัทรัพย์นี 8 

12.2 หากเกิดกรณีผิดนัดผิดสญัญากับฝ่ายคู่สญัญาฝ่ายหนึ(ง ให้หนี 8ในการชําระเงินและในการส่งมอบของคู่สญัญาทั 8งสองภายใต้
ธุรกรรมการยืมและ/หรือให้ยืมหลกัทรัพย์ทั 8งปวงซึ(งอยูภ่ายใต้บงัคบัแห่งข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์
นี 8 ถึงกําหนดชําระและ/หรือถึงกําหนดสง่มอบในทนัทีที(เกิดกรณีผิดนดัผิดสญัญาดงักลา่วขึ 8น (“วันเลิกสัญญา”) คูส่ญัญาฝ่ายที(
ผิดนัดจะต้องรับผิดต่อคู่สญัญาฝ่ายที(ไม่ผิดนัดสําหรับจํานวนค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายหรือค่าบริการวิชาชีพอื(นๆ บรรดาที(
เกิดขึ 8นตามสมควรแก่คู่สัญญาฝ่ายที(ไม่ผิดนัดเกี(ยวกับหรือเนื(องมาจากกรณีผิดนัดผิดสัญญาแต่ละกรณี พร้อมทั 8งดอกเบี 8ย
สําหรับการทดรองจา่ยคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว ในอตัราดอกเบี 8ยสงูสดุตามที(กําหนดไว้ในประกาศของบริษัท (ปัจจบุนัอตัราร้อยละ 15 
ตอ่ปี) ทั 8งนี 8 คูส่ญัญาฝ่ายที(ผิดนดัตกลงให้สิทธิบริษัทฯ เปลี(ยนแปลงอตัราดอกเบี 8ยดงักล่าว โดยไมต้่องแจ้งหรือขอความยินยอม
อีกแต่อย่างใด และให้การเปลี(ยนแปลงอตัราดอกเบี 8ยแต่ละคราวมีผลสมบูรณ์ตั 8งแต่วนัที(บริษัทฯ มีประกาศเปลี(ยนแปลงอตัรา
ดอกเบี 8ยดงักลา่ว และให้คูส่ญัญาฝ่ายที(ไมผิ่ดนดัคํานวณมลูคา่ (ตามที(ได้นิยามไว้ในข้อ 6.6) ของหลกัทรัพย์เทียบเทา่ พร้อมทั 8ง
มลูค่า (ตามที(ได้นิยามไว้ในข้อ 6.6) ของหลกัประกันเทียบเท่า ซึ(งจะต้องส่งมอบให้ ณ วนัเลิกสญัญา หลงัจากที(ได้พิจารณาถึง
มลูค่าของหลกัทรัพย์ที(ให้ยืม มลูค่าของหลกัประกัน ค่าธรรมเนียมการให้ยืมที(ค้างชําระ ค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายและอื(นๆ 
รวมทั 8งเงินจํานวนอื(นๆ ที(ชําระไปหรือจะต้องชําระด้วยเหตแุหง่การผิดนดัดงักลา่วมาพิจารณาแล้ว ให้นํายอดเงินที(คูส่ญัญาฝ่าย
หนึ(งจะต้องชําระมาหกักลบกับยอดเงินที(คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ(งจะต้องชําระ และให้คู่สญัญาฝ่ายที(มีสิทธิเรียกร้องอันมีมลูค่า
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จํานวนน้อยกวา่ตามที(ได้ระบไุว้ข้างต้นนั 8น เป็นฝ่ายต้องชําระยอดเงินคงเหลือเทา่นั 8น ทั 8งนี 8 ให้ชําระภายในวนัที(เลิกสญัญา 
12.3 กรณีคูส่ญัญาฝ่ายตรงข้ามกบับริษัทเป็นคูส่ญัญาฝ่ายที(ผิดนดั คูส่ญัญาฝ่ายที(ผิดนดัยินยอมให้บริษัทในฐานะคูส่ญัญาฝ่ายที(ไม่

ผิดนดั มีสิทธินําเงินหรือหลกัทรัพย์ที(วางไว้หรือฝากไว้ในครอบครองของบริษัทฯ ออกขายหรือนํามาหกัชําระหนี 8 หรือดําเนินการ
ตามวิธีการที(บริษัทฯ เห็นสมควร เพื(อนําเงินที(ได้มาหกักลบลบหนี 8ทั 8งหมดหรือบางสว่นได้ทนัที โดยไม่ต้องขอความยินยอมจาก
คูส่ญัญาฝ่ายที(ผิดนดัอีกแตอ่ยา่งใด ทั 8งนี 8 ไมเ่ป็นการตดัสิทธิบริษัทในการเรียกร้องจากคูส่ญัญาที(ผิดนดัในหนี 8สว่นที(ยงัค้างชําระ 

 
12.4 คูส่ญัญาตกลงให้ดําเนินการในกรณีที(มีการผิดนดั ดงันี 8 

(1) ในกรณีที(ผู้ ยืมไม่คืนหลักทรัพย์ที(ยืม และ/หรือผลประโยชน์ที(ได้จากหลักทรัพย์ที(ยืมแก่ผู้ ให้ยืม ผู้ ยืมตกลงให้ผู้ ให้ยืม
ดําเนินการ ดงันี 8 
1) ผู้ยืมตกลงให้ผู้ ให้ยืมทําการยืมหลกัทรัพย์ ประเภท ชนิด และจํานวนเดียวกัน จากผู้ ให้ยืมรายอื(น โดยค่าใช้จา่ย

ของผู้ยืมหรือให้ผู้ ให้ยืมดําเนินการซื 8อหลกัทรัพย์ที(เหมือนกนัในปริมาณเทา่กนั เพื(อทดแทนหลกัทรัพย์ที(ผู้ยืมมิได้
ส่งมอบ โดยค่าใช้จ่ายของผู้ยืม หากผู้ ให้ยืมได้ชําระเงินทดรองแทนผู้ยืม ผู้ ยืมตกลงชําระหนี 8คืนผู้ ให้ยืมพร้อม
ดอกเบี 8ยในอตัราตามที(ระบใุนข้อ 12.2 

2) ผู้ยืมตกลงให้ผู้ ให้ยืมมีสิทธิบงัคบัหลกัประกนัได้ทนัที ในกรณีหลกัประกันเป็นเงินสด ผู้ ให้ยืมมีสิทธินําเงินนั 8นไป
หักชําระหนี 8 หรือนําเงินไปซื 8อหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามจํานวนหลกัทรัพย์ซึ(งผู้ยืมมี
หน้าที(ต้องคืน ถ้าเงินสดไม่เพียงพอ ผู้ ให้ยืมอาจชําระค่าซื 8อพร้อมค่าธรรมเนียมในการซื 8อขายแทนล่วงหน้า ใน
กรณีหลกัประกันประเภทอื(นนอกจากเงินสด ผู้ยืมตกลงให้ผู้ ให้ยืมบงัคบัขายหลกัประกันซึ(งผู้ยืมวางไว้ เพื(อนํา
เงินมาชําระค่าหลกัทรัพย์ ค่าใช้จ่ายที(เกิดขึ 8นตามข้อ 12.2 โดยอาจนําออกขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยเพื(อนําเงินมาหกัชําระหนี 8 

(2) ในกรณีที(ผู้ ให้ยืมผิดนัดไม่คืนหลกัประกันแก่ผู้ยืม และ/หรือผลประโยชน์จากหลกัประกันนั 8นแก่ผู้ยืม ผู้ ให้ยืมตกลงให้ผู้
ยืมมีสิทธิซื 8อหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในหลกัทรัพย์ประเภทเดียวกนั ปริมาณเดียวกนัหลกัทรัพย์ที(
สง่มอบเป็นหลกัประกนั โดยคา่ใช้จา่ยของผู้ ให้ยืม และ/หรือนําหลกัทรัพย์ที(ยืมออกขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยเพื(อนําเงินมาชําระหนี 8 

13. การบอกเลิก 
13.1 นอกเหนือจากการบอกเลิกธุรกรรมตามข้อ 15 ของข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการให้บริการทางการเงิน ภายใต้ดลุพินิจของ

ผู้ ยืมหรือผู้ ให้ยืมแต่เพียงผู้ เดียว ผู้ ยืมหรือผู้ ให้ยืมอาจบอกเลิกธุรกรรมและเรียกให้ส่งมอบคืนหลักทรัพย์เทียบเท่าหรือ
หลกัประกนัเทียบเทา่ (แล้วแตก่รณี) ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยการสง่หนงัสือบอกกลา่วลว่งหน้าไปยงัคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งอยา่งน้อย 
[3 (สาม) วันทําการ] โดยระบุวนัที(ที(คาดว่าจะมีการส่งมอบ ทั 8งนี 8 ระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าวันส่งมอบมาตรฐาน
สําหรับการซื 8อหลักทรัพย์เทียบเท่าหรือการซื 8อหลักประกันเทียบเท่า (แล้วแต่กรณี) โดยผู้ ยืมหรือผู้ ให้ยืมจะต้องส่งมอบคืน
หลกัทรัพย์เทียบเทา่หรือหลกัประกนัเทียบเทา่ (แล้วแตก่รณี) ภายในระยะเวลาตามที(กําหนดในหนงัสือบอกกลา่วดงักลา่ว 
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บันทกึแนบท้ายข้อกําหนดเพิ$มเตมิเกี$ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

(กรณีลูกค้าผู้ให้ยืม – บัญชีเงนิสด บัญชีวางเงนิล่วงหน้า) 

 

1. การเปิดบัญชี วธีิการให้ยืมหลักทรัพย์ ลกูค้าผู้ให้ยืมแจ้งความประสงค์จะให้ยืมหลกัทรัพย์ต้องปฏิบตั ิดงันี 8 

1.1 เปิดบญัชีซื 8อขายหลกัทรัพย์ประเภทบญัชีเงินสด 

1.2 ลงนามในใบแสดงความจํานงให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือแสดงความจํานงให้ยืมหลกัทรัพย์ด้วยวิธีอื(นใดตามที(บริษัทฯ กําหนด 

2.    ระยะเวลาในการให้ยืมหลักทรัพย์ การให้ยืมหลกัทรัพย์จะให้ยืมติดต่อกนัไม่เกิน 1 ปี คู่สญัญาอาจตกลงให้มีการต่ออายกุารให้ยืมและให้สทิธิแก่

ลกูค้าผู้ ให้ยืมในการถือครองหลกัประกนัต่อไป หรือต่ออายุสิทธิการในการถือครองดงักล่าว โดยการส่งหนงัสือบอกกล่าวไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ(ง

ล่วงหน้าอย่างน้อย [3 (สาม) วนัทําการ] ก่อนการสิ 8นสดุอายุการให้ยืม ทั 8งนี 8 ในเวลาเดียวกันกับข้อตกลงในการต่ออายุ บริษัทฯ จะส่งหนงัสือยืนยนั

ให้แก่ลกูค้าโดยไม่ชกัช้าและให้ถือว่าหลกัประกนัและหลกัทรัพย์ได้มีการสง่มอบแล้ว (เว้นแตคู่ส่ญัญาจะมีข้อตกลงเป็นอย่างอื(น) 

3.    การจัดสรรการยืมหลักทรัพย์ กรณีมีลกูค้าผู้ ให้ยืมหลายรายที(พร้อมจะให้ยืมหลกัทรัพย์อย่างเดียวกันในเวลาเดียวกัน บริษัทฯ จะจดักระบวนการ

จดัสรรการยืมหลกัทรัพย์จากลกูค้าผู้ให้ยืมแตล่ะรายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสโดยมีหลกัเกณฑ์ ดงันี 8 

3.1 เลือกอตัราคา่ธรรมเนียมการให้ยืมตํ(าที(สดุก่อน 

3.2 เลือกจํานวนหุ้นที(ให้ยืมมากที(สดุก่อน 

3.3 เลือกตามลําดบัเวลาของการแจ้งความจํานงในการให้ยืม (เข้าก่อน-ออกก่อน) 

4.   ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน คู่สญัญาทั 8งสองฝ่ายตกลงกําหนดประเภทหลกัประกันเป็นเงินสดสกุลบาท หลกัประกันจะต้องไม่มีภาระคํ 8า

ประกัน หนี 8สินอื(นหรือภาระผูกพนัใดๆ ทั 8งนี 8 หากมีการเปลี(ยนแปลงใดๆ คู่สญัญาทั 8งสองฝ่ายจะต้องตกลงร่วมกนั โดยบริษัทจะวางหลกัประกนัขั 8นตํ(า

ให้ลกูค้าผู้ ให้ยืม ไม่น้อยกว่าอตัราร้อยละ 100 (หนึ(งร้อย) ของมูลค่าหลกัทรัพย์ที(ยืม โดยลกูค้าผู้ ให้ยืมตกลงจะฝากเงินสดหลกัประกนัไว้กับบริษัทใน

บญัชี “บริษัทหลกัทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั เพื(อลกูค้า” โดยลกูค้าผู้ให้ยืมจะไม่ได้รับผลประโยชน์จากเงินสดหลกัประกนัสว่นนี 8 

5. การคาํนวณมูลค่าหลักประกัน และการฝาก/ถอนหลักประกัน 

5.1 กรณีมลูคา่หลกัทรัพย์ในราคาตลาดลดลงทําให้อตัราหลกัประกนัเพิ(มขึ 8นมากกว่าอตัราหลกัประกนัขั 8นตํ(าในข้อ 5 บริษัทฯ อาจจะพิจารณาเรียก

หลกัประกันจากบญัชี “บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จํากัด เพื(อลูกค้า” คืนจากลูกค้าผู้ ให้ยืมภายใน 1 วันทําการนับจากวนัที(

คํานวณมลูคา่ โดยให้อตัราหลกัประกนัเทา่กบัอตัราหลกัประกนัขั 8นตํ(าในข้อ 4 

5.2 กรณีมูลค่าหลกัทรัพย์ในราคาตลาดเพิ(มขึ 8นทําให้อตัราหลกัประกันลดลงตํ(ากว่าอตัราหลกัประกนัขั 8นตํ(าในข้อ 4 บริษัทฯ จะนําส่งหลกัประกนั

เพิ(มเข้าบัญชี “บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จํากัด เพื(อลูกค้า” ภายใน 1 วันทําการนับจากวันที(ต้องเรียกเพิ(ม โดยให้อัตรา

หลกัประกนัเทา่กบัอตัราหลกัประกนัขั 8นตํ(าในข้อ 4 

6. การเรียกคืนหลักทรัพย์ที$ให้ยืม/การคืนหลักทรัพย์ที$ยืม 

6.1 ลกูค้าผู้ ให้ยืมมีสิทธิเรียกคืนหลกัทรัพย์ที(ให้ยืมได้ทั 8งจํานวน โดยสามารถแจ้งบริษัทฯ ได้ทกุวนัทําการก่อน 16.00 น. โดยแจ้งด้วยตนเองผ่าน

ระบบตามที(บริษัทฯ กําหนดให้เป็นช่องทางสําหรับลกูค้า หรือแจ้งผ่านผู้แนะนําการลงทนุ หรือแจ้งด้วยวิธีการอื(นใดตามที(บริษัทฯ กําหนด 

6.2 บริษัทฯ มีสทิธิคืนหลกัทรัพย์ที(ยืมได้ โดยสามารถแจ้งลกูค้าผู้ให้ยืมได้ทกุวนัทําการก่อน 17.00 น. และจะนําสง่เอกสารยืนยนัรายการให้ลกูค้าผู้

ให้ยืม พร้อมสง่มอบหลกัทรัพย์คืนเมื(อบริษัทฯ ได้รับเงินสดหลกัประกนัคืนเรียบร้อยแล้ว 

หมายเหต ุ: 

1. บริษัทฯ มีสิทธิจะคืนหลกัทรัพย์ได้ทนัที หากหลกัทรัพย์ที"ยืมนั#นมีการปิดสมดุทะเบียน เพื"อจะไดร้ับสิทธิใดๆ ก็ตาม เช่น สิทธิในการรับ

เงินปันผล สิทธิในการจองซื#อหุน้เพิ"มทนุ เป็นตน้ โดยลูกคา้ผูใ้หยื้มไม่ถือเป็นการผิดเงื"อนไขการยืม 

2. บริษัทฯ จะดําเนินการสง่คืนหลกัทรัพย์เมื"อไดร้ับหลกัประกนัคืนเรียบร้อยแลว้ 

3. เมื"อผูใ้ห้ยืมขอเรียกคืนหลกัทรัพย์แล้ว สามารถจําหน่ายหลกัทรัพย์ดงักล่าวที"ฝากในบญัชีที"ฝากไว้กบับริษัทฯ ได้ในวนัทําการถดัจาก

วนัที"แจ้งเรียกคืน อย่างไรก็ตาม ผูใ้หยื้มจะโอนหลกัทรัพย์ที"เรียกคืนไดเ้มื"อพน้ 4 วนัทําการนบัแต่วนัที"แจ้งเรียกคืน 
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บันทกึแนบท้ายข้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
(กรณีลูกค้าผู้ยืม – บัญชีเครดิตบาลานซ์) 

 

1. การเปิดบัญชี วิธีการยืมหลักทรัพย์ ลกูค้าผู้ยืมแจ้งความประสงค์จะขอยืมหลกัทรัพย์จะต้องปฏิบตัิ ดงันี 8 

1.1 เปิดบญัชีซื 8อขายหลกัทรัพย์ประเภทบญัชีเครดิตบาลานซ์ 

1.2 ลงนามในใบแสดงความจํานงขอยืมหลกัทรัพย์ หรือแสดงความจํานงขอยืมหลกัทรัพย์ด้วยวิธีอื(นใดตามที(บริษัทฯ กําหนด 

2. ระยะเวลาในการยืมหลักทรัพย์ การยืมหลกัทรัพย์จะยืมติดต่อกนัไม่เกิน 1 ปี คู่สญัญาอาจตกลงให้มีการตอ่อายกุารให้ยืมและให้สิทธิ

แก่บริษัทฯ ในการถือครองหลกัประกนัตอ่ไป หรือต่ออายสุิทธิการในการถือครองดงักลา่ว โดยการส่งหนังสือบอกกลา่วไปยงัคูส่ญัญาอีก

ฝ่ายหนึ(งล่วงหน้าอย่างน้อย [3 (สาม) วนัทําการ] ก่อนการสิ 8นสดุอายกุารให้ยืม ทั 8งนี 8 ในเวลาเดียวกันกับข้อตกลงในการตอ่อาย ุบริษัทฯ 

จะสง่หนงัสือยืนยนัให้แก่ลกูค้าโดยไมช่กัช้าและให้ถือวา่หลกัประกนัและหลกัทรัพย์ได้มีการสง่มอบแล้ว (เว้นแตคู่ส่ญัญาจะมีข้อตกลงเป็น

อยา่งอื(น) 

3. ประเภท / มูลค่าของหลักประกัน / ผลตอบแทนของหลักประกัน 

บริษัทฯ กําหนดประเภทหลกัประกนัเป็นเงินสดและหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยหลกัประกนัจะต้องไม่

มีภาระ คํ 8าประกันหนี 8สินอื(นหรือภาระผกูพนัใดๆ ซึ(งลกูค้าผู้ยืมจะต้องวางหลกัประกนัก่อนการยืมในจํานวนไม่ตํ(ากว่าอตัรามาร์จิ 8นเริ(มต้น 

(Initial Margin) ของมลูคา่หลกัทรัพย์ที(ยืมในแตล่ะหลกัทรัพย์ หรือมีอํานาจซื 8อในบญัชีเครดิตบาลานซ์ไมต่ํ(ากว่ามลูคา่หลกัทรัพย์ที(ยืมแต่

ละหลกัทรัพย์ ทั 8งนี 8 สามารถเปลี(ยนแปลงเป็นอตัราใหมโ่ดยได้รับความยินยอมจากทั 8งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว 

4. การเรียกหลักประกันเพิ$ม 

4.1 เมื(อหลกัประกนัลดลงตํ(ากวา่มลูคา่หลกัประกนัที(ต้องดํารงไว้ (Maintenance Margin Requirement) ลกูค้าผู้ยืมจะวางหลกัประกนั

เพิ(มให้มากกว่าหรือเท่ากับมลูค่าหลักประกันในข้อ 3 โดย ลูกค้าผู้ ยืมจะส่งหลักประกันให้ผู้ ให้ยืมเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค 

ภายใน 5 วนัทําการถดัจากวนัที(หลกัประกนัลดลงตํ(ากวา่มลูคา่หลกัประกนัที(ต้องดํารงไว้ของมลูคา่หลกัทรัพย์ที(ยืม 

4.2 เมื(อหลกัประกันลดลงตํ(ากวา่มลูคา่หลกัประกันขั 8นตํ(า(Minimum Margin Requirement) ลกูค้าผู้ยืมตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิบงัคบั

หลกัประกนัเพื(อทําการซื 8อหลกัทรัพย์ที(ยืม และลกูค้าผู้ยืมตกลงสง่มอบหลกัทรัพย์ที(ซื 8อคืนให้แก่บริษัทฯ 

5.  การคืนหลักทรัพย์ที$ยืม/การเรียกคืนหลักทรัพย์ที$ให้ยืม 

5.1 ผู้ ให้ยืมมีสิทธิเรียกคืนหลกัทรัพย์ที(ให้ยืมได้โดยสามารถแจ้งผู้ยืมได้ทกุวนัทําการก่อน 17.00 น. 

5.2 ลกูค้าผู้ยืมมีสิทธิคืนหลกัทรัพย์ที(ยืมได้ทั 8งจํานวนโดยสามารถแจ้งผู้ ให้ยืมได้ทกุวนัทําการก่อน 16.00น. 

หมายเหต ุ: 

1. บริษัทฯ มีสิทธิจะคืนหลกัทรัพย์ได้ทนัที หากหลกัทรัพย์ที"ยืมนั#นมีการปิดสมุดทะเบียน เพื"อจะได้รับสิทธิใดๆ ก็ตาม เช่น 

สิทธิในการรบัเงินปันผล สิทธิในการจองซื#อหุ้นเพิ"มทนุ เป็นต้น โดยลูกค้าผู้ให้ยืมไม่ถือเป็นการผิดเงื"อนไขการยืม 

2. บริษัทฯ จะดําเนินการส่งคืนหลกัทรพัย์เมื"อได้รบัหลกัประกนัคืนเรียบร้อยแล้ว 
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-ข้อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื!อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนี$เท่านั$น- 
 

ข้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการแต่งตั 2งตัวแทนและ/หรือนายหน้าซื 2อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
1.  ข้อความเบี 2องต้น 

1.1 ข้อกําหนดเพิ(มเติมนี 8ทําขึ 8นเพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้าที( ข้อรับรอง ข้อปฏิบตัิต่างๆ ที(เป็นการเฉพาะที(เกี(ยวกับการให้บริการ
เป็นตวัแทน/นายหน้าซื 8อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ  

1.2  ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแตง่ตั 8งตวัแทน/นายหน้าซื 8อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศฉบบันี 8 จะใช้บงัคบัระหวา่งบริษัทฯ และ
ลกูค้าทนัที เมื(อ (ก) ลกูค้ามีคําสั(งซื 8อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศมายงับริษัทฯ ไมว่า่จะด้วยวิธีทางโทรศพัท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่าน
ทางเจ้าหน้าที(ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลกูค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที(เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็
ตาม โดยลกูค้ายอมรับและตกลงผูกพนัตามเงื(อนไขในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสาร
ธุรกรรมตา่งๆ ที(เกี(ยวข้อง 
ทั 8งนี 8 บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบวา่ลกูค้าไมมี่ความเหมาะสมเพียงพอในการทําธุรกรรม หรือการ
ให้บริการของบริษัทฯ อาจขดัหรือแย้งตอ่กฎหมาย หรือด้วยเหตอืุ(นใดแล้วแตด่ลุพินิจของบริษัทฯ โดยลกูค้าไมมี่สิทธิเรียกร้องให้
บริษัทฯ รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจกกการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที(เกิดขึ 8นโดยการจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้ แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที(ความ
เสียหายที(เกิดขึ 8นจริง  

1.3 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตั 8งตัวแทน/นายหน้าซื 8อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศนี 8 ซึ(งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกําหนด

เพิ$มเติม เกี$ยวกับการแต่งตั 2งตัวแทน/นายหน้าซื 2อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้อง เป็นสว่น
หนึ(งของเอกสารธุรกรรม ตามที(ได้นิยามไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงินที(ลกูค้าได้ตกลงทํากับ
บริษัทฯ (“ข้อกาํหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้บริการด้านการเงนิ”) 

2. คาํจาํกัดความ 
2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คําดังต่อไปนี 8ให้มี

ความหมายตามที(ได้นิยามไว้ดงัตอ่ไปนี 8 
(ก) “ซื 2อ” ให้หมายความรวมถึง การจองซื 8อหลกัทรัพย์หรือการใช้สิทธิจองซื 8อหลกัทรัพย์ที(เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์เดิม

ด้วย 
(ข) “บัญชีซื 2อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หรือ Global Securities Trading Account หมายถึง บญัชีซื 8อขายหลกัทรัพย์

ตา่งประเทศที(ลกูค้าเปิดบญัชีกบับริษัทฯ ตามข้อ �.Z ไมว่า่จะเป็นการซื 8อขายหลกัทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไมก็่ตาม 
(ค) “วงเงินจัดสรร” หมายถึง วงเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศซึ(งธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมายให้สํานักงาน 

ก.ล.ต. เป็นผู้จดัสรรวงเงิน 
(ง) “หลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายถึง หลกัทรัพย์ที(ออกเป็นเงินตราตา่งประเทศ และ/หรือจําหน่ายในตา่งประเทศ 

3. การแต่งตั 2ง 
3.1 ลกูค้าตกลงแตง่ตั 8งและมอบอํานาจให้บริษัทฯ เป็นตวัแทนและ/หรือนายหน้าโดยชอบด้วยกฎหมายของลกูค้า รวมทั 8งให้มีอํานาจ

แต่งตั 8งตวัแทนช่วงหรือกระทําการในนามของบริษัทฯ เพื(อลกูค้าสําหรับการดําเนินการใดๆ ที(เกี(ยวกับหลกัทรัพย์ตา่งประเทศใน
ทกุกรณีไมว่า่ในหรือนอกตลาดหลกัทรัพย์ และไมว่า่จะเป็นการซื 8อขายหลกัทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่านเจ้าหน้าที(ของบริษัทฯ 
ซึ(งรวมถึงแต่ไม่จํากัดแต่เพียง การซื 8อขาย การจําหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
การขอวงเงินจดัสรร การขออนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยสําหรับการดําเนินการที(เกี(ยวข้องกบัเงินตราตา่งประเทศ การ
เปิดบญัชีซื 8อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศกับสถาบนัการเงินในต่างประเทศ การเปิดบญัชีเงินฝากเงินตราตา่งประเทศกบัสถาบนั
การเงินทั 8งไทยและตา่งประเทศ การติดตอ่และดําเนินการเกี(ยวกบัการแลกเปลี(ยนเงินตรา การทําธุรกรรมเพื(อป้องกันความเสี(ยง
อตัราแลกเปลี(ยน (Currency Hedge) การอื(นใดที(กฎระเบียบที(เกี(ยวข้องกําหนดให้บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิ รวมทั 8งดแูลเก็บรักษา
ทรัพยสินหรือสิทธิประโยชน์อื(นใดอันเกี(ยวเนื(องกับการกระทําหน้าที(ตามข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้าน
การเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตั 8งตวัแทน/นายหน้าซื 8อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศฉบบันี 8 ตลอดจนทําการ
ชําระเงินค่าซื 8อหลกัทรัพย์ต่างประเทศ รับเงินค่าขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ ชําระและรับชําระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ 
คา่ใช้จา่ยใดๆ อนัเกี(ยวกบัการซื 8อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ การใช้สิทธิใดๆ ของลกูค้า การจําหน่ายจา่ยโอน การเก็บรักษา การ
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สง่มอบหรือรับมอบหลกัทรัพย์ตา่งประเทศของลกูค้า การนําหลกัทรัพย์ตา่งประเทศของลกูค้าไปวางเป็นหลกัประกนั รวมตลอด
ถึงทําการจํานําและ/หรือจดแจ้งจํานํา เพื(อเป็นประกันการชําระหนี 8ทกุชนิดของลกูค้า การรับและ/หรือการปฏิบตัิตามคําสั(งของ
ลกูค้าไม่วา่ด้วยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษร และคําสั(งอื(นใดที(เกี(ยวข้อง หรือเกี(ยวเนื(องกบัการซื 8อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศใน
บัญชีซื 8อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศใดๆ ของลูกค้าที(ได้เปิดไว้กับบริษัทฯ (ซึ(งแต่ละบญัชีของลูกค้าจะเรียกว่า “บัญชีซื 8อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ”) ภายในวงเงินจัดสรรและวงเงินการทําธุรกรรม และบริษัทฯ ตกลงรับทําการเป็นตัวแทนและ/หรือ
นายหน้าในการดําเนินการตา่งๆ ข้างต้นให้แก่ลกูค้า ภายใต้ข้อกําหนดและเงื(อนไขที(ระบไุว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการ
ให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั 8งตวัแทน/นายหน้าซื 8อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศฉบบันี 8 โดย
ลกูค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ อาจทํารายการเกี(ยวกบัหลกัทรัพย์ตา่งประเทศในบญัชีซื 8อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศของ
ลูกค้าทั 8งในฐานะตัวการหรือในฐานะตัวแทน และอาจแต่งตั 8งตัวแทนช่วงเพื(อทําการใดๆ แทนบริษัทฯ โดยให้ตัวแทนช่วงมี
อํานาจเชน่เดียวกนักบับริษัทฯ ตามข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั 8งตวัแทน/นายหน้าซื 8อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศฉบบันี 8 

3.2  ลกูค้าตกลงให้สตัยาบนัและยอมรับที(จะผกูพนัในการใดๆ ที(บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนชว่งได้กระทําไปในฐานะตวัแทน/นายหน้า
ของลกูค้าตามข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตั 8งตวัแทน/
นายหน้าซื 8อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศฉบบันี 8 

4. เงื$อนไขเกี$ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ 
4.1 ลูกค้าจะต้องได้รับอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าพนักงาน ควบคุมการ

แลกเปลี(ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี(ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานที(เกี(ยวข้อง (หากมี) เป็นครั 8งคราว และ
ได้รับการจดัสรรวงเงินเพื(อลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ หรือ
ก่อนการเพิ(มการลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ ทั 8งนี 8 ลกูค้ารับทราบว่าลกูค้าอาจไม่ได้รับการอนมุตัิหรือจดัสรรวงเงินจดัสรร
ข้างต้นตามที(ลกูค้าประสงค์ ลกูค้าตกลงยอมรับผลที(เกิดขึ 8นและจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจาก
บริษัทฯ ทั 8งสิ 8น 

4.2 ลกูค้ารับทราบและตกลงวา่ ประเภทหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที(ลกูค้าจะลงทนุซื 8อหรือขายผ่านบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที(
สํานกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที(มีอํานาจประกาศใช้อยูใ่นขณะทําข้อกําหนดเพิ(มเติม เกี(ยวกบัการแตง่ตั 8งตวัแทน/นายหน้าซื 8อ
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศนี 8 และ/หรือที(จะได้มีการแก้ไขเพิ(มเติมตอ่ไปในภายหน้า 

4.3 ลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าสามารถทําการซื 8อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านบัญชีซื 8อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศแบบ Cash 
Balance ได้เทา่นั 8น โดยตกลงที(จะวางเงินกบับริษัทฯ ก่อนสง่คําสั(งซื 8อหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศ โดยเงินที(ลกูค้าวางไว้กบับริษัทฯ 
เพื(อรอโอนไปต่างประเทศ และเงินของลกูค้าที(อยูใ่นตา่งประเทศ ลกูค้ายอมรับวา่ลกูค้าจะไมไ่ด้รับดอกเบี 8ยหรือผลประโยชน์อื(น
ใดจากเงินดงักลา่วแตอ่ยา่งใด เว้นแตบ่ริษัทฯ จะพิจาณาให้ดอกเบี 8ยหรือผลประโยชน์อื(นใด ตามที(บริษัทฯ จะแจ้งให้ลกูค้าทราบ
เป็นครั 8งคราวไปในอตัราไมเ่กินกวา่ที(บริษัทฯ ได้รับจริงหลงัหกัคา่ใช้จา่ยใดๆ และภาษีที(บริษัทฯ พงึต้องชําระ 

4.4 ลกูค้าตกลงยินยอมมอบอํานาจให้บริษัทฯ แต่งตั 8งสถาบนัการเงินในตา่งประเทศ และ/หรือผู้ดแูลรักษาทรัพย์สิน เพื(อประโยชน์
สําหรับการซื 8อขายหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศและการดแูลรักษาทรัพย์สินของลกูค้าในนามของบริษัทฯ ตามรูปแบบและวิธีการที(
บริษัทฯ เห็นสมควรภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมายที(เกี(ยวข้องกับการดแูลรักษาทรัพย์สินของลกูค้า ซึ(งบริษัทฯ อาจพิจารณา
แต่งตั 8งหรือเปลี(ยนแปลงสถาบันการเงินในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ ดูแลรักษาทรัพย์สินตามที(บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากลกูค้าก่อน และให้ถือว่าการลงนามในเอกสารธุรกรรมลกูค้าได้ให้ความยินยอมและ
มอบอํานาจให้แก่บริษัทฯ แต่เพียงผู้ เดียวในการใช้ดุลยพินิจคัดเลือกสถาบันการเงินในต่างประเทศ และ/หรือผู้ ดูแลรักษา
ทรัพย์สิน ลกูค้าตกลง ที(จะเป็นผู้ชดใช้ให้กับบริษัทฯ สําหรับค่าธรรมเนียมใดๆ อนัเกิดขึ 8น รวมถึงค่าใช้จ่ายที(บริษัทฯ ได้ทําการ
ชําระไปเพื(อการดแูลรักษาทรัพย์สินของลกูค้า ทั 8งนี 8 ลกูค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูของลกูค้าให้แก่สถาบนัการเงินหรือ
ผู้ดแูลทรัพย์สินดงักล่าวเพื(อประโยชน์ในการลงทนุซื 8อขายหลกัทรัพย์ในต่างประเทศและการดแูลรักษาทรัพย์สิน อนึ(ง บริษัทฯ 
ตกลงรับผิดชอบตอ่ความสญูหายหรือเสียหายอนัเกิดขึ 8นโดยตรงแก่ทรัพย์สินของลกูค้าเฉพาะสว่นที(เกิดมาจากการละเลยการ
ปฏิบตัิหน้าที(ตามข้อกําหนดข้างต้น 
ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่า ทรัพย์สินในต่างประเทศของลูกค้า ลูกค้าอาจจะไม่สามารถมีชื(อเป็นผู้ ถือครองทรัพย์สินหรือ
เจ้าของบัญชีหรืออ้างกรรมสิทธิ�ได้โดยตรง โดยใบหุ้น ใบหลักทรัพย์ ชื(อบัญชี และเอกสารต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะ
ปรากฎในชื(อของและ/หรือถือครองไว้โดยบริษัทฯ หรือตวัแทนหรือคูส่ญัญาของบริษัทฯ หรือบคุคลอื(นใด แตอ่ยา่งไรก็ตาม  
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บริษัทฯ จะดําเนินการให้มีการจดัเก็บและบนัทกึรายการทรัพย์สินในตา่งประเทศของลกูค้าภายใต้บญัชีของบริษัทฯ ในลกัษณะ 
Omnibus Account เพื(อลูกค้า โดยทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทฯ จะทําการแยกทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายภายในบัญชี 
Omnibus Account เพื(อลกูค้าดงักลา่ว ออกจากทรัพย์สินอื(นๆ ของบริษัทฯ 

4.5 ลกูค้ารับทราบและยินยอมวา่ในการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ลกูค้าจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื(อนไขที(
บริษัทฯ กําหนดไว้ในเอกสารคูมื่อนักลงทนุ (Handbook) ที(ปรากฎอยูใ่นเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ซึ(งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวในการแก้ไขเปลี(ยนแปลงโดยไม่จําเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลกูค้าก่อน ซึ(งการแก้ไขเปลี(ยนแปลงดงักล่าว บริษัทฯ 
อาจดําเนินการแจ้งไปยงัที(อยู่ หรือ E-Mail Address ที(ลกูค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ หรือ บริษัทฯ อาจดําเนินการแจ้งให้แก่ลกูค้า
ทราบผ่านทางเว็ปไซต์ และลกูค้าตกลงยินยอมปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื(อนไขที(บริษัทฯ ได้แก้ไขเปลี(ยนแปลงไว้ทกุ
ประการ 

4.6 ลกูค้ารับทราบและยินยอมว่า การซื 8อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศอาจมีความล่าช้าหรือความคลาดเคลื(อนสําหรับการประมวล
หรือแสดงผลการเสนอซื 8อ (Bid) หรือราคาเสนอขาย (Offer) คําเสนอซื 8อหรือเสนอขายที(ลกูค้าได้แสดงเจตนาไว้อาจไมไ่ด้รับการ
จบัคู่โดยระบบ หรืออาจถกูจบัคู่โดยระบบในราคาที(ลกูค้าได้แสดงเจตนาไว้ ลกูค้าตกลงยอมรับความเสี(ยงข้างต้นและตกลงวา่
ไมว่า่กรณีใดๆ ลกูค้าจะรับผิดชอบตอ่รายการซื 8อหรือรายการขายที(เกิดขึ 8นตามคําสั(งของลกูค้าทกุประการ 

4.7 ลูกค้าตกลงยินยอมและแต่งตั 8งให้บริษัทฯ เป็นผู้ เลือกใช้บริการการแลกเปลี(ยนเงินตราต่างประเทศ บริการการโอนเงินไป
ต่างประเทศหรือการทําสญัญาเพื(อป้องกันความเสี(ยงจากอตัราแลกเปลี(ยนกับธนาคารพาณิชย์ที(ได้รับอนญุาตตามที(บริษัทฯ 
เห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าเป็นรายครั 8งก่อน ลูกค้าตกลงที(จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการ
แลกเปลี(ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน การทําสญัญาเพื(อป้องกันความเสี(ยงจากอตัราแลกเปลี(ยนโดยยินยอมให้บริษัทฯ 
หกัจากเงินที(ลกูค้าได้นํามาวางนั 8น หรือในบญัชีอื(นใดของลกูค้า 

4.8 ลูกค้าตกลงว่า ในกรณีที(ลูกค้าประสงค์ที(จะทําสัญญาเพื(อป้องกันความเสี(ยงจากอัตราแลกเปลี(ยนด้วยตนเอง (Currency 
Hedge) อนัเกี(ยวเนื(องจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ ลกูค้าจะต้องขอความเห็นชอบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อักษร
จากบริษัทฯ ก่อนการดําเนินการดงักลา่วทกุครั 8ง 

4.9 ลกูค้าตกลงว่าเงินของลูกค้าที(อยู่ในต่างประเทศ จะถกูเก็บอยู่ในบญัชีในนามของบริษัทฯ เพื(อลกูค้าโดยเป็นเงินสกุลเงินตรา
ตา่งประเทศกบัสถาบนัการเงินในตา่งประเทศหรือผู้ดแูลรักษาทรัพย์สิน โดยการชําระหนี 8หรือการดําเนินการใดๆ ในบญัชีซื 8อขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศของลกูค้าให้กระทําโดยใช้เงินตราตา่งประเทศที(บริษัทฯ กําหนด ในกรณีที(ลกูค้ามีเงินตราตา่งประเทศที(
วางไว้กบับริษัทฯ หลายสกลุ เนื(องจากการซื 8อขายหลกัทรัพย์ในหลายประเทศ หากเงินตราตา่งประเทศสกลุใดไมเ่พียงพอตอ่การ
ชําระราคาค่าซื 8อหลกัทรัพย์ใดๆ ลกูค้ายินยอมให้บริษัทฯ เป็นผู้ตดัสินใจเลือกประเภทสกลุเงินที(ลกูค้ามีอยูเ่พื(อชําระราคาคา่ซื 8อ
หลกัทรัพย์ในต่างประเทศของลกูค้าในสกลุเงินใดๆ ตามที(บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือได้รับการยินยอมจาก
ลกูค้าก่อน 

4.10 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งคําสั(งซื 8อหรือขาย/เสนอซื 8อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ประเภท Market Order ทกุประเภทและทกุชว่งเวลา และไมไ่ด้รับอนญุาตใช้สิทธิที(จะจองซื 8อหุ้นเพิ(มทนุที(จําหน่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมหรือสิทธิอื(นใดซึ(งลกูค้าจะต้องมีภาระในการชําระเงินสําหรับการใช้สิทธิดังกล่าวในขณะที(ลกูค้ามีเงินสดในบญัชีซื 8อขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศไม่เพียงพอหรือเป็นผลให้ลกูค้ามีเงินสดไม่เพียงพอในภายหลัง นอกจากนี 8 ลกูค้าตกลงและยอมรับว่า
ถึงแม้ลกูค้าจะสามารถส่งคําสั(งหรือใช้สิทธิดังกล่าวโดยฝ่าฝืนข้อกําหนดข้างต้นผ่านระบบซื 8อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศทาง
อินเทอร์เน็ตได้ ก็ไมเ่ป็นเหตทุี(ลกูค้าจะถือได้วา่บริษัทฯ ได้ยินยอมตกลงให้ลกูค้าสามารถส่งคําสั(งหรือใช้สิทธิดงักลา่วได้ ซึ(งหาก
บริษัทฯ ได้ตรวจพบการฝ่าฝืนข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที(จะดําเนินการใดๆ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน ซึ(ง
รวมถึงแต่ไม่จํากดัแตเ่พียงการยกเลิกเพิกถอนคําสั(งใดๆ ของลกูค้า การบงัคบัขายหลกัทรัพย์ใดๆ ของลกูค้า หรือเรียกให้ลกูค้า
นําเงินสดตามจํานวนที(บริษัทฯ กําหนดมาเพื(อชําระเป็นค่าซื 8อ ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายอื(นใด เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิด
ใดๆ ตามกฎหมายหรือต้องรับผิดชอบตอ่ความสญูหาย เสียหาย หรือผลการขาดทนุใดๆ ตอ่ลกูค้าไมว่า่ทางตรงและทางอ้อม 
ในกรณีที(ลกูค้ามีเงินไม่พอที(จะทํารายการซื 8อขายภายในวนัที(กําหนด ลกูค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ทําการบงัคบัขาย
หลกัทรัพย์ที(ลกูค้าสั(งซื 8อหรือหลกัทรัพย์อื(นใด โดยบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบต่อผลขาดทนุอนัเกิดจากการขายหลกัทรัพย์ดงักล่าว 
ทั 8งนี 8 หากลกูค้าไมมี่หลกัทรัพย์คงเหลืออยูใ่นบญัชีหรือมีไม่เพียงพอ ลกูค้าต้องดําเนินการโอนเงินไปตา่งประเทศเพื(อชําระค่าซื 8อ
สว่นที(ขาดอยู ่รวมทั 8งต้องชําระคา่ปรับลา่ช้า คา่ใช้จา่ยในการโอนเงิน หรือคา่ใช้จา่ยอื(นๆ ให้บริษัทฯ ทนัทีที(ได้รับแจ้ง 
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4.11 ลกูค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผย หรือ รายงานข้อมลูของลกูค้าที(เกี(ยวข้องกับบญัชีซื 8อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศต่อสํานกังาน 
ก.ล.ต.และ/หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื(นที(เกี(ยวข้องไม่ว่าในหรือต่างประเทศ ทั 8งนี 8 ตามที(กฎหมายหรือ
กฎระเบียบที(เกี(ยวข้องกําหนด ซึ(งรวมถึงแตไ่ม่จํากัดแตเ่พียงรายการซื 8อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ผลกําไรและขาดทนุ การนํา
เงินเข้าและออก เป็นต้น 

4.12 ลกูค้าไมไ่ด้รับอนญุาตให้ทําการโอนหรือรับโอนเงินหรือหลกัทรัพย์ระหวา่งบญัชีซื 8อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศและบญัชีอื(นของ
ลกูค้าที(เปิดไว้ในต่างประเทศ เว้นแต่การโอนหลกัทรัพย์ตา่งประเทศในบญัชีหลกัทรัพย์ของลกูค้าไปยงับญัชีหลกัทรัพย์อื(นและ/
หรือบญัชีหลกัทรัพย์ประเภท Private Fund ของลกูค้าที(ได้เปิดไว้และ/หรือบริหารจดัการโดยบริษัทฯ หรือโดยบริษัทหลกัทรัพย์
อื(นในประเทศไทย หรือเป็นการรับโอนหลักทรัพย์หรือเงินเข้าบัญชีซื 8อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทั 8งนี 8 ตามกฎเกณฑ์หรือ
ระเบียบที(เกี(ยวข้องกําหนดและได้รับอนญุาตจากบริษัทฯ แล้ว 

4.13 ลกูค้าขอรับรองวา่ลกูค้ามีความประสงค์หลกัที(จะทําการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศเท่านั 8น มิได้มีวตัถปุระสงค์อื(นแอบแฝง 
เช่น การเก็งกําไรค่าเงินหรือจากอตัราแลกเปลี(ยนและเป็นความประสงค์ของตวัลกูค้าเองทั 8งหมด ลกูค้ามิได้กระทําในนามของ
ตนเองเพื(อบคุคลอื(นแตอ่ยา่งใด 

4.14 บริษัทฯ จะเก็บเงินลงทนุที(ลกูค้าโอนให้แก่บริษัทฯ เงินค่าขาย เงินปันผล ดอกเบี 8ย หรือเงินได้อื(นใด อันเกิดจากการลงทนุใน
หลกัทรัพย์ต่างประเทศไว้ในบญัชีของบริษัทฯ เพื(อลกูค้าในตา่งประเทศ ซึ(งบญัชีดงักล่าวหากไม่มีการเคลื(อนไหวติดตอ่กันเกิน
กวา่ระยะเวลาที(บริษัทฯ เห็นสมควร ลกูค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ โอนเงินของลกูค้าตามจํานวนที(บริษัทฯ เห็นสมควรกลบั
เข้ามาในประเทศไทย โดยลกูค้าตกลกเป็นผู้ รับภาระคา่ธรรมเนียมตา่งๆ และ/หรือภาระทางภาษีที(อาจเกิดขึ 8นทกุประการ 

5 ข้อตกลงอื$นๆ 
5.1 ลกูค้ารับทราบและเข้าใจว่า เงินได้ต่างๆ ที(เกิดจากการซื 8อขายหลกัทรัพย์ในต่างประเทศอาจถกูหกั ณ ที(จ่ายตามกฎหมายหรือ

กฎเกณฑ์ที(เกี(ยวข้องในแต่ละประเภท ซึ(งลูกค้ารับทราบว่าลกูค้าอาจไม่ได้รับประโยชน์ฯ จากอนุสัญญาระหว่างประเทศกับ
ประเทศอื(นเพื(อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี(ยงการรัษฎากรในสว่นที(เกี(ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ และลกูค้า
อาจมีภาระทางภาษี รวมทั 8งมีหน้าที(ในการยื(นรายการเกี(ยวกับเงินได้พึงประเมินตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบัของ
สรรพากร ซึ(งในกรณีที(กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบัของกรมสรรพากรกําหนดให้บริษัทฯ ต้องดําเนินการหกัภาษี ณ ที(จา่ย 
ลกูค้ายินยอมให้บริษัทฯ ดําเนินการหกัภาษี ณ ที(จา่ยและนําสง่ตอ่กรมสรรพากร 

5.2 ลูกค้ามีความประสงค์ที(จะขอใช้บริการรับข้อมลู รายงาน และเอกสารอื(นใด รวมถึงรายงานการลงทนุประจําเดือน (รวมกัน
เรียกว่า “รายงาน”) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) สําหรับบัญชีซื 8อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ โดยลกูค้ายินยอมให้บริษัทฯ ถือว่าการลงนามในเอกสารธุรกรรมเป็นการแสดงเจตนาเพื(อตกลงและยินยอมเข้า
ผกูพนัตามข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการรับรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ตาม
รายละเอียดที(กําหนดไว้ในเอกสารธุรกรรมที(ลกูค้าได้เคยแสดงเจตนาไว้และตามที(ปรากฎในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ทกุประการ 

5.3 ลกูค้าตกลงและรับทราบวา่ 
(1) ลกูค้าจะไมมี่นิติสมัพนัธ์โดยตรงกบัสถาบนัการเงินในตา่งประเทศที(เป็นคูส่ญัญากบับริษัทฯ แตอ่ยา่งใด และการซื 8อขาย

หลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมใดๆ ภายใต้บญัชีซื 8อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศจะดําเนินการผ่านทางบริษัทฯ เทา่นั 8น 
(2) ลกูค้าจะไม่สามารถติดต่อสื(อสารใดๆ ทั 8งทางตรงและทางอ้อมกับสถาบนัการเงินต่างประเทศในนามของบริษัทฯ ใน

ฐานะตวัแทนของลกูค้าได้ และ 
(3) ลกูค้าจะต้องไม่ใช้ระบบซื 8อขายที(ให้บริการโดยบริษัทฯ หรือกระทําการใดๆ อนัเป็นผลให้สถาบนัการเงินต่างประเทศ

จะต้องมีหน้าที(และความรับผิดชอบตอ่บคุคลที(สาม 
5.4 ลกูค้าตกลงยินยอมที(จะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเงื(อนไขเพื(อการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศตามที(บริษัทฯ คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ หรือหน่วยงานที(มีอํานาจ ประกาศใช้อยู่ในขณะทําสญัญานี 8 และ/หรือที(จะได้มีการ
แก้ไขเพิ(มเติมตอ่ไปในภายหน้า 

6. การส่งมอบและการชาํระเงนิ 
6.1 ลกูค้าตกลงสง่มอบหลกัทรัพย์ให้บริษัทฯ เพื(อการสง่มอบหลกัทรัพย์ที(ขาย และลกูค้าตกลงชําระเงินแก่บริษัทฯ เพื(อการชําระเงิน

คา่หลกัทรัพย์ที(ซื 8อหรือยินยอมให้บริษัทฯ หกัเงินจากบญัชีของบริษัทเพื(อลกูค้าหรือบญัชีธนาคารเพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิกบับริษัท 
(ตามแต่กรณี) เต็มตามจํานวนที(ลูกค้าจะต้องชําระเพื(อการชําระเงินค่าหลักทรัพย์ที(ซื 8อ หรือนําหลักทรัพย์จากบัญชีซื 8อขาย
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หลกัทรัพย์ของลกูค้าไปส่งมอบในกรณีที(ลกูค้าสั(งขายหลกัทรัพย์ดงักลา่ว เพื(อให้บริษัทฯ สามารถทําการสง่มอบหลกัทรัพย์และ
ชําระเงินค่าซื 8อหลักทรัพย์ได้ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ โดยลูกค้าตกลงรับทราบว่าการดําเนินการ
ดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกําหนดระยะเวลา และเงื(อนไขที(บริษัทฯ กําหนด และบริษัทฯ จะไม่ดําเนินการชําระค่าซื 8อขาย
หลกัทรัพย์เป็นบางสว่น (Partial Settlement) 

6.2 ในกรณีที(ลกูค้าไม่สามารถจดัหาหลกัทรัพย์มาสง่มอบให้แก่บริษัทฯ เพื(อการส่งมอบหลกัทรัพย์เมื(อมีการขายหลกัทรัพย์ หรือไม่
สามารถชําระเงินสําหรับหลกัทรัพย์ที(ซื 8อตามหลกัเกณฑ์ที(กําหนด บริษัทฯ มีสิทธิดําเนินการดงัตอ่ไปนี 8 

(ก) ในกรณีของการขายหลกัทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิดําเนินการซื 8อหลกัทรัพย์เพื(อการสง่มอบตามราคาที(บริษัทฯ เห็นสมควร และเรียก
เก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยในการดําเนินการดงักลา่วจากบญัชีของบริษัทเพื(อลกูค้าหรือบญัชีธนาคารเพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิ
กบับริษัท (ตามแตก่รณี) แล้วดําเนินการสง่มอบหลกัทรัพย์เพื(อปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของลกูค้า และนําเงินที(ได้รับมานั 8นเครดิต
เข้าในบญัชีของบริษัทเพื(อลกูค้าหรือบญัชีธนาคารเพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิกบับริษัท (ตามแตก่รณี) หรือบริษัทฯ อาจดําเนินการยืม
หลกัทรัพย์ในนามของลกูค้าเพื(อส่งมอบและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที(เกิดขึ 8นเนื(องจากการยืมหลกัทรัพย์หรือการ
จัดหาหลักประกัน หรือบริษัทฯ อาจดําเนินการยืมหลกัทรัพย์ใดๆ ในบัญชีซื 8อขายหลกัทรัพย์ ทั 8งนี 8ในการดําเนินการดงักล่าว 
บริษัทฯ มีสิทธิดําเนินการได้โดยไมต้่องแจ้งหรือบอกกลา่วให้ลกูค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจากลกูค้า หรือ 

(ข) ในกรณีของการซื 8อหลกัทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิยอมรับการส่งมอบหลกัทรัพย์ และเรียกเก็บเงินจากบญัชีของบริษัทฯ เพื(อลกูค้า
หรือบญัชีธนาคารเพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิกบับริษัทฯ (ตามแตก่รณี) เต็มตามจํานวนที(ลกูค้าจะต้องชําระสําหรับคา่ใช้จา่ยใดๆ อนั
เนื(องมาจากหลกัทรัพย์ที(ลกูค้าซื 8อไว้ โดยบริษัทฯ อาจดําเนินการขายหลกัทรัพย์ดงักล่าวในราคาที(บริษัทฯ เห็นสมควร และนํา
เงินที(ได้รับเครดิตเข้าในบญัชีของบริษัทฯ เพื(อลกูค้า หรือบญัชีธนาคารเพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) ทั 8งนี 8ใน
การดําเนินการดงักล่าวบริษัทฯ มีสิทธิดําเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือบอกกล่าวให้ลกูค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจาก
ลกูค้า 
ในกรณีดงักลา่วข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ จะเรียกเก็บจากบญัชีของบริษัทเพื(อลกูค้าหรือบญัชีธนาคารเพื(อตดั
บญัชีอตัโนมตัิกบับริษัทฯ (ตามแตก่รณี) และสําหรับจํานวนเงินที(ลกูค้ายงัค้างชําระอยูน่ั 8นจะถือวา่เป็นหนี 8ที(ถึงกําหนดชําระแล้ว
ในวนันั 8น ซึ(งลกูค้าต้องชําระคา่ปรับตามอตัราที(ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด และดอกเบี 8ยแก่บริษัทฯ ตามอตัราดอกเบี 8ยที(บริษัทฯ ได้
กําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป โดยบริษัทฯ จะคํานวณดอกเบี 8ยไปจนกวา่บริษัทฯ จะได้รับชําระหนี 8ครบถ้วนแล้ว 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูลความเสี$ยงเกี$ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ1 
 

การลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศมีความเสี(ยง ลกูค้าอาจสญูเสียเงินลงทนุไมว่า่ทั 8งหมดหรือบางสว่นได้ ดงันั 8น ก่อนการตดัสินใจลงทนุ
ลกูค้าควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมลูในรายงานการฉบบันี 8อย่างรอบคอบ ซึ(งรายงานฉบบันี 8แสดงถึงความเสี(ยงที(สําคญัซึ(งอาจสง่ผลกระทบ
ต่อการลงทนุอย่างมีนัยสําคญั อย่างไรก็ตาม รายงานฉบบันี 8มิได้แสดงถึงความเสี(ยงทั 8งหมดที(เกี(ยวกับการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ แต่
แสดงถึงปัจจยัหรือความเสี(ยงที(สําคญับางประการที(เกี(ยวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ดงันั 8น จงึอาจมีปัจจยัหรือความเสี(ยงอื(นที(
ไมอ่าจทราบได้ในขณะนี 8หรือเป็นความเสี(ยงที(พิจารณาในขณะนี 8วา่ไมเ่ป็นสาระสําคญั ซึ(งอาจกลายเป็นปัจจยัหรือความเสี(ยงที(มีความสําคญัใน
อนาคตได้ 

รายงานฉบบันี 8มิใช่เอกสารที(ให้คําแนะนําในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบญัชี โดยลกูค้าควรปรึกษาที(ปรึกษาในด้านตา่งๆ ที(เกี(ยวกบั
การลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ ดงันั 8น ลกูค้าไม่ควรลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศเว้นแตล่กูค้าได้มีความเข้าใจถึงความเสี(ยงที(เกี(ยวข้อง
กบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศอยา่งถ่องแท้และตดัสินใจลงทนุโดยเห็นวา่การลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศดงักลา่วนั 8นเหมาะสมกบัตน 
� ความเสี$ยงทั$วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์  ลกูค้าในหลกัทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี(ยงที(จะสญูเสียเงินลงทนุไม่ว่าทั 8งหมดหรือ

บางสว่นได้ ทั 8งนี 8 อาจมีเหตกุารณ์ที(คาดไมถ่ึง ซึ(งรวมถึงการดําเนินการตา่งๆ ของหน่วยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทั 8ง
ภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที(เป็นเหตสุดุวิสยัอื(นๆ และเหตุการณ์ที(ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม จราจล 
ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ(งเหตกุารณ์ดงักล่าวอาจทําให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและ
ราคาของหลกัทรัพย์ได้ 

� ความเสี$ยงที$เกี$ยวข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา  หลกัทรัพย์ต่างประเทศที(ลกูค้าจะเข้าลงทนุเป็นหลกัทรัพย์ที(ทํา
การซื 8อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในประเทศที(อาจมีสภาวะทางการเมืองเศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที(แตกต่างจากของประเทศไทย
อยา่งมีนยัสําคญั นอกจากนี 8 ตลาดหลกัทรัพย์ที(หลกัทรัพย์ตา่งประเทศมีการซื 8อขายหรือจดทะเบียนดงักลา่วอาจใช้ดลุยพินิจระงบัการซื 8อ
ขายหลกัทรัพย์เป็นครั 8งคราว ดงันั 8น การเปลี(ยนแปลง หรือความผนัผวน หรือภาวะตกตํ(าหรือการเกิดขึ 8นของเหตกุารณ์ดงักลา่วอาจสง่ผล
กระทบในทางลบตอ่ปริมาณการซื 8อขายและราคาของหลกัทรัพย์ได้นอกเหนือจากปัจจยัดงักลา่วข้างต้นซึ(งเป็นปัจจยัภายในแล้ว ปริมาณ
การซื 8อขายและราคาของหลกัทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื(นซึ(งอาจเป็นปัจจัยที(เกี(ยวข้องกับหลกัทรัพย์เอง หรืออาจเกิดจาก
ปัจจยัภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและ/หรือทางการเงินของโลกหรือของภมิูภาค เป็นต้น ซึ(งการเปลี(ยนแปลงของ
ปัจจยัเหลา่นี 8อาจสง่ผลกระทบตอ่ปริมาณการซื 8อขายและราคาของหลกัทรัพย์ได้ 

� ความเสี$ยงที$เกี$ยวกับระบบการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์  การลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศจะเกี(ยวข้องกบัการส่งคําสั(ง
ซื 8อขาย การสง่มอบ และการชําระราคาในตลาดหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ซึ(งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ในแตล่ะประเทศที(
มีการทําธุรกรรมอาจมีความแตกตา่งกนั ซึ(งลกูค้าอาจไมไ่ด้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทําธุรกรรมโดยลกูค้าของประเทศ
ดงักลา่ว 
โดยที(ระบบการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ดงักลา่วอาจมีการพฒันาที(ด้อยกวา่หรือมีมาตรฐานที(ตํ(ากวา่ และใน
บางกรณีอาจมีความน่าเชื(อถือน้อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที(เกี(ยวข้องกับการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์อาจสงูกว่า
ค่าธรรมเนียมที(ต้องชําระในประเทศไทยหรือสูงกว่าที(ลูกค้าได้คาดหมายไว้ นอกจากนี 8 เนื(องจากระบบการชําระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพย์ระหวา่งประเทศไทยกบัตา่งประเทศ หรือระหวา่งตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศไทยกบัตลาดหลกัทรัพย์ของแตล่ะประเทศมิได้
เชื(อมโยงกนัหรือมีการประสานงานกนัอยา่งเป็นระบบ จงึอาจสง่ผลให้กระบวนการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์อาจใช้เวลานานกว่า
ที(คาดหมายไว้ ซึ(งปัจจยัดงักล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดความเสี(ยงในการลงทนุที(เพิ(มมากขึ 8น ซึ(งรวมถึงความเสี(ยงต่อการทจุริต การไม่
สามารถสง่มอบหลกัทรัพย์หรือความสบัสนในเงื(อนไขและกระบวนการในชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ ตลาดจนการชําระคืนเงินทนุ
และปัจจยัอื(นๆ ที(อาจส่งผลให้เกิดการขาดทนุ สญูเสียโอกาส เกิดความล่าช้า และเพิ(มค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและค่าใช้จ่ายทาง
กฎหมาย 

� ความเสี$ยงที$เกี$ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที$ใช้บังคับ  เนื(องจากการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศเป็นการลงทนุในหลกัทรัพย์ของ
บริษัทที(มีถิ(นที(อยูห่รือมีสํานกังาน ทรัพย์สิน บคุลากร และผลประโยชน์อยู่ในตา่งประเทศ ซึ(งอยูภ่ายใต้กฎหมายหรือระเบียบที(แตกต่างกัน 
การลงทุนในประเทศต่างๆ หรือในบางประเทศดงักล่าวอาจถูกจํากัดหรือถูกควบคมุในระดับที(แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที(ใช้บงัคบัในแตล่ะประเทศนั 8น ซึ(งข้อจํากัดหรือการควบคมุดงักลา่วอาจรวมถึง การต้องได้รับอนญุาตจากหน่วยงานของรัฐหรือ

                                                      
1

 หลกัทรัพย์ หมายถึง หลกัทรัพย์ทกุประเภทและตราสารทางการเงินอื"นใดที"หน่วยงานราชการไทยที"เกี"ยวข้องอนญุาตให้มีการซื#อหรือขายได้ 
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จากบุคคลอื(นใดก่อนการลงทนุ ข้อจํากัดการลงทนุของผู้ลงทนุตา่งชาติในธุรกิจบางประเภทการขออนญุาตจากหน่วยงานของรัฐเพื(อนํา
เงินได้จากการลงทนุหรือเงินทนุหรือเงินที(ผู้ ลงทนุต่างชาติได้รับจากการขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศออกนอกประเทศดงักล่าว หรือการ
จดัเก็บภาษีที(เกี(ยวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ของผู้ลงทนุต่างชาติ นอกจากนี 8 กฎหมายและระเบียบในประเทศเหลา่นั 8นอาจมีความ
ไมช่ดัเจน และอาจขึ 8นอยูก่บัการตีความของเจ้าหน้าที(ที(เกี(ยวข้องในประเทศดงักลา่ว ซึ(งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหลา่นั 8นในทาง
ที(ไมเ่ป็นคณุตอ่ผู้ลงทนุ อีกทั 8งประเทศตา่งๆ ดงักลา่วอาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหมเ่ป็นครั 8งคราว ซึ(งทําให้เกิดความไมแ่น่นอน
ในเรื(องของขอบเขตและเนื 8อหาของกฎหมายหรือระเบียบที(ออกมาใหม ่ซึ(งปัจจยัเหลา่นี 8อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่การลงทนุ 
นอกเหนือจากข้อจํากัดและการควบคุมตามที(ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของผู้ ลงทุนในฐานะผู้ ถือ
หลกัทรัพย์ไว้อยา่งจํากัดหรือน้อยมาก ซึ(งรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดําเนินคดีและการขอให้มีการบงัคบัคดีตามคําพิพากษา นอกจากนี 8 
ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยตุิธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไป ซึ(งอาจทําให้ลกูค้าประสบปัญหาในการ
ดําเนินการฟ้องร้องในชั 8นศาลในประเทศนั 8นๆ อีกทั 8ง ในกรณีที(ลูกค้าได้รับคําพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึ(ง แต่ลูกค้าอาจต้อง
ดําเนินการให้มีการบงัคบัตามคําพิพากษาดงักลา่วในประเทศที(ลกูค้าได้ทําการลงทนุก็มิได้มีหลกัประกันใดๆ ว่า ศาลของประเทศนั 8นๆ 
จะดําเนินการบงัคบัคดีตามคําพิพากษาที(ได้รับ 

���� ความเสี$ยงเกี$ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า  ทรัพย์สินของลกูค้าที(ได้รับหรือฝากไว้ หรืออยู่ภายใต้การเก็บรักษาของผู้
ประกอบธุรกิจต่างประเทศ หรือผู้ รับฝากทรัพย์สินตา่งประเทศ จะอยู่ภายใต้การคุ้มครอง และการจดัการตามกระบวนการล้มละลายที(
บญัญัติตามกฎหมายต่างประเทศรวมถึงหลกัเกณฑ์อื(นที(เกี(ยวข้องที(ออกโดยหน่วยงานกํากบัดแูลของต่างประเทศนั 8น  ซึ(งอาจแตกต่าง
จากที(กําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. :��� พระราชบญัญัติสญัญาซื 8อขายล่วงหน้า พ.ศ. :��6  
พระราชบญัญัติล้มละลาย พ.ศ. :��� และกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์อื(นที(เกี(ยวข้องของประเทศไทย ดงันั 8น หากเกิดกรณีที(มีเหตกุารณ์ใด
ที(ส่งผลกระทบต่อการคุ้ มครองทรัพย์สินของลูกค้า หรือในกรณีที(ลูกค้าต้องการจะเรียกร้องทรัพย์สินของลูกค้าที(เก็บหรือรักษาใน
ตา่งประเทศคืนหรือโอนไปยงับคุคลอื(น หรือกรณีที(ผู้ประกอบธุรกิจตา่งประเทศหรือผู้ รับฝากทรัพย์สินตา่งประเทศนั 8นประสบปัญหาทาง
การเงินจนถึงขั 8นล้มละลาย  ลกูค้าอาจมีความเสี(ยงในเรื(องขั 8นตอน ระยะเวลา และต้นทนุในการดําเนินการ หรืออาจได้รับคืนไมค่รบถ้วน
ตามประเภท จํานวน หรือมลูค่าของทรัพย์สินที(ลูกค้าได้รับหรือฝากไว้ในต่างประเทศนั 8น  ลกูค้าจึงควรทําความเข้าใจในหลกัเกณฑ์ที(
กําหนด และอาจขอให้ผู้ประกอบธุรกิจอธิบายหรือให้ข้อมลูเพิ(มเติมเกี(ยวกับกระบวนการในการจดัการและความเสี(ยงในเรื(องดงักลา่ว
เพิ(มเติมก่อนการตดัสินใจลงทนุ 

� ความเสี$ยงที$เกี$ยวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์  แม้ว่าลกูค้าจะลงทนุในหลกัทรัพย์ที(ได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ แต่
ตลาดหลกัทรัพย์ในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่อง นอกจากนี 8 สภาพคล่องของหลกัทรัพย์อาจขึ 8นอยู่กับปัจจยัอื(น 
เชน่ ลกัษณะของหลกัทรัพย์ รวมทั 8งปัจจยัภายใน และ/หรือปัจจยัภายนอกของประเทศที(ตลาดหลกัทรัพย์นั 8นตั 8งอยู ่ดงันั 8น สภาพคลอ่งที(
มีอยู่น้อยอาจลดความสามารถของลกูค้าในการซื 8อหรือขายหลกัทรัพย์นั 8น หรืออาจทําให้การซื 8อหรือขายหลกัทรัพย์ในราคาที(ต้องการ
หรือที(น่าพอใจ หรือในจํานวนที(ลกูค้าต้องการเป็นไปได้ยาก 

� ความเสี$ยงที$ เกี$ยวกับอัตราแลกเปลี$ยน  เนื(องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการชําระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ 
ผลตอบแทนที(ได้รับจากการลงทนุอาจได้รับผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัจากความเสี(ยงที(เกิดจากอตัราแลกเปลี(ยน โดยลกูค้าอาจมีความ
เสี(ยงหากมลูค่าของเงินตราตา่งประเทศดงักลา่วมีการเปลี(ยนแปลงมลูค่าเมื(อเทียบกับมลูค่าของเงินบาท ซึ(งเหตกุารณ์ดงักลา่วอาจเกิด
ในชว่งระยะเวลาใดเวลาหนึ(ง หรืออาจเกิดขึ 8นอยา่งถาวร นอกจากนี 8 หากเกิดการลดคา่ของเงินตราตา่งประเทศสกลุใดๆ ที(ลกูค้าได้ลงทนุ
ไป ลกูค้าอาจได้รับความเสียหายจากการลดคา่ของเงินตราตา่งประเทศดงักลา่ว 

� ความเสี$ยงที$เกี$ยวกับความน่าเชื$อถือของคู่สัญญา  ลกูค้าอาจมีความเสี(ยงที(เกี(ยวข้องกบัความน่าเชื(อถือของคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(ง ซึ(ง
รวมถึงผู้ออกหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที(ลกูค้าได้ลงทนุไว้ (ไมว่า่จะเป็นการลงทนุในหรือนอกตลาดหลกัทรัพย์ก็ตาม) โดยลกูค้าอาจมีความ
เสี(ยงที(อาจสญูเงินที(ลงทุนไม่ว่าทั 8งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที(คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ(งหรือผู้ ออกหลกัทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็น
บคุคลล้มละลาย หรือมีหนี 8สินล้นพ้นตวั หรือไมส่ามารถหรือไมพ่ร้อมที(จะชําระหนี 8หรือปฏิบตัิตามหน้าที(ของตน รวมถึงหน้าที(ในการชําระ
เงินคืนทนุหรือหน้าที(ในการไถ่ถอนหลกัทรัพย์ที(ลกูค้าได้ลงทนุไว้ 

� ความเสี$ยงที$เกี$ยวกับการลงทุนของลูกค้าเอง  การตดัสินใจในการลงทนุในหลกัทรัพย์เป็นการตดัสินใจของลกูค้าเอง บริษัทฯ มิได้
ดําเนินการในฐานะเป็นที(ปรึกษาหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ของลกูค้าในการลงทนุแตอ่ยา่งใด โดยก่อนการตดัสินใจลงทนุ ลกูค้าได้ยืนยนัตอ่
บริษัทว่า ลกูค้าได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมลูทั 8งหมดที(เกี(ยวกบัสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการ
ของผู้ออกหลกัทรัพย์ ที(ลกูค้าจะทําการลงทนุ ตลอดจนปัจจยัอื(นๆ ที(เกี(ยวข้องกบัการลงทนุ เชน่ สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย
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และระเบียบตา่งๆ ของประเทศที(เกี(ยวข้องเป็นอยา่งดีแล้ว ดงันั 8น ลกูค้าจงึต้องรับเอาความเสี(ยงทั 8งปวงจากการลงทนุเอง และบริษัทฯ ไม่
มีหน้าที(ในการดแูลผลประโยชน์ให้แก่ลกูค้า อีกทั 8งไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดใดๆ ในความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย 
ความสญูเสีย ต้นทนุ และคา่ใช้จา่ยใดๆ ที(เกิดขึ 8นจากการลงทนุดงักลา่ว 

� ความเสี$ยงอื$นๆ ในการซื 2อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในการซื 8อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อาจมีความเสี(ยงเกี(ยวกับการหยดุ
ทํางานโดยระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ผลดงักล่าวอาจทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถทําตามคําสั(งของลกูค้าได้
เป็นบางสว่นหรือทั 8งหมด 
 

รายงานฉบับนี 8มิได้กล่าวถึงความเสี(ยงทุกรายการ หรือประเด็นสําคัญอื(นนอกเหนือจากความเสี(ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์
ต่างประเทศ ในการพิจารณาความเสี(ยง ลกูค้าควรเข้าทําธุรกรรมต่อเมื(อมีความเข้าใจเกี(ยวกับการลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ ผลผูกพนั
ทางกฎหมายอนัเกิดจากการลงทนุ และระดบัความเสี(ยงที(อาจได้รับ การลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศอาจเป็นการลงทนุที(ไม่เหมาะสมกบัผู้
ลงทุนบางกลุ่ม ลูกค้าควรพิจารณาอย่างระมัดระวังว่าเป็นการลงทุนที(เหมาะสมกับตนหรือไม่ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การลงทุน 
วตัถปุระสงค์ในการลงทนุ ฐานะการเงิน และสถานการณ์อื(นๆ ที(อาจเกี(ยวข้อง 
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-ข้อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื!อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนี$เท่านั$น- 
 

ข้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที$จะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด 
1. ข้อความเบื 2องต้น  

1.1 ข้อกําหนดเพิ(มเติมนี 8ทําขึ 8นเพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้าที( ข้อรับรอง ข้อปฏิบตัิต่างๆ ที(เป็นการเฉพาะที(เกี(ยวกับการให้บริการ
การลงทนุในหลกัทรัพย์ที(จะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั 

1.2 ข้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที$จะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศ
ไทย) จาํกัด ฉบับนี 2 จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทนัท ีเมื$อ (ก) ลูกค้าแสดงความประสงค์ที$จะซื 2อหลักทรัพย์
ที$จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ มายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที$
ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะในรูปแบบที$เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม 
โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื$อนไขในข้อกําหนด และเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และ
เอกสารธุรกรรมต่างๆ ที$เกี$ยวข้อง 
ทั 2งนี 2 บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา
ธุรกรรมหรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฏหมาย หรือด้วยเหตุอื$นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ 
โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของ
บริษัทฯ เว้นแต่กรณีที$เกิดขึ 2นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทน
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที$ความเสียหายที$เกิดขึ 2นจริง 

1.3 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ที(จะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั นี 8 
ซึ(งตอ่ไปจะเรียกวา่ “ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ที(จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ” รวมถึงเอกสารอื(นใด
ที(เกี(ยวข้อง เป็นส่วนหนึ(งของเอกสารธุรกรรม ตามที(ได้นิยามไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงินที(
ลกูค้าได้ตกลงทํากบับริษัทฯ (“ข้อกาํหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้บริการด้านการเงนิ”) 

2. คาํจาํกัดความ 
2.1  เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คําดังต่อไปนี 8ให้มี

ความหมายตามที(ได้นิยามไว้ดงัตอ่ไปนี 8 
(ก)  “ซื 2อ” ให้หมายความรวมถึง การจองซื 8อหลกัทรัพย์ด้วย 
(ข)  “หลักทรัพย์” หมายถึง หุ้นกู้  หุ้นกู้อนพุนัธ์ ใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ หรือหลกัทรัพย์อื(นใดที(จะออกและเสนอขายโดย

บริษัทฯ 
(ค)  “วันที$ทาํการตกลงซื 2อขายหลักทรัพย์” หมายถึง วนัที(ลกูค้าตกลงรายละเอียดเกี(ยวกับหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตาม 

ข้อ 3.2       
3. ข้อตกลง 

3.1  ลกูค้าและบริษัทฯ จะทําการตกลงเกี(ยวกบัรายละเอียดของหลกัทรัพย์ (เชน่ ชนิด ประเภท จํานวน และราคาของหลกัทรัพย์) แต่
ละครั 8งก่อนที(จะจองซื 8อหรือซื 8อหลกัทรัพย์กบับริษัทฯ โดยอาจตกลงด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร  

3.2  ภายหลงัจากที(ลกูค้าได้ตกลงเกี(ยวกับรายละเอียดของหลกัทรัพย์กับบริษัทฯ (“วันที$ทาํการตกลงซื 2อขายหลักทรัพย์”) ไม่ว่า
โดยทางวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร ลกูค้าตกลงที(จะไม่ยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี(ยนแปลงคําสั(งของลกูค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ 
และตกลงผกูพนัตามคําสั(งของลกูค้าทกุประการ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ โดยลกูค้าตกลงที(จะลงนามและนําสง่
ใบจองซื 8อหลกัทรัพย์และชําระเงินคา่จองซื 8อหลกัทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ตามจํานวนหลกัทรัพย์ที(ลกูค้าได้รับการจดัสรรเต็มจํานวน 
ตามวิธีการและระยะเวลาที(กําหนดไว้ในใบจองซื 8อหลักทรัพย์หรือหนังสือชี 8ชวนสําหรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 
(ตามแตก่รณี) 

3.3  ลกูค้าตกลงวา่ ใบยืนยนัการซื 8อขายหลกัทรัพย์ซึ(งออกในวนัทําการถดัจากวนัที(ทําการตกลงซื 8อขายหลกัทรัพย์โดยบริษัทฯ ให้ถือ
วา่เป็นหลกัฐานที(เชื(อถือได้ถึงการตกลงซื 8อขายหลกัทรัพย์ของลกูค้า ทั 8งนี 8 ลกูค้าตกลงและรับทราบวา่ บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธหรือ
ยกเลิกการจองซื 8อของผู้จองซื 8อหลกัทรัพย์รายใดๆ ที(ดําเนินการไมค่รบถ้วนตามข้อกําหนดและเงื(อนไขในการจองซื 8อหลกัทรัพย์ที(
กําหนดไว้โดยบริษัทฯ (ซึ(งรวมถึง ข้อกําหนดและเงื(อนไขที(ระบุไว้ในใบจองซื 8อหลกัทรัพย์และหนังสือชี 8ชวนสําหรับการออกและ
เสนอขายหลกัทรัพย์) 
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3.4  ลกูค้าตกลงและยินยอมวา่ บริษัทฯ มีสิทธิหกักลบลบหนี 8 ยดึถือ โอน หรือใช้ประโยชน์จากเงิน หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื(นที(ฝาก
ไว้หรือยึดถือไว้โดยบริษัทฯ เพื(อลกูค้า ไม่ว่าจะเกี(ยวข้องกับการลงทนุในหลกัทรัพย์ภายใต้ข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการ
ให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ที(จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ ฉบบันี 8 หรือ
ข้อกําหนดอื(นใด (ถ้ามี) เพื(อการปฏิบตัิตามภาระหน้าที(และความผกูพนัหรือความรับผิดที(ลกูค้ามีตอ่บริษัทฯ ภายใต้ข้อกําหนด
และเงื(อนไขเกี(ยวกบัการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ที(จะออกและเสนอขาย
โดยบริษัทฯ ฉบบันี 8หรือที(เกิดขึ 8นจากการลงทนุในหลกัทรัพย์ของลกูค้า ซึ(งรวมถึง การหกั ณ ที(จ่ายบนผลตอบแทนที(ลกูค้าจะ
ได้รับหรือได้รับการลงทุนในหลักทรัพย์ ไม่ว่าในรูปแบบของดอกเบี 8ย ผลประโยชน์ที(ได้รับจากการโอนหลักทรัพย์ และ/หรือ 
ผลประโยชน์ที(ได้รับจากการลงทนุในหลกัทรัพย์ คือ เงินคืนที(เป็นผลกําไรเมื(อครบอายหุลกัทรัพย์ ทั 8งนี 8 บริษัทฯ สามารถยึดถือ
เป็นหลกัประกนัอยูภ่ายใต้บงัคบัซึ(งสิทธิยดึหน่วงโดยทั(วไปเพื(อประโยชน์ของบริษัทฯ จนกวา่จะมีการชําระหนี 8ที(คงค้างแก่บริษัทฯ 
ครบถ้วนตามจํานวน ซึ(งเงิน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื(นของลูกค้าที(บริษัทฯ ยึดถือไว้ ไม่ว่าจะเป็นการยึดถือเพื(อการดูแล
ทรัพย์สินหรือเพื(อการอื(นใด 
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-ข้อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื!อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนี$เท่านั$น- 
 

ข้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการแต่งตั 2งตัวแทนซื 2อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 
 

1. ข้อความเบื 2องต้น  
1.1 ข้อกําหนดเพิ(มเติมนี 8ทําขึ 8นเพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้าที( ข้อรับรอง ข้อปฏิบตัิต่างๆ ที(เป็นการเฉพาะที(เกี(ยวกับการให้บริการ

เป็นตวัแทนซื 8อขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวม 
1.2 ข้อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการแต่งตั 2งตัวแทนซื 2อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนี 2 จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ 

และลูกค้าทันที เมื$อ (ก) ลูกค้ามีคําสั$ งซื 2อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมมายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ 
อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที$ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะในรูปแบบ
ที$ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื$อนไขในข้อกําหนด และเงื$อนไข
เกี$ยวกับการให้บริการด้านการเงนิ และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที$เกี$ยวข้อง 
ทั 2งนี 2 บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา
ธุรกรรมหรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฏหมาย หรือด้วยเหตุอื$นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ 
โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของ
บริษัทฯ เว้นแต่กรณีที$เกิดขึ 2นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทน
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที$ความเสียหายที$เกิดขึ 2นจริง 

1.3 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตั 8งแทนซื 8อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมนี 8  ซึ(งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกําหนดเพิ$มเติม

เกี$ยวกับการแต่งตั 2งตัวแทนซื 2อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม” รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้อง เป็นส่วนหนึ(งของเอกสาร
ธุรกรรม ตามที(ได้นิยามไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงินที(ลูกค้าได้ตกลงทํากับบริษัทฯ 
(“ข้อกาํหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้บริการด้านการเงนิ”) 

2. คาํจาํกัดความ 
2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คําดังต่อไปนี 8ให้มี

ความหมายตามที(ได้นิยามไว้ดงัตอ่ไปนี 8 
(ก)  “หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทนุในกองทนุรวม 
(ข)  “บริษัทจัดการ” หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
(ค)  “เอกสารกองทุนรวม” หมายถึง เอกสารกองทนุรวมตามข้อ 3.1 

3. การซื 2อขายหน่วยลงทุน  
3.1  ลกูค้ารับทราบและตกลงว่า ก่อนที(ลกูค้าจะส่งคําสั(งซื 8อ ขายคืน และ/หรือสบัเปลี(ยนหน่วยลงทนุใดๆ ลกูค้าได้รับทราบ อ่านและ

เข้าใจคูมื่อผู้ลงทนุ หนงัสือชี 8ชวนเสนอโครงการจดัการกองทนุรวม หนงัสือชี 8ชวนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั ข้อมลูภาษีหรือเงื(อนไข ภาระ
และประโยชน์ทางภาษีที(เกี(ยวข้อง และ/หรือเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวกับหรือใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทนุที(บริษัทจดัการที(เกี(ยวข้อง
ได้จดัทําขึ 8น รวมถึงรายละเอียดในใบคําสั(งซื 8อ ขายคืน และ/หรือสบัเปลี(ยนหน่วยลงทนุ (ต่อไปนี 8จะรวมเรียกว่า “เอกสารกองทุน

รวม”) เป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับว่าการเพิ(ม/ลดทรัพย์สินของกองทุนรวม การคืนผลประโยนชน์ของกองทุนรวม การส่งมอบ
ทรัพย์สินของกองทนุรวมและการจดัทํา และจดัส่งรายงานต่างๆ ซึ(งเกี(ยวข้องกับหน่วยลงทนุ รวมทั 8งกรณีอื(นๆ จะต้องอยู่ภายใต้
ข้อกําหนดและเงื(อนไขของเอกสารกองทุนรวมด้วยลกูค้าได้รับทราบและเข้าใจคําเตือนและการเปิดเผยในเรื(องต่างๆ เช่น ความ
เสี(ยงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ ความเสี(ยงในการลงทนุของกองทนุรวม หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น และตกลง
ยินยอมผกูพนัตนและปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงื(อนไขของเอกสารกองทนุรวมดงักลา่วทกุประการ 

3.2  หลกัเกณฑ์และเงื(อนไขในการซื 8อ ขายคืน และ/หรือสบัเปลี(ยนหน่วยลงทนุใดๆ ให้เป็นไปตามที(กําหนดไว้ในเอกสารกองทุนรวม 
และ/หรือหนังสือชี 8ชวนของกองทนุรวมนั 8นๆ หากลกูค้าไม่สามารถดําเนินการตามเงื(อนไขหรือหลักเกณฑ์ที(กําหนดไว้ในเอกสาร
กองทนุรวม และ/หรือหนงัสือชี 8ชวนของกองทนุรวม บริษัทฯ สามารถยกเลิกการทําธุรกรรมดงักลา่วได้ทนัที 

3.3  ในการที(บริษัทฯ ซื 8อ ขายคืน และ/หรือสบัเปลี(ยนหน่วยลงทนุตามคําสั(งของลกูค้า ลกูค้าไมมี่สิทธิยกเลิกคําสั(งซื 8อ ขายคืน และ/หรือ
สบัเปลี(ยนหน่วยลงทนุ เว้นแตล่กูค้าจะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ 

3.4  ลกูค้าตกลงชําระคา่ซื 8อหน่วยลงทนุรวมถึงคา่ธรรมเนียม ภาษีมลูคา่เพิ(ม ภาษีอากรอื(นใด ตลอดจนคา่ใช้จา่ยที(เกี(ยวข้องตามเงื(อนไข
และวิธีการที(บริษัทฯ กําหนด 
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3.5  ลกูค้ามีหน้าที(ตรวจสอบธุรกรรมการซื 8อ ขายคืน และ/หรือสบัเปลี(ยนหน่วยลงทนุใดๆ หากลกูค้าเห็นว่ารายการดงักลา่วไม่ถกูต้อง 
ลูกค้าต้องโต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ภายในเวลาที(กําหนด หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านรายการธุรกรรม
ดงักลา่วภายในเวลาที(กําหนด บริษัทฯ จะถือวา่ลกูค้ารับรองรายการธุรกรรมดงักลา่วเป็นรายการที(ถกูต้องทกุประการ 

3.6  ลกูค้ารับทราบและตกลงว่า การซื 8อ ขายคืน และ/หรือสบัเปลี(ยนหน่วยลงทนุภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการหนึ(งๆ อาจ
ไม่สามารถดําเนินการได้ในกรณีที(ลกูค้าและ/หรือผู้ที(มีส่วนเกี(ยวข้องกับลกูค้าจะได้ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเกินกว่าหนึ(งใน
สามของจํานวนหน่วยลงทุนที(จําหน่ายได้แล้วทั 8งหมดของกองทุนรวม และ/หรือเกินกว่าสดัส่วนการลงทนุของคนต่างด้าวตามที(
กฎหมายที(เกี(ยวข้องกําหนด หรือเกินกวา่หลกัเกณฑ์ตามที(กฎหมาย และ/หรือ ประกาศของก.ล.ต. สํานกังานก.ล.ต. คณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์ หรือ กระทรวงพาณิชย์กําหนด 

4. ข้อตกลงเพิ$มเติมกรณีการซื 2อขายหน่วยลงทุนภายใต้บัญชีซื 2อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื$อ (Omnibus Account) 
4.1  ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้บัญชีซื 8อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผย ชื(อผู้ ถือหน่วยลงทุน 

(Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกต่างจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทั(วไป เช่น การรับเอกสารกองทนุรวมต่างๆ อาจช้ากว่าการซื 8อขาย
หน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการโดยตรง เนื(องจากบริษัทฯ จะดําเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้าเมื(อบริษัทฯ ได้รับเอกสารกองทุนรวม
ดงักลา่วจากบริษัทจดัการ 

4.2  ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในการทําหน้าที(เป็นตัวแทนในการซื 8อขายหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตั 8ง
ตวัแทนซื 8อขายหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) ฉบบันี 8 บริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียม และ/หรือคา่ตอบแทนในการทําหน้าที(
เป็นผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการด้วย 

4.3  ในกรณีที(ลกูค้าผิดนดัไมชํ่าระหนี 8ใดๆ ที(มีตอ่บริษัทฯ ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิบงัคบัขายหน่วยลงทนุหรือทรัพย์สินอื(นใด
ที(อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ เพื(อนําเงินค่าขายมาชําระหนี 8 หรือหกัเงินคงเหลือในบญัชีเพื(อการทําธุรกรรมเพื(อชําระหนี 8ตอ่
บริษัทฯ ได้ 

4.4  ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลลูกค้าภายใต้บัญชีซื 8อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื(อผู้ ถือหน่วยลงทุน 
(Omnibus Account) รวมทั 8งสง่มอบเอกสารหลกัฐานที(เกี(ยวข้องกับการทํารายการให้แก่หน่วยงานที(กํากบัดแูลบริษัทฯ หน่วยงาน
ภาครัฐที(เกี(ยวข้องและบริษัทจดัการ และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยลงทนุตามที(กฎหมายกําหนดหรือเมื(อมีการร้องขอ 

5. การแต่งตั 2งและการมอบอาํนาจ 
5.1 ลกูค้าตกลงแตง่ตั 8งและมอบอํานาจให้บริษัทฯ เป็นตวัแทนและผู้ รับมอบอํานาจของลกูค้าในการซื 8อขายหน่วยลงทนุโดยให้บริษัทฯ 

มีอํานาจดําเนินการตา่งๆ แทนลกูค้าดงัตอ่ไปนี 8 
(1) เปิดบญัชี ซื 8อ ขายคืน และ/หรือสบัเปลี(ยนหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ 
(2) กระทําการแก้ไขเปลี(ยนแปลงข้อมลูสว่นตวัตา่งๆ ของลกูค้า 
(3) ลงนามในเอกสารใบคําสั(งซื 8อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี(ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้อง รวมถึง

ดําเนินการสง่คําสั(งซื 8อ ขายคืน และ/หรือสบัเปลี(ยนหน่วยลงทนุใดๆ ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ ไมว่า่จะ
อยูใ่นรูปแบบของเอกสารผ่านชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื(นใดที(บริษัทจดัการกําหนด 

(4) ดําเนินการเพื(อชําระคา่ซื 8อหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ 
(5) ดําเนินการรับเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุรวมถึงผลประโยชน์ใดๆ ที(ได้จากการลงทนุในหน่วยลงทนุเพื(อเข้าบญัชีเงินฝาก

ธนาคารที(ลกูค้าได้แจ้งไว้กบับริษัทฯ หรือตามที(ลกูค้าได้แจ้งเปลี(ยนแปลง 
(6) รับทราบข้อมลูที(เกี(ยวกับการซื 8อ ขายคืน และ/หรือสบัเปลี(ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจนข้อมลูเกี(ยวกับการถือครองหน่วย

ลงทนุของลกูค้าและจดัสง่ข้อมลูดงักลา่วให้กบัลกูค้าทราบตอ่ไป 
(7) ลงนามในเอกสารแจ้งสรุปมติผู้ ถือหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารรายงานต่างๆที(เกี(ยวข้องกับกองทุนรวมภายใต้การ

บริหารจดัการของบริษัทจดัการ 
(8) ติดต่อประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ที(เกี(ยวข้องกบัลกูค้า ลงนามรับรองความถกูต้องของสําเนาเอกสารใดๆ ของ

ลกูค้ารวมถึงกระทําการใดๆ อนัจําเป็นเพื(อให้บรรลวุตัถปุระสงค์แห่งข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแตง่ตั 8งตวัแทนซื 8อ
ขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมฉบบันี 8 หรือเพื(อให้การดําเนินการดงักลา่วข้างต้นเป็นผลสําเร็จสมบรูณ์ 

(9) มีอํานาจในการแตง่ตั 8งและมอบอํานาจชว่งให้บคุคลใดซึ(งเป็นพนกังานของบริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบอํานาจชว่ง (“ตัวแทน

ช่วง”) เป็นผู้ดําเนินการตา่งๆ ตามที(ระบไุว้ในข้อ 4 นี 8ได้ 
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5.2 การใดๆ ที(บริษัทฯ และตวัแทนช่วงได้กระทําภายในกรอบอํานาจที(ลกูค้าได้ให้ไว้ย่อมถือเสมือนหนึ(งว่าลกูค้าได้กระทําด้วยตนเอง 
และลกูค้าขอรับรองและตกลงรับผิดชอบการใดๆ ที(บริษัทฯ และตวัแทนชว่งของลกูค้าได้กระทําภายในกรอบอํานาจที(ได้มอบให้ไว้
ภายใต้ขอบเขตของข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตั 8งตวัแทนซื 8อ
ขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมฉบบันี 8  

5.3 ลกูค้าและบริษัทฯ ตกลงให้ถือข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแตง่ตั 8ง
ตวัแทนซื 8อขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมฉบบันี 8เป็นหนังสือมอบอํานาจของลกูค้าให้บริษัทฯ ดําเนินการตา่งๆ ตามที(ระบไุว้ในข้อ 4 
นี 8ได้ โดยไมต้่องทําหนงัสือมอบอํานาจอีกฉบบัหนึ(ง 
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-ข้อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื!อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนี$เท่านั$น- 
 

ข้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการซื 2อขายตราสารหนี 2 

1. ข้อความเบี 2องต้น 
1.1 ข้อกําหนดเพิ(มเติมนี 8ทําขึ 8นเพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้าที( ข้อรับรอง ข้อปฏิบตัิตา่งๆ ที(เป็นการเฉพาะที(เกี(ยวกบัการให้บริการ

การซื 8อขายตราสารหนี 8 
1.2 ข้อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการซื 2อขายตราสารหนี 2ฉบับนี 2 จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทันที เมื$อ (ก) 

ลูกค้ามีคาํสั$งซื 2อขายหลักทรัพย์มายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที$ของ
บริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที$เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม 
โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามตามเงื$อนไขในข้อกําหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้บริการด้านการเงิน 
และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที$เกี$ยวข้อง 
ทั 2งนี 2 บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา
ธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื$นใดแล้วแต่ดุลพินิจของ 
บริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้  บริษัทฯ รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการ
ของบริษัทฯ  เว้นแต่กรณีที$เกิดขึ 2นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือ
ผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที$ความเสียหายที$เกิดขึ 2นจริง 

1.3 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการซื 8อขายตราสารหนี 8นี 8 ซึ(งต่อไปจะเรียกวา่ “ข้อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการซื 2อขายตราสาร

หนี 2” รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้อง เป็นสว่นหนึ(งของเอกสารธุรกรรม ตามที(ได้นิยามไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการ
ให้บริการด้านการเงินที(ลกูค้าได้ตกลงทํากบับริษัทฯ (“ข้อกาํหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้บริการด้านการเงนิ”) 

 
2. คาํจาํกัดความ 

2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คําดังต่อไปนี 8ให้มี
ความหมายตามที(ได้นิยามไว้ดงัตอ่ไปนี 8 

(ก) “ซื 2อ” ให้หมายความรวมถึง การจองซื 8อหลกัทรัพย์ด้วย  
(ข) “ตราสารหนี 2”  หมายถึง ตั�วเงินคลงั บตัรเงินฝาก ตราสารพาณิชย์ พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย พนัธบตัรรัฐบาล 

พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ พนัธบตัรกองทนุเพื(อการฟื8นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน หุ้นกู้  (หมายรวมถึง หุ้นกู้ แปลง
สภาพ) หุ้นกู้ ระยะสั 8น ตั�วเงิน (หมายรวมถึง ตั�วแลกเงิน) และตราสารหนี 8อื(นใดตามที(กฎหมายที(เกี(ยวข้องกําหนดให้
สามารถซื 8อขายกันได้ และให้หมายรวมถึง ตราสารหนี 8ประเภทที(ได้รับอนญุาตให้ซื 8อขายได้ในตลาดตราสารหนี 8 หรือ
ตราสารหนี 8ประเภทที(ไม่ได้รับอนุญาตให้ซื 8อขายได้ในตลาดตราสารหนี 8 หรือหมายความรวมถึงตราสารหนี 8ทั 8งสอง
ประเภท (แล้วแตก่รณี)  

(ค) “ตลาดตราสารหนี 2” หมายถึง ตลาดตราสารหนี 8 (Bond Electronic Exchange : BEX) ซึ(งจัดตั 8งขึ 8นโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดตราสารหนี 8อื(น ที(ได้จัดตั 8งขึ 8นโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยบริษัททําหน้าที(เป็น
ตวัแทนของลกูค้าในการซื 8อขายตราสารหนี 8  

(ง) “สมาคมตลาดตราสารหนี 8” หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี 8ไทย (Thai Bond Market Asscociation: ThaiBMA 
หรือ TBMA) 

 
3. แการ ต่งตั 2ง 

3.1 ลกูค้าตกลงแต่งตั 8งและมอบอํานาจให้บริษัทฯ เป็นตวัแทน และ/หรือ นายหน้าโดยชอบด้วยกฎหมายของลกูค้า รวมทั 8งให้มี
อํานาจแตง่ตั 8งตวัแทนชว่ง ในการดําเนินการใดๆ ที(เกี(ยวกบัการซื 8อขายตราสารหนี 8ในทกุกรณีไมว่า่ในหรือนอกตลาดตราสาร
หนี 8 ซึ(งรวมถึงการซื 8อขาย การจําหน่าย จ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบตราสารหนี 8 หรือการดําเนินการ
เกี(ยวกับหลกัประกัน ตลอดจนทําการชําระเงินค่าซื 8อตราสารหนี 8 รับเงินค่าขายตราสารหนี 8 ชําระและรับชําระค่าธรรมเนียม 
และคา่ใช้จา่ยใดๆ อนัเกี(ยวกบัการซื 8อขายตราสารหนี 8 การจําหน่ายจา่ยโอน การเก็บรักษา การสง่มอบหรือรับมอบตราสารหนี 8
ของลกูค้า การรับและ/หรือการปฏิบตัิตามคําสั(งของลกูค้าไม่วา่ด้วยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษร และคําสั(งอื(นใดที(เกี(ยวข้อง 
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หรือเกี(ยวเนื(องกบัการซื 8อขายตราสารหนี 8ในบญัชีซื 8อขายหลกัทรัพย์ใดๆ ของลกูค้าที(ได้เปิดไว้กบับริษัทฯ ภายในวงเงินซื 8อขาย 
และบริษัทฯ ตกลงรับทําการเป็นตวัแทนและ/หรือนายหน้าในการดําเนินการตา่งๆ ข้างต้นให้แก่ลกูค้า ภายใต้ข้อกําหนดและ
เงื(อนไขที(ระบไุว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการซื 8อขายตรา
สารหนี 8ฉบบันี 8 

3.2 ลูกค้าตกลงให้สัตยาบันและยอมรับที(จะผูกพันในการใดๆ ที(บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนช่วงได้กระทําไปในฐานะตัวแทน/
นายหน้าของลกูค้าตามข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการซื 8อ
ขายตราสารหนี 8ฉบบันี 8 

3.3 เว้นแต่จะได้มีการตกลงระหว่างบริษัทฯ และลกูค้าเป็นอย่างอื(น ลกูค้าจะต้องทําการซื 8อขายตราสารหนี 8หรือดําเนินการใดๆ 
เกี(ยวกบัตราสารหนี 8ผ่านทางบญัชีเพื(อการทําธุรกรรมเทา่นั 8น 

 
4. การดาํเนินการของบริษัทฯ 

4.1 ลกูค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ อาจทํารายการเกี(ยวกับตราสารหนี 8ในบญัชีซื 8อขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าได้ ทั 8งในฐานะ
ตวัการหรือในฐานะตวัแทน บริษัทฯ มีสิทธิที(จะซื 8อหรือขายตราสารหนี 8ที(บริษัทฯ ถืออยู่ และ/หรือที(บริษัทฯ เป็นตวัแทนและ/
หรือนายหน้าของผู้ อื(นให้กบัลกูค้าได้ 

4.2 ลกูค้ารับทราบและตกลงวา่ ในกรณีที(เป็นการสั(งซื 8อ ขาย ตราสารหนี 8 การชําระคา่ซื 8อหรือรับชําระคา่ขายตราสารหนี 8 ตลอดจน
การอื(นใดที(เกี(ยวข้องกบัตราสารหนี 8ดงักล่าว ลกูค้าได้มอบหมายและแตง่ตั 8งบริษัทฯ ให้เป็นตวัแทนและผู้ รับมอบอํานาจของ
ลกูค้าในการกระทําการทั 8งหลายข้างต้นตามขอบอํานาจที(ระบไุว้ในหนังสือมอบอํานาจ ลกูค้าได้รับทราบ อา่นและเข้าใจเอก
สารตราสารหนี 8 การส่งมอบตราสารหนี 8และการจดัทําและจดัส่งรายงานต่างๆ ซึ(งเกี(ยวข้องกับตราสารหนี 8 รวมทั 8งกรณีอื(นๆ 
จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื(อนไขของเอกสารที(เกี(ยวข้องด้วย ลกูค้าได้รับทราบและเข้าใจคําเตือนและการเปิดเผยใน
เรื(องต่างๆ เช่น ความเสี(ยงของการลงทุนในตราสารหนี 8 ความเสี(ยงในการลงทุนของตราสารหนี 8 หรือความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เป็นต้น และตกลงยินยอมผกูพนัตนและปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงื(อนไขของการลงทนุในตราสารหนี 8ดงักล่าว
ทกุประการ 

4.3 ลกูค้าตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ เงื(อนไข และวิธีการในการซื 8อขายตราสารหนี 8ตามที(บริษัทฯ ประกาศ
กําหนดเป็นครั 8งคราวไป 

5. คาํรับรองของลูกค้า  
ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการซื 8อขายตราสารหนี 8ฉบบันี 8 ลกูค้าให้คํารับรอง รับทราบ และตกลงไว้กบับริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี 8  
5.1 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงความเสี(ยงของการลงทุนซื 8อขายตราสารหนี 8 ว่า มิใช่ การฝากเงิน ไม่ได้รับการคุ้มครองจาก

สถาบันประกันเงินฝาก ลูกค้าไม่สามารถไถ่ถอนตราสารหนี 8ก่อนกําหนดได้ การขายในตลาดรองมีความเสี(ยงเรื(องราคา 
เนื(องจากขึ 8นอยู่กับสภาวะตลาดตราสารหนี 8 ลกูค้ามีความเสี(ยงในเงินที(ลงทนุ โดยอาจมีเหตกุารณ์ที(คาดไม่ถึง เช่น สภาวะ
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม ความวุน่วายในบ้านเมือง เป็นต้น ซึ(งเหตกุารณ์ดงักลา่วอาจก่อให้เกิดการผิดนดัชําระหนี 8ของ
ผู้ ออกตราสารหนี 8 ลูกค้าควรเข้าทําธุรกรรมต่อเมื(อมีความเข้าใจในตราสารหนี 8 รวมทั 8ง ระดับความเสี(ยงที(อาจได้รับก่อน
ตดัสินใจลงทนุ 

5.2 ลกูค้าจะตดัสินใจด้วยตนเอง อย่างเป็นอิสระ การพิจารณาว่าตราสารหนี 8ใดมีความเหมาะสมกับลกูค้าหรือไม่นั 8นเป็นการ
ตัดสินใจของลกูค้าเอง (ซึ(งหมายรวมถึงคําแนะนําที(ลกูค้าได้รับจากที(ปรึกษาของลกูค้าซึ(งไม่รวมถึงบริษัทฯ) ตามที(ลกูค้า
เห็นสมควร ลกูค้าไม่ได้ถือเอาข้อมลูหรือการสื(อสารใดๆ จากบริษัทฯเป็นคําแนะนําในการซื 8อขายตราสารหนี 8 ลกูค้ารับทราบ
ว่าบริษัทฯไม่มีหน้าที(ในการระวงัรักษาผลประโยชน์ของลกูค้าหรือดําเนินการใดๆ เพื(อประโยชน์สงูสดุของลกูค้า บริษัทฯไม่
สามารถรับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูใดๆ รวมถึงข้อมลูที(เกี(ยวข้องกบัฐานะการเงินของผู้ออกตราสารหนี 8 การสื(อสารใดๆ 
ที(ลกูค้าได้รับจากบริษัทฯไมถื่อเป็นการรับรองหรือรับประกนัผลกําไรจากการซื 8อขายตราสารหนี 8 

5.3 ลกูค้ารับทราบและเข้าใจว่า การซื 8อขายตราสารหนี 8อาจมีความเสี(ยงทางด้านความผันผวนทางตลาด และความเสี(ยงด้าน
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี 8ที(ไม่แน่นอนซึ(งอาจจะสงูหรือตํ(าเพราะอาจไม่ได้รับการประเมินความเสี(ยงด้านเครดิตเบื 8องต้น
โดยผู้จดัอนัดบัความน่าเชื(อถือ และอาจไมมี่ตลาดรองที(มีสภาพคล่องในการซื 8อขายตราสารหนี 8และบริษัทฯไม่มีหน้าที(ในการ
สร้างตลาดรองเพื(อการซื 8อขายตราสารหนี 8แตอ่ยา่งใด ลกูค้าอาจสญูเสียเงินจากการซื 8อขายตราสารหนี 8ทั 8งหมดหรือบางสว่น 
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5.4 ลกูค้ามีความสามารถในการประเมิน เข้าใจ และยอมรับในข้อตกลงรวมถึงความเสี(ยงในการซื 8อขายตราสารหนี 8 ไม่ว่จะด้วย
ตนเองหรือโดยคําแนะนําของที(ปรึกษาของลกูค้า ลกูค้ามีความสามารถในการรับความเสี(ยงทางการเงินหรือความเสี(ยงใดๆ 
ในการซื 8อขายตราสารหนี 8 ลกูค้าเข้าใจและรับทราบว่าลกูค้ามีหน้าที(ที(จะต้องประเมินและตรวจสอบข้อตกลงรวมถึงความ
เสี(ยงที(เกี(ยวข้องกับการซื 8อขายตราสารหนี 8 ซึ(งตราสารหนี 8อาจมีความเสี(ยงที(แตกต่างกันในขณะที(มีการออกตราสารหนี 8ชุด
ใหม่ให้แก่ผู้ลงทนุกลุ่มเดิมเพื(อนําเงินที(ได้มาชําระคืนตามตราสารหนี 8ชดุเดิมหรือมีการต่ออาย ุแต่ละคราว (ถ้ามี) เนื(องจาก
การดําเนินการดงักลา่วอาจเกิดจากการเสื(อมถอยด้านเครดิต ของผู้ออกตราสารหนี 8โดยลกูค้าจะพิจารณาความเสี(ยงของการ
ซื 8อขายตราสารหนี 8ในแตล่ะครั 8งที(มีการซื 8อขาย 

5.5 ลกูค้าเข้าใจและรับทราบว่าในการซื 8อตั�วแลกเงินต่อจากบริษัทฯ บริษัทฯจะดําเนินการสลกัหลงัโดยจํากัดความรับผิดชอบ 
และส่งมอบให้แก่ลกูค้า ดงันั 8น ลกูค้าจึงไม่มีสิทธิไล่เบี 8ยใดๆ ตามตั�วแลกเงินกับบริษัทฯในกรณีที(มีการผิดนัดชําระหนี 8ของผู้
ออกตั�วแลกเงินหรือเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ที(อาจสง่ผลตอ่มลูคา่ของตั�วแลกเงิน 
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-ข้อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื!อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนี$เท่านั$น- 
 

ข้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการให้บริการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH 

1. ข้อความเบี 2องต้น 
1.1 ข้อกําหนดเพิ(มเติมนี 8ทําขึ 8นเพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้าที( ข้อรับรอง ข้อปฏิบตัิตา่งๆ ที(เป็นการเฉพาะที(เกี(ยวกบัการให้บริการ

ออกแบบการลงทนุ YUANTA WEALTH 
1.2 ข้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับบริการการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH ฉบับนี 2 จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ 

และลูกค้าทันที เมื$อ (ก) ลูกค้ามีคําสั$ งขอรับบริการมายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือ
ผ่านทางเจ้าหน้าที$ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที$เป็นลายลักษณ์
อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามตามเงื$อนไขในข้อกําหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการ
ให้บริการด้านการเงนิ และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ที$เกี$ยวข้อง 
ทั 2งนี 2 บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา
ธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื$นใดแล้วแต่ดุลพินิจของ 
บริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้  บริษัทฯ รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการ
ของบริษัทฯ  เว้นแต่กรณีที$เกิดขึ 2นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือ
ผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที$ความเสียหายที$เกิดขึ 2นจริง 

1.3 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการให้บริการออกแบบการลงทุนนี 8 ซึ(งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการ

ให้บริการการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH” หรือ “ข้อกําหนดฯ” รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้อง เป็นส่วน
หนึ(งของเอกสารธุรกรรม ตามที(ได้นิยามไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงินที(ลกูค้าได้ตกลงทํากบั
บริษัทฯ (“ข้อกาํหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้บริการด้านการเงนิ”) 

 

 โดยที(บริษัทฯ ได้รับอนญุาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการให้บริการออกแบบการลงทนุ (“WEALTH ADVICE”) ซึ(งลกูค้ามีความประสงค์จะมอบหมายและมอบอํานาจให้
บริษัทฯ บริการออกแบบการลงทนุ โดยบริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด และมอบอํานาจให้บริษัทฯ นําเงิน
และหลกัทรัพย์ในพอร์ตการลงทนุของลกูค้าไปลงทนุภายใต้ข้อกําหนดและเงื(อนไขของข้อกําหนดฯ นี 8 

 
2. การแต่งตั 2งและการมอบอาํนาจ 

2.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั 8งบริษัทฯบริการออกแบบการลงทุนและบริหารการลงทนุส่วนบุคคลตามเงื(อนไขที(ได้ตกลงกันไว้ ภายใต้
ข้อกําหนดของกฎหมายเกี(ยวกบัใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ ประเภทการให้บริการออกแบบการลงทนุ (“WEALTH 
ADVICE”) และสอดคล้องกับข้อกําหนดและเงื(อนไขของข้อกําหนดฯ นี 8 ทั 8งนี 8 การแต่งตั 8งดงักล่าวให้มีผลบังคบัใช้ตามวันที(
สญัญามีผลบงัคบั 

2.2 เพื(อประโยชน์ในการจดัการเงินลงทนุและทรัพย์สินตามสญัญานี 8 บริษัทฯ อาจมอบหมายหรือมอบอํานาจให้บคุคลหนึ(ง หรือ
หลายคนซึ(งเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้ มีอํานาจกระทําการแทนและในนามของบริษัทฯ ได้ ทั 8งนี 8การ
มอบหมายหรือการมอบอํานาจนั 8น บริษัทฯ จะต้องกระทําให้ถกูต้องตามบทบญัญัติของกฎหมาย นอกจากนี 8 ในกรณีลงทนุ
ต่างประเทศจะหมายรวมถึงการแต่งตั 8งให้บริษัทในต่างประเทศเป็นผู้ ดําเนินการแทน เพื(อบรรลุวัตถุประสงค์ในการนํา
ทรัพย์สินของลกูค้าไปลงทนุตา่งประเทศ 

2.3 ในการส่งมอบทรัพย์สินเริ(มต้น ลกูค้าจะต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ รับฝากทรัพย์สิน (รวมตลอดถึงตราสาร ใบสําคญั หรือ
เอกสารอื(นที(แสดงกรรมสิทธิ�หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของเหนือทรัพย์สินดงักลา่ว) โดยปราศจากภาระผกูพนัใดๆ ทั 8งนี 8 จํานวน
และมลูคา่ของทรัพย์สินเริ(มต้นที(ลกูค้าจะต้องสง่มอบตามสญัญาข้อนี 8ให้เป็นไปตามที(ระบอุยูใ่นเอกสารสญัญา 

2.4 ทั 8งนี 8 ลกูค้ารับทราบและตกลงวา่หน้าที(ในการดําเนินการจะเริ(มขึ 8นเมื(อทรัพย์สินที(ลกูค้าสง่มอบแก่ผู้ รับฝากทรัพย์สินนั 8น อยูใ่น
สถานะที(บริษัทฯ สามารถดําเนินการจดัการลงทนุกบัทรัพย์สินได้แล้วเทา่นั 8น เว้นแต ่สํานกังาน ก.ล.ต. หรือสมาคมที(เกี(ยวข้อง
กับธุรกิจจัดการลงทนุจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื(น บริษัทฯ จะคํานวณมลูค่าทรัพย์สินเริ(มต้นของการลงทุนโดยใช้มลูค่าของ
ทรัพย์สินสทุธิเริ(มต้นของการลงทนุ ณ วนัเริ(มต้น หรือวนัที(คูส่ญัญาทั 8งสองฝ่ายได้ตกลงกนัไว้ 
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3. วัตถุประสงค์ นโยบายและข้อจาํกัดการลงทุน 
 คู่สัญญาได้ร่วมกันกําหนดวัตถุประสงค์ นโยบายและข้อจํากัดการลงทุนของเงินลงทุน เพื(อให้บริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบการลงทนุให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคู่สญัญาและตามที(กําหนดไว้ในกฎหมายที(เกี(ยวข้องกับการออกแบบการลงทุน   
ทั 8งที(มีอยูใ่นปัจจบุนัหรือที(จะเปลี(ยนแปลงตอ่ไปในภายหน้า 
 
ลกูค้ารับทราบวา่บริษัทฯ จดัทํานโยบายการลงทนุเสนอตอ่ลกูค้าโดยประเมินจาก วตัถปุระสงค์ในการลงทนุของลกูค้า ประสบการณ์
ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ความต้องการ และข้อจํากัดการลงทุน ซึ(งบริษัทฯ ได้รับจากข้อมลูของลูกค้า 
(Customer’s profile) โดยรายละเอียดของข้อมลูตามที(สมาคมที(เกี(ยวข้องกบัธุรกิจจดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังาน ก.ล.ต. บริษัทฯ ได้ใช้ข้อมลูของลกูค้าเทา่ที(ลกูค้ามอบให้กบับริษัทฯ มาใช้ประกอบในการจดัทํานโยบายการลงทนุเทา่นั 8น 
 

อนึ(ง ในกรณีที(มีการกําหนดสดัสว่นการลงทนุสําหรับหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินใดๆ ไว้ และการลงทนุของลกูค้าไมเ่ป็นไปตามสดัสว่นที(
กําหนดไว้ให้บริษัทฯ ดําเนินการปรับสดัส่วนให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนที(กําหนดไว้ โดยให้เป็นดลุยพินิจของบริษัทฯ ในการ
ดําเนินการดงักลา่ว 

 

4. การให้บริการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH 
4.1 ลูกค้าได้รับการเปิดเผยเกี(ยวกับรายละเอียดการให้บริการการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH และเข้าใจใน

กระบวนการตัดสินใจลงทุนของบริการดังกล่าว พร้อมยอมรับเงื(อนไขตามข้อตกลงฯฉบับนี 8 และข้อตกลงตามที(ได้ตกลง
ยอมรับทางระบบอิเล็คทรอนิคส์ภายใต้การบริการดงักลา่ว 

4.2 ลกูค้าได้รับคําเตือนและคําอธิบายเกี(ยวกบัความเสี(ยงในการลงทนุตามนโยบายการลงทนุ และทราบดีวา่บริการการออกแบบ
การลงทนุ YUANTA WEALTH จะสอดคล้องไปตามระดบัความเสี(ยงที(ลกูค้าได้ให้ข้อมลูไว้กบับริษัทฯ  

4.3 ลกูค้ามีสิทธิในการเลือกตดัสินใจลงทนุเองและกรณีที(ลกูค้าตดัสินใจลงทนุด้วยตนเอง ซึ(งไม่เป็นไปตามคําแนะนําที(บริษัทฯ
ให้บริการ ลกูค้าทราบดีวา่อตัราผลตอบแทนจะไมเ่ป็นไปตามการคาดการณ์ที(ได้ตั 8งเป้าหมายไว้ 

4.4 การลงทนุมีความเสี(ยงผู้ลงทนุโปรดศกึษารายละเอียดและเงื(อนไขในบริการการออกแบบการลงทนุ YUANTA WEALTH และ
การออกแบบการลงทนุที(ได้นําเสนอลกูค้านั 8น บริษัทฯ ได้ประเมินจากวตัถปุระสงค์การลงทนุของลกูค้า ฐานะการเงิน ภาระ
ทางการเงิน ความต้องการลงทนุ ข้อจํากดัการลงทนุ และความเสี(ยงของลกูค้าตามที(ได้รับข้อมลูจากลกูค้าเทา่นั 8น 

4.5 ลกูค้าตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารต่างๆ ที(บริษัทฯ ส่งให้ ตลอดจนระบบแสดงรายการเคลื(อนไหวและทรัพย์สินของ
ลกูค้า หากพบวา่มีความผิดพลาด ลกูค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัที(ได้รับเอกสารนั 8น หากพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ถือว่าลูกค้ายอมรับความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรายงานและเอกสารต่างๆ ดังกล่าว และ
ผกูพนัลกูค้าทกุประการ 

4.6 ลกูค้ารับทราบและยอมรับว่าตนได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ถึงภาระหน้าที(ของลกูค้าที(ต้องปฏิบตัิตามบทบญัญัติว่าด้วยการเข้า
ถือหลกัทรัพย์เพื(อครอบงํากิจการ และตามบทบญัญัติวา่ด้วยการจดัทําและเปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ในมาตรา 
59 แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงบทบญัญัติ หรือประกาศที(เกี(ยวข้อง และลกูค้ารับทราบวา่เป็นความ
เสี(ยงและความรับผิดชอบของลกูค้าในกรณีที(ลกูค้ามิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการถือครองหลกัทรัพย์ใดๆ ที(อาจส่งผลให้
ลกูค้าต้องมีหน้าที(ตามบทบญัญัติว่าด้วยการเข้าถือครองหลกัทรัพย์เพื(อครอบงํากิจการ หรือมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงรายชื(อ
ของหลกัทรัพย์ที(ลกูค้ามีหน้าที(ต้องรายงานตามบทบญัญัติวา่ด้วยการจดัทําและรายงานการถือหลกัทรัพย์นั 8น 

 
4.7 ในกรณีที(บริษัทฯ ต้องการข้อมลูใดๆ อนัเกี(ยวกบัลกูค้าซึ(งมีสาระสําคญัตอ่การบริหารหรือจดัการ สําหรับบริการการออกแบบ

การลงทนุ YUANTA WEALTH หรือเป็นผลเนื(องจากกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบงัคบัหรือคําสั(งใดๆ ที(เกี(ยวข้องในเรื(อง
การเปิดเผยข้อมลู ไมว่า่ที(มีอยูใ่นปัจจบุนัหรือที(กําหนดขึ 8นในอนาคต ลกูค้าตกลงจะจดัหาและแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทนัที 
รวมถึงในกรณีที(มีการเปลี(ยนแปลงข้อมลู หรือมีการแก้ไข เพิ(มเติมหรือเปลี(ยนแปลงเอกสารที(ลกูค้าได้จดัสง่ให้บริษัทฯ ไปแล้ว 
ลกูค้าตกลงจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการเปลี(ยนแปลงและการแก้ไขเพิ(มเติมดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยทนัที 
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5. ข้อควรทราบเกี$ยวกับการให้บริการ 
5.1 การให้บริการ MY WEALTH 
 บริการแนะนําพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ด้วยการจัดสัดส่วนสินทรัพย์ที(เหมาะสมด้วยกลยุทธ์ Asset 

Allocation ผ่านการลงทนุในกองทนุรวม เพื(อชว่ยให้ลกูค้าตดัสินใจลงทนุอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลเุป้าหมายการลงทนุ
ในระยะยาว บริษัทฯ มีการจดัทําโมเดล Asset Allocation และการกําหนดระดบัความเสี(ยงของแผนการลงทนุสอดคล้องกับ
สดัส่วนการลงทนุที(เหมาะสมสําหรับแต่ละระดบัความเสี(ยงของนักลงทนุ และระดบัความเสี(ยงของประเภทสินทรัพย์ โดยมี
รายละเอียด ดงันี 8 
1) บริษัทฯ กําหนดให้ลกูค้าไมส่ามารถปรับสดัสว่น % Allocation ของแผนการลงทนุได้ 
2) ลกูค้าสามารถกระจายการลงทนุในหลายกองทนุ ในแตล่ะ Asset Class โดยสดัสว่นการลงทนุรวมทกุกองทนุในแตล่ะ 

Asset Class จะต้องเทา่กบัสดัสว่นของ Asset Class ที(กําหนดโดยแผนการลงทนุนั 8น ๆ 
3)  Platform มีการอธิบายและแจ้งลกูค้าถึงการกําหนดสดัสว่นการลงทนุในกองทนุในแตล่ะ Asset Class พร้อมทั 8งจดัทํา

ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนเมื(อลกูค้าใส ่% Allocation ไมต่รงตามที(กําหนด 
  
ความถี$ในการดาํเนินการ 

1) การ Rebalance to origin เมื(อถึงรอบ Rebalance : รายไตรมาส 
2) การ Rebalance to origin เมื(อมีการเปลี(ยนแปลงของการลงทุนเข้าเกณฑ์การ Rebalance เช่น มีการเปลี(ยนแปลง  

%  Allocation ที(เหมาะสม หรือมีการ Trigger ผลกําไรขาดทนุ 
  

การ Rebalance ตามรอบ Rebalance ที(กําหนดไมมี่ Rebalance หากมีการเปลี(ยนแปลงสดัสว่นน้อยกวา่ Threshold ขั 8นตํ(า
ที(กําหนดไว้ 

 

กรณีมี Product Switching เปลี(ยนกองทนุที(แนะนําออกจาก Universe จะมีการแจ้งเตือนลกูค้าผ่านทางชอ่งทางที(เหมาะสม 
เพื(อให้ลกูค้าเข้ามาเปลี(ยนกองทนุ ทั 8งนี 8 หากกองทนุที(ลกูค้าเลือกไว้เป็นกองทนุที(ถกูนําออกจาก Universe และลกูค้าไมเ่ข้ามา
เปลี(ยนการลงทนุ ลกูค้าจะหลดุจากการ Auto Rebalance เพราะถือว่าไม่อยู่ในข้อตกลงการ Rebalance to origin (เงื(อนไข
ในสญัญาเรื(อง Rebalance to origin เฉพาะกองทนุที(อยูใ่น Universe ปัจจบุนั) 
 

ทั 8งนี 8 การแจ้ง Product Switching จะมีระยะเวลาแจ้งลูกค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื(อให้ลูกค้ามีระยะเวลาเข้ามา
ดําเนินการ 

 
5.2 การให้บริการ ALPHA WEALTH 
 บริการบริหารการลงทนุส่วนบคุคลโดยผู้จดัการกองทนุที(มีประสบการณ์ ประสานกับระบบ AI (ปัญญาประดิษฐ์) ที(จะช่วย

เพิ(มประสิทธิภาพในการลงทนุ บริษัทฯ มีการจดัทําโมเดล Asset Allocation และการกําหนดระดบัความเสี(ยงของแผนการ
ลงทุนสอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุนที(เหมาะสมสําหรับแต่ละระดับความเสี(ยงของนักลงทุน และระดับความเสี(ยงของ
ประเภทสินทรัพย์ 

 
 ความถี$ในการดาํเนินการ 

1) การ  Rebalance เมื(อถึงรอบ Rebalance : 
(ก) ผลิตภณัฑ์ตราสารทนุในประเทศ – รายเดือนทกุวนัทําการแรกที( 3 - 5 ของเดือน 
(ข) ผลิตภณัฑ์ตราสารตา่งประเทศ ETF – รายไตรมาสทกุวนัที( 3 - 5 ทําการแรกของแตล่ะไตรมาส 

2) การ Rebalance to origin เมื(อมีการปรับเปลี(ยนรายไตรมาสที(ผู้จดัการกองทนุทําการเปลี(ยนนํ 8าหนกัการลงทนุของ Asset 
Allocation โดยจะเปลี(ยนพร้อมกันกับผลิตภณัฑ์ตราสารทนุต่างประเทศเสมอ ในขณะที(การปรับรายเดือนของตราสาร
ทนุในประเทศจะคงนํ 8าหนกัการลงทนุเทา่กบั Asset Allocation ของตราสารทนุในประเทศ ณ ขณะนั 8นๆ เชน่ ตอนเริ(มต้น
แนะนําการลงทนุตราสารทนุในประเทศด้วยสดัสว่น 20% ของเงินลงทนุและเมื(อระยะเวลาผ่านไป 1 เดือน ตราสารทนุใน
ประเทศมีมลูคา่ลดลงเหลือ 15% และการปรับตราสารทนุในประเทศครั 8งถัดไปจะยงัคงนํ 8าหนกั 15% เช่นเดิม แต่ในรอบ
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ของการปรับผลิตภัณฑ์ตราสารต่างประเทศ ETF รายไตรมาสจะทําการ Rebalance to origin นํ 8าหนักตราสารทุนใน
ประเทศจาก 15% สู ่20% ตาม Asset Allocation ตามความเสี(ยงที(ลกูค้ายอมรับได้ 

3) แจ้งลกูค้าในช่องทางที(เหมาะสมเมื(อมีการปรับเปลี(ยนคําแนะนํา บริษัทฯ จดัให้มีการแจ้งลกูค้าผ่านช่องทางที(เหมาะสม 
เชน่ การแจ้งเตือนบน Digital Platform หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ การสง่ Email แจ้งเตือนเพื(อให้ลกูค้าเข้ามาดคูําแนะนํา 

 
6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการให้บริการออกแบบการลงทุน 
 ลกูค้าตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบในการชําระหรือชดใช้คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ที(เกิดขึ 8นในสว่นที(เกี(ยวข้องกบัการให้บริการด้าน

การออกแบบการลงทุนตามสัญญานี 8 โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ และผู้ รับฝากทรัพย์สินหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ดงักลา่วออกจากทรัพย์สินของการลงทนุของลกูค้า ทั 8งนี 8 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยดงักลา่วเป็นไปตามที(บริษัทฯ ประกาศกําหนด 
 

 
 
 
 



 
 

ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขเกี�ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงนิ 77/77 

 คูส่ญัญาทั 8งสองฝ่ายได้อา่นและเข้าใจข้อความในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการให้บริการด้านการเงินนี 8แล้ว จงึได้ลงลายมือชื(อ
ไว้ตอ่หน้าพยานเป็นสําคญัในวนัที(ที(ระบไุว้ข้างต้น ทั 8งนี 8 หากลกูค้าประสงค์จะขอสําเนาของข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการให้บริการด้าน
การเงิน ลกูค้าสามารถร้องขอได้ที(บริษัทฯ 
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       ลงชื(อลกูค้า      ลงชื(อผู้ มีอํานาจลงนาม 

(     )  บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด 

วนัที(                                     วนัที(        
 
 
 
                                            
ลงชื(อพยาน                                                                                                  ลงชื(อพยาน 
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