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การจัดเตร ียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีซ ื�อขายหลกัทร ัพย ์และ/หร ือ สัญญาซื�อขายลว่งหน้า 

 กรุณากรอกข้อมูลและลงนามใน  เอกสารเปิดบัญชีลูกคา้  เอกสารข้อกําหนดและเงื!อนไขเกี!ยวกับการให้บริการดา้นการเงิน 

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร และ/หรือเอกสารที!เกี!ยวข้องให้ครบถ้วน 

 จัดเตรียม เอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง ดังต่อไปนี. 

 □ สาํเนาบัตรประชาชน หรือ สาํเนาหนังสือเดินทาง หรือ สาํเนาบัตรคนต่างดา้ว / ชุด 

 □ สาํเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที!มีชื!อและเลขที!บัญชีธนาคาร / ชุด 

 □ เอกสารประกอบการพิจารณาวงเงินสาํหรับการซื.อหลักทรัพย ์(สามารถแสดงไดม้ากกว่า / ประเภท) / ชุด 

 เช่น สาํเนาบัญชีธนาคารยอ้นหลัง 3 เดือน, เอกสารแสดงการลงทุนในหลักทรัพยย์อ้นหลัง 3 เดือน, สลิปเงินเดือน หรือสาํเนาใบหลักทรัพย ์

 □ เอกสารเพิ!มเติม กรณีบุคคลต่างดา้ว ควรแสดงใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) (ถ้ามี) /ชุด 

 □ เอกสารเพิ!มเติม กรณีมอบอํานาจ สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บมอบอํานาจ อย่างละ / ชุด, อากรแสตมป์ AB บาท 

การจัดส่งเอกสารและหลักฐานการเปิดบัญช  ี

  สามารถจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย ์มาที! 

บริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด 
ฝ่าย สนับสนุนการตลาด (Marketing Administrative) (เปิดบัญชี) 
เลขที! /LM อาคารเกษร ทาวเวอร์ 
ชั.น /N-/P ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /BAAB 

 หรือติดต่อมายังเจา้หน้าที!บริษัทฯ ฝ่ายออนไลน์ เซอร์วิส (Online Service) เบอร์โทรศัพท์ B LBBX YBBB 

 

 

หมายเหตุ : 

-  ท่านสามารถสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ดว้ยตนเองไดโ้ดยตรงกับธนาคาร ผ่านช่องทางต่าง  ๆอาทิ  ATM, Online Banking, 

Call Center ธนาคาร เพื!อลดระยะเวลาการสมัครใช้บริการฯ ATS ซึ!งตามปกติธนาคารจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติประมาณ L สัปดาห์ 

-  สอบถามวิธีการสมัคร ATS ดว้ยตนเองเพิ!มเติมไดที้!ฝ่ายออนไลน์ เซอร์วิส (Online Service) เบอร์โทรศัพท์ B LBBX YBBB หรือที!เว็บไซต ์www.yuanta.co.th 
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วันที!   /   /  

    ข้าพเจา้ฯ ในฐานะลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการ มีความประสงค์เปิดบัญชีและตกลงให้ข้อมูลแก่บริษัทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกัด ("บริษัทฯ") 

เพื!อประกอบการเปิดบัญชีซื.อขาย หรือทําธุรกรรมที!เกี!ยวกับหลักทรัพย ์และ/หรือสัญญาซื.อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี. 

ประเภทบัญช ี

□ บัญชีซื.อขายหลักทรัพย ์(Equity)                                            ◯ บัญชี Cash                     ◯ บัญชี Cash Balance               ◯ บัญชี Credit Balance          

□ บัญชีซื.อขายสัญญาซื.อขายล่วงหน้า (Derivatives)           ◯ บัญชี TFEX-0                  ◯ บัญชี TFEX-4 (Settrade)         ◯ บัญชี TFEX - MT4 

□ บัญชีซื.อขายหลักทรัพยต่์างประเทศ (Global Trading) 
□ บัญชีซื.อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 

□ บัญชีซื.อขายตราสารหนี. 

□ บัญชีบริการออกแบบการลงทุน (Yuanta Wealth)           ◯ บัญชี Alpha Wealth        ◯ บัญชี My Wealth 

บริการอื)นๆ บนบัญชี 

□ ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(SBL)         ◯ อัตราให้ยืม Low Rate (ตามประกาศบริษัทฯ)          ◯ อัตราให้ยืม High Rate (ตามประกาศบริษัทฯ) 

□ ธุรกรรม Equity Linked Note (ELN) 
ข้อมูลสว่นตัว 

◯ นาย ◯ นาง ◯ นางสาว ◯ อื!น  ๆ  

ชื!อ (ภาษาไทย)    นามสกุล  

ชื!อ (ภาษาอังกฤษ)    นามสกุล  

วัน / เดือน / ปี เกิด   /  /     อายุ ปี  สัญชาติ  

ประเภทบัตร ◯ บัตรประจาํตัวประชาชน   ◯ บัตรคนต่างดา้ว    ◯ หนังสือเดินทาง  ประเทศที!ออก___________________________________ 

เลขที!บัตร  วันที!ออกบัตร  /  /  วันที!หมดอายุ  /  /  

การศึกษา                 ◯ ปริญญาตรี ◯ สูงกว่าปริญญาตรี ◯ อื!น  ๆ  

สถานะภาพสมรส     ◯ โสด ◯ สมรส มีบุตรอยู่ในอุปการะ คน 

ข้อมูลคู่สมรส ชื!อ-นามสกุล  เลขที!บัตรประจาํตัวประชาชน  

อาชีพ  ตาํแหน่งงาน  

สถานที!ทํางาน  รายไดต่้อปี บาท 

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ 
อาชีพ 
 ◯ ข้าราชการ ◯ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ◯ พนักงานบริษัท ◯ พนักงานธนาคาร/สถาบันการเงิน 
 ◯ เกษียณ ◯ นักลงทุน ◯ พ่อบา้น / แม่บา้น ◯ นักศึกษา 
 ◯ เจา้ของกิจการ / อาชีพอิสระ / คา้ขาย     ◯ อื!น  ๆ(โปรดระบุ อาชีพ)   
ประเภทธุรกิจ 
 ◯ ธุรกิจซื.อขายเพชรพลอย/อัญมณี หรือโลหะมีค่า/ทองคาํ ◯ ธุรกิจสถานบริการ เช่น ไนท์คลับ บาร์ ◯ ธุรกิจคา้ของเก่า/วัตถุโบราณ 
 ◯ ธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนซื.อขายอสังหาริมทรัพย ์ ◯ ธุรกิจผลิต/คา้อาวุธ ◯ ธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ 
 ◯ ธุรกิจรับแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศ ◯ ธุรกิจนายหน้ารับจัดหางาน ◯ องคก์รไม่แสวงหาผลกําไร (NPO) 
 ◯ ธุรกิจโอนเงินและรับโอนเงินทั.งในและต่างประเทศที!ไม่ใช่สถาบันการเงิน ◯ ธุรกิจท่องเที!ยว/ทัวร์/มัคคุเทศน์    ◯ ธุรกิจคาสิโนและการพนัน 
 ◯ ธุรกิจหรือให้เช่าซื.อรถยนต/์รถยนตมื์อสอง ◯ อื!น  ๆ(โปรดระบุ ประเภทธุรกิจ)   
ชื!อสถานที!ทํางาน / สถานศึกษา / สถานกิจการ ชื!อหน่วยงาน  

ตาํแหน่งงาน  อายุงาน ปี 
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ข้อมูลทางการเงนิ/วตัถุประสงคใ์นการลงทุน 

รายได้ต่อเดือน โปรดระบ*ุ* 
 ◯ ตํ!ากว่า 500,000 บาท ◯ ตั.งแต่ 500,001 - 1,000,000 บาท ◯ ตั.งแต่ 1,000,001 - 4,000,000 บาท 
 ◯ ตั.งแต่ 4,000,001 - 10,000,000 บาท ◯ ตั.งแต่ 10,000,0001 บาทขึ.นไป 
มูลค่าทรัพยสิ์นส่วนตัว โปรดระบ*ุ* 
 ◯ ตํ!ากว่า 2,000,000 บาท ◯ ตั.งแต่ 2,000,001 - 5,000,000 บาท ◯ ตั.งแต่ 5,000,001 - 10,000,000 บาท 
 ◯ ตั.งแต่ 10,000,001 - 30,000,000 บาท ◯ ตั.งแต่ 30,000,001 - 50,000,000 บาท ◯ ตั.งแต่ 50,000,001 – 70,000,000 บาท 
 ◯ ตั.งแต่ 70,000,001 บาทขึ.นไป 
** โปรดระบ ุ เพือประกอบการพจิารณาขอ้มูลทางการเงนิของลกุคา้และการลงทนุในผลติภณัฑใ์นตลาดทนุทีมคีวามเสียงสงูหรือมคีวามซบัซอ้น เช่น ตราสารหนี - , ELN   

แหล่งที)มาของรายได้/เงนิลงทุน ◯ เงินเดือน ◯ เงินออม ◯ การประกอบธุรกิจ ◯ อื!น  ๆ(โปรดระบุ)  

ประเทศที)มาของรายได้/เงนิลงทุน ◯ ประเทศไทย ◯ ประเทศอื!น(โปรดระบุ)   

วัตถุประสงคใ์นการลงทุน ◯ เพื!อการลงทุน ◯ เพื!อการเกษียณ ◯ เพื!อสิทธิประโยชน์ทางภาษี   ◯ อื!น  ๆ(โปรดระบุ) _________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ข้อมูลการติดต่อและขอ้มูลที)อยูข่องลกูค้า 

ข้อมูลการติดต่อ** E-mail address  เบอร์โทรศัพท์ / มือถือ  
** ข้อมูลการตดิต่อที)ลูกค้าให้ไว้ต่อบริษัทฯ เป็นข้อมูลที)สาํคัญ หากข้อมูลดังกล่าวมกีารเปลี)ยนแปลงไป ลูกค้าตกลงที)จะแจ้งข้อมูลที)เป็นปัจจุบันให้บริษัทฯ ทราบเป็น
ลายลักษณอั์กษรทันท ีหากบริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเปลี)ยนแปลงให้ถอืว่าข้อมูลการตดิต่อที)ลูกค้าได้ให้ไว้ต่อบริษัทฯ ล่าสุดเป็นข้อมูลที)ถูกต้องและเป็นปัจจุบันแล้ว 

 

ข้อมูลที)อยู่ รายละเอียดที)อยู่ 

:. ที)อยู่ทะเบียนบ้าน เลขที!  หมู่ที!  อาคาร/หมู่บา้น  

ซอย   ถนน  

ตาํบล/แขวง   อําเภอ/เขต  

จังหวัด   รหัสไปรษณีย ์  

<. ที)อยู่ปัจจุบัน ◯ ตรงกับทะเบียนบา้น ◯ ที!อยู่อื!น (โปรดระบุ) 

เลขที!  หมู่ที!  อาคาร/หมู่บา้น  

ซอย   ถนน  

ตาํบล/แขวง   อําเภอ/เขต  

จังหวัด   รหัสไปรษณีย ์  

=. สถานที)ทาํงาน ◯ ตรงกับทะเบียนบา้น ◯ ตรงกับที!อยู่ปัจจุบัน ◯ ที!อยู่อื!น (โปรดระบุ) 

เลขที!  หมู่ที!  อาคาร/หมู่บา้น  

ซอย   ถนน  

ตาํบล/แขวง   อําเภอ/เขต  

จังหวัด   รหัสไปรษณีย ์   โทรศัพท์  

4. สถานที)ติดต่อทางไปรษณีย ์ ◯ ตรงกับทะเบียนบา้น ◯ ตรงกับที!อยู่ปัจจุบัน ◯ ตรงกับสถานที!ทํางาน ◯ ที!อยู่อื!น (โปรดระบุ)  

เลขที!  หมู่ที!  อาคาร/หมู่บา้น  

ซอย   ถนน  

ตาํบล/แขวง   อําเภอ/เขต  

จังหวัด   รหัสไปรษณีย ์   
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ข้อมูลบุคคลที)สามารถตดิต่อได้ (กรณีเร่งด่วนและไม่สามารถติดตอ่ลกูค้าได้) 

ชื!อ-นามสกุล  เลขที!บัตรประจาํตัวประชาชน  

สถานที)ติดต่อ เลขที!  หมู่ที!  อาคาร / หมู่บา้น  ซอย  

ถนน   ตาํบล / แขวง  อําเภอ / เขต  

จังหวัด   รหัสไปรษณีย ์  โทรศัพท์ / มือถือ  

E-mail address   ความสัมพันธ์  

ข้อมูลธนาคารเพื)อการชาํระราคา 

บัญชีเงนิฝากธนาคารเพื)อการชาํระราคาโดยการหกับัญชีอัตโนมัติ (ATS) 

 ◯ ธนาคารกรุงเทพ ◯ ธนาคารกสิกรไทย ◯ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ◯ ธนาคารธนชาต 

 ◯ ธนาคารทหารไทย ◯ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ◯ ธนาคารกรุงไทย ◯ ธนาคารยูโอบี 

 ◯ ธนาคารเกียรตินาคิน ◯ ธนาคารทิสโก้ ◯ ธนาคารซีไอเอ็มบี ◯ ธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์

ชื!อบัญชี  สาขา  

เลขที!บัญชี  ประเภทบัญชี ◯ ออมทรัพย ์ ◯ กระแสรายวัน 

E-Dividend :  เพื!อให้การบริการมีประสิทธิภาพ และเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ลูกคา้ การจ่ายเงินปันผล/ดอกเบี.ย และสิทธิอื!นๆ  ที!เป็นตัวเงินโดยบริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) 

จาํกัด และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย จะนําฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเดียวกันกับบัญชีที!ท่านใช้ในการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ที!ท่านได้แจ้งไวกั้บบริษัทฯ บริการนี.ใช้สาํหรับหลักทรัพยใ์น

บัญชีซื.อขายหลักทรัพยข์องท่านที!มีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด เท่านั.น หากท่านประสงคที์!จะไม่ใช้บริการ E-Dividend กรุณาแจ้งความประสงคต่์อเจ้าหน้าที! ท่าน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ!มเติมได้ที!ฝ่ายออนไลน์ เซอร์วิส (Online Service) โทรศัพท์ BL-BBX YBBB                                                                                                                                                                 

ข้อกาํหนดการให้บริการจัดส่งข้อมูล/เอกสาร 

E-Document  : เพื!อให้การบริการมีประสิทธิภาพและเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ลูกคา้ บริษัทฯ จะทําการส่งข้อมูล,รายงานและเอกสารอื!นใด เช่น ใบยืนยันการซื.อขายหลักทรัพย์

(Confirmation), รายงานการลงทุนประจาํเดือน(Monthly Statement) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ่์านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส(์Email) โดยจะจัดส่งตามที!อยู่ไปรษณียท์าง

อิเล็กทรอนิกส ์(Email Address) ที!ท่านได้แจ้งไวกั้บบริษัทฯ โดยเงื!อนไขเกี!ยวกับการรับเอกสารรายงานในรูปแบบอิเล็คทรอนิกสผ่์านทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส(์Email) เป็นไปตามที!

ระบุไวใ้น ข้อกําหนดและเงื!อนไขเกี!ยวกับการให้บริการด้านการเงิน  หากท่านประสงคท์ี)จะรับเอกสารดังกล่าวทางไปรษณียก์รุณาแจ้งความประสงคต่์อเจ้าหน้าที)บริษัทฯ ท่าน
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ)มเตมิได้ที)ฝ่ายออนไลน ์เซอรว์สิ (Online Service) โทรศัพท ์V<-VVW XVVV 

แบบแสดงตนทั)วไปของลูกค้า 

1. ข้าพเจา้รับรองว่าข้าพเจา้เป็นเจา้ของบัญชีและเป็นผูรั้บผลประโยชน์1ที!แท้จริงจากการซื.อขายหลักทรัพยแ์ละ/หรือ ◯ ใช่ ◯ ไม่ใช่ (โปรดระบุ) 
 สัญญาซื.อขายล่วงหน้าในบัญชีนี. 

 ชื!อ-นามสกุล  เลขที!บัตรประชาชน  

 ความสัมพันธ์  

2. ข้าพเจา้รับรองว่าข้าพเจา้เป็นเจา้ของบัญชีมีอํานาจควบคุมการซื.อขายหลักทรัพยแ์ละ/หรือสัญญาซื.อขายล่วงหน้าในบัญชีนี. ◯ ใช่ ◯ ไม่ใช่ (โปรดระบุ)  

 ชื!อ-นามสกุล  เลขที!บัตรประชาชน  

 ความสัมพันธ์  

3. ข้าพเจา้มีความเกี!ยวข้องกับพนักงานของบริษัทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกัด ◯ ไม่มี ◯ มี (โปรดระบุ) 

 ชื!อ-นามสกุล  เลขที!บัตรประชาชน  

 ฝ่ายงาน  ความเกี!ยวข้อง  เบอร์โทรศัพท์ / มือถือ  

4. ผูรั้บมอบอํานาจในการซื.อขายหรือทําธุรกรรมที!เกี!ยวกับหลักทรัพยแ์ละ/หรือสัญญาซื.อขายล่วงหน้า ◯ ไม่มี ◯ มี (โปรดระบุ) 

 ชื!อ-นามสกุล  เลขที!บัตรประชาชน  

 ความสัมพันธ์  เบอร์โทรศัพท์ / มือถือ  



 

เอกสารเปิดบัญชีลูกค้าสาํหรับบุคคลธรรมดา  4/11 

แบบแสดงตนทั)วไปของลูกค้า 

5. ข้าพเจา้และคู่สมรสไม่มีประวัติการกระทําความผิดมูลฐาน2 ตาม พรบ. ป้องกันและปราบปรามกฎหมายฟอกเงินและ ◯ ไม่มี ◯ มี (โปรดระบุ) 
 พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที!มีอานุภาพทําลายลา้งสูง 

 มูลฐานความผิด  ปี พ.ศ. ที!กระทําความผิด  

6. การดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง3 ของข้าพเจา้ ◯ ไม่มี ◯ มี (โปรดระบุ)  

       ตาํแหน่งทางการเมือง  ปี พ.ศ. ที!ดาํรงตาํแหน่ง  

7. การดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง3 ของบิดา / มารดา / คู่สมรส / บุตร / ผูรั้บมอบอํานาจ ◯ ไม่มี ◯ มี (โปรดระบุ)  

      ตาํแหน่งทางการเมือง  ปี พ.ศ. ที!ดาํรงตาํแหน่ง  

แบบแสดงตนทั)วไปของผู้รับมอบอาํนาจ **เฉพาะกรณีมีการท ํามอบอํานาจ** 

ชื!อผูรั้บมอบอํานาจ (ภาษาไทย)                        นามสกุล  

ชื!อผูรั้บมอบอํานาจ(ภาษาอังกฤษ)                        นามสกุล  

เลขที!บัตร  วันที!ออกบัตร  /  /  วันที!หมดอายุ  /  /  

วัน / เดือน / ปี เกิด   /  /   อายุ ปี  สัญชาติ  

เบอร์โทรศัพท์ /มือถือ  E-mail address  

อาชีพ  ชื!อสถานที!ทํางาน  

ประเภทธุรกิจ   

ความสัมพันธ์กับผูม้อบอํานาจเป็น_________________________________________________________________________________________________________ 

กรณีผูรั้บมอบอํานาจเป็นคนต่างดา้ว โปรดระบุที!อยู่ในประเทศเจา้ของสัญชาติ  

    

1.ประวัติการกระทําความผิดมูลฐาน2ตาม พรบ.ป้องกัน และปราบปรามกฎหมายฟอกเงิน และพรบ. ◯ ไม่มี ◯ มี (โปรดระบุ) 

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที!มีอานุภาพทําลายลา้งสูง ของผูรั้บมอบอํานาจ 

 มูลฐานความผิด  ปี พ.ศ. ที!กระทําความผิด  

2. การดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง3ของผูรั้บมอบอํานาจ ◯ ไม่มี ◯ มี (โปรดระบุ) 

      ตาํแหน่งทางการเมือง  ปี พ.ศ. ที!ดาํรงตาํแหน่ง  

3. ความเกี!ยวข้องกับพนักงานของบริษัทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกัด ของผูรั้บมอบอํานาจ  ◯ ไม่มี ◯ มี (โปรดระบุ) 

ชื!อ-นามสกุล  เลขที!บัตรประชาชน  

 ฝ่ายงาน  ความเกี!ยวข้อง  เบอร์โทรศัพท์ / มือถือ  

 

2) เจา้ของบญัชแีละเป็นผูร้บัผลประโยชน ์หมายถงึ บคุคลผูเ้ป็นเจา้ของบญัชทีีแทจ้ริง หรือ มอีาํนาจควบคมุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจของลูกคา้กบัสถาบนัการเงนิ หรือ บคุคลทีลูกคา้
ทาํธุรกรรมแทน หรือบคุคลผูใ้ชอ้าํนาจควบคมุนติบิคุคล 

:) ความผดิมูลฐาน หมายถึง ฐานความผดิทีนาํไปสู่การฟอกเงินตามทีกฎหมายกาํหนด เช่น ความผดิเกียวกบัยาเสพติด ความผดิเกียวกบัคา้มนษุย์ ความผดิเกียวกบัการพนนั 
ความผดิเกียวกบัการลกัทรพัย ์ฉอ้โกงหรือยกัยอกทรพัย ์ความผดิเกียวกบัการฉอ้โกงประชาชน ความผดิต่อหนา้ทีราชการ ความผดิเกียวกบัการก่อการรา้ย ความผดิเกียวกบัการ
ปลอมแปลงเอกสารสทิธิ บตัรอเิลก็ทรอนกิส ์หนงัสอืเดนิทาง ความผดิเกียวกบัการกระทาํอนัไม่เป็นธรรมในการซื -อขายหลกัทรพัย ์

A) ผู ้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หมายถึง บุคคลทีดํารงตําแหน่งทางการเมืองระดับสูง หรือ เคยดํารงตําแหน่งทางการเมืองและพ้นจากตําแหน่งเป็นระยะเวลา 
ไม่เกิน 1 ปี หรือบุคคลที   ดํารงตําแหน่งระดับสูงและมีหนา้ทีบริหารราชการส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืนของรัฐหรือบุคคลทีดํารงตําแหน่งระดับสูงและ 
มอีาํนาจบงัคบับญัชาในระดบัสงูของฝ่ายทหาร ฝ่ายตาํรวจ หรือ เป็นสมาชกิในครอบครวั ไดแ้ก่ บดิา มารดา คู่สมรส บตุรและผูร่้วมงานใกลช้ดิ 
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แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า (Suitability Test) 
การทําแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้าเพื!อให้ลูกค้าทราบถึงระดับความเสี!ยงที!เหมาะสมกับตนเอง และเพื!อให้บริษัทฯ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้คาํแนะนําในการลงทุน     

ที!เหมาะสมกับระดับความเสี!ยงของลูกค้า ดังนั.นขอให้ลูกค้าเลือกคาํตอบที!คิดว่าเหมาะสมกับท่านมากที!สุดและตอบคาํถามให้ครบถ้วนทุกข้อ 

คาํถาม ข้อ:-:V ใช้เพื)อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า (สาํหรับลูกค้านิติบุคคลให้เริ)มตั_งแต่ข้อที) = เป็นต้นไป) 

/. ปัจจุบันท่านอายุ 
 1)  มากกว่า 55 ปี 2)  45 – �� ปี 
 3)  35 – 44 ปี N)  น้อยกว่า A� ปี 

M. ระยะเวลาที!ท่านคาดว่าจะไม่มีความจาํเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี. 
 1)  ไม่เกิน 1 ปี L)  / ถึง A ปี 
 3)  3 ถึง 5 ปี N)  มากกว่า � ปี 

L. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจาํ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

และค่าเลี.ยงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด 
 /)  มากกว่าร้อยละ M� ของรายได้ทั.งหมด 
 L)  ระหว่างร้อยละ �B ถึงร้อยละ M� ของรายได้ทั.งหมด 
 A)  ระหว่างร้อยละ L� ถึงร้อยละ �B ของรายได้ทั.งหมด 
 N)  น้อยกว่าร้อยละ L� ของรายได้ทั.งหมด 

Y. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพยสิ์นที!มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน 

ท่านจะรู้สึกอย่างไร 
 /)  กังวลและตื!นตระหนกกลัวขาดทุน 
 L)  ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง 
 A)  เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ!ง 
 N)  ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวงักับผลตอบแทนที!อาจจะได้รับสูงขึ.น 

A. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร 
 /)  มีทรัพยสิ์นน้อยกว่าหนี.สิน 
 L)  มีทรัพยสิ์นเท่ากับหนี.สิน 
 A)  มีทรัพยสิ์นมากกว่าหนี.สิน 
 N)  มีความมั!นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสาํหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแลว้ 

X. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื!อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด 

 /)  �% หรือน้อยกว่า 

 L)  มากกว่า �%-/B% 

 A)  มากกว่า /B%-LB% 

 N)  มากกว่า LB% ขึ.นไป 

N. ท่านเคยมีประสบการณ ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพยสิ์นกลุ่มใดต่อไปนี.บ้าง        

(เลือกได้มากกว่า / ข้อ) 
 /)  เงินฝากธนาคาร 
 L)  พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล 
 A)  หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี. 

 N)  หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพยอื์!นที!มีความเสี!ยงสูง 

/B. หากปีที!แลว้ท่านลงทุนไป /BB,BBB บาท ปีนี.ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ Y�,BBB บาท 

ท่านจะทําอย่างไร 
 /)  ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที!เหลือทิ.ง 
 L)  กังวลใจ และจะปรับเปลี!ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพยสิ์นที!เสี!ยงน้อยลง 
 A)  อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา 

 N)  ยังมั!นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ!มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื!อเฉลี!ยต้นทุน 

�. วตัถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ 
 /)  เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสมํ!าเสมอแต่ตํ!าได้ 
 L)  เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที!สมํ!าเสมอ แต่อาจเสี!ยงที!จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง 
 A)  เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที!สูงขึ.น แต่อาจเสี!ยงที!จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ.น 
 N)  เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี!ยงที!จะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้ 

 

คาํถามข้อ ::-:< ใช้เป็นข้อมูลเพิ)มเติมเพื)อประกอบการให้คาํแนะนาํ 

ใช้เฉพาะที)จะมกีารลงทุนในอนุพันธแ์ละหุ้นกู้อนุพันธโ์ดยตรงเท่านั_น 

//. หากการลงทุนในอนุพันธ์ และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความสาํเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที!
สูงมาก แต่หากการลงทุนลม้เหลวท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั.งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ!ม
บางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด 

 /)  ไม่ได้ 

 L)  ได้ 

ใช้เฉพาะที)จะมกีารลงทุนในต่างประเทศ 

/L. นอกเหนือจากความเสี!ยงในการลงทุนแลว้  ท่านสามารถรับความเสี!ยงด้านอัตราแลกเปลี!ยน       

ได้เพียงใด 

 /)  ไม่ได้ 

 L)  ได้ 

P. เมื!อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที!อาจเกิดขึ.นด้านล่าง      

ท่านเต็มใจที!จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที!สุด 

 

 /)  กลุ่มที! / มีโอกาสได้รับผลตอบแทน L.�% โดยไม่ขาดทุนเลย 
 L)  กลุ่มที! L มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด M% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง /% 
 A)  กลุ่มที! A มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด /�% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง �% 
 N)  กลุ่มที! N มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด L�% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง /�% 

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงคไ์ม่ขอทาํแบบประเมินระดับความเสี)ยงในการลงทุน (ตามแบบฟอรม์ที)บริษัทฯ กาํหนด)  หากเข้าเงื)อนไข 
กรณีลูกค้าบุคคลหากมีสถานะ • เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามนิยามของสาํนักงาน ก.ล.ต. (**คาํนิยาม) 
กรณีนิติบุคคลหากมีสถานะ • มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที)ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตั_งแต่ :VV ล้านบาทขึ_นไป หรือ 
  • มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยห์รือสัญญาซื_อขายล่วงหน้าล่าสุดที)ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตั_งแต่ <V ล้านบาท 

**คาํนิยาม - มีสินทรัพยสุ์ทธิตั.งแต่ �B ลา้นบาทขึ.นไป 
 - มีรายได้ต่อปีตั.งแต่ N ลา้นบาทขึ.นไป 
 - มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยห์รือสัญญาซื.อขายล่วงหน้าตั.งแต่ /B ลา้นบาทขึ.นไปหรือในกรณีที!นับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรัพยสิ์นดังกล่าวตั.งแต่ LB ลา้นบาทขึ.นไป 
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ส่วนที) :  เกณฑก์ารคิดคะแนน 
ตอบ 1. = 1 คะแนน ตอบ <. = 2 คะแนน ตอบ 3. = 3 คะแนน ตอบ f. = N คะแนน 

สาํหรับคาํถามข้อ N หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที!คะแนนสูงสุด  สาํหรับข้อ 11 และ /L ไม่นํามาคิดคะแนน 

ผลการประเมินของทา่น รวม  [                ]  คะแนน 

ส่วนที) < ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนและตัวอย่างคาํแนะนาํการจัดสรรการลงทุน 

คะแนน 
ระดับ 

ความเสี)ยง 
ประเภทนักลงทุน 

สัดส่วนการจัดสรรการลงทุน 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
เงินฝากและ 

ตราสารหนี_ระยะสั_น 
ตราสารหนี_ภาครัฐ 

ที)มีอายุมากกว่า : ปี 
ตราสารหนี_
ภาคเอกชน 

ตราสารทุน 
การลงทุน
ทางเลือก* 

น้อยกว่า /� น้อยกว่า /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!ยงปานกลางค่อนข้างสูง < 10% < 60% < 30% < 10% 

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

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

หมายเหตุ - ทําเครื!องหมาย   ในช่อง ◯ ให้ตรงกับระดับความเสี!ยงของลูกค้าที!ได้จากผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 

 - * รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื.อขายล่วงหน้า 
. 

 

ระดับ 
ความเสี)ยง 

คะแนน 
ประเภทนักลงทุน 

และระดับความเสี)ยง 
ประเภทตราสารที)สามารถลงทุนได้ 

และทางเลือกเพื)อการลงทุน 
คาํอธิบายระดับความเสี)ยง 

ของกองทุนส่วนบุคคล 

1 

 

น้อยกว่า /� นักลงทุนประเภทเสี!ยงตํ!า: 

ต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินกับธนาคารเล็กน้อย ไม่

ต้องการความเสี!ยงและมีวตัถุประสงค์การลงทุนในระยะสั.น  ๆ

* ตราสารหนี.ที!มีระดับความเสี!ยง 1 

* กองทุนรวมที!มีระดับความเสี!ยง 1 

* ตราสารหนี.และกองทุนรวมที!มีระดับความเสี!ยง 2-8 

  ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทั.งหมด 

ลงทุนในตราสารหนี.เท่านั.น 

 

2 15 - 21 นักลงทุนประเภทเสี!ยงปานกลางค่อนข้างตํ!า:  

รับความเสี!ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้

สมํ!าเสมอจากการลงทุน 

* ตราสารหนี.ที!มีระดับความเสี!ยง 1-4 

* ตราสารทุนได้บางส่วน 

* กองทุนรวมที!มีระดับความเสี!ยง 1-4 

* ตราสารหนี.และกองทุนรวมที!มีระดับความเสี!ยง 5-8 

  ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทั.งหมด 

ลงทุนในสินทรัพยเ์สี!ยง* 

ไม่เกิน L�% 

3 22 - 29 นักลงทุนประเภทเสี!ยงปานกลางค่อนข้างสูง : 

สามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที!ลดลงเป็นครั.งคราวได้ 
* ตราสารหนี.ที!มีระดับความเสี!ยง 1-5 

* ตราสารทุนได้ปานกลาง 

* กองทุนรวมที!มีระดับความเสี!ยง 1-5 

* ตราสารหนี.และกองทุนรวมที!มีระดับความเสี!ยง 6-8  

  ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทั.งหมด 

ลงทุนในสินทรัพยเ์สี!ยง* 

ไม่เกิน �B% 

4 30 - 36 นักลงทุนประเภทเสี!ยงสูง :  

ยอมรับความเสี!ยงสูงได้ รับความผันผวนของตลาดได้ และ

สามารถยอมรับการขาดทุนได้โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงิน

ลงทุน และผลตอบแทนในระยะยาว 

* ตราสารหนี.ที!มีระดับความเสี!ยง 1-7 

* ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก 

* ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน 

* กองทุนรวมที!มีระดับความเสี!ยง 1-7 

* ตราสารหนี.และกองทุนรวมที!มีระดับความเสี!ยง 8  

  ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทั.งหมด 

ลงทุนในสินทรัพยเ์สี!ยง* 

ไม่เกิน M�% 

5 ตั.งแต่ AM ขึ.นไป นักลงทุนประเภทเสี!ยงสูงมาก :  

ต้องการได้รับโอกาสที!จะได้รับผลตอบแทนสูง แม้จะมีความเสี!ยง

สูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร 

* ตราสารหนี.ที!มีระดับความเสี!ยง 1-8 

* ตราสารทุน 

* ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน 

* ตราสารหนี.และกองทุนรวมที!มีระดับความเสี!ยง 1-8 

ลงทุนในสินทรัพยเ์สี!ยง* 

ไม่เกิน /BB% 
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คาํอธิบายระดับความเสี)ยงของตราสารหนี_ คาํอธิบายระดับความเสี)ยงของกองทุนรวม 

ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย ์1 
- ตราสารหนี.ภาครัฐ อายุคงเหลือไม่เกิน / ปี 
 

ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย ์2 
- ตราสารหนี.ภาครัฐ อายุคงเหลือตั.งแต่ 1-5 ปี 
 

ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย ์3 
- หุ้นกู้ที!มีอันดับความน่าเชื!อถือตั.งแต่ AA- ขึ.นไปที!อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี 
- ตราสารหนี.ภาครัฐ อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี 
- ตราสารหนี.ที!มีอันดับความน่าเชื!อถือตั.งแต่ AA- ขึ.นไป ที!อายุคงเหลือตั.งแต่ 1-5 ปี 
- ตราสารหนี.ที!มีอันดับความน่าเชื!อถือตั.งแต่ A+/A/A- ที!มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี 
 

ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย ์4 
- ตราสารหนี.ที!มีอันดับความน่าเชื!อถือ ตั.งแต่ AA- ขึ.นไป ที!อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี 
- ตราสารหนี.ที!มีอันดับความน่าเชื!อถือ A+/A/A- ที!อายุคงเหลือตั.งแต่ 1 ปีขึ.นไป 
- ตราสารหนี.ที!มีอันดับความน่าเชื!อถือ BBB+/BBB/BBB- 
- หุ้นกู้อนุพันธ์หรือหุ้นกู้ที!มีเงื!อนไขซับซ้อนที!มี Underlying เป็นหลักทรัพย ์/ ดัชนีหุ้น
หรือตราสารหนี./อัตราดอกเบี.ย ภายในประเทศที!แพร่หลายและมีการประกันเงินต้นไม่
ตํ!ากว่า 100% 
 

ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย ์5 
- ตราสารกี!งหนี.กึ!งทุน (Hybrid Bond) 
- ตราสารหนี.ที!ให้สิทธิผู้ออกไถ่ถอนก่อนกําหนด 
 

ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย ์6 
- ตราสารหนี.เอกชนที!มีอันดับความน่าเชื!อถือตํ!ากว่า Investment Grade 

  (ตราสารประเภท Non-Investment Grade) 

- ตราสารหนี.เอกชนที!ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื!อถือ 
 

ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย ์7 
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิที!มีอันดับความน่าเชื!อถือตํ!ากว่า Investment Grade 

- หุ้นกู้ด้อยสิทธิที!ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื!อถือ 

- ตราสารเงินกองทุน / หุ้นกู้ด้อยสิทธิที!นับเป็นเงินกองทุนตามข้อกําหนดของ 

  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย ์8 
- หุ้นกู้อนุพันธ์ที!ไม่มีการประกันเงินต้นหรือประกันเงินต้นตํ!ากว่า 100% 

- หุ้นกู้อนุพันธ์หรือหุ้นกู้ที!มีเงือนไขซับซ้อนที!มี Underlying อื!นใดนอกเหนือจาก 

  หลักทรัพย/์ดัชนี หุ้นหรือตราสารหนี./อัตราดอกเบี.ยภายในประเทศที!แพร่หลาย 

กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 1 
กองทุนรวมตลาดเงินเฉพาะในประเทศ 
นโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศ โดยลงทุนในหรือมีไวซึ้!งเงินฝากหรือตราสารหนี.หรือหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื!น 
หรือการหาดอกผลอื!นตามที!สาํนักงานกําหนด ซึ!งมีกําหนดชําระคืนเมื!อทวงถาม หรือจะครบกําหนดชําระคืนโดย
ตราสารหนี. หลักทรัพย์ และสัญญาดังกล่าวต้องมีอายุสัญญาคงเหลือไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที!ลงทุน              
ในทรัพยสิ์นหรือเข้าทําสัญญานั.น กองทุนประเภทนี.มี Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึ!ง ไม่เกิน 3 เดือน 
 

กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 2 
กองทุนรวมตลาดเงิน 
มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 โดยลงทุนในหรือมีไวซึ้!งเงินฝาก หรือตราสารหนี. 
หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื!น หรือการหาดอกผลอื!นตามที!สาํนักงานกําหนด ซึ!งมีกําหนดชําระคืนเมื!อ          
ทวงถาม หรือจะครบกําหนดชําระคืนโดยตราสารหนี. หลักทรัพยแ์ละสัญญาดังกล่าวต้องมีอายุสัญญาคงเหลือ 
ไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที!ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทําสัญญานั.นกองทุนประเภทนี.มี Portfolio Duration 
ในขณะใดขณะหนึ!ง ไม่เกิน 3 เดือน 
 

กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 3 
กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล 
มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี!ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 
 

กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 4 
กองทุนรวมตราสารหนี_ 
มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี.ทั!วไป 
 

กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 5 
กองทุนรวมผสม 
มีนโยบายได้ทั.ง ตราสารทุนและตราสารหนี. โดยตราสารทุน ณ ขณะใดขณะหนึ!งน้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV 
 

กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 6 
กองทุนรวมตราสารทุน 
มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี!ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV 
 

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

กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 8 
กองทุนรวมที)มีการลงทุนในทรัพยสิ์นทางเลือก 
มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที! เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น 
Commodity/Gold Fund/Oil Fund/Derivatives ที!ไม่ใช่เพื!อ Hedging ซึ!งรวมถึงตราสารที!มีลักษณะของสัญญา
ซื.อขายล่วงหน้าแฝงที!ไม่คุ้มครองเงินต้น 

เงื)อนไขและข้อตกลงในการทาํแบบประเมนิความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า 
- เมื!อบริษัทฯ/เจ้าหน้าที!บริษัทฯ ทําการประเมินความเสี!ยงในการลงทุนของลูกคา้ และบริษัทฯ/เจ้าหน้าที!บริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกคา้ทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี!ยงในการลงทุน

ของลูกคา้ถือว่าลูกคา้รับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ!งประมวลผลจากข้อมูลที!ลูกคา้ให้กับบริษัท/เจ้าหน้าที!บริษัทฯ)และลูกคา้รับทราบระดับความเสี!ยงในการลงทุนของตนแลว้ 

- สัดส่วนการจัดสรรการลงทุนที!แสดงในแบบประเมินเป็นเพียงตัวอย่างคาํแนะนําเบื.องต้นในการจัดสรรการลงทุนตามผลการประเมินที!ได้ ทั.งนี.ลูกคา้ควรทําความเข้าใจลักษณะสินคา้ 

เงื!อนไขผลตอบแทนและความเสี!ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 

- การลงทุนขึ.นอยู่กับการตัดสินใจของลูกคา้เอง ซึ!งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกคา้ และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี!ยงของการลงทุนที!ได้รับตามแบบประเมินนี.            

รวมทั.งลูกคา้ยินยอมรับความเสี!ยงที!เกิดจากการลงทุน ในกรณีที!ลูกคา้ตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี!ยงที!สูงกว่าระดับความเสี!ยงของการลงทุนจากผลประเมิน ถือว่าลูกคา้ตกลง        

ที!จะยินยอมรับความเสี!ยงของการลงทุนนั.นเอง ลูกคา้ยอมรับว่าการดาํเนินการลงทุนของลูกคา้อาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอน และสามารถเปลี!ยนแปลง            

ไปจากผลการประเมินได้ ทั.งนี.บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทั.งพนักงาน เจ้าหน้าที!ของบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดภาระ หรือหน้าที!ต่อความเสียหายใด  ๆที!เกิดขึ.นจากการลงทุนของลูกคา้ 
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แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกันสาํหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา 
 Form for Declaration of Status as U.S. Person or Non-U.S. Person for Individual Customer 

 

 

ผู้ขอเปิดบัญชี (คาํนาํหน้า/ชื)อ/นามสกุล)  สัญชาติ  
Applicant Name (Title/Name/Surname)  Nationality(ies) 
   โปรดระบทุกุสญัชาตทิีท่านถอื / Please specify all nationalities that you hold 

บัตรประชาชนเลขที)  หนังสือเดินทาง เลขที)  
No  Passport No ID Card 

 

 
 
 
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)   (If you check “yes” in any one box, please complete Form W-9) 
 
1 |   ท่านเป็นพลเมอืงอเมริกัน ใช่หรือไม่    Are you a U.S. Citizen?  ใช่/Yes  ไม่ใช่/No   
 
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แมว่้าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา Answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S. 
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ!งในนั.นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน Answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship 
โปรดตอบ “ใช่ หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที!เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณต์ามกฎหมาย 
Answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship. 
 
2 |   ท่านเป็นผู้ถอืบัตรประจาํตัวผู้มถีิ)นที)อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (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” หากสาํนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจาํตัวผูมี้ถิ!นที!อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่านไม่ว่าบัตรดังกล่าวของ 
ท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที!ท่านกรอกและลงลายมือชื!อในแบบฟอร์มนี. 
ควรตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที! ท่านกรอกและลงลายมือชื!อในแบบฟอร์มนี. 
 
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 |   ท่านมสีถานะเป็นผู้มถีิ)นที)อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื)อวัตถุประสงคใ์นการเกบ็ภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่       ใช่/Yes  ไม่ใช่/No  
       Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?     
 
ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผูมี้ถิ!นที!อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ ์“Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น      และ
หากต้องการรายละเอียดเพิ!มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ดังนี.  
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 โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมท ัFงส่งเอกสารประกอบ)  
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s)) 
 
3 |   ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดนิแดนที)เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมอืงอเมริกันอย่างสมบูรณต์ามกฎหมายแล้ว  ใช่/Yes  ไม่ใช่/No  
       Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? 
 
       ท่านมคีาํสั)งทาํรายการโอนเงนิเป็นประจาํโดยอัตโนมัตจิากบัญชีที)เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด  ใช่/Yes  ไม่ใช่/No  
       ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่   
       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 |   ท่านมกีารมอบอาํนาจหรือให้อาํนาจการลงลายมอืชื)อแก่บุคคลที)มทีี)อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื)อการใดๆ ที)เกี)ยวข้องกับบัญชีที)เปิดไว้  ใช่/Yes  ไม่ใช่/No 
       หรือมอียู่กับบริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด 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? 
 
       ท่านมทีี)อยู่เพื)อการตดิต่อหรือดาํเนินการเกี)ยวกับบัญชีที)เปิดไว้หรือมอียู่กับบริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด  ใช่/Yes  ไม่ใช่/No 
      แต่เพยีงที)อยู่เดยีวซึ)งเป็นที)อยู่ในสหรัฐอเมริกาสาํหรับรับไปรษณียแ์ทนหรือที)อยู่สาํหรับการส่งต่อ ใช่หรือไม่ 
       Do you have a hold mail or in care of address in the U.S. as the sole address for the account opened or held with YUANTA? 
 
6 |   ท่านมทีี)อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที)อยู่เพื)อการตดิต่อในสหรัฐอเมริกา สาํหรับบัญชีที)เปิดไว้หรือมอียู่กับบริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า  ใช่/Yes  ไม่ใช่/No 
       (ประเทศไทย) จาํกัด  ใช่หรือไม่ 
       Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with YUANTA?   
  
7 |   ท่านมหีมายเลขโทรศัพทใ์นสหรัฐอเมริกา เพื)อการตดิต่อท่านหรือบุคคลอื)นที)เกี)ยวข้องกับบัญชีที)เปิดไว้หรือมอียู่กับบริษัทหลักทรัพย ์  ใช่/Yes  ไม่ใช่/No                 
      หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด หรือไม่ 
      Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with YUANTA?  
 

เลขที)บัญชี / Account No        

               
 
 

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person 

คาํถามเพิ)มเติม / Additional Questions 

1 

2 

3 

4 

6 

8 

9 

5 

7 

ส่วนที) 1 / Part 1  สถานะของลูกค้า / Status of Customer 
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1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ ์
 You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.  
2. ท่านรับทราบและตกลงว่าหากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกันแต่ข้อมูลที!ให้ตามแบบฟอร์มนี. หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ ์บริษัท

หลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที!จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั.งหมดหรือบางส่วนตามที! บริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า 
(ประเทศไทย) จาํกัด เห็นสมควร 
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. ท่านตกลงที!จะแจง้ให้บริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด ทราบและนําส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด ภายใน 30 วันหลังจากมี
เหตุการณเ์ปลี!ยนแปลงอันทําให้ข้อมูลของท่านที!ระบุในแบบฟอร์มนี.ไม่ถูกต้อง 
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 ในกรณีที!ท่านไม่ได้ดาํเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนําส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณเ์กี!ยวกับสถานะของท่าน บริษัท หลักทรัพย ์
หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที!จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่านไม่ว่าทั.งหมดหรือบางส่วนตามที!       บริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า 
(ประเทศไทย) จาํกัด เห็นสมควร 

 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. 

 
 
 
 

ท่านตกลงให้ความยินยอม ที!ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่บริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด ในการดาํเนินการดังต่อไปนี. 
You hereby consent to/irrevocably authorize YUANTA to: 

1. เปิดเผยข้อมูลต่าง  ๆของท่านให้แก่บริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด และ/หรือ บริษัทตัวแทน และ/หรือ สถาบันการเงินอื!น เพื!อประโยชน์ในการทําธุรกรรมทางการเงิน 
ของข้าพเจา้เพื!อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ!งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal 
Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื!อลูกคา้ ที!อยู่ เลขประจาํตัวผูเ้สียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑเ์รื!อง FATCA(คือ เป็นผูป้ฏิบัติตาม หรือผูไ้ม่ให้ความร่วมมือ) 
จาํนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื!อนไหวทางบัญชี จาํนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑท์างการเงิน และ/หรือ ทรัพยสิ์นอื!น  ๆที!มีอยู่กับ
บริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด ตลอดจนจาํนวนรายได้ และข้อมูลอื!น  ๆที!เกี!ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที!อาจถูกร้องขอโดย ตัวแทน และ/หรือ สถาบันการเงิน
อื!น และ/หรือ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ!งรวมถึง IRS ด้วย 
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. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที!ท่านได้รับจากหรือผ่านบริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด ในจาํนวนที!กาํหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ      และ/หรือ
ต่างประเทศ ซึ!งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑต่์าง  ๆรวมถึงข้อตกลงใด  ๆระหว่างบริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัดกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร
ดังกล่าว 
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. ให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ที!แต่งตั.งให้บริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด เป็นผูส้นับสนุน/ตัวแทนในการขาย/รับซื.อ/
แลกเปลี!ยนหน่วยลงทุนและผูเ้กี!ยวข้องหรือตัวแทนของบริษัทจัดการ/กองทุนดังกล่าวมีสิทธิใช้เอกสารข้อมูลคาํยืนยันและคาํยินยอมใด เๆกี!ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที!
จ่าย (รวมถึงเอกสารฉบับนี.และเอกสารที!อ้างถึง)(ซึ!งต่อไปนี.จะรวมเรียกว่า“เอกสารและข้อมูล”) ตามกฎหมายที!เกี!ยวข้องทั.งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอก
เงิน) เสมือนหนึ!งว่าข้าพเจา้ได้มอบเอกสารและข้อมูลนั.นกับบุคคลดังกล่าวทุกรายและให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนําส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั.นได้ 
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. 

หากท่านไม่ให้ข้อมูลที!จาํเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที!จาํเป็นต้องรายงานให้แก่บริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด หรือ ไม่สามารถ
จะขอให้ยกเวน้การบังคับใช้กฎหมายที!ห้ามการรายงานข้อมูลได้ บริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที!จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับ
ท่าน ไม่ว่าทั.งหมดหรือบางส่วน ตามที!บริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด เห็นสมควร 
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. 
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คาํรับรอง / ข้อตกลงของลกูคา้หรือผู้ขอใชบ้ริการต่อข้อมูลและข้อกาํหนดและเงื)อนไขของบริษัทฯ  

/. ลูกคา้ ขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลและรายละเอียดที!ให้ไวแ้ก่ บริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด ( “บริษัทฯ” ) ในเอกสารฉบับนี. รวมถึงสัญญา แบบฟอร์ม / เอกสาร

ประกอบอื!นๆ  ที!เกี!ยวข้องกับการเปิดบัญชี หรือ ในเอกสารธุรกรรมทุกฉบับ ทั.งในปัจจุบันหรือที!อาจมีขึ.นในอนาคตทั.งหมด ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ  

L. ลูกคา้ ได้รับมอบ อ่านรายละเอียด และได้รับการชี.แจง อธิบายถึงการให้บริการ รวมถึงความเสี!ยงจากการทําธุรกรรมที!เกี!ยวกับหลักทรัพย ์และ/หรือสัญญาซื.อขายล่วงหน้า 

และ/หรือหลักทรัพยอื์!น(ถ้ามี) ตามที!ระบุไวใ้นข้อกําหนดและเงื!อนไขเกี!ยวกับการให้บริการด้านการเงิน, ข้อกําหนดเพิ!มเติมเฉพาะของแต่ละธุรกรรม รวมถึงในเอกสารธุรกรรมอื!น 

จากเจ้าหน้าที!ของบริษัทฯ แลว้ และตกลงตามข้อกําหนดและเงื!อนไขดังกล่าวนั.น 

A. ลูกคา้ มีความเข้าใจ และรับทราบถึงข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที!เกี!ยวข้อง ตลอดจนประกาศ หรือข้อบังคับของหน่วยงานกํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย ์อาทิ คณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน, สาํนักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, บริษัทตลาดสัญญาซื.อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน), บริษัท สาํนักหักบัญชี (ประเทศไทย) 

จาํกัด, บริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด, หรือของบริษัทฯ ในเรื!องที!เกี!ยวข้องเป็นอย่างดีแลว้  

N. ลูกคา้ ตกลงปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และยินยอมให้ บริษัทฯ ทําการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลของลูกคา้กับบริษัทแม่ และ/หรือ 

บริษัทในเครือของบริษัทฯ 

    ลูกคา้ตกลงและยินยอมให้ บริษัทฯ ทําการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลของลูกคา้กับหน่วยงานกํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย ์อาทิ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน, สาํนักงาน 

ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, บริษัทตลาดสัญญาซื.อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน), บริษัท สาํนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จาํกัด, บริษัท ศูนยรั์บฝาก

หลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด และ/หรือ หน่วยงานที!มีอํานาจอื!น 

5. ลูกคา้ รับทราบว่าบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้แนะนําการลงทุนตัดสินใจซื.อขายหรือทําธุรกรรมที!เกี!ยวกับหลักทรัพย ์และ/หรือสัญญาซื.อขายล่วงหน้า และ/หรือหลักทรัพยอื์!น 

(ถ้ามี)แทนลูกคา้ ผู้แนะนําการลงทุนมีหน้าที!ให้คาํแนะนําเกี!ยวกับการลงทุนเท่านั.น ลูกคา้โปรดตัดสินใจซื.อขายหรือทําธุรกรรมด้วยตนเอง เวน้แต่ลูกคา้จะตกลงใช้บริการซื.อขาย

ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกคา้ยินยอมให้บริษัทฯ ตัดสินใจแทนตามเกณฑ์ของสาํนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพยอื์!น  หากพบว่าลูกคา้มีการกระทําที!ขัด

กับนโยบายของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯถือว่าลูกคา้มีส่วนร่วมกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัทฯและฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที!เกี!ยวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

และสาํนักงาน ก.ล.ต.หรือหน่วยงานกํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพยอื์!น ซึ!งในกรณีดังกล่าว ลูกคา้ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯรับผิดชอบในความเสียหายใด ทัๆ.งสิ.น 

P. ลูกคา้ รับทราบว่า เมื!อมีการซื.อขายหรือทําธุรกรรมใด  ๆที!เกี!ยวกับบัญชีหลักทรัพยห์รือบัญชีสัญญาซื.อขายล่วงหน้า หรือบัญชีอื!นใด  บริษัทฯ ได้มีการจัดส่งข้อมูลหรือ

เอกสารยืนยันการซื.อขายหรือเอกสารรายงานที!เกี!ยวข้องให้แก่ลูกคา้ตามที!อยู่หรืออีเมลที!ลูกคา้แจ้งไวกั้บบริษัทฯและ/หรือตามวิธีการอื!นใดที!บริษัทฯเห็นสมควร ซึ!งลูกคา้มีหน้าที!

ต้องตรวจสอบรายการต่าง  ๆที!เกิดขึ.นในบัญชี เพื!อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวลูกคา้เองในฐานะผู้ลงทุน ทั.งนี.ไม่ว่าลูกคา้จะรับข้อมูลหรือเอกสารรายงานด้วยตนเองหรือมีผู้รับไว้

หรือไม่ก็ตาม หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือเอกสารหรือไม่ก็ตาม และถึงแม้ว่าจะส่งไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าลูกคา้ได้รับและทราบข้อความหรือข้อมูลที!ระบุใน

เอกสารรายงานของบริษัทฯ แลว้โดยชอบ 

M. ลูกคา้รับทราบและตกลงตาม เงื!อนไขและข้อตกลงในการทําแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกคา้ ,ข้อตกลงในแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / ไม่เป็น

บุคคลอเมริกัน ตามที!ระบุไวใ้นเอกสารเปิดบัญชีลูกคา้ฉบับนี. 

Y. ลูกคา้รับทราบถึงสิทธิในการร้องขอรับสาํเนาเอกสารเปิดบัญชีลูกคา้ และ ข้อกําหนดและเงื!อนไขเกี!ยวกับการให้บริการด้านการเงิน กับบริษัทฯ  ทั.งนี.โดยลูกคา้ตกลงที!จะ

ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯที!เกี!ยวข้องต่อไป 

X.ลูกคา้รับทราบว่า การทําธุรกรรมใด ทีๆ!ต้องมีการโอนเงินหรือชําระเงินให้แก่บริษัทฯต้องเป็นไปตามวิธีที!บริษัทฯกําหนดและต้องโอนเงินหรือชําระเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ ชื!อ

บัญชี “บริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด” โดยตรงเท่านั.น บริษัทฯไม่มีนโยบายให้ลูกคา้โอนเงินเข้าบัญชีของพนักงานหรือบัญชีอื!นใดที!ไม่ใช่บัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ�ที!จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด  ๆที!อาจเกิดขึ.นในกรณีที!ลูกคา้ไม่ได้ชําระเงินหรือโอนเงินตามวิธีที!บริษัทฯกําหนด 

      ข้าพเจ้าฯ ในฐานะลูกคา้หรือผู้ขอใช้บริการขอยืนยัน รับทราบและตกลง ตาม คาํรับรอง / ข้อตกลงของลูกคา้หรือผู้ขอใช้บริการต่อข้อมูลและข้อกําหนดและเงื!อนไขของบริษัทฯ ข้างต้น  

รวมทั.งยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื!อนไขเกี!ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และข้อกําหนดเพิ!มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท  จึงได้ลงลายมือชื!อไวเ้ป็นหลักฐาน และ

ข้าพเจ้าฯ ขอยืนยันให้ใช้ลายมือชื!อที!ได้ให้ไวนี้.เป็นตัวอย่างลายมือชื!อ สาํหรับการทําธุรกรรมทุกประเภทกับบริษัทฯ 

 

                                                   ลงชื)อ  _______________________________________________________   ลูกค้า / ผู้ขอใช้บริการ   

                                                                     ( ______________________________________________________ ) 

 

                                                          ลงชื)อ   _______________________________________________________   พยาน / เจ้าหน้าที)บริษัทฯ 

                                                                     ( ______________________________________________________ )            

                



 

เอกสารเปิดบัญชีลูกค้าสาํหรับบุคคลธรรมดา  11/11 

                                                                    หนังสือมอบอาํนาจ 

 วนัที
  เดือน  พ.ศ.  

 โดยหนงัสือฉบบันี � ขา้พเจา้    บญัชีเลขที
 

อยูบ่า้นเลขที
  ถนน   แขวง/ตาํบล   

เขต/อาํเภอ   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

ซึ
งตอ่ไปนี�จะเรยีกวา่ “ผูม้อบอาํนาจ” ขอมอบอาํนาจใหแ้ก่    

มีความสมัพนัธก์บัผูม้อบอาํนาจเป็น      

อยูบ่า้นเลขที
  ถนน    แขวง/ตาํบล เขต/อาํเภอ  

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  โทรศพัท ์   ซึ
งตอ่ไปในหนงัสือนี �เรยีกวา่ ”ผูร้บัมอบอาํนาจ” 

เป็นผูมี้อาํนาจกระทาํการใดๆ กบับรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั (“บรษัิทฯ”) แทนขา้พเจา้ ดงันี � 

1. ซื �อ ขาย โอน รบัโอน ฝาก จองซื �อ ยืมและใหยื้ม หลักทรพัยแ์ละ/หรือสัญญาซื �อขายล่วงหนา้ทุกชนิดทุกประเภทที
ซื �อขายกันในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย       
บริษัทตลาดสญัญาซื �อขายลว่งหนา้ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) และที
อื
น รบัทราบ ยืนยนั และ/หรือรบัรองผลการซื �อขายหรือทาํธุรกรรม  ตลอดทั�งรบัมอบ ส่งมอบ
หลกัทรพัยแ์ละ/หรอืสญัญาซื �อขายลว่งหนา้ รวมทั�งสั
งถอนทรพัยส์ินประเภทเงินวางประกนั แทนผูม้อบอาํนาจ 

2. ชาํระเงินคา่ซื �อหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืสญัญาซื �อขายลว่งหนา้ เงินวางประกนั คา่ธรรมเนียม อากรแสตมป์ และคา่ใชจ้า่ยทั�งปวงที
เกี
ยวกบัการซื �อขาย การจาํหน่ายจา่ยโอน 
หรอืการทาํธุรกรรมที
เกี
ยวกบัหลกัทรพัยแ์ละ/หรือสญัญาซื �อขายลว่งหนา้ และ/หรอืรบัชาํระคา่ขายหลกัทรพัยแ์ละ/หรือสญัญาซื �อขายลว่งหนา้ เงินวางประกัน รวมทั�งเงินปันผล 
ดอกเบี �ย หรอืสิทธิอื
นใดที
เกิดจากหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืสญัญาซื �อขายลว่งหนา้ รวมทั�งการหกัภาษีการคา้ และ/หรอืภาษีเงินได ้และนาํสง่กรมสรรพากร 

3. รบัโอนหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืสญัญาซื �อขายลว่งหนา้ หรอืสิทธิในหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืสญัญาซื �อขายลว่งหนา้ซึ
งผูร้บัมอบอาํนาจ และ/หรอื ผูม้อบอาํนาจสั
งใหบ้รษัิทฯ ซื �อ
เขา้หรอืใสชื่
อผูร้บัมอบอาํนาจในฐานะตวัแทนของผูม้อบอาํนาจ และ/หรอื ลงนามในหนงัสือเอกสาร หรอื ตราสารใดๆ ที
เกี
ยวขอ้ง และจาํเป็น เพื
อใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์    
แหง่หนงัสือมอบอาํนาจนี� 

4. ผูม้อบอาํนาจจะไมย่กเลิกเพิกถอนอาํนาจกระทาํการใดๆ ของผูร้บัมอบอาํนาจโดยมิไดแ้จง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรอยา่งนอ้ย D วนั 

 การใดๆ ที
ผู ้ร ับมอบอาํนาจไดก้ระทาํไปโดยชอบดว้ยอาํนาจตามหนังสือนี � ผู้มอบอาํนาจขอรับผิดชอบและใหมี้ผลผูกพันผูม้อบอาํนาจเสมือนหนึ
งไดก้ระทาํ         
ดว้ยตนเองทั�งสิ �น เพื
อเป็นหลกัฐานแหง่การมอบอาํนาจนี� จงึไดล้งลายมือชื
อและประทบัตรา (ถา้มี) ไวเ้ป็นสาํคญัตอ่หนา้พยาน  

“กรณีที
ลกูคา้ไมป่ระสงคท์ี
จะมอบอาํนาจในเรื
องใด ใหล้กูคา้ขีดฆ่าขอ้ความสว่นที
ไมต่อ้งการมอบอาํนาจและลงนามกาํกบัไว”้ 

 

   ลงชื
อ       ผูม้อบอาํนาจ 
  ( )  

สาํหรบัการมอบอาํนาจในการทาํธุรกรรมสญัญาซื �อขายลว่งหนา้ ผูร้บัมอบอาํนาจขอรบัรองวา่ บริษัทฯ ไดอ้ธิบายใหร้บัทราบ และเขา้ใจถึงความเสี
ยงที
เกี
ยวขอ้งกบั  
การลงทนุตามที
ระบไุวใ้นเอกสาร การเปิดเผยความสี
ยงจากการซื �อขายสญัญาซื �อขายลว่งหนา้ เรียบรอ้ยแลว้และผูร้บัมอบอาํนาจตกลงใหใ้ชล้ายมือชื
อในชอ่งผูร้บัมอบอาํนาจ
เป็นตวัอยา่งลายมือชื
อในการทาํธุรกรรมกบับรษัิทฯ 
 

    ลงชื
อ      ผูร้บัมอบอาํนาจ 
  ( )  

 
         ลงชื
อ  พยาน            ลงชื
อ   พยาน 
 ( ) ( ) 

       



 

 

หนังสือยนิยอมให้หกับญัช ีเงนิฝาก 

 เขียนที
  

 วนัที
 เดือน พ.ศ.  

เรียนผูจ้ดัการธนาคาร จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) สาํนกังานใหญ่/สาขา  

ขา้พเจา้ บตัรประจาํตวัประชาชนเลขที
  
เจา้ของบญัชีเงินฝากประเภท         ออมทรพัย ์              กระแสรายวนั 

ชื
อบญัชี  บญัชีธนาคารเลขที
  

สถานที
ตดิตอ่ เลขที
 ตรอก/ซอย ถนน ตาํบล/แขวง  

อาํเภอ/เขต  จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  

โทรศพัท/์มือถือ  E-mail   

มีความประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ และนาํส่งเงินดงักล่าวโอนเขา้บญัชีเงินฝากของบริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ 
(ประเทศไทย) จาํกัด (“บริษัทฯ”) และ/หรือ ตวัแทนของบริษัทฯ และ/หรือ บัญชีอื
นใดซึ
งบริษัทฯ จะเปลี
ยนแปลงหรือกาํหนดเพิ
มเติมในอนาคต เพื
อชาํระหนี�                      
และ/หรือ บรรดาภาระผกูพนัตา่งๆ ตามจาํนวนเงินที
ปรากฏในใบแจง้หนี� หรือระบบสื
อสารขอ้มลูคอมพิวเตอร ์หรือขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Data) หรือคาํสั
งที

ธนาคารไดร้บัจากบรษัิทฯ และ/หรือ ตวัแทนของบรษัิทฯ และ/หรือ บคุคลอื
นใดที
ไดร้บัแตง่ตั�งหรือมอบหมายจากบรษัิทฯ ใหก้ระทาํการแทน และ/หรือ ในนามของบรษัิทฯ 

ทั�งนี� ข้าพเจ้าตกลงชาํระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื
นๆ ที
เกี
ยวกับการใช้บริการหักบัญชีดังกล่าวใหแ้ก่ธนาคาร             
ตามที
ธนาคารกาํหนด โดยยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากที
ระบขุา้งตน้ และ/หรือ บญัชีเงินฝากอื
นใดของขา้พเจา้ที
มีอยู่กบัธนาคาร เพื
อชาํระค่าบรกิาร 
และ/หรือ คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใชจ่้ายดงักลา่วได ้

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขา้พเจา้เพื
อชาํระหนี� และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ใหแ้ก่บริษัทฯ ดังกล่าว หากปรากฏในภายหลงัว่า             
จาํนวนเงินที
ระบุในคาํสั
งตามที
ธนาคารไดร้บันั�นไม่ถูกตอ้ง และธนาคารไดท้าํการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ ตามจาํนวนที
ปรากฏในคาํสั
งเรียบรอ้ยแลว้ 
ขา้พเจา้ตกลงที
จะดาํเนินการเรยีกรอ้งเงนิจาํนวนดงักลา่วจากบรษัิทฯ โดยตรง ทั�งนี� ขา้พเจา้ขอสละสทิธิในการเรยีกรอ้ง หรือฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใช ้และ/หรือ คืนเงิน 
ที
ธนาคารไดห้กัและโอนเขา้บัญชีเงินฝากของบริษัทฯ และ/หรือ เงินค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ่้ายอื
นๆ ที
หกัชาํระใหแ้ก่ธนาคาร (ถ้ามี)              
และขา้พเจา้ยอมรบัว่าธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีของขา้พเจา้ต่อเมื
อมีเงินในบญัชีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนั�นเท่านั�น และในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าว 
ข้าพเจา้ไม่ประสงคจ์ะใหธ้นาคารแจง้การหักบัญชีแต่อย่างใด เนื
องจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการดังกล่าวนั�นไดจ้ากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT            
ของธนาคาร และ/หรือ จากใบรบัเงิน และ/หรือ ใบเสรจ็รบัเงินของบรษัิทฯ อยู่แลว้ 

ในกรณีที
เอกสารหลกัฐาน และเลขที
บัญชีเงินฝากที
ระบุในหนังสือนี� ไดเ้ปลี
ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม  ขา้พเจา้ตกลงใหห้นังสือยินยอมให ้       
หกับญัชีเงินฝากฉบบันี�คงมีผลใชบ้งัคบัสาํหรบับญัชีเงินฝากที
ไดมี้การเปลี
ยนแปลงเอกสารหลกัฐานหรือเลขที
บญัชีเงินฝากดงักล่าวไดด้ว้ยทกุประการ การขอให ้      
หกับญัชีเงินฝากตามหนงัสือนี�ใหมี้ผลใชบ้งัคบัทนัทีนบัแต่วนัทาํหนงัสือนี�และใหค้งมีผลบงัคบัต่อไปจนกว่าจะไดเ้พิกถอน โดยทาํเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหธ้นาคาร     
และบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า Z เดือน 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

  ลงชื
อ  ผูใ้หค้วามยินยอม 
 ( ) 
 ลายเซ ็นตามที*ให ้ไว้กับธนาคาร 
 

รับทราบและรับรองลายมือชื�อผูใ้ห้ความยินยอมโดย 

 
 

 ลงชื
อ  
 ( ) 

       บร ิษัทหลักทร ัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด 

รับรองความถูกตอ้งของบัญชีเงินฝากและลายมือชื�อผูใ้ห้ความยินยอม 

 
 

 ลงชื
อ  
 ( ) 

       ลายมือชื*อผู้ร ับมอบอาํนาจสาขาธนาคาร 
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ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
กำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน



 

ยินดีต้อนรับสู่บริการของหยวนต้า (ประเทศไทย)  
 

บรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั (“บร ิษัทฯ”) ขอขอบคณุลกูคา้ผูมี้เกียรติที(ไวว้างใจเลือกใชบ้รกิารของบรษัิทฯ 
 

บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หมายเลข 19 ไดร้บัใบอนญุาตจากกระทรวงการคลงัและสาํนักงาน ก.ล.ต.ให้
ประกอบธุรกิจหลักทรพัย ์นอกจากนี7 บริษัทฯ ยังไดร้บัใบอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ โดยไดเ้ขา้เป็นสมาชิกของบริษัท
ตลาดสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
 

เพื(อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้ผูมี้เกียรติ บริษัทฯ ขอสรุปลกัษณะที(สาํคญัของการใหบ้ริการดา้นการเงินของบริษัทฯ 
ดงันี 7 

1. ขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงินฉบบันี 7 จะใชก้บัการใหบ้รกิารของบรษัิทฯ ทั7งหมด โดยจะกาํหนดขอ้สญัญาที(
สาํคญั เชน่ 

1.1 เอกสารธุรกรรม 
1.2 คาํรบัรองและคาํยืนยนั 
1.3 คาํสั(งและรายงาน 
1.4 ขอ้ตกลงในการรบัผิดชดใชแ้ละความรบัผิด 
1.5 หลกัประกนัและทรพัยส์ินของลกูคา้ 
1.6 การทาํธุรกรรมผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต และผ่านทางโทรศพัท ์
1.7 เหตแุหง่การผิดนดั 
1.8 ความเสี(ยง 
1.9 การบอกเลิกธุรกรรม 

2. นอกจากนี7 ธุรกรรมแต่ละประเภทจะมีขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเพิ(มเติมเฉพาะของแต่ละธุรกรรม ซึ(งขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเพิ(มเติม
ดงักลา่วจะรวมอยูใ่นขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงินฉบบันี 7ไวด้ว้ยกนั ไดแ้ก่ 

2.1 ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั7งตวัแทน/นายหนา้ซื 7อขายหลกัทรพัยด์ว้ยเงินสด 
2.2 ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั7งตวัแทนซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้  
2.3 ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการซื 7อขายรายใหญ่ (Block Trade) สาํหรบั Single Stock Futures 
2.4 ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการกูยื้มเงินเพื(อซื 7อหลกัทรพัย ์(Credit Balance) 
2.5 ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการยืมและใหยื้มหลกัทรพัย ์ 
2.6 ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั7งตวัแทนและ/หรอืนายหนา้ซื 7อขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ 
2.7 ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการลงทนุในหลกัทรพัยท์ี(จะออกและเสนอขายโดยบรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 
2.8 ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั7งตวัแทนซื 7อขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวม 
2.9   ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการซื 7อขายตราสารหนี7  
X.YZ ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการใหบ้รกิารออกแบบการลงทนุ YUANTA WEALTH 

3. ข ้อก ําหนดเฉพาะของธุรกรรมแต่ละประเภทซึ$งถือ เป็นส่วนหนึ$งของข ้อก ําหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให ้บร ิการด้าน
การเงินจะมีผลผูกพ ันระหว่างบร ิษัทฯ และลูกค้าต่อเมื$อลูกค้าได้เข ้าทาํธุรกรรมนั2นๆ  กับบร ิษัทฯ โดยลูกค้าไม่จาํต้องลง
นามในข้อกาํหนดเพิ$มเติมของธุรกรรมนั2นอ ีกคร ั2ง หร ืออ ีกนัยหนึ$งหากลูกค้าไม่ได้ใช ้บร ิการนั2นๆ  ของบร ิษัทฯ ลูกค้าก็จะ
ไม่ผูกพ ันโดยข้อก ําหนดเพิ$มเติมเฉพาะของธุรกรรมนั2นๆ  ดังนั2นลูกค้าจึงต้องอ ่านข้อก ําหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการ
ใหบ้ร ิการด้านการเงนิประกอบกับข ้อกาํหนดเพิ$มเติมเฉพาะของธุรกรรมท ี$ลูกค้าใช้บร ิการจากบร ิษัทฯ 

4. เนื$องจากธุรกรรมแต่ละประเภทมีความเสี$ยงในการทาํธุรกรรมแตกต่างกัน ลูกค้าจึงต้องอ ่านและศึกษาเอกสารเปิดเผย
ความเสี$ยงท ี$แนบอยู่ก ับข ้อกาํหนดเพิ$มเติมของธุรกรรมนั2นๆ  ก่อนตัดสินใจเข ้าทาํธุรกรรม 
 
บริษัทฯ หวงัเป็นอย่างยิ(งวา่ ท่านลกูคา้จะพึงพอใจในการใหบ้ริการของบริษัทฯ ทั7งนี 7 ในกรณีที(ท่านมีขอ้เสนอแนะ และ/หรือ ตอ้งการ

รบัทราบขอ้มลูหรอืคาํแนะนาํเพิ(มเติม ทา่นสามารถติดตอ่กบับรษัิทฯ ไดท้ี( ฝ่ายออนไลน ์เซอรว์ิส (Online Service)เบอรโ์ทรศพัท ์Z XZZg hZZZ    
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ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขเกี�ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงนิ 1/77 

ข้อกาํหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการใหบ้ร ิการด้านการเงิน 
 

ข ้อกาํหนดและเงื$อนไขฉบับนี2 ทาํขึ 7นเมื(อวนัที(      โดยและระหวา่ง 
(1) บร ิษัทหลักทร ัพย ์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด ซึ(งมีสาํนกังานจดทะเบียนตั7งอยูท่ี( 127 อาคารเกษรทาวเวอร ์(ชั7น 14, 15, 16) 

ถนนราชดาํร ิแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 (ซึ(งตอ่ไปในขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7เรยีกวา่ “บร ิษัทฯ”) ฝ่ายหนึ(ง  

กบั 

(2)              ซึ(งมีที(อยูอ่ยูท่ี(                                         
           (ซึ(งตอ่ไปในขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบั
นี 7เรยีกวา่ “ลูกค้า”) อีกฝ่ายหนึ(ง 

คูส่ญัญาทั7งสองฝ่ายไดต้กลงกนัดงัตอ่ไปนี7 
1. ข ้อความเบื2องต้น 

1.1 ขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7ทาํขึ 7นเพื(อกาํหนดเงื(อนไข สิทธิ หนา้ที( ขอ้รบัรอง ขอ้ปฏิบตัิตา่งๆ โดยทั(วไปที(เกี(ยวขอ้งกบัธุรกรรม
ตา่งๆ ที(ลกูคา้ไดเ้ขา้ทาํ หรอืจะไดเ้ขา้ทาํกบับรษัิทฯ ภายใตเ้อกสารธุรกรรมที(เกี(ยวขอ้ง 

1.2 ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวขอ้งกับธุรกรรมแต่ละประเภท และเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวขอ้งถือเป็นส่วนหนึ(งของขอ้กาํหนดและ
เงื(อนไขฉบบันี 7  

2. คาํจาํกัดความและการตีความ 
2.1 คาํดงัต่อไปนี7 หากไม่ไดนิ้ยามไวเ้ป็นการเฉพาะ หรือมิไดนิ้ยามไวใ้นขอ้กาํหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวขอ้งกับธุรกรรมแต่ละประเภท

เป็นการเฉพาะ ใหมี้ความหมายตามที(ไดนิ้ยามไวด้งัตอ่ไปนี7 
(ก) “กฎหมาย” หมายถึง พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ พ.ร.บ. สญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ กฎกระทรวง ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 

หนังสือเวียนหรือคาํสั(งที(ออกโดย ก.ล.ต. สาํนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัย ์ตลาด
สญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ หน่วยงานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สาํนักหกับญัชี ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์สมาคม
บริษัทหลกัทรพัยไ์ทย สมาคมตลาดตราสารหนี7ไทย สาํนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค กรมสรรพากร หรือ
สมาคมที(เกี(ยวขอ้งกับธุรกิจหลกัทรพัย ์รวมตลอดจนกฎหมายและระเบียบอื(นใดที(อาจเกี(ยวขอ้งกับการลงทุน การ
ส่งออก/นาํเข้าเงินหรือทรพัยส์ินลงทุน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเรื(องอื(นๆ รวมถึง กฎ คาํสั(ง 
ประกาศ (ไมว่า่จะมีผลเป็นกฎหมายหรอืไม่) ที(ออกโดยรฐับาล ราชการ หรอืหน่วยงานที(มีอาํนาจตามกฎหมาย (ทั7งใน
และตา่งประเทศ) ที(ใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะที(เขา้ทาํขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7 หรอืที(จะไดแ้กไ้ขเพิ(มเติมตอ่ไป  

(ข) “การทาํธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร เ์น็ต” หมายถึง การซื 7อขาย การเปิดบญัชี การส่งและรบัคาํสั(ง หรือธุรกรรมอื(น
ใดที(เกี(ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงินที(กระทาํผ่านระบบที(มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี7  
(1) มีการเชื(อมผ่านระบบเครอืข่ายทั(วไป (Public Network)  
(2) มีผูใ้หบ้รกิารอินเทอรเ์น็ต (Internet Service Provider) (ISP) ที(ใหบ้รกิารเป็นการทั(วไป (Public Service) และ 
(3) มีระบบคอมพิวเตอรท์ี(ใชใ้นการรบัหรอืสง่คาํสั(งซื 7อขายผ่านอินเทอรเ์น็ต (Order Management) แยกตา่งหากจาก

ระบบคอมพิวเตอรท์ี(ใชใ้นการรบัหรอืสง่คาํสั(งซื 7อขายผ่านเจา้หนา้ที(รบัอนญุาตของบรษัิทฯ (Broker Front Office) 
หรือการซื 7อขายผ่านอินเทอรเ์น็ตในลกัษณะอื(นใด และ/หรือ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใ์ดๆ ที(ตลาดหลกัทรพัย ์
และ/หรือ ตลาดสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ และ/หรือ สาํนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทนุ กาํหนดใหเ้ป็นการซื 7อขายผ่านอินเทอรเ์น็ต 

(ค) “ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ง) “คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน” หมายถึง คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ 
(จ) “ชื$อผู้ใช ้บร ิการ” (Username) หมายถึง กลุ่มตวัอกัษร และ/หรือตวัเลขที(กาํหนดขึ 7นโดยบริษัทฯ ซึ(งไดต้กลงกบัลกูคา้

ว่า เป็นสัญลักษณ์แสดงการเข้ามาในระบบของบริษัทฯ โดยลูกคา้ ซึ(งจะตอ้งใชชื้(อผู้ใชบ้ริการร่วมกับรหัสผ่าน 
(Password) 
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(ฉ) “ตลาดหลักทร ัพย ”์ หมายถึง ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ศูนยซื์ 7อขายหลักทรัพย ์ศูนยซื์ 7อขายหลักทรพัย์
ลว่งหนา้ และแหลง่กลางในการซื 7อขายหลกัทรพัยอื์(นๆ ทั7งในและตา่งประเทศ 

(ช) “ตลาดสัญญาซื2อขายล่วงหน้า” หมายถึง บริษัท ตลาดสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ศนูย์
ซื 7อขายสัญญาซื 7อขายล่วงหนา้หรืออนุพันธ์ และแหล่งกลางในการซื 7อขายสัญญาซื 7อขายล่วงหนา้อื(นๆ ทั7งในและ
ตา่งประเทศ 

(ซ) “ธุรกรรม” หมายถึง การซื 7อขายหลกัทรพัย ์และ/หรอืการซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ และ/หรอืการกูยื้มเงินเพื(อซื 7อ
หลกัทรพัย ์(Credit Balance) และ/หรอืการยืมและใหยื้มหลกัทรพัย ์และ/หรอืการซื 7อขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ และ/
หรือการซื 7อขายหลกัทรพัยท์ี(จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ และ/หรือการซื 7อขายหน่วยลงทนุ และ/หรือการซื 7อขาย
ตราสารหนี7 และ/หรือการใหบ้ริการออกแบบการลงทุน Yuanta Wealth รวมถึงธุรกรรมอื(นๆ ซึ(งบริษัทฯ ไดก้าํหนด
เพิ(มเติมเพื(อใหใ้ชบ้ังคับตามขอ้ตกลงและเงื(อนไขฉบับนี 7 และขอ้ตกลงและเงื(อนไขเฉพาะตามขอ้กาํหนดเพิ(มเติมที(
เกี(ยวขอ้งกบัธุรกรรมแตล่ะประเภทดงักลา่ว 

(ฌ) “บัญชีของบร ิษัทเพ ื$อลูกค้า” หมายถึง บญัชีเงินฝากตามขอ้ 3.2 (ข) 
(ญ) “บัญชีเพ ื$อการทาํธุรกรรม” หมายถึง บญัชีซื 7อขายหลกัทรพัย ์บญัชีซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ หรอืบญัชีอื(นใดที(

ลกูคา้เปิดไวก้บับรษัิทฯ อนัเกี(ยวเนื(องกบัการทาํธุรกรรมของลกูคา้ เวน้แตจ่ะไดมี้การนิยามไวเ้ป็นการเฉพาะ 
(ฎ) “บัญชีธนาคารเพ ื$อตัดบัญชีอ ัตโนมัติกับบร ิษัท” หมายถึง บญัชีเงินฝากตามขอ้ 3.2 (ค) 
(ฏ) “บร ิษัทฯ” หมายถึง บรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั  
(ฐ) “พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอ ิเล็กทรอนิกส ”์ หมายถึง พระราชบญัญัติวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2544 และ

ตามที(ไดมี้การแกไ้ขเพิ(มเติมเป็นครั7งคราว 
(ฑ)  “พ.ร.บ. สัญญาซื2อขายล่วงหน้า” หมายถึง พระราชบญัญัติสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ พ.ศ. 2546 ตามที(ไดมี้การแกไ้ข

เพิ(มเติมเป็นครั7งคราว 
(ฒ) “พ.ร .บ. หลักทร ัพยฯ์ ” หมายถึงพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตามที(ไดมี้การแกไ้ข

เพิ(มเติมเป็นครั7งคราว 
(ณ)  “รห ัสประจ ําตัว” (PIN ID) หมายถึง กลุ่มตัวเลขที(บริษัทฯ ไดส้่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ หรือกลุ่มตัวเลขที(กาํหนดขึ 7นโดย

ลูกคา้ในภายหลัง โดยที(ลูกคา้และบริษัทฯ ตกลงร่วมกันว่าจะเป็นเครื(องบ่งชี 7ในการทาํรายการของลูกคา้ภายใต้
ขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7 

(ด)  “รหสัผ่าน” (Password) หมายถึง กลุม่ตวัอกัษร และ/หรอืตวัเลขที(กาํหนดขึ 7นโดยลกูคา้ ซึ(งไดต้กลงรว่มกนักบับริษัทฯ 
ว่าเป็นสัญลักษณ์แสดงการเข้ามาในระบบของบริษัทฯ โดยลูกค้า ซึ(งจะต้องใช้รหัสผ่านร่วมกับชื(อผู้ใชบ้ริการ 
(Username) 

(ต)  “ลูกค้า” หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล บริษัท หา้งหุน้ส่วน หรือนิติบุคคล และในกรณีที(ลกูคา้ประกอบดว้ยกลุม่บคุคล
มากกวา่หนึ(งรายขึ 7นไป คาํวา่ “ลกูคา้” ใหห้มายรวมถึงบคุคลใดบคุคลหนึ(งหรือทั7งหมดของกลุ่มบคุคลนั7น แลว้แตก่รณี 
และใหห้มายความรวมถึงบุคคลซึ(งลกูคา้มอบหมายหรือยินยอมใหก้ระทาํการซื 7อหรือขายหลกัทรพัยห์รือการอื(นใด
ตามขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7แทนหรอืในนามของลกูคา้ดว้ย 

(ถ)  “วันทาํการ ” หมายถึง วนัที(ธนาคารพาณิชยเ์ปิดทาํการโดยทั(วไปในกรุงเทพมหานคร ซึ(งมิใช่วนัเสารห์รือวนัอาทิตย ์
หรอืวนัที(ธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศใหเ้ป็นวนัหยดุทาํการของธนาคารพาณิชย ์

(ท) “วงเงินการท ําธุรกรรม” หมายถึง มลูค่าวงเงินที(กาํหนดไวโ้ดยดุลพินิจของบริษัทฯ ในการที(จะอนุญาตใหลู้กคา้
สามารถก่อหนี7และภาระผูกพนัใดๆ กับบริษัทฯ ได ้สาํหรบัการทาํธุรกรรมแต่ละประเภทและการทาํธุรกรรมโดยรวม
ทั7งหมด โดยวงเงินการทาํธุรกรรมของธุรกรรมแตล่ะประเภทอาจมีการกาํหนดใหแ้ตกตา่งกนัได ้

(ธ)  “เว็บไซต ”์ (Website) หมายถึง Website ของบรษัิทฯ ภายใตโ้ดเมนเนม www.yuanta.co.th และ/หรอืโดเมนเนมอื(นที(
อาจจะมีการเพิ(มเติมหรอืเปลี(ยนแปลงในอนาคต 

(น) “ศูนยร์ ับฝากหลักทร ัพย ”์ หมายถึง บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด และ/หรือบุคคล นิติบุคคล 
หรือองคก์รอื(นใดซึ(งไดร้บัอนญุาตตามกฎหมายใหเ้ป็นศนูยก์ลางในการใหบ้ริการรบัฝากและถอนหลกัทรพัย ์รวมทั7ง
บรกิารที(เกี(ยวขอ้งเพื(อประโยชนใ์นการหกับญัชีหลกัทรพัยแ์ละใหบ้รกิารอื(นๆ ที(เกี(ยวขอ้งทั7งในและตา่งประเทศ 
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(บ) “สมาคมที$เกี$ยวข ้องกับธุรกิจหลักทร ัพย”์ หมายถึง สมาคมอื(นใดที(เกี(ยวเนื(องกบัธุรกิจหลกัทรพัย ์และ/หรอื สญัญา
ซื 7อขายล่วงหนา้ ซึ(งทาํหนา้ที(หลกัในการเป็นองคก์รกาํกับดแูลสมาชิก (Self-Regulatory Organization/ SRO) ทั7งใน
และตา่งประเทศ 

(ป) “สาํนักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ผ) “สาํนักหกับัญชี” หมายถึง บรษัิท สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั และ/หรอืบคุคล นิติบคุคล หรอืองคก์รอื(นใดซึ(ง

ไดร้บัอนญุาตตามกฎหมายใหเ้ป็นศนูยก์ลางการชาํระราคา รวมทั7งบริการที(เกี(ยวขอ้งเพื(อประโยชนใ์นการชาํระราคา
และใหบ้รกิารอื(นๆ ที(เกี(ยวขอ้งทั7งในและตา่งประเทศ 

(ฝ) “หน่วยงานกาํกับดูแลต่างประเทศ” หมายถึง หน่วยงานที(มีอาํนาจหนา้ที(ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายอื(นใดในทาํนองเดียวกนัที(เกี(ยวขอ้งกบัตลาดทนุของตา่งประเทศ 

(พ) “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตสุดุวิสยัตามที(ไดก้าํหนดไวใ้นประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
(ฟ) “เหตุแหง่การผิดนัด” หมายถึงเหตตุามที(กาํหนดในขอ้ 11 
(ภ) “เอกสารธุรกรรม” หมายถึง เอกสารเปิดบญัชีลกูคา้ ขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7 ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวขอ้งกบั

ธุรกรรมแต่ละประเภท สญัญาจาํนาํ คู่มือนักลงทนุ เอกสารชี 7แจง เอกสารเปิดเผยความเสี(ยง แบบคาํขอเปิดบญัชี/ใช้
บรกิาร รวมทั7งเอกสาร แบบฟอรม์ตา่งๆ ที(เกี(ยวขอ้งกบัธุรกรรมทั7งหมด 

(ม) “เอกสารรายงาน ” หมายถึง ใบยืนยันการซื 7อขายหลักทรพัย ์และ/หรือ เอกสารยืนยันการซื 7อขายสัญญาซื 7อขาย
ล่วงหนา้ และ/หรือหนังสือยืนยนัการยืมและใหยื้มหลกัทรพัย ์และ/หรือเอกสารยืนยนัการทาํธุรกรรมอื(นใด และ/หรือ 
รายงานการลงทนุประจาํเดือน (Monthly Statement) รวมถึงขอ้มลู รายงาน และเอกสารอื(นใด 

2.2 เวน้แต่จะไดนิ้ยามเป็นอย่างอื(นโดยชดัแจง้ในขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7 หรือปรากฏเจตนารมยเ์ป็นอย่างอื(น ใหถ้อ้ยคาํ
ทั7งหมดในขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7มีความหมายตามที(ไดนิ้ยามไวใ้นกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวขอ้ง ในกรณีที(คาํ
นิยามตามที(กาํหนดในขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7ขัดแยง้หรือไม่สอดคลอ้งกับกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวขอ้ง ใหค้าํ
นิยามตามที(กาํหนดไวใ้นกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวขอ้งมีผลใชบ้งัคบั 

2.3 การอา้งถึงกฎหมายหรือบทบัญญัติของกฎหมายใด ใหห้มายความรวมถึงการแก้ไขหรือการตรากฎหมายขึ 7นใหม่ หรือ
บทบัญญัติกฎหมายที(ออกและใชมี้ผลบังคับใชแ้ทนกฎหมายนั7นๆ รวมทั7งกฎเกณฑแ์ละกฎระเบียบต่างๆ ที(ออกภายใต้
กฎหมายนั7น 

2.4 หัวขอ้ที(กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 เพื(อประโยชนใ์นการอา้งอิงเท่านั7น ไม่มีผลต่อการตีความขอ้ความใน
ขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7แตอ่ยา่งใด 

2.5 ในกรณีที(ลูกคา้เป็นกลุ่มบุคคลมากกว่าหนึ(งบุคคลขึ 7นไป โดยการเปิดบัญชีร่วมเพื(อการทาํธุรกรรมกับบริษัทฯ บุคคล
ดังกล่าวจะถือเป็นลูกหนี7ร่วม โดยจะตอ้งรบัผิดร่วมกันและแทนกันภายใตข้้อกาํหนดเงื(อนไขของข้อกาํหนดและเงื(อนไข
ฉบับนี 7 

3. เอกสารธุรกรรม 
3.1 การใช้บังคับเอกสารธุรกรรม 

(ก) ลกูคา้ตกลงว่าขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7จะใชบ้งัคบักับธุรกรรมทกุประเภทที(ลกูคา้ไดเ้ขา้ทาํกับบริษัทฯ (ไม่ว่าจะ
เป็นธุรกรรมที(ไดเ้ขา้ทาํในวนัที(ของขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7 หรอืในภายหนา้) ในกรณีที(ลกูคา้เขา้ทาํหรอืมีคาํสั(งให้
บริษัทฯ เขา้ทาํธุรกรรมใดๆ เพิ(มเติม ลูกคา้ตกลงว่า ลูกคา้ยินยอมผูกพันในขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 รวมถึง
ขอ้กาํหนดเฉพาะที(กาํหนดเงื(อนไขเพิ(มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทนั7นๆ โดยลกูคา้ไม่จาํเป็นตอ้งเขา้ทาํหรอืลงนาม
ในขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7 หรอืเอกสารใดๆ เพิ(มเติมอีก อยา่งไรก็ดี เพื(อเป็นหลกัฐานการยืนยนัธุรกรรม บรษัิทฯ 
อาจกาํหนดใหล้กูคา้เขา้ทาํหรือลงนามเอกสารยืนยนัธุรกรรมดงักลา่ว ก่อนหรอืในภายหลงัการเขา้ทาํหรือการมีคาํสั(ง
ใหบ้รษัิทฯ เขา้ทาํธุรกรรมได ้

(ข) ลูกค้าตกลงว่าลูกค้ายอ มผูกพันตามข้อก ําหนดแ ละเงื$อ นไขฉ บับนี2 ร วมถึงข ้อก ําห นดเพิ$มเติมส ําห ร ับ
ธุรกรรมแต่ละประเภทตามที$ได้ก ําหนดแนบท้ายข ้อก ําหนดแ ละเงื$อนไขฉบับนี2 โดยข้อก ําหนดเพิ$มเติม
ส ําหร ับธุรกรรมแต่ละประเภทจะใช้บังคับกับลูกค้าเฉพาะในกรณีท ี$ (ก) ลูกค้าได้มีการตกลงเข ้าทาํและ/
หร ือ เข ้าทาํธุรกรรมท ี$เกี$ยวข ้องดังกล่าวด้วยวิธ ีการท ี$ก ําหนดในข้อก ําหนดเพิ$มเติมส ําหร ับธุรกรรมแต่ละ
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ประเภท หร ือตามที$บร ิษัทฯ กาํหนด และ (ข) บร ิษัทฯ ตอบร ับการให ้บร ิการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที$
เ ป็นลายลักษณ์อ ักษรหร ือ ไม่ก็ตาม ท ั2งนี2 หากมีการก ําหนดข้อก ําหนดเพิ$มเติมท ี$เกี$ยวข ้องกับธุรกร ร ม
ประเภทอื$น เพ ิ$มเติม นอกเหนือจากท ี$ได้ร ะบุหร ือ ร วมไว้ในข ้อ ก ําห นดแ ละเงื$อน ไขฉ บับนี2 ข ้อก ําห น ด
เพิ$มเติมดังกล่าวจะใช้บังคับกับลูกค้าเฉพาะในกรณีท ี$ลูกค้าได้มีการเข ้าทาํธุรกรรมเพ ิ$มเติมดังกล่าวนั2นกับ
บร ิษัทฯ 

 บร ิษัทฯ  ขอสงวนสิทธ ิในการปฏิเสธการให ้บร ิการธุรกรรมท ั2งหมดหร ือบางประเภท หากบร ิษัทฯ  เห ็นว่า
ลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทาํธุรกรรม หร ือการให ้บร ิการของบร ิษัทฯ  อาจขัดหร ือแย้งต่อ
กฎหมาย หร ือด้วยเหตุอ ื$นใดแล้วแต่ดุลพ ินิจของบร ิษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธ ิในการเร ียกร ้องให ้บร ิษัทฯ ร ับ
ผิดต่อความเสียหายใดๆ  อ ันเกิดจากการปฏิเสธการให ้บร ิการของบร ิษัทฯ เว้นแต่กรณีท ี$เกิดข ึ2นโดยการจง
ใจหร ือประมาทเลินเล่อของบร ิษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหร ือผู้แทนของบร ิษัทฯ 

(ค) ลกูคา้ตกลงวา่ ขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7 ขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเพิ(มเติมสาํหรบัธุรกรรมแตล่ะประเภททั7งหมด (ไม่
ว่าจะไดร้ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7 หรือที(จะไดเ้พิ(มเติมในภายหนา้) เอกสารเปิดบญัชี รวมทั7งเอกสาร 
แบบฟอรม์ตา่งๆ ที(เกี(ยวขอ้งกบัธุรกรรมทั7งหมด จะถือรวมเป็นสญัญาเดียวกนัโดยจะระบุรวมเรยีกภายใตค้าํนิยามว่า 
“เอกสารธุรกรรม”  

(ง) ในการเข้าทาํธุรกรรมระหว่างคู่สัญญานั7น เมื(อไดม้ีการตกลงและยืนยันจากคู่สัญญาทั7งสองฝ่ายว่าจะเขา้ทาํ
ธุรกรรมดังกล่าว (ไม่ว ่าการตกลงและยืนยันดังกล่าวจะทาํเป็นลายลักษณอ์ักษร กระทาํผ่านทางระบบ
อินเทอรเ์น็ต ทางโทรศัพท ์หรือในรูปแบบอื(นใดตามที(บริษัทฯ กาํหนด) จะถือว่าธุรกรรมดังกล่าวนั7นมีผลผูกพัน
คู่สัญญาทันทีที(ไดมี้การตกลงและยืนยันดังกล่าว และบริษัทฯ มีสิทธิยึดถือและดาํเนินการตามคาํสั(งหรือความ
ตกลงและยืนยันที(ไดร้ ับจากลูกคา้ตามที(บริษัทฯ เห็นสมควร แมว้่าในเวลาที(ไดย้ืนยันและตกลงดังกล่าวนั7น 
ลูกคา้อาจยังมิไดล้งนามในเอกสารใดๆ ภายใตเ้อกสารธุรกรรม และแบบฟอรม์ต่างๆ ที(เกี(ยวกับธุรกรรมก็ตาม 

(จ) ในกรณีที(ข้อความในขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7ขัดแยง้กับข้อความในขอ้กาํหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวขอ้งกบัธุรกรรม
ที(ลกูคา้เขา้ทาํ ใหข้อ้ความที(กาํหนดในขอ้กาํหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวขอ้งกบัธุรกรรมที(ลกูคา้เขา้ทาํนั7นใชบ้ังคับ ทั7งนี 7ให้
ใชบ้ังคับเพียงเท่าที(เกี(ยวข้องกับเฉพาะธุรกรรมที(ลูกคา้เข้าทาํนั7น อย่างไรก็ดีเพื(อมิใหเ้กิดขอ้โตแ้ยง้ ในกรณีที(
ข ้อความใดในขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7เป็นการขยายหรือเพิ(มเติมขอ้ตกลงในขอ้กาํหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวขอ้ง
กับธุรกรรมแต่ละประเภท หรือข้อตกลงใดในขอ้กาํหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวขอ้งกบัธุรกรรมแตล่ะประเภทเป็นการขยาย
หรือเพิ(มเติมข้อตกลงในข้อกาํหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 กรณีดังกล่าวไม่ถือว่าข้อตกลงนั7นขัดกัน 

(ฉ) ในกรณีที (ล ูกคา้ไดเ้ขา้ทาํหรือลงนามในสัญญา แบบฟอรม์ หรือข ้อกาํหนดและเงื(อนไขใดๆ เกี(ยวกับการ
ใหบ้ริการดา้นการเงิน หรือธุรกรรมใดๆ ก่อนที(จะเขา้ทาํและลงนามในขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 รวมทั7ง
เอกสารธุรกรรมที(เกี(ยวข้อง ใหถื้อว่าขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 รวมทั7งเอกสารธุรกรรมที(เกี(ยวข้อง เป็นความ
ตกลงทั7งหมดระหว่างลูกคา้และบริษัทฯ และใหใ้ชบ้ังคับแทนข้อตกลงและความตกลงใดๆ ระหว่างลูกคา้และ
บริษัทฯ ที(มีขึ 7นก่อนหน้านี 7ที(เกี(ยวข้อง หรือเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน หรือธุรกรรมที(เกี(ยวข้อง 

3.2 การเปิดบัญชีเพ ื$อการทาํธุรกรรม 
(ก) เพื(อการดาํเนินการในการทาํธุรกรรมภายใตข้อ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการใหบ้ริการดา้นการเงินฉบบันี 7 ลกูคา้ตก

ลงกรอกแบบฟอรม์และลงนามในเอกสารเปิดบญัชีลูกคา้ หนังสือมอบอาํนาจ หนังสือยินยอมใหห้ักบญัชีเงินฝาก
ธนาคาร และเอกสารที(เกี(ยวขอ้งอื(นๆ ตามแบบที(บริษัทฯ กาํหนด รวมถึงส่งมอบเอกสารประกอบอื(นๆ ตามที(บรษัิทฯ 
รอ้งขอ ซึ(งรวมถือเป็นส่วนหนึ(งของ “เอกสารธุรกรรม” ใหค้รบถว้น และเมื(อบริษัทฯ ไดต้รวจสอบเอกสารธุรกรรม 
และตกลงเปิดบญัชีใหล้กูคา้แลว้ บริษัทฯ จะแจง้ใหล้กูคา้ทราบพรอ้มจดัส่งเลขที(บญัชีเพื(อใชใ้นการทาํธุรกรรมของ
ลูกคา้ภายใตข้อ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้นการเงินฉบับนี 7 รวมถึงเอกสารธุรกรรมที(เกี(ยวข้อง
ทั7งหมด (ซึ(งตอ่ไปนี7เรยีกวา่ “บัญชีเพ ื$อการทาํธุรกรรม”)  
ลกูคา้ไดอ้่านและรบัทราบการชี 7แจงจากพนักงานบริษัทฯ ถึงกฎหมาย ขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการ
ดา้นการเงิน รวมทั7งเอกสารธุรกรรมอื(นๆ ที(เกี(ยวขอ้งทั7งหมดเป็นอยา่งดีแลว้และตกลงปฏิบตัิตามอยา่งเครง่ครดั 

(ข) ลกูคา้ตกลงที(จะโอนเงินสดของลกูคา้มายงับรษัิทฯ ในบญัชีเงินฝากที(อยูใ่นชื(อของบรษัิทฯ เพื(อลกูคา้หรอืบญัชีอื(นของ
บริษัทฯ ตามรายละเอียดของชื(อและหมายเลขบัญชีที(บริษัทฯ ไดแ้จง้ใหลู้กคา้ (ซึ(งต่อไปนี7จะเรียกว่า “บัญชีของ
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บร ิษัทเพ ื$อลูกค้า”) ตามจาํนวน วิธีการ และภายในระยะเวลาที(บรษัิทฯ กาํหนด ไมว่า่จะเป็นการนาํฝากเพื(อเปิดบญัชี 
หรือเป็นการนาํฝากเพิ(มเติมครั7งใดๆ รวมถึงเงินฝากเพิ(มที(มาจากเงินที(ไดร้บัจากการขายหลกัทรพัย ์หรือเงินอื(นๆ (ซึ(ง
รวมถึงดอกเบี 7ยที(บริษัทฯ ไดร้บัจากเงินที(ลกูคา้นาํมาฝากหรือมอบไวก้ับบริษัทฯ ดงักล่าวดว้ย) รายละเอียดปรากฏ
ตามหลกัฐานการรบัเงินซึ(งบรษัิทฯ ไดอ้อกใหแ้ก่ลกูคา้เป็นคราวๆ ไป  

 (ค) ลูกคา้ตกลงใหมี้บัญชีเงินฝากธนาคารที(อยู่ในชื(อของลูกคา้ตามรายละเอียดของชื(อและหมายเลขบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที(ลกูคา้ไดแ้จง้ไวต้่อบริษัทฯ ซึ(งลกูคา้ไดท้าํหนังสือยินยอมใหห้กับัญชีเงินฝากมอบไวใ้หแ้ก่ธนาคารหรือทาํ
วิธีการอื(นใดเพื(อยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักลา่ว และดาํรงเงินฝาก ใหเ้พียงพอตอ่การชาํระหนี7สิน
ที(มีอยูก่บับรษัิทฯ (ซึ(งตอ่ไปนี7จะเรยีกวา่ “บัญชีธนาคารเพ ื$อตัดบัญชีอ ัตโนมัติกับบร ิษัท”) ตามวิธีการ และภายใน
ระยะเวลาที(บริษัทฯ กาํหนด และโดยที(ลกูคา้และบริษัทฯ หรือฝ่ายหนึ(งฝ่ายใดมีภาระผกูพนัในการชาํระหนี7และ/หรอื
ภาระผกูพนัตอ่กนัตามขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการใหบ้ริการดา้นการเงินหรือสญัญาหรือบญัชีอื(นใดที(ลกูคา้ทาํ
หรือมีอยู่กับบริษัทฯ ลูกคา้และบริษัทฯ ต่างตกลงยินยอมใหธ้นาคารที(ลูกคา้แจง้ไวต้่อบริษัทฯ หักเงินจากบัญชี
ธนาคารเพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิกับบริษัทดงักล่าวไดโ้ดยถือว่าเป็นวิธีการชาํระหนี7และ/หรือภาระผูกพนัของลกูคา้ต่อ
บรษัิทฯ หรอืของบรษัิทฯ ตอ่ลกูคา้โดยชอบตามขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงิน โดยคูส่ญัญา
ทุกฝ่ายต่างทราบหลักเกณฑ ์วิธีการ และข้อกาํหนดต่างๆ ที(ธนาคารกาํหนดไวโ้ดยชัดเจนแลว้ ทั7งนี 7 ไม่ตัดสิทธิ
คูส่ญัญาฝ่ายหนึ(งฝ่ายใดที(จะชาํระหนี7โดยวิธีอื(น 
ในกรณีที(บรษัิทฯ ตอ้งทดรองจา่ยคา่ธรรมเนียมในการหกัเงิน ลกูคา้ตกลงยินยอมใหบ้รษัิทฯ หกัเงินจากบญัชีธนาคาร
เพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิกับบริษัท และ/หรือหกัจากเงินที(บริษัทฯ จะตอ้งนาํเขา้บญัชีธนาคารเพื(อตดับญัชีอตัโนมัติกับ
บรษัิท หรอืชาํระโดยวิธีอื(นตามที(บรษัิทฯ จะเป็นผูก้าํหนด ทั7งนี 7 ใหถื้อวา่เงินที(ลกูคา้ไดร้บัเมื(อรวมกบัคา่ธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายที(บริษัทฯ ไดห้กัไวเ้ป็นเงินที(ลกูคา้ไดร้บัไวเ้ต็มจาํนวน หรือใหถื้อว่าเงินที(หกัจากบญัชีธนาคารเพื(อตดับญัชี
อัตโนมัติกับบริษัทเขา้บญัชีบริษัทฯ เมื(อหักค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที(ลกูคา้ตอ้งชาํระแลว้นั7น เป็นจาํนวนเงินที(
บรษัิทฯ ไดร้บัชาํระหนี7 แลว้แตก่รณี 

(ง) บริษัทฯ มีสิทธิใชดุ้ลพินิจในการตกลงหรือปฏิเสธการเปิดบัญชีเพื(อการทาํธุรกรรมใหก้ับลูกคา้และในการกาํหนด
จาํนวนและประเภทบญัชีเพื(อการทาํธุรกรรมของลกูคา้โดยไมต่อ้งแจง้เหตผุลใหล้กูคา้ทราบ บรษัิทฯ มีสิทธิใชด้ลุพินิจ 
(แตไ่มมี่ขอ้ผกูพนั) ที(จะทาํการเปลี(ยนแปลงจาํนวนและประเภทบญัชีเพื(อการทาํธุรกรรมของลกูคา้ 

3.3 วงเงนิการทาํธุรกรรม 
เพื(อการทาํธุรกรรมภายใตข้อ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้นการเงินฉบบันี 7 รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมของ
ธุรกรรมแต่ละประเภท บริษัทฯ จะกาํหนดวงเงินการทาํธุรกรรมใหก้ับลกูคา้ โดยลูกคา้จะดาํเนินการทาํธุรกรรมไดภ้ายใน
วงเงินการทาํธุรกรรมที(บริษัทฯ เป็นผูก้าํหนดโดยดลุพินิจของบริษัทฯ ทั7งนี 7 บริษัทฯ มีสิทธิเปลี(ยนแปลงวงเงินการทาํธุรกรรม
ดงักลา่วไดโ้ดยไมจ่าํเป็นตอ้งบอกกลา่วแก่ลกูคา้  
การกาํหนดวงเงินการทาํธุรกรรมข้างตน้มิใหถื้อเป็นการจาํกัดความรบัผิดของลกูคา้ที(เกิดขึ 7นจริงภายใตห้รือเกี(ยวเนื(องกับ
ขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงินฉบบันี 7 รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมของธุรกรรมแตล่ะประเภท 

3.4 การใช้สิทธ ิหกักลบลบหนี2ใดๆ  ภายใต้เอกสารธุรกรรม 
คู่สัญญามีสิทธิหักกลบลบหนี7 สาํหรับหนี7ทุกประเภทที(ถึงกาํหนดชาํระภายใตเ้อกสารธุรกรรมเพื(อชาํระหนี7ใดๆ ภายใต้
เอกสารธุรกรรมทั7งหมด ทั7งนี 7 ไม่ว่าหนี 7ระหว่างคู่สัญญาดังกล่าวจะตอ้งทาํการชาํระ ณ สถานที( หรือดว้ยเงินสกุลใดๆ 
ในกรณีที(หนี 7ระหว่างคู่สัญญาตอ้งชาํระเป็นเงินสกุลต่างกัน บริษัทฯ อาจทาํการหักกลบลบหนี7โดยเปลี(ยนสกุลเงินของ
หนี 7ใดหนี 7หนึ(งดังกล่าวใหเ้ป็นสกุลเงินเดียวกับหนี 7อีกรายโดยใชอ้ัตราตลาดที(ใชท้างธุรกิจตามปกติ และในกรณีที(เกิด
เหตุแห่งการผิดนัดภายใตเ้อกสารธุรกรรม คู่ส ัญญาตกลงใหห้นี 7ของคู่สัญญาที(มีต่อกัน ถึงกาํหนดชาํระทันที และ
คู่สัญญามีสิทธิหักกลบลบหนี7สาํหรับหนี7ดังกล่าวไดโ้ดยทันที  
เมื(อคู่สัญญาดาํเนินการหักกลบลบหนี 7แลว้ หากคู่สัญญาทั7งสองฝ่ายมีหนา้ที(ตอ้งชาํระเงินจาํนวนใดๆ ใหแ้ก่กันตาม
เอกสารธุรกรรม ใหจ้าํนวนเงินที(ตอ้งชาํระต่อกันนั7นถือว่าไดร้บัการชาํระและปลดภาระหนี 7สินในการชาํระเงินระหว่าง
กันโดยการหักกลบลบหนี7ดังกล่าว และใหคู้่สัญญาที(มีหนา้ที(ชาํระเงินในจาํนวนที(เหลือ ชาํระเพียงจาํนวนเงินสุทธิที(พึง
ตอ้งชาํระต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ(ง เวน้แต่คู่สัญญาทั7งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอื(น 
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ทั7งนี 7 ข ้อ 3.4 นี 7ไม่ใชบ้ังคับกับกรณีที(ลูกคา้มีคาํสั(งใหบ้ริษัทฯ ซื 7อหลักทรัพยแ์ละขายหลักทรัพยน์ั7นโดยที(ยังมิไดช้าํระ
ราคาค่าซื 7อหลักทรัพยน์ั7น โดยลูกคา้จะตอ้งชาํระราคาค่าซื 7อหลักทรพัยก่์อน บริษัทฯ จึงจะชาํระเงินค่าขายหลักทรพัย์
ใหแ้ก่ลูกคา้ 

3.5 การใช้สิทธ ิบังคับหลักประกันสาํหร ับหนี2สินท ั2งหมดของลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรม 
ตราบเทา่ที(กฎหมายอนญุาตใหก้ระทาํได ้ภายใตข้อ้ตกลงเกี(ยวกบัหลกัประกนัที(กาํหนดในขอ้ 8 (หลกัประกนั) ของขอ้กาํหนด
และเงื(อนไขฉบบันี 7 คู่สญัญาตกลงวา่หลกัประกัน (รวมทั7ง หลกัทรพัย ์เงินสด หรือทรพัยส์ินอื(นใด) ที(บริษัทฯ กาํหนดใหน้าํมา
วางเพื(อเป็นประกนัการซื 7อขาย และ/หรอืการชาํระหนี7สาํหรบัการทาํธุรกรรมใดๆ ภายใตเ้อกสารธุรกรรมใดๆ ใหแ้ก่บรษัิทฯ นั7น 
ใหห้ลกัประกันดงักล่าวถือเป็นหลกัประกันการซื 7อขาย และ/หรือการชาํระหนี7ของลกูคา้สาํหรบัหนี7สินทกุประเภทของลูกคา้
ภายใตเ้อกสารธุรกรรมที(เกี(ยวขอ้งทั7งหมด รวมถึง ค่าใชจ้่ายต่างๆ ค่านายหนา้ ค่าภาษีอากร ดอกเบี 7ย เงินทดรองจ่าย ค่า
ดาํเนินการ ตลอดจนค่าอปุกรณแ์ห่งหนี7 และค่าเสียหายทั7งปวงที(ลกูคา้ตอ้งรบัผิดชอบต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นภายใตบ้ัญชี
ตามขอ้ตกลงแห่งเอกสารธุรกรรมใดๆ  และ/หรือสัญญา หรือบัญชีอื(นใดที(ลูกคา้ทาํหรือมีอยู่กับบริษัทฯ  และใหบ้ริษัทฯ 
สามารถดาํเนินการเกี(ยวกบัหลกัประกนัดงักลา่วตามเงื(อนไขที(กาํหนดในขอ้ h  

4. คาํร ับรองและคาํยืนยัน 
4.1 ลูกคา้มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี(ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ ์เงื(อนไข และประเพณีปฏิบัติในการทาํธุรกรรมใดๆ ตาม

ขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7 ตามที( สาํนกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ หน่วยงานกาํกบัดแูลตา่งประเทศ  และ/
หรอืตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์สาํนกัหกับญัชีและ/หรอืหน่วยงาน องคก์ร สมาคม
ที(เกี(ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์อื(นใด และหน่วยงานที(กาํกับดูแลอื(นใดของรัฐ (ทั7งในและ
ต่างประเทศที(เกี(ยวขอ้ง) เช่น หน่วยงานที(ทาํหนา้ที(ดูแลตนเองและสมาชิก (Self-Regulatory Organization) กาํหนดเป็น
อยา่งดี และลกูคา้จะดาํเนินการใดๆ ดว้ยความซื(อสตัยส์จุรติตามปกติวิสยัของนกัลงทนุทั(วไปที(ควรกระทาํ ไมก่่อใหเ้กิดความ
เสียหายตอ่ระบบของการทาํธุรกรรมแตล่ะประเภทไมว่า่กรณีใดๆ ไมอ่าศยัชอ่งทางหรอืเหตกุารณอ์นัผิดปกติวิสยัที(ควรจะเป็น
หรอืความบกพรอ่งของระบบเพื(อหาประโยชนส์ว่นตน (รวมเรยีกวา่ “พฤติกรรมอันไม่พ ึงประสงค”์) 

4.2 ลกูคา้ขอรบัรองว่าตนเองเป็นผูมี้ความสามารถในการเขา้ทาํ การชาํระหนี7 และการปฏิบตัิตามหนา้ที(ต่างๆ อนัเกิดขึ 7นภายใต้
เอกสารธุรกรรมทั7งหมด และลกูคา้ทาํเพื(อตนเองมิไดก้ระทาํในฐานะตวัแทนของบคุคลอื(น 

4.3 ลูกคา้มีความสามารถและอาํนาจตามกฎหมาย และไดด้าํเนินการต่างๆ ที(จาํเป็นเพื(อใหลู้กคา้สามารถเขา้ทาํและปฏิบตัิ
ภาระหนา้ที(ของตนภายใตข้อ้กาํหนดและเงื(อนไขของเอกสารธุรกรรมทั7งหมดไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

4.4 เอกสารธุรกรรม เป็นสญัญาที(มีผลใชบ้งัคบัโดยสมบรูณ ์และมีผลผกูพนัที(สามารถใชบ้งัคบักบัลกูคา้ใหป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนด
และเงื(อนไขของสญัญา เวน้แต่กรณีที(การบงัคบัใชส้ญัญาอาจถกูจาํกัดโดยกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลาย การฟื7นฟกิูจการหรือ
กฎหมายอื(นที(เกี(ยวขอ้งในลกัษณะเดียวกนัซึ(งมีผลกระทบตอ่สิทธิของลกูคา้โดยทั(วไป 

4.5 ลกูคา้ไดอ้่านและรบัทราบคู่มือ และ/หรือเอกสารชี 7แจงเพื(อการทาํธุรกรรมแต่ละประเภทตามที(ปรากฏในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 
และ/หรอืที(ไดร้บัจากเจา้หนา้ที(ของบรษัิทฯ และตกลงที(จะปฏิบตัิตามคูมื่อ และ/หรอืเอกสารชี 7แจงดงักลา่ว 

4.6 การเขา้ทาํขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7หรือการปฏิบตัิหนา้ที(ของลกูคา้ตามเอกสารธุรกรรมไม่เป็นการละเมิดหรือจะไม่เป็น
การละเมิดหรือทาํใหมี้ผลเป็นการขดัหรอืผิดขอ้กาํหนดขอ้ใดขอ้หนึ(งดงัต่อไปนี7 (1) ขอ้กาํหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที(
เกี(ยวขอ้ง คาํพิพากษา คาํวินิจฉัยหรอืคาํสั(งหรอืคาํบงัคบัของหน่วยงานใดๆ ของรฐั (ทั7งในและตา่งประเทศ) ซึ(งมีผลผกูพนัต่อ
ลกูคา้ (2) เอกสารหรอืสญัญาอื(นใดที(ลกูคา้เป็นคูส่ญัญาหรอืมีผลผกูพนัลกูคา้หรอืทรพัยส์ินของลกูคา้ 

4.7 ในวันที(มีการส่งมอบขอ้มลูและเอกสารใหก้ับบริษัทฯ ขอ้มลูและเอกสารทั7งหมดที(ลกูคา้ไดใ้หไ้วก้ับบริษัทฯ เป็นขอ้มลูและ
เอกสารที(เป็นความจรงิ ครบถว้น ถกูตอ้งทกุประการและไมมี่ขอ้ความที(จะทาํใหบ้รษัิทฯ สาํคญัผิดแตป่ระการใด และ ณ วนัที(
ทาํเอกสารธุรกรรม ขอ้มลูและเอกสารทั7งหมดยงัคงเป็นขอ้มลูและเอกสารที(เป็นความจริง ครบถว้น ถกูตอ้งทกุประการและไม่
มีขอ้ความที(จะทาํใหบ้ริษัทฯสาํคัญผิดแต่ประการใด บริษัทฯ มีสิทธิยึดถือขอ้มลูและเอกสารดังกล่าวได ้ทั7งนี 7 ลูกคา้ไม่ได้
ปกปิดหรือบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือเหตุการณ์ใดๆ ที(เป็นสาระสาํคัญ ซึ(งหากลูกคา้ไดเ้ปิดเผยใหก้ับบริษัทฯ แลว้ อาจมี
ผลกระทบตอ่การตดัสินใจของบรษัิทฯ ในการเขา้ทาํเอกสารธุรกรรม 
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4.8 ลูกคา้มีสิทธิโดยสมบูรณแ์ละเป็นเจา้ของผูร้ ับประโยชน์ในทรัพยส์ินของลูกคา้ทั7งหมดที(ไดใ้หไ้วก้ับบริษัทฯ ตามเอกสาร
ธุรกรรม และทรัพยส์ินของลูกคา้ดังกล่าวปราศจากการจาํนาํ จาํนอง ภาระติดพัน สิทธิยึดหน่วงหรือส่วนไดเ้สียในทาง
หลกัประกนัอื(นๆ หรอืภาระติดพนัหรอืสว่นไดเ้สียอื(นใดเพื(อประโยชนข์องบคุคลอื(นนอกจากตามที(ลกูคา้ไดแ้จง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรตอ่บรษัิทฯ และบรษัิทฯ ไดใ้หค้วามเห็นชอบเป็นลายลกัษณอ์กัษรแก่ลกูคา้แลว้ลว่งหนา้ 

4.9 ไม่มีคดีความ การดาํเนินคดี การพิจารณาคดีหรอืการดาํเนินการใดๆ ที(อาจเกิดหรือมีขึ 7นกับลกูคา้หรอืทรพัยส์ินของลกูคา้ใน
ชั7นศาล ศาลยตุิธรรม อนญุาโตตลุาการ หรอืการดาํเนินการของหน่วยงานของรฐั (ทั7งในและตา่งประเทศ) ซึ(งมีผลหรอือาจจะ
มีผลกระทบตอ่ความชอบดว้ยกฎหมาย ความสมบรูณห์รอืการใชบ้งัคบัไดข้องเอกสารธุรกรรม หรอืความสามารถของลกูคา้ที(
จะปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของตนที(เกี(ยวกบัเอกสารธุรกรรม 

4.10 ไมมี่เหตแุหง่การผิดนดัหรือเหตอืุ(นใดที(อาจก่อใหเ้กิดเป็นเหตแุห่งการผิดนดัซึ(งไดเ้กิดขึ 7นและกาํลงัดาํเนินอยูใ่นสว่นของลูกคา้ 
และการเขา้ทาํขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7หรือการปฏิบตัิหนา้ที(และภาระผูกพันของลูกคา้ภายใตเ้อกสารธุรกรรมจะไม่
ก่อใหเ้กิดหรอือาจก่อใหเ้กิดเหตแุหง่การผิดนดั 

4.11 ลกูคา้ตกลงใหถื้อวา่ขอ้มลูใดๆ ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูที(ไดแ้จง้ตอ่หรอืมอบไวแ้ก่บรษัิทฯ ก่อนวนัที(ลงนามในขอ้กาํหนดและเงื(อนไข
ฉบบันี 7 หรือหลงัจากที(มีการลงนามในขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7 ไม่ว่าโดยการที(บริษัทฯ ไดร้บัจากลกูคา้หรือผูก้ระทาํการ
แทนลกูคา้ หรอืที(บรษัิทฯ ไดร้บัผ่านชื(อผูใ้ชบ้รกิาร (Username) รหสัผ่าน (Password) และรหสัประจาํตวั (PIN ID) ของลกูคา้ 
มีความถกูตอ้งสมบูรณ ์และมีผลผูกพนัลกูคา้ทกุประการ แมว้่าจะมีการจดัทาํ และ/หรือ จดัส่งขอ้มลูหรือหลกัฐานใดๆ ใน
รูปแบบของเอกสารใหแ้ก่บริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม ตลอดจนยินยอมสละสิทธิในการเรียกรอ้งใหบ้ริษัทฯ รบัผิดชอบใดๆ หาก
ปรากฏวา่ขอ้มลูที(บรษัิทฯ ไดร้บัดงักลา่วผิดพลาด คลาดเคลื(อน ไมค่รบถว้น หรอืไมเ่ป็นปัจจบุนัไมว่า่ดว้ยเหตปุระการใด 

4.12 ลกูคา้รบัทราบและยินยอมวา่บรษัิทฯ อาจกาํหนดใหล้กูคา้จดัทาํและลงนามในคาํขอใชบ้รกิาร หนงัสือแจง้เปลี(ยนแปลงขอ้มลู 
หรือเอกสาร และ/หรือ หลกัฐานใดๆ เพิ(มเติมหรือเพื(อเปลี(ยนแปลงขอ้มลูตามเงื(อนไขและแบบที(บริษัทฯ กาํหนด พรอ้มทั7ง
จดัสง่คาํขอใชบ้รกิาร หนงัสือแจง้เปลี(ยนแปลงขอ้มลู หรอืเอกสาร และ/หรอื หลกัฐานดงักลา่ว ใหแ้ก่บรษัิทฯ ภายในระยะเวลา
ที(บรษัิทฯ กาํหนดก็ได ้

4.13 ลกูคา้เขา้ทาํขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงินฉบบันี 7 รวมทั7งธุรกรรมตา่งๆ ในฐานะตวัการและมิใช่ใน
ฐานะตวัแทนของบคุคลหรอืนิติบคุคลใดๆ 

4.14 ลกูคา้ตกลงที(จะแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรในทนัที หากคาํรบัรองใดๆ ขา้งตน้มีการเปลี(ยนแปลงไป หรือไม่
เป็นความจริง ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งอย่างมีนัยสาํคัญดว้ยประการใดๆ แต่ทั7งนี 7 หนา้ที(ของลกูคา้ในการแจง้ใหบ้ริษัทฯ 
ทราบดงักล่าวไม่ถือเป็นเงื(อนไขบงัคบัก่อนในการที(บริษัทฯ จะดาํเนินการใดๆ เมื(อเกิดกรณีมีการเปลี(ยนแปลง ไม่เป็นความ
จรงิ ไมค่รบถว้น หรอืไมถ่กูตอ้งอยา่งมีนยัสาํคญัดงักลา่วเกิดขึ 7น 

4.15 ลกูคา้รบัทราบว่าบริษัทฯ อาจกาํหนดหลกัเกณฑ ์มาตรการ หรือขอ้กาํหนดเกี(ยวกับการทาํธุรกรรม หรือการทาํธุรกรรมผ่าน
ระบบอินเทอรเ์น็ต ซึ(งเป็นหลกัเกณฑ ์มาตรการ หรอืขอ้กาํหนดที(มากหรอืสงูกวา่หลกัเกณฑ ์มาตรการ หรอืขอ้กาํหนดเกี(ยวกบั
การทาํธุรกรรม หรือการทาํธุรกรรมผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต ที(ก.ล.ต. สาํนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกับตลาดทนุ ตลาด
หลกัทรพัย ์ตลาดสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ สมาคมบริษัทหลกัทรพัยไ์ทย สาํนักหกับญัชี หรือศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์าํหนด 
ทั7งนี 7 บริษัทฯ สงวนสิทธิที(จะพิจารณาแกไ้ขเปลี(ยนแปลงหรือยกเลิกหลักเกณฑ ์มาตรการ หรือขอ้กาํหนดเกี(ยวกับการทาํ
ธุรกรรม หรอืการทาํธุรกรรมผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตที(บรษัิทฯ กาํหนดขึ 7นดงักลา่วในเวลาใดก็ได ้โดยใหอ้ยูใ่นดลุพินิจของบริษัทฯ 
ในการดาํเนินการดงักลา่วโดยไมจ่าํตอ้งไดร้บัความยินยอมจากลกูคา้หรอืบอกกลา่วแก่ลกูคา้ก่อนแตอ่ยา่งใด และเมื(อบรษัิทฯ 
ไดแ้กไ้ขเปลี(ยนแปลงหรือยกเลิกหลกัเกณฑ ์มาตรการ หรอืขอ้กาํหนดดงักลา่วแลว้ ใหห้ลกัเกณฑ ์มาตรการ หรอืขอ้กาํหนดที(
มีการแกไ้ขเปลี(ยนแปลงหรอืยกเลิกดงักลา่วมีผลใชบ้งัคบักบัการทาํธุรกรรมของลกูคา้ที(ดาํเนินการภายหลงัการนั7น  

4.16 ในกรณีที(บรษัิทฯ ตกลงเขา้ทาํธุรกรรมใดๆ ในนามของลกูคา้โดยใชเ้งินสกลุอื(นที(ไมใ่ชเ่งินบาท ใหใ้ชอ้ตัราแลกเปลี(ยนตามอตัรา
ที(ตกลงกัน ณ เวลาที(ทาํการแลกเปลี(ยนเงินของลกูคา้ ระหว่างบริษัทฯ กับธนาคารของบริษัทฯ คู่สญัญาของบริษัทฯ หรือสาํนัก
หกับญัชี เวน้แตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื(นเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

4.17 ลกูคา้ตกลงยินยอมใหบ้รษัิทฯ ทาํการบนัทกึการสนทนาทางโทรศพัทห์รอือปุกรณใ์นลกัษณะเดียวกนั รวมถึงการบนัทกึขอ้มลู
อิเล็กทรอนิกสใ์ดๆ โดยอาจมีหรือไม่มีเสียงอปุกรณเ์ตือนโดยอตัโนมตัิ และยินยอมใหเ้ทปเสียงหรอือปุกรณท์ี(ใชใ้นการบนัทกึ
การสนทนานั7นเป็นหลกัฐานยืนยนัเกี(ยวกับขอ้เท็จจริง การทาํคาํสั(ง หรือดาํเนินการใดๆ เกี(ยวกับธุรกรรม หรือเกี(ยวขอ้งกับ
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เอกสารธุรกรรมของลกูคา้  และใหบ้ริษัทฯ มีสิทธิยึดถือปฏิบตัิและดาํเนินการตามคาํสั(ง แนวทาง คาํบอกกลา่วใดๆ ผ่านทาง
โทรศพัท ์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์หรือผ่านวิธีการ หรือสื(อกลางใดๆ ตามที(บริษัทฯ และลกูคา้ไดต้กลงกัน ซึ(งบริษัทฯ เชื(อ
โดยสจุริตว่าไดส้่งมาจากลกูคา้หรือบุคคลผูซ้ึ(งไดร้บัมอบอาํนาจใหก้ระทาํการแทนลกูคา้ ทั7งนี 7 บริษัทฯ อาจสอบถามขอ้มลู
ต่างๆ ที(เกี(ยวขอ้งเพื(อยืนยันตวัตนของลูกคา้ หรืออาํนาจของบุคคลที(ไดร้บัมอบอาํนาจจากลกูคา้ (แต่บริษัทฯ ไม่มีหนา้ที(ที(
จะตอ้งดาํเนินการดงักลา่ว) และลกูคา้ยอมรบัและตกลงที(จะผกูพนัตามคาํสั(งของลกูคา้ทกุประการ ทั7งนี 7 ลกูคา้รบัทราบและ
ตกลงใหบ้ริษัทฯ ก.ล.ต. สาํนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกับตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้  
สาํนกัหกับญัชี ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรอืหน่วยงานกาํกบัดแูลอื(นใด (ก) ใชเ้ทปบนัทกึการสนทนาดงักลา่วหรอืขอ้ความจาก
เทปบนัทึกดงักล่าวได ้เพื(อวตัถปุระสงคใ์ดๆ ตามที(บริษัทฯ ก.ล.ต. สาํนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกับตลาดทนุ ตลาด
หลกัทรพัย ์ตลาดสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ สาํนักหกับญัชี ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรือหน่วยงานกาํกับดแูลเห็นว่าเหมาะสม 
(ข) นาํเทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรือข้อความจากเทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวมาใชเ้ป็นหลักฐานในการดาํเนิน
ธุรกรรม หรือในขอ้พิพาทที(เกิดขึ 7นหรอืขอ้พิพาทที(คาดวา่จะเกิดขึ 7นระหวา่งบรษัิทฯ กับลกูคา้ และ (ค) เปิดเผยเทปบนัทึกการ
สนทนาดังกล่าวหรือขอ้ความจากเทปบนัทึกเพื(อใหบ้ริษัทฯ ปฏิบัติตามที(กฎหมายกาํหนด หรือปฏิบัติตามคาํสั(งศาล หรือ
หน่วยงานราชการที(เกี(ยวขอ้ง รวมทั7งเปิดเผยต่อก.ล.ต. สาํนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกับตลาดทนุ  ตลาดหลกัทรพัย ์
ตลาดสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ สาํนกัหกับญัชี ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หน่วยงานกาํกบัดแูล และที(ปรกึษาของบรษัิทฯ เพื(อใชใ้น
การดาํเนินการที(เกี(ยวกบัธุรกรรม หรอืใชส้าํหรบับรษัิทฯ ในการปรบัปรุงระบบการดาํเนินงานใดๆ ของบรษัิทฯ 

4.18 เพ ื$อให ้การบร ิการมีประสิทธ ิภาพ และเป็นการอ ํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า บร ิษัทฯ  จะประกาศรายละเอ ียด
เกี$ยวกับการทาํธุรกรรมต่างๆ  ไว้ในเว็บไซตข์องบร ิษัทฯ โดยลูกค้าร ับทราบและเข ้าใจว่า ลูกค้ามีหน้าท ี$จะต้องเข ้า
ตรวจสอบรายละเอ ียดเกี$ยวกับการทาํธุรกรรมนั2นๆ  อย่างสมํ$าเสมอ 

5. กฎและระเบียบ 
5.1 การดาํเนินการใดๆ ซึ(งเกี(ยวกับธุรกรรมนั7นจะตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมาย และประเพณีปฏิบตัิที(เกี(ยวกับการทาํธุรกรรมดงักลา่ว 

โดยลกูคา้ตกลงยอมรบัที(จะปฏิบตัิตามกฎหมายและประเพณีปฏิบตัิดงักลา่ว 
5.2 ในกรณีที(ลกูคา้ฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดใดๆ ตามที(ระบไุวใ้นเอกสารธุรกรรมใดๆ และการฝ่าฝืนดงักลา่วสง่ผล

ใหบ้ริษัทฯ เสียหาย หรือตอ้งรบัผิดในการชาํระค่าปรบั หรือถูกลงโทษจากหน่วยงานที(กาํกับดแูล ลูกคา้ตกลงรบัผิดชดใช้
คา่เสียหายใหแ้ก่บรษัิทฯ สาํหรบัคา่ปรบัหรอืความเสียหายทั7งหมดที(เกิดขึ 7น พรอ้มทั7งดอกเบี 7ยในอตัราสงูสดุที(บรษัิทฯ กาํหนด 
นบัจากวนัที(ถึงกาํหนดชาํระหรอืวนัที(บรษัิทฯ ไดช้าํระเงินดงักลา่วจนถึงวนัที(บรษัิทฯ ไดร้บัชาํระเงินจากลกูคา้จนครบถว้น 

5.3 ในกรณีที(การดาํเนินธุรกรรมใดๆ หรือการใหบ้ริการทางการเงินใดๆ นั7นกลายเป็นการกระทาํที(ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบที(เกี(ยวข้อง บริษัทฯ อาจดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึ(งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี7 
(ก) แจง้ใหลู้กคา้ทราบ และยกเลิกธุรกรรมและ/หรือการดาํเนินการที(เกี(ยวข้องดังกล่าว และ/หรือ 
(ข) บอกเลิกธุรกรรมที(เกี(ยวข้องนั 7นโดยใหก้ารบอกเลิกธุรกรรมนั 7นมีผลตามกาํหนดเวลาที(บริษัทฯ ไดแ้จง้ใหแ้ก่

ลูกคา้ โดยใหผ้ลของการบอกเลิกธุรกรรมนั7นเป็นไปตามเงื(อนไขที(กาํหนดในข้อ 15 ของข้อกาํหนดและเงื(อนไข
ฉบับนี 7 

6. คาํสั$งและรายงาน  
6.1 ในการทาํคาํสั(ง หรอืการดาํเนินการใดๆ ตามขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7 ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมของแตล่ะธุรกรรม และเอกสาร

ธุรกรรมที(เกี(ยวขอ้งอื(นใด ลกูคา้จะไดมี้คาํสั(งดว้ยวาจา หรือลายลกัษณอ์กัษร หรือไม่ว่าจะโดยทางโทรศพัท ์โทรสาร หรือโดย
วิธีการอื(นใดซึ(งเป็นที(ยอมรบักันโดยทั(วไปในประเพณีปฏิบตัิของการทาํคาํสั(ง เพื(อจะใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินการเป็นครั7งคราวนั7น 
หรอืโดยการบนัทกึคาํสั(งผ่านอินเทอรเ์น็ต โดยลกูคา้ยอมรบัและตกลงผกูพนัตามคาํสั(งของลกูคา้ดงักลา่ว ทั7งนี 7  
(ก) หากเป็นคาํสั(งโดยลายลักษณอ์ักษร ลูกคา้จะตอ้งปฏิบัติโดยทาํเป็นหนังสือตามแบบที(บริษัทฯ กาํหนดหรือ

ยอมรับเป็นกรณีไป  
(ข) หากเป็นคาํสั(งโดยวาจาหรือทางโทรศัพท ์ลูกคา้จะตอ้งมีคาํสั(งโดยตรงไปยังเจา้หน้าที(ของบริษัทฯ และจะถือ

เป็นคาํสั(งโดยชอบตามขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 รวมถึงข้อกาํหนดเพิ(มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท เมื(อ
เจา้หน้าที(ของบริษัทฯ ไดร้ับทราบคาํสั(งนั7นโดยชัดเจนและปราศจากข้อสงสัยแลว้ 
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(ค) หากเป็นการทาํธุรกรรมผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต ลูกคา้จะตอ้งปฏิบัติตามขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 รวมถึง
ข้อกาํหนดเพิ(มเติมของแต่ละธุรกรรม และข้อกาํหนดและเงื(อนไขในเว็บไซต ์(ถ้ามี) ที(ใชบ้ังคับในระหว่างอายุ
ของข้อกาํหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 รวมถึงข้อกาํหนดเพิ(มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท 

(ง) การมีคาํสั(งดังกล่าวเกิดจากดุลพินิจและการตัดสินใจของลูกคา้เอง 
(จ) ลูกคา้ตกลงรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิใชดุ้ลพินิจเพื(อปฏิเสธการดาํเนินการใดๆ และบริษัทฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบ

อย่างใดต่อลูกคา้หากบริษัทฯ ไม่สามารถดาํเนินการตามคาํสั(งของลูกคา้ไดไ้ม่ว่าทั7งหมดหรือบางส่วน 
6.2 เวน้แตจ่ะไดมี้การตกลงระหวา่งบรษัิทฯ และลกูคา้เป็นอยา่งอื(น บริษัทฯ จะดาํเนินการจดัสง่เอกสารรายงานใหแ้ก่ลกูคา้ โดย

บริษัทฯ จะแจง้เป็นหนังสือใหแ้ก่ลูกคา้ทราบทางไปรษณียห์รือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ์่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
(Email) ตามที(อยู่สาํหรบัจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(Email Address) ตามที(ลกูคา้ไดแ้จง้ความประสงคจ์ะรบัเอกสารรายงาน
ดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสต์ามวิธีการที(บริษัทฯ กาํหนด ในกรณีดังกล่าวลกูคา้ตกลงและยอมรบัว่าการส่งขอ้มลูใน
รูปแบบดงักลา่ว ถือเป็นการสง่เอกสารรายงานใหแ้ก่ลกูคา้โดยชอบแลว้โดยบรษัิทฯ ไมมี่หนา้ที(ในการจดัสง่เอกสารรายงานใน
รูปแบบเอกสารทางไปรษณียใ์หแ้ก่ลูกคา้อีกครั7งหนึ(ง และลกูคา้ตกลงผูกพนัตนตามขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการรบั
เอกสารรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ์่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(Email) ที(กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7 
รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภททกุประการ เมื(อลกูคา้ไดร้บัเอกสารรายงานดงักล่าวแลว้ ลกูคา้จะตอ้ง
ตรวจสอบรายการทั7งหมดและแจง้การแกไ้ขหรือโตแ้ยง้ขอ้ผิดพลาดรายการใดๆ (ถา้มี) ภายในระยะเวลาที(กาํหนดไวใ้น
เอกสารรายงาน หากลกูคา้ไม่แจง้แกไ้ขหรือโตแ้ยง้ขอ้ผิดพลาดรายการใดๆ ภายในระยะเวลาที(กาํหนดไวใ้นเอกสารรายงาน
ดงักล่าว ใหถื้อว่า เอกสารรายงานที(บริษัทฯ จดัทาํและส่งมอบใหเ้ป็นหลกัฐานที(ถกูตอ้ง และใหถื้อว่าลกูคา้สละสิทธิที(จะทาํ
การโตแ้ยง้ใดๆ ทั7งสิ 7น และไดย้อมรบัความถกูตอ้งของขอ้มลูในเอกสารรายงานดงักลา่ว 

 การเปลี(ยนแปลงวิธีการรับเอกสารรายงานจากวิธีการส่งทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์ (Email) หรือกลับกัน ใหท้าํโดยการที(ลูกคา้แจง้ความจาํนงเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ซึ(งการ
เปลี(ยนแปลงดงักลา่วจะมีผลตอ่เมื(อลกูคา้ไดร้บัการอนญุาตจากบรษัิทฯ ถึงการเปลี(ยนแปลงดงักลา่วแลว้เทา่นั7น 

 ในกรณีที(ปรากฏแก่บริษัทฯ โดยชัดแจง้ว่าเอกสารรายงานไม่สามารถส่งไปยังที(อยู่สาํหรบัจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(Email 
Address) ที(ลูกคา้ไดแ้จง้ไวก้ับบริษัทฯ ไม่ว่าดว้ยเหตุใด (รวมถึงกรณีที(ลูกคา้แจง้ความจาํนงขอรับเอกสารรายงานทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(Email) มากกว่า Y ที(อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส)์ บริษัทฯ จะทาํการสง่เอกสารรายงานในรูปแบบเอกสาร
ทางไปรษณียแ์ทนเพียง Y ฉบบั ตามที(อยูใ่นการรบัสง่เอกสารที(ลกูคา้ไดแ้จง้ไวต้่อบรษัิทฯ ลกูคา้ตกลงยอมรบัวา่ใบยืนยันการ
ทาํธุรกรรม (Confirmation Note) หรือเอกสารรายงานซึ(งออกโดยบริษัทฯ หลงัจากที(มีการทาํธุรกรรมในบญัชีลกูคา้ ถือเป็น
หลกัฐานที(เชื(อถือไดถึ้งการทาํธุรกรรม จาํนวนเงินที(บริษัทฯ ไดท้ดรองจ่ายใหแ้ก่ลกูคา้ในการทาํธุรกรรม และเงินที(ไดร้บัจาก
การทาํธุรกรรมตามที(ระบไุวใ้นใบยืนยนัการทาํธุรกรรม (Confirmation Note) หรอืเอกสารรายงานดงักลา่ว ทั7งนี 7 เวน้แตล่กูคา้
จะไดโ้ตแ้ยง้เป็นลายลักษณอ์ักษรมายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที(กาํหนดไวใ้นใบยืนยันการทาํธุรกรรม (Confirmation 
Note) หรือเอกสารรายงาน ในส่วนของขอ้มลูการซื 7อขายคืนหรือสบัเปลี(ยนหน่วยลงทนุนั7น ใหอ้า้งอิงจากรายงานที(บริษัท
หลักทรัพยจ์ัดการกองทุนที(เกี(ยวข้องเป็นผู้จัดทาํ โดยบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความถูกตอ้งครบถ้วนของข้อมูลและไม่
รบัผิดชอบวา่ลกูคา้จะไดร้บัรายงานขอ้มลูดงักลา่วหรอืไม ่หรอืไดร้บัรายงานขอ้มลูดงักลา่วลา่ชา้ 

6.3 บริษัทฯ มีสิทธิปรบัปรุงเอกสารรายงานเป็นครั7งคราว หากมีความผิดพลาดหรือขอ้ผิดหลงใดๆ  ในเอกสารรายงานดงักล่าว 
โดยบรษัิทฯ จะดาํเนินการแจง้ใหล้กูคา้ทราบตอ่ไป 

6.4 ลกูคา้มีหนา้ที(แจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบ หากลกูคา้ไมไ่ดร้บัเอกสารรายงานที(ลกูคา้ควรไดร้บัตามปกติ 
6.5 คาํสั(งใดๆ ของลูกคา้จะมีผลต่อเมื(อบริษัทฯ ไดร้บัคาํสั(งนั7นแลว้ และคาํสั(งใดๆ ของลูกคา้ใหมี้ผลใชบ้ังคับจนกว่าจะมีการ

ยกเลิกหรอืแทนที(โดยคาํสั(งอื(นในภายหลงั ทั7งนี 7 คาํสั(งของลกูคา้ยงัคงมีผลบงัคบัใชจ้น ณ สิ 7นวนัดงักลา่ว เวน้แตจ่ะไดต้กลงกนั
ไวเ้ป็นอย่างอื(น ทั7งนี 7 ตามแต่ประเภทของธุรกรรมตามที(ตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือตลาดสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ และ/หรือ
สาํนกัหกับญัชีกาํหนด และเทา่ที(บรษัิทฯ ไดแ้จง้ตอ่ลกูคา้วา่บรษัิทฯ มีความพรอ้มที(จะประกอบธุรกิจได ้ และลกูคา้ตกลงเป็น
ผูร้บัความเสี(ยงหรือความเสียหายใดๆ ที(เกิดขึ 7นจากการสั(งหรือคาํสั(งของลูกคา้ ไม่ว่าโดยทางโทรศัพท ์โทรสาร จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์หรือผ่านทางอินเทอรเ์น็ต หรือสื(ออิเล็กทรอนิกสใ์ดๆ เองทั7งสิ 7น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิที(จะระงับการ



 
 

ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขเกี�ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงนิ 10/77 

ดาํเนินการตามคาํสั(งดงักล่าว จนกว่าบริษัทฯ จะไดร้บัการยืนยนัคาํสั(งเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากลกูคา้ และในกรณีดงักลา่ว
บรษัิทฯ ไมต่อ้งรบัผิดตอ่ลกูคา้ไมว่า่กรณีใดๆ 

6.6 บรษัิทฯ มีสิทธิในการยดึถือคาํสั(ง แนวทาง คาํบอกกลา่วใดๆ หรอืการติดตอ่อย่างอื(นซึ(งบรษัิทฯ เชื(อโดยสจุริตวา่ไดส้ง่มาจาก
ลกูคา้หรือบุคคลผูซ้ึ(งไดร้บัมอบอาํนาจใหก้ระทาํการแทนลกูคา้ ทั7งนี 7 ลกูคา้ตกลงรบัผิดและชดใชบ้รรดาค่าเสียหาย ความ
สญูเสีย คา่ใชจ้า่ยในตน้ทนุ และคา่ใชจ้า่ยใดๆ (รวมทั7งคา่ทนายความ) รวมถึงการฟอ้งรอ้ง การเรยีกรอ้ง หรอืการรอ้งเรยีนใดๆ 
ที(บริษัทฯ ไดร้บัหรืออาจมีขึ 7นอนัเนื(องมาจากการยึดถือและการปฏิบตัิตามคาํสั(งดงักล่าวโดยลกูคา้ยอมรบัและตกลงผูกพนั
ตามคาํสั(งของลกูคา้ทกุประการ 

6.7 บริษัทฯ มีสิทธิใชด้ลุพินิจเพื(อปฏิเสธการดาํเนินการใดๆ เวน้แต่ในกรณีที(ลกูคา้มีคาํสั(งใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินการชาํระบญัชีของ
ลูกคา้ ทั7งนี 7 การปฏิบตัิตามคาํสั(งชาํระบญัชีดงักล่าวนั7นจะตอ้งไม่ถกูจาํกัดโดยคาํสั(งของศาล คาํสั(งของฝ่ายปกครอง หรือ
คาํสั(งอื(นใด และลกูคา้ตกลงยอมรบัวา่บรษัิทฯ มีสิทธิที(จะไมด่าํเนินการตามคาํสั(งใดๆ  ของลกูคา้ในกรณีที(ลกูคา้มีเงินในบญัชี
ของบริษัทเพื(อลกูคา้หรือบญัชีธนาคารเพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิกับบริษัทไม่เพียงพอ หรือไม่ดาํเนินการใดๆ ซึ(งจะทาํใหว้งเงิน
สาํหรบัทาํธุรกรรมของลกูคา้เกินกว่าวงเงินที(บริษัทฯ กาํหนด รวมถึงกรณีที(คาํสั(งของลกูคา้มีลกัษณะคลมุเครือ ขัดแยง้หรือ
ขดักนั หรอืในกรณีที(บรษัิทฯ เห็นวา่การดาํเนินการตามคาํสั(งของลกูคา้นั7นอาจสง่ผลใหบ้รษัิทฯ หรอืลกูคา้ฝ่าฝืน อาจจะฝ่าฝืน 
หรอืคาดการณไ์ดว้า่จะฝ่าฝืนกฎหมาย บรษัิทฯ จะแจง้ใหล้กูคา้ทราบในกรณีที(บรษัิทฯ ใชด้ลุพินิจปฏิเสธคาํสั(งใดๆ ของลกูคา้ 
โดยที(บริษัทฯ ไม่มีหนา้ที(ตอ้งแสดงเหตผุลในการใชด้ลุพินิจดงักลา่ว และบรษัิทฯ ไม่จาํเป็นตอ้งรบัผิดในบรรดาความสญูเสีย 
การขาดกาํไรหรอืสว่นตา่ง รวมตลอดถึงความเสียหาย ความรบัผิด คา่ใชจ้า่ยตน้ทนุหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที(เกิดขึ 7นกบัลกูคา้ไมว่า่
โดยทางตรงหรือทางออ้มซึ(งเป็นผลมาจากกรณีดงักล่าว (Consequential Damage) เวน้แต่กรณีที(เกิดขึ 7นโดยการจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตวัแทนหรือผูแ้ทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรบัผิดชอบเพียงเท่าที(ความ
เสียหายที(เกิดขึ 7นจรงิ 

6.8 บริษัทฯ มีสิทธิระงบัมิใหล้กูคา้สง่คาํสั(งการทาํธุรกรรมผ่านช่องทางใดๆ ไดไ้ม่ว่าในเวลาใดๆ ตามแต่ดลุพินิจของบริษัทฯ ทั7งนี 7 
บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในความเสียหาย (รวมทั7งค่าเสียหายหรือค่าใชจ้่ายอย่างใดๆ) ที(เกิดจากการระงับการส่งคาํสั(ง
ดงักล่าว เวน้แต่กรณีที(เกิดขึ 7นโดยการจงใจหรอืประมาทเลินเล่อของบรษัิทฯ กรรมการ พนักงาน ตวัแทนหรือผูแ้ทนของบรษัิทฯ 
โดยบรษัิทฯ จะรบัผิดชอบเพียงเทา่ที(ความเสียหายที(เกิดขึ 7นจรงิ 

6.9 เมื(อลกูคา้ไดอ้อกคาํสั(งแลว้ ลกูคา้สามารถยกเลิก เปลี(ยนแปลงหรือเพิกถอนคาํสั(งได ้หากบริษัทฯ ยงัไม่ไดด้าํเนินการปฏิบตัิ
ตามคาํสั(งนั7น ไมว่า่จะทั7งหมดหรอืบางสว่น ตามที(กฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวขอ้งกาํหนด ทั7งนี 7 การยกเลิก แกไ้ขหรอืเพิก
ถอนคาํสั(งจะมีผลเมื(อไดร้บัการยืนยนัจากบรษัิทฯ และลกูคา้ตอ้งผกูพนัและรบัผิดชอบตอ่ผลแหง่การทาํธุรกรรมภายหลงัจาก
ที(ไดมี้การทาํธุรกรรมตามคาํสั(งเดิมที(ลกูคา้ออกใหก้บับรษัิทฯ ไปแลว้ 

6.10 บริษัทฯ มีดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตใหลู้กคา้ทาํธุรกรรมในตลาดโดยตรง (Direct Markets Access) หรือชุดคาํสั(ง
คอมพิวเตอรส์าํหรบัการซื 7อขายโดยอตัโนมตัิ (Program Trading) เป็นกรณีๆ ไป ทั7งนี 7 ตามที(บรษัิทฯ เห็นสมควรและลกูคา้ตก
ลงที(จะปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเงื(อนไขทั7งหมดที(บรษัิทฯ กาํหนด หรอืจะกาํหนดขึ 7นโดยอยูใ่นดลุพินิจของบรษัิทฯ แตเ่พียงผู้
เดียว 

7. ข ้อตกลงในการร ับผิดชดใช้และความร ับผิด 
7.1 ลกูคา้ตกลงที(จะรบัผิดชดใชใ้นความเสียหาย คา่ปรบั จาํนวนเงิน การดาํเนินคดี กระบวนพิจารณา การฟอ้งรอ้ง การเรยีกรอ้ง  

การทวงถาม ค่าเสียหาย ค่าฤชาธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทั7งหลาย รวมตลอดถึงค่าใชจ้่ายทางกฎหมายหรือค่าใชจ้่ายอื(นใด
ตามสมควรและจาํนวนเงินอื(นใดก็ตามที(บรษัิทฯ ไดช้ดใชไ้ปหรือจะตอ้งชดใชห้รอือาจเกิดขึ 7นกบับริษัทฯ อนัเนื(องมาจากการ
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือขอ้กาํหนดและเงื(อนไข การกระทาํหรือการงดเวน้กระทาํการใดๆ ของลกูคา้ตามเอกสาร
ธุรกรรมใดๆ หรือมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค ์พรอ้มดอกเบี 7ยที(บริษัทฯ จะเรียกเก็บในอัตราที(บริษัทฯ กาํหนดนับแต่วนัที(
บริษัทฯ ไดช้าํระเงินดงักล่าวไป หรือนับแต่วนัที(เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ จนกว่าวนัที(ลกูคา้ชาํระใหแ้ก่บริษัทฯ ครบถว้น 
รวมทั7ง ลกูคา้ตกลงที(จะดาํเนินการใดๆ ที(สามารถกระทาํไดเ้พื(อมิใหบ้รษัิทฯ รวมถึงกรรมการ พนกังาน ตวัแทนและผูแ้ทนของ
บริษัทฯ ตอ้งไดร้บัความเสียหาย สูญเสียประโยชนท์ี(เกี(ยวขอ้ง หรือค่าใชจ้่ายใดๆ อันเนื(องมาจากการผิดขอ้กาํหนดและ
เงื(อนไข การกระทาํหรือการงดเวน้กระทาํการใดๆ ของลูกคา้ตามเอกสารธุรกรรมใดๆ เช่นกัน ทั7งนี 7 เวน้แต่ความเสียหาย 
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คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วจะเกิดขึ 7นจากความจงใจหรือความประมาทเลินเลอ่ของบรษัิทฯ กรรมการ พนกังาน ตวัแทนหรอืผูแ้ทนของ
บรษัิทฯ โดยไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม บรษัิทฯ ไมจ่าํเป็นตอ้งรบัผิดตอ่ความเสียหายที(เป็นผลสืบเนื(องหรอืความเสียหายทางออ้ม 

7.2 ในกรณีที(ลกูคา้กระทาํการหรืองดเวน้การกระทาํการตามกฎหมาย หรือขอ้กาํหนดใดๆ ในขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการ
ใหบ้ริการทางการเงินฉบบันี 7 รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมสาํหรบัธุรกรรมแต่ละประเภท หรือมีพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงค ์และ
เป็นเหตใุหบ้รษัิทฯ ตอ้งชดใชค้า่เสียหาย คา่ปรบั หรอืเงินอื(นใดใหแ้ก่ ก.ล.ต. สาํนกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 
หน่วยงานกาํกับดูแลต่างประเทศ ตลาดหลักทรพัย ์ตลาดสัญญาซื 7อขายล่วงหนา้ ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์สาํนักหักบัญชี 
หน่วยงานที(กาํกบัดแูล องคก์ร สถาบนัการเงินไม่ว่าในหรอืต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื(นใดของรฐั (ทั7งในและต่างประเทศ) 
รวมถึงบุคคลใดๆ หรือเกิดความเสียหายใดๆ กับบริษัทฯ อนัเนื(องมาจากการที(บริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิตาม หรือยึดถือคาํสั(งของ
ลูกคา้ผ่านทางอินเทอรเ์น็ต หรือทางโทรศัพท ์ดังกล่าว ลูกคา้ยินยอมรบัผิดชอบชดใชค้่าเสียหาย ค่าปรบั หรือเงินอื(นใดที(
บริษัทฯ ตอ้งจ่ายไปคืนแก่บริษัทฯ หรือค่าเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที(เกิดขึ 7นกับบริษัทฯ ทนัที พรอ้มดอกเบี 7ยที(บริษัทฯ จะ
เรยีกเก็บในอตัราที(บรษัิทฯ กาํหนดนบัแตว่นัที(บรษัิทฯ ไดช้าํระเงินดงักลา่วไปจนกวา่วนัที(ลกูคา้ชาํระใหแ้ก่บรษัิทฯ ครบถว้น 

7.3 ในกรณีที(บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตวัแทนหรือผูแ้ทนของบริษัทฯ ไม่ไดจ้งใจหรือประมาทเลินเล่อในการดาํเนินการของ
บริษัทฯ ในฐานะผูใ้หบ้ริการภายใตก้ารทาํธุรกรรมใดๆ ของลกูคา้ บริษัทฯ ไม่จาํเป็นตอ้งรบัผิดในบรรดาความเสียหาย การ
ขาดกาํไร ค่าเสียหาย ตน้ทุนหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม หรือค่าเสียหายที(เป็นผลสืบเนื(อง อัน
เนื(องมาจากภยัธรรมชาติหรือภยัพิบตัิที(เกิดขึ 7นจากมนษุย ์ความขัดแยง้ที(มีการใชอ้าวุธ การก่อการรา้ย การก่อการจลาจล 
หรือขอ้พิพาทแรงงาน หรือกรณีอื(นใดที(อยู่นอกเหนือการควบคมุของบรษัิทฯ และทาํใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที(ของ
บริษัทฯ โดยสิ 7นเชิง หรือไม่สามารถทาํการชาํระเงินหรือส่งมอบ หรือรบัชาํระเงินหรือรบัมอบภายใตก้ารทาํธุรกรรมดงักล่าว 
หรือไม่สามารถปฏิบตัิตามบทบญัญัติที(เป็นสาระสาํคญัของเอกสารธุรกรรมใดๆ ในส่วนที(เกี(ยวกบัการทาํธุรกรรมดงักลา่วได ้
ทั7งนี 7เทา่ที(กฎหมายจะอนญุาต โดยเหตกุารณต์ามขอ้ 7.3 นี 7ใหห้มายรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเพียง 
(ก) ความล่าชา้ หรือขอ้ผิดพลาดในการสื(อสารหรือส่งคาํสั(งของลกูคา้อนัเนื(องมาจากกระแสไฟฟ้าขัดขอ้ง หรืออปุกรณ์

การส่งหรือสื(อสาร และ/หรืออุปกรณโ์ทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นของบริษัทฯ ตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดสัญญาซื 7อขาย
ลว่งหนา้ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์สาํนกัหกับญัชี หน่วยงานหรอืบคุคลอื(นใดขดัขอ้งและ/หรอืใชก้ารไมไ่ด ้ 

(ข) ความเสียหายและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ที(ไดร้ับอันเนื(องมาจากตลาดหลักทรัพย ์และ/หรือตลาดสัญญาซื 7อขาย
ล่วงหนา้ ไม่ไดด้าํเนินการซื 7อขายใหส้าํเร็จ และ/หรือศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์ม่ไดด้าํเนินการฝาก ถอน โอนหลกัทรพัย ์
หรือบันทึกบญัชีหลกัทรพัยใ์หส้าํเร็จ และ/หรือสาํนักหักบญัชีไม่ไดด้าํเนินการส่งมอบและ/หรือชาํระราคาใหส้าํเร็จ 
หรือเหตุอื(นใดที(เกิดจากตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือตลาดสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ และ/หรือศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
และ/หรอืสาํนกัหกับญัชี 

7.4 ในกรณีที(บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตวัแทนหรือผูแ้ทนของบริษัทฯ ไม่ไดจ้งใจหรือประมาทเลินเล่อในการดาํเนินการของ
บริษัทฯ ในฐานะผูใ้หบ้ริการภายใตก้ารทาํธุรกรรมใดๆของลกูคา้ ใหบ้ทบญัญัติแตล่ะขอ้ที(ระบขุา้งตน้ที(กาํหนดใหแ้ก่บรษัิทฯ 
ครอบคลมุและคุม้ครองถึงกรรมการ พนักงาน ตวัแทนและผูแ้ทนทกุคนของบริษัทฯ ที(ดาํเนินการทาํธุรกรรมเพื(อลกูคา้ดว้ย 
ทั7งนี 7 เทา่ที(กฎหมายจะอนญุาต 

8. หลักประกัน 
8.1 ลกูคา้จะตอ้งนาํหลกัประกัน (รวมทั7ง หลกัทรพัย ์เงินสด หรือทรพัยส์ินอื(นใด) ที(บริษัทฯ กาํหนดมาวางเพื(อเป็นประกันการ

ชาํระหนี7สาํหรบัการทาํธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม รวมถึง ค่านายหนา้ ค่าภาษีอากร ดอกเบี 7ย เงินทดรองจ่าย ค่า
ดาํเนินการ ตลอดจนค่าอุปกรณแ์ห่งหนี7 ค่าใชจ้่าย และค่าเสียหายทั7งปวงที(ลูกคา้ตอ้งรบัผิดชอบต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น
ภายใตบ้ญัชีตามขอ้ตกลงแหง่เอกสารธุรกรรมใดๆ  และ/หรอืสญัญา หรอืบญัชีอื(นใดที(ลกูคา้ทาํหรอืมีอยูก่บับรษัิทฯ (ซึ(งตอ่ไป
ในขอ้กาํหนดและเงื(อนไขนี7จะเรียกว่า “หนี2สินท ี$มีอยู่ก ับบร ิษัทฯ”) ทนัทีที(บริษัทฯ ไดแ้จง้ใหล้กูคา้ทราบ ทั7งนี 7 หลกัประกัน
ดังกล่าวจะตอ้งมีมูลค่าไม่ต ํ(ากว่าที(บริษัทฯ ไดก้าํหนดไวส้าํหรับการทาํธุรกรรมแต่ละประเภทของลูกคา้ หากเมื(อใดที(
หลกัประกนัมีมลูคา่ลดลงนอ้ยกวา่มลูคา่ตามที(บรษัิทฯ กาํหนดขา้งตน้ ไมว่า่จะดว้ยเหตปุระการใดก็ตาม ลกูคา้ตกลงที(จะนาํ
หลกัประกนัมาเพิ(มใหแ้ก่บรษัิทฯ จนครบถว้นตามจาํนวนดงักลา่วภายในเวลาที(บรษัิทฯ แจง้ใหล้กูคา้ทราบโดยทนัที 

8.2 หลกัประกนัที(ลกูคา้ไดน้าํมาวางใหแ้ก่บรษัิทฯ นั7น บรษัิทฯ มีสิทธิดาํเนินการดงันี 7 (ตราบเทา่ที(ไมข่ดักบักฎหมายที(เกี(ยวขอ้ง)  
(ก) ยดึถือไวเ้พื(อเป็นประกนัหนี7สินที(มีอยูก่บับรษัิทฯ  
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(ข) ขาย บงัคบัขาย หรอืดาํเนินการใดๆ เพื(อนาํเงินมาหกัชาํระหนี7สินที(มีอยูก่บับรษัิทฯ  
(ค) ยดึหน่วงไวจ้นกวา่บรษัิทฯ จะไดร้บัชาํระหนี7สินที(มีอยูก่บับรษัิทฯ ครบถว้น 
(ง) นาํเงินปันผล กาํไร หรอืดอกเบี 7ย มาหกัชาํระหนี7สินที(มีอยูก่บับรษัิทฯ 
นอกจากนั7น บรษัิทฯ มีสิทธิระงบัการชาํระเงินที(ลกูคา้มีสิทธิไดร้บัจากบรษัิทฯ ไมว่า่จากกรณีใดๆ เพื(อนาํเงินมาชาํระหนี7สินที(
มีอยูก่บับรษัิทฯ ก่อน 

8.3 ลกูคา้ตกลงวา่หากบรษัิทฯ บงัคบัหลกัประกนัหรือดาํเนินการตามขอ้ 8.2 แลว้ ยงัไมส่ามารถชาํระหนี7สินที(มีอยูก่บับรษัิทฯ ได้
ครบถว้น ลกูคา้ยงัคงตอ้งรบัผิดชอบชดใชใ้นสว่นที(ขาดภายใน 5 (หา้) วนั นบัจากวนัที(ไดร้บัแจง้จากบรษัิทฯ 

8.4 ในกรณีที(ลกูคา้วางหลกัทรพัยท์ี(วางประกันเพื(อประกันการชาํระหนี7สินที(มีอยู่กับบริษัทฯ ลกูคา้ตกลงยินยอมใหเ้ป็นสิทธิของ
บริษัทฯ ที(จะจดัใหมี้การทาํธุรกรรมเกี(ยวเนื(องกับหลกัประกนั หรือทาํใหห้ลกัประกันสมบูรณ ์เช่น การจดแจง้รายการการใช้
หลกัทรพัยเ์ป็นประกนักับศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรือนายทะเบียนหลกัทรพัย ์หรือการเพิกถอนการใชห้ลกัทรพัยเ์ป็นประกนั 
การจาํนาํ การระบชืุ(อบรษัิทฯ เป็นผูถื้อกรรมสิทธิ� ผูร้บัโอนหลกัทรพัย ์หรอืการทาํและลงนามเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวขอ้งกับกรณี
ดงักลา่ว 

8.5 โดยการเขา้ทาํขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7 ลกูคา้ตกลงโอนใหบ้ริษัทฯ และบริษัทฯ ตกลงรบัโอนจากลกูคา้ซึ(งสิทธิใดๆ ของ
ลกูคา้ภายใตบ้ญัชีของบริษัทเพื(อลกูคา้ (ตามที(ไดนิ้ยามไวใ้นขอ้กาํหนดเพิ(มเติมของธุรกรรมแตล่ะประเภท) ซึ(งรวมถึงสิทธิใน
การรบัคืนเงินจากบริษัทฯ ทั7งหมดภายใตบ้ญัชีดงักล่าว เพื(อเป็นประกันการชาํระหนี7สินที(มีอยู่กับบริษัทฯ โดยถือว่า ภายใต้
ขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 ลูกคา้ไดแ้จง้การโอนสิทธิไปยังบริษัทฯ ในฐานะผูร้บัฝากเงินและบริษัทฯ ตกลงใหถื้อว่าได้
รบัทราบและยินยอมดว้ยกับการโอนสิทธิใดๆ ของลกูคา้ในการรบัคืนเงินจากบริษัทฯ ในบญัชีของบริษัทเพื(อลกูคา้ดงักล่าว
แลว้ 

8.6 ลกูคา้รบัทราบว่าขอ้กาํหนดเกี(ยวกบัอตัราหรือมลูค่าของหลกัประกันที(บริษัทฯ กาํหนดขึ 7นนั7นอาจมีจาํนวนที(มากหรือสงูกวา่
ข้อกาํหนดเกี(ยวกับอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันที( ก.ล.ต. สาํนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ตลาด
หลกัทรพัย ์ตลาดสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้หรอืสาํนกัหกับญัชีกาํหนด แตไ่มว่า่ในกรณีใดก็ตาม อตัราหรอืมลูคา่ของหลกัประกนั
ที(บริษัทฯ กาํหนดจะตอ้งไม่ต ํ(ากว่าขอ้กาํหนดที( ก.ล.ต. สาํนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกับตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัย ์
ตลาดสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้หรอืสาํนกัหกับญัชีกาํหนด ทั7งนี 7 บรษัิทฯ สงวนสิทธิที(จะพิจารณาเพิ(มหรอืลดขอ้กาํหนดเกี(ยวกับ
อตัราหรือมลูค่าของหลกัประกันในเวลาใดก็ไดโ้ดยใหอ้ยู่ในดลุพินิจของบริษัทฯ โดยไม่จาํตอ้งไดร้บัความยินยอมจากลกูคา้
หรือบอกกล่าวแก่ลูกคา้ก่อนแต่อย่างใด และเมื(อบริษัทฯ ไดมี้การเพิ(มหรือลดขอ้กาํหนดอัตราหรือมลูค่าของหลักประกัน
ดงักลา่วแลว้ ใหอ้ตัราหรอืมลูคา่หลกัประกนัที(กาํหนดขึ 7นใหม่มีผลใชบ้งัคบักบัธุรกรรม และ/หรอืฐานะสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้
ของลกูคา้ที(มีอยู่ รวมทั7งธุรกรรม และ/หรือฐานะสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ที(จะเกิดขึ 7นใหม่ภายใตข้อ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7 
หรอืสญัญาใดๆ ที(ไดร้บัผลกระทบจากการแกไ้ขเปลี(ยนแปลงดงักลา่ว 

8.7 ลกูคา้ตกลงยินยอมว่า ในกรณีที(บริษัทฯ ตอ้งรบัภาระค่าใชจ้่ายใดๆ เกี(ยวกับการดาํเนินการจดัใหมี้หลกัประกนั  การจดแจง้
หรือการจดทะเบียน หรือการดาํเนินการบงัคบัหลกัประกนัตามขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7 หรือเอกสารธุรกรรมที(เกี(ยวขอ้ง 
หรือมีค่าดาํเนินการ และ/หรือค่าใชจ้่ายใดๆ เกิดขึ 7นโดยเหตุอันเนื(องมาจากการปฏิบัติการใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดและ
เงื(อนไขฉบบันี 7 ลกูคา้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าดาํเนินการ และ/หรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั7งนี 7 ในกรณีที(บริษัทฯ 
เห็นเป็นการจาํเป็น ลกูคา้ยินยอมใหบ้รษัิทฯ ทดรองออกคา่ดาํเนินการ และ/หรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วแทนลกูคา้ไปก่อนก็ได ้โดย
ในกรณีเช่นนี 7 ลูกคา้จะชดใชค้่าดาํเนินการ และ/หรือค่าใชจ้่ายดังกล่าวคืนบริษัทฯ ในทันทีที(ไดร้บัแจง้จากบริษัทฯ พรอ้ม
ดอกเบี 7ยในอตัราที(บรษัิทฯ กาํหนด 

8.8 ภาระหนา้ที(ของลกูคา้ที(จะตอ้งสง่มอบและวางหลกัประกันใหก้ับบริษัทฯ จะสิ 7นสดุลงเมื(อขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7สิ 7นผล
ผูกพนั และลกูคา้ไดช้าํระเงินทั7งหมดที(พึงตอ้งชาํระใหแ้ก่บรษัิทฯ จนครบถว้น และลกูคา้ไม่มีภาระหนา้ที(ใดๆ ที(ยงัคา้งอยู่กบั
บรษัิทฯ 

8.9 ตราบเทา่ที(ไมข่ดักบักฎหมายที(เกี(ยวขอ้ง หลกัประกนัใดๆ ที(ลกูคา้ไดใ้หก้บับรษัิทฯ ลกูคา้ตกลงยินยอมลว่งหนา้ตอ่บรษัิทฯ  
(ก) ใหถื้อว่าหลกัประกันดงักลา่วเป็นหลกัประกันหนี7สินที(มีอยู่กับบริษัทฯ สาํหรบัธุรกรรมทกุประเภทที(ลกูคา้ไดต้กลงเขา้

ทาํกบับรษัิทฯ ภายใตเ้อกสารธุรกรรม หรอืเอกสารอื(นๆ และ 
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(ข) ในกรณีที(เกิดเหตุแห่งการผิดนัดที(เกี(ยวข้องกับธุรกรรมใดๆ ใหบ้ริษัทฯ สามารถดาํเนินการขาย บังคับขาย หรือ
ดาํเนินการใดๆ กับหลักประกันดงักล่าวตามขอ้ 8.2 เพื(อนาํเงินจากหลกัประกันมาหักชาํระหนี7สินที(มีอยู่กับบริษัทฯ 
สาํหรบัธุรกรรมทกุประเภทที(ลกูคา้ไดต้กลงเขา้ทาํกบับรษัิทฯ ภายใตเ้อกสารธุรกรรม หรอืเอกสารอื(นๆ เพื(อชาํระหนี7สิน
ที(มีอยูก่บับรษัิทฯ 

ทั7งนี 7 บริษัทฯ สามารถดาํเนินการตามขอ้ (ก) และ/หรือ (ข) ไดโ้ดยไม่วา่หลกัประกนัดงักลา่วจะไดใ้หไ้วใ้นปัจจบุนัหรือในภาย
หนา้และไม่ว่าจะเป็นหนี7สินภายใตธุ้รกรรมที(ลูกคา้ไดเ้ขา้ทาํในปัจจบุัน หรือในภายหนา้ก็ตาม โดยลูกคา้ไม่จาํเป็นตอ้งให้
ความยินยอม หรือลงนามในเอกสารใดๆ เพิ(มเติมอีก อย่างไรก็ดี ลกูคา้ตกลงที(จะดาํเนินการใดๆ ตามที(บริษัทฯ อาจกาํหนด
เพิ(มเติม เพื(อใหห้ลักประกันดังกล่าวมีผลสมบูรณต์ามกฎหมาย) รวมทั7งตามความเห็นของสาํนักงาน ก.ล.ต. (เพื(อเป็น
หลกัประกันหนี7สินที(มีอยู่กับบริษัทฯ ภายใตธุ้รกรรมทกุประเภทตามที(กาํหนดในขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7 และเอกสาร
ธุรกรรมที(เกี(ยวขอ้งใดๆ (รวมถึงการลงนามในเอกสารอื(นใดเพิ(มเติมตามที(บรษัิทฯ กาํหนด) 

9. ทร ัพยส์ินของลูกค้า 
9.1 ลูกคา้ตกลงมอบหมายใหบ้ริษัทฯ จัดการดูแลทรพัยส์ินของลูกคา้ซึ(งลกูคา้ไดว้างหรือมอบไวใ้หก้ับบริษัทฯ หรือที(บริษัทฯ 

ไดร้บัไว ้หรือไดเ้ก็บไว ้เพื(อหรือในนามของลกูคา้ (รวมถึงหลกัประกันที(บริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ไดใ้หแ้ก่ลกูคา้ ซึ(งลกูคา้ได้
มอบหมายใหบ้รษัิทฯ เป็นผูเ้ก็บรกัษาไว)้ รวมตลอดถึงสิทธิและประโยชนอื์(นๆ ที(เกิดขึ 7นจากทรพัยส์ินของลกูคา้ดงักลา่ว โดย
ลกูคา้ตกลงว่า ตราบเท่าที(กระทาํไดต้ามกฎหมาย บริษัทฯ มีสิทธิยึดหน่วง หรือครอบครองเหนือบรรดาทรพัยส์ินของลกูคา้
เพื(อเป็นประกันการปฏิบตัิตามภาระผกูพนัและความรบัผิดทกุประการที(ลกูคา้มีต่อบริษัทฯ ตามเอกสารธุรกรรม (ไม่ว่าที(ได้
เกิดขึ 7นแลว้หรือที(อาจเกิดขึ 7นในอนาคต) และในกรณีที(เกิดเหตุแห่งการผิดนัดภายใตเ้อกสารธุรกรรม ใหบ้ริษัทฯ มีสิทธิ
ดาํเนินการตอ่ทรพัยส์ินของลกูคา้ดงักลา่ว ตามที(กาํหนดในขอ้ 8.2 

9.2 เวน้แตบ่รษัิทฯ จะไดต้กลงกบัลกูคา้เป็นประการอื(นเป็นลายลกัษณอ์กัษร ลกูคา้จะตอ้งไมก่ระทาํการอนัเป็นการจาํนาํ จาํนอง 
โอนหรือก่อใหเ้กิดสิทธิในทางหลกัประกนัอื(นใดเหนือทรพัยส์ินของลกูคา้ หรือกระทาํการอนัเป็นการสนับสนนุการก่อใหเ้กิด
สิทธิในทางหลกัประกนัดงักลา่ว 

9.3 ลกูคา้ยินยอมใหบ้รษัิทฯ ทาํการหกักลบลบหนี7 สทุธิหรอืปรบั หกั ใช ้นาํไปใช ้ขายและ/หรอืสั(งจา่ยเงินจากทรพัยส์ินของลกูคา้
ในบัญชีของลูกคา้ในเวลาใดก็ไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งบอกกล่าวกับลูกคา้ ทั7งนี 7 เพื(อประโยชนแ์ละวัตถุประสงคด์ังต่อไปนี7  
(1) การทาํธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม (2) การปรบัฐานะบญัชีหลกัประกนั (3) การชาํระค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายหรอื
เงินอื(นใดที(ลกูคา้พงึตอ้งชาํระ หรอื (4) กรณีอื(นใดเพื(อการปฏิบตัิตามภาระผกูพนัและความรบัผิดของลกูคา้ที(เกี(ยวกบัการทาํ
ธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม หรอืตามที(กาํหนดไวใ้นกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวขอ้ง 

9.4 ในการดแูลรกัษาทรพัยส์ินของลกูคา้ บริษัทฯ จะทาํการจดัเก็บทรพัยส์ินของลกูคา้แยกออกจากทรพัยส์ินของบริษัทฯ และ
บริษัทฯ จะจัดทาํบัญชีแสดงทรพัยส์ินของลูกคา้แต่ละรายแยกจากทรพัยส์ินของบริษัทฯ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที(
เกี(ยวขอ้ง อย่างไรก็ดี ในกรณีที(ลกูคา้มีบญัชีกบับริษัทฯ หลายบญัชี บริษัทฯ อาจดาํเนินการจดัเก็บทรพัยส์ินแต่ละบญัชีของ
ลกูคา้หลายบญัชีดงักลา่วโดยไม่แยกออกจากกนั หรอือาจดาํเนินการจดัเก็บทรพัยส์ินของลกูคา้แตล่ะบญัชีแยกออกจากกัน
ก็ได ้ทั7งนี 7 ในกรณีที(บรษัิทฯ ดาํเนินการจดัเก็บทรพัยส์ินของลกูคา้แตล่ะบญัชีแยกออกจากกนัก็ไมท่าํใหท้รพัยส์ินของลกูคา้ใน
บญัชีที(ลกูคา้ผิดนดักบับริษัทฯ แยกออกจากบญัชีอื(นๆ ของลกูคา้ได ้ในการดแูลรกัษาทรพัยส์ินของลกูคา้ บริษัทฯ จะจดัทาํ
และสง่มอบบนัทกึบญัชีแสดงทรพัยส์ินของลกูคา้ตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที(เกี(ยวขอ้ง โดยใหถื้อวา่บนัทกึ
และบญัชีแสดงทรพัยส์ินของลกูคา้ที(บรษัิทฯ จดัทาํและเก็บรกัษาไวเ้ป็นหลกัฐานเบื 7องตน้ที(ถกูตอ้ง เวน้แตล่กูคา้จะพิสจูนเ์ป็น
อยา่งอื(น 

9.5 ลกูคา้ตกลงยินยอมมอบอาํนาจใหบ้รษัิทฯ เป็นผูเ้ก็บรกัษาหรือเก็บอารกัขาไวอ้ย่างปลอดภยั ซึ(งทรพัยส์ินของลกูคา้ หรือตก
ลงยินยอมมอบอาํนาจใหบ้ริษัทฯ นาํทรพัยส์ินของลูกคา้ไปฝากไวก้ับธนาคารพาณิชย ์หรือผูเ้ก็บรกัษาหรือผูดู้แลรักษา
ทรพัยส์ินหรือสถานที(อื(น หรือนาํทรพัยส์ินของลูกคา้ไปลงทุนแทนลูกคา้ ตามที(บริษัทฯ เห็นสมควรภายใตข้อ้กาํหนดของ
กฎหมายที(เกี(ยวขอ้งกับการดแูลรกัษาทรพัยส์ินของลกูคา้ โดยบริษัทฯ อาจฝากและ/หรือลงทนุแทนลกูคา้ในชื(อของบรษัิทฯ 
แต่จะตอ้งระบุอยา่งชดัแจง้ว่าเป็นดาํเนินการโดยบรษัิทฯ เพื(อลกูคา้และประโยชนข์องลกูคา้ นอกจากนี7 ลกูคา้ตกลงยินยอม
ใหบ้ริษัทฯ นาํทรพัยส์ินของลกูคา้ไปฝากหรือลงทนุแทนลกูคา้กับสถาบนัการเงินหรือนิติบุคคลที(เป็นบุคคลที(เกี(ยวขอ้งหรือ
บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที(มีความสมัพนัธก์ับบริษัทฯ ในลกัษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทรว่มได ้อนึ(ง บริษัทฯ 
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ตกลงรบัผิดชอบตอ่ความสญูหายหรือเสียหายอนัเกิดขึ 7นโดยตรงแก่ทรพัยส์ินของลกูคา้เฉพาะสว่นที(เกิดจากการละเลยการ
ปฏิบตัิหนา้ที(ตามขอ้กาํหนดขา้งตน้ของบรษัิทฯ 

9.6 ลกูคา้มีสิทธิไดร้บัดอกเบี 7ยหรอืสิทธิประโยชนอ์ยา่งอื(นที(เกิดขึ 7นจากบญัชีของลกูคา้ภายในระยะเวลาและวิธีการตามที(บริษัทฯ 
จะแจง้ใหล้กูคา้ทราบเป็นครั7งคราวไปในอตัราไม่เกินกว่าที(บริษัทฯ ไดร้บัจริงหลงัหกัค่าธรรมเนียมค่าใชจ้่ายใดๆ และภาษีที(
บรษัิทฯ พงึตอ้งชาํระ 

9.7 หากลกูคา้ประสงคจ์ะฝากหรือถอนทรพัยส์ินของลกูคา้ เพื(อประโยชนอื์(นใดนอกจากที(ระบุในขอ้ 9.3 ขา้งตน้ ลกูคา้จะตอ้ง
ปฏิบตัิดงันี 7 
(ก) ในกรณีฝากทรพัยส์ิน ลูกคา้จะตอ้งกรอกรายละเอียดในแบบคาํขอฝากทรพัยส์ิน และส่งมอบแบบคาํขอดังกล่าว

พรอ้มกบัทรพัยส์ินใหแ้ก่บรษัิทฯ หรอืกรณีอื(นใดที(บรษัิทฯ เห็นสมควร 
(ข) ในกรณีการถอนทรพัยส์ิน ลกูคา้จะตอ้งกรอกรายละเอียดในแบบคาํขอถอนทรพัยส์ินของลกูคา้ และส่งมอบแบบคาํ

ขอดงักล่าวใหแ้ก่บริษัทฯ ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 (หนึ(ง) วนัทาํการ ก่อนวนัที(ประสงคจ์ะถอนทรพัยส์ินของลกูคา้ หรือ
กรณีอื(นใดที(บรษัิทฯ เห็นสมควร 

กรณีที(ลกูคา้ประสงคจ์ะฝากหรอืถอนหลกัประกนั ลกูคา้จะตอ้งปฏิบตัิตามวิธีการและเงื(อนไขตามที(บรษัิทฯ กาํหนด 
9.8 เวน้แตจ่ะไดมี้การระบไุวใ้นขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7 บรษัิทฯ จะไมก่ระทาํการใดอนัมีผลเป็นการเปลี(ยนแปลง โอน สงวน

หรือระงับซึ(งสิทธิในทรพัยส์ินของลกูคา้ และจะไม่แสดงเจตนาที(จะใชส้ิทธิและประโยชนข์องลกูคา้ที(มีอยู่ในทรพัยส์ินของ
ลกูคา้โดยขดักบัคาํสั(งของลกูคา้ หรอืไมไ่ดร้บัความยินยอมจากลกูคา้หรอืบคุคลที(ไดร้บัมอบหมายจากลกูคา้ก่อน 

9.9 ลกูคา้อาจขอรบัคืนหลกัประกนัและทรพัยส์ินของลกูคา้ทั7งหมดได ้เมื(อขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7สิ 7นผลผกูพนั และลกูคา้
ไดช้าํระเงินที(พึงตอ้งชาํระใหแ้ก่บรษัิทฯ ครบถว้นแลว้ และลกูคา้ไม่มีภาระผกูพนัที(ยงัคา้งอยู่ ในการนี 7ลกูคา้ตกลงวา่บรษัิทฯ 
อาจคืนทรพัยส์ินของลกูคา้ใหก้บัลกูคา้ดว้ยทรพัยส์ินที(มีมลูคา่เทียบเทา่กบัทรพัยส์ินของลกูคา้ที(ไดว้างหรือมอบไวก้บับริษัทฯ 
หรือเก็บไวโ้ดยบริษัทฯ ทั7งนี 7 แมว้่าทรพัยส์ินที(ส่งคืนดงักลา่วจะไม่ใช่ทรพัยส์ินเดิมของลกูคา้ เวน้แต่บริษัทฯ และลกูคา้จะตก
ลงกนัเป็นอยา่งอื(น 

9.10 ลกูคา้ตกลงชาํระคา่ธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายและค่าดาํเนินการในการเก็บรกัษาสินทรพัยใ์หแ้ก่บริษัทฯ ตามอตัราและวิธีการที(
บรษัิทฯ กาํหนด 

10. การทาํธุรกรรมผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต และผ่านทางโทรศัพท ์
10.1 ในการทาํธุรกรรมผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต ลูกคา้จะตอ้งใชชื้(อผู้ใชบ้ริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัส

ประจาํตวั (PIN ID)ตามวิธีการที(บรษัิทฯ กาํหนด ผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตภายใตเ้อกสารธุรกรรม ตามวิธีการและหลกัเกณฑท์ี(
ทางบริษัทฯ กาํหนดเท่านั7น โดยบริษัทฯ จะแจง้ชื(อผูใ้ชบ้ริการ (Username) และรหสัผ่าน(Password) ใหแ้ก่ลกูคา้ทางที(อยู่
สาํหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที(ลูกค้าได้ให้ไว ้แก่บริษัทฯ หรือส่งด้วยวิธีการอื(นใดตามที(บริษัทฯ 
เห็นสมควร 
ในกรณีที(ลกูคา้ไม่สามารถจาํรหสัผ่าน (Password) หรือรหสัประจาํตวั (PIN ID) ได ้หรือรหสัประจาํตวั (PIN ID) สญูหาย
หรอืถกูทาํลาย ไมว่า่ดว้ยเหตใุด ลกูคา้จะตอ้งทาํการแจง้ต่อบรษัิทฯ ตามขั7นตอนและวิธีการที(บรษัิทฯ กาํหนดเพื(อใหบ้ริษัทฯ 
ดาํเนินการระงบัการใชร้หสัผ่าน (Password) หรือรหสัประจาํตวั (PIN ID) นั7นโดยทนัที และเพื(อขอใหบ้ริษัทฯ ออกรหสัผ่าน 
(Password) หรือรหสัประจาํตวั (PIN ID) ใหใ้หม่  ทั7งนี 7 คาํสั(งใดหรอืการกระทาํใดที(ไดมี้ขึ 7นโดยการใชร้หสัผ่าน (Password) 
หรอืรหสัประจาํตวั (PIN ID) ของลกูคา้ ก่อนเวลาที(บรษัิทฯ จะระงบัการใชร้หสัผ่าน (Password) หรอืรหสัประจาํตวั (PIN ID) 
ถือว่าเป็นการดาํเนินการของลกูคา้ และลกูคา้ตกลงว่าบริษัทฯ ไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที(เกิดขึ 7นหรือที(ลกูคา้
ไดร้บัก่อนเวลาที(บรษัิทฯ จะดาํเนินการระงบัการใชร้หสัผ่าน (Password) หรอืรหสัประจาํตวั (PIN ID) 

10.2 คาํสั(งอื(นใดที(เกี(ยวขอ้งกับการทาํธุรกรรม หลกัประกันหรือเงินในบญัชีของลกูคา้ที(บนัทึกผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต โดยใชร้หสั
ประจาํตวั (PIN ID) ถือเป็นการบนัทึกคาํสั(งเกี(ยวกับการทาํธุรกรรมประเภทนั7นๆ หลกัประกันหรือเงินในบญัชีของลกูคา้โดย
ลกูคา้ ทั7งนี 7 การบนัทกึคาํสั(งดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามวิธีการและแบบที(บรษัิทฯ กาํหนด 
อย่างไรก็ดี ในกรณีที(มีเหตขุัดขอ้งทาํใหล้กูคา้ไม่สามารถบนัทึกการทาํธุรกรรมเขา้มาในระบบคอมพิวเตอรข์องบริษัทฯ ได ้
(เช่น ระบบคอมพิวเตอรห์รือเครื(องคอมพิวเตอรข์องลกูคา้ขัดขอ้ง เป็นตน้) ลกูคา้สามารถทาํการบนัทึกการทาํธุรกรรมกับ
เจา้หนา้ที(รบัอนญุาตของบรษัิทฯ ทางโทรศพัทห์รอืวิธีการอื(นใดที(บรษัิทฯ กาํหนดแทนได ้
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10.3 ลกูคา้ตกลงที(จะเก็บรกัษาชื(อผูใ้ชบ้ริการ (Username) รหสัผ่าน (Password) และ รหสัประจาํตวั (PIN ID) ของลกูคา้ไวเ้ป็น
ความลับ และจะใชชื้(อผูใ้ชบ้ริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจาํตัว (PIN ID) เพื(อการบันทึกคาํสั(ง
เกี(ยวกับการทาํธุรกรรม หลักประกัน และเงินในบัญชีของลูกคา้ภายใตข้้อกาํหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 รวมถึงขอ้กาํหนด
เพิ(มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทโดยตนเองและเพื(อตนเองเท่านั7น ลูกค้าจะต้องไม่ให้บุคคลอื(นนําชื(อผู้ใช้บริการ 
(Username) รหสัผ่าน (Password) และ รหสัประจาํตวั (PIN ID) ไปใช ้หากมีผูใ้ดนาํชื(อผูใ้ชบ้ริการ (Username) รหสัผ่าน 
(Password) และ รหัสประจาํตัว (PIN ID) ของลูกคา้ไปใชใ้นการดูขอ้มลู และ/หรือ ส่งคาํสั(งไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกคา้ตกลง
รบัผิดชอบและผกูพนัในการกระทาํดงักลา่วนั7นเอง 

10.4 ลูกคา้ตกลงที(จะไม่ใชชุ้ดคาํสั(งคอมพิวเตอรอื์(นนอกจากชุดคาํสั(งคอมพิวเตอรข์องบริษัทฯ หรือชุดคาํสั(งอื(นใดที(บริษัทฯ 
อนญุาตหรือยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหส้ามารถใชไ้ด ้ซึ(งต่อเชื(อมกับอปุกรณค์อมพิวเตอรท์ี(ใชใ้นการทาํธุรกรรมผ่าน
ระบบอินเทอรเ์น็ตตามที(ตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือตลาดสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ และ/หรือสาํนักหกับญัชีอนญุาต รวมทั7ง 
ป้องกันไม่ใหบุ้คคลอื(นใดต่อเชื(อมอปุกรณค์อมพิวเตอรเ์ขา้กับอปุกรณค์อมพิวเตอรท์ี(ลกูคา้ใชใ้นการทาํธุรกรรมผ่านระบบ
อินเทอรเ์น็ตซึ(งทาํใหบ้คุคลดงักลา่วสามารถบนัทกึคาํสั(งเขา้มาในระบบคอมพิวเตอรข์องบรษัิทฯ ได ้นอกจากนี7 ลกูคา้ตกลงที(
จะไม่ดัดแปลง กระทาํซํ7า หรือกระทาํการแก้ไขอื(นใดในชุดคาํสั(งคอมพิวเตอรข์องบริษัทฯ หรือชุดคาํสั(งอื(นใดที(บริษัทฯ 
อนญุาตหรอืยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหส้ามารถใชไ้ดโ้ดยเด็ดขาด 

10.5 ในกรณีที(ระบบคอมพิวเตอร ์หรือเครื(องคอมพิวเตอรข์องบริษัทฯ ระบบของตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ 
และ/หรอืศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์สาํนกัหกับญัชี หรอืระบบไฟฟา้ หรอืระบบการสื(อสารหยดุชะงกัหรอืขดัขอ้ง หรอืเหตอืุ(นใดที(
อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นเหตุใหลู้กคา้ไม่สามารถทาํธุรกรรมผ่านอินเทอรเ์น็ตได ้หรือทาํรายการไม่ครบถว้น 
บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบในความเสียหาย (รวมทั7งคา่เสียหายและคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที(เกิดขึ 7น) ของลกูคา้ที(เกิดจากเหตดุงักลา่ว 

10.6 ในกรณีที(การทาํธุรกรรมของลกูคา้มีลกัษณะฝ่าฝืน มีความเป็นไปไดว้า่จะฝ่าฝืน หรอืคาดการณไ์ดว้า่จะฝ่าฝืน หรอืไมเ่ป็นไป
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวขอ้งหรือหลกัเกณฑ ์มาตรการ หรือขอ้กาํหนดที(กาํหนดโดยบริษัทฯ หรือบริษัทฯ เห็นวา่
คาํสั(งที(ไดร้บัจากลกูคา้นั7นไม่ชดัเจน หรือขัดแยง้กัน บริษัทฯ จะดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึ(งหรือหลายอย่างตามที(บริษัทฯ 
กาํหนดเพื(อป้องกนั แกไ้ข หรอืระงบั การดาํเนินการดงักลา่ว 

10.7 คาํสั(งซื 7อขาย จาํหน่ายจา่ยโอน เก็บรกัษา สง่มอบ รบัมอบ หรอืคาํสั(งอื(นใดที(เกี(ยวขอ้งกบัธุรกรรม หรอืเงินในบญัชีของลกูคา้ที(
บนัทึกผ่านอินเทอรเ์น็ต โดยใชร้หสัประจาํตวั (PIN ID) ของลกูคา้ ถือเป็นการบนัทึกคาํสั(งเกี(ยวกับธุรกรรม หรือเงินในบญัชี
ของลกูคา้โดยลกูคา้ การบนัทกึคาํสั(งดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามวิธีการและแบบที(บรษัิทฯ กาํหนด โดยบรษัิทฯ จะทาํการยืนยนั
รายการการดาํเนินการตามคาํสั(งเกี(ยวกับธุรกรรมหรือเงินในบญัชีใหลู้กคา้ทราบทางที(อยู่สาํหรบัจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
(Email Address) ของลกูคา้ และ/หรือ ทางอื(นใดที(บริษัทฯ เห็นสมควร ลกูคา้มีหนา้ที(ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายการ
ดังกล่าว ทั7งนี 7 หากลูกคา้มิไดโ้ตแ้ยง้หรือคดัคา้นการยืนยันรายการดงักล่าวเป็นลายลกัษณอ์ักษรภายในระยะเวลาตามที(
กาํหนดไวใ้นใบยืนยนัการทาํธุรกรรม (Confirmation Note) นบัจากเวลาที(ลกูคา้ไดร้บัการยืนยนัรายการจากทางบรษัิทฯ แลว้ 
ใหถื้อว่าลูกคา้ยอมรบัและผูกพันตามรายการที(ไดมี้การบันทึกคาํสั(งผ่านอินเทอรเ์น็ตแลว้ แมว้่าลูกคา้จะไม่ไดท้าํหรือลง
ลายมือชื(อในเอกสารใดๆ เพื(อเป็นหลกัฐานแหง่การนั7นก็ตาม  
อยา่งไรก็ดี ในกรณีที(มีเหตขุดัขอ้งทาํใหล้กูคา้ไมส่ามารถบนัทึกคาํสั(งเขา้มาในระบบคอมพิวเตอรข์องบรษัิทฯ ได ้(เชน่ ระบบ
คอมพิวเตอรห์รอืเครื(องคอมพิวเตอรข์องลกูคา้ขดัขอ้ง เป็นตน้) ลกูคา้สามารถทาํการบนัทกึคาํสั(งกบัเจา้หนา้ที(รบัอนญุาตของ
บริษัทฯ ทางโทรศพัทห์รือวิธีการอื(นใดที(บริษัทฯ กาํหนดแทนได ้เมื(อบริษัทฯ ไดท้าํการบนัทึกคาํสั(งตามคาํสั(งของลกูคา้แลว้ 
บริษัทฯ จะยืนยนัรายการการทาํธุรกรรมดังกล่าวใหแ้ก่ลกูคา้ทราบ ทั7งนี 7 ในกรณีที(ลกูคา้มิไดโ้ตแ้ยง้หรือคดัคา้นการยืนยัน
รายการการทาํธุรกรรมของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที(ก ําหนดไว้ในใบยืนยันการทาํธุรกรรม 
(Confirmation Note) ใหถื้อวา่ลกูคา้ไดต้กลงผกูพนัตนตามรายการการทาํธุรกรรมของบรษัิทฯ ที(ไดก้ระทาํการแทนลกูคา้ 

10.8 ลูกคา้ยอมรับว่าการทาํธุรกรรมผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตอาจมีความเสี(ยงในการได้รับไวรัสเข้ามาสู่ระบบ หรืออุปกรณ์
คอมพิวเตอรข์องลกูคา้ หรอืมีความเสี(ยงในการถกูขัดขวาง หรอืรบกวนการใชบ้รกิาร โดยบคุคลภายนอกที(อยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของบรษัิทฯ ที(สามารถเขา้ถึงระบบหรอือปุกรณค์อมพิวเตอรข์องบรษัิทฯ บรษัิทฯ ไมต่อ้งรบัผิดตอ่ลกูคา้หรอืบคุคลอื(น
หากเกิดความสญูเสียหรอืความเสียหายเนื(องจากการไดร้บัไวรสั หรอืการถกูขดัขวางหรอืรบกวนการใชบ้รกิารดงักลา่ว 
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10.9 ธุรกรรมที(ลกูคา้เขา้ทาํผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตขา้งตน้ (ซึ(งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง การยืนยนัธุรกรรม การออกคาํสั(งใดๆ การ
รบัรองความถูกตอ้งสาํหรบัขอ้ตกลงหรือธุรกรรมใดๆ) จะถือว่าเป็น “ขอ้มลูทางอิเล็กทรอนิกส”์ ตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์และใหข้อ้ความ ขอ้ตกลง หรือธุรกรรมใดที(ไดร้บัการยืนยัน รบัรอง ตกลง หรือยอมรบั ใหส้ามารถใชเ้ป็น
พยานหลกัฐานที(เป็นที(ยอมรบัตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ 

10.10 ลูกคา้มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี(ยวกับความเสี(ยงที(อาจเกิดขึ 7นจากการทาํธุรกรรม รวมถึงการทาํธุรกรรมผ่านระบบ
อินเทอรเ์น็ตเป็นอย่างดี ทั7งนี 7 ไม่ว่าจะเป็นความเสี(ยงที(เกิดจากการสญูหายของขอ้มลูระหวา่งการสื(อสาร หรือส่งผ่านขอ้มลู 
หรือการส่งหรือรบัขอ้มลู เป็นไปอย่างล่าชา้ หรือไม่อาจรบัหรือส่งขอ้มลูได ้หรือการไม่ไดร้บั execute order หากมีความ
ขดัขอ้งทางเทคนิค หรอืถกูลกัลอบนาํขอ้มลูไปใช ้หรอืไดร้บัไวรสัเขา้มาสูร่ะบบของลกูคา้ หรอืกรณีอื(นใดก็ตาม และลกูคา้ตก
ลงและยอมรบัในความเสี(ยงดงักลา่วและรบัทราบและเขา้ใจวา่บรษัิทฯ มิไดร้บัรองหรอืรบัประกนัวา่สามารถป้องกนัหรือขจดั
ความเสี(ยงตา่งๆ ดงักลา่วได ้

11. เหตุแหง่การผิดนัดของลูกค้า 
11.1 ลกูคา้ตกลงวา่กรณีใดกรณีหนึ(งดงัตอ่ไปนี7เป็นเหตแุหง่การผิดนดั 

(ก) ลกูคา้ไมท่าํการชาํระเงินหรอืสง่มอบ (ถา้มี) ตามที(ลกูคา้ตอ้งชาํระหรอืสง่มอบเมื(อถึงกาํหนด 
(ข) ลกูคา้ไม่ปฏิบตัิตามภาระหนา้ที(ขอ้ใดขอ้หนึ(งหรือทั7งหมดตามเอกสารธุรกรรม รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวขอ้ง

กับธุรกรรมแต่ละประเภท และลูกคา้ไม่มีการแก้ไขเยียวยาเหตุการณ์ดังกล่าว ภายในระยะเวลาตามที(บริษัทฯ 
กาํหนด นับจากวันที(เกิดกรณีการไม่ปฏิบตัิดังกล่าว (รวมถึงกรณีที(ลกูคา้ปฏิเสธที(จะยอมรบัขอ้เสนอที(ไดข้อแกไ้ข
ขอ้ตกลงที(กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7 รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมของธุรกรรมแตล่ะประเภทโดยบรษัิทฯ) 
และ/หรอื ฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามขอ้เสนอดงักลา่ว และ/หรอื ขอ้กาํหนดอื(นใดที(บรษัิทฯ กาํหนด 

(ค) เมื(อลกูคา้ (1) เลิกกิจการ (2) ตกเป็นผูมี้หนี 7สินลน้พน้ตวั ลม้ละลาย หรือเขา้สู่กระบวนการฟื7นฟกิูจการ ประนอมหนี7
หรือเขา้ทาํความตกลงเพื(อประโยชนข์องเจา้หนี7 ไม่ว่าโดยสมคัรใจหรือโดยประการอื(นใด (3) เป็นนิติบุคคลประเภท
บริษัท ไดมี้มติใหท้าํการชาํระบัญชีหรือเลิกกิจการ (4) รอ้งขอใหมี้การแต่งตั7งหรือถูกคาํสั(งแต่งตั7งผูช้าํระบัญชี ผู้
พิทกัษท์รพัยแ์ละผูจ้ดัการ ผูค้วบคมุการจดัการหรอืเจา้หนา้ที(ผูจ้ดัการลกูคา้หรอืทรพัยส์ินของลกูคา้ ไมว่า่ทั7งหมดหรอื
บางสว่น (5) มีการเรยีกประชมุเพื(อพิจารณามีมติใหเ้ลิกกิจการของลกูคา้ดว้ยความสมคัรใจ หรอืมีการดาํเนินการไม่
วา่ในลกัษณะใดก็ตามโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื(อหรอือาจสง่ผลใหมี้การเลิกกิจการ การชาํระบญัชี การพิทกัษท์รพัย ์หรอื
การควบคมุจดัการลกูคา้โดยผลทางศาล หรอื (6) ดาํเนินการใดๆ หรอืถกูดาํเนินการใดๆ ซึ(งก่อใหเ้กิดผลใกลเ้คียงกัน
กบักรณีใดกรณีหนึ(งดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณีที(ลกูคา้เป็นบคุคลธรรมดา ใหห้มายความรวมถึงการที(ลกูคา้ตาย หรอืตก
เป็นผูว้ิกลจรติ หรอืการที(ลกูคา้หรอืกองทรพัยส์ินของลกูคา้จะถกูจดัการในลกัษณะใดๆ ตามกฎหมาย 

(ง) เมื(อคาํรบัรองและคาํยืนยนัของลกูคา้ที(ลกูคา้ไดใ้หไ้ว ้หรือที(ลกูคา้ไดร้บัรองและยืนยนัหรอืถือว่าไดร้บัรองหรือยืนยนั
ซํ7าอีก ณ เวลาใดเวลาหนึ(งตามที(กาํหนดในขอ้ 4 ของขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7 หรือภายใตเ้อกสารธุรกรรมใดๆ 
หรือเอกสารและขอ้มลูที(ลกูคา้มอบใหแ้ก่บริษัทฯ รวมถึงขอ้มลูในแบบคาํขอเปิดบญัชีลกูคา้ ไม่ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้น 
ก่อใหเ้กิดการสาํคัญผิดหรือไม่เป็นความจริงในประการใดๆ หรือมีการปกปิดขอ้มลูอันควรแจง้ไม่ว่าทั7งหมดหรือ
บางสว่น 

(จ) เมื(อลูกคา้ผิดนัด เกิดเหตุแห่งการผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ในทาํนองเดียวกันในส่วนของลูกคา้ภายใตเ้อกสาร
ธุรกรรม 

(ฉ)  เมื(อลูกคา้ผิดนัด เกิดเหตุแห่งการผิดนัด หรือเกิดเหตุการณใ์นทาํนองเดียวกันในส่วนของลกูคา้ภายใตข้อ้กาํหนด
เพิ(มเติมที(เกี(ยวขอ้งกบัธุรกรรมใดๆ ใหถื้อวา่ลกูคา้ผิดนดั เกิดเหตแุหง่การผิดนดั หรอืเกิดเหตกุารณใ์นทาํนองเดียวกัน
สาํหรบัธุรกรรมทกุประเภทตามเอกสารธุรกรรม 

(ช) เมื(อบริษัทฯ พิจารณาเห็นควร เพื(อป้องกันและยบัยั7งสภาพการทาํธุรกรรมที(ผิดปกติ พฤติกรรมการทาํธุรกรรมของ
ลูกคา้ที(ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือการกระทาํของลกูคา้ที(ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการทาํธุรกรรมของ
ลกูคา้ซึ(งขัด หรืออาจขัดต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนในเรื(องที(เกี(ยวกับการทาํธุรกรรมใดๆ 
ภายใตเ้อกสารธุรกรรม ไม่ว่าเป็นธุรกรรมในตลาดหลักทรพัย ์และ/หรือ ตลาดสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ หรือการทาํ
ธุรกรรมของลกูคา้ที(ก่อใหเ้กิดหรืออาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยในตลาดหลกัทรพัย ์และ/
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หรือตลาดสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ หรือก่อใหเ้กิดหรืออาจก่อใหเ้กิดความผันผวนแก่ราคาในการทาํธุรกรรมนั7นๆ ใน
ตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือตลาดสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ใหแ้ตกต่างไปจากสภาพตลาดโดยปกติ หรือลูกคา้มีการ
กระทาํหรอืพฤติกรรมที(ไมเ่หมาะสมหรอือาจเป็นการละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวขอ้ง 

(ซ) เมื(อลูกคา้มิไดใ้หข้อ้มูล แสดงตน หรือกรอกแบบฟอรม์ภาษีต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงแบบฟอรม์ภาษีของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา) หรือใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จหรอือาจก่อใหเ้กิดความสาํคญัผิดในสาระสาํคญั (รวมถึงขอ้มลูตาม
ข้อ 19.1 ของสัญญานี7) กับบริษัทฯ ตามที(บริษัทฯ รอ้งขอเพื(อใหบ้ริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
รวมทั7งขอ้ผูกพนั หรือขอ้สญัญาใดๆ ที(บริษัทฯ ไดเ้ขา้ทาํกับหน่วยงานของรฐั (ทั7งในและต่างประเทศ)  รวมถึงแต่ไม่
จาํกัดเพียงหนา้ที(ของบรษัิทฯ ในการเปิดเผยขอ้มลูตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA)) หรือกฎหมายอื(นใดที(มีลักษณะเดียวกัน ซึ(งบริษัทฯ มีหนา้ที(หรือขอ้ผูกพันที(ตอ้ง
ดาํเนินการภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมาย ระเบียบ ขอ้ผกูพนั หรอืขอ้สญัญาดงักลา่ว ภายในระยะเวลาที(กาํหนด 

(ฌ) เมื(อเกิดการเปลี(ยนแปลงซึ(งมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินของลกูคา้ ซึ(งบรษัิทฯ เห็นวา่อาจ
กระทบตอ่ความสามารถของลกูคา้ในการปฏิบตัิตามภาระหนา้ที(ใดๆ ภายใตเ้อกสารธุรกรรม 

(ญ) ลกูคา้มีสว่นเกี(ยวขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปนี7 หรอืบรษัิทฯ มีเหตอุนัควรสงสยัวา่ลกูคา้มีสว่นเกี(ยวขอ้งกบัการกระทาํ
ดงัตอ่ไปนี7 
(1) การกระทาํที(เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี(ยวกับการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ 
(2) มีพฤติการณก่์อการรา้ย หรือใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย หรือถูกระงับการดาํเนินการกับ

ทรพัยส์ินทั7งในสว่นของตน ในกิจการที(ตนมีอาํนาจควบคมุ หรือในฐานะผูร้บัมอบอาํนาจกระทาํการแทน ตามที(
กาํหนดในกฎหมายเกี(ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย ไมว่า่จะเป็น
กฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

(3) ถกูยดึหรอือายดัทรพัยส์ินตามคาํสั(งโดยบคุคลผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย 
(ฑ) เหตกุารณอื์(นใด ที(กาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในขอ้กาํหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวขอ้งกบัธุรกรรมแตล่ะประเภท 

11.2 ลกูคา้ตกลงที(จะแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรในทนัที เมื(อเกิดหรืออาจเกิดเหตแุห่งการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ(ง
ขา้งตน้ แตท่ั7งนี 7ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม หนา้ที(ของลกูคา้ในการแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบดงักลา่วไมถื่อเป็นเงื(อนไขบงัคบัก่อนในการ
ที(บรษัิทฯ จะดาํเนินการใดๆ เมื(อเหตแุหง่การผิดนดักรณีใดกรณีหนึ(งขา้งตน้ดงักลา่วเกิดขึ 7น 

11.3 หากเกิดกรณีหนึ(งกรณีใดตามที(ระบใุนขอ้ 11.1 บรษัิทฯ มีสิทธิดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ(งหรอืหลายอยา่งดงัตอ่ไปนี7ได ้โดย
ไมต่อ้งมีการบอกกลา่วใดๆ ใหล้กูคา้ทราบ 
(ก) ทาํการระงบัการทาํธุรกรรมในบญัชีของลกูคา้หรือระงบัการใหบ้รกิารเป็นตวัแทนและ/หรือนายหนา้เป็นการชั(วคราว 

ปิดหรอืยกเลิกบญัชีของลกูคา้ จาํกดัการทาํธุรกรรม จาํกดัฐานะ และ/หรอืปรมิาณการทาํธุรกรรมของลกูคา้ และ/หรอื
ดาํเนินการอื(นใดเกี(ยวกบัการทาํธุรกรรมของลกูคา้เพื(อใหเ้ป็นไปตามคาํสั(งของหน่วยงานที(มีอาํนาจและ/หรอื 

(ข) นาํบญัชีใดๆ ของลกูคา้มารวมเขา้ดว้ยกัน ทั7งนี 7 ไม่ว่าจะเป็นการรวมในลกัษณะใดๆ หรือในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่
จาํตอ้งบอกกล่าวใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ และหกักลบ หกัไว ้โอน หรือใชเ้งิน หลกัทรพัย ์หลกัประกัน หรือทรพัยส์ิน
ใดๆ ในบัญชีหนึ(งบัญชีใดของลูกคา้ และ/หรือบัญชีอื(นใดที(ลูกคา้มีอยู่กับบริษัทฯ เพื(อหักชาํระหนี7หรือเพื(อชดเชย
ความรบัผิดของลกูคา้ที(มีต่อบรษัิทฯ ไมว่า่จะเป็นความรบัผิดทางภาษี หรอืความรบัผิดตอ่หน่วยงานใดๆ ของรฐั (ทั7ง
ในและต่างประเทศ) ทั7งนี 7 ไม่ว่าภาระหนี7และความรบัผิดดังกล่าวไดเ้กิดขึ 7นแลว้หรือจะเกิดมีขึ 7นในภายหนา้ หรือมี
ลกัษณะเป็นหนี7ประธานหรอืหนี7อปุกรณ ์ไมว่า่หนี 7และความรบัผิดนั7นจะมีหรอืไมมี่หลกัประกนั หรอืเป็นหนี7หรอืความ
รบัผิดที(รว่มกนัหรอืแยกออกจากกนัก็ตาม และ/หรอื 

(ค) ขาย บงัคบัขาย หรือดาํเนินการใดๆ กับหลกัประกันตามเงื(อนไขที(กาํหนดในขอ้ 8 หรือกับทรพัยส์ินของลกูคา้เพื(อนาํ
เงินมาหกัชาํระหนี7สินที(มีคา้งอยูก่บับรษัิทฯ (ตราบเทา่ที(สามารถดาํเนินการไดต้ามกฎหมาย) และ/หรอื 

(ง) บอกเลิกธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับลูกคา้เกี(ยวกับบญัชีการทาํธุรกรรมใดๆ และ/หรือบัญชีอื(นใดที(ลกูคา้มีอยู่กับ
บรษัิทฯ ทั7งหมดหรอืบางสว่น และเรยีกรอ้งใหล้กูคา้ชาํระหนี7ทั7งหมดจนครบถว้นพรอ้มทั7งดอกเบี 7ยทั7งหมดที(ลกูคา้เป็น
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หนี7อยูภ่ายใตห้รอืตามบญัชีดงักลา่ว โดยใหถื้อวา่หนี7ดงักลา่วเป็นหนี7ที(ถึงกาํหนดชาํระโดยพลนั ซึ(งลกูคา้จะตอ้งชาํระ
ใหแ้ก่บรษัิทฯ ในทนัที และ/หรอื 

(จ) ชาํระบญัชีทั7งหมดที(ลกูคา้ไดซื้ 7อไว ้หรอืที(บรษัิทฯ ไดย้ดึถือไวเ้พื(อลกูคา้ หรอืที(ลกูคา้มีอยูก่บับรษัิทฯ ในบญัชีใดๆ ทั7งนี 7  
โดยบรษัิทฯ ไมต่อ้งรบัผิดชอบใดๆ ตอ่ลกูคา้สาํหรบัการดาํเนินการดงักลา่ว และ/หรอื 

(ฉ) ในกรณีที(เหตแุห่งการผิดนัดของลกูคา้ดังกล่าวมีผลใหบ้ริษัทฯ มีหนา้ที(ภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ รวมทั7งขอ้ผูกพนั 
หรือขอ้สญัญาใดๆ ที(บริษัทฯ ไดเ้ขา้ทาํกับหน่วยงานของรฐั (ทั7งในและต่างประเทศ)  รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงหนา้ที(
ของบรษัิทฯ ในการเปิดเผยขอ้มลูตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA)) ซึ(งบริษัทฯ มีหน้าที(หรือข้อผูกพันที(ต ้องดาํเนินการใดๆ โดยในกรณีดังกล่าวให้บริษัทฯ มีสิทธิ  
(1) ดาํเนินการตามที(กาํหนดในขอ้ผูกพันหรือข้อสัญญาดังกล่าวต่อลูกคา้ได ้(ซึ(งรวมถึงการหักจาํนวนเงินจาก
ผลประโยชน ์หรอืการหกัจากทรพัยส์ินของลกูคา้ที(มีอยูก่บับรษัิทฯ หรอืจาํนวนเงินใดๆ ที(บรษัิทฯ มีหนา้ที(ตอ้งชาํระตอ่
ลกูคา้ ไม่เกินกว่าจาํนวนเงินที(บริษัทฯ จะตอ้งดาํเนินการภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ รวมทั7งขอ้ผูกพนั หรือขอ้สญัญา
ดังกล่าวนั7น) และ/หรือ (2) เลิกธุรกรรมที(เกี(ยวขอ้งก่อนกาํหนด ทั7งนี 7 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบความเสียหาย หรือ
คา่ใชจ้า่ยใดๆ ที(เกิดขึ 7นกบัลกูคา้ ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มก่อนการเลิกธุรกรรมก่อนกาํหนดนั7น 

12. การดาํเนินการของบร ิษัทฯ   
บริษัทฯ เป็นบริษัทหลกัทรพัยท์ี(ประกอบธุรกิจหลกัทรพัย ์ไม่ว่าจะเป็นการดาํเนินการโดยตรงหรือผ่านบรษัิทในเครือ(ถา้มี) โดยธุรกิจ
หลกัทรพัยท์ี(ดาํเนินงานโดยบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง การเป็นนายหนา้ซื 7อขายหลกัทรพัย ์การเป็นตวัแทนซื 7อขายสญัญาซื 7อ
ขายลว่งหนา้ การคา้หลกัทรพัย ์การคา้หลกัทรพัยอ์นัเป็นตราสารแห่งหนี7 การเป็นที(ปรกึษาการลงทนุ และการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ(ถา้มี)อาจทาํการซื 7อขายตราสารหนี7 ตราสารทุน หรือตราสารทางการเงินอื(นๆ (หรือตราสารอนพุันธท์ี(
เกี(ยวขอ้ง) ของตนเองหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลที(เป็นลกูคา้ของบริษัทฯ และไม่ว่าในเวลาใดๆ อาจดาํรงสถานะซื 7อหรือขายใน
หลกัทรพัยห์รอืตราสาร หรอือาจเขา้เป็นคูส่ญัญาในการทาํธุรกรรมเพื(อลกูคา้ ดงันั7น ผลประโยชนข์องบคุคลตา่งๆ ที(กลา่วมาขา้งตน้นี 7 
จงึอาจขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องลกูคา้ได ้

13. เหตุสุดวิสัย 
คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งไม่ตอ้งรบัผิดชอบสาํหรบัความสญูเสียใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มที(เกิดขึ 7นแก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(ง อนั
เนื(องมาจากการที(คู่สัญญาฝ่ายนั7นไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดภายใตเ้อกสารธุรกรรมได ้เพราะเหตสุุดวิสยัซึ(งรวมถึงเหตอุัน
เกิดขึ 7นจากขอ้หา้มของทางราชการ การประกาศใชว้ิธีการฉุกเฉินโดยรฐับาลหรือหน่วยงานราชการ หรือการระงับการซื 7อขายโดย
ตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืตลาดสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ หรอืเหตกุารณอื์(นซึ(งอยูน่อกเหนือการควบคมุของคูส่ญัญาฝ่ายนั7น 

14. ความเสี$ยง และการใช้ดุลพ ินิจของลูกค้าในการตัดสินใจ 
14.1 ลกูคา้ไดร้บัทราบและไดเ้ขา้ใจถึงความเสี(ยงที(อาจเกิดขึ 7นจากการทาํธุรกรรมตามเอกสารรายงานการเปิดเผยความเสี(ยงที(

แนบทา้ยขอ้กาํหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวขอ้งกบัธุรกรรมแตล่ะประเภทเป็นอยา่งดีแลว้ โดยใหถื้อเป็นสว่นหนึ(งของเอกสารธุรกรรม
ทั7งหมด 

14.2 ลูกคา้ตกลงและยอมรับว่า ในการลงทุน การกาํหนดวัตถุประสงคแ์ละระดับความเสี(ยงที(เหมาะสมถือเป็นขั7นตอนที(มี
ความสาํคญัเป็นอย่างยิ(ง ลกูคา้รบัทราบว่าชดุคาํถามเรื(องลกัษณะของนักลงทนุที(บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํขึ 7นเป็นการช่วยใหล้กูคา้
ทราบถึงความเสี(ยงที(ตนเองยอมรบัได ้และรูปแบบการจดัสรรเงินลงทนุที(เหมาะกบัลกูคา้ และระบเุป้าหมายในการลงทนุและ
ประเมินทางเลือกในการลงทนุที(แตกตา่งกนั ขอ้มลูเหลา่นี 7เป็นพื 7นฐานสาํคญัสาํหรบัการจดัสรรเงินลงทนุอยา่งเหมาะสมและ
กาํหนดรายละเอียดของแผนการลงทนุที(ชดัเจน  
การตอบคาํถามไม่ครบทกุขอ้อาจมีผลใหล้กูคา้ไม่สามารถสง่คาํสั(งจองซื 7อ หรือคาํสั(งซื 7อขายเพื(อการทาํธุรกรรมบางประเภท
ได ้ทั7งนี 7 ตามประกาศของ ก.ล.ต. สาํนกังาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และอาจมีผลใหก้ารลงทนุของลกูคา้
ไมเ่ป็นไปตามรูปแบบการจดัสรรเงินลงทนุที(เหมาะสมของลกูคา้ 
ลกูคา้รบัทราบวา่ชดุคาํถามจดัทาํขึ 7นเพื(อประโยชนใ์นการกาํหนดวตัถปุระสงคใ์นการลงทนุของลกูคา้และระดบัความเสี(ยงที(
เหมาะสมแก่การลงทนุเฉพาะของลกูคา้ อย่างไรก็ตาม การตดัสินใจลงทนุ ณ ขณะใดขณะหนึ(งของลกูคา้อาจไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงคใ์นการลงทุน และ/หรือระดับความเสี(ยงที(เหมาะสมของลูกคา้ที(เป็นผลมาจากการทาํชุดคาํถามที(เกี(ยวขอ้ง 
รวมถึงผลการประเมินที(จะไดร้บัแจง้จากบรษัิทฯ ซึ(งการตดัสินใจลงทนุ ณ ขณะใดขณะหนึ(งของลกูคา้ที(อาจไมส่อดคลอ้งกับ
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วตัถปุระสงค ์และ/หรอืระดบัความเสี(ยงที(ไดร้บัจากผลการประเมินของชดุคาํถาม ลกูคา้ตกลงยอมรบัความเสี(ยงที(อาจเกิดขึ 7น
จากการตดัสินใจลงทนุนั7นเอง นอกจากนี7 ลกูคา้ตกลงใหบ้รษัิทฯ ถือเอาขอ้มลูที(ลกูคา้ไดใ้หไ้ว ้ณ วนัที(ทาํการประเมินตามชดุ
คาํถามเป็นขอ้มลูล่าสุด และหากมีการเปลี(ยนแปลงวัตถุประสงคใ์นการลงทุน ประสบการณใ์นการลงทุน ฐานะการเงิน 
ความรูค้วามเขา้ใจเกี(ยวกบัการลงทนุ หรอืสิ(งใดๆ ที(อาจกระทบตอ่รูปแบบการจดัสรรเงินลงทนุหรอืระดบัความเสี(ยงที(ยอมรบั
ไดข้องลูกคา้ ลูกคา้จะดาํเนินการแจง้ต่อบริษัทฯ เพื(อขอทบทวนชุดคาํถามใหม่โดยทนัที ทั7งนี 7 ในกรณีที(ลกูคา้มิไดแ้จง้ต่อ
บริษัทฯ เพื(อขอทบทวนชดุคาํถามใหม่ ลกูคา้ตกลงยอมรบัความเสี(ยงและผลกระทบที(อาจเกิดขึ 7นจากผลการเปลี(ยนแปลง
ดงักลา่วซึ(งรวมถึงผลการขาดทนุจากการตดัสินใจลงทนุที(ไมส่อดคลอ้งกบัรูปแบบการจดัสรรเงินลงทนุและระดบัความเสี(ยงที(
ยอมรบัไดข้องลกูคา้ 

14.3 ลูกคา้ยืนยันว่าในการเขา้ทาํธุรกรรมแต่ละธุรกรรมโดยลูกคา้นั7น ลูกคา้ไดเ้ขา้ทาํเพื(อประโยชนข์องลูกคา้ และโดยการใช้
ดลุพินิจการตดัสินใจของลกูคา้เอง (รวมถึงการพิจารณาว่าธุรกรรมที(ไดเ้ขา้ทาํดงักลา่วนั7นจะเหมาะสมและเป็นประโยชนก์ับ
ลกูคา้หรอืไม)่ ทั7งนี 7 แมว้า่ลกูคา้อาจไดร้บัขอ้มลู หรอืไดร้บัการสื(อสารจากบรษัิทฯ เกี(ยวกบัธุรกรรมใดๆ ลกูคา้ก็มิไดใ้ชด้ลุพินิจ
หรอืตดัสินใจเขา้ทาํธุรกรรมใดๆ จากขอ้มลูหรอืการสื(อสารของบรษัิทฯ ดงักลา่วนั7นเพียงปัจจยัเดียว หรอืถือวา่ขอ้มลู หรอืการ
สื(อสารดงักล่าว จะถือเป็นคาํปรกึษาดา้นการลงทนุหรือคาํแนะนาํเพื(อการลงทนุใดๆ ต่อลกูคา้ นอกจากนี7ลกูคา้รบัทราบวา่
การที(บริษัทฯ ใหข้อ้มลู หรือสื(อสารกับลกูคา้ใดๆ เกี(ยวกับธุรกรรมใดๆ นั7น บริษัทฯ มิไดด้าํเนินการเพื(อยืนยนั หรือเป็นการ
ชักชวนเพื(อใหลู้กคา้เขา้ทาํธุรกรรมกับบริษัทฯ ภายใตเ้อกสารธุรกรรมใดๆ ที(เกี(ยวขอ้ง นอกจากนี7ลูกคา้ยืนยันว่าลูกคา้มี
ความสามารถ ความรูแ้ละความเขา้ใจ ถึงขอ้ตกลง เงื(อนไขต่างๆ รวมทั7งความเสี(ยงของธุรกรรมต่างๆ (ไม่ว่าโดยลกูคา้เอง 
หรอืจากการไดร้บัคาํปรกึษาจากผูเ้ชี(ยวชาญที(เกี(ยวขอ้งของลกูคา้)  

15. การบอกเลิกธุรกรรมและผลของการบอกเลิกธุรกรรม 
15.1 เวน้แตจ่ะไดมี้การกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในขอ้กาํหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวขอ้งกบัธุรกรรมแตล่ะประเภท ธุรกรรมระหวา่งบรษัิทฯ 

และลกูคา้จะมีผลสิ 7นสดุลงเมื(อ 
(ก) เกิดกรณีเหตแุห่งการผิดนัดใดๆ เกิดขึ 7นตามขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7 หรือตามที(ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดเพิ(มเติมที(

เกี(ยวขอ้งกับธุรกรรมแต่ละประเภท และบริษัทฯ ใชส้ิทธิในการบอกเลิกธุรกรรมใดๆ ทั7งนี 7 บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิก
ธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ(ง หรอืทกุธุรกรรมที(บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ทาํกบัลกูคา้ภายใตเ้อกสารธุรกรรมที(เกี(ยวขอ้งทั7งหมด หรอื 

(ข) คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งสง่หนงัสือแจง้บอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ(ง หรือทกุธุรกรรม ถึงคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ(งเป็น
เวลาอยา่งนอ้ย 14 (สิบสี() วนั 

15.2 การบอกเลิกธุรกรรมจะไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินการใดๆ ที(ไดด้าํเนินการไปโดยชอบแลว้ หรือที(ไม่สามารถเพิกถอนได้
และกาํลงัอยู่ในระหว่างดาํเนินการก่อนหนา้ที(จะไดร้บัหนังสือแจง้บอกเลิกธุรกรรม โดยลูกคา้ยังคงตอ้งผูกพันดาํเนินการ
ดงักลา่วตอ่ไป และรบัผิดชอบตอ่ผลแหง่การดาํเนินการดงักลา่ว (รวมถึงความรบัผิด การชดใชภ้าระหนี7ตา่งๆ หรอืคา่ใชจ้่าย
ใดๆ ที(เกี(ยวขอ้ง) 

15.3 การบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ(งภายใตเ้อกสารธุรกรรม จะไม่เป็นการปลดหนา้ที(คูส่ญัญาฝ่ายใดจากภาระผกูพนัที(มีอยู่
หรอืความรบัผิดใดๆ (รวมถึงความรบัผิดซึ(งเป็นผลมาจากการละเมิด) ตามขอ้กาํหนดของเอกสารธุรกรรมใดๆ ที(เกี(ยวขอ้ง ซึ(ง
ไดเ้กิดขึ 7นก่อนหนา้นั7น จนกวา่จะไดมี้การปฏิบตัิตามภาระผกูพนัทั7งหมดและชาํระเงินจนครบถว้นแลว้ 

15.4 เมื(อธุรกรรมใดๆ สิ 7นสดุลง บรษัิทฯ มีสิทธิดงันี 7 
(ก) ชาํระและปิดบญัชีใดๆ หรือทั7งหมดของลกูคา้ที(ลกูคา้ซื 7อไว ้หรือที(บริษัทฯ ไดย้ึดถือไวเ้พื(อลกูคา้ หรือที(ลกูคา้มีอยู่กับ

บริษัทฯ ในบญัชีใดๆ ที(เกี(ยวกับธุรกรรมที(ไดส้ิ 7นสดุลงนั7น ทั7งนี 7 โดยบริษัทฯไม่ตอ้งรบัผิดชอบใดๆ ต่อลกูคา้สาํหรบัการ
ดาํเนินการดังกล่าว และเรียกรอ้งใหลู้กคา้ชาํระเงินทั7งหมดจนครบถว้น พรอ้มทั7งดอกเบี 7ยทั7งหมดที(ลูกคา้เป็นหนี7
ภายใตบ้ญัชีที(เกี(ยวกบัธุรกรรมที(ไดส้ิ 7นสดุลงนั7นๆ  

(ข) นาํเงินที(ไดจ้ากการขาย การชาํระบญัชีใดๆ หรอืการจาํหน่ายทรพัยส์ินในบญัชีอื(นใดที(ลกูคา้มีอยูก่บับรษัิทฯ ที(เกี(ยวกบั
ธุรกรรมที(ไดส้ิ 7นสดุลงนั7น มาชาํระหนี7ทั7งหมดที(ถึงกาํหนดชาํระแลว้หรอืถกูถือวา่ถึงกาํหนดชาํระโดยพลนั ซึ(งลกูคา้ตอ้ง
ชาํระใหแ้ก่บรษัิทฯ 

(ค) กาํหนดใหห้นี 7ภายใตธุ้รกรรมที(สิ 7นสดุลงดงักลา่วนั7นถึงกาํหนดชาํระทนัที และใหคู้ส่ญัญามีสิทธิดาํเนินการหกักลบลบ
หนี7สาํหรบัหนี7ระหว่างบรษัิทฯ และลกูคา้ทั7งหมดภายใตธุ้รกรรมที(สิ 7นสดุลงดงักลา่ว โดยใหด้าํเนินการหกักลบลบหนี7
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ตามเงื(อนไขที(กาํหนดในขอ้ �.� ของขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7 และเงื(อนไขภายใตเ้อกสารธุรกรรมที(เกี(ยวขอ้งกบั
ธุรกรรมดงักล่าว และเมื(อคู่สญัญาดาํเนินการหกักลบลบหนี7แลว้ ใหจ้าํนวนเงินที(ไดห้กักลบลบหนี7กันแลว้นั7นถือว่า
ไดร้บัการชาํระและปลดภาระหนี7สินในการชาํระเงินระหว่างกันจากการหักกลบลบหนี7ดงักล่าว และใหคู้่สญัญาที(มี
หนา้ที(ชาํระเงินในจาํนวนที(เหลือ ชาํระเพียงจาํนวนเงินสทุธิที(พึงตอ้งชาํระต่อคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(ง เวน้แตคู่ส่ญัญาทั7ง
สองฝ่ายจะตกลงกนัเป็นอยา่งอื(น 

16. คาํบอกกล่าว 
16.1 จดหมาย คาํบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที(บริษัทฯ จัดส่งใหแ้ก่ลูกคา้ตามที(อยู่ หรือที(อยู่สาํหรบัจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์

(Email Address) ของลกูคา้ ซึ(งลกูคา้ไดแ้จง้ไวก้บับรษัิทฯ และ/หรอืจดัสง่ใหแ้ก่ลกูคา้ตามวิธีการอื(นใดที(บรษัิทฯ เห็นสมควร
ตามที(อยู ่หรอืที(อยูส่าํหรบัจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(Email Address) ที(ลกูคา้ไดแ้จง้ตอ่บรษัิทฯ ใหถื้อวา่ไดส้ง่ใหแ้ก่ลกูคา้โดย
ชอบแลว้ แมว้า่สถานที(อยูข่องลกูคา้มีการเปลี(ยนแปลง หรอืถกูรื 7อถอน ถกูทิ 7งรา้ง หรอืไมมี่ผูร้บั หรอืมีผูอื้(นรบัไวแ้ทน หรอืเจา้
พนักงานแจง้ว่าหาที(อยู่ไม่พบ ซึ(งในกรณีดังกล่าว ลูกคา้ตกลงยินยอมใหถื้อว่าลูกคา้ไดร้บัจดหมาย คาํบอกกล่าว หรือ
เอกสารใดๆ โดยชอบแลว้ 

16.2 ในกรณีที(ลกูคา้เปลี(ยนแปลงหรอืแกไ้ขที(อยู ่หรอืที(อยูส่าํหรบัจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(Email Address) ของลกูคา้ ซึ(งไดแ้จง้ไว้
กบับรษัิทฯ ตามขอ้ 16.1 ลกูคา้จะตอ้งแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบเป็นหนงัสือหรอืดว้ยวิธีการอื(นใดตามที(บรษัิทฯ กาํหนดโดยทนัที 

17. การแก้ไขเพ ิ$มเติม 
17.1 เวน้แตจ่ะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื(นในเอกสารธุรกรรมที(เกี(ยวขอ้ง ลกูคา้ตกลงยินยอมใหเ้ป็นดลุพินิจของบรษัิทฯ ในการแกไ้ข

เพิ(มเติมขอ้กาํหนดในเอกสารธุรกรรมได ้โดยบริษัทฯ จะตอ้งส่งคาํบอกกล่าวใหแ้ก่ลกูคา้ตามวิธีการที(บริษัทฯ เห็นสมควร
อย่างนอ้ย 14 (สิบสี()วนัล่วงหนา้ก่อนวนัที(บริษัทฯ จะทาํการแกไ้ขเพิ(มเติมขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7 ทั7งนี 7 (ก) หากการ
แกไ้ขเพิ(มเติมดงักลา่วเป็นการแกไ้ขเพื(อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ใหถื้อวา่ลกูคา้ไดยิ้นยอมในการแกไ้ขเพิ(มเติมดงักลา่วเมื(อคาํ
บอกกลา่วดงักลา่วไดส้ง่ถึงลกูคา้ และ (ข) หากเป็นการแกไ้ขเพิ(มเติมในกรณีอื(นนอกจากที(กาํหนดในขอ้ (ก) ขา้งตน้ใหถื้อว่า 
หากลกูคา้ไมมี่หนงัสือโตแ้ยง้คดัคา้นการแกไ้ขเพิ(มเติมอยา่งสมเหตสุมผล ดงักลา่วมายงับรษัิทฯ ก่อนวนัที(บรษัิทฯ จะทาํการ
แกไ้ขเพิ(มเติมตามระยะเวลาที(กาํหนดขา้งตน้ ใหถื้อวา่ลกูคา้ไดต้กลงยอมรบัการแกไ้ขเพิ(มเติมขอ้กาํหนดและเงื(อนไขดงักลา่ว 

17.2 สาํหรับการแก้ไขเพิ(มเติมคู่มือ และ/หรือเอกสารชี 7แจงสาํหรับการทาํธุรกรรม เพื(อใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ลกูคา้และ  บริษัทฯ ตกลงใหบ้ริษัทฯ มีสิทธิที(จะแกไ้ขคู่มือ และ/หรือเอกสารชี 7แจงสาํหรบัการทาํธุรกรรมใดๆ 
เพื(อใหเ้ป็นไปตามที(กฎหมายกาํหนด หรือเพื(อใหเ้หมาะสมกับการทาํธุรกรรมแต่ละประเภทที(เกี(ยวขอ้ง ทั7งนี 7 บริษัทฯ จะ
ประกาศรายละเอียดของคูมื่อและ/หรอืเอกสารชี 7แจงสาํหรบัการทาํธุรกรรมที(ไดแ้กไ้ขเพิ(มเติมไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ และให้
ถือวา่ลกูคา้ไดร้บัทราบคูมื่อ และ/หรอืเอกสารชี 7แจงที(แกไ้ขดงักลา่วแลว้นบัแตว่นัที(บรษัิทฯ ประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ใน
กรณีที(การแกไ้ขดงักลา่วเป็นการแกไ้ขเพื(อใหเ้ป็นไปตามที(กฎหมายกาํหนด หรอืเพื(อใหเ้ป็นไปตามการแกไ้ขของกฎหมาย ให้
คู่มือและ/หรือเอกสารชี 7แจงที(แกไ้ขดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัทนัทีที(  บริษัทฯ ประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทฯ ในกรณีการแกไ้ข
อื(นๆ หากลกูคา้ไมไ่ดค้ดัคา้นภายในระยะเวลา 15 (สิบหา้) วนั นบัแตว่นัที(บรษัิทฯ ประกาศบนเว็บไซต ์หรอืลกูคา้ยงัคงเขา้ทาํ
ธุรกรรม หรือใชบ้ริการของบริษัทฯ ต่อไป ใหถื้อว่าลูกคา้ไดต้กลงยอมรบัการแก้ไขเพิ(มเติมคู่มือ และ/หรือเอกสารชี 7แจง
ดงักลา่ว 

17.3 บริษัทฯ จะส่งขอ้กาํหนดในเอกสารธุรกรรมที(ไดแ้กไ้ขเพิ(มเติมดงักล่าวใหแ้ก่ลกูคา้ ไม่ว่าลกูคา้จะไดต้กลงเขา้ทาํธุรกรรมที(มี
การแกไ้ขเพิ(มเติมขอ้กาํหนดดงักลา่วนั7นกบับรษัิทฯ หรอืไม ่

18. การแยกส่วน และกรณีท ี$ข ้อความในเอกสารธุรกรรมขัดแย้งกัน 
ความไม่สมบูรณ ์หรือความไม่สามารถบังคับใชข้องขอ้ตกลงใดๆ ใหม้ีผลเฉพาะส่วนที(ไม่สามารถบังคับได ้หรือไม่สมบูรณ์
ดังกล่าว โดยไม่มีผลกระทบต่อการบังคับใชแ้ละความสมบูรณ์ของข้อตกลงในส่วนอื(นของข้อกาํหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 

19. การเปิดเผยข้อมูล 
19.1 ลูกคา้ตกลงและยินยอมใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี(ยวกับลูกคา้ ดังต่อไปนี7  
(ก) ลูกคา้ตกลงและยินยอมใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูเกี(ยวกับลูกคา้ บัญชีเพื(อการทาํธุรกรรมของลูกคา้ บัญชีกองทุนใดๆ ที(

ลูกคา้มี หรือจะมีอยู่กับบริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุนใดๆ และธุรกรรมต่างๆ ภายใตเ้อกสารธุรกรรม หรือธุรกรรม
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ของลูกคา้ตามธุรกิจหลักทรัพยอื์(นๆ ที(บริษัทฯ ไดร้ับและเก็บรักษาไวไ้ม่ว่าในรูปแบบใดๆ ตามที(กฎหมายกาํหนดใหแ้ก่
หน่วยงานที(กาํกับดูแลบริษัทฯ ได ้

(ข) ลูกคา้ตกลงและยินยอมใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูดังกล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่ผูส้อบบัญชีหรือที(ปรึกษาที(เกี(ยวข้องของบริษัทฯ 
เพื(อวัตถุประสงคใ์นการบริหารความเสี(ยงของบริษัทฯ หรือใหแ้ก่บริษัทในเครือหรือบริษัทที(เกี(ยวข้องกับบริษัทฯ หรือ
ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบริษัทคู่สัญญากับบริษัทฯ เพื(อการวิเคราะหแ์ละบริการสินเชื(อ จัดฐานข้อมูล เก็บรวบรวม
สถิติการใหบ้ริการ พัฒนาบริการ หรือการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือบริษัทที(เกี(ยวขอ้งกับบริษัทฯ 
รวมทั7งการเปิดเผยข้อมูลตามที(กฎหมายกาํหนดไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ หากเกี(ยวขอ้ง
กับบริษัทฯ รวมถึงคาํสั(งศาล องคก์ร หรือหน่วยงานใดๆ ที(บริษัทฯ มีภาระผูกพันที(จะตอ้งใหข้้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าใน
ปัจจุบันหรือในอนาคต) ซึ(งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเฉพาะการเปิดเผยขอ้มูลตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรฐัอเมริกา 
(Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) หรือกฎหมายอื(นใดที(มีลักษณะเช่นเดียวกัน ซึ(งบริษัทฯ มีหรือ
อาจมีข้อผูกพันใดๆ ที(จะตอ้งดาํเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

(ค) ลูกคา้ตกลงและยินยอมใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยขอ้มลูดังกล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่ ตัวแทน บริษัทย่อย บริษัทร่วมของบริษัทฯ หรือ
บริษัทภายนอกที(บริษัทฯ จ ัดจา้งเพื(อใหบ้ริการแก่บริษัทฯ เพื(อว ัตถุประสงคใ์นการใหบ้ริการของบริษัทภายนอก 
รวมถึงเพื(อการดาํเนินการตรวจสอบหรือจัดทาํรายงานตามที(กาํหนดในกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) 

19.2 นอกเหนือจากขอ้ตกลงยินยอมเกี(ยวกับการเปิดเผยขอ้มลูตามที(กาํหนดในขอ้ 19.1 ลกูคา้ตกลงจะดาํเนินการทกุวิถีทางเพื(อ
จดัใหมี้ แจง้ และจะส่งมอบหรือจดัใหมี้การส่งมอบบรรดาขอ้มลูและเอกสารทั7งหมดที(เกี(ยวขอ้งกับการดาํเนินการเกี(ยวกับ
ธุรกรรมใดๆ ตามที(รอ้งขอโดยบรษัิทฯ ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดสญัญา
ซื 7อขายลว่งหนา้ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์นายทะเบียนหลกัทรพัย ์สาํนกัหกับญัชี หน่วยงานกาํกบัดแูล หรอืบคุคลที(มีสิทธิรอ้ง
ขอขอ้มลูหรอืเอกสารดงักลา่วแก่บรษัิทฯ ทั7งนี 7 เพื(อประโยชนใ์นการป้องกนัและยบัยั7งการกระทาํอนัไมเ่ป็นธรรมหรอืพฤติกรรม
การลงทนุหรอืทาํธุรกรรมที(ไมเ่หมาะสม 
การเปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ตามที(กาํหนดในวรรคก่อนและในขอ้ 19.1 ใหข้อ้มลูของลกูคา้ดงักลา่วหมายรวมถึงแต่ไม่จาํกดั
เพียง  
(ก) ขอ้มลูที(สามารถระบคุวามมีตวัตนที(แทจ้รงิของลกูคา้และผูร้บัประโยชนจ์ากการทาํธุรกรรมของลกูคา้ทกุรายทกุทอด 
(ข) วตัถปุระสงคใ์นการทาํธุรกรรมของลกูคา้   
(ค) ขอ้มลูเกี(ยวกับการทาํธุรกรรมของลกูคา้ ไม่ว่าการทาํธุรกรรมดงักล่าวจะกระทาํผ่านบริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที(

ลูกคา้ทาํธุรกรรมเกี(ยวกับสัญญาซื 7อขายล่วงหนา้ ใหร้วมถึงข้อมูลเกี(ยวกับการซื 7อขายสินคา้ของสัญญาซื 7อขาย
ลว่งหนา้ที(ลกูคา้ซื 7อขายดว้ย  

(ง) ในกรณีที(ลูกคา้เป็นผูด้าํเนินการสั(งซื 7อขายเพื(อบุคคลอื(นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื(อ 
(Omnibus Account) ลกูคา้ตกลงยินยอมที(จะแจง้ จดัหา จดัทาํและใหข้อ้มลูตาม (ก) ถึง (ค) ของบุคคลอื(นซึ(งเป็น
ลกูคา้ที(แทจ้รงิทกุรายและทกุทอด ทั7งนี 7 เฉพาะที(ลกูคา้รูห้รอืควรรูเ้นื(องจากการเป็นผูด้าํเนินการเชน่นั7น 

พรอ้มทั7งจดัทาํคาํชี 7แจงเพื(ออธิบายรายละเอียดเกี(ยวกบัขอ้มลูดงักลา่วใหแ้ก่ บริษัทฯ  ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 
สาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์นายทะเบียนหลกัทรพัย ์สาํนักหกั
บัญชี หน่วยงานกาํกับดแูล หรือบุคคลที(มีสิทธิรอ้งขอขอ้มลูหรือเอกสารดังกล่าวในกรณีที(บริษัทฯ  ก.ล.ต. คณะกรรมการ
กาํกับตลาดทุน สาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรพัย ์ตลาดสัญญาซื 7อขายล่วงหนา้ ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์นายทะเบียน
หลักทรพัย ์สาํนักหักบญัชี หน่วยงานกาํกับดูแล หรือบุคคลที(มีสิทธิรอ้งขอขอ้มลูหรือเอกสารดงักล่าวไดมี้การรอ้งขอ หรือ
เพื(อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี(หน่วยงานดงักลา่วกาํหนด 

20. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
20.1 ลูกคา้ตกลงจะชาํระค่าธรรมเนียมที(เกี(ยวขอ้งทั7งหลาย รวมถึงค่าบริการในอัตราที(บริษัทฯ กาํหนดในเอกสารธุรกรรมที(

เกี(ยวขอ้ง หรือตามที(บริษัทฯ จะแจง้ใหล้กูคา้ทราบเป็นครั7งคราวไป โดยค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนนั7น ใหร้วมถึงแต่ไม่
จาํกัดเพียงจาํนวนเงินที(บริษัทฯ พึงตอ้งชาํระใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
สาํนักหักบัญชีหรือหน่วยงานกาํกับดูแลอื(นๆ และลูกคา้ตกลงชาํระเงินประเมิน เงินเรียกเก็บ ภาษีและอากรแสตมป์ที(
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เกี(ยวขอ้ง และค่าใชจ้่ายอื(นๆ ที(เกี(ยวขอ้งหรือเกี(ยวเนื(องกับหรอืเกิดขึ 7นจากขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7ซึ(งบริษัทฯ เขา้ทาํใน
นามของลูกคา้ และค่าใชจ้่ายทางกฎหมายทั7งหมดที(เกิดขึ 7นกับบริษัทฯ ในการบังคับภาระผูกพันใดๆ ของลูกคา้ตาม
ขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7 ทั7งนี 7 เวน้แตจ่ะตกลงกนัเป็นอยา่งอื(น โดยลกูคา้ตกลงชาํระคา่ธรรมเนียมใหบ้รษัิทฯ ตามวิธีการ 
เงื(อนไข และระยะเวลาที(บรษัิทฯ กาํหนด 

20.2 ลกูคา้ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที(กาํหนดในขอ้ 20.1 ใหแ้ก่บริษัทฯ ทนัที โดยจะตอ้งชาํระเป็นเงินที(สามารถโอน
ตอ่ไปไดโ้ดยไมมี่ขอ้จาํกดั การชาํระคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยใหก้บับรษัิทฯ จะตอ้งชาํระใหก้บับรษัิทฯ ณ ที(อยูข่องบริษัทฯ 
และภายในระยะเวลาและวิธีการที(บรษัิทฯ แจง้ใหล้กูคา้ทราบ ทั7งนี 7 คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยจะตอ้งไม่มีการหกัหรือหกั ณ 
ที(จา่ยใดๆ  

20.3 หากลกูคา้ไมช่าํระเงินจาํนวนใดใหแ้ก่บรษัิทฯ เมื(อถึงกาํหนด บรษัิทฯ มีสิทธิคิดดอกเบี 7ยบนจาํนวนเงินที(คา้งชาํระไดใ้นอตัรา
ที(บริษัทฯ ไดต้กลงไวก้ับลกูคา้ และในกรณีที(ไม่มีการตกลงกนัดงักลา่ว ใหอ้ตัราดอกเบี 7ยผิดนัดชาํระหนี7ของลกูคา้เป็นอตัรา
เท่ากับอัตราที(บริษัทฯ แจง้ต่อลูกคา้ครั7งล่าสุดโดยใหบ้ริษัทฯ มีดุลพินิจในการกาํหนดอัตราดอกเบี 7ยผิดนัดดงักล่าวเท่าที(
กฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวขอ้งอนญุาต ทั7งนี 7 ในการคาํนวณดอกเบี 7ยดงักลา่ว ใหค้ิดตามจาํนวนวนัที(ถดัจากวนัที(กาํหนด
ชาํระตามวิธีปฏิบตัิที(เป็นมาตรฐานทางธนาคารและใหค้าํนวณโดยนบัจากวนัที(ถึงกาํหนดชาํระเงินจาํนวนดงักลา่วจนถึงวนัที(
บรษัิทฯ ไดร้บัชาํระเงินจากลกูคา้จนครบถว้น 

20.4 คาํบอกกล่าวชาํระหนี7หรือคาํบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทฯ ที(ลงนามโดยกรรมการ ผูจ้ดัการ พนักงาน ตวัแทนหรือผูแ้ทนที(มี
อาํนาจของบริษัทฯ ที(ระบุจาํนวนเงินที(ถึงกาํหนดตอ้งชาํระโดยลกูคา้ ใหถื้อเป็นหลกัฐานเบื 7องตน้ของคาํบอกกลา่วชาํระหนี7
หรอืคาํบอกกลา่วใดๆ ของบรษัิทฯ ที(ถกูตอ้ง 

20.5 ในกรณีที(บริษัทฯ มีหนา้ที(ตามกฎหมาย (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงกฎหมายภาษีของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) รวมทั7งขอ้ผกูพนั หรอืขอ้สญัญาใดๆ ที(บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ทาํ
กับหน่วยงานของรฐั (ทั7งในและต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงกฎหมายภาษีของประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA))  ที(จะตอ้งหกัภาษี หรอืหกัเงินจากจาํนวนเงินใดๆ หรอืการชาํระเงินใดๆ ที(บรษัิทฯ 
จะตอ้งชาํระใหแ้ก่ลกูคา้ ลกูคา้ตกลงใหบ้ริษัทฯ มีสิทธิดาํเนินการหกัภาษี หรือหกัจาํนวนเงินดงักล่าว โดยบริษัทฯ จะไม่มี
หนา้ที(รบัผิดชอบชดเชยภาษี หรอืจาํนวนเงินดงักลา่วใหแ้ก่ลกูคา้เพิ(มเติม  

20.6 ในกรณีที(ลูกคา้มีหน้าที(ตามกฎหมาย (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงกฎหมายภาษีของประเทศ
สหรฐัอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) ที(จะตอ้งหักภาษี หรือหักเงินจากจาํนวนเงินใดๆ จาก
คา่ธรรมเนียม หรอืการชาํระเงินใดๆ ที(ลกูคา้จะตอ้งชาํระใหแ้ก่บรษัิทฯ ลกูคา้จะตอ้งแจง้ใหแ้ก่บรษัิทฯ ทราบถึงภาระดงักล่าว 
และจะตอ้งรบัผิดชอบชาํระจาํนวนเงินในส่วนที(หกัออกดงักล่าว เพิ(มเติมใหแ้ก่บริษัทฯ เพื(อใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัชาํระเงินเต็ม
จาํนวน เสมือนมิไดมี้การหกัภาษี หรอืหกัจาํนวนเงินใดๆ และจะตอ้งนาํสง่หลกัฐานใหแ้ก่บรษัิทฯ เพื(อแสดงวา่ลกูคา้ไดช้าํระ
ภาษีและนาํสง่ภาษีตามกฎหมายที(เกี(ยวขอ้งนั7นแลว้ 

20.7 จาํนวนเงินและอตัราทั7งหลายที(ระบุไวใ้นเอกสารธุรกรรมเป็นจาํนวนที(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ(ม (ถา้มี) นอกจากนี7 คูส่ญัญาฝ่าย
ที(ไดร้บัการชาํระเงินจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งจะตอ้งจดัเตรียมใบกาํกบัภาษีใหแ้ก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งเพื(อเป็นหลกัฐานการ
เรยีกเก็บภาษีมลูคา่เพิ(มตามแบบและขอ้ความที(กาํหนดไวใ้นประมวลรษัฎากร 

21. ข ้อกาํหนดอื$นๆ  
21.1 ลกูคา้ตกลงที(จะแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบตามวิธีการที(บรษัิทฯ กาํหนด ในกรณีที(มีการเปลี(ยนแปลงขอ้มลูใดๆ ในเอกสารการเปิด

บญัชีลกูคา้หรือขอ้มลูใดๆ ที(ลกูคา้ไดแ้จง้มายงับรษัิทฯ ก่อนหนา้นี 7 ทั7งนี 7 ลกูคา้ตกลงและรบัทราบว่าในการติดต่อและผกูพนั
ตนระหว่างลูกคา้และบริษัทฯ บริษัทฯ จะยึดถือข้อมูลใดๆ ซึ(งบริษัทฯ ถือว่าลูกคา้ไดใ้หไ้วแ้ก่บริษัทฯ ในกรณีที(บริษัทฯ 
เห็นสมควร บริษัทฯ มีสิทธิตรวจสอบรายละเอียด และ/หรือขอ้มลูใดๆ ที(ลกูคา้ไดใ้หไ้วแ้ก่บรษัิทฯ และ/หรือขอ้มลูที(เกี(ยวขอ้ง
กบับญัชีของลกูคา้  

21.2 ลกูคา้ตกลงยอมรบัที(จะปฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้กาํหนด และ วิธีปฏิบตัิที(บรษัิทฯ และ/หรอืเจา้ของขอ้มลูจะกาํหนดหรอืไดแ้จง้
ไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ทั7งนี 7 บริษัทฯ อาจแกไ้ขเพิ(มเติมขอ้กาํหนดและเงื(อนไขของบริษัทฯ ไดโ้ดยประกาศแกไ้ขเพิ(มเติมไว้
ในเว็บไซต ์
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21.3 ในการชาํระหนี7หรือการดาํเนินการใดๆ ในบัญชีของลูกคา้ใหก้ระทาํโดยใชเ้งินสกุลบาท ซึ(งเป็นสกุลเงินที(ถูกตอ้งตาม
กฎหมายของประเทศไทยในขณะนี7 หรอืสกลุเงินอื(นใดที(บรษัิทฯ อาจกาํหนดเพิ(มเติมในภายหลงั โดยลกูคา้ตกลงและยินยอม
ชาํระหนี7ใดๆ ที(ลกูคา้มีอยูก่บัทางบรษัิทฯ ตามวิธีการ เงื(อนไข และภายในระยะเวลาที(บรษัิทฯ กาํหนด 
ในกรณีที(จะตอ้งดาํเนินการเพื(อแลกเปลี(ยนเงินระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินต่างประเทศ ลูกค้าตกลงใหบ้ริษัทฯ 
ดาํเนินการแลกเปลี(ยนเงินตราหรือใชอ้ัตราแลกเปลี(ยนของสถาบนัการเงินที(บริษัทฯ เป็นผูก้าํหนดได ้ลูกคา้ตกลงยอมรบั
ความเสี(ยงใดๆ ตอ่ผลขาดทนุ ความสญูเสีย หรอืความเสียหาย หรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ อนัเป็นผลมาจากการแลกเปลี(ยนเงินสกุล
หนึ(งไปเป็นเงินในอีกสกลุหนึ(งที(อาจเกิดขึ 7นในบญัชีของลกูคา้ 

21.4 ในกรณีที(ลกูคา้นาํเช็ค และ/หรอื ตราสารอื(นใด มาวางไวแ้ก่บรษัิทฯ โดยมีเจตนาใหบ้รษัิทฯ นบัเป็นเงินสดนั7น บรษัิทฯ จะถือ
ว่าเช็ค และ/หรือ ตราสารอื(นใดนั7นเป็นเงินสดก็ตอ่เมื(อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค และ/หรือ ตราสารอื(นใดนั7นได้
เสียก่อน โดยบริษัทฯ จะถือว่าเช็ค และ/หรือ ตราสารอื(นใดเป็นเงินสดไดใ้นวนัที(บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินหรือขึ 7นเงินได้
แลว้ นอกจากนี7 ในกรณีที(ลกูคา้โอนเงินจากบญัชีของลกูคา้ที(เปิดไวก้บัสถาบนัการเงินอื(นมายงับรษัิทฯ บรษัิทฯ จะถือวา่เป็น
เงินสดก็ตอ่เมื(อการโอนเงินดงักลา่วเสรจ็สมบรูณแ์ละบรษัิทฯ ไดร้บัเงินนั7นๆ แลว้เทา่นั7น 

21.5 บรษัิทฯ มีสิทธิยดึหน่วงหรอืหกักลบลบหนี7ในเงิน หลกัทรพัย ์หลกัประกนั และทรพัยส์ินใดๆ ของลกูคา้ที(บรษัิทฯ ยดึถือไว ้ไม่
ว่าจะเป็นการยึดถือไวเ้พื(อเก็บรกัษาหรือเพื(อวัตถปุระสงคอื์(นก็ตาม เพื(อใชเ้ป็นหลักประกันและภายใตบ้งัคับของสิทธิยึด
หน่วงทั(วไปเพื(อประโยชนข์องบริษัทฯ หรือเพื(อหน่วยงานใดๆ ของรฐั (ทั7งในและต่างประเทศ) ทั7งนี 7 จนกว่าลกูคา้จะชาํระหนี7
ใหแ้ก่บรษัิทฯ จนครบถว้น 

21.6 ในกรณีที(บญัชีของลกูคา้ไม่มีการทาํรายการ และ/หรือมีทรพัยส์ิน และ/หรือหลกัทรพัย ์และ/หรือหลกัประกัน ในบญัชีของ
ลกูคา้ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื(อนไขที(บริษัทฯ กาํหนด บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการรกัษาบัญชี
ตามอตัราที(บรษัิทฯ กาํหนดเป็นคราวๆ โดยลกูคา้ตกลงยินยอมใหบ้รษัิทฯ มีอาํนาจหกัเงินจากบญัชีของบรษัิทเพื(อลกูคา้หรือ
บัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) ทั7งนี 7 เวน้แต่ลูกคา้จะไดช้าํระค่าธรรมเนียมดังกล่าวใหแ้ก่ 
บริษัทฯ ภายใน 14 (สิบสี() วนั นับจากที(ไดร้บัแจง้จากบริษัทฯ ถึงการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมนั7น หากบริษัทฯ ไม่สามารถหกั
เงินหรือลกูคา้ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมดงักล่าวภายใน 14 (สิบสี() วนั นับจากที(ไดร้บัแจง้จากบริษัทฯ บริษัทฯ อาจใชด้ลุพินิจที(
จะปิดบญัชีใดๆ ของลกูคา้ โดยบริษัทฯ จะแจง้ใหล้กูคา้ทราบ และในกรณีที(ทรพัยส์ินของลกูคา้ที(เหลือเป็นเงินสด (หลงัจาก
หกัคา่ทาํธุรกรรม คา่ธรรมเนียม และคา่ใชจ้า่ยอื(นๆ รวมถึงหนี7สินที(มีอยูก่บับรษัิทฯ จนครบถว้นแลว้) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใน
การคืนเงินสดดงักลา่วโดยการโอนเงินเขา้บญัชีของลกูคา้ หรือโดยเช็ค (แลว้แต่กรณี) ตามที(ลกูคา้ไดแ้จง้ไวก้บับริษัทฯ ทั7งนี 7 
บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบในความเสียหายใดๆ อนัเนื(องมาจากการดาํเนินการดงักลา่วขา้งตน้ (หากมี)  

22. การสละสิทธ ิ 
การที(ลูกคา้ หรือบริษัทฯ ไม่ไดเ้รียกใหคู้่ส ัญญาอีกฝ่ายหนึ(งปฏิบัติตามเอกสารธุรกรรม หรือเรียกใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหนึ(ง
ปฏิบัติตามเอกสารธุรกรรมล่าชา้ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ หรือการไดร้ ับการชดใช ้หรือสละซึ(งข ้อกาํหนดใดๆ ในเอกสาร
ธุรกรรม 

23. การโอนสิทธ ิ 
 ข ้อกาํหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7เป็นประโยชน์และผูกพันบริษัทฯ ลูกคา้ รวมถึงผู ้ร ับโอนและผู ้สืบสิทธิของบริษัทฯ และลูกคา้ 

อย่างไรก็ตาม ลูกคา้จะโอนหรือจาํหน่าย สิทธิ หน้าที(และ/หรือภาระผูกพันตามข้อกาํหนดและเงื(อนไขมิได ้หากไม่ไดร้บัความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน และการโอนที(ขัดกับข้อกาํหนดนี7จะไม่มีผลสมบูรณ์ 

24. กฎหมายที$ใช ้บ ังคับและอนุญาโตตุลาการ 
24.1 ขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบบันี 7ใหใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 
24.2 ในกรณีที(มีขอ้พิพาททางกฎหมายระหว่างบริษัทฯ และลกูคา้ซึ(งเกิดขึ 7นจากหรือเกี(ยวขอ้งกับขอ้กาํหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 

รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท คู่สัญญาทั7งสองฝ่ายตกลงว่าบริษัทฯ หรือลูกคา้อาจยื(นคาํรอ้งต่อ
สาํนกังาน ก.ล.ต. เพื(อขอใหมี้การชี 7ขาดขอ้พิพาทโดยอนญุาโตตลุาการแลว้แต่กรณี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที(กฎระเบียบ
ที(เกี(ยวขอ้งประกาศกาํหนด โดยสง่คาํบอกกลา่วเป็นลายลกัษณอ์กัษรถึงคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งลว่งหนา้ 
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-ข้อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื!อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนี$เท่านั$น- 
 

ข ้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการแต่งตั2งตัวแทน/นายหน้าซ ื2อขายหลักทร ัพยด์ ้วยเงนิสด 
1. ข ้อความเบี2องต้น 

1.1 ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมนี 7ทาํขึ 7นเพื(อกาํหนดเงื(อนไข สิทธิ หนา้ที( ขอ้รบัรอง ขอ้ปฏิบตัิตา่งๆ ที(เป็นการเฉพาะที(เกี(ยวกบัการใหบ้ริการ
เป็นตวัแทน/นายหนา้ซื 7อขายหลกัทรพัยด์ว้ยเงินสด 

1.2 ข้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการแต่งตั2งตัวแทน/นายหน้าซ ื2อขายหลักทร ัพยด์ ้วยเงินสดฉบับนี2 จะใช้บังคับระหว่าง
บร ิษัทฯ  แ ละลูกค้าท ันท ี เมื$อ  (ก) ลูกค้ามีค ําสั$งซ ื2อขายหลักท ร ัพยม์ายังบร ิษัทฯ  ไม่ว่าจะด้วยวิธ ีทางโท ร ศัพ ท  ์
อ ิน เทอร เ์น็ต  หร ือผ่านทางเจ้าหน้าท ี$ของบร ิษัทฯ  แ ละ (ข ) บร ิษัทฯ  ตอบร ับการให ้บร ิการแ ก่ลูกค้าไม่ว่าจะใน
รูปแบบที$เป็นลายลักษณอ์ ักษรหร ือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมร ับและตกลงผูกพ ันตามตามเงื$อนไขในข้อกาํหนดและ
เงื$อนไขเกี$ยวกับการใหบ้ร ิการด้านการเงนิ และเอกสารธุรกรรมต่างๆ  ท ี$เกี$ยวข ้อง 
ทั2งนี2 บร ิษัทฯ มีสิทธ ิในการปฏิเสธการให ้บร ิการ หากบร ิษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทาํ
ธุรกรรม หร ือการให ้บร ิการของบร ิษัทฯ  อาจขัดหร ือแ ย้งต่อกฎหมาย หร ือด้วยเหตุอ ื$น ใดแ ล้วแต่ดุลพ ินิจของ 
บร ิษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธ ิเร ียกร ้องให ้  บร ิษัทฯ ร ับผิดต่อความเสียหายใดๆ  อ ันเกิดจากการปฏิเสธการให ้บร ิการ
ของบร ิษัทฯ  เว้นแต่กรณีท ี$เกิดข ึ2นโดยการจงใจหร ือประมาทเลินเล่อของบร ิษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหร ือ
ผู้แทนของบร ิษัทฯ โดยบร ิษัทฯ จะร ับผิดชอบเพียงเทา่ท ี$ความเสียหายท ี$เกิดข ึ2นจร ิง 

1.3 ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตั7งตัวแทน/นายหนา้ซื 7อขายหลักทรพัยด์ว้ยเงินสดนี7 ซึ(งต่อไปจะเรียกว่า “ข ้อก ําหนด
เพิ$มเติมเกี$ยวกับการแต่งตั2งตัวแทน/นายหน้าซ ื2อขายหลักทร ัพย”์ รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวขอ้ง เป็นส่วนหนึ(งของ
เอกสารธุรกรรม ตามที(ไดนิ้ยามไวใ้นขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้นการเงินที(ลกูคา้ไดต้กลงทาํกับบรษัิทฯ 
(“ข้อกาํหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการใหบ้ร ิการด้านการเงนิ”) 

2. คาํจาํกัดความ 
2.1 เวน้แต่จะไดมี้การนิยามไวเ้ป็นการเฉพาะในขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน คาํดังต่อไปนี7ใหมี้

ความหมายตามที(ไดนิ้ยามไวด้งัตอ่ไปนี7 
(ก) “ซ ื2อ” ใหห้มายความรวมถึง การจองซื 7อหลกัทรพัยด์ว้ย  
(ข) “บัญชีซ ื2อ ข ายห ลักท ร ัพ ย ์” หรือ Securities Trading Account หมายถึง บัญชีซื 7อขายหลักทรัพยท์ี(ลูกคา้เปิดกับ 

บรษัิทฯ ไมว่า่จะเป็นการซื 7อขายหลกัทรพัยผ์่านอินเทอรเ์น็ตหรอืไมก็่ตาม 
(ค) “หลักทร ัพย ”์ หมายถึง หลกัทรพัยต์ามประเภทที(ระบุไวใ้นพ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ และใหห้มายความรวมถึงแต่ไม่จาํกดั

เฉพาะตราสารหนี7อื(นๆ หรือหลกัฐานแสดงสิทธิในทรพัยส์ินของกองทนุรวม และตราสารหรอืสิทธิอื(นใดตามที(กาํหนด
ไวใ้นหรอืที(ไดร้บัอนญุาตตามพ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวขอ้ง ทั7งนี 7 คาํวา่ “หลกัทรพัย”์ ให้
หมายรวมถึงหลกัทรพัยท์ี(อยูใ่นระหวา่งการออกและเสนอขาย ดอกผล เงินปันผลและสิทธิอื(นๆ ของหลกัทรพัยน์ั7นๆ ดว้ย 

(ง) “เอกสารกองทุนรวม” หมายถึง คูมื่อผูล้งทนุ หนงัสือชี 7ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ หนงัสือชี 7ชวนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั 
ขอ้มลูภาษีหรือเงื(อนไข ภาระและประโยชนท์างภาษีที(เกี(ยวขอ้ง และ/หรือเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวกับหรือใชใ้นการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุที(บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุที(เกี(ยวขอ้งไดจ้ดัทาํขึ 7นแลว้รวมถึงรายละเอียดในใบคาํสั(งซื 7อ ขายคืน 
และ/หรอืสบัเปลี(ยนหน่วยลงทนุ 

3. การแต่งตั2ง 
3.1 ลกูคา้ตกลงแต่งตั7งและมอบอาํนาจใหบ้ริษัทฯ เป็นตวัแทน และ/หรือ นายหนา้โดยชอบดว้ยกฎหมายของลกูคา้ รวมทั7งใหมี้

อาํนาจแตง่ตั7งตวัแทนชว่ง ในการดาํเนินการใดๆ ที(เกี(ยวกบัหลกัทรพัยใ์นทกุกรณีไมว่า่ในหรอืนอกตลาดหลกัทรพัย ์ซึ(งรวมถึง
การซื 7อขาย การจาํหน่าย จา่ยโอน การเก็บรกัษา การสง่มอบหรอืรบัมอบหลกัทรพัย ์หรอืการดาํเนินการเกี(ยวกบัหลกัประกัน 
ตลอดจนทาํการชาํระเงินค่าซื 7อหลกัทรพัย ์รบัเงินค่าขายหลกัทรพัย ์ชาํระและรบัชาํระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และ
คา่ใชจ้า่ยใดๆ อนัเกี(ยวกบัการซื 7อขายหลกัทรพัย ์การจาํหน่ายจา่ยโอน การเก็บรกัษา การสง่มอบหรอืรบัมอบหลกัทรพัยข์อง
ลกูคา้ การรบัและ/หรอืการปฏิบตัิตามคาํสั(งของลกูคา้ไมว่า่ดว้ยวาจา หรอืลายลกัษณอ์กัษร และคาํสั(งอื(นใดที(เกี(ยวขอ้ง หรือ
เกี(ยวเนื(องกบัการซื 7อขายหลกัทรพัยใ์นบญัชีซื 7อขายหลกัทรพัยใ์ดๆ ของลกูคา้ที(ไดเ้ปิดไวก้บับรษัิทฯ ภายในวงเงินซื 7อขาย การ
เปิดบญัชีกบับรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุที(เกี(ยวขอ้งเพื(อการซื 7อ  ขายคืน  หรอืสบัเปลี(ยนหน่วยลงทนุและรายการตา่งๆ ที(
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เกี(ยวเนื(องกับหน่วยลงทนุในกองทนุรวม และบริษัทฯ ตกลงรบัทาํการเป็นตวัแทนและ/หรือนายหนา้ในการดาํเนินการตา่งๆ 
ขา้งตน้ใหแ้ก่ลกูคา้ ภายใตข้อ้กาํหนดและเงื(อนไขที(ระบไุวใ้นขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงิน รวมถึง
ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั7งตวัแทน/นายหนา้ซื 7อขายหลกัทรพัยฉ์บบันี 7 

3.2 ลูกคา้ตกลงใหส้ัตยาบันและยอมรบัที(จะผูกพันในการใดๆ ที(บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนช่วงไดก้ระทาํไปในฐานะตัวแทน/
นายหนา้ของลูกคา้ตามขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการ
แตง่ตั7งตวัแทน/นายหนา้ซื 7อขายหลกัทรพัยฉ์บบันี 7 

3.3 เวน้แต่จะไดมี้การตกลงระหว่างบริษัทฯ และลกูคา้เป็นอย่างอื(น ลกูคา้จะตอ้งทาํการซื 7อขายหลกัทรพัยห์รือดาํเนินการใดๆ 
เกี(ยวกบัหลกัทรพัยผ์่านทางบญัชีเพื(อการทาํธุรกรรมเทา่นั7น 

4. การส่งมอบและการชาํระเงนิ 
4.1 ลกูคา้ตกลงสง่มอบหลกัทรพัยใ์หบ้รษัิทฯ เพื(อการสง่มอบหลกัทรพัยท์ี(ขาย และลกูคา้ตกลงชาํระเงินแก่บรษัิทฯ เพื(อการชาํระ

เงินคา่หลกัทรพัยท์ี(ซื 7อหรอืยินยอมใหบ้รษัิทฯ หกัเงินจากบญัชีของบรษัิทเพื(อลกูคา้หรอืบญัชีธนาคารเพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิกบั
บรษัิท (ตามแตก่รณี) เต็มตามจาํนวนที(ลกูคา้จะตอ้งชาํระเพื(อการชาํระเงินคา่หลกัทรพัยท์ี(ซื 7อ หรอืนาํหลกัทรพัยจ์ากบญัชีซื 7อ
ขายหลักทรัพยข์องลูกคา้ไปส่งมอบในกรณีที(ลูกคา้สั(งขายหลักทรัพยด์ังกล่าว เพื(อใหบ้ริษัทฯ สามารถทาํการส่งมอบ
หลักทรพัยแ์ละชาํระเงินค่าซื 7อหลักทรพัยไ์ดต้ามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือหน่วยงานกาํกับดูแลที(เกี(ยวขอ้งโดย
ลกูคา้ตกลงรบัทราบวา่การดาํเนินการดงักลา่วจะเป็นไปตามขอ้กาํหนด ระยะเวลา และเงื(อนไขที(บริษัทฯ กาํหนด และบรษัิทฯ 
จะไมด่าํเนินการชาํระราคาคา่ซื 7อขายหลกัทรพัยเ์ป็นบางสว่น (Partial Settlement) 

4.2 ในกรณีที(ลูกคา้ไม่สามารถจัดหาหลักทรพัยม์าส่งมอบใหแ้ก่บริษัทฯ เพื(อการส่งมอบหลักทรพัยเ์มื(อมีการขายหลักทรพัย ์
หรือไม่สามารถชาํระเงินสาํหรับหลักทรัพยท์ี(ซื 7อตามหลักเกณฑท์ี(กาํหนดไวข้้อ 4.1 ข้างตน้ บริษัทฯ มีสิทธิดาํเนินการ
ดงัตอ่ไปนี7 
(ก) ในกรณีของการขายหลกัทรพัย ์บรษัิทฯ มีสิทธิดาํเนินการซื 7อหลกัทรพัยเ์พื(อการส่งมอบตามราคาที(บรษัิทฯ เห็นสมควร 

และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการดงักลา่วจากบญัชีของบริษัทเพื(อลกูคา้หรือบญัชีธนาคาร
เพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิกบับรษัิท (ตามแตก่รณี) แลว้ดาํเนินการสง่มอบหลกัทรพัยเ์พื(อปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของลกูคา้ 
และนาํเงินที(ไดร้บัมานั7นเครดิตเขา้ในบัญชีของบริษัทเพื(อลูกคา้หรือบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท 
(ตามแตก่รณี) หรอืบรษัิทฯ อาจดาํเนินการยืมหลกัทรพัยใ์นนามของลกูคา้เพื(อส่งมอบและเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมและ
คา่ใชจ้า่ยที(เกิดขึ 7นเนื(องจากการยืมหลกัทรพัยห์รอืการจดัหาหลกัประกนั หรอืบรษัิทฯ อาจดาํเนินการยืมหลกัทรพัยใ์ดๆ 
ในบญัชีซื 7อขายหลกัทรพัย ์ทั7งนี 7 ในการดาํเนินการดงักลา่วบริษัทฯ มีสิทธิดาํเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้หรือบอกกลา่ว
ใหล้กูคา้ทราบ หรอืขอรบัความยินยอมจากลกูคา้  

(ข) ในกรณีของการซื 7อหลกัทรพัย ์บริษัทฯ มีสิทธิยอมรบัการสง่มอบหลกัทรพัย ์และเรียกเก็บเงินจากบญัชีของบรษัิทเพื(อ
ลูกคา้หรือบญัชีธนาคารเพื(อตดับญัชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) เต็มตามจาํนวนที(ลกูคา้จะตอ้งชาํระสาํหรบั
ค่าใชจ้่ายใดๆ อนัเนื(องมาจากหลกัทรพัยท์ี(ลกูคา้ซื 7อไว ้โดยบริษัทฯ อาจดาํเนินการขายหลกัทรพัยด์งักล่าวในราคาที(
บริษัทฯ เห็นสมควร และนาํเงินที(ไดร้บัเครดิตเขา้ในบญัชีของบริษัทเพื(อลกูคา้หรือบญัชีธนาคารเพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิ
กับบริษัท (ตามแต่กรณี) ทั7งนี 7 ในการดาํเนินการดงักลา่วบริษัทฯ มีสิทธิดาํเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้หรือบอกกลา่วให้
ลกูคา้ทราบ หรอืขอรบัความยินยอมจากลกูคา้ 

ในกรณีดงักล่าวขา้งตน้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ จะเรียกเก็บจากบญัชีของบริษัทเพื(อลกูคา้หรือบญัชีธนาคารเพื(อ
ตดับญัชีอตัโนมตัิกบับรษัิท (ตามแตก่รณี) และสาํหรบัจาํนวนเงินที(ลกูคา้ยงัคา้งชาํระอยูน่ั7นจะถือวา่เป็นหนี7ที(ถึงกาํหนดชาํระ
แลว้ในวนันั7น ซึ(งลกูคา้ตอ้งชาํระค่าปรบัตามอตัราที(ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด และดอกเบี 7ยแก่บริษัทฯ ตามอตัราดอกเบี 7ยที(
บรษัิทฯ ไดก้าํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป โดยบรษัิทฯ จะคาํนวณดอกเบี 7ยไปจนกวา่บรษัิทฯ จะไดร้บัชาํระหนี7ครบถว้นแลว้ 

4.3 นอกเหนือไปจากกรณีตามขอ้ 4.1 ในกรณีที(ลกูคา้ตกลงมอบหมายใหบ้รษัิทฯ ดาํเนินการชาํระราคาคา่ซื 7อขายหลกัทรพัยผ์่าน
กองทุนรวมโดยใหบ้ริษัทฯ นาํเงินที(ไดร้บัจากการขายหลกัทรพัยไ์ปซื 7อหน่วยลงทนุของกองทุนรวมที(ลูกคา้กาํหนดเพื(อการ
บริหารผลตอบแทน หรือใหบ้ริษัทฯ ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที(ลกูคา้กาํหนดเพื(อนาํเงินไปชาํระค่าซื 7อหลกัทรพัย์
ของลกูคา้ หรอืในกรณีที(ลกูคา้มีหนงัสือแจง้เปลี(ยนแปลงขอ้มลูเกี(ยวกบักองทนุรวมที(ใชใ้นการชาํระคา่ซื 7อขายหลกัทรพัย ์หรอื
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มีคาํสั(งในภายหลงัตกลงมอบหมายใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินการชาํระราคาค่าซื 7อขายหลกัทรพัยผ์่านกองทนุรวมดงักล่าว เวน้แต่
ลกูคา้จะมีคาํสั(งเป็นอยา่งอื(น การชาํระคา่ซื 7อขายหลกัทรพัยจ์ะเป็นไปดงัตอ่ไปนี7 
(ก) ในการชาํระเงินค่าซื 7อหลักทรพัยข์องลูกคา้ ลูกคา้ตกลงมอบหมายใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทนุรวมที(ลกูคา้กาํหนด และนาํเงินที(ไดร้บัมาชาํระค่าซื 7อหลกัทรพัยข์องลกูคา้ ในกรณีที(เงินที(ไดร้บัจากการขายคืน
หน่วยลงทนุไม่เพียงพอที(จะชาํระคา่ซื 7อหลกัทรพัย ์ลกูคา้ตกลงวา่ลกูคา้ยงัคงมีภาระผกูพนัตอ้งชาํระคา่ซื 7อหลกัทรพัย์
ใหแ้ก่บรษัิทฯใหเ้พียงพอกบัมลูคา่หลกัทรพัยท์ี(ซื 7อทั7งจาํนวนตามที(กาํหนดไวใ้นขอ้ 4.1  

(ข) ในกรณีลกูคา้ขายหลกัทรพัย ์ลกูคา้ตกลงมอบหมายใหบ้ริษัทฯ นาํเงินที(ไดร้บัจากการขายหลกัทรพัยท์ั7งจาํนวนมาซื 7อ
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที(ลกูคา้กาํหนด 

ในกรณีที(บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนปฏิเสธคาํสั(งซื 7อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที(ลูกคา้กาํหนด ลูกคา้
รบัทราบวา่  บรษัิทฯ จะดาํเนินการชาํระราคารายการซื 7อขายหลกัทรพัยต์ามที(กาํหนดไวใ้นขอ้ 4.1 
ลกูคา้ตกลงว่าบญัชีธนาคารเพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิกับบริษัทและบญัชีธนาคารที(ลกูคา้ใชใ้นการรบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมที(ลกูคา้กาํหนดกบับรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนั ในกรณีที(ตอ่มาภายหลงัลกูคา้
มีการเปลี(ยนแปลงบญัชีธนาคารที(ลกูคา้ใชใ้นการรบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที(ลกูคา้กาํหนดกับบริษัท
หลักทรัพยจ์ัดการกองทุน ลูกคา้ตอ้งแจง้เปลี(ยนแปลงขอ้มูลต่อบริษัทฯ เป็นลายลักษณอ์ักษรเพื(อขอเปลี(ยนแปลงบัญชี
ธนาคารเพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิกบับริษัท ซึ(งการเปลี(ยนแปลงดงักลา่วจะมีผลตอ่เมื(อลกูคา้ไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ ถึงการ
เปลี(ยนแปลงดงักลา่วแลว้เทา่นั7น 
ลกูคา้รบัทราบวา่การดาํเนินการเพื(อการชาํระราคาคา่ซื 7อขายหลกัทรพัยผ์่านกองทนุรวมโดยวิธีการตามขอ้ 4.3 นี 7 มีคา่ใชจ้า่ย
ที(เกี(ยวขอ้งอาทิเช่น ค่านายหนา้ซื 7อขายหลกัทรพัย ์ค่าธรรมเนียมในการซื 7อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม
และค่าใชจ้่ายอื(นๆ ที(เกี(ยวขอ้ง (ซึ(งต่อไปนี7จะรวมเรียกว่า “ค่าใช้จ่ายเกี$ยวกับการด ําเนินการซ ื2อขายหลักทร ัพย ์ผ่าน
กองทุน”) ลกูคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัทฯ หกัเงินในบญัชีธนาคารเพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิกับบริษัทเพื(อชาํระคา่ใชจ้่ายเกี(ยวกบั
การดาํเนินการชาํระราคาคา่ซื 7อขายหลกัทรพัยผ์่านกองทนุนั7นได ้
ในการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที(ลกูคา้กาํหนด หากภายหลงัการขายคืนหน่วยลงทนุ จาํนวนหน่วยลงทนุของลกูคา้
ที(เหลืออยู่มีจาํนวนนอ้ยกว่าจาํนวนหน่วยลงทนุขั7นต ํ(าที(ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งถือไวต้ามที(เอกสารกองทนุรวมกาํหนด (ถา้มี) 
ลกูคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัทฯ ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที(ลกูคา้กาํหนดที(เหลือทั7งหมดและใหโ้อนเงินที(ไดร้บัจาก
การขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วเขา้บญัชีธนาคารเพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิกบับรษัิทตอ่ไป 

5. การดาํเนินการของบร ิษัทฯ 
5.1 ลกูคา้รบัทราบและตกลงว่า บริษัทฯ อาจทาํรายการเกี(ยวกับหลกัทรพัยใ์นบญัชีซื 7อขายหลกัทรพัยข์องลกูคา้ได ้ทั7งในฐานะ

ตวัการหรือในฐานะตวัแทน บริษัทฯ มีสิทธิที(จะซื 7อหรือขายหลกัทรพัยท์ี(บริษัทฯ ถืออยู่ และ/หรือที(บริษัทฯ เป็นตวัแทนและ/
หรอืนายหนา้ของผูอื้(นใหก้บัลกูคา้ได ้

5.2 ลูกคา้รบัทราบและตกลงว่า ในกรณีที(เป็นการสั(งซื 7อ ขายคืน หรือสับเปลี(ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมภายใตก้ารบริหาร
จัดการของบริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุนใดๆ การชาํระค่าซื 7อหรือรบัชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนการอื(นใดที(
เกี(ยวขอ้งกับหน่วยลงทนุดงักล่าว ลกูคา้ไดม้อบหมายและแต่งตั7งบริษัทฯ ใหเ้ป็นตวัแทนและผูร้บัมอบอาํนาจของลกูคา้ใน
การกระทาํการทั7งหลายขา้งตน้ตามขอบอาํนาจที(ระบุไวใ้นหนังสือมอบอาํนาจในเรื(องนี 7ถึงบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุที(
เกี(ยวขอ้ง ลกูคา้ไดร้บัทราบ อ่านและเขา้ใจเอกสารกองทนุรวม และยอมรบัว่าการเพิ(ม/ลดทรพัยส์ินของกองทนุรวม การคืน
ผลประโยชนข์องกองทุนรวม การส่งมอบทรพัยส์ินของกองทนุรวมและการจัดทาํและจัดส่งรายงานต่างๆ ซึ(งเกี(ยวขอ้งกับ
หน่วยลงทนุของกองทนุรวม รวมทั7งกรณีอื(นๆ จะตอ้งอยู่ภายใตข้อ้กาํหนดและเงื(อนไขของเอกสารกองทนุรวมดว้ย ลกูคา้ได้
รบัทราบและเขา้ใจคาํเตือนและการเปิดเผยในเรื(องต่างๆ เช่น ความเสี(ยงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ ความเสี(ยงในการ
ลงทนุของกองทนุรวม หรอืความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เป็นตน้ และตกลงยินยอมผกูพนัตนและปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและ
เงื(อนไขของเอกสารกองทนุรวมดงักลา่วทกุประการ 
ลกูคา้รบัทราบวา่การซื 7อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุหนึ(งๆ อาจ
ไมส่ามารถดาํเนินการไดใ้นกรณีที(ลกูคา้และบคุคลที(มีสว่นเกี(ยวขอ้งกบัลกูคา้ไดถื้อหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเกินกวา่หนึ(งใน
สามของจาํนวนหน่วยลงทนุที(จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั7งหมดของกองทนุรวม หรอืเกินกวา่หลกัเกณฑต์ามที(กฎหมายกาํหนด 

5.3 ลกูคา้ตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์เงื(อนไข และวิธีการในการซื 7อขายหน่วยลงทนุตามที(บริษัทฯ ประกาศ
กาํหนดเป็นครั7งคราวไป 
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รายงานการเปิดเผยความเสี$ยง 
รายงานฉบบันี 7จดัเตรียมขึ 7นเพื(อช่วยใหท้่านมีความเขา้ใจถึงความเสี(ยงที(อาจเกิดขึ 7นจากการทาํธุรกรรมซื 7อขายหลกัทรพัย ์(รวมถึง 

การขายหลกัทรพัยโ์ดยไม่มีหลกัทรพัยใ์นครอบครอง) และท่านควรเขา้ใจในภาระภาษีที(เกิดขึ 7นจากการเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าวครบถว้นดีแลว้ 
ทั7งนี 7 ในกรณีที(ท่านมีขอ้สงสยัประการใด ท่านควรปรึกษาที(ปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษี เกี(ยวกับการทาํธุรกรรมซื 7อขายหลักทรพัย์
ดงักลา่ว 

โดยการเขา้ทาํขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตั7งตัวแทน/
นายหนา้ซื 7อขายหลกัทรพัยด์ว้ยเงินสด ถือว่าลูกคา้ไดร้บัทราบและเขา้ใจในขอ้ความที(ปรากฏในรายงานฉบบันี 7 ก่อนที(จะเริ(มทาํการซื 7อขาย
หลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื แหลง่กลางซื 7อขายหลกัทรพัยอื์(นใด 

ในการซื 7อขายหลกัทรพัยอ์าจมีความเสี(ยงสงู เนื(องจากความผันผวนของตลาดหลกัทรพัย ์และความเสี(ยงในเรื(องของการขาดทนุก็
เป็นสิ(งที(เป็นสาระสาํคัญ ทาํนองเดียวกับราคาของหลกัทรพัยซ์ึ(งมีความผันผวน และอาจทาํใหร้าคาหลกัทรพัยต์ัวใดตัวหนึ(งไม่มีมลูค่าเลย 
ดงันั7น ท่านจึงตอ้งพรอ้มที(จะรบัความเสี(ยงนี 7  นอกจากนี7 ท่านควรเขา้ทาํรายการซื 7อขายต่อเมื(อท่านไดเ้ขา้ใจถึงลกัษณะและขอบเขตของสิทธิ 
ภาระผกูพนั และความเสี(ยงที(เกี(ยวขอ้งอยา่งครบถว้นเสียก่อน ยกตวัอยา่งเชน่ ในกรณีของใบสาํคญัแสดงสิทธิอนพุนัธซ์ึ(งทา่นไมส่ามารถที(จะใช้
สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิอนพุันธไ์ดห้ลงัวนัที(หมดอายุ  นอกจากนี7 ท่านควรตอ้งพิจารณาดว้ยว่ารายการซื 7อขายนั7นๆ เหมาะสมกับท่าน
หรือไม่อย่างไร  โดยพิจารณาจากวตัถปุระสงคก์ารลงทนุและสถานะทางการเงินของท่านเอง รวมทั7ง ควรปรกึษาที(ปรกึษาทางกฎหมายธุรกิจ 
และภาษีของทา่นก่อนทาํธุรกรรมซื 7อขายหลกัทรพัยใ์ดๆ อีกทั7งทา่นไดร้บัทราบถึงลกัษณะความเสี(ยงตา่งๆ อนัอาจเกิดไดจ้ากการขายหลกัทรพัย์
โดยไม่มีหลกัทรพัยใ์นครอบครอง เช่น ความผันผวนขึ 7นลงของดชันีตลาดหลกัทรพัย ์ความผันผวนของมลูคา่หลกัทรพัย ์ความเสี(ยงอนัอาจเกิด
จากการเปลี(ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที(เกี(ยวขอ้งตา่งๆ กบัธุรกรรมการยืมและใหยื้มหลกัทรพัยแ์ละการขายหลกัทรพัยโ์ดยไม่
มีหลกัทรพัยใ์นครอบครองนี7 

สาํหรบับคุคลตา่งดา้วที(ถือหุน้ที(กาํหนดใหค้นไทยเป็นผูถื้อและคนไทยที(ถือหุน้ที(กาํหนดใหบ้คุคลตา่งดา้วเป็นผูถื้อนั7น บคุคลดงักลา่ว
อาจไม่มีสิทธิในการลงทะเบียนเป็นผูถื้อกรรมสิทธิ�ในหุน้ดงักล่าวในนามของตนได ้ทั7งนี 7 ขึ 7นอยู่กับสดัส่วนการถือกรรมสิทธิ�ของบุคคลตา่งดา้ว
ของบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัยน์ั7นๆ และในกรณีที(หุน้นั7นไมไ่ดล้งทะเบียนในชื(อของบคุคลดงักลา่ว บคุคลดงักลา่วก็จะไม่มีสิทธิไดร้บัประโยชนใ์ดๆ 
จากผูอ้อกหลกัทรพัยน์ั7น อนัไดแ้ก่ เงินปันผล และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เป็นตน้ และสาํหรบับคุคลที(กระทาํการใดๆ เพื(อประโยชนข์อง
บคุคลตา่งดา้วในการรบัสิทธิดงักลา่วอาจไดร้บัโทษทางอาญา และหากทา่นเป็นบคุคลตา่งดา้วที(ถือหุน้ที(กาํหนดใหค้นไทยเป็นผูถื้อ หรอืเป็นคน
ไทยที(ถือหุน้ที(กาํหนดใหบ้คุคลตา่งดา้วเป็นผูถื้อ ท่านตอ้งยอมรบัถึงบรรดาความเสี(ยงทั7งหมดที(อาจเกิดขึ 7นจากการถือครองหุน้ดงักลา่ว อีกทั7ง
ตอ้งยอมรบัดว้ยว่า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทหลกัทรพัย ์     หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกัด  ไม่สามารถช่วยเหลือท่านไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ 
เพื(อใหท้า่นไดม้าซึ(งสิทธิใดๆ ในหุน้ดงักลา่วจากผูอ้อกหลกัทรพัย ์

นอกจากนี7 บรรดาทรพัยส์ินและมลูค่าของทรพัยส์ินในบัญชีของท่านนั7นจะไม่ไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายว่าดว้ยสถาบัน
คุม้ครองเงินฝากหรอือยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองจากหน่วยงานรฐับาลอื(นใด หรอืการประกนัภยัใดๆ 

สาํหรบัผูถื้อบญัชีมารจิ์ 7น (ระบบเครดติบาลานซ)์ นอกเหนือจากความเสี(ยงขา้งตน้  ทา่นไดร้บัแจง้และรบัทราบถึงเรื(องดงัตอ่ไปนี7 
 การกูยื้มเงินเพื(อการลงทนุ ถือไดว้า่เป็นการดาํเนินการอยา่งหนึ(งเพื(อเพิ(มผลทางการเงิน วิธีการที(จะทาํใหไ้ดร้บักาํไรจาก

การเพิ(มผลทางการเงินนั7น ผลตอบแทนที(ไดร้บัจากการลงทนุดงักลา่วจะตอ้งสงูกว่าตน้ทนุของเงินที(กูยื้มมา นอกจากนี7 
กลวิธีในการเพิ(มผลทางการเงินก็อาจทาํใหเ้กิดผลกาํไรหรือขาดทนุในการลงทนุก็ได ้ทั7งนี 7 หากตอ้งการผลตอบแทนทาง
การเงินสงูมากเทา่ใด ความเป็นไปไดท้ี(จะเกิดผลกาํไรหรอืผลขาดทนุก็จะยิ(งเพิ(มมากขึ 7นเทา่นั7น 

 มลูคา่ของหลกัทรพัยท์ี(วางเป็นหลกัประกนั จะถกูทาํการปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจบุนัตามราคาปิดของหลกัทรพัยน์ั7นๆ ซึ(งการ
ปรบัปรุงมลูคา่หลกัทรพัยด์งักลา่วอาจจะสง่ผลใหอ้าํนาจซื 7อของทา่นเพิ(มขึ 7นหรอืลดลงได ้

รายงานฉบบันี 7 มิไดจ้ดัทาํขึ 7นโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื(อเปิดเผยบรรดาความเสี(ยงและแงม่มุที(เป็นสาระสาํคญัทั7งหมดที(เกี(ยวขอ้งกับการ
ทาํธุรกรรมซื 7อขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยห์รอืแหลง่กลางซื 7อขายหลกัทรพัยอื์(นใด 
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-ข้อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื!อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนี$เท่านั$น- 
 

ข ้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการแต่งตั2งตัวแทนซื2อขายสัญญาซื2อขายล่วงหน้า 
1. ข ้อความเบื2องต้น 

1.1 ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมนี 7ทาํขึ 7นเพื(อกาํหนดเงื(อนไข สิทธิ หนา้ที( ขอ้รบัรอง ขอ้ปฏิบตัิตา่งๆ ที(เป็นการเฉพาะที(เกี(ยวกบัการใหบ้รกิาร
เป็นตวัแทนซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ที(บรษัิทฯ จะใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ 

1.2 ข ้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการแต่งตั2งตัวแทนซื2อขายสัญญาซื2อขายล่วงหน้าฉบับนี2 จะใช้บังคับระหว่างบร ิษัทฯ 
และลูกค้า ท ันท ี เมื$อ  (ก) ลูกค้ามีคาํสั$งซ ื2อขายสัญญาซื2อขายล่วงหน้ามายังบร ิษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธ ีทางโทรศัพท  ์
อ ินเทอร เ์น็ต หร ือผ่านทางเจ้าหน้าท ี$ของบร ิษัทฯ  และ (ข) บร ิษัทฯ  ตอบร ับการให ้บร ิการแ ก่ลูกค้าไม่ว่าจะใน
รูปแบบที$เ ป็นลายลักษณอ์ ักษรหร ือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมร ับและตกลงผูกพ ันตามเงื$อนไขในข้อก ําหนดและ
เงื$อนไขเกี$ยวกับการใหบ้ร ิการด้านการเงนิ และเอกสารธุรกรรมต่างๆ  ท ี$เกี$ยวข ้อง 
ท ั2งนี2 บร ิษัทฯ มีสิทธ ิในการปฏิเสธการให ้บร ิการ หากบร ิษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทาํ
ธุรกรรม หร ือการให ้บร ิการของบร ิษัทฯ  อาจขัดหร ือแย้งต่อกฎหมาย หร ือด้วยเหตุอ ื$นใดแล้วแต่ดุลพ ินิจของ
บร ิษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธ ิเร ียกร ้องใหบ้ร ิษัทฯ ร ับผิดต่อความเสียหายใดๆ  อ ันเกิดจากการปฏิเสธการให ้บร ิการ
ของบร ิษัทฯ เว้นแต่กรณีท ี$เกิดข ึ2นโดยการจงใจหร ือประมาทเลินเล่อของบร ิษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหร ือ
ผู้แทนของบร ิษัทฯ   โดยบร ิษัทฯ จะร ับผิดชอบเพียงเทา่ท ี$ความเสียหายท ี$เกิดข ึ2นจร ิง 

1.3 ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตั7งตวัแทนซื 7อขายสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้นี 7 ซึ(งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อก ําหนดเพิ$มเติม
เกี$ยวกับการแต่งตั2งตัวแทนซื2อขายสัญญาซื2อขายล่วงหน้า” รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวขอ้ง เป็นส่วนหนึ(งของเอกสาร
ธุรกรรม ตามที(ไดนิ้ยามไวใ้นข้อกาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้นการเงินที(ลูกคา้ไดต้กลงทาํกับบริษัทฯ 
(“ข้อกาํหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการใหบ้ร ิการด้านการเงนิ”) 

2. คาํจาํกัดความ 
2.1 เวน้แต่จะไดมี้การนิยามไวเ้ป็นการเฉพาะในขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน คาํดังต่อไปนี7ใหมี้

ความหมายตามที(ไดนิ้ยามไวด้งัตอ่ไปนี7  
(ก) “การซ ื2อขายสัญญาซื2อขายล่วงหน้า” หมายถึง การซื 7อขายสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ การจบัคู่คาํสั(งซื 7อและคาํสั(งขาย

ซึ(งดาํเนินการโดยบรษัิทฯ และไดร้บัการยืนยนัจากตลาดสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้และสาํนกัหกับญัชี 
(ข) “จ ําน วน การ ถือ คร อ งสัญญาซื2อ ข ายล่วงหน้าสูงสุด ” (Position Limit) หมายถึง จาํนวนฐานะสัญญาซื 7อขาย

ล่วงหนา้แบบหนึ(งแบบใดหรือหลายแบบรวมกันที(ลกูคา้พึงถือครองหรือที(ลกูคา้พึงมีภาระหนี7สิน ตลอดจนมีคาํสั(งซื 7อ
ขายสัญญาซื 7อขายล่วงหนา้ที(ยังไม่ไดมี้การส่งมอบหรือชาํระเงินหรือที(ลูกคา้พึงมีภาระหนา้ที(ความรบัผิดชอบโดย
ประการอื(นต่อบริษัทฯ ได ้ตามที(บริษัทฯ กาํหนด ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการกาํหนดจาํนวนการถือครองสญัญาซื 7อขาย
ล่วงหนา้สงูสดุเป็นมลูค่าตัวเงินหรือจาํนวนของสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้สงูสุดที(ถือครองได ้โดยใหอ้ยู่ในดลุพินิจของ
บรษัิทฯ ในการกาํหนดจาํนวนการถือครองสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้สงูสดุดงักลา่วแตเ่พียงผูเ้ดียว 

(ค) “ฐานะสัญญาซื2อขายล่วงหน้า” หมายถึง ภาระผูกพนัหรือสิทธิของบคุคลหนึ(งอนัเนื(องมาจากการซื 7อขายสญัญาซื 7อ
ขายลว่งหนา้ ณ เวลาใดเวลาหนึ(ง 

(ง) “ทร ัพยส์ินของลูกค้า” หมายถึง ทรพัยส์ินอย่างหนึ(งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี7ซึ(งบริษัทฯ ยอมรบัใหเ้ป็น
ทรพัยส์ินของลกูคา้ และเทา่ที(กฎหมายที(เกี(ยวขอ้งอนญุาตใหเ้ป็นทรพัยส์ินของลกูคา้ 
(1) ทรพัยส์ินที(บริษัทฯ ไดร้บัมาหรือมีไวเ้พื(อเป็นหลกัประกันหรือประกันในการปฏิบตัิตามสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ที(

ลกูคา้ไดซื้ 7อขายไว ้
(2) กาํไรหรอืสิทธิประโยชนอื์(นใดของลกูคา้อนัเนื(องมาจากการซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ของลกูคา้ 
(3) ใบรบัของคลงัสินคา้ ใบตราสง่หรอืตราสารอื(นใดที(แสดงสิทธิในทรพัยส์ินที(บรษัิทฯ ถือไวเ้พื(อลกูคา้ เพื(อประโยชน์

ในการสง่มอบหรอืเนื(องมาจากการรบัมอบสินคา้ตามสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ของลกูคา้ 
(4) เงินสด หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์ินอื(นที(บรษัิทฯ ไดร้บัจากลกูคา้เพื(อการชาํระราคาสินคา้ที(จะรบัมอบตามสญัญาซื 7อ

ขายล่วงหนา้ของลูกคา้ หรือที(บริษัทฯ ไดร้บัไวเ้พื(อลูกคา้อันเนื(องมาจากการส่งมอบสินคา้ตามสญัญาซื 7อขาย
ลว่งหนา้ของลกูคา้ 
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(5) เงินที(เหลือจากการขายหลักทรพัยข์องลูกคา้ที(บริษัทฯ ถือไวเ้พื(อลูกคา้ อันเนื(องมาจากการผิดขอ้กาํหนดและ
เงื(อนไขเกี(ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั7งตวัแทนซื 7อขายสญัญาซื 7อ
ขายลว่งหนา้ฉบบันี 7ของลกูคา้ 

(6) ทรพัยส์ินอื(นใดที(มีสภาพคลอ่งตามที( ก.ล.ต. และ/หรอืคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 
(จ) “ล้างฐานะสัญญาซื2อขายล่วงหน้า” (Close Out) หมายถึง การปลดสิทธิและภาระหนา้ที(ตามสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้

ที(มีอยู่ใหห้มดไปโดยการเขา้ทาํความตกลงขึ 7นใหม่เพื(อเป็นการลา้งผลของสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้นั7น ซึ(งรวมถึงแต่ไม่
จาํกัดเพียง การเขา้ทาํสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ขึ 7นใหม่ซึ(งมีผลในทางตรงกันขา้ม หรือโดยวิธีการอื(นใดตามที(สาํนักหกั
บัญชีกาํหนด ทั7งนี 7 ไม่รวมถึงการส่งมอบและการชาํระเงินที(ถึงกาํหนดชาํระแลว้ซึ(งคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งตอ้ง
ดาํเนินการกบัคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งในการลา้งฐานะสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ดงักลา่ว 

(ฉ) “เวลาปิดทาํการซ ื2อขายภาคปกติ” หมายถึง เวลาปิดทาํการซื 7อขายสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ภาคบ่าย (Afternoon 
Session) ตามที(ตลาดสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้กาํหนด 

(ช) “หลักประกัน ” (Margin) หมายถึง หลักประกันในรูปของเงินสด พันธบัตรรฐับาล ตั�วเงินคลัง หรือทรพัยส์ินอื(นใด
ตามที( ก.ล.ต. และ/หรอืคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนดใหเ้ป็นหลกัประกนัในการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนด
เพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั7งตวัแทนซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้นี 7ของลกูคา้ ซึ(งบรษัิทฯ ไดย้อมรบัใหเ้ป็นหลกัประกนั 
และเทา่ที(กฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวขอ้งอนญุาตใหเ้ป็นหลกัประกนั 

(ซ) “หลักประกันเร ิ$มต้น” (Initial Margin) หมายถึง จาํนวนหลกัประกันขั7นต ํ(าที(ลกูคา้ตอ้งวางไวห้รือมอบใหเ้พื(อการซื 7อ
ขายสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ ในอตัราและมลูค่าที(บริษัทฯ กาํหนด ทั7งนี 7 การกาํหนดอตัราและมลูค่าของหลักประกัน
เริ(มตน้ดงักลา่วใหอ้ยูใ่นดลุพินิจของบรษัิทฯ แตเ่พียงผูเ้ดียว 

(ฌ) “ห ลักป ร ะกัน ร ักษาสภาพ ” (Maintenance Margin) หมายถึง จาํนวนหลักประกันขั7นต ํ(าที(ลูกค้าต้องดาํรงไว้
ตลอดเวลาเพื(อการซื 7อขายสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ ในอตัราและมลูค่าที(บริษัทฯ กาํหนด ทั7งนี 7 การกาํหนดอตัราและ
มลูคา่ของหลกัประกนัรกัษาสภาพดงักลา่วใหอ้ยูใ่นดลุพินิจของบรษัิทฯ แตเ่พียงผูเ้ดียว 

3. การร ับทราบและความเข ้าใจของลูกค้า 
ลกูคา้รบัทราบและเขา้ใจวา่ 
3.1 ในกรณีที(บริษัทฯ ใหข้้อมูล คาํปรึกษาหรือคาํแนะนาํใดๆ บริษัทฯ ไม่ไดใ้หค้าํยืนยัน คาํรับรองหรือรับประกันเกี(ยวกับ

ผลตอบแทน ผลกาํไรหรอืขาดทนุจากการลงทนุ ความเหมาะสมหรอืความเสี(ยงที(เกี(ยวกับการลงทนุ  ความถกูตอ้งครบถว้น
ของขอ้มลูหรอืคาํแนะนาํที(ใหด้งักลา่ว หรอืผลทางภาษีจากการซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ ลกูคา้รบัทราบและเขา้ใจวา่   

(ก)  การใหค้าํปรกึษาของบริษัทฯ นั7นเป็นการใหค้าํปรกึษาที(เกี(ยวกับการซื 7อขายสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ของลกูคา้ที(มีกับ
บรษัิทฯ และมีวตัถปุระสงคเ์พื(อใหล้กูคา้สามารถประเมินการลงทนุและตดัสินใจลงทนุดว้ยตนเองเทา่นั7น  

(ข)  ลกูคา้ไม่ไดย้ึดถือหรอือาศยัขอ้มลู คาํแนะนาํหรอืการสื(อสารใดๆ ของบริษัทฯ ในลกัษณะเป็นคาํปรกึษาที(เกี(ยวกบัการ
ลงทนุหรอืคาํแนะนาํใหเ้ขา้ทาํสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้  

(ค)  ขอ้มลูที(ใหแ้ก่ลกูคา้รายอื(นๆ อาจแตกตา่งไปจากคาํปรกึษาที(ใหแ้ก่ลกูคา้ และ  
(ง)  ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับข้อมูลการลงทุนเพื(อประโยชน์ของบริษัทฯ เองหรือการลงทุนของกรรมการ 

พนกังาน ตวัแทนหรอืผูแ้ทนของบรษัิทฯ 
3.2 บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตวัแทนหรือผูแ้ทนของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรอื บริษัทในเครอืแหง่ใดแหง่หนึ(งของบริษัทฯ (ถา้มี) 

อาจมีฐานะสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ และอาจมีความประสงคท์ี(จะเขา้ทาํการซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ซึ(งเป็นสญัญาตาม
รายการซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ที(บรษัิทฯ ดาํเนินการในนามของลกูคา้ ในกรณีดงักลา่ว บรษัิทฯ จะแจง้ใหล้กูคา้ทราบ
และขอรบัความยินยอมจากลกูคา้ 

3.3 บรษัิทฯ อาจโอนบญัชีของลกูคา้ไปยงั  
(ก)  บญัชีอื(นของลกูคา้ (ถา้มี) ทั7งนี 7 ไมว่า่บรษัิทฯ จะเป็นผูด้าํเนินการหรอืจดัการบญัชีของลกูคา้ดงักลา่วหรอืไมก็่ตาม  
(ข)  บญัชีของบรษัิทฯ หรอื  
(ค)  บญัชีของตวัแทนซื 7อขายสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้รายอื(นซึ(งเป็นสมาชิกของตลาดสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้และสาํนักหกั

บัญชี โดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หรือตามขอ้ตกลงอื(น หรือคาํสั(งที(ลกูคา้ไดใ้หไ้ว ้ในกรณีตามขอ้ (ค) นี 7ใหบ้ริษัทฯ 
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หลดุพน้จากภาระหนา้ที(ของบริษัทฯ ตามขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนด
เพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั7งตวัแทนซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ฉบบันี 7 เมื(อไดมี้การโอนบญัชีของลกูคา้ 

3.4 ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย บรษัิทฯ อาจมีดลุพินิจที(จะพิจารณาไม่รบัการโอนหรอืจดัสรรสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ที(ตวัแทนซื 7อ
ขายสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้รายอื(นจะไดโ้อนหรือจดัสรรใหแ้ก่บริษัทฯ ซึ(งหากบริษัทฯ ไดพิ้จารณาตดัสินใจยอมรบัการโอน
หรอืการจดัสรรสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ดงักลา่ว จากตวัแทนซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้รายอื(น ใหส้ญัญาซื 7อขายลว่งหนา้
รายการนั7นๆ มีผลผูกพนัลกูคา้ในทนัทีที(บริษัทฯ ไดร้บัการโอนหรือจดัสรรสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ดังกล่าวเพื(อการส่งมอบ
และ/หรือการชาํระเงิน ไม่ว่าจะไดมี้การยืนยันจากลูกคา้แลว้หรือไม่ก็ตาม ทั7งนี 7 บริษัทฯ ไม่จาํตอ้งรบัผิดในบรรดาความ
เสียหาย ตน้ทนุ ค่าใชจ้่าย หรือความเสียหายใดๆ ที(เกิดขึ 7นจากการโอนหรือจดัสรรสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ดงักล่าว เวน้แต่
เป็นกรณีที(เกิดขึ 7นจากการจงใจหรอืความประมาทเลินเลอ่ของบรษัิทฯ กรรมการ พนกังาน ตวัแทนหรอืผูแ้ทนของบรษัิทฯ 

3.5 บริษัทฯ อาจดาํเนินการ หรือมีคาํสั(งใหบ้คุคลภายนอกดาํเนินการเกี(ยวกับสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้และการซื 7อขายสญัญาซื 7อ
ขายล่วงหนา้ในตลาดสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ในนามของลกูคา้ และบริษัทฯ อาจแบ่งค่าธรรมเนียมหรือจาํนวนเงินอื(นๆ ที(
เกี(ยวข้องกับสัญญาซื 7อขายล่วงหน้าและการซื 7อขายสัญญาซื 7อขายล่วงหน้าใหก้ับบุคคลดังกล่าว ตามที(บริษัทฯ เห็นว่า
เหมาะสมและเท่าที(กฎหมายอนญุาต โดยบริษัทฯ รวมทั7งกรรมการ พนักงาน ตวัแทนหรือผูแ้ทนของบริษัทฯ ไม่จาํตอ้งรบัผิดตอ่
ลกูคา้สาํหรบัการกระทาํหรือการงดเวน้กระทาํใดๆ ของบคุคลภายนอกที(จดัการแทนลกูคา้ เวน้แตเ่ป็นกรณีที(เกิดขึ 7นจากการ
จงใจหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ ซึ(งเกี(ยวกับการจัดจา้ง การมอบหมายหรือมีคาํสั(งต่อบุคคลภายนอกในการ
จดัการแทนลกูคา้ดงักลา่ว 

3.6 ลกูคา้ไม่มีความสมัพนัธโ์ดยตรงกับตลาดสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้หรือสาํนักหกับญัชีแต่อย่างใด และการซื 7อขายสญัญาซื 7อ
ขายล่วงหนา้จะดาํเนินการผ่านทางบริษัทฯ ทั7งนี 7 ไม่ว่าในการเขา้ทาํรายการซื 7อขายสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้นั7น บริษัทฯ ได้
กระทาํการตามคาํสั(งเพื(อหรอืในนามของลกูคา้ 

3.7 ลกูคา้ไดร้บัเอกสารดงัต่อไปนี7จากบรษัิทฯ และรบัรองวา่บรษัิทฯ ไดอ้ธิบายถึงความเสี(ยงที(อาจเกิดขึ 7นจากการซื 7อขายสญัญา
ซื 7อขายลว่งหนา้แลว้ 

(ก) เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี(ยง (Risk Disclosure Statement) หรือเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี(ยงเฉพาะ 
(Product Risk Disclosure Statement) ที(บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํตามที(กฎหมายกาํหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งส่งใหแ้ก่ลกูคา้ตาม
พ.ร.บ. สญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ และกฎหมายที(เกี(ยวขอ้ง 

(ข) เอกสารชี 7แจงการเปิดบญัชีเพื(อการซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ 
3.8 เพื(อประโยชนใ์นการจัดส่งเอกสารหรือรายงานใดๆ การคาํนวณมลูค่าฐานะสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ดว้ยการปรบัมลูค่าให้

สอดคลอ้งกบัมลูคา่ตลาดที(เป็นจรงิ การคาํนวณมลูคา่หลกัประกนั การเรยีกและวางหลกัประกัน หรอืการอื(นใดอนัจาํเป็นต่อ
การปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั7งตวัแทน
ซื 7อขายสัญญาซื 7อขายล่วงหนา้ฉบับนี 7 และ/หรือ กฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวขอ้ง คู่สัญญาตกลงใหถื้อว่าการซื 7อขาย
สญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ที(เกิดขึ 7นหลงัเวลาปิดทาํการซื 7อขายภาคปกติ เป็นการซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ที(เกิดขึ 7นในวนัทาํ
การถดัไป 

4. จาํนวนการถือครองสัญญาซื2อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) 
4.1 บริษัทฯ มีสิทธิที(จะกาํหนดจาํนวนการถือครองสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้สงูสดุสาํหรบัสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้แบบหนึ(งแบบใด

หรือหลายแบบรวมกัน ที(ลกูคา้อาจก่อหนี7และภาระผกูพนัต่อบริษัทฯ ในระยะเวลาใดๆ ในดลุพินิจของบริษัทฯ ทั7งนี 7 บริษัทฯ 
มีดลุพินิจแต่เพียงผูเ้ดียวที(จะกาํหนดหรือเปลี(ยนแปลงจาํนวนการถือครองสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้สงูสดุ ในเวลาใดก็ไดโ้ดย
ไม่จาํเป็นตอ้งไดร้บัความยินยอมจากลกูคา้หรือบอกกล่าวแก่ลกูคา้เป็นการล่วงหนา้ ทั7งนี 7 การกาํหนดจาํนวนการถือครอง
สญัญาซื 7อขายล่วงหนา้สงูสดุของลกูคา้ดงักล่าว ไม่เป็นการจาํกัดความรบัผิดของลกูคา้ที(เกิดขึ 7นจริงภายใตข้อ้กาํหนดและ
เงื(อนไขเกี(ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงินหรอืที(เกี(ยวเนื(องกบัขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั7งตวัแทนซื 7อขายสญัญาซื 7อ
ขายลว่งหนา้นี 7 
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4.2 ลกูคา้ตกลงวา่มลูคา่ของหนี7และภาระผกูพนัทั7งหมดที(ลกูคา้อาจก่อขึ 7นหรอืมีอยูก่บับรษัิทฯ ภายใตข้อ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบั
การแตง่ตั7งตวัแทนซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ฉบบันี 7 ไมว่า่สาํหรบัสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้แบบหนึ(งแบบใดหรอืหลายแบบ
รวมกนัจะตอ้งไมเ่กินจาํนวนการถือครองสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้สงูสดุ 

4.3 บรษัิทฯ จะคาํนวณมลูคา่ฐานะสญัญาซื 7อขายของลกูคา้ทกุวนัทาํการ ณ เวลาปิดทาํการซื 7อขายภาคปกติดว้ยการปรบัมลูค่า
ใหส้อดคลอ้งกับมลูค่าตลาดที(เป็นจริง (Mark to Market) ตามแนวทางและวิธีการที(บริษัทฯ กาํหนดและเท่าที(กฎหมายที(
เกี(ยวขอ้งอนญุาต 

4.4 บริษัทฯ อาจตรวจสอบฐานะสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ของลกูคา้ที(คงคา้งอยู่กบับรษัิทฯ ตามที(เห็นสมควร และในกรณีที(ฐานะ
สญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ของลกูคา้มีจาํนวนเกินกว่าจาํนวนการถือครองสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้สงูสดุที(บรษัิทฯ กาํหนดไว ้ไม่
ว่าในเวลาใดๆ บริษัทฯ มีสิทธิที(จะใชดุ้ลพินิจพิจารณาสุทธิหรือปรบั (Netting) ฐานะสัญญาซื 7อขายล่วงหน้าของลูกคา้ 
ปฏิเสธคาํสั(งของลกูคา้ เรียกหลักประกันเพิ(ม ลา้งฐานะสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ทั7งหมดที(มีขึ 7นตามขอ้กาํหนดและเงื(อนไข
เกี(ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั7งตวัแทนซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ฉบบันี 7 
หรือดาํเนินการอย่างหนึ(งอย่างใดหรือหลายอย่างที(บรษัิทฯ พิจารณาว่าเหมาะสมเพื(อใหล้กูคา้มีจาํนวนการถือครองสญัญา
ซื 7อขายล่วงหนา้ตามที(บริษัทฯ กาํหนด โดยการดาํเนินการของบรษัิทฯ ดงักล่าวใหถื้อเป็นคา่ใชจ้่ายของลกูคา้เอง และลกูคา้
ตกลงว่าลกูคา้จะไม่คดัคา้นการดาํเนินการของบริษัทฯ และจะไม่เรียกรอ้งความเสียหายหรือค่าเสียหายใดๆ ที(เกิดขึ 7นจาก
บรษัิทฯ แตอ่ยา่งใด 

5. หลักประกัน 
5.1 เพื(อเป็นประกันการชาํระหนี7และการปฏิบัติตามภาระหนา้ที(ที(ลกูคา้มีอยู่กับบริษัทฯ ลูกคา้ตกลงมอบหลักประกันเริ(มตน้ 

(Initial Margin) และหลกัประกนัเพิ(มเติมอื(นใดใหแ้ก่บรษัิทฯ ในจาํนวน อตัรา รูปแบบ วิธีการและภายในระยะเวลาที(บรษัิทฯ 
กาํหนดและอาจเรียกรอ้งจากลูกคา้เป็นครั7งคราว โดยอยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผูเ้ดียว ในการกาํหนดเรียกรอ้ง
หลักประกันเอาจากลูกคา้ โดยหลักประกันที(ลูกคา้ตกลงส่งมอบใหก้ับบริษัทฯ นั7น จะตอ้งเป็นหลักประกันที(ปราศจาก
ขอ้จาํกดัหรอืเงื(อนไข และสทุธิซึ(งไมมี่การหกัลดใดๆ ทั7งสิ 7น และหลกัประกนัที(บรษัิทฯ กาํหนดหรอืเรยีกเอาจากลกูคา้ดงักลา่ว
อาจเป็นหลกัประกนัสาํหรบัสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้แบบหนึ(งแบบใดหรอืหลายแบบรวมกนัก็ได ้ลกูคา้ตกลงวา่ลกูคา้ไมมี่สิทธิ
ที(จะยกเลิก เพิกถอนหรอืขอรบัคืนหลกัประกนัดงักลา่ว เวน้แตบ่รษัิทฯ จะตกลงเป็นประการอื(น 

5.2 บริษัทฯ จะคาํนวณมลูค่าหลกัประกันทุกวันทาํการ ณ เวลาปิดทาํการซื 7อขายภาคปกติตามแนวทางและวิธีการที(บริษัทฯ 
กาํหนดและเทา่ที(กฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวขอ้งอนญุาต 

5.3 ลูกคา้ตกลงว่าลูกคา้จะดาํรงอัตราหรือมลูค่าหลักประกันรกัษาสภาพ (Maintenance Margin) ตามที(บริษัทฯ กาํหนดไว้
ตลอดเวลา และหาก ณ เวลาปิดทาํการซื 7อขายภาคปกติของวนัทาํการใดๆ อตัราหรอืมลูคา่ของหลกัประกนัของลกูคา้มีอตัรา
หรือมลูค่าลดลงนอ้ยกว่าหลักประกันรักษาสภาพไม่ว่าจะดว้ยเหตุประการใดก็ตาม ลูกคา้ตกลงที(จะจัดหาและส่งมอบ
หลกัประกันเพิ(มเติมใหก้ับบริษัทฯ ตามที(บริษัทฯ เรียกรอ้ง โดยลกูคา้จะตอ้งวางหลกัประกันเพิ(มเติมตามที(บริษัทฯ รอ้งขอ
ดงักล่าวก่อนเวลาปิดทาํการซื 7อขายภาคปกติไม่นอ้ยกว่าหนึ(งชั(วโมงในวนัทาํการถัดจากวนัที(หลกัประกันของลกูคา้มีอตัรา
หรือมูลค่าลดลงน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพและบริษัทฯ ไดเ้รียกใหลู้กคา้วางหลักประกันเพิ(มเติม ทั7งนี 7 เพื(อให้
หลกัประกนัของลกูคา้มีอตัราหรอืมลูคา่ไมต่ ํ(ากวา่อตัราหรอืมลูคา่หลกัประกนัเริ(มตน้ 

5.4 บริษัทฯ อาจเรียกรอ้งใหลู้กคา้มอบหลักประกันเพิ(มเติมใหแ้ก่บริษัทฯ ในระหว่างวันทาํการซื 7อขายสาํหรบัสญัญาซื 7อขาย
ล่วงหนา้แตล่ะประเภทหรือบางประเภทในจาํนวนอตัราหรือมลูคา่และภายในระยะเวลาที(บริษัทฯ กาํหนดโดยการพิจารณา
กาํหนดดงักลา่วใหอ้ยูใ่นดลุพินิจของบรษัิทฯ แตเ่พียงผูเ้ดียว 

5.5 ภาระหนา้ที(ของลกูคา้ที(จะตอ้งสง่มอบและวางหลกัประกันใหก้บับรษัิทฯ จะสิ 7นสดุลงเมื(อขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการ
ใหบ้รกิารดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั7งตวัแทนซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ฉบบันี 7สิ 7นผลผกูพนั 
และลกูคา้ไดช้าํระเงินทั7งหมดที(พงึตอ้งชาํระใหแ้ก่บรษัิทฯ จนครบถว้น และลกูคา้ไมมี่ภาระหนา้ที(ใดๆ ที(ยงัคา้งอยูก่บับรษัิทฯ 

6. การส่งมอบและการชาํระเงนิ 
6.1 ลูกค้าต้องชาํระเงินหรือส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื 7อขายล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯ เพื(อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตาม

ภาระหนา้ที(ในการชาํระเงินหรือส่งมอบสินคา้ตามสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ที(เกี(ยวขอ้งตามที(ตลาดสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ 
สาํนกัหกับญัชี หรอืกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวขอ้งกาํหนดตอ่ไป 
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6.2 การชาํระเงินภายใตส้ัญญาซื 7อขายล่วงหนา้ ใหลู้กคา้ชาํระเงินในวนัที(ครบกาํหนดชาํระ ในมลูค่า ณ วันกาํหนดชาํระเงิน
ดงักลา่ว ณ สถานที(ที(บรษัิทฯ กาํหนด โดยเงินที(ชาํระจะตอ้งเป็นเงินที(สามารถโอนต่อไปไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดั และไมมี่การหกั
ทอนใดๆ  ตามวิธีการที(เป็นหลกัปฏิบตัิในการชาํระเงินในตลาดสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้และสาํนกัหกับญัชี เวน้แตบ่รษัิทฯ จะ
กาํหนดเป็นอยา่งอื(น ในกรณีการสง่มอบสินคา้ภายใตส้ญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ (ซึ(งเป็นกรณีที(ไมใ่ชก่ารชาํระเงิน) ลกูคา้จะตอ้ง
ส่งมอบสินคา้ในวนัที(ครบกาํหนด โดยปราศจากขอ้จาํกัดหรือเงื(อนไขใดๆ และไม่มีการหกัทอนตามวิธีการที(เป็นหลกัปฏิบตัิ
สาํหรบัภาระผกูพนัที(เกี(ยวขอ้งในตลาดสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้และสาํนกัหกับญัชี เวน้แตบ่รษัิทฯ กาํหนดเป็นประการอื(น 

7. การดาํเนินการเมื$อมีการผิดนัด 
7.1 เมื(อเกิดเหตแุหง่การผิดนดั บรษัิทฯ มีสิทธิที(จะดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ(ง หรอืหลายอยา่งตามที(กาํหนดไวใ้นขอ้ 11.3 ของ

ขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงิน ซึ(งรวมถึงการดาํเนินการดงัตอ่ไปนี7  
(ก) ยกเลิก ปฏิเสธหรอืเพิกถอนคาํสั(งที(ยงัไมไ่ดด้าํเนินการ หรอืสั(งใหมี้การลา้งฐานะสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ตามคาํสั(งนั7น 
(ข) ลา้งฐานะสัญญาซื 7อขายล่วงหนา้ของลูกคา้ทั7งหมดที(ทาํขึ 7นตามขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้น

การเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั7งตวัแทนซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ฉบบันี 7 
7.2 เมื(อเกิดเหตแุหง่การผิดนดัและบรษัิทฯ ดาํเนินการลา้งฐานะสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ของลกูคา้ทั7งหมดที(ทาํขึ 7นตามขอ้กาํหนด

และเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตั7งตวัแทนซื 7อขายสญัญาซื 7อขาย
ล่วงหนา้ฉบับนี 7ตามขอ้ 7.1 (ข) ใหบ้ริษัทฯ เลิกและชาํระบัญชีสัญญาซื 7อขายล่วงหนา้ทั7งหมดที(มีขึ 7นตามขอ้กาํหนดและ
เงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงข้อกาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตั7งตัวแทนซื 7อขายสัญญาซื 7อขาย
ลว่งหนา้ฉบบันี 7 

7.3 เมื(อมีการเลิกและชาํระบญัชีสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ทั7งหมดที(มีขึ 7นตามขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้น
การเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั7งตวัแทนซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ฉบบันี 7 

(ก) คู่สญัญายงัไม่จาํตอ้งชาํระเงินหรือดาํเนินการส่งมอบใดๆ ภายใตข้อ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้น
การเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั7งตวัแทนซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ฉบบันี 7ที(มีการบอกเลิกและ
ชาํระบัญชี และใหภ้าระผูกพันในการชาํระเงินหรือส่งมอบของคู่สัญญาภายใตข้อ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการ
ใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตั7งตวัแทนซื 7อขายสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ฉบบันี 7ที(มี
การบอกเลิกและชาํระบญัชีดงักลา่วเป็นไปตามขั7นตอนการดาํเนินการชาํระหนี7ในขอ้ 7.3 นี 7  

(ข) เมื(อมีการเลิกและชาํระบญัชีสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ ใหบ้ริษัทฯ ทาํการคาํนวณจาํนวนหรอืมลูคา่ของสิทธิภาระหนา้ที(
คูส่ญัญาทั7งสองฝ่ายมีตอ่กนัภายใตข้อ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติม
เกี(ยวกับการแต่งตั7งตวัแทนซื 7อขายสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ฉบบันี 7ที(มีการบอกเลิกและชาํระบญัชีดังต่อไปนี7ในทันทีที(
สามารถจะดาํเนินการไดภ้ายหลังจากที(มีการเลิกและชาํระบัญชีสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ (1) ใหบ้ริษัทฯ คาํนวณหา
จาํนวนตน้ทนุ ผลขาดทนุหรือกาํไรทั7งหมด ภายใตส้ญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ที(บริษัทฯ มีขอ้ผูกพนัตอ้งส่งมอบหรือชาํระ
เงินใหก้ับลกูคา้เพื(อการชาํระหนี7หากมิไดมี้การบอกเลิกหรือชาํระบญัชีสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้แต่ละสญัญาดงักล่าว 
และ (2) ใหบ้รษัิทฯ คาํนวณหาจาํนวนของตน้ทนุ ผลขาดทนุหรอืกาํไรทั7งหมด ภายใตส้ญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ที(บรษัิทฯ 
จะมีสิทธิไดร้บัการส่งมอบหรือชาํระเงินจาํนวนดังกล่าวจากลูกคา้เพื(อการชาํระหนี7หากมิไดมี้การบอกเลิกหรือชาํระ
บัญชีสัญญาซื 7อขายล่วงหนา้แต่ละสัญญา ทั7งนี 7 บนสมมตุิฐานว่าไดมี้การปฏิบตัิตามเงื(อนไขบงัคับก่อนแต่ละขอ้ที(
เกี(ยวขอ้งกับสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้เป็นที(เรียบรอ้ยแลว้ และไดพิ้จารณาถึงราคาตลาดที(ประกาศหรือราคาที(กาํหนด
เป็นทางการโดยตลาดสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้หรือสาํนักหกับญัชีในวนัที(ทาํการคาํนวณหรือวันที(ถัดจากวนัที(ทาํการ
คาํนวณตามความเหมาะสม 

(ค) หากผลจากการคาํนวณที(ไดใ้นขอ้ 7.3 (ข) (Y) สงูกว่าผลจากการคาํนวณที(ไดใ้นขอ้ 7.3 (ข) (X) ใหถื้อว่าส่วนต่างดัง
กล่าวคือผลขาดทนุจากการลา้งฐานะสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ และหากผลจากการคาํนวณที(ไดใ้นขอ้ 7.3 (ข) (X) สงู
กวา่ผลจากการคาํนวณที(ไดใ้นขอ้ 7.3 (ข) (Y) ใหถื้อวา่สว่นตา่งคือผลกาํไรจากการลา้งฐานะสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ 

(ง) ภายหลงัจากการคาํนวณในขอ้ (ข) และ (ค) ใหบ้รษัิทฯ รวมผลกาํไรหรอืขาดทนุที(คาํนวณไดจ้ากการคาํนวณในขอ้ (ข) 
และ (ค) ทั7งหมดเขา้ดว้ยกันเป็นจาํนวนยอดสทุธิจาํนวนเดียวที(ลกูคา้พึงตอ้งจ่ายใหแ้ก่บริษัทฯ หรือจาํนวนที(บริษัทฯ 
พงึตอ้งจา่ยใหแ้ก่ลกูคา้ (“มูลค่าในการล้างฐานะสัญญาซื2อขายล่วงหน้า” หรอื Close Out Amount”) 
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(จ) หากจาํนวนยอดสทุธิของมลูคา่ในการลา้งฐานะสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้เป็นจาํนวนบวก (Positive Amount) ใหล้กูคา้มี
หนา้ที(จะตอ้งจา่ยเงินจาํนวนดงักลา่วใหแ้ก่บรษัิทฯ และหากจาํนวนยอดสทุธิของมลูคา่ในการลา้งฐานะสญัญาซื 7อขาย
ล่วงหนา้เป็นจาํนวนติดลบ (Negative Amount) ใหบ้ริษัทฯ มีหนา้ที(จะตอ้งจา่ยเงินจาํนวนดงักลา่วใหแ้ก่ลกูคา้ ณ สิ 7น
วนัทาํการถดัจากการเลิกและชาํระบญัชีสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ โดยบรษัิทฯ จะตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบถึงมลูคา่ในการ
ลา้งฐานะสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ที(คูส่ญัญาฝ่ายหนึ(งฝ่ายใดมีสิทธิไดร้บัชาํระเงิน ในทนัทีหลงัจากที(ทาํการคาํนวณแลว้
เสรจ็ 
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การเปิดเผยความเสี$ยงจากการซ ื2อขายสัญญาซื2อขายล่วงหน้า 
ลกูคา้ตกลงรบัทราบว่าการซื 7อขายสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้มีความเสี(ยง และลกูคา้จะเขา้ทาํรายการซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้

ต่อเมื(อลกูคา้ไดเ้ขา้ใจถึงหลกัการรายละเอียดการซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้และพิจารณาไตรต่รองโดยรอบคอบแลว้ว่าการซื 7อขายสญัญา
ซื 7อขายล่วงหนา้เหมาะสมกบัประสบการณ ์ฐานะการเงิน วตัถปุระสงค ์แหล่งเงินทนุ และปัจจยัอื(นที(เกี(ยวขอ้งของตน นอกจากนี7 ลกูคา้ควรจะ
เขา้ใจเงื(อนไขและรายละเอียดขอ้กาํหนดของสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ซึ(งลกูคา้จะเขา้ทาํการซื 7อขายและผูกพันตน เช่น ประเภทหรือชนิดของ
สินคา้หรือตัวแปรอา้งอิง (Underlying Assets/Variables) ขนาดของสัญญา (Contract Size/Unit/Multiplier) ประเภทของสัญญา อาทิ พุท 
ออปชั(น (Put Options) หรือคอล ออปชั(น (Call Options) และเงื(อนไขในการใชส้ิทธิ เป็นตน้ ว่าเหมาะสมกับความตอ้งการและความเสี(ยงที(
พิจารณาไวห้รือไม่ โดยลกูคา้ควรคาํนึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะ และผลขาดทนุที(อาจเกิดขึ 7น รวมถึงเขา้ใจอย่างถ่องแทเ้กี(ยวกับ
คา่ธรรมเนียมการใหบ้รกิาร หรอืคา่ธรรมเนียมอื(นใดที(ลกูคา้มีหนา้ที(ตอ้งชาํระ นอกจากนี7 ลกูคา้รบัทราบวา่ในการซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้
นั7น ลกูคา้อาจประสบปัญหาการขาดทนุเกินกวา่จาํนวนที(ลกูคา้ไดฝ้ากไวก้บับรษัิทฯ   
 ความเสี$ยงเกี$ยวกับหลักประกัน   การซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้มีความเสี(ยงสงู โดยในกรณีการซื 7อขายสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ฟิว

เจอรส์นั7น จาํนวนหลกัประกันเบื 7องตน้ (Initial Margin) ที(วางไวมี้มลูค่านอ้ยกวา่มลูคา่ของสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ หากตลาดการซื 7อขาย
สัญญาซื 7อขายล่วงหนา้มีการเปลี(ยนแปลงเพียงเล็กนอ้ย ลูกคา้อาจมีโอกาสไดร้บัผลกาํไรจากการซื 7อขายสัญญาซื 7อขายล่วงหนา้เป็น
จาํนวนมากภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว แต่ในทางกลบักนั ลกูคา้อาจไดร้บัผลกระทบอยา่งมากจากการวางหลกัประกนัที(วางไวห้รือจะได้
วางไวก้ับบริษัทฯ ซึ(งลกูคา้อาจตอ้งรบัภาระการขาดทนุจากการวางหลกัประกนัเริ(มตน้และหลกัประกันรกัษาสภาพใดๆ ที(ลกูคา้วางไวก้บั
บรษัิทฯ เพื(อรกัษาฐานะสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ของตนอยา่งไม่จาํกดั  และหากตลาดการซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้เคลื(อนไหวในทาง
ตรงกนัขา้มกบัฐานะสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ของลกูคา้ หรอืสง่ผลใหอ้ตัราหลกัประกนัเพิ(มสงูขึ 7น บรษัิทฯ อาจเรยีกใหล้กูคา้วางหลกัประกัน
รกัษาสภาพเพิ(มเติมภายในระยะเวลาอนัสั7นเพื(อการรกัษาฐานะสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ของลกูคา้ หากลกูคา้ไม่สามารถวางหลกัประกนั
เพิ(มเติมไดภ้ายในระยะเวลาที(บริษัทฯ กาํหนด บริษัทฯ อาจดาํเนินการลา้งสถานะของลกูคา้ และอาจส่งผลใหล้กูคา้ตอ้งรบัภาระการ
ขาดทนุ นอกจากนี7 ลกูคา้ยงัคงตอ้งรบัผิดต่อจาํนวนเงินส่วนที(ขาดอยู่ใหค้รบถว้นดว้ย  นอกจากนี7 ในกรณีที(ลกูคา้มีฐานะสญัญาซื 7อขาย
ล่วงหนา้ไม่ว่าดว้ยตนเองหรือผ่านบุคคลอื(นเกินกว่าจาํนวนที(ตลาดสัญญาซื 7อขายล่วงหนา้กาํหนด และลูกคา้ไม่ดาํเนินการลา้งฐานะ
สญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ตามที(ไดร้บัแจง้จากบรษัิทฯ บรษัิทฯ อาจดาํเนินการลา้งฐานะของลกูคา้และอาจสง่ผลใหล้กูคา้ตอ้งรบัภาระขาดทนุ
อย่างไม่จาํกัด โดยบริษัทฯ อาจกาํหนดมาตรการในเรื(องจุดบังคับขาย (Force Close) เพิ(มเติมตามเงื(อนไขที(ไดต้กลงกันไวใ้นสัญญา
แตง่ตั7งตวัแทนซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตหรือระเบียบวิธีปฏิบตัิในการซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ โดยที(หาก
มลูค่าหลกัประกันของลกูคา้ลดลงจนถึงจดุบงัคบัขาย บริษัทฯ จะเรียกใหล้กูคา้วางหลกัประกันเพิ(มในระหว่างเวลาทาํการซื 7อขาย ซึ(งหาก
ลูกคา้ไม่นาํหลักประกันมาวางเพิ(มภายในระยะเวลาที(ไดต้กลงกันไวต้ามเงื(อนไขหรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิที(จะ
ดาํเนินการลา้งฐานะสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ของลกูคา้ ซึ(งลกูคา้ยงัคงตอ้งรบัผิดชอบต่อผลขาดทนุที(เกิดขึ 7นจากการลา้งฐานะสญัญาซื 7อ
ขายลว่งหนา้นั7นเชน่กนั 

 ในสว่นของการซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ออปชั(นนั7น ผูข้ายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ออปชั(นไดร้บัคา่พรีเมี(ยมจากผูซื้ 7อสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ 
และมีภาระผูกพันที(จะตอ้งทาํตามสัญญาหากผู้ซื 7อเลือกที(จะใชส้ิทธิ ผู้ขายสัญญาซื 7อขายล่วงหน้ามีหน้าที(ตอ้งวางเงินหลักประกัน 
(Margin) โดยหากผูข้ายสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ยงัไม่ไดท้าํการลา้งฐานะ เมื(อผูซื้ 7อสัญญาซื 7อขายล่วงหนา้ใชส้ิทธิ ผูข้ายสญัญาซื 7อขาย
ลว่งหนา้จะตอ้งชาํระเงินเทา่กบัจาํนวนเงินที(คาํนวณไดจ้ากสว่นตา่งระหวา่งราคาใชส้ิทธิกบัราคาหรือมลูคา่ของสินคา้หรอืตวัแปรที(เป็นอยู่ 
ณ เวลาใดเวลาหนึ(ง หรอืชว่งเวลาใดเวลาหนึ(งในอนาคตตามที(กาํหนดไวใ้นสญัญา (Cash Settlement) หรอื ในกรณีที(สามารถดาํเนินการ
ไดภ้ายใตข้อ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแต่งตั7งตวัแทนซื 7อขายสญัญาซื 7อ
ขายล่วงหนา้ฉบบันี 7 ผูข้ายสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ตอ้งทาํการรบัหรือสง่มอบสินคา้อา้งอิงตามที(กาํหนดไวใ้นสญัญา (Physical Delivery) 
โดยตอ้งจา่ยหรอืรบัเงินสาํหรบัสินคา้อา้งอิงที(ทาํการรบั และสง่มอบสินคา้อา้งอิงดงักลา่วตามราคาใชส้ิทธิที(กาํหนดไวใ้นสญัญา และกรณี
ที(สัญญาซื 7อขายล่วงหนา้ออปชั(นหมดอายุลงโดยไม่มีมลูค่า ผูข้ายสัญญาซื 7อขายล่วงหนา้จะไดก้าํไรเท่ากับค่าพรีเมี(ยม ดว้ยเหตุที(ผูซื้ 7อ
สญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ออปชั(นมีผลขาดทนุจาํกดัสงูสดุเทา่กบัคา่พรเีมี(ยมนั7น ผูซื้ 7อสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ออปชั(นจงึไมต่อ้งวางหลกัประกนั
ใดๆ คงจา่ยชาํระพรเีมี(ยมเทา่นั7น ในทางตรงกนัขา้ม ผูข้ายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ออปชั(นนั7น อาจมีผลขาดทนุไมจ่าํกดัในลกัษณะเดียวกบั
การซื 7อขายล่วงหนา้ฟิวเจอรส์ ดงันั7น ผูข้ายสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ออปชั(น จึงตอ้งวางทรพัยส์ินไวก้ับบริษัทฯ เพื(อเป็นประกันการปฏิบัติ
ตามสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ และเชน่เดียวกบัการซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ฟิวเจอรส์ ผูข้ายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ออปชั(นก็มีโอกาส
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ไดร้บัผลขาดทนุเป็นจาํนวนมากภายในเวลาอนัรวดเรว็ ซึ(งอาจเกินมลูค่าหลกัประกนัเริ(มตน้ที(วางไวก้บับริษัทฯ ได ้กรณีที(ราคาตลาดของ
สญัญาซื 7อขายลว่งหนา้เปลี(ยนแปลงไป 

 นอกจากนี7 เกี(ยวกับความเสี(ยงที(เกิดจากการขาดทนุในการซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ออปชั(นนั7น ผูซื้ 7อสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ออปชั(น
สามารถเลือกที(จะลา้งฐานะ (Offset) หรอืใชส้ิทธิ (Exercise) หรอืปลอ่ยใหส้ญัญาหมดอายลุง ในกรณีที(ผูซื้ 7อสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้เลือก
ที(จะใชส้ิทธิ ผูซื้ 7อสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้จะไดร้บัเงินเท่ากับจาํนวนเงินที(คาํนวณไดจ้ากสว่นต่างระหว่างราคาใชส้ิทธิกบัราคา หรือมลูค่า
ของสินคา้หรือตวัแปรที(เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ(ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ(งในอนาคตตามที(กาํหนดไวใ้นสญัญา (Cash Settlement) 
หรอืในกรณีที(สามารถดาํเนินการไดภ้ายใตข้อ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการ
แตง่ตั7งตวัแทนซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ฉบบันี 7 ผูซื้ 7อสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ตอ้งทาํการรบัหรอืสง่มอบสินคา้อา้งอิงตามที(กาํหนดไวใ้น
สญัญา (Physical Delivery) โดยตอ้งจ่ายหรอืรบัเงินสาํหรบัสินคา้อา้งอิงที(ทาํการรบั และสง่มอบสินคา้อา้งอิงดงักลา่วตามราคาใชส้ิทธิที(
กาํหนดไวใ้นสญัญา และกรณีที(สญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ออปชั(นหมดอายลุงโดยไมมี่มลูคา่ ผูซื้ 7อจะมีผลขาดทนุเทา่กบัคา่พรเีมี(ยม 

 ความเสี$ยงจากการซ ื2อขายสัญญาซื2อขายล่วงหน้า ในการสง่คาํสั(งใดๆ เพื(อการซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้เพื(อจาํกดัผลขาดทนุ เชน่ 
คาํสั(งซื 7อขายประเภท Stop Loss หรือ Stop Limit เป็นตน้ อาจไม่สามารถกระทาํได ้เนื(องจากสภาวะของตลาดการซื 7อขายสญัญาซื 7อขาย
ล่วงหนา้และการปฏิบตัิงานของตลาดสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้และสาํนักหกับญัชี  รวมถึงการรวมประเภทของสถานะ (Combinations of 
Position) อาจมีความเสี(ยงเชน่เดียวกับการมีสถานะ Long หรือ Short อย่างเดียว นอกจากนี7 ความสมัพนัธข์องราคาซื 7อขายปกติระหวา่ง
ผลประโยชน์ที(ลูกค้าควรจะได้รับ (Underlying interest) กับสัญญาซื 7อขายล่วงหน้าอาจไม่มีอยู่จริง และภายใต้สถานการณ์บาง
สถานการณร์ายละเอียดคงคา้งของสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ อาจมีการปรบัเปลี(ยนโดยตลาดสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้หรือสาํนักหักบัญชี 
เพื(อใหส้ะทอ้นถึงการเปลี(ยนแปลงในผลประโยชนท์ี(ลกูคา้ควรจะไดร้บั   

 การซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ในตลาดซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ในตา่งประเทศ มีความเสี(ยงแตกตา่งจากการซื 7อขายสญัญาซื 7อ
ขายลว่งหนา้ในประเทศ และในบางกรณีการซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ในตลาดซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ในตา่งประเทศ มีความ
เสี(ยงสงูกวา่ความเสี(ยงจากการซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ในประเทศ 

 ความเสี$ยงจากการจ ํากัดสถานการณซ์ ื2อขายสัญญาซื2อขายล่วงหน้า บริษัทฯ จะมีการกาํหนดจาํนวนการถือครองสญัญาซื 7อขาย
ล่วงหนา้ (Position Limit) ในกรณีที(ฐานะสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ของลกูคา้เกินกว่าจาํนวนการถือครองสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ที(บริษัทฯ 
กาํหนด บริษัทฯ อาจพิจารณาดาํเนินการดงัตอ่ไปนี7ได ้(1) หกักลบฐานะสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ของลกูคา้ (2) ปฏิเสธคาํสั(งของลกูคา้ (3)  
เรียกใหมี้การวางหลกัประกนัเพิ(มเติม (4) ลา้งฐานะสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้สาํหรบัสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ใดๆ หรือทั7งหมดของลกูคา้ หรือ 
(5) ดาํเนินการใดๆ ที(บรษัิทฯ พิจารณาเห็นสมควร ดงันี 7ลกูคา้อาจไดร้บัผลขาดทนุจากการมีฐานะสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้คงคา้งอยู่จนครบ
กาํหนดของสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ได ้

 ความเสี$ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื2อขายล่วงหน้า ในกรณีที(ลกูคา้ไม่สามารถลา้งฐานะสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ไดก่้อน
วนัครบกาํหนดของสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ ไม่ว่าดว้ยเหตเุนื(องจากตลาดการซื 7อขายสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ขาดสภาพคล่อง หรือตลาด
สญัญาซื 7อขายลว่งหนา้สั(งงดการซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ หรอืดว้ยเหตอืุ(น ลกูคา้อาจไดร้บัผลขาดทนุจากการมีฐานะสญัญาซื 7อขาย
ลว่งหนา้คงคา้งอยูจ่นสญัญาครบกาํหนดได ้

 ความเสี$ยงจากระบบคอมพิวเตอร  ์การซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้โดยทั(วไปจะใชร้ะบบคอมพิวเตอรเ์พื(ออาํนวยความสะดวกในการ
จดัลาํดบัคาํสั(งซื 7อขาย การส่งคาํสั(งซื 7อขาย การจบัคู่คาํสั(งซื 7อขาย การจดทะเบียนหรือการลา้งการซื 7อขายสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ ระบบ
คอมพิวเตอรอ์าจไดร้บัการรบกวนหรือไมส่ามารถใชก้ารไดเ้ป็นการชั(วคราว  ดงันั7น ความสามารถในการชดเชยผลขาดทนุของลกูคา้อาจมี
อยา่งจาํกดัขึ 7นอยูก่บัระบบคอมพิวเตอรข์องผูใ้หบ้ริการคอมพิวเตอร ์ตลาดสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ สาํนกัหกับญัชี หรอืสมาชิกรายอื(น  การ
จาํกัดความสามารถดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามสถานการณ์ ลูกค้าควรปรึกษาบริษัทฯ ในรายละเอียด นอกจากนี7 การที(ระบบ
คอมพิวเตอรไ์มส่ามารถใชง้านไดอ้าจสง่ผลใหบ้รษัิทฯ ไมส่ามารถสง่คาํสั(งซื 7อขายไดต้ามที(ลกูคา้มีคาํสั(ง 

 ความเ สี$ยงจาก ปั จจัยท ี$ไม่เ กี$ยวข ้อ งกับ ต ล าด สัญญาซื2อ ข ายล่วงห น้า (Off-Exchange Risk) บริษัทฯ อาจกระทาํการเป็น 
Counterparty ของลูกคา้ในการทาํธุรกรรมภายใตข้อ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติม
เกี(ยวกับการแตง่ตั7งตวัแทนซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ฉบบันี 7 ทั7งนี 7 การลา้งฐานะสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ของลกูคา้ที(มีอยู่ การประเมิน
มลูคา่ (Assess the Value) การกาํหนดราคายตุิธรรม (Fair Price) หรอืการประเมินความเสี(ยง อาจเป็นการยากหรือไมส่ามารถกระทาํได ้
การทาํธุรกรรมโดยมีปัจจัยที(ไม่เกี(ยวขอ้งกับตลาดสัญญาซื 7อขายล่วงหนา้อาจไดร้บัการกาํกับดูแลไม่เขม้งวดหรือมีการกาํกับดูแลโดย
หน่วยงานอื(น ลกูคา้จงึควรศกึษาและเขา้ใจถึงกฎและระเบียบที(เกี(ยวขอ้ง รวมถึงเขา้ใจความเสี(ยงที(อาจมีขึ 7นได ้
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 ความเสี$ยงจากอัตราแลกเปลี$ยน  การซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้อาจเกี(ยวขอ้งกับอตัราแลกเปลี(ยน ผลกาํไรและผลขาดทนุสญัญา
ซื 7อขายล่วงหนา้ในอตัราแลกเปลี(ยนเงินตราต่างประเทศอาจไดร้บัผลกระทบจากการผนัแปรของอตัราแลกเปลี(ยนใดๆ ที(ระบุว่าตอ้งมีการ
แปลงเป็นอตัราแลกเปลี(ยนอีกอตัราหนึ(ง 

 ความเสี$ยงจากกฎระเบียบท ี$เกี$ยวข ้อง การทาํธุรกรรมซื 7อขายสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวขอ้ง 
การแกไ้ขเปลี(ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวขอ้งอาจส่งผลกระทบต่อการซื 7อขายสัญญาซื 7อขายล่วงหนา้ของลูกคา้ และ/หรือ
บรษัิทฯ ในการเป็นตวัแทนซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ ดงันั7นลกูคา้จงึควรศกึษาขอ้มลูที(เกี(ยวขอ้งจากบรษัิทฯ หรอืหน่วยงานกาํกบัดแูล
ที(เกี(ยวขอ้งอยู่เสมอ นอกจากนี7 ตลาดสัญญาซื 7อขายล่วงหนา้, สาํนักหักบัญชี, ก.ล.ต., คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน หรือ สาํนักงาน 
ก.ล.ต. อาจสั(งการใหบ้รษัิทฯ จาํกดัฐานะสญัญาหรอืสั(งหา้มสรา้งฐานะสญัญาเพิ(มใหแ้ก่ลกูคา้ ปิดบญัชีซื 7อขาย รวมทั7งอาจสั(งใหล้า้งฐานะ
สญัญาได ้หากการซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ของลกูคา้มีหรอืน่าจะมีผลกระทบตอ่ความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยในการซื 7อขายสญัญาซื 7อ
ขายล่วงหนา้ในตลาดสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ หรือทาํใหห้รือน่าจะทาํใหร้าคาสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ในตลาดสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ ไม่
ตรงตอ่สภาพปกติของตลาดหรอืลกูคา้มีพฤติกรรมการซื 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ที(ไมเ่หมาะสมหรอือาจฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยสญัญา
ซื 7อขายลว่งหนา้ หรอืลกูคา้ไมด่าํเนินการแจง้ จดัหาขอ้มลู หรอืจดัทาํคาํชี 7แจงหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ หรอือาจก่อใหเ้กิดความสาํคญัผิดใน
สาระสาํคญัแก่บรษัิทฯ ตลาดสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ สาํนกัหกับญัชี หรอืสาํนกังาน ก.ล.ต. ในกรณีตลาดสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ สาํนกัหกั
บญัชี หรือสาํนักงาน ก.ล.ต. รอ้งขอ นอกจากนี7 ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกาํกับตลาดทนุ อาจสั(งใหต้ลาดสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ หรือ
สาํนกัหกับญัชี งดการซื 7อขาย จาํกดัฐานะ หรอืลา้งฐานะสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ของลกูคา้ ในกรณีที(มีเหตจุาํเป็นเพื(อประโยชนใ์นการรกัษา
ความมั(นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือดาํรงไวซ้ึ(งเสถียรภาพของระบบการซื 7อขายและการชาํระหนี7ในตลาดซื 7อขาย
สญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ 
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-ข้อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื!อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนี$เท่านั$น- 
 

ข ้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการซ ื2อขายรายใหญ่ (Block Trade) สาํหร ับ Single Stock Futures 

1. ข ้อความเบื2องต้น 
1.1. ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมนี 7ทาํขึ 7นเพื(อกาํหนดเงื(อนไข สิทธิ หนา้ที( ขอ้รบัรอง ขอ้ปฏิบตัิตา่งๆ ที(เป็นการเฉพาะที(เกี(ยวกบัการซื 7อขาย

รายใหญ่ (Block Trade) สาํหรบั Single Stock Futures ที(บรษัิทฯ จะใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ 
1.2. ข ้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการซ ื2อขายรายใหญ่ (Block Trade) สาํหร ับ Single Stock Futures ฉบับนี2 จะใช้บังคับ

ระหว่างบร ิษัทฯ  แ ละลูกค้าท ันท ี เมื$อ  (ก) ลูกค้ามีค ําสั$งซ ื2อขายรายใหญ่ (Block Trade) ส ําหร ับ  Single Stock 
Futures มายังบร ิษัทฯ  ไม่ว่าจะด้วยวิธ ีทางโทรศัพท  ์อ ินเทอร เ์น็ต หร ือผ่านทางเจ้าหน้าท ี$ของบร ิษัทฯ  และ (ข) 
บร ิษัทฯ ตอบร ับการใหบ้ร ิการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที$เป็นลายลักษณอ์ ักษรหร ือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมร ับ
และตกลงผูกพ ันตามเงื$อนไขในข้อกาํหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให ้บร ิการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรม
ต่างๆ  ท ี$เกี$ยวข ้อง  
ท ั2งนี2 บร ิษัทฯ มีสิทธ ิในการปฏิเสธการใหบ้ร ิการ หากบร ิษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทาํ
ธุรกรรม หร ือการให ้บร ิการของบร ิษัทฯ  อาจขัดหร ือแย้งต่อกฎหมาย หร ือด้วยเหตุอ ื$นใดแล้วแต่ดุลพ ินิจของ
บร ิษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธ ิเร ียกร ้องใหบ้ร ิษัทฯ ร ับผิดต่อความเสียหายใดๆ  อ ันเกิดจากการปฏิเสธการใหบ้ร ิการ
ของบร ิษัทฯ  เว้นแต่กรณีท ี$เกิดข ึ2นโดยการจงใจหร ือประมาทเลินเล่อของบร ิษัทฯ กรรมการ  พนักงาน ตัวแทน
หร ือผู้แทนของบร ิษัทฯ โดยบร ิษัทฯ จะร ับผิดชอบเพียงเทา่ท ี$ความเสียหายท ี$เกิดข ึ2นจร ิง  

1.3. ข้อกาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการซื 7อขายรายใหญ่ (Block Trade) สาํหรับ Single Stock Futures นี 7 ซึ(งต่อไปจะเรียกว่า 
“ข ้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการซ ื2อขายรายใหญ่ (Block Trade) สาํหร ับ Single Stock Futures” รวมถึงเอกสารอื(น
ใดที(เกี(ยวขอ้ง เป็นส่วนหนึ(งของเอกสารธุรกรรม ตามที(ไดนิ้ยามไวใ้นขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้น
การเงินที(ลกูคา้ไดต้กลงทาํกบับรษัิทฯ (“ข ้อกาํหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการใหบ้ร ิการด้านการเงนิ”)         

2. คาํจาํกัดความ  
2.1. เวน้แต่จะไดมี้การนิยามไวเ้ป็นการเฉพาะในขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน คาํดังต่อไปนี7ใหมี้

ความหมายตามที(ไดนิ้ยามไวด้งัตอ่ไปนี7  
(ก) “Block Trade” (BT) หมายถึง การซื 7อขายรายใหญ่ หรอื Big Lot หรอืรายการ Trade Report 
(ข) “Single Stock Futures” (SSF) หมายถึง สญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ชนิดฟิวเจอรส์ที(อา้งอิงกับหุน้รายตวั ที(ซื 7อขายใน

ศนูยซื์ 7อขายสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ 
(ค)  “TFEX” หมายถึง บริษัท ตลาดสญัญาซื 7อขายลว่งหนา้ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) หรือ ศนูยซื์ 7อขายสญัญาซื 7อ

ขายลว่งหนา้หรอือนพุนัธ ์
3. ธุรกรรม Single Stock Futures Block Trade   

3.1. ลกูคา้ และ บรษัิทฯ เป็นคูส่ญัญา Single Stock Futures โดยทาํรายการผ่านกระดานซื 7อขายรายใหญ่ใน TFEX 
3.2. ลกูคา้ที(เปิดสถานะ Single Stock Futures Block Trade ไวก้ับบริษัทฯ จะทาํการปิดสถานะ Single Stock Futures Block 

Trade กบับรษัิทฯ 
3.3. บริษัทฯ จะอาํนวยความสะดวกปิดสถานะ Single Stock Futures Block Trade ใหก้ับลูกคา้ที(เปิดสถานะ Single Stock 

Futures Block Trade ไวก้บับรษัิทฯ 
3.4. บรษัิทฯ จะกาํหนด จาํนวนการถือครองสญัญาสงูสดุ (position limits) สาํหรบัแตล่ะ Single Stock Futures หรอืทกุ Single 

Stock Futures ใหส้าํหรบัลกูคา้แตล่ะราย หรอืสาํหรบัลกูคา้ทกุรายรวมกนั  
3.5. ลกูคา้จะสั(งคาํสั(งใหบ้รษัิทฯ สาํหรบัการสง่คาํสั(งของ Single Stock Futures Block Trade โดยอา้งอิงถึงราคาหุน้อา้งอิง  
3.6. บรษัิทฯ จะเป็นผูค้าํนวณราคาของ Single Stock Futures Block Trade โดยการใชส้ตูรการคาํนวณตามที(บรษัิทฯ ประกาศ

กาํหนด  
3.7. บรษัิทฯ สงวนสิทธิในการกาํหนดและยืนยนัวา่คาํสั(งของลกูคา้ไมว่า่ทั7งหมดหรอืบางสว่นไดถ้กูจบัคู ่ ลกูคา้ไมส่ามารถยกเลิก

คาํสั(งไดเ้วน้แตบ่รษัิทฯ ยินยอม 
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3.8. หากลูกคา้ไม่สามารถทาํรายการ Single Stock Futures Block Trade กับทางบริษัทฯ ได ้ดว้ยเหตุผลซึ(งรวมถึงแต่ไม่ได้
จาํกัดเพียง ลกูคา้ไม่มีหลกัประกันส่วนเกินที(เพียงพอ หรือไม่มีวงเงินคงเหลือที(เพียงพอกับการเปิดสถานะ Single Stock 
Futures เพิ(ม  หรอืลกูคา้ไมส่ามารถเปิดสถานะเกินกวา่จาํนวนการถือครองสญัญาสงูสดุ (position limits) ที( TFEX กาํหนด
หรอืที(บรษัิทฯ กาํหนด ฯลฯ ลกูคา้จะชดเชยใหบ้รษัิทฯ สาํหรบัความเสียหายหรือผลขาดทนุอนัเกิดจากการที(ไมส่ามารถเขา้
ทาํรายการหรือทาํตามคาํสั(งไดส้มบูรณ ์รวมถึง ตน้ทุนที(สมเหตุสมผลของค่าใชจ้่ายในการทาํรายการและค่าธรรมเนียม
ตา่งๆ ดว้ย  

4. การคาํนวณราคาของ Single Stock Futures Price  
4.1. ในการคาํนวณราคาของ Single Stock Futures ตอนเปิดสถานะ บริษัทฯ จะคิดรวม อตัราดอกเบี 7ยขั7นตน้ (Initial Interest 

Rate) และ/หรอื รายการที(เกี(ยวขอ้ง ที(บรษัิทฯ ประกาศกาํหนด 
4.2. ในการคาํนวณราคาของ Single Stock Futures ตอนปิดสถานะ บริษัทฯ จะคิด อตัราดอกเบี 7ยที(แทจ้ริง (Effective Interest 

Rate) และ/หรอื รายการที(เกี(ยวขอ้งตามชว่งเวลาที(ลกูคา้ถือครองสถานะ ตามที(บรษัิทฯประกาศกาํหนด  
4.3. บรษัิทฯ จะประกาศเงื(อนไขของ Corporate Action สาํหรบั Single Stock Futures Block Trade และอาจมีการเปลี(ยนแปลง

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

5.1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิในการปิดสถานะสญัญาของลกูคา้โดยการแจง้ตอ่ลกูคา้โดยทนัที ในกรณีดงัตอ่ไปนี7   
(1) บริษัทฯ จาํเป็นตอ้งคืนหุน้อา้งอิงที(ยืมมาจากธุรกรรมการยืมและใหยื้มหลักทรัพย ์(securities borrowing and 

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

ไดอ้ยา่งตอ่เนื(องและมีประสิทธิภาพ (Hedging disruption)  
(3) บริษัทฯ เห็นว่าหุน้อา้งอิงอาจจะถกูหยดุการซื 7อขายโดยตลาดหลกัทรพัยใ์นอนาคตอนัใกล ้จากการที( บริษัทของหุน้

อา้งอิง เผชิญการผิดนัดชาํระหนี7 หรือ เกิดความเสียหายรุนแรง หรือ เกิดภาวะขดัขอ้งทางการเงิน หรือถกูหน่วยงาน
ของรฐัเขา้ตรวจสอบ ฯลฯ  

5.2. จาํนวนสญัญาขั7นต ํ(าของ Single Stock Futures ในการทาํรายการ Block Trade ใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์อง TFEX  
5.3. บริษัทฯ อาจยินยอมใหปิ้ดสถานะไดห้ากจาํนวนสัญญาที(จะคงเหลืออยู่ มีจาํนวนมากพอที(จะสามารถทาํรายการ Block 

Trade ไดต้ามกฎเกณฑข์อง TFEX 
5.4. หาก TFEX เพิ(มจาํนวนสญัญาขั7นต ํ(าของ Single Stock Futures ในการทาํรายการ Block Trade โดยจะมีผลในวนัที(มีผล

บงัคบัใช ้โดยอาจทาํใหจ้าํนวนสญัญา Single Stock Futures ที(ลกูคา้ถืออยูเ่ดิมมีจาํนวนนอ้ยกวา่จาํนวนสญัญาขั7นต ํ(าตาม
เกณฑก์ารทาํรายการ Block Trade ในวนัที(มีผลบงัคบัใช ้  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิในการปิดสถานะสญัญา 1 วนัทาํการก่อน
วนัที(มีผลบงัคบัใช ้เวน้แตล่กูคา้ไดเ้พิ(มจาํนวนสถานะสญัญาจนกระทั(งมีจาํนวนสญัญามากกวา่จาํนวนสญัญาขั7นต ํ(าที(กาํลงั
จะมีผลบงัคบัใชส้าํหรบัการทาํรายการ Block Trade 

6. เงื$อนไขการส่งคาํสั$ง Short ของ Single Stock Futures Block Trade 
6.1. ในกระบวนการรบัคาํสั(งของลกูคา้สาํหรบัการ Short Open บรษัิทฯ จะทาํตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยท์ี(เกี(ยวขอ้งกับ

การขายชอรต์ของหุน้อา้งอิง ตัวอย่างเช่น จากกฎเกณฑข์องตลาดหลักทรัพยใ์นปัจจุบัน บริษัทฯจะสามารถส่งคาํสั(ง
ขายชอรต์ไดใ้นชว่งเวลาที(ตลาดเปิดทาํการจบัคู่ซื 7อขายแบบอตัโนมตัิ แตไ่มส่ามารถสง่คาํสั(งขายชอรต์ในชว่ง Pre-opening 
และชว่ง Call market (Auction) และตอ้งทาํตามกฏ zero-plus-tick ในการสง่คาํสั(งขายชอรต์ 

6.2. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิที(จะปิดสถานะ Short Open ของลกูคา้ 1 วนัทาํการก่อนวนั X-Date ตา่งๆ ซึ(งรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะ 
XD, XR, XT, XW, XS, XM, XB ฯลฯ และ Corporate Action ตา่งๆ 

7. เงื$อนไขการยกเลิกคาํสั$งการซ ื2อขายรายใหญ่ (Block Trade) สาํหร ับ Single Stock Futures 
7.1. บริษัทฯ จะทาํการยกเลิกคาํสั(งในส่วนที(ยังไม่สามารถจับคู่ได ้ณ เวลาที(จบช่วงเวลาการซื 7อขายภาคบ่ายของตลาด

หลกัทรพัย ์(16.30 น.) (ชว่งเวลาที(กาํลงัเขา้สู ่call market)  
7.2. สาํหรบัคาํสั(ง Long Open หรือ Long Close หลังจากจบช่วงเวลาการซื 7อขายภาคบ่ายของตลาดหลักทรพัย ์(16.30 น.) 

บรษัิทฯ จะรบัเฉพาะคาํสั(ง ATC (At-The-Close) สาํหรบัหุน้อา้งอิง 
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7.3. ลูกคา้ไม่สามารถยกเลิกคาํสั(งของ Single Stock Futures Block Trade ถ้าบริษัทฯ แจง้ว่าทั7งหมดหรือบางส่วนของหุน้
อา้งอิงไดมี้การจบัคูแ่ลว้หรอืไดมี้การป้องกันความเสี(ยงแลว้ตามที(เกี(ยวขอ้งกบัคาํสั(งของลกูคา้ หรอืบรษัิทฯ ไดยื้มหุน้อา้งอิง
มาแลว้เพื(อใชป้้องกนัความเสี(ยงตามที(เกี(ยวขอ้งกบัคาํสั(งของลกูคา้  

7.4. ในกรณีที(บางส่วนของหุน้อา้งอิงจับคู่ไดแ้ละจาํนวนสัญญาที(เกี(ยวข้องมีจาํนวนพอในการเขา้ทาํรายการ Block Trade  
บรษัิทฯ จะเขา้จบัคูส่ญัญา Single Stock Futures จาํนวนนี7กบัลกูคา้โดยการเขา้ทาํรายการ Block Trade  

7.5. ในกรณีที(บางส่วนของหุน้อา้งอิงจับคู่ไดแ้ละจาํนวนสัญญาที(เกี(ยวขอ้งมีจาํนวนไม่เพียงพอในการเขา้ทาํรายการ Block 
Trade บริษัทฯ จะล้างสถานะหุ้นอ้างอิงออกไป และลูกค้าจะชดเชยผลการสูญเสียที(เกิดจากการทาํรายการและ
ค่าธรรมเนียมที(เกี(ยวขอ้ง (ถา้มี) ลกูคา้อาจแกไ้ขคาํสั(งใหส้ามารถจบัคู่หุน้อา้งอิงไดจ้าํนวนมากขึ 7นเพื(อใหจ้าํนวนสัญญาที(
เกี(ยวขอ้งมีจาํนวนมากพอในการเขา้ทาํรายการ Block Trade เพื(อป้องกนัไมใ่หบ้รษัิทฯ ลา้งสถานะหุน้อา้งอิงออกไป 

8. วันซ ื2อขายสุดทา้ยของ Single Stock Futures Block Trade 
8.1. ลกูคา้ที(ถือสถานะ Single Stock Futures ไปจนถึงวนัซื 7อขายสดุทา้ยของสญัญา จะปิดสถานะของสญัญาก่อนจบชว่งเวลา

การซื 7อขายภาคเชา้ของตลาดหลกัทรพัย ์(YX.�Z น.) ของวันดังกล่าว ลูกคา้อาจขอใหบ้ริษัทฯ  ทาํการ roll-over สถานะ 
Single Stock Futures ไปยงัซีรยีท์ี(ไกลออกไปได ้  
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-ข้อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื!อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนี$เท่านั$น- 
 

ข ้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการกู้ยืมเงนิเพ ื$อซ ื2อหลักทร ัพย ์(Credit Balance)  
1. ข้อความเบื2องต้น 

1.1. ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมฉบบันี 7ทาํขึ 7นเพื(อกาํหนดเงื(อนไข สิทธิ หนา้ที( ขอ้รบัรอง ขอ้ปฏิบตัิตา่งๆ ที(เป็นการเฉพาะที(เกี(ยวกบัการกูยื้ม
เงินเพื(อซื 7อหลกัทรพัย ์(Credit Balance)  

1.2. ข้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการกู้ยืมเงนิเพ ื$อซ ื2อหลักทร ัพย ์ (Credit Balance) ฉบับนี2 จะใช้บังคับระหว่างบร ิษัทฯ และ
ลูกค้าทนัท ี เมื$อ (ก) ลูกค้าแสดงความประสงคท์ ี$จะใช้บร ิการกู้ยืมเงนิเพ ื$อซ ื2อหลักทร ัพย ์ (Credit Balance) มายังบร ิษัทฯ 
ไม่ว่าจะด้วยวิธ ีทางโทรศัพท ์อ ินเทอรเ์น็ต หร ือผ่านทางเจ้าหน้าท ี$ของบร ิษัทฯ และ (ข) บร ิษัทฯ ตอบร ับการใหบ้ร ิการ
แก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที$เ ป็นลายลักษณอ์ ักษรหร ือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมร ับและตกลงผูกพ ันตามเงื$อนไขใน
ข้อกาํหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการใหบ้ร ิการด้านการเงนิ และเอกสารธุรกรรมต่างๆ  ท ี$เกี$ยวข ้อง 
ท ั2งนี2 บร ิษัทฯ  มีสิทธ ิในการปฏิเสธการให ้บร ิการ  หากบร ิษัทฯ  พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทาํ
ธุรกรรม หร ือการใหบ้ร ิการของบร ิษัทฯ อาจขัดหร ือแย้งต่อกฎหมาย หร ือด้วยเหตุอ ื$นใดแล้วแต่ดุลพ ินิจของบร ิษัทฯ 
โดยลูกค้าไม่มีสิทธ ิเร ียกร ้องใหบ้ร ิษัทฯ ร ับผิดต่อความเสียหายใดๆ  อ ันเกิดจากการปฏิเสธการใหบ้ร ิการของบร ิษัทฯ 
เว้นแต่กรณีท ี$เกิดข ึ2นโดยการจงใจหร ือประมาทเลินเล่อของบร ิษัทฯ  กรรมการ  พนักงาน ตัวแทนหร ือผู้แทนของ
บร ิษัทฯ โดยบร ิษัทฯ จะร ับผิดชอบเพียงเทา่ท ี$ความเสียหายท ี$เกิดข ึ2นจร ิง 

1.3. ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการกูยื้มเงินเพื(อซื 7อหลกัทรพัย ์(Credit Balance) ซึ(งตอ่ไปจะเรยีกวา่ “ข้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับ
การกู้ยืมเงนิเพ ื$อซ ื2อหลักทร ัพย ์(Credit Balance)” รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวขอ้ง เป็นสว่นหนึ(งของเอกสารธุรกรรม ตามที(
ไดนิ้ยามไวใ้นขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงินที(ลกูคา้ไดต้กลงทาํกบับรษัิทฯ (“ข้อกาํหนดและเงื$อนไข
เกี$ยวกับการใหบ้ร ิการด้านการเงนิ”) 

2. คาํจาํกัดความ 
2.1. เวน้แต่จะไดมี้การนิยามไวเ้ป็นการเฉพาะในข้อกาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน คาํดังต่อไปนี7ใหมี้

ความหมายตามที(ไดนิ้ยามไวด้งัตอ่ไปนี7 
(ก) “หลักทร ัพย”์ ในที(นี 7หมายถึง 

(1) หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงหลกัทรพัยป์ระเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิที(จะซื 7อหุน้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิที(จะ
ซื 7อหุน้กู้ ใบสาํคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที(เกิดจากหลักทรัพยอ์า้งอิงไทยที(มี
หลกัทรพัยอ์า้งอิงเป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิที(จะซื 7อหุน้ 

(2) หุน้เพิ(มทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ซึ(งหุน้จาํนวนดังกล่าวยังไม่ไดจ้ดทะเบียนกับตลาด
หลกัทรพัย ์

(3) หลกัทรพัยอื์(นใดที(จะไดมี้การประกาศแกไ้ขเพิ(มเติมเป็นครั7งคราว 
(ข) “หลักประกัน” ไดแ้ก่ทรพัยส์ินดงัตอ่ไปนี7  

(1) เงินสด 
(2) หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 
นอกจากนี7ยังใหห้มายความรวมถึงทรัพยส์ินอื(นใดตามที( ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนประกาศ
กาํหนดใหเ้ป็นหลกัประกนัในการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการกูยื้มเงินเพื(อซื 7อหลกัทรพัย ์(Credit Balance) 
ฉบับนี 7ของลูกคา้ทั7งในปัจจุบันและตามที(ไดมี้การประกาศแก้ไขเพิ(มเติมเป็นครั7งคราว ซึ(งบริษัทฯ ไดย้อมรับใหเ้ป็น
หลกัประกนั และเทา่ที(กฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวขอ้งอนญุาตใหเ้ป็นหลกัประกนั  

(ค) “บัญชีมารจ์ ิ 2น หมายความวา่ บญัชีที(บนัทกึรายการการใหล้กูคา้กูยื้มเงินเพื(อการซื 7อหลกัทรพัย ์และใหห้มายความรวมถึง
รายการ ดอกเบี 7ยเงินกูยื้ม เงินกูยื้มหรือสินเชื(อที(เกิดขึ 7นจากการถอนทรพัยส์ินส่วนเกินของลกูคา้และค่าธรรมเนียม และ
คา่ใชจ้า่ยอื(นใดที(ลกูคา้ตอ้งชาํระใหก้บับรษัิทฯ  

(ง) “ซ ื2อ” ใหห้มายความรวมถึง การจองซื 7อหลกัทรพัยด์ว้ย  
(จ) “อ ัตรามาร จ์ิ 2น เร ิ$มต้น” (Initial Margin Rate) หมายความว่า อตัราส่วนขั7นต ํ(าของจาํนวนเงินที(ลูกคา้ตอ้งชาํระเพื(อซื 7อ

หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินส่วนเกินของลกูคา้ที(ลกูคา้ตอ้งมีในบญัชีมารจิ์ 7นต่อมลูค่าซื 7อหลกัทรพัยร์ายการใดรายการหนึ(ง
ก่อนที(จะซื 7อหลกัทรพัยร์ายการนั7น 
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(ฉ) “ทร ัพยส์ินส่วนเกินของลูกค้า” (Excess Equity) หมายความว่า ทรพัยส์ินของลกูคา้รายใดรายหนึ(งในส่วนที(เกินกว่า
จาํนวนที(ลกูคา้ตอ้งดาํรงไวต้ามอตัราสว่นที(บรษัิทฯ กาํหนด 

(ช) “ทร ัพยส์ินของลูกค้า” หมายความวา่ มลูคา่สทุธิของเงิน หลกัทรพัย ์และทรพัยส์ินอื(นที(เป็นประกนัการชาํระหนี7ในบัญชี
มารจิ์ 7นของลกูคา้รายใดรายหนึ(ง เมื(อหกัภาระหนี7ที(เกิดจากการซื 7อหรือขายหลกัทรพัยใ์นบญัชีมารจิ์ 7นของลกูคา้รายนั7น
แลว้ 

(ซ) “ภาระหนี2” ใหห้มายความถึง หนี7ที(เกิดจากการซื 7อหรือขายหลกัทรพัย ์รวมค่าธรรมเนียมนายหนา้ซื 7อขายหลกัทรพัยแ์ละ
ภาษีมลูค่าเพิ(ม ดอกเบี 7ยเงินกูยื้ม เงินกูยื้ม อากรแสตมป์ ค่าปรบั ค่าไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมอื(นที(เกี(ยวข้อง เช่น 
คา่ธรรมเนียมการจดแจง้จาํนาํ รวมทั7งสินเชื(อที(เกิดขึ 7นจากการถอนทรพัยส์ินสว่นเกินของลกูคา้ ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอื(นใด
ที(ลกูคา้ตอ้งชาํระใหแ้ก่บรษัิทฯ 

(ฌ) “มูลค่าซ ื2อ” หมายความวา่ จาํนวนเงินคา่ซื 7อหลกัทรพัยแ์ตล่ะรายการที(ซื 7อจากบญัชีมารจิ์ 7น ซึ(งรวมคา่ธรรมเนียมนายหนา้
ซื 7อขายหลกัทรพัย ์ภาษีมลูคา่เพิ(มและคา่ภาษีอื(นๆ ของรายการนั7นดว้ย 

(ญ) “อาํนาจซ ื2อ” หมายความว่า จาํนวนเงินสงูสดุที(ลกูคา้อาจสั(งซื 7อหลกัทรพัยจ์ากบญัชีมารจิ์ 7นได ้ณ ขณะใดขณะหนึ(ง ซึ(ง
รวมคา่ธรรมเนียมนายหนา้ซื 7อขายหลกัทรพัย ์และภาษีมลูคา่เพิ(มแลว้ 

(ฎ) “มูลค่าหลักประกันท ี$ต ้อ งด ําร งไว้” (Maintenance Margin Requirement) หมายถึง ระดับมลูค่าของทรพัยส์ินรวม 
(Equity) ที(ลูกคา้ตอ้งดาํรงไว ้ซึ(งการคาํนวณมลูค่าของหลักประกันใหเ้ป็นไปตามวิธีการตามที( (1) บริษัทฯ ประกาศ
กาํหนดใหท้ราบเป็นคราวๆ ซึ(งปัจจบุนัอตัราตํ(าสดุเทา่กบัรอ้ยละ 35 (สามสิบหา้) ของมลูคา่ตลาดของหลกัทรพัยท์ั7งหมด
ที(ลกูคา้มีอยูใ่นบญัชีของลกูคา้ หรือ (2) มลูค่าตลาดของหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยค์ณูดว้ยอตัราที(บรษัิทฯ 
หรอืตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนดเป็นคราวๆ ซึ(งในกรณีที(บญัชีของลกูคา้มีมลูค่าต ํ(ากวา่มลูคา่ที(กาํหนดดงักล่าวแลว้ 
ลกูคา้จะตอ้งนาํหลกัประกนัมาวางเป็นประกนัเพิ(มใหค้รบมลูคา่หลกัประกนัที(ตอ้งดาํรงไวต้ามที(บรษัิทฯ กาํหนด 
ทั7งนี 7 บริษัทฯ มีสิทธิที!จะเปลี!ยนแปลงอัตราดังกล่าวได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า  

(ฏ) “มูลค่าหลักประกันข ั2นต ํ$า” (Minimum Margin Requirement) หมายถึง ระดบัมลูคา่ของทรพัยส์ินรวม (Equity) ขั7นต ํ(า
ที(ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการบงัคบัชาํระหนี7 ซึ(งการคาํนวณมลูค่าหลกัประกันขั7นต ํ(าจะเป็นไปตามที( (1) บริษัทฯ จะไดป้ระกาศ
กาํหนดเป็นคราวๆ ซึ(งปัจจุบันตลาดหลักทรัพยก์าํหนดใหเ้ท่ากับอัตรารอ้ยละ 25 (ยี(สิบหา้) ของมูลค่าตลาดของ
หลกัทรพัยท์ั7งหมดที(ลกูคา้มีอยู่ในบญัชีของลกูคา้ หรือ (2)  มลูค่าตลาดของหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
คณูดว้ยอตัราที(บรษัิทฯ หรอืตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนดเป็นคราวๆ ทั7งนี 7 บริษัทฯ มีสิทธิที!จะเปลี!ยนแปลงอัตรา
ดังกล่าวได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 

3. ข้อตกลงเกี$ยวกับวงเงนิกู้ยืมเพ ื$อซ ื2อหลักทร ัพย ์  
3.1. โดยที(ลกูคา้มีความประสงคข์อเปิดบญัชีกูยื้มเงินเพื(อซื 7อหลกัทรพัยก์บับรษัิทฯ ลกูคา้ตกลงรบัทราบวา่บรษัิทฯ จะเป็นผูพิ้จารณา

อนุมัติวงเงินใหกู้ยื้ม โดยมีวงเงินกูยื้มไม่เกินกว่าจาํนวนที(ลกูคา้ขอไวใ้นคาํขอใชบ้ริการเปิดบัญชีเพิ(ม ซึ(งการกูยื้มเงินเพื(อซื 7อ
หลกัทรพัยใ์นบญัชีมารจิ์ 7นนี 7จะถือเป็นการกูยื้มเงินในลกัษณะบญัชีเดินสะพดัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยโ์ดยลกูคา้
จะนาํเงินมาวางเป็นประกันการชาํระหนี7กับบริษัทฯ ก่อนการซื 7อขายหลกัทรพัย ์และเงินที(วางประกันดงักล่าวนี 7จะไม่อยู่ภายใต้
ความคุม้ครองของกองทนุเพื(อการฟื7นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน หรือสถาบนัอื(นใดที(ทาํหนา้ที(รบัประกันเงินฝาก โดย
ลกูคา้จะไดร้บัผลตอบแทนจากการวางเงินประกันในสว่นที(เกินกวา่ภาระหนี7ในบญัชีมารจิ์ 7นเป็นดอกเบี 7ยตามหลกัเกณฑแ์ละใน
อตัราที(บริษัทฯ จะประกาศกาํหนดเป็นคราวๆ ไป ทั7งนี 7 บริษัทฯ มีสิทธิที(จะเปลี(ยนแปลงอตัราดอกเบี 7ยดงักลา่วไดต้ามที(บรษัิทฯ 
ประกาศกาํหนด โดยไมต่อ้งไดร้บัความยินยอมจากลกูคา้ก่อน 

3.2. ลกูคา้ตกลงยินยอมซื 7อขายหลกัทรพัยผ์่านบรษัิทฯ ภายในวงเงินที(กาํหนดในบญัชีมารจิ์ 7นตามที(บรษัิทฯ อนมุตัิใหแ้ก่ลกูคา้ 

3.3. ลกูคา้ตกลงรบัทราบและยินยอมใหบ้ริษัทฯ มีดุลพินิจแต่เพียงผู้ เดียวในการเพิ!มหรือลดวงเงินซื $อขาย โดยมิต้องได้รับ

ความยินยอมจากลูกค้าก่อน เมื(อบริษัทฯไดส้ั(งซื 7อหลกัทรพัยต์ามคาํสั(งของลกูคา้แลว้ ใหถื้อว่าลกูคา้ไดร้บัการส่งมอบเงินที(
กูยื้มตามสญัญานี7แลว้ 

3.4. ลกูคา้ตกลงยินยอมและรบัทราบวา่ลกูคา้สามารถทาํคาํสั(งซื 7อหลกัทรพัยไ์ดเ้พียงเทา่ที(ไม่เกินกวา่วงเงินในบญัชีมารจิ์ 7นที(บริษัทฯ 
กาํหนดให ้ในกรณีที(ลกูคา้ทาํการซื 7อหลกัทรพัยใ์ดๆ เกินกวา่วงเงินที(กาํหนดไวใ้นบญัชีมารจิ์ 7น และหากบรษัิทฯ ตกลงยินยอมให้
ลกูคา้ทาํการซื 7อหลกัทรพัยเ์กินกวา่วงเงินดงักลา่ว ลกูคา้ตกลงยินยอมใหถื้อวา่คาํสั(งซื 7อหลกัทรพัยเ์กินวงเงินดงักลา่วเป็นการขอ
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เพิ(มวงเงินในบญัชีมารจิ์ 7น และใหถื้อว่าลกูคา้ยอมรบัการซื 7อหลกัทรพัยน์ั7นๆ และลกูคา้ตกลงยินยอมชาํระเงินค่าซื 7อหลกัทรพัย์
ดงักลา่ว โดยถือวา่เงินที(ลกูคา้ไดกู้ยื้มเกินกวา่วงเงินที(กาํหนดเป็นหนี7กูยื้มเงินตามขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการกูยื้มเงินเพื(อซื 7อ
หลกัทรพัย ์(Credit Balance) นี 7ทั7งสิ 7น  
ทั7งนี 7 กาํหนดเวลาชาํระหนี7กูยื้มเงิน การชาํระดอกเบี 7ย และอัตราดอกเบี 7ย ใหเ้ป็นไปตามที(กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดเพิ(มเติม
เกี(ยวกบัการกูยื้มเงินเพื(อซื 7อหลกัทรพัย ์(Credit Balance) นี 7ทกุประการ 

3.5. ลกูคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัทฯ มีสิทธิใชด้ลุยพินิจที(จะไม่ดาํเนินการสั(งซื 7อหลกัทรพัยต์ามคาํสั(งซึ(งเกินกวา่วงเงินในบญัชีมารจิ์ 7น 
ของลกูคา้ และลกูคา้สละสิทธิที(จะเรยีกรอ้งคา่เสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั7งปวงอนัเนื(องมาจากการไมด่าํเนินการตามคาํสั(งซื 7อ
หลกัทรพัยเ์กินวงเงินดงักลา่ว 

4. หลักประกัน 
4.1. ลกูคา้ตกลงที(จะกูยื้มเงินเพื(อซื 7อหลกัทรพัย ์และตกลงยินยอมที(จะวางเงิน หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์ินอื(นในบญัชีมารจิ์ 7น รวมทั7งสง่

มอบหลกัทรพัยท์ี(ลกูคา้ซื 7อผ่านบญัชีมารจิ์ 7นทั7งหมดใหแ้ก่บรษัิทฯ เพื(อใหบ้รษัิทฯ ยดึถือหลกัทรพัยท์ั7งหลายที(ซื 7อจากบญัชีมารจิ์ 7น 
และทรพัยส์ินทั7งปวงที(ลกูคา้นาํมาวางกับบริษัทฯ ไวเ้ป็นประกันการชาํระหนี7ในบญัชีมารจิ์ 7นและหนี7อื(นใดของลกูคา้ รวมไปถึง
ภาระหนี7ทั7งปวงที(ลกูคา้มีกบับรษัิทฯ 

4.2. ประเภทของทรพัยส์ินที(ลกูคา้สามารถนาํมาวางเพิ(มเติมเพื(อเป็นประกนัการชาํระหนี7ในบญัชีมารจิ์ 7นนั7น ใหเ้ป็นไปตามที(บรษัิทฯ 
จะไดป้ระกาศกาํหนดเป็นคราวๆ ไป แตท่ั7งนี 7ภายใตห้ลกัเกณฑท์ี(สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
หรอืตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด 

4.3. ลกูคา้ตกลงรบัทราบวา่วิธีการคาํนวณมลูคา่ของหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ/์เงื(อนไขที(บรษัิทฯ กาํหนด 
4.4. ลกูคา้ตกลงรบัทราบวา่บรษัิทฯ จะทาํการปรบัปรุงมลูคา่ของหลกัทรพัยแ์ละ/หรือหลกัประกนัตามราคาตลาด (Mark to Market) 

และคาํนวณมลูค่าของหลักทรัพยแ์ละ/หรือทรพัยส์ินของลูกคา้อย่างนอ้ย 1 ครั7งในทุกสิ 7นวันทาํการ ตามราคาที(สาํนักงาน
คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละ/หรือบริษัทฯ กาํหนด ซึ(งการปรบัปรุงมลูค่าของหลกัทรพัยแ์ละ/หรือ
ทรพัยส์ินจะทาํใหท้ราบผลการเปลี(ยนแปลงอาํนาจซื 7อของลกูคา้ ตลอดจนมลูค่าทรพัยส์ินของลกูคา้และทรพัยส์ินสว่นเกินของ
ลกูคา้ที(อาจจะเพิ(มขึ 7นหรอืลดลง ทั7งนี 7 การปรบัปรุงมลูคา่ของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ/์เงื(อนไข
ที(บรษัิทฯ ประกาศกาํหนดเป็นคราวๆ ไป 

4.5. ภายใตบ้งัคบัขอ้ 4.4. ลกูคา้ตกลงรบัทราบวา่บรษัิทฯ จะทาํการเปรยีบเทียบทรพัยส์ินรวมของลกูคา้กบัมลูคา่หลกัประกันที(ตอ้ง
ดาํรงไว ้(Maintenance Margin Requirement) ทุกสิ 7นวันทาํการ หากปรากฏว่าทรัพยส์ินรวมของลูกคา้ลดลงตํ(ากว่ามลูค่า
หลกัประกันที(ตอ้งดาํรงไว ้(Maintenance Margin Requirement) บริษัทฯ จะไม่ใหล้กูคา้ซื 7อหลกัทรพัยเ์พิ(มและลกูคา้ตกลงนาํ
ทรพัยส์ินมาวางเป็นหลกัประกนัเพิ(มกบับรษัิทฯ ภายในวนัทาํการถดัไป จนทาํใหท้รพัยส์ินรวมของลกูคา้เทา่กบัหรอืสงูกวา่มลูคา่
หลกัประกนัที(ตอ้งดาํรงไว ้(Maintenance Margin Requirement) หากลกูคา้ไมน่าํทรพัยส์ินมาวางเป็นหลกัประกันเพิ(มเติมตาม
ความในวรรคก่อนภายในระยะเวลาที(บรษัิทฯ หรอืตลาดหลกัทรพัยจ์ะไดก้าํหนดเป็นคราวๆ ไป (ซึ(งปัจจบุนัมีกาํหนดเวลา 5 (หา้) 
วนัทาํการนับแต่วนัที(บริษัทฯ เรียกใหล้กูคา้นาํทรพัยส์ินมาวางเป็นหลกัประกันเพิ(ม) ลกูคา้ยินยอมและรบัทราบว่า บริษัทฯ มี
สิทธิที(จะเริ(มทาํการบังคับชาํระหนี7จากหลักทรัพยห์รือทรพัยส์ินที(วางเป็นประกันไดใ้นวันทาํการถัดไปภายในเวลาที(บริษัท
ประกาศกาํหนด จนทาํใหท้รพัยส์ินรวมของลูกคา้มีมลูค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามลูค่าหลักประกันที(ตอ้งดาํรงไว ้(Maintenance 
Margin) ทั7งนี 7  บริษัทฯ จะเรียกหลักประกันประเภทใดเพิ(มเติมเพื(อลดความเสี(ยงของบริษัทฯ ก็ได ้แต่หลักประกันที(สามารถ
นาํไปใชค้าํนวณระดบั Maintenance Margin ได ้จะตอ้งเป็นหลกัประกนัที(สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยห์รอืบรษัิทฯ ประกาศกาํหนด แตบ่รษัิทฯ จะไมน่บัรวมมลูคา่ทรพัยส์ินดงักลา่ว เพื(อประโยชนใ์นการคาํนวณอาํนาจซื 7อ
ของลกูคา้ 

4.6. ภายใตบ้งัคบัขอ้ 4.4. ลกูคา้ตกลงรบัทราบวา่บริษัทฯ จะทาํการเปรียบเทียบทรพัยส์ินรวมของลกูคา้กับมลูคา่หลกัประกนัขั7นต ํ(า 
(Minimum Margin Requirement) ทุกสิ 7นวันทาํการ หากปรากฏว่าทรพัยส์ินรวมของลกูคา้ลดลงจนเท่ากับหรือต ํ(ากว่ามลูค่า
หลกัประกันขั7นต ํ(า (Minimum Margin Requirement) ลกูคา้ยินยอมและรบัทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิที(จะเริ(มทาํการบงัคบัชาํระ
หนี7จากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที(วางเป็นประกันไดใ้นวนัทาํการถัดไป จนทาํใหท้รพัยส์ินรวมของลูกคา้มีมลูค่าสูงกว่ามลูค่า
หลกัประกนัขั7นต ํ(า (Minimum Margin Requirement) 



 
 

ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขเกี�ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงนิ 43/77 

อยา่งไรก็ตาม ลกูคา้ยงัคงมีหนา้ที(ตอ้งนาํทรพัยส์ินมาวางเป็นหลกัประกนัเพิ(มตามที(บรษัิทฯ เรยีกเพื(อใหท้รพัยส์ินรวมของลกูคา้
มีมลูคา่เทา่กบัหรอืสงูกวา่มลูคา่หลกัประกนัที(ตอ้งดาํรงไวต้ามเงื(อนไขที(ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนดไวใ้นขอ้ 4.5   
หากลกูคา้ไม่นาํทรพัยส์ินมาวางเป็นหลกัประกันเพิ(มตามที(บริษัทฯ เรียกภายในระยะเวลาตามขอ้ 4.5. วรรค 2 ย่อมไม่กระทบ
สิทธิของบรษัิทฯ ที(จะดาํเนินการตามเงื(อนไขของขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการกูยื้มเงินเพื(อซื 7อหลกัทรพัย ์(Credit Balance) นี 7
ตอ่ไป ทั7งนี 7 หากมีการบงัคบัชาํระหนี7จากหลกัประกันหรือทรพัยส์ินแลว้ไดเ้งินไมพ่อชาํระหนี7ทั7งหมด ไมว่า่กรณีใดๆ ลกูคา้ตกลง
ยินยอมรบัผิดชาํระในสว่นที(ขาดใหบ้รษัิทฯ จนครบถว้น 

4.7. ในกรณีที(บรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัยใ์หส้ิทธิแก่ผูถื้อหลกัทรพัยใ์นการจองซื 7อหลกัทรพัยใ์ดๆ หากหลกัทรพัยด์งักลา่วเป็นหลกัทรพัยท์ี(
ไดว้างเป็นประกันการชาํระหนี7ของลกูคา้ และลูกคา้ไดช้าํระราคาการจองซื 7อหลกัทรพัยใ์ดๆ ดังกล่าว ลูกคา้ตกลงใหบ้ริษัทฯ 
ยดึถือหลกัทรพัยท์ี(ไดร้บัจากการจองซื 7อดงักลา่วเป็นประกนัการชาํระหนี7เพิ(มเติม 

4.8. ในกรณีที(บรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัยจ์า่ยเงินปันผลและ/หรอืหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหลกัทรพัย ์หากหลกัทรพัยด์งักลา่วเป็นหลกัทรพัยท์ี(
ไดว้างเป็นประกนัการชาํระหนี7ของลกูคา้ ในกรณีที(ไดร้บัดอกผลเป็นหุน้ปันผล ลกูคา้ตกลงใหบ้รษัิทฯ ยดึถือหุน้ปันผลดงักลา่วไว้
เป็นประกนัการชาํระหนี7ดว้ย 

4.9. ลกูคา้รบัทราบว่าในกรณีที(ลกูคา้ประสงคจ์ะถอนหลกัทรพัยจ์ากบญัชีมารจิ์ 7น และ/หรือหลกัทรพัยท์ี(นาํมาวางเป็นหลกัประกัน 
ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบลว่งหนา้ภายในระยะเวลาที(บรษัิทฯ กาํหนด ทั7งนี 7 ลกูคา้ตกลงใหเ้ป็นดลุพินิจของบรษัิทฯ แตเ่พียง
ผูเ้ดียวในการที(จะใหถ้อนทรพัยส์ินดงักลา่วหรอืไมก็่ได ้

5. ข้อตกลงเกี$ยวกับการซ ื2อขายหลักทร ัพย ์และการก่อภาระหนี2ในบัญชีมารจ์ิ 2น 
5.1. ลกูคา้รบัทราบวา่บริษัทฯ จะเป็นผูก้าํหนดรายชื(อหลกัทรพัยท์ี(จะอนญุาตใหล้กูคา้ซื 7อจากบญัชีมารจิ์ 7นได ้พรอ้มทั7งกาํหนดอตัรา

มารจิ์ 7นเริ(มตน้ที(เหมาะสมสาํหรบัแต่ละหลกัทรพัย ์(Multiple Margin Rate) โดยบริษัทฯ จะไดป้ระกาศรายชื(อหลกัทรพัยพ์รอ้ม
ทั7งอตัรามารจิ์ 7นเริ(มตน้เพื(อใหล้กูคา้ทราบเป็นคราวๆ ไปภายใตห้ลกัเกณฑท์ี(สาํนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศ
กาํหนด ซึ(งลกูคา้ตกลงยินยอมและรบัทราบว่าบรษัิทฯ มีสิทธิเปลี(ยนแปลงอตัราดงักลา่วไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบ
ลว่งหนา้ 

5.2. ในกรณีที(ลกูคา้สั(งซื 7อหลกัทรพัยเ์ป็นจาํนวนที(มีมลูค่าซื 7อต ํ(ากว่าเงินที(วางประกัน ลกูคา้ตกลงใหบ้ริษัทฯ หกัเงินที(ลกูคา้วางเพื(อ
ชาํระคา่ซื 7อหลกัทรพัยไ์ดก่้อน โดยบรษัิทฯ จะหกัเงินของลกูคา้เป็นจาํนวนนอ้ยลงอยา่งนอ้ย 10 (สิบ) บาท เพื(อใหล้กูคา้กูยื้มเงิน
จากบรษัิทฯ ในแตล่ะรายการสาํหรบัคาํสั(งซื 7อหลกัทรพัยท์ี(มีมลูคา่ซื 7อต ํ(ากวา่เงินที(วางประกนันั7น และลกูคา้ตกลงยินยอมใหถื้อวา่
การซื 7อหลกัทรพัยท์กุรายการในบญัชีมารจิ์ 7น ของลกูคา้เป็นการกูยื้มเงินเพื(อซื 7อหลกัทรพัย ์

5.3. ในกรณีที(ลกูคา้สั(งซื 7อหลกัทรพัยใ์นบัญชีมารจิ์ 7นเป็นจาํนวนเงินที(มีมลูค่าซื 7อสงูกว่าเงินที(วางประกัน บริษัทฯ สามารถหกัเงินที(
ลกูคา้วางเพื(อชาํระคา่ซื 7อหลกัทรพัยก่์อนได ้และหากเงินที(วางดงักลา่วไมเ่พียงพอชาํระคา่ซื 7อหลกัทรพัย ์จาํนวนเงินสว่นที(ขาดนี7
ใหถื้อว่าลกูคา้กูยื้มเงินจากบริษัทฯ โดยลกูคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัทฯ คิดดอกเบี 7ยจากจาํนวนหนี7ดังกล่าวไดใ้นอัตราสูงสุดที(
บริษัทฯ ไดป้ระกาศกาํหนดเป็นคราวๆ โดยจะคาํนวณตั7งแต่วันที(ซื 7อหลักทรพัยไ์ปจนกว่าจะไดมี้การชาํระหนี7เสร็จสิ 7น ทั7งนี 7  
บริษัทฯ มีสิทธิที(จะเปลี(ยนแปลงอัตราดอกเบี 7ยดงักล่าวไดต้ามที(บริษัทฯ ประกาศกาํหนด โดยไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอมจาก
ลกูคา้ก่อน 

5.4. ในกรณีที(ลกูคา้ทาํการจองซื 7อหลกัทรพัยผ์่านบญัชีมารจิ์ 7น และลูกคา้ไม่ไดช้าํระราคาจองซื 7อหลักทรพัยด์งักล่าว ลูกคา้ตกลง
ยินยอมใหบ้ริษัทฯ ชาํระราคาจองซื 7อหลกัทรพัยน์ั7นแทนลกูคา้ และใหถื้อวา่เงินจาํนวนดงักลา่วเป็นเงินที(ลกูคา้กูยื้มจากบรษัิทฯ 
ซึ(งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ/์เงื(อนไขที(กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้นการเงินและขอ้กาํหนดเพิ(มเติม
เกี(ยวกบัการกูยื้มเงินเพื(อซื 7อหลกัทรพัย ์(Credit Balance) นี 7ทกุประการ 

5.5. ในกรณีที(ลกูคา้สั(งขายหลกัทรพัย ์หรือถกูบงัคบัขายหลกัทรพัย ์หรือถกูบงัคบัชาํระหนี7และไดร้บัเงินค่าขายหลกัทรพัยด์งักลา่ว 
หรอืไดร้บัเงินในกรณีอื(นใด หรอืการที(ลกูคา้นาํเงินมาวางเพิ(ม บรษัิทจะนาํเงินที(ไดร้บัดงักลา่วมาหกัหนี7เงินกูยื้มเพื(อซื 7อหลกัทรพัย์
ที(มีอยูเ่ดิมก่อน หากจาํนวนหนี7คงคา้งลดตํ(าลงกวา่เงินที(ลกูคา้นาํมาวางเป็นประกนั ลกูคา้ตกลงยินยอมใหมี้จาํนวนหนี7กูยื้มเงิน
เพื(อซื 7อหลกัทรพัยด์งักล่าวคงเหลือไวใ้นบญัชีมารจิ์ 7นอย่างนอ้ย 10 (สิบ) บาท และใหถื้อว่าหลกัทรพัยท์ั7งหลายในบญัชีมารจิ์ 7น
ยงัคงเป็นประกันการชาํระหนี7กูยื้มเงินตามขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการกูยื้มเงินเพื(อซื 7อหลกัทรพัย ์ (Credit Balance) นี 7ทกุ
ประการ 
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5.6. ลกูคา้รบัทราบวา่หากลกูคา้ประสงคจ์ะทาํการถอนเงินจากบญัชีมารจิ์ 7น ลกูคา้สามารถถอนเงินจากบญัชีมารจิ์ 7นไดเ้พียงเท่าที(ไม่
เกินกว่าจาํนวนทรพัยส์ินสว่นเกินของลกูคา้ (Excess Equity) และหากลกูคา้ประสงคจ์ะถอนเงินเป็นจาํนวนเงินสงูกวา่ยอดเงิน
คงเหลือของลกูคา้ (Cash Balance) ที(ลกูคา้มีอยูใ่นขณะนั7น ลกูคา้ตกลงใหถื้อวา่จาํนวนเงินสว่นที(เกินยอดเงินคงเหลือเป็นการ
ให้กู้ยืมเงินเพื(อซื 7อหลักทรัพย์จากบริษัทฯ เพิ(มขึ 7น โดยการถอนเงินจากบัญชีมารจิ์ 7นดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
กาํหนดเวลา และสดัสว่นที(จะถอนเงินไดต้ามที(บริษัทฯ จะประกาศกาํหนดเป็นคราวๆ ไป ทั7งนี 7 ใหเ้ป็นดลุยพินิจของบริษัทฯ แต่
เพียงผูเ้ดียวในการที(จะใหถ้อนเงินจากบญัชีมารจิ์ 7นหรอืไมก็่ได ้

6. การชาํระหนี2เงนิกู้ยืมเพ ื$อซ ื2อหลักทร ัพย ์
6.1. ลกูคา้มีหนา้ที(ตอ้งชาํระหนี7เงินกูยื้มเพื(อซื 7อหลกัทรพัยใ์หแ้ก่บริษัทฯ พรอ้มดอกเบี 7ยตามอตัราดอกเบี 7ยที(บริษัทฯ ประกาศกาํหนด      

ภายใน 6 (หก) เดือน นับจากวนัที(ซื 7อหลกัทรพัยร์ายการนั7นๆ เวน้แต่จะไดร้บัการขยายระยะเวลาชาํระหนี7ดงักลา่วจากบรษัิทฯ 
โดยบริษัทฯ จะแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหล้กูคา้ทราบ ทั7งนี 7 ขึ 7นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทฯ ที(จะพิจารณาขยายระยะเวลาให้
หรอืไมก็่ได ้
ลกูคา้มีหนา้ที(คืนเงินกูภ้ายในระยะเวลาตามวรรคแรกใหแ้ก่บรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ ไมมี่หนา้ที(ตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ หาก
ลกูคา้มิไดด้าํเนินการชาํระหนี7กูยื้มเงินและดอกเบี 7ยภายในระยะเวลาดงักล่าว ลกูคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัทฯ มีอาํนาจสั(งขาย
หลกัทรพัยน์ั7นๆ ไดใ้นวนัเวลาและราคาที(บรษัิทฯ เห็นสมควรในกรณีที(ทรพัยส์ินสว่นเกินของลกูคา้ (Excess Equity) มีมลูคา่ต ํ(า
กว่ามลูค่าตามราคาตลาดของหลกัทรพัยท์ี(ซื 7อมาโดยใชเ้งินกูยื้มตามขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการกูยื้มเงินเพื(อซื 7อหลกัทรพัย ์
(Credit Balance) นี 7 ลกูคา้จะใชว้ิธีคืนเงินกูโ้ดยการขายหลกัทรพัยน์ั7น หรือโดยวิธีอื(นใดที(บริษัทฯ เห็นชอบภายใตก้ฎ ขอ้บงัคบั
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ละสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

6.2. ลกูคา้ตกลงยินยอมใหบ้รษัิทฯ นาํเงินปันผล ดอกเบี 7ย หรอืดอกผลอื(นใดที(อาจเกิดขึ 7นจากหลกัทรพัย ์หรอืหลกัประกนัที(ลกูคา้ได้
นาํมาวางเป็นประกันการชาํระหนี7กับบริษัทฯ หรือที(บริษัทฯ ไดค้รอบครองอยู่มาลดยอดหนี7ในบญัชีมารจิ์ 7นของลกูคา้ที(มีอยู่ใน
ขณะนั7นได ้ทั7งนี 7 หากมีเงินคงเหลือหลงัจากการลดยอดหนี7ดงักล่าวแลว้ ลกูคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัทฯ โอนเงินคงเหลือนั7นไป
บนัทกึในบญัชีมารจิ์ 7นเสมือนวา่ลกูคา้ไดน้าํเงินมาวางเป็นประกนัเพิ(มเติม 

6.3. ในกรณีที(บริษัทฯ ประกาศเปลี(ยนแปลงประเภทของหลักทรัพยจ์ากที(อนุญาตใหซื้ 7อในบัญชีมารจิ์ 7นได ้(Marginable) เป็น
ประเภทหลกัทรพัยท์ี(ไม่อนญุาตใหซื้ 7อในบญัชีมารจิ์ 7น (Non-Marginable) ลกูคา้มีหนา้ที(ตอ้งขายหลกัทรพัยท์ี(ถกูเปลี(ยนแปลง
ประเภทดงักล่าวเพื(อชาํระหนี7 รวมถึงค่านายหนา้ ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายอนัเป็นอปุกรณท์ั7งหมดที(เกี(ยวกับหลกัทรพัยน์ั7น
ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัที(ลงในหนงัสือแจง้ของบรษัิทฯ  
หากลกูคา้ไม่ดาํเนินการภายในระยะเวลาตามวรรคก่อน ลกูคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินการขายหลกัทรพัยท์ั7งหมดหรอื
บางส่วนและ/หรือดาํเนินการใดๆ ตามที(กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน และ/หรอืโอน
หลกัทรพัยน์ั7นทั7งหมดหรอืบางสว่นไปไวใ้นบญัชีอื(นใด และ/หรอืดาํเนินการอื(นใดตามที(บรษัิทฯ เห็นสมควร 

7. การแต่งตั2ง 
7.1. ในการกูยื้มเงินเพื(อซื 7อหลกัทรพัยต์ามสญัญานี7 ลกูคา้ตกลงแตง่ตั7งและมอบอาํนาจใหบ้รษัิทฯ มีอาํนาจกระทาํการโดยทั(วไปแทน

ลกูคา้ดงันี 7 
(1) ทาํ และ/หรือ ลงนามในหนังสือ เอกสาร สญัญา หรือตราสาร หรือดาํเนินการใดๆ เช่น จดแจง้จาํนาํหรืออื(นใดเพื(อเป็น

ประกนัการชาํระหนี7 ปิดโอน ลงทะเบียน อนัเกี(ยวขอ้งกบัหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืทรพัยส์ิน ตลอดจนการซื 7อขายหลกัทรพัย ์
(2) มอบอาํนาจชว่งเพื(อกระทาํการใดๆ แทนลกูคา้ตามอาํนาจที(ใหไ้วใ้นสญัญานี7และเพิกถอนการมอบอาํนาจชว่ง 
(3) กระทาํการอื(นใดตามที(จาํเป็นหรอืสมควร เพื(อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องการมอบอาํนาจที(ใหไ้วใ้นสญัญานี7 

7.2. ลกูคา้ตกลงแต่งตั7งและมอบหมายใหบ้ริษัทฯ มีอาํนาจกระทาํการแทนลกูคา้ในการจองซื 7อหลกัทรพัยห์รือรบัโอนหลกัทรพัยโ์ดย
ใชชื้(อของบรษัิทฯ หรอืผูท้ี(บรษัิทฯ มอบหมายใหเ้ป็นผูจ้องซื 7อ และ /หรอื ถือ หลกัทรพัยแ์ทนลกูคา้ 

7.3. ลกูคา้ตกลงแตง่ตั7งและมอบหมายใหบ้รษัิทฯ มีอาํนาจกระทาํการแทนลกูคา้ในการรบัเงินปันผล และ/หรอืหุน้ปันผลจากบรษัิทผู้
ออกหลกัทรพัยท์ี(ลกูคา้ไดน้าํมาวางเป็นประกนัการชาํระหนี7กับบริษัทฯ โดยใชชื้(อของบริษัทฯ หรือผูท้ี(บริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้
ถือหลกัทรพัยแ์ทนลกูคา้ 
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8. ข้อตกลงอ ื$นๆ  

8.1. ลกูคา้ตกลงรบัทราบว่าในการคาํนวณอาํนาจซื 7อของลกูคา้ ณ ขณะใดขณะหนึ(ง บริษัทฯ จะคาํนวณจากทรพัยส์ินส่วนเกินของ
ลกูคา้ ณ ขณะนั7นตอ่อตัรามารจิ์ 7นเริ(มตน้ของหลกัทรพัยท์ี(ลกูคา้ประสงคจ์ะซื 7อ 
กรณีที(ลกูคา้ไม่มีทรพัยส์ินส่วนเกิน หากบริษัทฯ ยินยอมใหล้กูคา้นาํเงินมาวางเป็นประกันการซื 7อขายหลกัทรพัยเ์พิ(มเป็นครั7ง
คราว บรษัิทฯ จะคาํนวณอาํนาจซื 7อจากจาํนวนเงินที(ลกูคา้นาํมาวางไวเ้ฉพาะคราวนั7นๆ ทั7งนี 7 เมื(อสิ 7นวนัทาํการของวนัที(ลกูคา้นาํ
เงินดงักลา่วมาวางไวแ้ลว้ภายหลงัจากการหกัทอนบญัชี หากมีเงินคงเหลือบรษัิทฯ จะทาํการโอนเงินคงเหลือนั7นไปบนัทึกบัญชี
มารจิ์ 7นของลกูคา้ที(มีอยู่กับบริษัทฯ เสมือนว่าลกูคา้ไดน้าํเงินมาวางเพิ(ม หรือหากลกูคา้ไดแ้จง้ความตอ้งการใหบ้ริษัทฯ ทราบ
ลว่งหนา้ ณ เวลาที(นาํเงินมาวางเป็นประกนั บรษัิทฯ จะคืนเงินคงเหลือนั7นใหแ้ก่ลกูคา้ก็ได ้ 

8.2. ลูกคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัทฯ หักทอนบัญชีทุกสิ 7นวันทาํการ โดยบริษัทฯ คาํนวณจากยอดสุทธิในแต่ละวัน ซึ(งไดจ้ากการ
เปรยีบเทียบยอดเงินคงเหลือของลกูคา้กบัยอดเงินกูยื้มเพื(อซื 7อหลกัทรพัย ์ 

8.3. บรษัิทฯ จะจา่ยดอกเบี 7ยสาํหรบัเงินคงเหลือของลกูคา้ในสว่นที(เกินกวา่เงินกูยื้มเพื(อซื 7อหลกัทรพัย ์และเรยีกเก็บดอกเบี 7ยเงินกูยื้ม
เพื(อซื 7อขายหลกัทรพัยใ์นสว่นที(เกินกวา่เงินคงเหลือของลกูคา้อยา่งนอ้ยเดือนละ 1(หนึ(ง) ครั7ง เวน้แตจ่ะตกลงกนัไวเ้ป็นอย่างอื(น 
ทั7งนี 7 บรษัิทฯ จะคิดคาํนวณและหกัภาษีอากร ณ ที(จา่ยไว ้(ถา้มี) ก่อนที(จะทาํการหกัทอนบญัชีระหวา่งดอกเบี 7ยที(จะตอ้งจ่ายกับ
ดอกเบี 7ยที(จะตอ้งเรียกเก็บ ณ วนัสิ 7นเดือน และลกูคา้ยินยอมใหบ้ริษัทฯ หกัทอนโดยวิธีปรบัปรุงรายการดอกเบี 7ยดงักล่าวจาก
บญัชีมารจิ์ 7นของลกูคา้ เสมือนวา่ลกูคา้ไดถ้อนเงินหรอืนาํเงินมาเพิ(มแลว้แตก่รณี 

8.4. ลกูคา้ตกลงวา่ หากมีการบงัคบัชาํระหนี7จากหลกัประกันหรอืทรพัยส์ินแลว้ไดเ้งินไม่พอชาํระหนี7กูยื้มเงิน ลกูคา้ตกลงยินยอมรบั
ผิดชาํระในสว่นที(ขาดใหก้บับรษัิทฯ พรอ้มดอกเบี 7ยจนกวา่จะครบถว้น 

8.5. นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ 19 ของขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงิน ลกูคา้ตกลงยินยอมให้
บริษัทฯ ทาํการเปิดเผยหรือตรวจสอบขอ้มลูเกี(ยวกับลกูคา้และการซื 7อขายหลกัทรพัยข์องลกูคา้กับบริษัท ขอ้มลูเครดิตแหง่ชาติ 
จาํกดั (National Credit Bureau) 

8.6. ลกูคา้ตกลงรบัทราบวา่ การผ่อนผนัการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการกูยื้มเงินเพื(อซื 7อหลกัทรพัย ์(Credit Balance) 
หรือการละเวน้การใชส้ิทธิตามขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการกูยื้มเงินเพื(อซื 7อหลกัทรพัย ์(Credit Balance) นี 7 โดยบริษัทฯ ใน
คราวใด ใหถื้อวา่การผ่อนผนัหรอืการละเวน้ดงักลา่วเป็นการผ่อนผนัหรอืการละเวน้เฉพาะคราวนั7นเทา่นั7น 
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รายงานการเปิดเผยความเสี$ยง 
รายงานฉบบันี 7จดัเตรียมขึ 7นเพื(อช่วยใหท้่านมีความเขา้ใจถึงความเสี(ยงที(อาจเกิดขึ 7นจากการทาํธุรกรรมซื 7อขายหลกัทรพัย ์(รวมถึง 

การขายหลกัทรพัยโ์ดยไม่มีหลกัทรพัยใ์นครอบครอง) และท่านควรเขา้ใจในภาระภาษีที(เกิดขึ 7นจากการเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าวครบถว้นดีแลว้ 
ทั7งนี 7 ในกรณีที(ท่านมีขอ้สงสยัประการใด ท่านควรปรึกษาที(ปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษี เกี(ยวกับการทาํธุรกรรมซื 7อขายหลักทรพัย์
ดงักลา่ว 

โดยการเขา้ทาํขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตั7งตัวแทน/
นายหนา้ซื 7อขายหลกัทรพัยด์ว้ยเงินสด ถือว่าลูกคา้ไดร้บัทราบและเขา้ใจในขอ้ความที(ปรากฏในรายงานฉบบันี 7 ก่อนที(จะเริ(มทาํการซื 7อขาย
หลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื แหลง่กลางซื 7อขายหลกัทรพัยอื์(นใด 

ในการซื 7อขายหลกัทรพัยอ์าจมีความเสี(ยงสงู เนื(องจากความผันผวนของตลาดหลกัทรพัย ์และความเสี(ยงในเรื(องของการขาดทนุก็
เป็นสิ(งที(เป็นสาระสาํคัญ ทาํนองเดียวกับราคาของหลกัทรพัยซ์ึ(งมีความผันผวน และอาจทาํใหร้าคาหลกัทรพัยต์ัวใดตัวหนึ(งไม่มีมลูค่าเลย 
ดงันั7น ท่านจึงตอ้งพรอ้มที(จะรบัความเสี(ยงนี 7  นอกจากนี7 ท่านควรเขา้ทาํรายการซื 7อขายต่อเมื(อท่านไดเ้ขา้ใจถึงลกัษณะและขอบเขตของสิทธิ 
ภาระผกูพนั และความเสี(ยงที(เกี(ยวขอ้งอยา่งครบถว้นเสียก่อน ยกตวัอยา่งเชน่ ในกรณีของใบสาํคญัแสดงสิทธิอนพุนัธซ์ึ(งทา่นไมส่ามารถที(จะใช้
สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิอนพุันธไ์ดห้ลงัวนัที(หมดอายุ  นอกจากนี7 ท่านควรตอ้งพิจารณาดว้ยว่ารายการซื 7อขายนั7นๆ เหมาะสมกับท่าน
หรือไม่อย่างไร  โดยพิจารณาจากวตัถปุระสงคก์ารลงทนุและสถานะทางการเงินของท่านเอง รวมทั7ง ควรปรกึษาที(ปรกึษาทางกฎหมายธุรกิจ 
และภาษีของทา่นก่อนทาํธุรกรรมซื 7อขายหลกัทรพัยใ์ดๆ อีกทั7งทา่นไดร้บัทราบถึงลกัษณะความเสี(ยงตา่งๆ อนัอาจเกิดไดจ้ากการขายหลกัทรพัย์
โดยไม่มีหลกัทรพัยใ์นครอบครอง เช่น ความผันผวนขึ 7นลงของดชันีตลาดหลกัทรพัย ์ความผันผวนของมลูคา่หลกัทรพัย ์ความเสี(ยงอนัอาจเกิด
จากการเปลี(ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที(เกี(ยวขอ้งตา่งๆ กบัธุรกรรมการกูยื้มเงินเพื(อซื 7อหลกัทรพัย ์(Credit Balance) นี 7 

สาํหรบับคุคลตา่งดา้วที(ถือหุน้ที(กาํหนดใหค้นไทยเป็นผูถื้อและคนไทยที(ถือหุน้ที(กาํหนดใหบ้คุคลตา่งดา้วเป็นผูถื้อนั7น บคุคลดงักลา่ว
อาจไม่มีสิทธิในการลงทะเบียนเป็นผูถื้อกรรมสิทธิ�ในหุน้ดงักล่าวในนามของตนได ้ทั7งนี 7 ขึ 7นอยู่กับสดัส่วนการถือกรรมสิทธิ�ของบุคคลตา่งดา้ว
ของบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัยน์ั7นๆ และในกรณีที(หุน้นั7นไมไ่ดล้งทะเบียนในชื(อของบคุคลดงักลา่ว บคุคลดงักลา่วก็จะไม่มีสิทธิไดร้บัประโยชนใ์ดๆ 
จากผูอ้อกหลกัทรพัยน์ั7น อนัไดแ้ก่ เงินปันผล และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เป็นตน้ และสาํหรบับคุคลที(กระทาํการใดๆ เพื(อประโยชนข์อง
บคุคลตา่งดา้วในการรบัสิทธิดงักลา่วอาจไดร้บัโทษทางอาญา และหากทา่นเป็นบคุคลตา่งดา้วที(ถือหุน้ที(กาํหนดใหค้นไทยเป็นผูถื้อ หรอืเป็นคน
ไทยที(ถือหุน้ที(กาํหนดใหบ้คุคลตา่งดา้วเป็นผูถื้อ ท่านตอ้งยอมรบัถึงบรรดาความเสี(ยงทั7งหมดที(อาจเกิดขึ 7นจากการถือครองหุน้ดงักลา่ว อีกทั7ง
ตอ้งยอมรบัดว้ยว่า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทหลกัทรพัยห์ยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกัด  ไม่สามารถช่วยเหลือท่านไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ เพื(อให้
ทา่นไดม้าซึ(งสิทธิใดๆ ในหุน้ดงักลา่วจากผูอ้อกหลกัทรพัย ์

นอกจากนี7 บรรดาทรพัยส์ินและมลูค่าของทรพัยส์ินในบัญชีของท่านนั7นจะไม่ไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายว่าดว้ยสถาบัน
คุม้ครองเงินฝากหรอือยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองจากหน่วยงานรฐับาลอื(นใด หรอืการประกนัภยัใดๆ 

สาํหรบัผูถื้อบญัชีมารจิ์ 7น (ระบบเครดติบาลานซ)์ นอกเหนือจากความเสี(ยงขา้งตน้  ทา่นไดร้บัแจง้และรบัทราบถึงเรื(องดงัตอ่ไปนี7 
 การกูยื้มเงินเพื(อการลงทนุ ถือไดว้า่เป็นการดาํเนินการอยา่งหนึ(งเพื(อเพิ(มผลทางการเงิน วิธีการที(จะทาํใหไ้ดร้บักาํไรจาก

การเพิ(มผลทางการเงินนั7น ผลตอบแทนที(ไดร้บัจากการลงทนุดงักลา่วจะตอ้งสงูกว่าตน้ทนุของเงินที(กูยื้มมา นอกจากนี7 
กลวิธีในการเพิ(มผลทางการเงินก็อาจทาํใหเ้กิดผลกาํไรหรือขาดทนุในการลงทนุก็ได ้ทั7งนี 7 หากตอ้งการผลตอบแทนทาง
การเงินสงูมากเทา่ใด ความเป็นไปไดท้ี(จะเกิดผลกาํไรหรอืผลขาดทนุก็จะยิ(งเพิ(มมากขึ 7นเทา่นั7น 

 มลูคา่ของหลกัทรพัยท์ี(วางเป็นหลกัประกนั จะถกูทาํการปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจบุนัตามราคาปิดของหลกัทรพัยน์ั7นๆ ซึ(งการ
ปรบัปรุงมลูคา่หลกัทรพัยด์งักลา่วอาจจะสง่ผลใหอ้าํนาจซื 7อของทา่นเพิ(มขึ 7นหรอืลดลงได ้

รายงานฉบบันี 7 มิไดจ้ดัทาํขึ 7นโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื(อเปิดเผยบรรดาความเสี(ยงและแงม่มุที(เป็นสาระสาํคญัทั7งหมดที(เกี(ยวขอ้งกับการ
ทาํธุรกรรมซื 7อขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยห์รอืแหลง่กลางซื 7อขายหลกัทรพัยอื์(นใด 
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-ข้อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื!อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนี$เท่านั$น- 

 
ข้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการยืมและใหย้ืมหลักทร ัพย ์

1. ข ้อความเบี2องต้น 
1.1 ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมนี 7ทาํขึ 7นเพื(อกาํหนดเงื(อนไข สิทธิ หนา้ที( ขอ้รบัรอง ขอ้ปฏิบัติต่างๆ ที(เป็นการเฉพาะที(เกี(ยวกับการยืมและ

ใหยื้มหลกัทรพัย ์
1.2 ข้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการยืมและให ้ยืมหลักทร ัพยฉ์บับนี2 จะใช้บังคับระหว่างบร ิษัทฯ และลูกค้าท ันท ี เมื$อ  (ก) 

ลูกค้าลงนามในหนังสือแจ้งความประสงคเ์พ ิ$มเติมเกี$ยวกับการสมัครใช้บร ิการการยืมหร ือให ้ยืมหลักทร ัพย ์และ
จัดส่งหนังสือดังกล่าวมายังบร ิษัทฯ ตามวิธ ีท ี$บร ิษัทฯ กาํหนด และ (ข) บร ิษัทฯ ตอบร ับการให ้บร ิการแก่ลูกค้าไม่ว่า
จะในรูปแบบที$เป็นลายลักษณอ์ ักษรหร ือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมร ับและตกลงผูกพ ันตามตามเงื$อนไขในข้อกาํหนด
และเงื$อนไขเกี$ยวกับการใหบ้ร ิการด้านการเงนิ และเอกสารธุรกรรมต่างๆ  ท ี$เกี$ยวข ้อง 

 ท ั2งนี2 บร ิษัทฯ  มีสิทธ ิในการปฏิเสธการให ้บร ิการ  หากบร ิษัทฯ  พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทาํ
ธุรกรรม หร ือการใหบ้ร ิการของบร ิษัทฯ อาจขัดหร ือแย้งต่อกฎหมาย หร ือด้วยเหตุอ ื$นใดแล้วแต่ดุลพ ินิจของบร ิษัทฯ 
โดยลูกค้าไม่มีสิทธ ิเร ียกร ้องใหบ้ร ิษัทฯ ร ับผิดต่อความเสียหายใดๆ  อ ันเกิดจากการปฏิเสธการใหบ้ร ิการของบร ิษัทฯ 
เว้นแต่กรณีท ี$เกิดข ึ2นโดยการจงใจหร ือประมาทเลินเล่อของบร ิษัทฯ  กรรมการ  พนักงาน ตัวแทนหร ือผู้แทนของ
บร ิษัทฯ โดยบร ิษัทฯ จะร ับผิดชอบเพียงเทา่ท ี$ความเสียหายท ี$เกิดข ึ2นจร ิง 

1.3 ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการยืมและใหยื้มหลกัทรพัยนี์ 7 ซึ(งตอ่ไปจะเรยีกวา่ “ข ้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการยืมและให ้ยืม
หลักทร ัพย”์ รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวขอ้ง เป็นส่วนหนึ(งของเอกสารธุรกรรม ตามที(ไดนิ้ยามไวใ้นขอ้กาํหนดและเงื(อนไข
เกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้นการเงินที(ลูกคา้ไดต้กลงทาํกับบริษัทฯ (“ข้อก ําหนดแ ละเงื$อนไข เกี$ยวกับการให ้บร ิการด้าน
การเงนิ”) 

1. 4 ผูใ้หยื้มตกลงจะใหยื้มหลกัทรพัย ์(“หลักทร ัพยท์ ี$ใหย้ืม”) แก่ผูยื้มเป็นคราวๆ เมื(อไดร้บัหลกัประกนัซึ(งผูยื้มจะมอบใหไ้วแ้ละผูยื้ม
มีหนา้ที(ตอ้งส่งมอบหลกัทรพัยเ์ทียบเท่าใหแ้ก่ผูใ้หยื้มตามขอ้กาํหนดและเงื(อนไขของขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและ
ใหยื้มหลกัทรพัยนี์ 7 

1.5 ธุรกรรมการใหยื้มและยืมหลักทรพัยใ์ดๆ และทั7งปวงระหว่างคู่สญัญา (โดยจะเรียกแยกแต่ละรายการและเรียกรวมกันหลาย
รายการว่า “การให ้ยืมหลักทร ัพย ”์) นั7น ใหอ้ยู่ภายไดบ้ังคับของขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและใหยื้มหลกัทรพัยนี์ 7 
ตามที(อาจมีการเพิ(มเติม แก้ไข หรือปรับปรุง โดยคู่สัญญาในหนังสือยืนยันธุรกรรม หลักประกันทั7งหลายที(ใดว้างไวต้าม
ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการยืมและใหยื้มหลกัทรพัยนี์ 7 ใหถื้อเป็นหลกัประกนัสาํหรบัสิทธิเรยีกรอ้งใดๆ ทั7งปวงในปัจจบุนัหรือ
ในอนาคตเกี(ยวกบัการใหยื้มหลกัทรพัย ์

2. คาํจาํกัดความ 
2.1 เวน้แต่จะไดมี้การนิยามไวเ้ป็นการเฉพาะในข้อกาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน คาํดังต่อไปนี7ใหมี้

ความหมายตามที(ไดนิ้ยามไวด้งัตอ่ไปนี7 
(ก) “กฎระเบียบ” หมายถึง พระราชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบซึ(งใชบ้งัคบักบัการใหยื้มและการ

ยืมหลกัทรพัย ์ตามที(อาจมีการแกไ้ขเพิ(มเติมต่อไป รวมตลอดถึงพระราชกาํหนดซึ(งออกตามประมวลรษัฎากรว่าดว้ย
การลดอัตราและยกเวน้รษัฎากร (ฉบับที( 331) พ.ศ. 2541 รวมทั7งกฎหมาย ประกาศ และระเบียบอื(นๆ ว่าดว้ยภาษี
อากร ตามที(อาจมีการแกไ้ขเพิ(มเติมตอ่ไป 

(ข) “ผู้ประกอบการ ” หมายถึง นิติบุคคลใดที(ใดร้ะบุไวใ้นขอ้ 2(3) ประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยท์ี( กธ. 8/2551 ลงวนัที( 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และที(อาจมีการแกไ้ขเพิ(มเติมตอ่ไป 

(ค) “ห ลัก ท ร ัพ ย ์ท ี$ใ ห ้ยืม ” หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามที(ได้นิยามหรือกําหนดไว้ให้เป็นหลักทรัพย์ตาม
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์ ซึ(งเป็นหลกัทรพัยท์ี(ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยท์าํหนา้ที(เป็นนายทะเบียน หรือหลกัทรพัยอื์(นๆ 
ที(ไดร้บัอนุญาตใหท้าํการยืมหรือใหยื้มไดต้ามกฎระเบียบ โดยคู่สัญญาจะตกลงกันกาํหนดหลักทรพัยท์ี(ใหยื้มแต่ละ
รายการไวใ้นเอกสารยืนยนัรายการสาํหรบัหลกัทรพัยท์ี(ใหย้ืมแตล่ะรายการ ทั7งนี 7 การใหยื้มหลกัทรพัยอ์าจจดัทาํขึ 7นเพื(อ
วตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี7 
(1) เพื(อใหผู้ยื้มหรอืบคุคลอื(นใดสามารถปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดการสง่มอบภายไดธุ้รกรรมการขายได ้
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(2) เพื(อใหผู้ยื้มหรอืบคุคลอื(นใดสามารถคืนหลกัทรพัยภ์ายใตธุ้รกรรมการใหยื้มหลกัทรพัยก่์อนหนา้นั7นได ้หรอื 
(3) เพื(อใหผู้ยื้มสามารถจะปฏิบตัิตามวตัถปุระสงคใ์ดๆ ตามที(กฎระเบียบพงึอนญุาตใหท้าํได ้

3. ธุรกรรมท ี$จ ัดทาํในฐานะตัวแทน 
3.1 ภายใตบ้งัคบัของบทบญัญัติในขอ้นี 7 ผูใ้หยื้มอาจจะทาํการใหยื้มหลกัทรพัยใ์นฐานะที(เป็นตวัแทน (ซึ(งเรียกว่า “ตัวแทน”) ของ

บุคคลภายนอก (ซึ(งจะเรียกว่า “ตัวการ”) ทั7งนี 7 ไม่ว่าตนจะมีฐานะเป็นผูเ้ก็บรกัษาทรพัยห์รือผูจ้ดัการลงทนุหรืออื(นๆ ดว้ยก็ได ้
(การใหยื้มที(ไดท้าํขึ 7นดงักลา่วจะอา้งถึงในขอ้นี 7วา่ “ธุรกรรมการเป็นตัวแทน”) 

3.2 ผูใ้หยื้มอาจจะเขา้ทาํธุรกรรมการเป็นตวัแทนไดเ้ฉพาะในกรณีตอ่ไปนี7เทา่นั7น 
(1) เมื(อมีการระบวุา่เป็นธุรกรรมการเป็นตวัแทนในขณะเขา้ทาํรายการนั7น 
(2) ผูใ้หยื้มทาํการใหยื้มดงักลา่วแทนตวัการรายเดียว โดยไดเ้ปิดเผยตวัการนั7นตอ่ผูยื้มแลว้ (ไม่ว่าโดยการระบชืุ(อหรือการ

อา้งอิงถึงรหสัหรอืเครื(องหมายบง่ชี 7ตามที(คูส่ญัญาไดต้กลงกนัใหน้าํมาใชใ้นการอา้งอิงถึงตวัการ ที(ไดร้ะบไุวน้ั7น) ในขณะ
ที(ตนทาํการใหยื้มนั7น 

(3) ในขณะที(ทาํการใหยื้ม ผู้ใหยื้มมีอาํนาจทาํการใหยื้มและชาํระหนี7ทั7งปวงของตัวการนั7นตามสัญญาที(ไดร้ะบุไวใ้น 
ขอ้ 3.4 (2) ขา้งลา่งนี 7 แทนตวัการดงักลา่ว 

3.3 ผูใ้หยื้มตกลงยอมรบัว่าหากตนเขา้ทาํธุรกรรมการเป็นตวัแทน ตนจะแจง้ใหผู้ยื้มทราบถึงขอ้เท็จจริงในทนัทีที(ตนทราบ และจะ
จดัหาขอ้มลูเพิ(มเติมใหแ้ก่ผูยื้มเมื(อผูยื้มรอ้งขอตามสมควรเกี(ยวกบั 
(1) กรณีใดๆ ที(ถือเป็นการมีหนี7สินลน้พน้ตวัของตวัการที(เกี(ยวขอ้ง หรอื 
(2) การทาํผิดคาํรบัรองใดๆ ที(ไดใ้หไ้วใ้นขอ้ 3.5 ขา้งลา่งนี 7 หรอืกรณีหรอืเหตกุารณใ์ด อนัยงัผลใหค้าํรบัรองใดๆ ดงักลา่วนั7น

ไมเ่ป็นความจรงิ หากมีการใหค้าํรบัรองซํ7าโดยอา้งอิงถึงขอ้เท็จจรงิในปัจจบุนั 
3.4 (1)   ธุรกรรมการเป็นตัวแทนแต่ละรายการจะเป็นธุรกรรมระหว่างตัวการที(เกี(ยวขอ้งกับผูยื้มและไม่มีบุคคลใดนอกจาก

ตวัการที(เกี(ยวขอ้งกบัผูยื้มเป็นคูส่ญัญาหรือเป็นผูมี้สิทธิหรือภาระหนา้ที(ภายใตธุ้รกรรมการเป็นตวัแทนรายการนั7น อนึ(ง 
โดยไมเ่ป็นการจาํกดัความหมายของขอ้ความก่อนหนา้นี 7 ผูใ้หยื้มไมจ่าํตอ้งรบัผิดในฐานะตวัการในการปฏิบตัิการชาํระ
หนี7ภายใตธุ้รกรรมการเป็นตวัแทนรายการใด แต่ทั7งนี 7ขอ้ความดงักล่าวจะไม่เปลี(ยนแปลงความรบัผิดใดๆ ของผูใ้หยื้ม
ตามบทบญัญัติอื(นใดในขอ้นี 7 

(2) บทบัญญัติแห่งขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและใหยื้มหลักทรัพยนี์ 7ทั7งปวงจะนาํมาใชบ้ังคับแยกต่างหากใน
ระหวา่งผูยื้มกบัตวัการแตล่ะรายที(ตวัแทนไดเ้ขา้ทาํธุรกรรมการเป็นตวัแทนรายการหนึ(งหรอืหลายรายการเพื(อตวัการนั7น 
เสมือนว่าตัวการดังกล่าวแต่ละรายเป็นคู่สัญญาภายใต้สัญญากับผู้ยืมแยกต่างหาก โดยสัญญานั7นมีข้อความ
เหมือนกบัขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการยืมและใหยื้มหลกัทรพัยนี์ 7ทกุประการ ยกเวน้ขอ้ความในวรรคนี7 และเสมือนวา่
ตวัการเป็น ผูใ้หยื้มภายใตส้ญัญาดงักลา่วดว้ย  
ทั7งนี 7 โดยมีเงื(อนไขวา่ หากปรากฏกรณีผิดนัดหรอืเหตกุารณอ์นัพึงถือเป็นกรณีผิดนดั หากผูยื้มมีหนังสือบอกกลา่วแลว้ 
ใหผู้ยื้มมีสิทธิที(จะสง่หนังสือบอกกลา่วต่อตวัการเพื(อประกาศว่าเกิดกรณีผิดนัดขึ 7นแลว้ในสว่นที(เกี(ยวกับตวัการ หากผู้
ยืมมีหนงัสือบอกกลา่วเชน่นั7นแลว้เนื(องจากกรณีดงักลา่ว ใหถื้อวา่ไดเ้กิดกรณีผิดนดัขึ 7นในสว่นที(เกี(ยวกบัตวัการ ในขณะ
ที(ถือไดว้า่มีการสง่หนงัสือบอกกลา่วเชน่นั7น 

(3) บทบัญญัติขา้งตน้นี 7 จะไม่มีผลกระทบต่อการบังคับใชข้อ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและใหยื้มหลักทรพัยนี์ 7ใน
ระหวา่งผูยื้มกบัผูใ้หยื้มเกี(ยวกบัธุรกรรมใดๆ ที(ผูใ้หยื้มอาจจะทาํขึ 7นเพื(อประโยชนข์องตนเองในฐานะตวัการ 

3.5 ผูใ้หยื้มขอรบัรองตอ่ผูยื้มวา่ ทกุครั7งที(ตนเขา้ทาํธุรกรรมใดหรอืพยายามเขา้ทาํธุรกรรมใดที(เป็นธุรกรรมการเป็นตวัแทน ตนจะตอ้ง
ไดร้บัมอบอาํนาจโดยชอบใหท้าํการใหยื้มดงักลา่ว รวมทั7งชาํระหนี7อนัเกิดขึ 7นตามธุรกรรมดงักลา่วแทนบคุคลที(ตนระบไุวว้่าเป็น
ตวัการในสว่นของธุรกรรมนั7นๆ และชาํระหนี7ทั7งปวงของบคุคลดงักลา่วตามสญัญาที(ไดร้ะบไุวใ้นขอ้ 3.4 (2) แทนบคุคลดงักลา่ว
ดว้ย 

4. ข ้อตกลงการใหย้ืมหลักทร ัพยแ์ละการยืนยันธุรกรรม 
4.1   หากคูส่ญัญาไดบ้รรลขุอ้ตกลงเกี(ยวกบัขอ้กาํหนดและเงื(อนไขของธุรกรรมการใหยื้มหลกัทรพัยแ์ตล่ะรายการแลว้ บรษัิทฯ จะสง่

หนงัสือยืนยนัธุรกรรมใหแ้ก่คูส่ญัญาฝ่ายตรงขา้มโดยไมช่กัชา้ (“หนังสือยืนยัน”) โดยระบถึุงขอ้กาํหนดและเงื(อนไขของธุรกรรม
ดงักลา่ว พรอ้มทั7งรายละเอียดของหลกัประกนัที(ผูยื้มจะมอบใหไ้วด้ว้ย 
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4.2    หากไมมี่คาํคดัคา้นเป็นหนังสือจากผูร้บัหนังสือยืนยนัภายในระยะเวลาที(ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเพิ(มเติม เวน้แตก่รณีมี
ขอ้ผิดพลาดที(ปรากฏชดัแจง้ใหถื้อวา่คูส่ญัญาทั7งหลายผกูพนัตามขอ้กาํหนดและเงื(อนไขที(ระบไุวใ้นหนงัสือยืนยนัการทาํธุรกรรม
ดงักลา่ว   

4.3  ในกรณีที(ขอ้ความหรือเงื(อนไขในขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและใหยื้มหลกัทรพัยฉ์บับนี 7และในหนังสือยืนยันมีความ
ขดัแยง้กนั คูส่ญัญาตกลงใหย้ดึถือขอ้ความหรอืเงื(อนไขในหนงัสือยืนยนัเป็นหลกัในการใชบ้งัคบั  

5. การส่งมอบหลักทร ัพยท์ ี$ใหย้ืม 
5. 1 ผูใ้หยื้มมีหนา้ที(สง่มอบหลกัทรพัยท์ี(ใหยื้มและผูยื้มตกลงจะสง่มอบหลกัประกนัในรูปแบบของหลกัทรพัย ์โดยวิธีตอ่ไปนี7 

(1) กรณีที(เป็นรูปแบบใบหลักทรัพย์ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับว่าจะสลักหลัง หรือดาํเนินการเพื(อให้มีการสลักหลังใบ
หลกัทรพัยข์องหลกัทรพัยท์ี(ใหยื้ม ในกรณีที(หลกัทรพัยท์ี(ใหยื้มหรือหลกัประกันจะตอ้งมีวิธีการโอนนอกเหนือจากการ
สลกัหลงั คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายมีหนา้ที(จดัทาํและสง่มอบเอกสารที(จาํเป็นทั7งหลายตามขอ้กาํหนดของกฎหมายที(บงัคบัใช้
ดงักลา่ว หรอื 

(2) กรณีที(เป็นรูปแบบไรใ้บหลักทรัพย ์คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะดาํเนินการใหมี้การฝากหลักทรัพย์ที(ใหยื้มหรือ
หลักประกันเข้าบัญชีรับฝากทรัพยต์ามข้อตกลงที(มีขึ 7นระหว่างคู่สัญญาทั7งสองฝ่าย หากหลักทรัพยท์ี(ใหยื้มหรือ
หลกัประกันไดมี้การฝากไวก้ับศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ แลว้ ผูใ้หยื้มและผูยื้มมีหนา้ที(ดาํเนินการสง่มอบใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ 

5. 2 โดยขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและใหยื้มหลักทรพัยนี์ 7 ผูใ้หยื้มตกลงว่าจะจดัทาํและส่งมอบเอกสารอันจาํเป็นทั7งปวง 
พรอ้มทั7งจดัทาํคาํสั(งอนัจาํเป็นทั7งปวงเพื(อจดัใหส้ิทธิ กรรมสิทธิ� และสว่นไดเ้สียทั7งหมดในหลกัทรพัยท์ี(ใหยื้มโอนเปลี(ยนมือมายงั
ผูยื้มเมื(อมีการส่งมอบหลกัทรพัยน์ั7นตามขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและใหยื้มหลกัทรพัยนี์ 7 โดยปราศจากสิทธิยดึหน่วง 
สิทธิหลกัประกนัและภาระผกูพนัอยา่งใดๆ ทั7งปวง 

6. หลักประกัน 
6.1 ผูยื้มมีหนา้ที(ตอ้งจดัหาทรพัยส์ินอนัเป็นที(ยอมรบัของผูใ้หยื้ม (“หลักประกัน”) มอบใหแ้ก่ผูใ้หยื้มโดยมีมลูคา่(ตามที(ไดนิ้ยามไว้

ในในขอ้ �.� นี 7) เท่ากับมลูค่าหลักประกันที(กาํหนด เมื(อมีการส่งมอบหลักทรัพยท์ี(ใหยื้ม อย่างไรก็ตาม กรณีที(ผูใ้หยื้มเป็น
ผู้ประกอบการ (Market Professional) คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื(นโดยระบุไวใ้นหนังสือยืนยันตามที(พึงทาํได้ตาม
กฎระเบียบ ทั7งนี 7 ผูใ้หยื้มจะตอ้งใหก้ารยืนยนัและรบัรองไวใ้นหนังสือยืนยนัว่า ตนเป็นผูป้ระกอบการ ผูใ้หยื้มจะชาํระดอกเบี 7ย
สาํหรบัหลักประกันที(เป็นเงินสดในอัตราที(ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา“มูลค่าหลักประกัน ท ี$ก ําหนด ” จะเท่ากับมลูค่าของ
หลกัทรพัยท์ี(ใหยื้มบวกดว้ยมลูคา่สว่นตา่งของหลกัประกนัตามที(ไดต้กลงกนัไว ้(“ส่วนต่าง”) 

6.2 เวน้แต่คู่สญัญาจะไดต้กลงกันไวเ้ป็นอย่างอื(นในหนังสือยืนยัน ผูยื้มตกลงว่าจะส่งมอบหลักประกันใหแ้ก่ผูใ้หยื้มเมื(อมีการส่ง
มอบหลกัทรพัยท์ี(ใหยื้มและจะตอ้งจดัทาํและสง่มอบเอกสารที(จาํเป็นทั7งปวง หรอืสั(งการตา่งๆ เพื(อจดัการใหส้ิทธิ กรรมสิทธิ� และ 
ส่วนไดเ้สียทั7งหมดเหนือหลกัประกันที(เกี(ยวขอ้งนั7น โอนเปลี(ยนมือมายงัผูใ้หยื้มโดยปราศจากสิทธิยึดหน่วง หลักประกันและ
ภาระผกูพนัทั7งปวง 

6.3 หลกัประกันจะตอ้งอยู่ในประเภทที(ไดร้ะบุรายการไวด้งัต่อไปนี7 ซึ(งหลกัประกันดงักล่าวอาจจะถกูยึดหรือชาํระคืนไม่ว่าทั7งหมด
หรอืแตบ่างสว่น ตามขอ้กาํหนดและเงื(อนไขแหง่ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการยืมและใหยื้มหลกัทรพัยนี์ 7ก็ได ้  
(1)    เงินสดเป็นเงินบาท 
(2)  หนงัสือค ํ7าประกนัที(ออกโดยธนาคารพาณิชยอ์นัเป็นที(ยอมรบัของหรอืกาํหนดไวโ้ดยผูใ้หยื้ม 
(3)  หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยใ์หม ่
(4)  หลกัทรพัยอื์(นใดตามที(บรษัิทจะไดมี้การประกาศกาํหนดเป็นคราวๆ ไป 

6.4   ใหคู้่สัญญาตกลงโดยระบุในหนังสือยืนยนัว่าหลักประกันนั7นจัดใหไ้วส้าํหรบัการใหยื้มหลักทรพัยร์ายใด การเปลี(ยนทดแทน
หลกัประกนันั7น ยอ่มทาํไดต้ามขอ้ 8.6 

6.5 เวน้แตก่ฎระเบียบจะกาํหนดไวเ้ป็นประการอื(น ใหค้าํนวณมลูคา่หลกัประกนั ดงันี 7 
(1) ในกรณีที(หลกัประกนัเป็นเงินสด หนงัสือค ํ7าประกนั หรอืแสตนบายเล็ตเตอรอ์อฟเครดิต (Stand-by Letter of Credit) ที(

ไดก้าํหนดจาํนวนเงินไวเ้ป็นเงินบาท มลูคา่หลกัประกนัไดแ้ก่มลูคา่ที(ตราไว ้และ 
(2) ในกรณีที(หลกัประกันเป็นหลกัทรพัย ์ราคาอา้งอิงไดแ้ก่ราคาปิดของหลกัทรพัยด์งักล่าวตามที(ไดร้ายงานไวโ้ดยตลาด
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รอง (Secondary Market) สาํหรบัหลกัทรพัยด์งักล่าว ในวนัทาํการก่อนหนา้วนัคาํนวณมลูค่าที(เกี(ยวขอ้ง หรือหากไม่
ปรากฏราคาปิดดงักลา่ว ใหใ้ชร้าคาอา้งอิงตามกฎระเบียบ 

6.6 คาํว่า “มูลค่า” ที(กล่าวถึงในข้อกาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและใหยื้มหลักทรัพย์นี 7ในส่วนที(เกี(ยวกับหลักทรัพย์หรือ
หลกัประกนัใดๆ หมายถึง ราคาหรอืมลูคา่อา้งอิงของหลกัทรพัยห์รอืหลกัประกนัดงักลา่ว ซึ(งไดก้าํหนดขึ 7นตามความในวรรคก่อน
หนา้นี 7 

7. การปร ับมูลค่าหลักประกัน 
7. 1 หากมลูค่ารวมของหลกัประกันสาํหรบัการยืมหลกัทรพัยท์ี(ยงัไม่ไดค้ืนทั7งหมดในวนัเดียวกันนั7นมีมลูค่ารวมนอ้ยกว่ามลูค่ารวม

ของมูลค่าหลักประกันที(กาํหนด ณ เวลาสิ 7นสุดวันทาํการวันใดๆ และเมื(อไดร้ับการรอ้งขอจากผู้ใหยื้ม ผู้ยืมจะตอ้งจัดหา
หลกัประกนัเพิ(มเติมแก่ผูใ้หยื้มเป็นจาํนวนเงินและตามประเภทที(ผูใ้หยื้มกาํหนดขึ 7นตามสมควร เพื(อเพิ(มเติมมลูคา่หลกัประกันที(
ขาดไปใหค้รบมูลค่าหลักประกันที(กาํหนด หากผู้ยืมจะตอ้งโอนหลักประกันเพิ(มเติมนอกเหนือจากเงินสด ผู้ยืมมีสิทธิตาม
ดลุพินิจของตนที(จะสง่มอบเงินสดในจาํนวนที(เทา่กบัมลูคา่หลกัประกนัที(เพิ(มขึ 7นตามที(ผูใ้หยื้มกาํหนดภายใตบ้งัคบัของวรรคนี7 

7.2    หากมลูค่ารวมของหลกัประกันสาํหรบัการยืมหลกัทรพัยท์ี(ยงัไม่ไดค้ืนทั7งหมดในวนัเดียวกันนั7นมีจาํนวนเกินกว่ามลูค่ารวมของ
มลูค่าของหลักประกันที(กาํหนด ณ เวลาสิ 7นสุดวันทาํการวันใดๆ และเมื(อไดร้บัการรอ้งขอจากผูยื้ม ผูใ้หยื้มจะตอ้งชาํระคืน
หลกัประกันเงินสดดงักล่าวหรือส่งมอบแก่ผูยื้มซึ(งหลกัประกันที(เทียบเท่าตามที(ผูยื้มกาํหนดขึ 7นตามสมควร เพื(อลดจาํนวนมลู
คา่ที(เกินใหน้อ้ยลง 

7.3    หากคูส่ญัญาทั7งสองฝ่ายตา่งมีหนา้ที(ที(จะตอ้งสง่มอบหลกัประกนัเพิ(มเติมหรือสง่มอบคืนหลกัประกนัที(เทียบเทา่ใหแ้ก่กนั มลูคา่
ของหลกัประกนัเพิ(มเติมหรอืหลกัประกนัที(เทียบเทา่ซึ(งจะตอ้งสง่มอบหรอืสง่มอบคืนโดยคูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายนั7น จะตอ้งถกูนาํมา
หกักลบกนัก่อนเพื(อหาสว่นตา่งที(คูส่ญัญาฝ่ายหนึ(งมีอยูเ่กินกวา่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งและเป็นจาํนวนที(เกินกวา่จาํนวนที(คูส่ญัญา
ทั7งสองฝ่ายตกลงไม่เรียกใหว้างหรือคืนหลกัประกัน (“ความเสี$ยงสุทธ ิ”) ตามที(ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเพิ(มเติมและ
คู่สัญญาฝ่ายที(มีส่วนต่างเกินกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ(งนั7นจะตอ้งส่งมอบหลักประกันเพิ(มเติมหรือส่งมอบคืนหลักประกันที(
เทียบเทา่ใหแ้ก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งเป็นจาํนวนเทา่กบัความเสี(ยงสทุธิเทา่นั7น 

8.  การส่งมอบหลักทร ัพยท์ ี$เทยีบเทา่หร ือหลักประกันท ี$เทยีบเทา่ 
8.1 คาํว่า “เท ียบเท ่า” ใหห้มายถึง หลักทรพัยท์ี(ไดอ้อกใหโ้ดยผูอ้อกหลักทรพัยร์ายเดียวกันและอยู่ในประเภท มีมลูค่าที(ตราไว ้

ลกัษณะ และจาํนวนเช่นเดียวกับหลกัทรพัยท์ี(ใหยื้ม หรือหลกัทรพัยท์ี(เป็นหลกัประกัน แลว้แต่กรณี หากหลกัทรพัยด์งักลา่วถกู
แปลงสภาพ แบ่งแยก รวม ไถ่ถอน ถกูเสนอซื 7อตามคาํเสนอซื 7อหลกัทรพัยใ์นการครอบงาํกิจการ ถกูเปลี(ยนแปลงมลูคา่ที(ตราไว ้
มีการออกหลกัทรพัยปั์นผล มีการใหส้ิทธิผูถื้อหลกัทรพัยจ์องซื 7อหลกัทรพัย ์มีการควบบริษัท หรือการรวมกิจการในรูปแบบอื(น 
หร่อืกรณีอื(นใดที(มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักรณีที(ใดร้ะบไุวข้า้งตน้ และคูส่ญัญาฝ่ายตรงขา้มพงึมีสิทธิที(จะเขา้รว่มในกิจกรรมหรือ
การเปลี(ยนแปลงใดๆ ดงักลา่วไดห้ากตนยงัคงถือครองหลกัทรพัยอ์ยู ่ใหค้าํวา่ “เทียบเทา่” มีความหมายดงัตอ่ไปนี7 
(1) ในกรณีที(มีการแปลงสภาพ การแบ่งแยก หรือการรวม หรือการเปลี(ยนแปลงมลูค่าที(ตราไวไ้ดแ้ก่ หลกัทรพัยท์ี(เป็นผล

จากการแปลงสภาพ แบง่แยก หรอืรวมหลกัทรพัยท์ี(ใหยื้ม ทั7งนี 7 ภายใตเ้งื(อนไขที(วา่ไดมี้การบอกกลา่วตามขอ้ 11.2 แลว้ 
ในกรณีที(การแปลงสภาพ การแบง่แยก หรอืการรวมหลกัทรพัยด์งักลา่วนั7นจดัทาํขึ 7นโดยสมคัรใจ 

(2) ในกรณีของการไถ่ถอน ไดแ้ก่ จาํนวนเงินเทา่กบัจาํนวนเงินที(ไดจ้ากการไถ่ถอนนั7น ทั7งนี 7 หากการไถ่ถอนดงักลา่วเป็นการ
ไถ่ถอนก่อนกาํหนดเมื(อมีคาํขอใหไ้ถ่ถอนดงักลา่ว จะตอ้งมีการบอกกลา่วตามขอ้ 11.2 ดว้ย 

(3) ในกรณีที(มีการเสนอซื 7อหลักทรัพยใ์นการครอบงาํกิจการ ไดแ้ก่ จาํนวนเงินหรือหลักทรพัยท์ี(เป็นค่าตอบแทน หรือ
คา่ตอบแทนอยา่งอื(นที(เป็นทางเลือก ตามที(คูส่ญัญาซึ(งเป็นผูใ้หยื้มหรอืผูยื้มจะไดบ้อกกลา่วไวต้ามขอ้ 11.2 

(4) ในกรณีที(มีการออกหุน้ทนุ จา่ยเงินปันผลเป็นหุน้ หรอืหุน้โบนสั ไดแ้ก่ หลกัทรพัยท์ี(ใหยื้มพรอ้มทั7งหลกัทรพัย ์ที(จดัสรรให้
โดยการจา่ยเงินปันผลเป็นหุน้ หรอืหุน้โบนสั สาํหรบัหลกัทรพัยท์ี(ใหยื้มนั7น 

(5) ในกรณีการใหส้ิทธิผูถื้อหลกัทรพัยจ์องซื 7อหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ หลกัทรพัยท์ี(ใหยื้มพรอ้มดว้ยหลกัทรพัยท์ี(ไดจ้ดัสรรใหส้าํหรบั
หลกัทรพัยท์ี(ใหยื้มนั7น ทั7งนี 7 เมื(อไดมี้การบอกกล่าวตามขอ้ 11.1 และผูใ้หยื้มหรือผูยื้ม (แลว้แต่กรณี) ไดช้าํระเงินใหแ้ก่
บคุคลภายนอกเป็นจาํนวนใดๆ ทั7งปวงซึ(งจะตอ้งชาํระใหส้าํหรบัหลกัทรพัยด์งักลา่วแลว้ 

(6) ในกรณีของการควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอื(น ไดแ้ก่ หลักทรัพยแ์ละ/หรือเงินสดที(ไดร้ับมาสาํหรับ
หลกัทรพัยท์ี(ใหยื้มอนัเป็นผลของการควบบริษัทหรือรวมกิจการดงักล่าว ทั7งนี 7 ในกรณีที(การไดส้ิทธิในหลกัทรพัยแ์ละ
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หรอืเงินสดดงักลา่วนั7นเป็นกรณีสมคัรใจ จะตอ้งมีการบอกกลา่วตามขอ้ 11.2 ดว้ย 
(7) ในกรณีที(เกิดเหตุการณ์ที(มีลักษณะคล้ายคลึงกับกรณีต่างๆ ข้างต้น ได้แก่ หลักทรัพย์ที(ให้ยืมพรอ้มกับเงินหรือ

หลักทรัพยเ์ทียบเท่ากับหลักทรพัยท์ี(ผูใ้หยื้มพึงไดร้ับเกี(ยวกับหลักทรพัยท์ี(ใหยื้ม อันเป็นผลจากการเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว หากผูใ้หยื้มยังคงถือหลักทรพัยด์ังกล่าวอยู่หรือหมายเฉพาะเงินหรือหลักทรพัยเ์ทียบเท่าดังกล่าวที(แทนที(
หลกัทรพัยท์ี(ใหยื้ม 

8.2  หากเหตกุารณต์า่งๆ ตามที(ไดร้ะบไุวใ้นวรรคแรกของขอ้นี 7ยงัผลใหห้ลกัทรพัยใ์ดๆ ที(ใหยื้มไวภ้ายใตธุ้รกรรมการใหยื้มหลกัทรพัย์
รายการใดถกูแทนที(ทั7งหมดดว้ยเงินสดแลว้ ใหธุ้รกรรมการใหยื้มสาํหรบัหลกัทรพัยด์งักล่าวนั7นสิ 7นสดุลง และใหผู้ยื้มชาํระเงิน
จาํนวนดงักล่าวแก่ผูใ้หยื้มภายในวนัทาํการใดที(คู่สญัญาตกลงกันไว ้หลงัจากวนัที(ไดก้าํหนดไวส้าํหรบัการชาํระเงินโดยผูอ้อก
หลกัทรพัยด์งักลา่วนั7น หากเหตกุารณด์งักลา่วยงัผลใหห้ลกัทรพัยใ์ดๆ ที(เป็นหลกัประกนัถกูแทนที(ดว้ยเงินสด ผูใ้หยื้มอาจยดึถือ
เงินจาํนวนดงักลา่วไวเ้ป็นหลกัประกนัแทนที(หลกัทรพัยท์ี(ถกูทดแทนนั7นก็ได ้

8.3  ภายใตบ้งัคบัแหง่ขอ้ 8.2 ผูยื้มตกลงจะสง่มอบหลกัทรพัยเ์ทียบเทา่ตามขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการยืมและใหยื้มหลกัทรพัยนี์ 7 
และตามขอ้กาํหนดของหนงัสือยนัยนัหรือเมื(อผูใ้หยื้มเรยีกใหด้าํเนินการหากกฎระเบียบยอมใหท้าํได ้อนึ(ง ผูยื้มตกลงจะสง่มอบ
หลกัทรพัยเ์ทียบเท่าภายใตธุ้รกรรมการใหยื้มใดๆ เพื(อมิใหธุ้รกรรมการใหยื้มดังกล่าวคงคา้งอยู่เป็นเวลาเกินกว่าระยะเวลาที(
กฎระเบียบจะพงึอนญุาต ทั7งนี 7 โดยมิตอ้งคาํนึงถึงขอ้กาํหนดการสง่มอบที(กลา่วมาขา้งตน้ ในการสง่มอบหลกัทรพัยเ์ทียบเทา่ ผู้
ยืมจะตอ้งจดัทาํและส่งมอบเอกสารอนัจาํเป็นทั7งปวงพรอ้มทั7งออกคาํสั(งต่างๆ เพื(อจดัการใหมี้การโอนสิทธิ กรรมสิทธิ� ส่วนได้
เสียทั7งหมดในหลกัทรพัยเ์ทียบเทา่นั7นเปลี(ยนมือไปยงัผูใ้หยื้มโดยปราศจากสิทธิยดึหน่วง สิทธิหลกัประกนั และภาระผกูพนัใดๆ 
ทั7งสิ 7น 

8.4 ภายใตบ้งัคบัแห่งขอ้ 12 และขอ้กาํหนดต่างๆ ในหนังสือยืนยนั ผูใ้หยื้มอาจจะเรียกรอ้งใหมี้การสง่มอบหลกัทรพัยเ์ทียบเทา่ใดๆ 
และทั7งปวงในเวลาใดก็ใด ้โดยจดัส่งหนังสือบอกกลา่วแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในวนัทาํการวนัใดวนัหนึ(ง โดยระบุถึงวนัที(ประสงค์
ใหส้ง่มอบ ซึ(งวนัดงักลา่วจะตอ้งไมเ่รว็กวา่กาํหนดเวลาสง่มอบมาตรฐานสาํหรบัหลกัทรพัยป์ระเภทนั7นๆ และผูยื้มจะตอ้งสง่มอบ
หลกัทรพัยเ์ทียบเทา่ดงักลา่วก่อนวนัสิ 7นสดุของระยะเวลาที(ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือบอกกลา่วนั7น 

8.5 ผูใ้หยื้มตกลงจะส่งมอบหลกัทรพัยเ์ทียบเท่าตามขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและใหยื้มหลกัทรพัยนี์ 7 และตามขอ้กาํหนด
อื(นๆ ที(ระบไุวใ้นหนงัสือยืนยนั 

8.6 ผูยื้มอาจจะเรียกใหช้าํระคืนหลกัประกันที(เป็นเงินสด หรือเรียกใหส้ง่มอบหลกัประกันเทียบเท่าไดเ้ป็นคราวๆ ไป ก่อนที(จะถึงวนั
อันพึงจะตอ้งชาํระคืนหรือส่งมอบหลักประกันเทียบเท่านั7น ทั7งนี 7 ในขณะที(ทาํการชาํระคืนเงินหรือส่งมอบหลักประกัน ผูยื้ม
จะตอ้งสง่มอบหลกัประกนัอื(นทดแทนที(เป็นที(ยอมรบัของผูใ้หย้ืม 
อนึ(ง คูส่ญัญาตกลงกนัอีกวา่ 
(1) ในกรณีที(มีการส่งมอบหลักประกันอื(นๆ (นอกจากหลักประกันที(เป็นเงินสด) ที(อาจก่อใหเ้กิดเงินไดใ้ดๆ ผู้ยืมอาจ

เรยีกรอ้งใหมี้การสง่มอบหลกัประกนัเทียบเทา่ภายในเวลาอนัควร เพื(อทาํใหมี้การสง่มอบหลกัประกนัเทียบเทา่ดงักล่าว
ก่อนถึงวันที(กาํหนดสิทธิในการไดร้บัเงินไดด้งักล่าว ในเวลาเดียวกันกับเวลาที(ทาํการส่งมอบดงักล่าว ผูยื้มดังกล่าว
จะตอ้งสง่มอบหลกัประกนัทดแทนซึ(งเป็นที(ยอมรบัของผูใ้หย้ืมและ 

(2) ในกรณีที(ไม่มีการส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าตามขอ้ 8.6 (1) ขา้งตน้ ผูใ้หยื้มจะตอ้งชาํระเงินใหแ้ก่ผูยื้มเป็นจาํนวน
เทา่กบัเงินไดจ้าํนวนดงักลา่ว ภายในวนัที(ไดก้าํหนดไวส้าํหรบัการชาํระเงินไดเ้ชน่นั7นโดยผูอ้อกหลกัทรพัยด์งักลา่วนั7น 

8.7 ภายใตบ้ังคับแห่งขอ้ 12 และขอ้กาํหนดอื(นๆ ของหนังสือยืนยัน ผูยื้มอาจจะบอกเลิกธุรกรรมการยืมหลักทรัพยร์ายการใด
รายการหนึ(ง ณ เวลาใดเวลาหนึ(งก็ไดแ้ละส่งมอบหลักทรพัยเ์ทียบเท่าใหแ้ก่ผูใ้หยื้ม และผูใ้หยื้มจะตอ้งยอมรบัการส่งมอบ
หลักทรพัยเ์ทียบเท่าและชาํระคืนหลักประกันที(เป็นเงินสดในเวลาเดียวกับการยอมรบัการส่งมอบ หรือส่งมอบหลักประกัน
เทียบเทา่ใหแ้ก่ผูยื้ม แตท่ั7งนี 7 ผูยื้มจะตอ้งมีหนงัสือบอกกลา่วแจง้ใหผู้ใ้หยื้มทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 (หนึ(ง) วนัทาํการ 

8.8 ในกรณีที(ผูยื้มไม่ส่งมอบหลกัทรพัยเ์ทียบเท่าภายในวนัที(กาํหนดใหมี้การสง่มอบดงักล่าวแลว้ หลงัจากที(ไดบ้อกกล่าวใหท้ราบ
ล่วงหนา้ และเมื(อครบกาํหนดระยะเวลาผ่อนผันซึ(งจะไม่นอ้ยไปกวา่ระยะเวลาสง่มอบมาตรฐานสาํหรบัหลกัทรพัยเ์ทียบเทา่นั7น
แลว้ ผูใ้หยื้มอาจจะซื 7อหลกัทรพัยเ์ทียบเท่าในจาํนวนเดียวกันนั7นในวนัเปิดซื 7อขายหลกัทรพัยว์ันแรกถัดจากวนัที(ครบกาํหนด
ระยะเวลาผ่อนผัน ตามที(ไดร้ะบุไวใ้นหนังสือบอกกล่าวก็ได ้และผูยื้มจะตอ้งรบัผิดชอบชาํระเงินคืนแก่ผูใ้หยื้มเพื(อชดเชยค่า
ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยทั7งปวงที(เกิดขึ 7นแก่ผูใ้หยื้มเนื(องจากการซื 7อดงักลา่วภายในระยะเวลาที(ผูใ้หยื้มแจง้ใหท้ราบดงักลา่วดว้ย 



 
 

ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขเกี�ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงนิ 52/77 

8.9 ผูใ้หยื้มจะตอ้งชาํระดอกเบี 7ยในหลกัประกนัที(เป็นเงินสดใหแ้ก่ผูยื้มในอตัราที(ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือยืนยนัหรืออตัราตามที(คู่สญัญา
อาจจะตกลงกันเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นครั7งคราวไป ดอกเบี 7ยจะคิดคาํนวณนับจากและรวมถึงวนัที(ผูใ้หยื้มไดร้บัหลกัประกนั
เป็นเงินสดดังกล่าว และจนกว่า (แต่ไม่รวมถึง) วันที(ไดมี้การชาํระคืนหลักประกันที(เป็นเงินสดใหแ้ก่ผูยื้ม และคาํนวณตาม
จาํนวนวนัที(ผ่านพน้ไปจรงิ 

 
9. ค่าธรรมเนียม 

9. 1 ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ (“ค่าธ ร ร ม เ นียม ”)  ให้คาํนวณในอัตราที(ได้ระบุไว ้ในหนังสือยืนยัน โดยคิดคาํนวณ
คา่ธรรมเนียมเป็นรายวนัจากมลูคา่ของหลกัทรพัยท์ี(ใหยื้มตอ่วนั โดยถือวา่ปีหนึ(งมี 365 (สามรอ้ยหกสิบหา้) วนั และตามจาํนวน
วนัที(ผ่านพน้ไปจรงิ โดยใหน้บัรวมวนัที(ผูใ้หยื้มสง่มอบหลกัทรพัยท์ี(ใหยื้มดว้ย แตไ่มร่วมถึงวนัที(ผูยื้มสง่มอบหลกัทรพัยเ์ทียบเทา่   

9. 2 เวน้แตคู่ส่ญัญาจะไดต้กลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอื(นตามที(ใดร้ะบไุวใ้นหนงัสือยืนยนั ใหผู้ใ้หยื้มคาํนวณคา่ธรรมเนียม ณ วนัเริ(มตน้ของ
เดือนแตล่ะเดือนสาํหรบัเดือนตามปฏิทินก่อนหนา้นั7น ผูยื้มจะตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมไมช่า้กวา่วนัทาํการซึ(งเป็นวนัครบรอบหนึ(ง
สปัดาหห์ลงัจากวนัทาํการวนัสดุทา้ยของเดือนปฏิทินที(เกี(ยวขอ้งกบัการชาํระเงินจาํนวนดงักลา่ว ทั7งนี 7เวน้แตคู่ส่ญัญาจะตกลงไว้
เป็นประการอื(นในหนงัสือยืนยนั 

10.  การชดเชยสิทธ ิประโยชน ์  
10.1 ในช่วงระยะเวลาการยืมและใหยื้มหลักทรัพย ์และยังไม่ไดมี้การส่งคืนหลักทรัพยท์ี(ใหยื้มหรือหลักประกันนั7น หากผู้ออก

หลกัทรพัยท์ี(ใหยื้มหรือหลกัประกันมีการใหส้ิทธิประโยชนต์า่งๆ เช่น เงินปันผลหรอืดอกเบี 7ย เป็นตน้ แก่ผูยื้มหรือผูใ้หยื้มที(เป็นผู้
ถือหลกัทรพัยท์ี(ใหยื้มหรือหลกัประกันหรือตราสารที(เป็นหลกัประกนั และเป็นสิทธิประโยชนท์ี(คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งพึงไดร้บัหาก
ยังคงถือหลักทรพัยท์ี(ใหยื้มหรือหลักประกันไว ้(แลว้แต่กรณี) ผูยื้มหรือผูใ้หยื้มที(ถือหลักทรพัยท์ี(ใหยื้มหรือหลักประกันอยู่ใน
ขณะนั7นตกลงจ่ายชดเชยสิทธิประโยชนด์งักล่าวใหแ้ก่ที(คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ(งนั7น เป็นเงินจาํนวนเท่ากับสิทธิประโยชนท์ี(ผูอ้อก
หลกัทรพัยห์รือตราสารจ่ายใหแ้ก่ผูยื้มหรือผูใ้หยื้มที(เป็นผูถื้อหลกัทรพัยห์รือตราสารนั7น ทั7งนี 7 ไม่ว่าผูยื้มหรือผูใ้หยื้มที(เป็นผูถื้อ
หลกัทรพัยห์รอืตราสารนั7นจะไดร้บัสิทธิประโยชนน์ั7นหรือไม่ก็ตาม เวน้แตคู่ส่ญัญาจะไดต้กลงกนัเป็นอยา่งอื(นเป็นหนังสือ โดยผู้
ยืมหรือผูใ้หยื้มที(เป็นผูถื้อหลกัทรพัยห์รือตราสารนั7นนาํหลกัทรพัยท์ี(ยืมไปดงักลา่วมาสง่มอบใหแ้ก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งโดยเรว็ 
แตไ่มเ่กิน 3 (สาม) วนัทาํการหลงัจากวนัที(พงึไดร้บัสิทธิประโยชนน์ั7น    

10.2 ในกรณีที(มีการผิดนัดชาํระเงินจาํนวนดงักล่าวไวใ้นขอ้ 10.1 คู่สญัญาฝ่ายที(ผิดนัดจะตอ้งรบัผิดชอบชาํระดอกเบี 7ยสาํหรบัเงิน
จาํนวนดงักลา่วนบัตั7งแตว่นัที(ครบกาํหนดชาํระเงินจนถึงวนัที(ชาํระเงินเสรจ็สิ 7นในอตัราดอกเบี 7ยสงูสดุตามที(กาํหนดไวใ้นประกาศ
ของบริษัท (ปัจจบุนัอตัรารอ้ยละ 15 (สิบหา้) ต่อปี) ทั7งนี 7 คู่สญัญาฝ่ายที(ผิดนัดตกลงใหส้ิทธิบริษัทเปลี(ยนแปลงอตัราดอกเบี 7ย 
ดังกล่าว โดยไม่ตอ้งแจง้หรือขอความยินยอมอีกแต่อย่างใด และใหก้ารเปลี(ยนแปลงอัตราดอกเบี 7ยแต่ละคราวมีผลสมบูรณ์
ตั7งแตว่นัที(บรษัิทมีประกาศเปลี(ยนแปลงอตัราดอกเบี 7ยดงักลา่ว  

11. การจัดสรรหลักทร ัพยแ์ละสิทธ ิประโยชนอ์ ื$นในหลักทร ัพย ์
11.1    การเสนอขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม หากหลกัทรพัยท์ี(ใหยื้มหรอืหลกัประกนัเป็นหุน้ และมีการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม

โดยผูอ้อกหุน้ดงักลา่วแลว้ ผูใ้หยื้มหรอืผูยื้ม (แลว้แตก่รณี) ซึ(งพงึจะไดส้ิทธิเขา้รว่มในการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมดงักล่าว
หากคู่สญัญานั7นถือหลกัทรพัยห์รอืหลกัประกนันั7นอยู่ จะตอ้งมีหนังสือบอกกลา่วแจง้ใหอี้กฝ่ายหนึ(งทราบถึงความประสงคข์อง
ตนในการจองซื 7อหุน้ใหม่หรอืหลกัทรพัยอื์(นๆ ที(ออกใหม่ภายในเวลาที(ตกลงกนัไวใ้นขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเพิ(มเติม ก่อนวนัแรก
ของระยะเวลาปิดการโอนหลกัทรพัยท์ี(เสนอขายดงักลา่ว พรอ้มกบัชาํระราคาจองซื 7อจนเต็มจาํนวนสาํหรบัหุน้หรอืหลกัทรพัยอื์(น
ที(ประสงคจ์ะจองซื 7อนั7น เมื(อคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งไดร้บัหนงัสือบอกกลา่วและไดร้บัการชาํระเงินดงักลา่วแลว้ ใหคู้ส่ญัญาอีกฝ่าย
หนึ(งจัดใหมี้การจองซื 7อหุน้หรือหลักทรพัยท์ี(มีการเสนอขายดงักล่าวหรือส่งมอบหุน้หรือหลกัทรพัยท์ี(เทียบเท่าตามคาํสั(งของ
คูส่ญัญาที(เป็นผูใ้หยื้มหรือผูยื้ม (แลว้แตก่รณี) หากไมมี่การสง่หนงัสือบอกกลา่ว และ/หรอืการชาํระเงินภายในระยะเวลาตามที(
ไดร้ะบไุวแ้ลว้ ผูใ้หยื้มหรอืผูยื้ม (แลว้แตก่รณี) ไมมี่หนา้ที(ตอ้งจองซื 7อหุน้หรอืหลกัทรพัยท์ี(ออกใหมด่งักลา่วแตอ่ยา่งใด 

11.2 สิทธิอื(นๆ ในส่วนของหลักทรัพยท์ี(ใหยื้มหรือหลักทรัพยท์ี(เป็นหลักประกันใดๆ หากสิทธิใดๆ เกี(ยวกับการแปลงสภาพ การ
แบง่แยก การรวม การเปลี(ยนมลูคา่ที(ตราไว ้การไถ่ถอนก่อนกาํหนด สิทธิอนัเกิดขึ 7นจากคาํเสนอซื 7อเพื(อการครอบงาํกิจการ การ
ควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอื(น หรือสิทธิอื(นๆ อนัจาํตอ้งไดร้บัการตดัสินใจใชส้ิทธิโดยผูท้รงนั7น สามารถใชส้ิทธิได้
แลว้ ใหผู้ใ้หยื้มหรือผูยื้ม (แลว้แต่กรณี) (ซึ(งพึงมีสิทธิดังกล่าวหากคู่สัญญาดังกล่าวยังคงถือหลกัทรพัยน์ั7นอยู่) มีหนังสือบอก
กลา่วแจง้ใหคู้ส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งทราบถึงการเลือกใชส้ิทธิของตนก่อนวนักาํหนดสิทธทีเกี(ยวขอ้งเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 5 (หา้) วนั
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ทาํการเมื(อไดร้บัการบอกกลา่ว เชน่นั7น ใหคู้ล่ญั�ฺาอีกฝ่ายหนึ(งดงักลา่วใชค้วามพยายามอยา่งเต็มที(ของตนในการใชห้รือบงัคบั
ตามสิทธิดงักลา่ว หากไมมี่การบอกกลา่วขา้งตน้ คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งไมจ่าํตอ้งใชห้รอืบงัคบัตามสิทธิดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

12. กรณีผิดนัดผิดสัญญา 
12.1 มีเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึ(งหรือหลายเหตกุารณด์งัต่อไปนี7เกิดขึ 7น ใหถื้อว่าเป็นกรณีผิดนัดผิดสญัญาตามขอ้กาํหนดเพิ(มเติม

เกี(ยวกบัการยืมและใหยื้มหลกัทรพัยนี์ 7  
(1) ผูยื้มหรือผูใ้หยื้มไม่ชาํระหรือไม่ชาํระคืนหลกัประกันที(เป็นเงินสด หรือไม่ส่งมอบหลกัประกันหรือหลกัประกนัเทียบเทา่ 

หรือไม่ปฏิบัติภาระหนา้ที(ในการชาํระเงินหรือส่งมอบใดๆ ตามที(ไดร้ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและ
ใหยื้มหลกัทรพัยนี์ 7 (แลว้แตก่รณี) ณ วนัครบกาํหนดชาํระหรอืสง่มอบ 

(2) กรณีใดกรณีหนึ(งอนัเป็นขอ้สมมตุิฐานตามกฎหมายขอ้หนึ(งของการมีหนี7สินลน้พน้ตวัตาม พระราชบญัญัติลม้ละลาย 
พ.ศ. 2483 ฉบับแก้ไขเพิ(มเติม เกิดขึ 7นกับผู้ใหยื้มหรือผู้ยืมและคู่สัญญาฝ่ายที(ไม่ผิดนัด ไดมี้หนังสือบอกกล่าวต่อ
คู่สญัญาฝ่ายที(ผิดนัดแลว้ (ยกเวน้ในกรณีที(มีการยื(นคาํรอ้งขอใหมี้การฟื7นฟกิูจการ การเลิกบริษัท หรือกระบวนวิธีใน
ลกัษณะเดียวกันนั7นใดๆ หรือการแต่งตั7งผูช้าํระบญัชีหรือพนกังานเจา้หนา้ที(ในลกัษณะเดียวกนันั7นของคู่สญัญาฝ่ายที(
ผิดนดั ซึ(งในกรณีเชน่นั7นไมจ่าํตอ้งมีการบอกกลา่วดงักลา่ว) 

(3) กรณีใดกรณีหนึ(งอนัเป็นขอ้สมมตุิฐานตามกฎหมายขอ้หนึ(งของการมีหนี7สินลน้พน้ตวัตาม พระราชบญัญัติลม้ละลาย 
พ.ศ. 2483 ฉบบัแกไ้ขเพิ(มเติม เกิดขึ 7นในสว่นของผูค้ ํ7าประกนัในกรณีที(มีการมอบหนงัสือค ํ7าประกนัเป็นหลกัประกนั หรอื
ธนาคารผูอ้อกในกรณีที(มีการออกหนังสือสแตนบายเล็ตเตอรอ์อฟเครดิตเพื(อเป็นหลกัประกัน หรือผูค้ ํ7าประกัน หรือ
ธนาคารผูอ้อกไดร้บัคาํสั(งจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผูก้าํกับดแูลอื(นๆ ใหร้ะงบัการดาํเนินธุรกิจตามปกติของตน
ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึ(ง หรือระงบัการชาํระเงินจาํนวนใดตามภาระหนา้ที(ในการชาํระเงินของตน หรือการประกอบธุรกิจ
ของตนไม่ว่าทั7งหมดหรือแต่บางส่วนตกอยู่ภายใตก้ารแทรกแชงหรือควบคุมในรูปแบบใดๆ โดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทยหรอืผูก้าํกบัดแูลอื(นๆ ของสถาบนัการเงินดงักลา่ว และผูยื้มไมอ่าจจดัหาหลกัประกันทดแทนอนัเป็นที(ยอมรบัของผู้
ใหยื้มเพื(อแลกเปลี(ยนกับหนังสือค ํ7าประกันหรือหนังสือสแตนบายเล็ตเตอรอ์อฟเครดิตที(ไดอ้อกใหโ้ดยสถาบนัการเงิน
ดงักลา่วภายในระยะเวลาที(ไดร้ะบไุวโ้ดยผูใ้หยื้ม 

(4) คาํรบัรองหรือคาํรบัประกันใดๆ ที(ผูใ้หยื้มหรือผูยื้มไดใ้หไ้วน้ั7นไม่ถกูตอ้งหรือไม่เป็นความจริงในเรื(องอนัมีนัยสาํคัญใน
ขณะที(ใหห้รอืใหซ้ ํ7า หรอืถือวา่ใหห้รอืใหซ้ ํ7า 

(5) ผูใ้หยื้มหรือผูยื้มยอมรบัต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ(งว่าตนไม่สามารถชาํระหนี7หรือประสงคจ์ะไม่ชาํระหนี7ใดๆ ของตนตาม
ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและใหยื้มหลกัทรพัยนี์ 7และ/หรือหนี7เกี(ยวกับการใหยื้มใดๆ ตามขอ้กาํหนดเพิ(มเติม
เกี(ยวกบัการยืมและใหยื้มหลกัทรพัยนี์ 7 

(6) คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งผิดนดัหรอืไมป่ฏิบตัิตามเงื(อนไขขอ้หนึ(งขอ้ใดของขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการยืมและใหยื้ม
หลกัทรพัยนี์ 7 

12.2 หากเกิดกรณีผิดนัดผิดสญัญากับฝ่ายคู่สญัญาฝ่ายหนึ(ง ใหห้นี 7ในการชาํระเงินและในการส่งมอบของคู่สญัญาทั7งสองภายใต้
ธุรกรรมการยืมและ/หรือใหยื้มหลกัทรพัยท์ั7งปวงซึ(งอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการยืมและใหยื้มหลกัทรพัย์
นี 7 ถึงกาํหนดชาํระและ/หรอืถึงกาํหนดสง่มอบในทนัทีที(เกิดกรณีผิดนดัผิดสญัญาดงักลา่วขึ 7น (“วันเลิกสัญญา”) คูส่ญัญาฝ่ายที(
ผิดนัดจะตอ้งรบัผิดต่อคู่สญัญาฝ่ายที(ไม่ผิดนัดสาํหรบัจาํนวนค่าใชจ้่ายทางดา้นกฎหมายหรือค่าบริการวิชาชีพอื(นๆ บรรดาที(
เกิดขึ 7นตามสมควรแก่คู่สัญญาฝ่ายที(ไม่ผิดนัดเกี(ยวกับหรือเนื(องมาจากกรณีผิดนัดผิดสัญญาแต่ละกรณี พรอ้มทั7งดอกเบี 7ย
สาํหรบัการทดรองจา่ยคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว ในอตัราดอกเบี 7ยสงูสดุตามที(กาํหนดไวใ้นประกาศของบรษัิท (ปัจจบุนัอตัรารอ้ยละ 15 
ตอ่ปี) ทั7งนี 7 คูส่ญัญาฝ่ายที(ผิดนดัตกลงใหส้ิทธิบรษัิทฯ เปลี(ยนแปลงอตัราดอกเบี 7ยดงักล่าว โดยไมต่อ้งแจง้หรือขอความยินยอม
อีกแต่อย่างใด และใหก้ารเปลี(ยนแปลงอตัราดอกเบี 7ยแต่ละคราวมีผลสมบูรณต์ั7งแต่วนัที(บริษัทฯ มีประกาศเปลี(ยนแปลงอตัรา
ดอกเบี 7ยดงักลา่ว และใหคู้ส่ญัญาฝ่ายที(ไมผิ่ดนดัคาํนวณมลูคา่ (ตามที(ไดนิ้ยามไวใ้นขอ้ 6.6) ของหลกัทรพัยเ์ทียบเทา่ พรอ้มทั7ง
มลูค่า (ตามที(ไดนิ้ยามไวใ้นขอ้ 6.6) ของหลกัประกันเทียบเท่า ซึ(งจะตอ้งส่งมอบให ้ณ วนัเลิกสญัญา หลงัจากที(ไดพิ้จารณาถึง
มลูค่าของหลกัทรพัยท์ี(ใหยื้ม มลูค่าของหลกัประกัน ค่าธรรมเนียมการใหยื้มที(คา้งชาํระ ค่าใชจ้่ายทางดา้นกฎหมายและอื(นๆ 
รวมทั7งเงินจาํนวนอื(นๆ ที(ชาํระไปหรอืจะตอ้งชาํระดว้ยเหตแุหง่การผิดนดัดงักลา่วมาพิจารณาแลว้ ใหน้าํยอดเงินที(คูส่ญัญาฝ่าย
หนึ(งจะตอ้งชาํระมาหกักลบกับยอดเงินที(คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ(งจะตอ้งชาํระ และใหคู้่สญัญาฝ่ายที(มีสิทธิเรียกรอ้งอันมีมลูค่า
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จาํนวนนอ้ยกวา่ตามที(ไดร้ะบไุวข้า้งตน้นั7น เป็นฝ่ายตอ้งชาํระยอดเงินคงเหลือเทา่นั7น ทั7งนี 7 ใหช้าํระภายในวนัที(เลิกสญัญา 
12.3 กรณีคูส่ญัญาฝ่ายตรงขา้มกบับรษัิทเป็นคูส่ญัญาฝ่ายที(ผิดนดั คูส่ญัญาฝ่ายที(ผิดนดัยินยอมใหบ้รษัิทในฐานะคูส่ญัญาฝ่ายที(ไม่

ผิดนดั มีสิทธินาํเงินหรือหลกัทรพัยท์ี(วางไวห้รือฝากไวใ้นครอบครองของบรษัิทฯ ออกขายหรอืนาํมาหกัชาํระหนี7 หรอืดาํเนินการ
ตามวิธีการที(บริษัทฯ เห็นสมควร เพื(อนาํเงินที(ไดม้าหกักลบลบหนี7ทั7งหมดหรอืบางสว่นไดท้นัที โดยไม่ตอ้งขอความยินยอมจาก
คูส่ญัญาฝ่ายที(ผิดนดัอีกแตอ่ยา่งใด ทั7งนี 7 ไมเ่ป็นการตดัสิทธิบรษัิทในการเรยีกรอ้งจากคูส่ญัญาที(ผิดนดัในหนี7สว่นที(ยงัคา้งชาํระ 

 
12.4 คูส่ญัญาตกลงใหด้าํเนินการในกรณีที(มีการผิดนดั ดงันี 7 

(1) ในกรณีที(ผูยื้มไม่คืนหลักทรพัยท์ี(ยืม และ/หรือผลประโยชนท์ี(ไดจ้ากหลักทรพัยท์ี(ยืมแก่ผูใ้หยื้ม ผูยื้มตกลงใหผู้ใ้หยื้ม
ดาํเนินการ ดงันี 7 
1) ผูยื้มตกลงใหผู้ใ้หยื้มทาํการยืมหลกัทรพัย ์ประเภท ชนิด และจาํนวนเดียวกัน จากผูใ้หยื้มรายอื(น โดยค่าใชจ้า่ย

ของผูยื้มหรอืใหผู้ใ้หยื้มดาํเนินการซื 7อหลกัทรพัยท์ี(เหมือนกนัในปริมาณเทา่กนั เพื(อทดแทนหลกัทรพัยท์ี(ผูยื้มมิได้
ส่งมอบ โดยค่าใชจ้่ายของผูยื้ม หากผูใ้หยื้มไดช้าํระเงินทดรองแทนผูยื้ม ผูยื้มตกลงชาํระหนี7คืนผูใ้หยื้มพรอ้ม
ดอกเบี 7ยในอตัราตามที(ระบใุนขอ้ 12.2 

2) ผูยื้มตกลงใหผู้ใ้หยื้มมีสิทธิบงัคบัหลกัประกนัไดท้นัที ในกรณีหลกัประกันเป็นเงินสด ผูใ้หยื้มมีสิทธินาํเงินนั7นไป
หักชาํระหนี7 หรือนาํเงินไปซื 7อหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามจาํนวนหลกัทรพัยซ์ึ(งผูยื้มมี
หนา้ที(ตอ้งคืน ถา้เงินสดไม่เพียงพอ ผูใ้หยื้มอาจชาํระค่าซื 7อพรอ้มค่าธรรมเนียมในการซื 7อขายแทนล่วงหนา้ ใน
กรณีหลกัประกันประเภทอื(นนอกจากเงินสด ผูยื้มตกลงใหผู้ใ้หยื้มบงัคบัขายหลกัประกันซึ(งผูยื้มวางไว ้เพื(อนาํ
เงินมาชาํระค่าหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายที(เกิดขึ 7นตามขอ้ 12.2 โดยอาจนาํออกขายในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทยเพื(อนาํเงินมาหกัชาํระหนี7 

(2) ในกรณีที(ผูใ้หยื้มผิดนัดไม่คืนหลกัประกันแก่ผูยื้ม และ/หรือผลประโยชนจ์ากหลกัประกันนั7นแก่ผูยื้ม ผูใ้หยื้มตกลงใหผู้้
ยืมมีสิทธิซื 7อหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ในหลกัทรพัยป์ระเภทเดียวกนั ปรมิาณเดียวกนัหลกัทรพัยท์ี(
สง่มอบเป็นหลกัประกนั โดยคา่ใชจ้า่ยของผูใ้หยื้ม และ/หรอืนาํหลกัทรพัยท์ี(ยืมออกขายในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทยเพื(อนาํเงินมาชาํระหนี7 

13. การบอกเลิก 
13.1 นอกเหนือจากการบอกเลิกธุรกรรมตามขอ้ 15 ของขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการใหบ้รกิารทางการเงิน ภายใตด้ลุพินิจของ

ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมแต่เพียงผู้เดียว ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมอาจบอกเลิกธุรกรรมและเรียกให้ส่งมอบคืนหลักทรัพย์เทียบเท่าหรือ
หลกัประกนัเทียบเทา่ (แลว้แตก่รณี) ในเวลาใดๆ ก็ได ้โดยการสง่หนงัสือบอกกลา่วลว่งหนา้ไปยงัคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(งอยา่งนอ้ย 
[3 (สาม) วันทาํการ] โดยระบุวนัที(ที(คาดว่าจะมีการส่งมอบ ทั7งนี 7 ระยะเวลาดังกล่าวจะตอ้งไม่นอ้ยกว่าวันส่งมอบมาตรฐาน
สาํหรบัการซื 7อหลักทรพัยเ์ทียบเท่าหรือการซื 7อหลักประกันเทียบเท่า (แลว้แต่กรณี) โดยผูยื้มหรือผูใ้หยื้มจะตอ้งส่งมอบคืน
หลกัทรพัยเ์ทียบเทา่หรอืหลกัประกนัเทียบเทา่ (แลว้แตก่รณี) ภายในระยะเวลาตามที(กาํหนดในหนงัสือบอกกลา่วดงักลา่ว 
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บันทกึแนบท้ายข้อกาํหนดเพ ิ$มเตมิเกี$ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์

(กรณีลูกค้าผู้ให ้ยืม – บัญชีเงนิสด บัญชีวางเงนิล่วงหน้า) 
 

1. การเปิดบัญชี วธิ ีการให้ยืมหลักทรัพย ์ลกูคา้ผูใ้หยื้มแจง้ความประสงคจ์ะใหยื้มหลกัทรพัยต์อ้งปฏิบตั ิดงันี7 

1.1 เปิดบญัชีซื 7อขายหลกัทรพัยป์ระเภทบญัชีเงินสด 

1.2 ลงนามในใบแสดงความจาํนงใหยื้มหลกัทรพัย ์หรือแสดงความจาํนงใหยื้มหลกัทรพัยด์ว้ยวิธีอื(นใดตามที(บรษัิทฯ กาํหนด 

2.    ระยะเวลาในการให้ยืมหลักทรัพย ์การใหยื้มหลกัทรพัยจ์ะใหยื้มติดต่อกนัไม่เกิน 1 ปี คู่สญัญาอาจตกลงใหมี้การต่ออายกุารใหยื้มและใหส้ทิธิแก่

ลกูคา้ผูใ้หยื้มในการถือครองหลกัประกนัต่อไป หรือต่ออายุสิทธิการในการถือครองดงักล่าว โดยการส่งหนงัสือบอกกล่าวไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ(ง

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย [3 (สาม) วนัทาํการ] ก่อนการสิ 7นสดุอายุการใหยื้ม ทั7งนี7 ในเวลาเดียวกันกับขอ้ตกลงในการต่ออายุ บริษัทฯ จะส่งหนงัสือยืนยนั

ใหแ้ก่ลกูคา้โดยไม่ชกัชา้และใหถื้อว่าหลกัประกนัและหลกัทรพัยไ์ดมี้การสง่มอบแลว้ (เวน้แตคู่ส่ญัญาจะมีขอ้ตกลงเป็นอย่างอื(น) 

3.    การจัดสรรการยืมหลักทรัพย ์กรณีมีลกูคา้ผูใ้หยื้มหลายรายที(พรอ้มจะใหยื้มหลกัทรพัยอ์ย่างเดียวกันในเวลาเดียวกัน บริษัทฯ จะจดักระบวนการ

จดัสรรการยืมหลกัทรพัยจ์ากลกูคา้ผูใ้หยื้มแตล่ะรายอย่างเป็นธรรมและโปรง่ใสโดยมีหลกัเกณฑ ์ดงันี7 

3.1 เลือกอตัราคา่ธรรมเนียมการใหยื้มตํ(าที(สดุก่อน 

3.2 เลือกจาํนวนหุน้ที(ใหยื้มมากที(สดุก่อน 

3.3 เลือกตามลาํดบัเวลาของการแจง้ความจาํนงในการใหยื้ม (เขา้ก่อน-ออกก่อน) 

4.   ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน คู่สญัญาทั7งสองฝ่ายตกลงกาํหนดประเภทหลกัประกันเป็นเงินสดสกุลบาท หลกัประกันจะตอ้งไม่มีภาระคํ7า

ประกัน หนี7สินอื(นหรือภาระผูกพนัใดๆ ทั7งนี7 หากมีการเปลี(ยนแปลงใดๆ คู่สญัญาทั7งสองฝ่ายจะตอ้งตกลงรว่มกนั โดยบริษัทจะวางหลกัประกนัขั7นตํ(า

ใหล้กูคา้ผูใ้หยื้ม ไม่นอ้ยกว่าอตัรารอ้ยละ 100 (หนึ(งรอ้ย) ของมูลค่าหลกัทรพัยที์(ยืม โดยลกูคา้ผูใ้หยื้มตกลงจะฝากเงินสดหลกัประกนัไวก้ับบรษัิทใน

บญัชี “บรษัิทหลกัทรพัยห์ยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั เพื(อลกูคา้” โดยลกูคา้ผูใ้หยื้มจะไม่ไดร้บัผลประโยชนจ์ากเงินสดหลกัประกนัสว่นนี7 

5. การคาํนวณมูลค่าหลักประกัน และการฝาก/ถอนหลักประกัน 

5.1 กรณีมลูคา่หลกัทรพัยใ์นราคาตลาดลดลงทาํใหอ้ตัราหลกัประกนัเพิ(มขึ 7นมากกว่าอตัราหลกัประกนัขั7นตํ(าในขอ้ 5 บรษัิทฯ อาจจะพิจารณาเรยีก

หลกัประกันจากบญัชี “บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้(ประเทศไทย) จาํกัด เพื(อลูกคา้” คืนจากลูกคา้ผูใ้หยื้มภายใน 1 วันทาํการนับจากวนัที(

คาํนวณมลูคา่ โดยใหอ้ตัราหลกัประกนัเทา่กบัอตัราหลกัประกนัขั7นตํ(าในขอ้ 4 

5.2 กรณีมูลค่าหลกัทรพัยใ์นราคาตลาดเพิ(มขึ 7นทาํใหอ้ตัราหลกัประกันลดลงตํ(ากว่าอตัราหลกัประกนัขั7นตํ(าในขอ้ 4 บริษัทฯ จะนาํส่งหลกัประกนั

เพิ(มเขา้บัญชี “บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้(ประเทศไทย) จาํกัด เพื(อลูกคา้” ภายใน 1 วันทาํการนับจากวันที(ตอ้งเรียกเพิ(ม โดยใหอ้ัตรา

หลกัประกนัเทา่กบัอตัราหลกัประกนัขั7นตํ(าในขอ้ 4 

6. การเร ียกคนืหลักทรัพยท์ ี$ให ้ยืม/การคนืหลักทรัพยท์ ี$ยืม 

6.1 ลกูคา้ผูใ้หยื้มมีสิทธิเรียกคืนหลกัทรพัยที์(ใหยื้มไดท้ั7งจาํนวน โดยสามารถแจง้บริษัทฯ ไดท้กุวนัทาํการก่อน 16.00 น. โดยแจง้ดว้ยตนเองผ่าน

ระบบตามที(บรษัิทฯ กาํหนดใหเ้ป็นช่องทางสาํหรบัลกูคา้ หรือแจง้ผ่านผูแ้นะนาํการลงทนุ หรือแจง้ดว้ยวิธีการอื(นใดตามที(บรษัิทฯ กาํหนด 

6.2 บรษัิทฯ มีสทิธิคืนหลกัทรพัยที์(ยืมได ้โดยสามารถแจง้ลกูคา้ผูใ้หยื้มไดท้กุวนัทาํการก่อน 17.00 น. และจะนาํสง่เอกสารยืนยนัรายการใหล้กูคา้ผู้

ใหยื้ม พรอ้มสง่มอบหลกัทรพัยคื์นเมื(อบรษัิทฯ ไดร้บัเงินสดหลกัประกนัคืนเรียบรอ้ยแลว้ 

หมายเหตุ : 

1. บริษัทฯ มีสิทธิจะคืนหลักทรัพย์ได้ทันที หากหลักทรัพย์ที"ยืมนั#นมีการปิดสมุดทะเบียน เพื"อจะได้รับสิทธิใด  ๆก็ตาม เช่น สิทธิในการรับ

เงินปันผล สิทธิในการจองซื#อหุ้นเพิ"มทุน เป็นต้น โดยลูกคา้ผูใ้ห้ยืมไม่ถือเป็นการผิดเงื"อนไขการยืม 

2. บริษัทฯ จะดําเนินการส่งคืนหลักทรัพย์เมื"อได้รับหลักประกันคืนเรียบร้อยแลว้ 

3. เมื"อผูใ้ห้ยืมขอเรียกคืนหลักทรัพย์แลว้ สามารถจําหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวที"ฝากในบัญชีที"ฝากไวกั้บบริษัทฯ ได้ในวนัทําการถัดจาก

วนัที"แจ้งเรียกคืน อย่างไรก็ตาม ผูใ้ห้ยืมจะโอนหลักทรัพย์ที"เรียกคืนได้เมื"อพ้น 4 วนัทําการนับแต่วนัที"แจ้งเรียกคืน 
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บันทกึแนบทา้ยข้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการยืมและใหย้ืมหลักทร ัพย ์
(กรณีลูกค้าผู้ยืม – บัญชีเครดิตบาลานซ)์ 

 

1. การเปิดบัญชี วิธ ีการยืมหลักทร ัพย ์ลกูคา้ผูยื้มแจง้ความประสงคจ์ะขอยืมหลกัทรพัยจ์ะตอ้งปฏิบตัิ ดงันี 7 

1.1 เปิดบญัชีซื 7อขายหลกัทรพัยป์ระเภทบญัชีเครดิตบาลานซ ์

1.2 ลงนามในใบแสดงความจาํนงขอยืมหลกัทรพัย ์หรอืแสดงความจาํนงขอยืมหลกัทรพัยด์ว้ยวิธีอื(นใดตามที(บรษัิทฯ กาํหนด 

2. ระยะเวลาในการยืมหลักทร ัพย  ์การยืมหลกัทรพัยจ์ะยืมติดต่อกนัไม่เกิน 1 ปี คู่สญัญาอาจตกลงใหมี้การตอ่อายกุารใหยื้มและใหส้ิทธิ

แก่บริษัทฯ ในการถือครองหลกัประกนัตอ่ไป หรือต่ออายสุิทธิการในการถือครองดงักลา่ว โดยการส่งหนังสือบอกกลา่วไปยงัคูส่ญัญาอีก

ฝ่ายหนึ(งล่วงหนา้อย่างนอ้ย [3 (สาม) วนัทาํการ] ก่อนการสิ 7นสดุอายกุารใหยื้ม ทั7งนี 7 ในเวลาเดียวกันกับขอ้ตกลงในการตอ่อาย ุบริษัทฯ 

จะสง่หนงัสือยืนยนัใหแ้ก่ลกูคา้โดยไมช่กัชา้และใหถื้อวา่หลกัประกนัและหลกัทรพัยไ์ดมี้การสง่มอบแลว้ (เวน้แตคู่ส่ญัญาจะมีขอ้ตกลงเป็น

อยา่งอื(น) 

3. ประเภท / มูลค่าของหลักประกัน / ผลตอบแทนของหลักประกัน 

บรษัิทฯ กาํหนดประเภทหลกัประกนัเป็นเงินสดและหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยหลกัประกนัจะตอ้งไม่

มีภาระ ค ํ7าประกันหนี7สินอื(นหรอืภาระผกูพนัใดๆ ซึ(งลกูคา้ผูยื้มจะตอ้งวางหลกัประกนัก่อนการยืมในจาํนวนไม่ต ํ(ากว่าอตัรามารจิ์ 7นเริ(มตน้ 

(Initial Margin) ของมลูคา่หลกัทรพัยท์ี(ยืมในแตล่ะหลกัทรพัย ์หรอืมีอาํนาจซื 7อในบญัชีเครดิตบาลานซไ์มต่ ํ(ากว่ามลูคา่หลกัทรพัยท์ี(ยืมแต่

ละหลกัทรพัย ์ทั7งนี 7 สามารถเปลี(ยนแปลงเป็นอตัราใหมโ่ดยไดร้บัความยินยอมจากทั7งสองฝ่ายเรยีบรอ้ยแลว้ 

4. การเร ียกหลักประกันเพ ิ$ม 

4.1 เมื(อหลกัประกนัลดลงตํ(ากวา่มลูคา่หลกัประกนัที(ตอ้งดาํรงไว ้(Maintenance Margin Requirement) ลกูคา้ผูยื้มจะวางหลกัประกนั

เพิ(มใหม้ากกว่าหรือเท่ากับมลูค่าหลักประกันในขอ้ 3 โดย ลูกคา้ผูยื้มจะส่งหลักประกันใหผู้ใ้หยื้มเป็นเงินสดหรือแคชเชียรเ์ช็ค 

ภายใน 5 วนัทาํการถดัจากวนัที(หลกัประกนัลดลงตํ(ากวา่มลูคา่หลกัประกนัที(ตอ้งดาํรงไวข้องมลูคา่หลกัทรพัยท์ี(ยืม 

4.2 เมื(อหลกัประกันลดลงตํ(ากวา่มลูคา่หลกัประกันขั7นต ํ(า(Minimum Margin Requirement) ลกูคา้ผูยื้มตกลงใหบ้ริษัทฯ มีสิทธิบงัคบั

หลกัประกนัเพื(อทาํการซื 7อหลกัทรพัยท์ี(ยืม และลกูคา้ผูยื้มตกลงสง่มอบหลกัทรพัยท์ี(ซื 7อคืนใหแ้ก่บรษัิทฯ 

5.  การคืนหลักทร ัพยท์ ี$ยืม/การเร ียกคืนหลักทร ัพยท์ ี$ใหย้ืม 

5.1 ผูใ้หยื้มมีสิทธิเรยีกคืนหลกัทรพัยท์ี(ใหยื้มไดโ้ดยสามารถแจง้ผูยื้มไดท้กุวนัทาํการก่อน 17.00 น. 

5.2 ลกูคา้ผูยื้มมีสิทธิคืนหลกัทรพัยท์ี(ยืมไดท้ั7งจาํนวนโดยสามารถแจง้ผูใ้หยื้มไดท้กุวนัทาํการก่อน 16.00น. 

หมายเหตุ : 

1. บริษัทฯ มีสิทธิจะคืนหลักทรัพย์ไดทั้นที หากหลักทรัพย์ที"ยืมนั#นมีการปิดสมุดทะเบียน เพื"อจะไดรั้บสิทธิใด  ๆก็ตาม เช่น 

สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการจองซื#อหุ้นเพิ"มทุน เป็นตน้ โดยลูกคา้ผูใ้ห้ยืมไม่ถือเป็นการผิดเงื"อนไขการยืม 

2. บริษัทฯ จะดําเนินการส่งคืนหลักทรัพย์เมื"อไดรั้บหลักประกันคืนเรียบร้อยแลว้ 
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-ข้อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื!อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนี$เท่านั$น- 
 

ข ้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการแต่งตั2งตัวแทนและ/หร ือนายหน้าซ ื2อขายหลักทร ัพยต์ ่างประเทศ 
1.  ข ้อความเบี2องต้น 

1.1 ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมนี 7ทาํขึ 7นเพื(อกาํหนดเงื(อนไข สิทธิ หนา้ที( ขอ้รบัรอง ขอ้ปฏิบตัิต่างๆ ที(เป็นการเฉพาะที(เกี(ยวกับการใหบ้ริการ
เป็นตวัแทน/นายหนา้ซื 7อขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ  

1.2  ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแตง่ตั7งตวัแทน/นายหนา้ซื 7อขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศฉบบันี 7 จะใชบ้งัคบัระหวา่งบริษัทฯ และ
ลกูคา้ทนัที เมื(อ (ก) ลกูคา้มีคาํสั(งซื 7อขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศมายงับรษัิทฯ ไมว่า่จะดว้ยวิธีทางโทรศพัท ์อินเทอรเ์น็ต หรอืผ่าน
ทางเจา้หนา้ที(ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรบัการใหบ้ริการแก่ลกูคา้ไม่ว่าจะในรูปแบบที(เป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไม่ก็
ตาม โดยลกูคา้ยอมรบัและตกลงผูกพนัตามเงื(อนไขในขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน และเอกสาร
ธุรกรรมตา่งๆ ที(เกี(ยวขอ้ง 
ทั7งนี 7 บรษัิทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการใหบ้รกิาร หากบรษัิทฯ พบวา่ลกูคา้ไมมี่ความเหมาะสมเพียงพอในการทาํธุรกรรม หรอืการ
ใหบ้รกิารของบรษัิทฯ อาจขดัหรอืแยง้ตอ่กฎหมาย หรอืดว้ยเหตอืุ(นใดแลว้แตด่ลุพินิจของบรษัิทฯ โดยลกูคา้ไมมี่สิทธิเรยีกรอ้งให้
บริษัทฯ รบัผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจกกการปฏิเสธการใหบ้ริการของบริษัทฯ เวน้แต่กรณีที(เกิดขึ 7นโดยการจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผูแ้ทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรบัผิดชอบเพียงเท่าที(ความ
เสียหายที(เกิดขึ 7นจรงิ  

1.3 ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตั7งตัวแทน/นายหนา้ซื 7อขายหลักทรัพยต์่างประเทศนี7 ซึ(งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อก ําหนด
เพิ$มเติม เกี$ยวกับการแต่งตั2งตัวแทน/นายหน้าซ ื2อขายหลักทร ัพยต์ ่างประเทศ” รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวขอ้ง เป็นสว่น
หนึ(งของเอกสารธุรกรรม ตามที(ไดนิ้ยามไวใ้นขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้นการเงินที(ลกูคา้ไดต้กลงทาํกับ
บรษัิทฯ (“ข้อกาํหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการใหบ้ร ิการด้านการเงนิ”) 

2. คาํจาํกัดความ 
2.1 เวน้แต่จะไดมี้การนิยามไวเ้ป็นการเฉพาะในข้อกาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน คาํดังต่อไปนี7ใหมี้

ความหมายตามที(ไดนิ้ยามไวด้งัตอ่ไปนี7 
(ก) “ซ ื2อ” ใหห้มายความรวมถึง การจองซื 7อหลกัทรพัยห์รือการใชส้ิทธิจองซื 7อหลกัทรพัยท์ี(เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหลกัทรพัยเ์ดิม

ดว้ย 
(ข) “บัญชีซ ื2อขายหลักทร ัพยต์ ่างประเทศ” หรือ Global Securities Trading Account หมายถึง บญัชีซื 7อขายหลกัทรพัย์

ตา่งประเทศที(ลกูคา้เปิดบญัชีกบับรษัิทฯ ตามขอ้ �.Y ไมว่า่จะเป็นการซื 7อขายหลกัทรพัยผ์่านอินเทอรเ์น็ตหรอืไมก็่ตาม 
(ค) “วงเงินจัดสรร ” หมายถึง วงเงินลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศซึ(งธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมายใหส้าํนักงาน 

ก.ล.ต. เป็นผูจ้ดัสรรวงเงิน 
(ง) “หลักทร ัพยต์ ่างประเทศ” หมายถึง หลกัทรพัยท์ี(ออกเป็นเงินตราตา่งประเทศ และ/หรอืจาํหน่ายในตา่งประเทศ 

3. การแต่งตั2ง 
3.1 ลกูคา้ตกลงแตง่ตั7งและมอบอาํนาจใหบ้รษัิทฯ เป็นตวัแทนและ/หรอืนายหนา้โดยชอบดว้ยกฎหมายของลกูคา้ รวมทั7งใหมี้อาํนาจ

แต่งตั7งตวัแทนช่วงหรือกระทาํการในนามของบรษัิทฯ เพื(อลกูคา้สาํหรบัการดาํเนินการใดๆ ที(เกี(ยวกับหลกัทรพัยต์า่งประเทศใน
ทกุกรณีไมว่า่ในหรอืนอกตลาดหลกัทรพัย ์และไมว่า่จะเป็นการซื 7อขายหลกัทรพัยผ์่านอินเทอรเ์น็ตหรอืผ่านเจา้หนา้ที(ของบรษัิทฯ 
ซึ(งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดแต่เพียง การซื 7อขาย การจาํหน่ายจ่ายโอน การเก็บรกัษา การส่งมอบหรือรบัมอบหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
การขอวงเงินจดัสรร การขออนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยสาํหรบัการดาํเนินการที(เกี(ยวขอ้งกบัเงินตราตา่งประเทศ การ
เปิดบญัชีซื 7อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศกับสถาบนัการเงินในต่างประเทศ การเปิดบญัชีเงินฝากเงินตราตา่งประเทศกบัสถาบนั
การเงินทั7งไทยและตา่งประเทศ การติดตอ่และดาํเนินการเกี(ยวกบัการแลกเปลี(ยนเงินตรา การทาํธุรกรรมเพื(อป้องกันความเสี(ยง
อตัราแลกเปลี(ยน (Currency Hedge) การอื(นใดที(กฎระเบียบที(เกี(ยวขอ้งกาํหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิ รวมทั7งดแูลเก็บรกัษา
ทรพัยส์ินหรือสิทธิประโยชน์อื(นใดอันเกี(ยวเนื(องกับการกระทาํหนา้ที(ตามข้อกาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้น
การเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตั7งตวัแทน/นายหนา้ซื 7อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศฉบบันี 7 ตลอดจนทาํการ
ชาํระเงินค่าซื 7อหลกัทรพัยต์่างประเทศ รบัเงินค่าขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ ชาํระและรบัชาํระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ 
คา่ใชจ้า่ยใดๆ อนัเกี(ยวกบัการซื 7อขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ การใชส้ิทธิใดๆ ของลกูคา้ การจาํหน่ายจา่ยโอน การเก็บรกัษา การ



 
 

ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขเกี�ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงนิ 58/77 

สง่มอบหรอืรบัมอบหลกัทรพัยต์า่งประเทศของลกูคา้ การนาํหลกัทรพัยต์า่งประเทศของลกูคา้ไปวางเป็นหลกัประกนั รวมตลอด
ถึงทาํการจาํนาํและ/หรอืจดแจง้จาํนาํ เพื(อเป็นประกันการชาํระหนี7ทกุชนิดของลกูคา้ การรบัและ/หรือการปฏิบตัิตามคาํสั(งของ
ลกูคา้ไม่วา่ดว้ยวาจา หรือลายลกัษณอ์กัษร และคาํสั(งอื(นใดที(เกี(ยวขอ้ง หรือเกี(ยวเนื(องกบัการซื 7อขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศใน
บัญชีซื 7อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศใดๆ ของลูกคา้ที(ไดเ้ปิดไวก้ับบริษัทฯ (ซึ(งแต่ละบญัชีของลูกคา้จะเรียกว่า “บัญชีซื 7อขาย
หลักทรพัยต์่างประเทศ”) ภายในวงเงินจัดสรรและวงเงินการทาํธุรกรรม และบริษัทฯ ตกลงรบัทาํการเป็นตัวแทนและ/หรือ
นายหนา้ในการดาํเนินการตา่งๆ ขา้งตน้ใหแ้ก่ลกูคา้ ภายใตข้อ้กาํหนดและเงื(อนไขที(ระบไุวใ้นขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการ
ใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั7งตวัแทน/นายหนา้ซื 7อขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศฉบบันี 7 โดย
ลกูคา้รบัทราบและตกลงว่า บริษัทฯ อาจทาํรายการเกี(ยวกบัหลกัทรพัยต์า่งประเทศในบญัชีซื 7อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศของ
ลูกคา้ทั7งในฐานะตัวการหรือในฐานะตัวแทน และอาจแต่งตั7งตัวแทนช่วงเพื(อทาํการใดๆ แทนบริษัทฯ โดยใหต้ัวแทนช่วงมี
อาํนาจเชน่เดียวกนักบับรษัิทฯ ตามขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการแตง่ตั7งตวัแทน/นายหนา้ซื 7อขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศฉบบันี 7 

3.2  ลกูคา้ตกลงใหส้ตัยาบนัและยอมรบัที(จะผกูพนัในการใดๆ ที(บรษัิทฯ และ/หรอืตวัแทนชว่งไดก้ระทาํไปในฐานะตวัแทน/นายหนา้
ของลกูคา้ตามขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตั7งตวัแทน/
นายหนา้ซื 7อขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศฉบบันี 7 

4. เงื$อนไขเกี$ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ 
4.1 ลูกคา้จะตอ้งไดร้ับอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพยใ์นต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย เจา้พนักงาน ควบคุมการ

แลกเปลี(ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี(ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานที(เกี(ยวขอ้ง (หากมี) เป็นครั7งคราว และ
ไดร้บัการจดัสรรวงเงินเพื(อลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศ หรือ
ก่อนการเพิ(มการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศ ทั7งนี 7 ลกูคา้รบัทราบว่าลกูคา้อาจไม่ไดร้บัการอนมุตัิหรือจดัสรรวงเงินจดัสรร
ขา้งตน้ตามที(ลกูคา้ประสงค ์ลกูคา้ตกลงยอมรบัผลที(เกิดขึ 7นและจะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มจาก
บรษัิทฯ ทั7งสิ 7น 

4.2 ลกูคา้รบัทราบและตกลงวา่ ประเภทหลกัทรพัยต์า่งประเทศที(ลกูคา้จะลงทนุซื 7อหรือขายผ่านบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี(
สาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานที(มีอาํนาจประกาศใชอ้ยูใ่นขณะทาํขอ้กาํหนดเพิ(มเติม เกี(ยวกบัการแตง่ตั7งตวัแทน/นายหนา้ซื 7อ
ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศนี7 และ/หรอืที(จะไดมี้การแกไ้ขเพิ(มเติมตอ่ไปในภายหนา้ 

4.3 ลูกคา้รับทราบว่าลูกคา้สามารถทาํการซื 7อขายหลักทรัพยต์่างประเทศผ่านบัญชีซื 7อขายหลักทรัพยต์่างประเทศแบบ Cash 
Balance ไดเ้ทา่นั7น โดยตกลงที(จะวางเงินกบับรษัิทฯ ก่อนสง่คาํสั(งซื 7อหลกัทรพัยใ์นตา่งประเทศ โดยเงินที(ลกูคา้วางไวก้บับรษัิทฯ 
เพื(อรอโอนไปต่างประเทศ และเงินของลกูคา้ที(อยูใ่นตา่งประเทศ ลกูคา้ยอมรบัวา่ลกูคา้จะไมไ่ดร้บัดอกเบี 7ยหรือผลประโยชนอื์(น
ใดจากเงินดงักลา่วแตอ่ยา่งใด เวน้แตบ่รษัิทฯ จะพิจาณาใหด้อกเบี 7ยหรอืผลประโยชนอื์(นใด ตามที(บรษัิทฯ จะแจง้ใหล้กูคา้ทราบ
เป็นครั7งคราวไปในอตัราไมเ่กินกวา่ที(บรษัิทฯ ไดร้บัจรงิหลงัหกัคา่ใชจ้า่ยใดๆ และภาษีที(บรษัิทฯ พงึตอ้งชาํระ 

4.4 ลกูคา้ตกลงยินยอมมอบอาํนาจใหบ้ริษัทฯ แต่งตั7งสถาบนัการเงินในตา่งประเทศ และ/หรือผูด้แูลรกัษาทรพัยส์ิน เพื(อประโยชน์
สาํหรบัการซื 7อขายหลกัทรพัยใ์นตา่งประเทศและการดแูลรกัษาทรพัยส์ินของลกูคา้ในนามของบรษัิทฯ ตามรูปแบบและวิธีการที(
บริษัทฯ เห็นสมควรภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายที(เกี(ยวขอ้งกับการดแูลรกัษาทรพัยส์ินของลกูคา้ ซึ(งบริษัทฯ อาจพิจารณา
แต่งตั7งหรือเปลี(ยนแปลงสถาบันการเงินในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ดูแลรักษาทรัพยส์ินตามที(บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่
จาํเป็นตอ้งแจง้หรือขอความยินยอมจากลกูคา้ก่อน และใหถื้อว่าการลงนามในเอกสารธุรกรรมลกูคา้ไดใ้หค้วามยินยอมและ
มอบอาํนาจใหแ้ก่บริษัทฯ แต่เพียงผูเ้ดียวในการใชดุ้ลยพินิจคัดเลือกสถาบันการเงินในต่างประเทศ และ/หรือผูดู้แลรกัษา
ทรพัยส์ิน ลกูคา้ตกลง ที(จะเป็นผูช้ดใชใ้หก้ับบริษัทฯ สาํหรบัค่าธรรมเนียมใดๆ อนัเกิดขึ 7น รวมถึงค่าใชจ้่ายที(บริษัทฯ ไดท้าํการ
ชาํระไปเพื(อการดแูลรกัษาทรพัยส์ินของลกูคา้ ทั7งนี 7 ลกูคา้ยินยอมใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ใหแ้ก่สถาบนัการเงินหรอื
ผูด้แูลทรพัยส์ินดงักล่าวเพื(อประโยชนใ์นการลงทนุซื 7อขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศและการดแูลรกัษาทรพัยส์ิน อนึ(ง บริษัทฯ 
ตกลงรบัผิดชอบตอ่ความสญูหายหรือเสียหายอนัเกิดขึ 7นโดยตรงแก่ทรพัยส์ินของลกูคา้เฉพาะสว่นที(เกิดมาจากการละเลยการ
ปฏิบตัิหนา้ที(ตามขอ้กาํหนดขา้งตน้ 
ลูกคา้รบัทราบและยินยอมว่า ทรพัยส์ินในต่างประเทศของลูกคา้ ลูกคา้อาจจะไม่สามารถมีชื(อเป็นผูถื้อครองทรพัยส์ินหรือ
เจา้ของบัญชีหรืออา้งกรรมสิทธิ�ไดโ้ดยตรง โดยใบหุน้ ใบหลักทรพัย ์ชื(อบัญชี และเอกสารต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส ์อาจจะ
ปรากฎในชื(อของและ/หรอืถือครองไวโ้ดยบรษัิทฯ หรอืตวัแทนหรอืคูส่ญัญาของบรษัิทฯ หรอืบคุคลอื(นใด แตอ่ยา่งไรก็ตาม  
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บรษัิทฯ จะดาํเนินการใหมี้การจดัเก็บและบนัทกึรายการทรพัยส์ินในตา่งประเทศของลกูคา้ภายใตบ้ญัชีของบรษัิทฯ ในลกัษณะ 
Omnibus Account เพื(อลูกค้า โดยทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทฯ จะทาํการแยกทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายภายในบัญชี 
Omnibus Account เพื(อลกูคา้ดงักลา่ว ออกจากทรพัยส์ินอื(นๆ ของบรษัิทฯ 

4.5 ลกูคา้รบัทราบและยินยอมวา่ในการลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศ ลกูคา้จะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือเงื(อนไขที(
บริษัทฯ กาํหนดไวใ้นเอกสารคูมื่อนักลงทนุ (Handbook) ที(ปรากฎอยูใ่นเว็ปไซตข์องบริษัทฯ ซึ(งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวในการแกไ้ขเปลี(ยนแปลงโดยไม่จาํเป็นตอ้งไดร้บัความยินยอมจากลกูคา้ก่อน ซึ(งการแกไ้ขเปลี(ยนแปลงดงักล่าว บริษัทฯ 
อาจดาํเนินการแจง้ไปยงัที(อยู่ หรือ E-Mail Address ที(ลกูคา้ไดแ้จง้ไวก้ับบริษัทฯ หรือ บริษัทฯ อาจดาํเนินการแจง้ใหแ้ก่ลกูคา้
ทราบผ่านทางเว็ปไซต ์และลกูคา้ตกลงยินยอมปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือเงื(อนไขที(บริษัทฯ ไดแ้กไ้ขเปลี(ยนแปลงไวท้กุ
ประการ 

4.6 ลกูคา้รบัทราบและยินยอมว่า การซื 7อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศอาจมีความล่าชา้หรือความคลาดเคลื(อนสาํหรบัการประมวล
หรอืแสดงผลการเสนอซื 7อ (Bid) หรอืราคาเสนอขาย (Offer) คาํเสนอซื 7อหรอืเสนอขายที(ลกูคา้ไดแ้สดงเจตนาไวอ้าจไมไ่ดร้บัการ
จบัคู่โดยระบบ หรืออาจถกูจบัคู่โดยระบบในราคาที(ลกูคา้ไดแ้สดงเจตนาไว ้ลกูคา้ตกลงยอมรบัความเสี(ยงขา้งตน้และตกลงวา่
ไมว่า่กรณีใดๆ ลกูคา้จะรบัผิดชอบตอ่รายการซื 7อหรอืรายการขายที(เกิดขึ 7นตามคาํสั(งของลกูคา้ทกุประการ 

4.7 ลูกคา้ตกลงยินยอมและแต่งตั7งใหบ้ริษัทฯ เป็นผู้เลือกใชบ้ริการการแลกเปลี(ยนเงินตราต่างประเทศ บริการการโอนเงินไป
ต่างประเทศหรือการทาํสญัญาเพื(อป้องกันความเสี(ยงจากอตัราแลกเปลี(ยนกับธนาคารพาณิชยท์ี(ไดร้บัอนญุาตตามที(บริษัทฯ 
เห็นสมควร โดยไม่ตอ้งไดร้ับการยินยอมจากลูกคา้เป็นรายครั7งก่อน ลูกคา้ตกลงที(จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการ
แลกเปลี(ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน การทาํสญัญาเพื(อป้องกันความเสี(ยงจากอตัราแลกเปลี(ยนโดยยินยอมใหบ้รษัิทฯ 
หกัจากเงินที(ลกูคา้ไดน้าํมาวางนั7น หรอืในบญัชีอื(นใดของลกูคา้ 

4.8 ลูกคา้ตกลงว่า ในกรณีที(ลูกคา้ประสงคท์ี(จะทาํสัญญาเพื(อป้องกันความเสี(ยงจากอัตราแลกเปลี(ยนดว้ยตนเอง (Currency 
Hedge) อนัเกี(ยวเนื(องจากการลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศ ลกูคา้จะตอ้งขอความเห็นชอบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อักษร
จากบรษัิทฯ ก่อนการดาํเนินการดงักลา่วทกุครั7ง 

4.9 ลกูคา้ตกลงว่าเงินของลูกคา้ที(อยู่ในต่างประเทศ จะถกูเก็บอยู่ในบญัชีในนามของบริษัทฯ เพื(อลกูคา้โดยเป็นเงินสกุลเงินตรา
ตา่งประเทศกบัสถาบนัการเงินในตา่งประเทศหรอืผูด้แูลรกัษาทรพัยส์ิน โดยการชาํระหนี7หรอืการดาํเนินการใดๆ ในบญัชีซื 7อขาย
หลกัทรพัยต์า่งประเทศของลกูคา้ใหก้ระทาํโดยใชเ้งินตราตา่งประเทศที(บริษัทฯ กาํหนด ในกรณีที(ลกูคา้มีเงินตราตา่งประเทศที(
วางไวก้บับรษัิทฯ หลายสกลุ เนื(องจากการซื 7อขายหลกัทรพัยใ์นหลายประเทศ หากเงินตราตา่งประเทศสกลุใดไมเ่พียงพอตอ่การ
ชาํระราคาค่าซื 7อหลกัทรพัยใ์ดๆ ลกูคา้ยินยอมใหบ้ริษัทฯ เป็นผูต้ดัสินใจเลือกประเภทสกลุเงินที(ลกูคา้มีอยูเ่พื(อชาํระราคาคา่ซื 7อ
หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศของลกูคา้ในสกลุเงินใดๆ ตามที(บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ตอ้งบอกกล่าวหรือไดร้บัการยินยอมจาก
ลกูคา้ก่อน 

4.10 ลูกคา้ตกลงและรบัทราบว่าลูกคา้ไม่ไดร้บัอนุญาตใหส้่งคาํสั(งซื 7อหรือขาย/เสนอซื 7อหรือเสนอขายหลักทรพัยใ์นต่างประเทศ
ประเภท Market Order ทกุประเภทและทกุชว่งเวลา และไมไ่ดร้บัอนญุาตใชส้ิทธิที(จะจองซื 7อหุน้เพิ(มทนุที(จาํหน่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมหรือสิทธิอื(นใดซึ(งลกูคา้จะตอ้งมีภาระในการชาํระเงินสาํหรบัการใชส้ิทธิดังกล่าวในขณะที(ลกูคา้มีเงินสดในบญัชีซื 7อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศไม่เพียงพอหรือเป็นผลใหล้กูคา้มีเงินสดไม่เพียงพอในภายหลัง นอกจากนี7 ลกูคา้ตกลงและยอมรบัว่า
ถึงแมล้กูคา้จะสามารถส่งคาํสั(งหรือใชส้ิทธิดังกล่าวโดยฝ่าฝืนขอ้กาํหนดขา้งตน้ผ่านระบบซื 7อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทาง
อินเทอรเ์น็ตได ้ก็ไมเ่ป็นเหตทุี(ลกูคา้จะถือไดว้า่บรษัิทฯ ไดยิ้นยอมตกลงใหล้กูคา้สามารถส่งคาํสั(งหรือใชส้ิทธิดงักลา่วได ้ซึ(งหาก
บริษัทฯ ไดต้รวจพบการฝ่าฝืนขา้งตน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที(จะดาํเนินการใดๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ก่อน ซึ(ง
รวมถึงแต่ไม่จาํกดัแตเ่พียงการยกเลิกเพิกถอนคาํสั(งใดๆ ของลกูคา้ การบงัคบัขายหลกัทรพัยใ์ดๆ ของลกูคา้ หรือเรียกใหล้กูคา้
นาํเงินสดตามจาํนวนที(บริษัทฯ กาํหนดมาเพื(อชาํระเป็นค่าซื 7อ ค่าปรบั ค่าใชจ้่ายอื(นใด เป็นตน้ โดยบริษัทฯ จะไม่มีความรบัผิด
ใดๆ ตามกฎหมายหรอืตอ้งรบัผิดชอบตอ่ความสญูหาย เสียหาย หรอืผลการขาดทนุใดๆ ตอ่ลกูคา้ไมว่า่ทางตรงและทางออ้ม 
ในกรณีที(ลกูคา้มีเงินไม่พอที(จะทาํรายการซื 7อขายภายในวนัที(กาํหนด ลกูคา้รบัทราบและยินยอมใหบ้ริษัทฯ ทาํการบงัคบัขาย
หลกัทรพัยท์ี(ลกูคา้สั(งซื 7อหรือหลกัทรพัยอื์(นใด โดยบรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อผลขาดทนุอนัเกิดจากการขายหลกัทรพัยด์งักล่าว 
ทั7งนี 7 หากลกูคา้ไมมี่หลกัทรพัยค์งเหลืออยูใ่นบญัชีหรือมีไม่เพียงพอ ลกูคา้ตอ้งดาํเนินการโอนเงินไปตา่งประเทศเพื(อชาํระค่าซื 7อ
สว่นที(ขาดอยู ่รวมทั7งตอ้งชาํระคา่ปรบัลา่ชา้ คา่ใชจ้า่ยในการโอนเงิน หรอืคา่ใชจ้า่ยอื(นๆ ใหบ้รษัิทฯ ทนัทีที(ไดร้บัแจง้ 
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4.11 ลกูคา้ยินยอมใหบ้ริษัทฯ เปิดเผย หรือ รายงานขอ้มลูของลกูคา้ที(เกี(ยวขอ้งกับบญัชีซื 7อขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศต่อสาํนกังาน 
ก.ล.ต.และ/หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื(นที(เกี(ยวขอ้งไม่ว่าในหรือต่างประเทศ ทั7งนี 7 ตามที(กฎหมายหรอื
กฎระเบียบที(เกี(ยวขอ้งกาํหนด ซึ(งรวมถึงแตไ่ม่จาํกัดแตเ่พียงรายการซื 7อขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ ผลกาํไรและขาดทนุ การนาํ
เงินเขา้และออก เป็นตน้ 

4.12 ลกูคา้ไมไ่ดร้บัอนญุาตใหท้าํการโอนหรือรบัโอนเงินหรือหลกัทรพัยร์ะหวา่งบญัชีซื 7อขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศและบญัชีอื(นของ
ลกูคา้ที(เปิดไวใ้นต่างประเทศ เวน้แต่การโอนหลกัทรพัยต์า่งประเทศในบญัชีหลกัทรพัยข์องลกูคา้ไปยงับญัชีหลกัทรพัยอื์(นและ/
หรือบญัชีหลกัทรพัยป์ระเภท Private Fund ของลกูคา้ที(ไดเ้ปิดไวแ้ละ/หรือบรหิารจดัการโดยบริษัทฯ หรือโดยบริษัทหลกัทรพัย์
อื(นในประเทศไทย หรือเป็นการรบัโอนหลักทรัพยห์รือเงินเขา้บัญชีซื 7อขายหลักทรัพยต์่างประเทศ ทั7งนี 7 ตามกฎเกณฑห์รือ
ระเบียบที(เกี(ยวขอ้งกาํหนดและไดร้บัอนญุาตจากบรษัิทฯ แลว้ 

4.13 ลกูคา้ขอรบัรองวา่ลกูคา้มีความประสงคห์ลกัที(จะทาํการลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศเท่านั7น มิไดมี้วตัถปุระสงคอื์(นแอบแฝง 
เช่น การเก็งกาํไรค่าเงินหรือจากอตัราแลกเปลี(ยนและเป็นความประสงคข์องตวัลกูคา้เองทั7งหมด ลกูคา้มิไดก้ระทาํในนามของ
ตนเองเพื(อบคุคลอื(นแตอ่ยา่งใด 

4.14 บริษัทฯ จะเก็บเงินลงทุนที(ลกูคา้โอนใหแ้ก่บริษัทฯ เงินค่าขาย เงินปันผล ดอกเบี 7ย หรือเงินไดอื้(นใด อันเกิดจากการลงทนุใน
หลกัทรพัยต์่างประเทศไวใ้นบญัชีของบริษัทฯ เพื(อลกูคา้ในตา่งประเทศ ซึ(งบญัชีดงักล่าวหากไม่มีการเคลื(อนไหวติดตอ่กันเกิน
กวา่ระยะเวลาที(บรษัิทฯ เห็นสมควร ลกูคา้ตกลงและยินยอมใหบ้รษัิทฯ โอนเงินของลกูคา้ตามจาํนวนที(บรษัิทฯ เห็นสมควรกลบั
เขา้มาในประเทศไทย โดยลกูคา้ตกลงเป็นผูร้บัภาระคา่ธรรมเนียมตา่งๆ และ/หรอืภาระทางภาษีที(อาจเกิดขึ 7นทกุประการ 

5 ข ้อตกลงอ ื$นๆ  
5.1 ลกูคา้รบัทราบและเขา้ใจว่า เงินไดต้่างๆ ที(เกิดจากการซื 7อขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศอาจถกูหกั ณ ที(จ่ายตามกฎหมายหรอื

กฎเกณฑท์ี(เกี(ยวขอ้งในแต่ละประเภท ซึ(งลูกคา้รบัทราบว่าลกูคา้อาจไม่ไดร้บัประโยชนฯ์ จากอนุสัญญาระหว่างประเทศกับ
ประเทศอื(นเพื(อการเวน้การเก็บภาษีซอ้นและการป้องกันการเลี(ยงการรษัฎากรในสว่นที(เกี(ยวกับภาษีเก็บจากเงินได ้และลกูคา้
อาจมีภาระทางภาษี รวมทั7งมีหนา้ที(ในการยื(นรายการเกี(ยวกับเงินไดพ้ึงประเมินตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบัของ
สรรพากร ซึ(งในกรณีที(กฎหมาย กฎระเบียบ หรอืขอ้บงัคบัของกรมสรรพากรกาํหนดใหบ้รษัิทฯ ตอ้งดาํเนินการหกัภาษี ณ ที(จา่ย 
ลกูคา้ยินยอมใหบ้รษัิทฯ ดาํเนินการหกัภาษี ณ ที(จา่ยและนาํสง่ตอ่กรมสรรพากร 

5.2 ลูกคา้มีความประสงคท์ี(จะขอใชบ้ริการรบัขอ้มลู รายงาน และเอกสารอื(นใด รวมถึงรายงานการลงทุนประจาํเดือน (รวมกัน
เรียกว่า “ร ายงาน ”) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ์่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ (E-mail) สาํหรับบัญชีซื 7อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ โดยลกูคา้ยินยอมใหบ้ริษัทฯ ถือว่าการลงนามในเอกสารธุรกรรมเป็นการแสดงเจตนาเพื(อตกลงและยินยอมเขา้
ผกูพนัตามขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการรบัรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ์่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-Mail) ตาม
รายละเอียดที(กาํหนดไวใ้นเอกสารธุรกรรมที(ลกูคา้ไดเ้คยแสดงเจตนาไวแ้ละตามที(ปรากฎในเว็ปไซตข์องบรษัิทฯ ทกุประการ 

5.3 ลกูคา้ตกลงและรบัทราบวา่ 
(1) ลกูคา้จะไมมี่นิติสมัพนัธโ์ดยตรงกบัสถาบนัการเงินในตา่งประเทศที(เป็นคูส่ญัญากบับรษัิทฯ แตอ่ยา่งใด และการซื 7อขาย

หลกัทรพัย ์หรอืธุรกรรมใดๆ ภายใตบ้ญัชีซื 7อขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศจะดาํเนินการผ่านทางบรษัิทฯ เทา่นั7น 
(2) ลกูคา้จะไม่สามารถติดต่อสื(อสารใดๆ ทั7งทางตรงและทางออ้มกับสถาบนัการเงินต่างประเทศในนามของบริษัทฯ ใน

ฐานะตวัแทนของลกูคา้ได ้และ 
(3) ลกูคา้จะตอ้งไม่ใชร้ะบบซื 7อขายที(ใหบ้ริการโดยบริษัทฯ หรือกระทาํการใดๆ อนัเป็นผลใหส้ถาบนัการเงินต่างประเทศ

จะตอ้งมีหนา้ที(และความรบัผิดชอบตอ่บคุคลที(สาม 
5.4 ลกูคา้ตกลงยินยอมที(จะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละเงื(อนไขเพื(อการลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศตามที(บรษัิทฯ คณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทนุ, ก.ล.ต., สาํนกังาน ก.ล.ต., ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืหน่วยงานที(มีอาํนาจ ประกาศใชอ้ยูใ่นขณะทาํสญัญานี7 และ/
หรอืที(จะไดมี้การแกไ้ขเพิ(มเติมตอ่ไปในภายหนา้ 

6. การส่งมอบและการชาํระเงนิ 
6.1 ลกูคา้ตกลงสง่มอบหลกัทรพัยใ์หบ้รษัิทฯ เพื(อการสง่มอบหลกัทรพัยท์ี(ขาย และลกูคา้ตกลงชาํระเงินแก่บรษัิทฯ เพื(อการชาํระเงิน

คา่หลกัทรพัยท์ี(ซื 7อหรอืยินยอมใหบ้รษัิทฯ หกัเงินจากบญัชีของบรษัิทเพื(อลกูคา้หรือบญัชีธนาคารเพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิกบับริษัท 
(ตามแต่กรณี) เต็มตามจาํนวนที(ลูกคา้จะตอ้งชาํระเพื(อการชาํระเงินค่าหลักทรพัยท์ี(ซื 7อ หรือนาํหลักทรพัยจ์ากบัญชีซื 7อขาย
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หลกัทรพัยข์องลกูคา้ไปส่งมอบในกรณีที(ลกูคา้สั(งขายหลกัทรพัยด์งักลา่ว เพื(อใหบ้รษัิทฯ สามารถทาํการสง่มอบหลกัทรพัยแ์ละ
ชาํระเงินค่าซื 7อหลักทรพัยไ์ดต้ามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยลูกคา้ตกลงรบัทราบว่าการดาํเนินการ
ดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกาํหนดระยะเวลา และเงื(อนไขที(บริษัทฯ กาํหนด และบริษัทฯ จะไม่ดาํเนินการชาํระค่าซื 7อขาย
หลกัทรพัยเ์ป็นบางสว่น (Partial Settlement) 

6.2 ในกรณีที(ลกูคา้ไม่สามารถจดัหาหลกัทรพัยม์าสง่มอบใหแ้ก่บริษัทฯ เพื(อการส่งมอบหลกัทรพัยเ์มื(อมีการขายหลกัทรพัย ์หรือไม่
สามารถชาํระเงินสาํหรบัหลกัทรพัยท์ี(ซื 7อตามหลกัเกณฑท์ี(กาํหนด บรษัิทฯ มีสิทธิดาํเนินการดงัตอ่ไปนี7 

(ก) ในกรณีของการขายหลกัทรพัย ์บรษัิทฯ มีสิทธิดาํเนินการซื 7อหลกัทรพัยเ์พื(อการสง่มอบตามราคาที(บรษัิทฯ เห็นสมควร และเรยีก
เก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการดงักลา่วจากบญัชีของบรษัิทเพื(อลกูคา้หรอืบญัชีธนาคารเพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิ
กบับรษัิท (ตามแตก่รณี) แลว้ดาํเนินการสง่มอบหลกัทรพัยเ์พื(อปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของลกูคา้ และนาํเงินที(ไดร้บัมานั7นเครดิต
เขา้ในบญัชีของบรษัิทเพื(อลกูคา้หรอืบญัชีธนาคารเพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิกบับรษัิท (ตามแตก่รณี) หรอืบรษัิทฯ อาจดาํเนินการยืม
หลกัทรพัยใ์นนามของลกูคา้เพื(อส่งมอบและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที(เกิดขึ 7นเนื(องจากการยืมหลกัทรพัยห์รือการ
จัดหาหลักประกัน หรือบริษัทฯ อาจดาํเนินการยืมหลกัทรพัยใ์ดๆ ในบัญชีซื 7อขายหลกัทรพัย ์ทั7งนี 7ในการดาํเนินการดงักล่าว 
บรษัิทฯ มีสิทธิดาํเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้หรอืบอกกลา่วใหล้กูคา้ทราบ หรอืขอรบัความยินยอมจากลกูคา้ หรอื 

(ข) ในกรณีของการซื 7อหลกัทรพัย ์บริษัทฯ มีสิทธิยอมรบัการส่งมอบหลกัทรพัย ์และเรียกเก็บเงินจากบญัชีของบริษัทฯ เพื(อลกูคา้
หรอืบญัชีธนาคารเพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิกบับรษัิทฯ (ตามแตก่รณี) เต็มตามจาํนวนที(ลกูคา้จะตอ้งชาํระสาํหรบัคา่ใชจ้า่ยใดๆ อนั
เนื(องมาจากหลกัทรพัยท์ี(ลกูคา้ซื 7อไว ้โดยบริษัทฯ อาจดาํเนินการขายหลกัทรพัยด์งักล่าวในราคาที(บริษัทฯ เห็นสมควร และนาํ
เงินที(ไดร้บัเครดิตเขา้ในบญัชีของบริษัทฯ เพื(อลกูคา้ หรือบญัชีธนาคารเพื(อตดับญัชีอตัโนมตัิกับบรษัิทฯ (ตามแต่กรณี) ทั7งนี 7ใน
การดาํเนินการดงักล่าวบริษัทฯ มีสิทธิดาํเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้หรือบอกกล่าวใหล้กูคา้ทราบ หรือขอรบัความยินยอมจาก
ลกูคา้ 
ในกรณีดงักลา่วขา้งตน้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ จะเรียกเก็บจากบญัชีของบริษัทเพื(อลกูคา้หรือบญัชีธนาคารเพื(อตดั
บญัชีอตัโนมตัิกบับรษัิทฯ (ตามแตก่รณี) และสาํหรบัจาํนวนเงินที(ลกูคา้ยงัคา้งชาํระอยูน่ั7นจะถือวา่เป็นหนี7ที(ถึงกาํหนดชาํระแลว้
ในวนันั7น ซึ(งลกูคา้ตอ้งชาํระคา่ปรบัตามอตัราที(ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด และดอกเบี 7ยแก่บรษัิทฯ ตามอตัราดอกเบี 7ยที(บรษัิทฯ ได้
กาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป โดยบรษัิทฯ จะคาํนวณดอกเบี 7ยไปจนกวา่บรษัิทฯ จะไดร้บัชาํระหนี7ครบถว้นแลว้ 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูลความเสี$ยงเกี$ยวกับการลงทุนในหลักทร ัพยต์ ่างประเทศ1 
 

การลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศมีความเสี(ยง ลกูคา้อาจสญูเสียเงินลงทนุไมว่า่ทั7งหมดหรอืบางสว่นได ้ดงันั7น ก่อนการตดัสินใจลงทนุ
ลกูคา้ควรตรวจสอบและพิจารณาขอ้มลูในรายงานการฉบบันี 7อย่างรอบคอบ ซึ(งรายงานฉบบันี 7แสดงถึงความเสี(ยงที(สาํคญัซึ(งอาจสง่ผลกระทบ
ต่อการลงทนุอย่างมีนัยสาํคญั อย่างไรก็ตาม รายงานฉบบันี 7มิไดแ้สดงถึงความเสี(ยงทั7งหมดที(เกี(ยวกับการลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศ แต่
แสดงถึงปัจจยัหรอืความเสี(ยงที(สาํคญับางประการที(เกี(ยวขอ้งกบัการลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศ ดงันั7น จงึอาจมีปัจจยัหรอืความเสี(ยงอื(นที(
ไมอ่าจทราบไดใ้นขณะนี7หรอืเป็นความเสี(ยงที(พิจารณาในขณะนี7วา่ไมเ่ป็นสาระสาํคญั ซึ(งอาจกลายเป็นปัจจยัหรอืความเสี(ยงที(มีความสาํคญัใน
อนาคตได ้

รายงานฉบบันี 7มิใช่เอกสารที(ใหค้าํแนะนาํในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบญัชี โดยลกูคา้ควรปรกึษาที(ปรกึษาในดา้นตา่งๆ ที(เกี(ยวกบั
การลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศ ดงันั7น ลกูคา้ไม่ควรลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศเวน้แตล่กูคา้ไดมี้ความเขา้ใจถึงความเสี(ยงที(เกี(ยวขอ้ง
กบัการลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศอยา่งถ่องแทแ้ละตดัสินใจลงทนุโดยเห็นวา่การลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศดงักลา่วนั7นเหมาะสมกบัตน 
 ความเสี$ยงท ั$วไปในการลงทุนในหลักทร ัพย  ์ ลกูคา้ในหลกัทรพัยต์่างประเทศมีความเสี(ยงที(จะสญูเสียเงินลงทนุไม่ว่าทั7งหมดหรือ

บางสว่นได ้ทั7งนี 7 อาจมีเหตกุารณท์ี(คาดไมถึ่ง ซึ(งรวมถึงการดาํเนินการตา่งๆ ของหน่วยงานของรฐั สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทั7ง
ภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณท์ี(เป็นเหตสุดุวิสยัอื(นๆ และเหตุการณท์ี(ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น สงคราม จราจล 
ความวุ่นวายภายในบา้นเมือง หรือการก่อการรา้ย เป็นตน้ ซึ(งเหตกุารณด์งักล่าวอาจทาํใหเ้กิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและ
ราคาของหลกัทรพัยไ์ด ้

 ความเสี$ยงท ี$เกี$ยวข ้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา  หลกัทรพัยต์่างประเทศที(ลกูคา้จะเขา้ลงทนุเป็นหลกัทรพัยท์ี(ทาํ
การซื 7อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในประเทศที(อาจมีสภาวะทางการเมืองเศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที(แตกต่างจากของประเทศไทย
อยา่งมีนยัสาํคญั นอกจากนี7 ตลาดหลกัทรพัยท์ี(หลกัทรพัยต์า่งประเทศมีการซื 7อขายหรอืจดทะเบียนดงักลา่วอาจใชด้ลุยพินิจระงบัการซื 7อ
ขายหลกัทรพัยเ์ป็นครั7งคราว ดงันั7น การเปลี(ยนแปลง หรอืความผนัผวน หรอืภาวะตกตํ(าหรอืการเกิดขึ 7นของเหตกุารณด์งักลา่วอาจสง่ผล
กระทบในทางลบตอ่ปรมิาณการซื 7อขายและราคาของหลกัทรพัยไ์ดน้อกเหนือจากปัจจยัดงักลา่วขา้งตน้ซึ(งเป็นปัจจยัภายในแลว้ ปรมิาณ
การซื 7อขายและราคาของหลกัทรพัยอ์าจไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัอื(นซึ(งอาจเป็นปัจจัยที(เกี(ยวขอ้งกับหลกัทรพัยเ์อง หรืออาจเกิดจาก
ปัจจยัภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณท์างเศรษฐกิจและ/หรือทางการเงินของโลกหรือของภมิูภาค เป็นตน้ ซึ(งการเปลี(ยนแปลงของ
ปัจจยัเหลา่นี 7อาจสง่ผลกระทบตอ่ปรมิาณการซื 7อขายและราคาของหลกัทรพัยไ์ด ้

 ความเสี$ยงท ี$เกี$ยวกับระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลักทร ัพย  ์  การลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศจะเกี(ยวขอ้งกบัการส่งคาํสั(ง
ซื 7อขาย การสง่มอบ และการชาํระราคาในตลาดหลกัทรพัยต์า่งประเทศ ซึ(งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลกัทรพัยใ์นแตล่ะประเทศที(
มีการทาํธุรกรรมอาจมีความแตกตา่งกนั ซึ(งลกูคา้อาจไมไ่ดร้บัความคุม้ครองในบางประการเหมือนการทาํธุรกรรมโดยลกูคา้ของประเทศ
ดงักลา่ว 
โดยที(ระบบการชาํระราคาและสง่มอบหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยด์งักลา่วอาจมีการพฒันาที(ดอ้ยกวา่หรอืมีมาตรฐานที(ต ํ(ากวา่ และใน
บางกรณีอาจมีความน่าเชื(อถือนอ้ยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที(เกี(ยวขอ้งกับการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรพัยอ์าจสงูกว่า
ค่าธรรมเนียมที(ตอ้งชาํระในประเทศไทยหรือสูงกว่าที(ลูกคา้ไดค้าดหมายไว ้นอกจากนี7 เนื(องจากระบบการชาํระราคาและส่งมอบ
หลกัทรพัยร์ะหวา่งประเทศไทยกบัตา่งประเทศ หรอืระหวา่งตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศไทยกบัตลาดหลกัทรพัยข์องแตล่ะประเทศมิได้
เชื(อมโยงกนัหรอืมีการประสานงานกนัอยา่งเป็นระบบ จงึอาจสง่ผลใหก้ระบวนการชาํระราคาและสง่มอบหลกัทรพัยอ์าจใชเ้วลานานกว่า
ที(คาดหมายไว ้ซึ(งปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้อาจก่อใหเ้กิดความเสี(ยงในการลงทนุที(เพิ(มมากขึ 7น ซึ(งรวมถึงความเสี(ยงต่อการทจุริต การไม่
สามารถสง่มอบหลกัทรพัยห์รอืความสบัสนในเงื(อนไขและกระบวนการในชาํระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์ตลาดจนการชาํระคืนเงินทนุ
และปัจจยัอื(นๆ ที(อาจส่งผลใหเ้กิดการขาดทนุ สญูเสียโอกาส เกิดความล่าชา้ และเพิ(มค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการและค่าใชจ้่ายทาง
กฎหมาย 

 ความเสี$ยงท ี$เกี$ยวกับกฎหมายหร ือระเบียบท ี$ใช ้บ ังคับ  เนื(องจากการลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศเป็นการลงทนุในหลกัทรพัยข์อง
บรษัิทที(มีถิ(นที(อยูห่รือมีสาํนกังาน ทรพัยส์ิน บคุลากร และผลประโยชนอ์ยู่ในตา่งประเทศ ซึ(งอยูภ่ายใตก้ฎหมายหรือระเบียบที(แตกต่างกัน 
การลงทุนในประเทศต่างๆ หรือในบางประเทศดงักล่าวอาจถูกจาํกัดหรือถูกควบคมุในระดับที(แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที(ใชบ้งัคบัในแตล่ะประเทศนั7น ซึ(งขอ้จาํกัดหรอืการควบคมุดงักลา่วอาจรวมถึง การตอ้งไดร้บัอนญุาตจากหน่วยงานของรฐัหรอื

                                                      
1

 หลักทรัพย์ หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทและตราสารทางการเงินอื"นใดที"หน่วยงานราชการไทยที"เกี"ยวข้องอนุญาตให้มีการซื#อหรือขายได้ 
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จากบุคคลอื(นใดก่อนการลงทนุ ขอ้จาํกัดการลงทนุของผูล้งทนุตา่งชาติในธุรกิจบางประเภทการขออนญุาตจากหน่วยงานของรฐัเพื(อนาํ
เงินไดจ้ากการลงทนุหรือเงินทนุหรือเงินที(ผูล้งทนุต่างชาติไดร้บัจากการขายหลกัทรพัยต์่างประเทศออกนอกประเทศดงักล่าว หรือการ
จดัเก็บภาษีที(เกี(ยวขอ้งกบัการลงทนุในหลกัทรพัยข์องผูล้งทนุต่างชาติ นอกจากนี7 กฎหมายและระเบียบในประเทศเหลา่นั7นอาจมีความ
ไมช่ดัเจน และอาจขึ 7นอยูก่บัการตีความของเจา้หนา้ที(ที(เกี(ยวขอ้งในประเทศดงักลา่ว ซึ(งอาจตีความกฎหมายหรอืระเบียบเหลา่นั7นในทาง
ที(ไมเ่ป็นคณุตอ่ผูล้งทนุ อีกทั7งประเทศตา่งๆ ดงักลา่วอาจมีการออกกฎหมายหรอืระเบียบใหมเ่ป็นครั7งคราว ซึ(งทาํใหเ้กิดความไมแ่น่นอน
ในเรื(องของขอบเขตและเนื 7อหาของกฎหมายหรอืระเบียบที(ออกมาใหม ่ซึ(งปัจจยัเหลา่นี 7อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่การลงทนุ 
นอกเหนือจากขอ้จาํกัดและการควบคุมตามที(ไดก้ล่าวขา้งตน้แลว้ ในบางประเทศอาจมีการคุม้ครองสิทธิของผูล้งทุนในฐานะผู้ถือ
หลกัทรพัยไ์วอ้ยา่งจาํกัดหรอืนอ้ยมาก ซึ(งรวมถึงสิทธิในการฟอ้งรอ้งดาํเนินคดีและการขอใหมี้การบงัคบัคดีตามคาํพิพากษา นอกจากนี7 
ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยตุิธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไป ซึ(งอาจทาํใหล้กูคา้ประสบปัญหาในการ
ดาํเนินการฟ้องรอ้งในชั7นศาลในประเทศนั7นๆ อีกทั7ง ในกรณีที(ลูกคา้ไดร้บัคาํพิพากษาใหช้นะคดีในประเทศหนึ(ง แต่ลูกคา้อาจตอ้ง
ดาํเนินการใหมี้การบงัคบัตามคาํพิพากษาดงักลา่วในประเทศที(ลกูคา้ไดท้าํการลงทนุก็มิไดมี้หลกัประกันใดๆ ว่า ศาลของประเทศนั7นๆ 
จะดาํเนินการบงัคบัคดีตามคาํพิพากษาที(ไดร้บั 

 ความเสี$ยงเกี$ยวกับการดูแลร ักษาทร ัพยส์ินของลูกค้า  ทรพัยส์ินของลกูคา้ที(ไดร้บัหรือฝากไว ้หรืออยู่ภายใตก้ารเก็บรกัษาของผู้
ประกอบธุรกิจต่างประเทศ หรือผูร้บัฝากทรพัยส์ินต่างประเทศ จะอยู่ภายใตก้ารคุม้ครอง และการจดัการตามกระบวนการลม้ละลายที(
บญัญัติตามกฎหมายต่างประเทศรวมถึงหลกัเกณฑอื์(นที(เกี(ยวขอ้งที(ออกโดยหน่วยงานกาํกบัดแูลของต่างประเทศนั7น  ซึ(งอาจแตกต่าง
จากที(กาํหนดไวต้ามพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. X��� พระราชบญัญัติสญัญาซื 7อขายล่วงหนา้ พ.ศ. X���  
พระราชบญัญัติลม้ละลาย พ.ศ. X�h� และกฎหมายหรอืหลกัเกณฑอื์(นที(เกี(ยวขอ้งของประเทศไทย ดงันั7น หากเกิดกรณีที(มีเหตกุารณใ์ด
ที(ส่งผลกระทบต่อการคุม้ครองทรัพยส์ินของลูกคา้ หรือในกรณีที(ลูกคา้ตอ้งการจะเรียกรอ้งทรพัยส์ินของลูกคา้ที(เก็บหรือรกัษาใน
ตา่งประเทศคืนหรือโอนไปยงับคุคลอื(น หรอืกรณีที(ผูป้ระกอบธุรกิจตา่งประเทศหรือผูร้บัฝากทรพัยส์ินตา่งประเทศนั7นประสบปัญหาทาง
การเงินจนถึงขั7นลม้ละลาย  ลกูคา้อาจมีความเสี(ยงในเรื(องขั7นตอน ระยะเวลา และตน้ทนุในการดาํเนินการ หรอือาจไดร้บัคืนไมค่รบถว้น
ตามประเภท จาํนวน หรือมลูค่าของทรพัยส์ินที(ลูกคา้ไดร้บัหรือฝากไวใ้นต่างประเทศนั7น  ลกูคา้จึงควรทาํความเขา้ใจในหลกัเกณฑท์ี(
กาํหนด และอาจขอใหผู้ป้ระกอบธุรกิจอธิบายหรือใหข้อ้มลูเพิ(มเติมเกี(ยวกับกระบวนการในการจดัการและความเสี(ยงในเรื(องดงักลา่ว
เพิ(มเติมก่อนการตดัสินใจลงทนุ 

 ความเสี$ยงท ี$เกี$ยวกับสภาพคล่องของหลักทร ัพย  ์  แมว้่าลกูคา้จะลงทนุในหลกัทรพัยท์ี(ไดมี้การจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์แต่
ตลาดหลกัทรพัยใ์นบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่อง นอกจากนี7 สภาพคล่องของหลกัทรพัยอ์าจขึ 7นอยู่กับปัจจยัอื(น 
เชน่ ลกัษณะของหลกัทรพัย ์รวมทั7งปัจจยัภายใน และ/หรอืปัจจยัภายนอกของประเทศที(ตลาดหลกัทรพัยน์ั7นตั7งอยู ่ดงันั7น สภาพคลอ่งที(
มีอยู่นอ้ยอาจลดความสามารถของลกูคา้ในการซื 7อหรือขายหลกัทรพัยน์ั7น หรืออาจทาํใหก้ารซื 7อหรือขายหลกัทรพัยใ์นราคาที(ตอ้งการ
หรอืที(น่าพอใจ หรอืในจาํนวนที(ลกูคา้ตอ้งการเป็นไปไดย้าก 

 ความเสี$ยงท ี$เกี$ยวกับอ ัตร าแ ลกเปลี$ยน   เนื(องจากการลงทุนในหลักทรัพยต์่างประเทศมีการชาํระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ 
ผลตอบแทนที(ไดร้บัจากการลงทนุอาจไดร้บัผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัจากความเสี(ยงที(เกิดจากอตัราแลกเปลี(ยน โดยลกูคา้อาจมีความ
เสี(ยงหากมลูค่าของเงินตราตา่งประเทศดงักลา่วมีการเปลี(ยนแปลงมลูค่าเมื(อเทียบกับมลูค่าของเงินบาท ซึ(งเหตกุารณด์งักลา่วอาจเกิด
ในชว่งระยะเวลาใดเวลาหนึ(ง หรอือาจเกิดขึ 7นอยา่งถาวร นอกจากนี7 หากเกิดการลดคา่ของเงินตราตา่งประเทศสกลุใดๆ ที(ลกูคา้ไดล้งทนุ
ไป ลกูคา้อาจไดร้บัความเสียหายจากการลดคา่ของเงินตราตา่งประเทศดงักลา่ว 

 ความเสี$ยงท ี$เกี$ยวกับความน่าเช ื$อถือของคู่สัญญา  ลกูคา้อาจมีความเสี(ยงที(เกี(ยวขอ้งกบัความน่าเชื(อถือของคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ(ง ซึ(ง
รวมถึงผูอ้อกหลกัทรพัยต์า่งประเทศที(ลกูคา้ไดล้งทนุไว ้(ไมว่า่จะเป็นการลงทนุในหรอืนอกตลาดหลกัทรพัยก็์ตาม) โดยลกูคา้อาจมีความ
เสี(ยงที(อาจสญูเงินที(ลงทุนไม่ว่าทั7งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที(คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ(งหรือผูอ้อกหลกัทรพัยต์่างประเทศดังกล่าวตกเป็น
บคุคลลม้ละลาย หรอืมีหนี7สินลน้พน้ตวั หรอืไมส่ามารถหรอืไมพ่รอ้มที(จะชาํระหนี7หรือปฏิบตัิตามหนา้ที(ของตน รวมถึงหนา้ที(ในการชาํระ
เงินคืนทนุหรอืหนา้ที(ในการไถ่ถอนหลกัทรพัยท์ี(ลกูคา้ไดล้งทนุไว ้

 ความเสี$ยงท ี$เกี$ยวกับการลงทุนของลูกค้าเอง  การตดัสินใจในการลงทนุในหลกัทรพัยเ์ป็นการตดัสินใจของลกูคา้เอง บริษัทฯ มิได้
ดาํเนินการในฐานะเป็นที(ปรกึษาหรอืผูด้แูลผลประโยชนข์องลกูคา้ในการลงทนุแตอ่ยา่งใด โดยก่อนการตดัสินใจลงทนุ ลกูคา้ไดยื้นยนัตอ่
บริษัทว่า ลกูคา้ไดศ้ึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงขอ้มลูทั7งหมดที(เกี(ยวกบัสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการ
ของผูอ้อกหลกัทรพัย ์ที(ลกูคา้จะทาํการลงทนุ ตลอดจนปัจจยัอื(นๆ ที(เกี(ยวขอ้งกบัการลงทนุ เชน่ สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย
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และระเบียบตา่งๆ ของประเทศที(เกี(ยวขอ้งเป็นอยา่งดีแลว้ ดงันั7น ลกูคา้จงึตอ้งรบัเอาความเสี(ยงทั7งปวงจากการลงทนุเอง และบรษัิทฯ ไม่
มีหนา้ที(ในการดแูลผลประโยชนใ์หแ้ก่ลกูคา้ อีกทั7งไม่มีความรบัผิดชอบและไม่ตอ้งรบัผิดใดๆ ในความรบัผิด ขอ้เรียกรอ้ง ความเสียหาย 
ความสญูเสีย ตน้ทนุ และคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที(เกิดขึ 7นจากการลงทนุดงักลา่ว 

 ความเสี$ยงอ ื$นๆ  ในการซ ื2อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร  ์ ในการซื 7อขายดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์อาจมีความเสี(ยงเกี(ยวกับการหยดุ
ทาํงานโดยระบบฮารด์แวร ์(Hardware) และซอฟตแ์วร ์(Software) ผลดงักล่าวอาจทาํใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถทาํตามคาํสั(งของลกูคา้ได้
เป็นบางสว่นหรอืทั7งหมด 
 

รายงานฉบับนี 7มิไดก้ล่าวถึงความเสี(ยงทุกรายการ หรือประเด็นสาํคัญอื(นนอกเหนือจากความเสี(ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์
ต่างประเทศ ในการพิจารณาความเสี(ยง ลกูคา้ควรเขา้ทาํธุรกรรมต่อเมื(อมีความเขา้ใจเกี(ยวกับการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศ ผลผูกพนั
ทางกฎหมายอนัเกิดจากการลงทนุ และระดบัความเสี(ยงที(อาจไดร้บั การลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศอาจเป็นการลงทนุที(ไม่เหมาะสมกบัผู้
ลงทุนบางกลุ่ม ลูกคา้ควรพิจารณาอย่างระมัดระวังว่าเป็นการลงทุนที(เหมาะสมกับตนหรือไม่ โดยพิจารณาจากประสบการณก์ารลงทุน 
วตัถปุระสงคใ์นการลงทนุ ฐานะการเงิน และสถานการณอื์(นๆ ที(อาจเกี(ยวขอ้ง 
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-ข้อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื!อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนี$เท่านั$น- 
 

ข้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการลงทุนในหลักทร ัพยท์ ี$จะออกและเสนอขายโดยบร ิษัทหลักทร ัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด 
1. ข้อความเบื2องต้น  

1.1 ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมนี 7ทาํขึ 7นเพื(อกาํหนดเงื(อนไข สิทธิ หนา้ที( ขอ้รบัรอง ขอ้ปฏิบตัิต่างๆ ที(เป็นการเฉพาะที(เกี(ยวกับการใหบ้ริการ
การลงทนุในหลกัทรพัยท์ี(จะออกและเสนอขายโดยบรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 

1.2 ข้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการลงทุนในหลักทร ัพยท์ ี$จะออกและเสนอขายโดยบร ิษัทหลักทร ัพย ์ หยวนต้า (ประเทศ
ไทย) จาํกัด ฉบับนี2 จะใช้บังคับระหว่างบร ิษัทฯ และลูกค้าทนัท ี เมื$อ (ก) ลูกค้าแสดงความประสงคท์ ี$จะซ ื2อหลักทร ัพย ์
ท ี$จะออกและเสนอขายโดยบร ิษัทฯ มายังบร ิษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธ ีทางโทรศัพท ์อ ินเทอร เ์น็ต หร ือผ่านทางเจ้าหน้าท ี$
ของบร ิษัทฯ และ (ข) บร ิษัทฯตอบร ับการใหบ้ร ิการแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะในรูปแบบที$เป็นลายลักษณอ์ ักษรหร ือไม่ก็ตาม 
โดยลูกค้ายอมร ับและตกลงผูกพ ันตามเงื$อนไขในข้อก ําหนด และเงื$อนไขเกี$ยวกับการให ้บร ิการด้านการเงิน  และ
เอกสารธุรกรรมต่างๆ  ท ี$เกี$ยวข ้อง 
ท ั2งนี2 บร ิษัทฯ  มีสิทธ ิในการปฏิเสธการให ้บร ิการ  หากบร ิษัทฯ  พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทาํ
ธุรกรรมหร ือการให ้บร ิการของบร ิษัทฯ อาจขัดหร ือแย้งต่อกฏหมาย หร ือด้วยเหตุอ ื$นใดแล้วแต่ดุลพ ินิจของบร ิษัทฯ 
โดยลูกค้าไม่มีสิทธ ิเร ียกร ้องให ้บร ิษัทฯ ร ับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ  อ ันเกิดจากการปฏิเสธการให ้บร ิการของ
บร ิษัทฯ เว้นแต่กรณีท ี$เกิดข ึ2นโดยการจงใจหร ือประมาทเลินเล่อของบร ิษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหร ือผู้แทน
ของบร ิษัทฯ โดยบร ิษัทฯ จะร ับผิดชอบเพียงเทา่ท ี$ความเสียหายท ี$เกิดข ึ2นจร ิง 

1.3 ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการลงทนุในหลกัทรพัยท์ี(จะออกและเสนอขายโดยบรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั นี 7 
ซึ(งต่อไปจะเรียกว่า “ข ้อก ําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการลงทุนในหลักทร ัพยท์ ี$จะออกและเสนอขายโดยบร ิษัทฯ” รวมถึง
เอกสารอื(นใดที(เกี(ยวขอ้ง เป็นสว่นหนึ(งของเอกสารธุรกรรม ตามที(ไดนิ้ยามไวใ้นขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการใหบ้รกิารดา้น
การเงินที(ลกูคา้ไดต้กลงทาํกบับรษัิทฯ (“ข ้อกาํหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการใหบ้ร ิการด้านการเงนิ”) 

2. คาํจาํกัดความ 
2.1  เวน้แต่จะไดมี้การนิยามไวเ้ป็นการเฉพาะในข้อกาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน คาํดังต่อไปนี7ใหมี้

ความหมายตามที(ไดนิ้ยามไวด้งัตอ่ไปนี7 
(ก)  “ซ ื2อ” ใหห้มายความรวมถึง การจองซื 7อหลกัทรพัยด์ว้ย 
(ข)  “หลักทร ัพย”์ หมายถึง หุน้กู ้หุน้กูอ้นพุนัธ ์ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์หรอืหลกัทรพัยอื์(นใดที(จะออกและเสนอขายโดย

บรษัิทฯ 
(ค)  “วันท ี$ทาํการตกลงซ ื2อขายหลักทร ัพย ”์ หมายถึง วนัที(ลกูคา้ตกลงรายละเอียดเกี(ยวกับหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ตาม 

ขอ้ 3.2       
3. ข้อตกลง 

3.1  ลกูคา้และบรษัิทฯ จะทาํการตกลงเกี(ยวกบัรายละเอียดของหลกัทรพัย ์(เชน่ ชนิด ประเภท จาํนวน และราคาของหลกัทรพัย)์ แต่
ละครั7งก่อนที(จะจองซื 7อหรอืซื 7อหลกัทรพัยก์บับรษัิทฯ โดยอาจตกลงดว้ยวาจาหรอืลายลกัษณอ์กัษร  

3.2  ภายหลงัจากที(ลกูคา้ไดต้กลงเกี(ยวกับรายละเอียดของหลกัทรพัยก์ับบริษัทฯ (“วันท ี$ทาํการตกลงซ ื2อขายหลักทร ัพย ”์) ไม่ว่า
โดยทางวาจาหรอืลายลกัษณอ์กัษร ลกูคา้ตกลงที(จะไม่ยกเลิก เพิกถอน แกไ้ข หรือเปลี(ยนแปลงคาํสั(งของลกูคา้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
และตกลงผกูพนัตามคาํสั(งของลกูคา้ทกุประการ เวน้แตจ่ะไดร้บัความยินยอมจากบรษัิทฯ โดยลกูคา้ตกลงที(จะลงนามและนาํสง่
ใบจองซื 7อหลกัทรพัยแ์ละชาํระเงินคา่จองซื 7อหลกัทรพัยใ์หแ้ก่บรษัิทฯ ตามจาํนวนหลกัทรพัยท์ี(ลกูคา้ไดร้บัการจดัสรรเต็มจาํนวน 
ตามวิธีการและระยะเวลาที(กาํหนดไวใ้นใบจองซื 7อหลักทรัพยห์รือหนังสือชี 7ชวนสาํหรับการออกและเสนอขายหลักทรพัย ์
(ตามแตก่รณี) 

3.3  ลกูคา้ตกลงวา่ ใบยืนยนัการซื 7อขายหลกัทรพัยซ์ึ(งออกในวนัทาํการถดัจากวนัที(ทาํการตกลงซื 7อขายหลกัทรพัยโ์ดยบรษัิทฯ ใหถื้อ
วา่เป็นหลกัฐานที(เชื(อถือไดถึ้งการตกลงซื 7อขายหลกัทรพัยข์องลกูคา้ ทั7งนี 7 ลกูคา้ตกลงและรบัทราบวา่ บรษัิทฯ มีสิทธิปฏิเสธหรือ
ยกเลิกการจองซื 7อของผูจ้องซื 7อหลกัทรพัยร์ายใดๆ ที(ดาํเนินการไมค่รบถว้นตามขอ้กาํหนดและเงื(อนไขในการจองซื 7อหลกัทรพัยท์ี(
กาํหนดไวโ้ดยบริษัทฯ (ซึ(งรวมถึง ขอ้กาํหนดและเงื(อนไขที(ระบุไวใ้นใบจองซื 7อหลกัทรพัยแ์ละหนังสือชี 7ชวนสาํหรบัการออกและ
เสนอขายหลกัทรพัย)์ 
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3.4  ลกูคา้ตกลงและยินยอมวา่ บรษัิทฯ มีสิทธิหกักลบลบหนี7 ยดึถือ โอน หรอืใชป้ระโยชนจ์ากเงิน หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์ินอื(นที(ฝาก
ไวห้รือยึดถือไวโ้ดยบริษัทฯ เพื(อลกูคา้ ไม่ว่าจะเกี(ยวขอ้งกับการลงทนุในหลกัทรพัยภ์ายใตข้อ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการ
ใหบ้รกิารดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการลงทนุในหลกัทรพัยท์ี(จะออกและเสนอขายโดยบรษัิทฯ ฉบบันี 7 หรอื
ขอ้กาํหนดอื(นใด (ถา้มี) เพื(อการปฏิบตัิตามภาระหนา้ที(และความผกูพนัหรือความรบัผิดที(ลกูคา้มีตอ่บรษัิทฯ ภายใตข้อ้กาํหนด
และเงื(อนไขเกี(ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการลงทนุในหลกัทรพัยท์ี(จะออกและเสนอขาย
โดยบริษัทฯ ฉบบันี 7หรือที(เกิดขึ 7นจากการลงทนุในหลกัทรพัยข์องลกูคา้ ซึ(งรวมถึง การหกั ณ ที(จ่ายบนผลตอบแทนที(ลกูคา้จะ
ไดร้บัหรือไดร้บัการลงทุนในหลักทรพัย ์ไม่ว่าในรูปแบบของดอกเบี 7ย ผลประโยชนท์ี(ไดร้บัจากการโอนหลักทรพัย ์และ/หรือ 
ผลประโยชนท์ี(ไดร้บัจากการลงทนุในหลกัทรพัย ์คือ เงินคืนที(เป็นผลกาํไรเมื(อครบอายหุลกัทรพัย ์ทั7งนี 7 บริษัทฯ สามารถยึดถือ
เป็นหลกัประกนัอยูภ่ายใตบ้งัคบัซึ(งสิทธิยดึหน่วงโดยทั(วไปเพื(อประโยชนข์องบรษัิทฯ จนกวา่จะมีการชาํระหนี7ที(คงคา้งแก่บรษัิทฯ 
ครบถว้นตามจาํนวน ซึ(งเงิน หลักทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอื(นของลูกคา้ที(บริษัทฯ ยึดถือไว ้ไม่ว่าจะเป็นการยึดถือเพื(อการดูแล
ทรพัยส์ินหรอืเพื(อการอื(นใด 
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-ข้อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื!อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนี$เท่านั$น- 
 

ข้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการแต่งตั2งตัวแทนซื2อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 
 

1. ข้อความเบื2องต้น  
1.1 ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมนี 7ทาํขึ 7นเพื(อกาํหนดเงื(อนไข สิทธิ หนา้ที( ขอ้รบัรอง ขอ้ปฏิบตัิต่างๆ ที(เป็นการเฉพาะที(เกี(ยวกับการใหบ้ริการ

เป็นตวัแทนซื 7อขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวม 
1.2 ข้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการแต่งตั2งตัวแทนซื2อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนี2 จะใช้บังคับระหว่างบร ิษัทฯ 

และลูกค้าท ันท ี เมื$อ  (ก) ลูกค้ามีคาํสั$งซ ื2อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมมายังบร ิษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธ ีทางโทรศัพท  ์
อ ินเทอรเ์น็ต หร ือผ่านทางเจ้าหน้าท ี$ของบร ิษัทฯ และ (ข) บร ิษัทฯ ตอบร ับการใหบ้ร ิการแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะในรูปแบบ
ที$เ ป็นลายลักษณ์อ ักษรหร ือ ไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมร ับแ ละตกลงผูกพ ันตามเงื$อนไขในข้อก ําหนด แ ละเงื$อนไข
เกี$ยวกับการใหบ้ร ิการด้านการเงนิ และเอกสารธุรกรรมต่างๆ  ท ี$เกี$ยวข ้อง 
ท ั2งนี2 บร ิษัทฯ  มีสิทธ ิในการปฏิเสธการให ้บร ิการ  หากบร ิษัทฯ  พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทาํ
ธุรกรรมหร ือการให ้บร ิการของบร ิษัทฯ อาจขัดหร ือแย้งต่อกฏหมาย หร ือด้วยเหตุอ ื$นใดแล้วแต่ดุลพ ินิจของบร ิษัทฯ 
โดยลูกค้าไม่มีสิทธ ิเร ียกร ้องให ้บร ิษัทฯ ร ับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ  อ ันเกิดจากการปฏิเสธการให ้บร ิการของ
บร ิษัทฯ เว้นแต่กรณีท ี$เกิดข ึ2นโดยการจงใจหร ือประมาทเลินเล่อของบร ิษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหร ือผู้แทน
ของบร ิษัทฯ โดยบร ิษัทฯ จะร ับผิดชอบเพียงเทา่ท ี$ความเสียหายท ี$เกิดข ึ2นจร ิง 

1.3 ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตั7งแทนซื 7อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมนี7  ซึ(งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อก ําหนดเพิ$มเติม
เกี$ยวกับการแต่งตั2งตัวแทนซื2อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม” รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวขอ้ง เป็นส่วนหนึ(งของเอกสาร
ธุรกรรม ตามที(ได้นิยามไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงินที(ลูกค้าได้ตกลงทาํกับบริษัทฯ 
(“ข ้อกาํหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการใหบ้ร ิการด้านการเงนิ”) 

2. คาํจาํกัดความ 
2.1 เวน้แต่จะไดมี้การนิยามไวเ้ป็นการเฉพาะในข้อกาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน คาํดังต่อไปนี7ใหมี้

ความหมายตามที(ไดนิ้ยามไวด้งัตอ่ไปนี7 
(ก)  “หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทนุในกองทนุรวม 
(ข)  “บร ิษัทจัดการ” หมายถึง บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 
(ค)  “เอกสารกองทุนรวม” หมายถึง เอกสารกองทนุรวมตามขอ้ 3.1 

3. การซ ื2อขายหน่วยลงทุน  
3.1  ลกูคา้รบัทราบและตกลงว่า ก่อนที(ลกูคา้จะส่งคาํสั(งซื 7อ ขายคืน และ/หรือสบัเปลี(ยนหน่วยลงทนุใดๆ ลกูคา้ไดร้บัทราบ อ่านและ

เขา้ใจคูมื่อผูล้งทนุ หนงัสือชี 7ชวนเสนอโครงการจดัการกองทนุรวม หนงัสือชี 7ชวนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั ขอ้มลูภาษีหรอืเงื(อนไข ภาระ
และประโยชนท์างภาษีที(เกี(ยวขอ้ง และ/หรือเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวกับหรอืใชใ้นการเสนอขายหน่วยลงทนุที(บริษัทจดัการที(เกี(ยวขอ้ง
ไดจ้ดัทาํขึ 7น รวมถึงรายละเอียดในใบคาํสั(งซื 7อ ขายคืน และ/หรือสบัเปลี(ยนหน่วยลงทนุ (ต่อไปนี7จะรวมเรียกว่า “เอกสารกองทุน
รวม”) เป็นอย่างดีแลว้ และยอมรบัว่าการเพิ(ม/ลดทรพัยส์ินของกองทุนรวม การคืนผลประโยนชนข์องกองทุนรวม การส่งมอบ
ทรพัยส์ินของกองทนุรวมและการจดัทาํ และจดัส่งรายงานต่างๆ ซึ(งเกี(ยวขอ้งกับหน่วยลงทนุ รวมทั7งกรณีอื(นๆ จะตอ้งอยูภ่ายใต้
ขอ้กาํหนดและเงื(อนไขของเอกสารกองทุนรวมดว้ยลกูคา้ไดร้บัทราบและเขา้ใจคาํเตือนและการเปิดเผยในเรื(องต่างๆ เช่น ความ
เสี(ยงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ ความเสี(ยงในการลงทนุของกองทนุรวม หรือความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์เป็นตน้ และตกลง
ยินยอมผกูพนัตนและปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเงื(อนไขของเอกสารกองทนุรวมดงักลา่วทกุประการ 

3.2  หลกัเกณฑแ์ละเงื(อนไขในการซื 7อ ขายคืน และ/หรือสบัเปลี(ยนหน่วยลงทนุใดๆ ใหเ้ป็นไปตามที(กาํหนดไวใ้นเอกสารกองทุนรวม 
และ/หรือหนังสือชี 7ชวนของกองทนุรวมนั7นๆ หากลกูคา้ไม่สามารถดาํเนินการตามเงื(อนไขหรือหลักเกณฑท์ี(กาํหนดไวใ้นเอกสาร
กองทนุรวม และ/หรอืหนงัสือชี 7ชวนของกองทนุรวม บรษัิทฯ สามารถยกเลิกการทาํธุรกรรมดงักลา่วไดท้นัที 

3.3  ในการที(บรษัิทฯ ซื 7อ ขายคืน และ/หรอืสบัเปลี(ยนหน่วยลงทนุตามคาํสั(งของลกูคา้ ลกูคา้ไมมี่สิทธิยกเลิกคาํสั(งซื 7อ ขายคืน และ/หรือ
สบัเปลี(ยนหน่วยลงทนุ เวน้แตล่กูคา้จะไดร้บัความยินยอมจากบรษัิทฯ 

3.4  ลกูคา้ตกลงชาํระคา่ซื 7อหน่วยลงทนุรวมถึงคา่ธรรมเนียม ภาษีมลูคา่เพิ(ม ภาษีอากรอื(นใด ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยที(เกี(ยวขอ้งตามเงื(อนไข
และวิธีการที(บรษัิทฯ กาํหนด 
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3.5  ลกูคา้มีหนา้ที(ตรวจสอบธุรกรรมการซื 7อ ขายคืน และ/หรือสบัเปลี(ยนหน่วยลงทนุใดๆ หากลกูคา้เห็นว่ารายการดงักลา่วไม่ถกูตอ้ง 
ลูกคา้ตอ้งโตแ้ยง้เป็นลายลักษณอ์ักษรมายังบริษัทฯ ภายในเวลาที(กาํหนด หากลูกคา้มิไดโ้ตแ้ยง้หรือคัดคา้นรายการธุรกรรม
ดงักลา่วภายในเวลาที(กาํหนด บรษัิทฯ จะถือวา่ลกูคา้รบัรองรายการธุรกรรมดงักลา่วเป็นรายการที(ถกูตอ้งทกุประการ 

3.6  ลกูคา้รบัทราบและตกลงว่า การซื 7อ ขายคืน และ/หรือสบัเปลี(ยนหน่วยลงทนุภายใตก้ารบริหารจดัการของบรษัิทจดัการหนึ(งๆ อาจ
ไม่สามารถดาํเนินการไดใ้นกรณีที(ลกูคา้และ/หรือผูท้ี(มีส่วนเกี(ยวขอ้งกับลกูคา้จะไดถื้อหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเกินกว่าหนึ(งใน
สามของจาํนวนหน่วยลงทุนที(จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั7งหมดของกองทุนรวม และ/หรือเกินกว่าสดัส่วนการลงทนุของคนต่างดา้วตามที(
กฎหมายที( เกี(ยวข้องกําหนด หรือเกินกว่าหลักเกณฑ์ตามที(กฎหมาย และ/หรือ ประกาศของ ก.ล.ต.,ส ํานักงานก.ล.ต. 
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ, ตลาดหลกัทรพัย ์หรอื กระทรวงพาณิชยก์าํหนด 

4. ข้อตกลงเพ ิ$มเติมกรณีการซ ื2อขายหน่วยลงทุนภายใต้บัญชีซ ื2อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื$อ (Omnibus Account) 
4.1  ลูกคา้รับทราบและตกลงว่า สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใตบ้ัญชีซื 7อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผย ชื(อผู้ถือหน่วยลงทุน 

(Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกต่างจากผูถื้อหน่วยลงทนุทั(วไป เช่น การรบัเอกสารกองทนุรวมต่างๆ อาจชา้กว่าการซื 7อขาย
หน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการโดยตรง เนื(องจากบริษัทฯ จะดาํเนินการจัดส่งใหแ้ก่ลูกคา้เมื(อบริษัทฯ ไดร้บัเอกสารกองทุนรวม
ดงักลา่วจากบรษัิทจดัการ 

4.2  ลูกคา้รบัทราบและตกลงว่า ในการทาํหนา้ที(เป็นตัวแทนในการซื 7อขายหน่วยลงทุนตามขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตั7ง
ตวัแทนซื 7อขายหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) ฉบบันี 7 บริษัทฯ มีสิทธิไดร้บัคา่ธรรมเนียม และ/หรอืค่าตอบแทนในการทาํหนา้ที(
เป็นผูส้นบัสนนุการขายหน่วยลงทนุจากบรษัิทจดัการดว้ย 

4.3  ในกรณีที(ลกูคา้ผิดนดัไมช่าํระหนี7ใดๆ ที(มีตอ่บรษัิทฯ ลกูคา้ตกลงยินยอมใหบ้รษัิทฯ มีสิทธิบงัคบัขายหน่วยลงทนุหรอืทรพัยส์ินอื(นใด
ที(อยู่ในความครอบครองของบรษัิทฯ เพื(อนาํเงินค่าขายมาชาํระหนี7 หรือหกัเงินคงเหลือในบญัชีเพื(อการทาํธุรกรรมเพื(อชาํระหนี7ตอ่
บรษัิทฯ ได ้

4.4  ลูกคา้ตกลงและยินยอมใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลลูกคา้ภายใตบ้ัญชีซื 7อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื(อผูถื้อหน่วยลงทุน 
(Omnibus Account) รวมทั7งสง่มอบเอกสารหลกัฐานที(เกี(ยวขอ้งกับการทาํรายการใหแ้ก่หน่วยงานที(กาํกบัดแูลบรษัิทฯ หน่วยงาน
ภาครฐัที(เกี(ยวขอ้งและบรษัิทจดัการ และ/หรอื นายทะเบียนหน่วยลงทนุตามที(กฎหมายกาํหนดหรอืเมื(อมีการรอ้งขอ 

5. การแต่งตั2งและการมอบอาํนาจ 
5.1 ลกูคา้ตกลงแตง่ตั7งและมอบอาํนาจใหบ้รษัิทฯ เป็นตวัแทนและผูร้บัมอบอาํนาจของลกูคา้ในการซื 7อขายหน่วยลงทนุโดยใหบ้รษัิทฯ 

มีอาํนาจดาํเนินการตา่งๆ แทนลกูคา้ดงัตอ่ไปนี7 
(1) เปิดบญัชี ซื 7อ ขายคืน และ/หรอืสบัเปลี(ยนหน่วยลงทนุกบับรษัิทจดัการ 
(2) กระทาํการแกไ้ขเปลี(ยนแปลงขอ้มลูสว่นตวัตา่งๆ ของลกูคา้ 
(3) ลงนามในเอกสารใบคาํสั(งซื 7อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี(ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวขอ้ง รวมถึง

ดาํเนินการสง่คาํสั(งซื 7อ ขายคืน และ/หรอืสบัเปลี(ยนหน่วยลงทนุใดๆ ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษัิทจดัการ ไมว่า่จะ
อยูใ่นรูปแบบของเอกสารผ่านชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส ์หรอืวิธีการอื(นใดที(บรษัิทจดัการกาํหนด 

(4) ดาํเนินการเพื(อชาํระคา่ซื 7อหน่วยลงทนุกบับรษัิทจดัการ 
(5) ดาํเนินการรบัเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุรวมถึงผลประโยชนใ์ดๆ ที(ไดจ้ากการลงทนุในหน่วยลงทนุเพื(อเขา้บญัชีเงินฝาก

ธนาคารที(ลกูคา้ไดแ้จง้ไวก้บับรษัิทฯ หรอืตามที(ลกูคา้ไดแ้จง้เปลี(ยนแปลง 
(6) รบัทราบขอ้มลูที(เกี(ยวกับการซื 7อ ขายคืน และ/หรือสบัเปลี(ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจนขอ้มลูเกี(ยวกับการถือครองหน่วย

ลงทนุของลกูคา้และจดัสง่ขอ้มลูดงักลา่วใหก้บัลกูคา้ทราบตอ่ไป 
(7) ลงนามในเอกสารแจง้สรุปมติผูถื้อหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารรายงานต่างๆที(เกี(ยวขอ้งกับกองทุนรวมภายใตก้าร

บรหิารจดัการของบรษัิทจดัการ 
(8) ติดต่อประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ที(เกี(ยวขอ้งกบัลกูคา้ ลงนามรบัรองความถกูตอ้งของสาํเนาเอกสารใดๆ ของ

ลกูคา้รวมถึงกระทาํการใดๆ อนัจาํเป็นเพื(อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ห่งขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแตง่ตั7งตวัแทนซื 7อ
ขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมฉบบันี 7 หรอืเพื(อใหก้ารดาํเนินการดงักลา่วขา้งตน้เป็นผลสาํเรจ็สมบรูณ ์

(9) มีอาํนาจในการแตง่ตั7งและมอบอาํนาจชว่งใหบ้คุคลใดซึ(งเป็นพนกังานของบรษัิทฯ เป็นผูร้บัมอบอาํนาจชว่ง (“ตัวแทน
ช่วง”) เป็นผูด้าํเนินการตา่งๆ ตามที(ระบไุวใ้นขอ้ 4 นี 7ได ้
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5.2 การใดๆ ที(บริษัทฯ และตวัแทนช่วงไดก้ระทาํภายในกรอบอาํนาจที(ลกูคา้ไดใ้หไ้วย้่อมถือเสมือนหนึ(งว่าลกูคา้ไดก้ระทาํดว้ยตนเอง 
และลกูคา้ขอรบัรองและตกลงรบัผิดชอบการใดๆ ที(บรษัิทฯ และตวัแทนชว่งของลกูคา้ไดก้ระทาํภายในกรอบอาํนาจที(ไดม้อบใหไ้ว้
ภายใตข้อบเขตของขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตั7งตวัแทนซื 7อ
ขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมฉบบันี 7  

5.3 ลกูคา้และบรษัิทฯ ตกลงใหถื้อขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวการใหบ้รกิารดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแตง่ตั7ง
ตวัแทนซื 7อขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมฉบบันี 7เป็นหนังสือมอบอาํนาจของลกูคา้ใหบ้รษัิทฯ ดาํเนินการตา่งๆ ตามที(ระบไุวใ้นขอ้ 4 
นี 7ได ้โดยไมต่อ้งทาํหนงัสือมอบอาํนาจอีกฉบบัหนึ(ง 
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-ข้อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื!อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนี$เท่านั$น- 
 

ข้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการซ ื2อขายตราสารหนี2 

1. ข ้อความเบี2องต้น 
1.1 ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมนี 7ทาํขึ 7นเพื(อกาํหนดเงื(อนไข สิทธิ หนา้ที( ขอ้รบัรอง ขอ้ปฏิบตัิตา่งๆ ที(เป็นการเฉพาะที(เกี(ยวกบัการใหบ้ริการ

การซื 7อขายตราสารหนี7 
1.2 ข้อก ําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการซ ื2อขายตราสารหนี2ฉบับนี2 จะใช้บังคับระหว่างบร ิษัทฯ  และลูกค้าท ันท ี เมื$อ  (ก) 

ลูกค้ามีคาํสั$งซ ื2อขายหลักทร ัพยม์ายังบร ิษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธ ีทางโทรศัพท ์อ ินเทอรเ์น็ต หร ือผ่านทางเจ้าหน้าท ี$ของ
บร ิษัทฯ และ (ข) บร ิษัทฯ ตอบร ับการให ้บร ิการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที$เ ป็นลายลักษณอ์ ักษรหร ือไม่ก็ตาม 
โดยลูกค้ายอมร ับและตกลงผูกพ ันตามตามเงื$อนไขในข้อก ําหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให ้บร ิการด้านการเงิน 
และเอกสารธุรกรรมต่างๆ  ท ี$เกี$ยวข ้อง 
ทั2งนี2 บร ิษัทฯ มีสิทธ ิในการปฏิเสธการให ้บร ิการ หากบร ิษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทาํ
ธุรกรรม หร ือการให ้บร ิการของบร ิษัทฯ  อาจขัดหร ือแ ย้งต่อกฎหมาย หร ือด้วยเหตุอ ื$น ใดแ ล้วแต่ดุลพ ินิจของ 
บร ิษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธ ิเร ียกร ้องให ้  บร ิษัทฯ ร ับผิดต่อความเสียหายใดๆ  อ ันเกิดจากการปฏิเสธการให ้บร ิการ
ของบร ิษัทฯ  เว้นแต่กรณีท ี$เกิดข ึ2นโดยการจงใจหร ือประมาทเลินเล่อของบร ิษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหร ือ
ผู้แทนของบร ิษัทฯ โดยบร ิษัทฯ จะร ับผิดชอบเพียงเทา่ท ี$ความเสียหายท ี$เกิดข ึ2นจร ิง 

1.3 ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการซื 7อขายตราสารหนี7นี 7 ซึ(งต่อไปจะเรียกวา่ “ข ้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการซ ื2อขายตราสาร
หนี2” รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวขอ้ง เป็นสว่นหนึ(งของเอกสารธุรกรรม ตามที(ไดนิ้ยามไวใ้นขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการ
ใหบ้รกิารดา้นการเงินที(ลกูคา้ไดต้กลงทาํกบับรษัิทฯ (“ข้อกาํหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการใหบ้ร ิการด้านการเงนิ”) 

 
2. คาํจาํกัดความ 

2.1 เวน้แต่จะไดมี้การนิยามไวเ้ป็นการเฉพาะในขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน คาํดังต่อไปนี7ใหมี้
ความหมายตามที(ไดนิ้ยามไวด้งัตอ่ไปนี7 

(ก) “ซ ื2อ” ใหห้มายความรวมถึง การจองซื 7อหลกัทรพัยด์ว้ย  
(ข) “ตราสารหนี2” หมายถึง ตั�วเงินคลงั บตัรเงินฝาก ตราสารพาณิชย ์พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย พนัธบตัรรฐับาล 

พนัธบตัรรฐัวิสาหกิจ พนัธบตัรกองทนุเพื(อการฟื7นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน หุน้กู ้(หมายรวมถึง หุน้กูแ้ปลง
สภาพ) หุน้กูร้ะยะสั7น ตั�วเงิน (หมายรวมถึง ตั�วแลกเงิน) และตราสารหนี7อื(นใดตามที(กฎหมายที(เกี(ยวขอ้งกาํหนดให้
สามารถซื 7อขายกันได ้และใหห้มายรวมถึง ตราสารหนี7ประเภทที(ไดร้บัอนญุาตใหซื้ 7อขายไดใ้นตลาดตราสารหนี7 หรือ
ตราสารหนี7ประเภทที(ไม่ไดร้บัอนุญาตใหซื้ 7อขายไดใ้นตลาดตราสารหนี7 หรือหมายความรวมถึงตราสารหนี7ทั7งสอง
ประเภท (แลว้แตก่รณี)  

(ค) “ต ลาด ต ร าสาร ห นี2” หมายถึง ตลาดตราสารหนี7 (Bond Electronic Exchange : BEX) ซึ(งจัดตั7งขึ 7นโดยตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือตลาดตราสารหนี7อื(น ที(ไดจ้ัดตั7งขึ 7นโดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยบริษัททาํหนา้ที(เป็น
ตวัแทนของลกูคา้ในการซื 7อขายตราสารหนี7  

(ง) “สมาคมตลาดตราสารหนี2” หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี7ไทย (Thai Bond Market Asscociation: ThaiBMA 
หรอื TBMA) 

 
3. แการ ต่งตั2ง 

3.1 ลกูคา้ตกลงแต่งตั7งและมอบอาํนาจใหบ้ริษัทฯ เป็นตวัแทน และ/หรือ นายหนา้โดยชอบดว้ยกฎหมายของลกูคา้ รวมทั7งใหมี้
อาํนาจแตง่ตั7งตวัแทนชว่ง ในการดาํเนินการใดๆ ที(เกี(ยวกบัการซื 7อขายตราสารหนี7ในทกุกรณีไมว่า่ในหรือนอกตลาดตราสาร
หนี7 ซึ(งรวมถึงการซื 7อขาย การจาํหน่าย จ่ายโอน การเก็บรกัษา การส่งมอบหรือรบัมอบตราสารหนี7 หรือการดาํเนินการ
เกี(ยวกับหลกัประกัน ตลอดจนทาํการชาํระเงินค่าซื 7อตราสารหนี7 รบัเงินค่าขายตราสารหนี7 ชาํระและรบัชาํระค่าธรรมเนียม 
และคา่ใชจ้า่ยใดๆ อนัเกี(ยวกบัการซื 7อขายตราสารหนี7 การจาํหน่ายจา่ยโอน การเก็บรกัษา การสง่มอบหรอืรบัมอบตราสารหนี7
ของลกูคา้ การรบัและ/หรือการปฏิบตัิตามคาํสั(งของลกูคา้ไม่วา่ดว้ยวาจา หรือลายลกัษณอ์กัษร และคาํสั(งอื(นใดที(เกี(ยวขอ้ง 



 
 

ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขเกี�ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงนิ 71/77 

หรอืเกี(ยวเนื(องกบัการซื 7อขายตราสารหนี7ในบญัชีซื 7อขายหลกัทรพัยใ์ดๆ ของลกูคา้ที(ไดเ้ปิดไวก้บับรษัิทฯ ภายในวงเงินซื 7อขาย 
และบรษัิทฯ ตกลงรบัทาํการเป็นตวัแทนและ/หรอืนายหนา้ในการดาํเนินการตา่งๆ ขา้งตน้ใหแ้ก่ลกูคา้ ภายใตข้อ้กาํหนดและ
เงื(อนไขที(ระบไุวใ้นขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการซื 7อขายตรา
สารหนี7ฉบบันี 7 

3.2 ลูกคา้ตกลงใหส้ัตยาบันและยอมรบัที(จะผูกพันในการใดๆ ที(บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนช่วงไดก้ระทาํไปในฐานะตัวแทน/
นายหนา้ของลกูคา้ตามขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการซื 7อ
ขายตราสารหนี7ฉบบันี 7 

3.3 เวน้แต่จะไดมี้การตกลงระหว่างบริษัทฯ และลกูคา้เป็นอย่างอื(น ลกูคา้จะตอ้งทาํการซื 7อขายตราสารหนี7หรือดาํเนินการใดๆ 
เกี(ยวกบัตราสารหนี7ผ่านทางบญัชีเพื(อการทาํธุรกรรมเทา่นั7น 

 
4. การดาํเนินการของบร ิษัทฯ 

4.1 ลกูคา้รบัทราบและตกลงว่า บริษัทฯ อาจทาํรายการเกี(ยวกับตราสารหนี7ในบญัชีซื 7อขายหลกัทรพัยข์องลกูคา้ได ้ทั7งในฐานะ
ตวัการหรือในฐานะตวัแทน บริษัทฯ มีสิทธิที(จะซื 7อหรือขายตราสารหนี7ที(บริษัทฯ ถืออยู่ และ/หรือที(บรษัิทฯ เป็นตวัแทนและ/
หรอืนายหนา้ของผูอื้(นใหก้บัลกูคา้ได ้

4.2 ลกูคา้รบัทราบและตกลงวา่ ในกรณีที(เป็นการสั(งซื 7อ ขาย ตราสารหนี7 การชาํระคา่ซื 7อหรอืรบัชาํระคา่ขายตราสารหนี7 ตลอดจน
การอื(นใดที(เกี(ยวขอ้งกบัตราสารหนี7ดงักล่าว ลกูคา้ไดม้อบหมายและแตง่ตั7งบริษัทฯ ใหเ้ป็นตวัแทนและผูร้บัมอบอาํนาจของ
ลกูคา้ในการกระทาํการทั7งหลายขา้งตน้ตามขอบอาํนาจที(ระบไุวใ้นหนังสือมอบอาํนาจ ลกูคา้ไดร้บัทราบ อา่นและเขา้ใจเอก
สารตราสารหนี7 การส่งมอบตราสารหนี7และการจดัทาํและจดัส่งรายงานต่างๆ ซึ(งเกี(ยวขอ้งกับตราสารหนี7 รวมทั7งกรณีอื(นๆ 
จะตอ้งอยู่ภายใตข้อ้กาํหนดและเงื(อนไขของเอกสารที(เกี(ยวขอ้งดว้ย ลกูคา้ไดร้บัทราบและเขา้ใจคาํเตือนและการเปิดเผยใน
เรื(องต่างๆ เช่น ความเสี(ยงของการลงทุนในตราสารหนี7 ความเสี(ยงในการลงทุนของตราสารหนี7 หรือความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน ์เป็นตน้ และตกลงยินยอมผกูพนัตนและปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเงื(อนไขของการลงทนุในตราสารหนี7ดงักล่าว
ทกุประการ 

4.3 ลกูคา้ตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์เงื(อนไข และวิธีการในการซื 7อขายตราสารหนี7ตามที(บริษัทฯ ประกาศ
กาํหนดเป็นครั7งคราวไป 

5. คาํร ับรองของลูกค้า  
ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการซื 7อขายตราสารหนี7ฉบบันี 7 ลกูคา้ใหค้าํรบัรอง รบัทราบ และตกลงไวก้บับรษัิทฯ ดงัตอ่ไปนี7  
5.1 ลูกคา้รบัทราบและเขา้ใจถึงความเสี(ยงของการลงทุนซื 7อขายตราสารหนี7 ว่า มิใช่ การฝากเงิน ไม่ไดร้บัการคุม้ครองจาก

สถาบันประกันเงินฝาก ลูกคา้ไม่สามารถไถ่ถอนตราสารหนี7ก่อนกาํหนดได ้การขายในตลาดรองมีความเสี(ยงเรื(องราคา 
เนื(องจากขึ 7นอยู่กับสภาวะตลาดตราสารหนี7 ลกูคา้มีความเสี(ยงในเงินที(ลงทนุ โดยอาจมีเหตกุารณท์ี(คาดไม่ถึง เช่น สภาวะ
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม ความวุน่วายในบา้นเมือง เป็นตน้ ซึ(งเหตกุารณด์งักลา่วอาจก่อใหเ้กิดการผิดนดัชาํระหนี7ของ
ผูอ้อกตราสารหนี7 ลูกคา้ควรเขา้ทาํธุรกรรมต่อเมื(อมีความเขา้ใจในตราสารหนี7 รวมทั7ง ระดับความเสี(ยงที(อาจไดร้บัก่อน
ตดัสินใจลงทนุ 

5.2 ลกูคา้จะตดัสินใจดว้ยตนเอง อย่างเป็นอิสระ การพิจารณาว่าตราสารหนี7ใดมีความเหมาะสมกับลกูคา้หรือไม่นั7นเป็นการ
ตดัสินใจของลกูคา้เอง ตามที(ลกูคา้เห็นสมควร ลกูคา้เขา้ใจถึงลกัษณะความเสี(ยงของการลงทนุในตราสารหนี7 และรบัทราบ
ความเสี(ยงที(อาจเกิดขึ 7น และได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาความเสี(ยงในการเข้าลงทุน โดยได้
ทาํการศึกษาและทาํความเขา้ใจในความเสี(ยงของการลงทนุตราสารหนี7ดงักล่าวเป็นอย่างดี ทั7งนี 7ขอ้มลูใดๆ ที(บริษัทผูอ้อก
หลกัทรพัย ์เผยแพรต่อ่สาธารณชน เชน่ งบการเงิน เป็นขอ้มลูที(ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีและคณะกรรมการ
บริษัทผูอ้อกหลักทรพัยใ์หก้ารรบัรองแลว้ก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณะ บริษัทไม่สามารถรบัรองถึงความถูกตอ้งของข้อมูล
ดงักลา่ว รวมถึงขอ้มลูที(เกี(ยวขอ้งกบัฐานะการเงินของผูอ้อกตราสารหนี7 

5.3 ลกูคา้รบัทราบและเขา้ใจว่า การซื 7อขายตราสารหนี7อาจมีความเสี(ยงทางดา้นความผันผวนทางตลาด และความเสี(ยงดา้น
เครดิตของผูอ้อกตราสารหนี7ที(ไม่แน่นอนซึ(งอาจจะสงูหรือต ํ(าเพราะอาจไม่ไดร้บัการประเมินความเสี(ยงดา้นเครดิตเบื 7องตน้
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โดยผูจ้ดัอนัดบัความน่าเชื(อถือ และอาจไมมี่ตลาดรองที(มีสภาพคล่องในการซื 7อขายตราสารหนี7และบรษัิทฯไม่มีหนา้ที(ในการ
สรา้งตลาดรองเพื(อการซื 7อขายตราสารหนี7แตอ่ยา่งใด ลกูคา้อาจสญูเสียเงินจากการซื 7อขายตราสารหนี7ทั7งหมดหรอืบางสว่น 

5.4 ลกูคา้มีความสามารถในการประเมิน เขา้ใจ และยอมรบัในขอ้ตกลงรวมถึงความเสี(ยงในการซื 7อขายตราสารหนี7 ไม่ว่จะดว้ย
ตนเองหรือโดยคาํแนะนาํของที(ปรกึษาของลกูคา้ ลกูคา้มีความสามารถในการรบัความเสี(ยงทางการเงินหรอืความเสี(ยงใดๆ 
ในการซื 7อขายตราสารหนี7 ลกูคา้เขา้ใจและรบัทราบว่าลกูคา้มีหนา้ที(ที(จะตอ้งประเมินและตรวจสอบขอ้ตกลงรวมถึงความ
เสี(ยงที(เกี(ยวขอ้งกับการซื 7อขายตราสารหนี7 ซึ(งตราสารหนี7อาจมีความเสี(ยงที(แตกต่างกันในขณะที(มีการออกตราสารหนี7ชุด
ใหม่ใหแ้ก่ผูล้งทนุกลุ่มเดิมเพื(อนาํเงินที(ไดม้าชาํระคืนตามตราสารหนี7ชดุเดิมหรือมีการต่ออาย ุแต่ละคราว (ถา้มี) เนื(องจาก
การดาํเนินการดงักลา่วอาจเกิดจากการเสื(อมถอยดา้นเครดิต ของผูอ้อกตราสารหนี7โดยลกูคา้จะพิจารณาความเสี(ยงของการ
ซื 7อขายตราสารหนี7ในแตล่ะครั7งที(มีการซื 7อขาย 

5.5 ลกูคา้เขา้ใจและรบัทราบว่าในการซื 7อตั�วแลกเงินต่อจากบริษัทฯ บริษัทฯจะดาํเนินการสลกัหลงัโดยจาํกัดความรบัผิดชอบ 
และส่งมอบใหแ้ก่ลกูคา้ ดงันั7น ลกูคา้จึงไม่มีสิทธิไล่เบี 7ยใดๆ ตามตั�วแลกเงินกับบริษัทฯในกรณีที(มีการผิดนัดชาํระหนี7ของผู้
ออกตั�วแลกเงินหรอืเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ที(อาจสง่ผลตอ่มลูคา่ของตั�วแลกเงิน 
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-ข้อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื!อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนี$เท่านั$น- 
 

ข้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการให ้บร ิการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH 

1. ข ้อความเบี2องต้น 
1.1 ขอ้กาํหนดเพิ(มเติมนี 7ทาํขึ 7นเพื(อกาํหนดเงื(อนไข สิทธิ หนา้ที( ขอ้รบัรอง ขอ้ปฏิบตัิตา่งๆ ที(เป็นการเฉพาะที(เกี(ยวกบัการใหบ้ริการ

ออกแบบการลงทนุ YUANTA WEALTH 
1.2 ข้อกาํหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับบร ิการการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH ฉบับนี2 จะใช้บังคับระหว่างบร ิษัทฯ 

และลูกค้าท ันท ี เมื$อ  (ก) ลูกค้ามีคาํสั$งขอร ับบร ิการมายังบร ิษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธ ีทางโทรศัพท ์ อ ินเทอร เ์น็ต หร ือ
ผ่านทางเจ้าหน้าท ี$ของบร ิษัทฯ และ (ข) บร ิษัทฯ ตอบร ับการใหบ้ร ิการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที$เป็นลายลักษณ์
อ ักษรหร ือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมร ับและตกลงผูกพ ันตามตามเงื$อนไขในข้อก ําหนดแ ละเงื$อนไขเกี$ยวกับการ
ใหบ้ร ิการด้านการเงนิ และเอกสารธุรกรรมต่างๆ  ท ี$เกี$ยวข ้อง 
ทั2งนี2 บร ิษัทฯ มีสิทธ ิในการปฏิเสธการให ้บร ิการ หากบร ิษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทาํ
ธุรกรรม หร ือการให ้บร ิการของบร ิษัทฯ  อาจขัดหร ือแ ย้งต่อกฎหมาย หร ือด้วยเหตุอ ื$น ใดแ ล้วแต่ดุลพ ินิจของ 
บร ิษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธ ิเร ียกร ้องให ้  บร ิษัทฯ ร ับผิดต่อความเสียหายใดๆ  อ ันเกิดจากการปฏิเสธการให ้บร ิการ
ของบร ิษัทฯ  เว้นแต่กรณีท ี$เกิดข ึ2นโดยการจงใจหร ือประมาทเลินเล่อของบร ิษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหร ือ
ผู้แทนของบร ิษัทฯ โดยบร ิษัทฯ จะร ับผิดชอบเพียงเทา่ท ี$ความเสียหายท ี$เกิดข ึ2นจร ิง 

1.3 ข้อกาํหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการใหบ้ริการออกแบบการลงทุนนี 7 ซึ(งต่อไปจะเรียกว่า “ข ้อก ําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการ
ให ้บร ิการการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH” หรือ “ข ้อก ําหนดฯ” รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวขอ้ง เป็นส่วน
หนึ(งของเอกสารธุรกรรม ตามที(ไดนิ้ยามไวใ้นขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการใหบ้ริการดา้นการเงินที(ลกูคา้ไดต้กลงทาํกบั
บรษัิทฯ (“ข้อกาํหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการใหบ้ร ิการด้านการเงนิ”) 

 

 โดยที(บริษัทฯ ไดร้บัอนญุาตจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์หป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัย์
ประเภทการใหบ้ริการออกแบบการลงทนุ (“WEALTH ADVICE”) ซึ(งลกูคา้มีความประสงคจ์ะมอบหมายและมอบอาํนาจให้
บริษัทฯ บริการออกแบบการลงทนุ โดยบริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกัด และมอบอาํนาจใหบ้ริษัทฯ นาํเงิน
และหลกัทรพัยใ์นพอรต์การลงทนุของลกูคา้ไปลงทนุภายใตข้อ้กาํหนดและเงื(อนไขของขอ้กาํหนดฯ นี 7 

 
2. การแต่งตั2งและการมอบอาํนาจ 

2.1 ลูกคา้ตกลงแต่งตั7งบริษัทฯบริการออกแบบการลงทุนและบริหารการลงทนุส่วนบุคคลตามเงื(อนไขที(ไดต้กลงกันไว ้ภายใต้
ขอ้กาํหนดของกฎหมายเกี(ยวกบัใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัย ์ประเภทการใหบ้ริการออกแบบการลงทนุ (“WEALTH 
ADVICE”) และสอดคลอ้งกับขอ้กาํหนดและเงื(อนไขของขอ้กาํหนดฯ นี 7 ทั7งนี 7 การแต่งตั7งดงักล่าวใหมี้ผลบังคบัใชต้ามวันที(
สญัญามีผลบงัคบั 

2.2 เพื(อประโยชนใ์นการจดัการเงินลงทนุและทรพัยส์ินตามสญัญานี7 บริษัทฯ อาจมอบหมายหรือมอบอาํนาจใหบ้คุคลหนึ(ง หรือ
หลายคนซึ(งเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนและในนามของบริษัทฯ ได ้ทั7งนี 7การ
มอบหมายหรือการมอบอาํนาจนั7น บริษัทฯ จะตอ้งกระทาํใหถ้กูตอ้งตามบทบญัญัติของกฎหมาย นอกจากนี7 ในกรณีลงทนุ
ต่างประเทศจะหมายรวมถึงการแต่งตั7งใหบ้ริษัทในต่างประเทศเป็นผูด้าํเนินการแทน เพื(อบรรลุวัตถุประสงคใ์นการนาํ
ทรพัยส์ินของลกูคา้ไปลงทนุตา่งประเทศ 

2.3 ในการส่งมอบทรพัยส์ินเริ(มตน้ ลกูคา้จะตอ้งส่งมอบทรพัยส์ินใหแ้ก่ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน (รวมตลอดถึงตราสาร ใบสาํคญั หรือ
เอกสารอื(นที(แสดงกรรมสิทธิ�หรือสิทธิในการเป็นเจา้ของเหนือทรพัยส์ินดงักลา่ว) โดยปราศจากภาระผกูพนัใดๆ ทั7งนี 7 จาํนวน
และมลูคา่ของทรพัยส์ินเริ(มตน้ที(ลกูคา้จะตอ้งสง่มอบตามสญัญาขอ้นี 7ใหเ้ป็นไปตามที(ระบอุยูใ่นเอกสารสญัญา 

2.4 ทั7งนี 7 ลกูคา้รบัทราบและตกลงวา่หนา้ที(ในการดาํเนินการจะเริ(มขึ 7นเมื(อทรพัยส์ินที(ลกูคา้สง่มอบแก่ผูร้บัฝากทรพัยส์ินนั7น อยูใ่น
สถานะที(บรษัิทฯ สามารถดาํเนินการจดัการลงทนุกบัทรพัยส์ินไดแ้ลว้เทา่นั7น เวน้แต ่สาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืสมาคมที(เกี(ยวขอ้ง
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กับธุรกิจจัดการลงทนุจะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื(น บริษัทฯ จะคาํนวณมลูค่าทรพัยส์ินเริ(มตน้ของการลงทุนโดยใชม้ลูค่าของ
ทรพัยส์ินสทุธิเริ(มตน้ของการลงทนุ ณ วนัเริ(มตน้ หรอืวนัที(คูส่ญัญาทั7งสองฝ่ายไดต้กลงกนัไว ้
 

3. วัตถุประสงค ์นโยบายและข้อจาํกัดการลงทุน 
 คู่สัญญาไดร้่วมกันกาํหนดวัตถุประสงค ์นโยบายและขอ้จาํกัดการลงทุนของเงินลงทุน เพื(อใหบ้ริษัทฯ ใชเ้ป็นแนวทางในการ
ออกแบบการลงทนุใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณข์องคู่สญัญาและตามที(กาํหนดไวใ้นกฎหมายที(เกี(ยวขอ้งกับการออกแบบการลงทุน   
ทั7งที(มีอยูใ่นปัจจบุนัหรอืที(จะเปลี(ยนแปลงตอ่ไปในภายหนา้ 
 
ลกูคา้รบัทราบวา่บรษัิทฯ จดัทาํนโยบายการลงทนุเสนอตอ่ลกูคา้โดยประเมินจาก วตัถปุระสงคใ์นการลงทนุของลกูคา้ ประสบการณ์
ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ความตอ้งการ และขอ้จาํกัดการลงทุน ซึ(งบริษัทฯ ไดร้บัจากขอ้มลูของลูกคา้ 
(Customer’s profile) โดยรายละเอียดของขอ้มลูตามที(สมาคมที(เกี(ยวขอ้งกบัธุรกิจจดัการลงทนุกาํหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจาก
สาํนกังาน ก.ล.ต. บรษัิทฯ ไดใ้ชข้อ้มลูของลกูคา้เทา่ที(ลกูคา้มอบใหก้บับรษัิทฯ มาใชป้ระกอบในการจดัทาํนโยบายการลงทนุเทา่นั7น 
 

อนึ(ง ในกรณีที(มีการกาํหนดสดัสว่นการลงทนุสาํหรบัหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินใดๆ ไว ้และการลงทนุของลกูคา้ไมเ่ป็นไปตามสดัสว่นที(
กาํหนดไวใ้หบ้ริษัทฯ ดาํเนินการปรบัสดัส่วนใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนที(กาํหนดไว ้โดยใหเ้ป็นดลุยพินิจของบริษัทฯ ในการ
ดาํเนินการดงักลา่ว 

 

4. การใหบ้ร ิการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH 
4.1 ลูกคา้ไดร้ับการเปิดเผยเกี(ยวกับรายละเอียดการใหบ้ริการการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH และเข้าใจใน

กระบวนการตัดสินใจลงทุนของบริการดังกล่าว พรอ้มยอมรบัเงื(อนไขตามขอ้ตกลงฯฉบับนี 7 และขอ้ตกลงตามที(ไดต้กลง
ยอมรบัทางระบบอิเล็คทรอนิคสภ์ายใตก้ารบรกิารดงักลา่ว 

4.2 ลกูคา้ไดร้บัคาํเตือนและคาํอธิบายเกี(ยวกบัความเสี(ยงในการลงทนุตามนโยบายการลงทนุ และทราบดีวา่บรกิารการออกแบบ
การลงทนุ YUANTA WEALTH จะสอดคลอ้งไปตามระดบัความเสี(ยงที(ลกูคา้ไดใ้หข้อ้มลูไวก้บับรษัิทฯ  

4.3 ลกูคา้มีสิทธิในการเลือกตดัสินใจลงทนุเองและกรณีที(ลกูคา้ตดัสินใจลงทนุดว้ยตนเอง ซึ(งไม่เป็นไปตามคาํแนะนาํที(บริษัทฯ
ใหบ้รกิาร ลกูคา้ทราบดีวา่อตัราผลตอบแทนจะไมเ่ป็นไปตามการคาดการณท์ี(ไดต้ั7งเป้าหมายไว ้

4.4 การลงทนุมีความเสี(ยงผูล้งทนุโปรดศกึษารายละเอียดและเงื(อนไขในบรกิารการออกแบบการลงทนุ YUANTA WEALTH และ
การออกแบบการลงทนุที(ไดน้าํเสนอลกูคา้นั7น บริษัทฯ ไดป้ระเมินจากวตัถปุระสงคก์ารลงทนุของลกูคา้ ฐานะการเงิน ภาระ
ทางการเงิน ความตอ้งการลงทนุ ขอ้จาํกดัการลงทนุ และความเสี(ยงของลกูคา้ตามที(ไดร้บัขอ้มลูจากลกูคา้เทา่นั7น 

4.5 ลกูคา้ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารต่างๆ ที(บริษัทฯ ส่งให ้ตลอดจนระบบแสดงรายการเคลื(อนไหวและทรพัยส์ินของ
ลกูคา้ หากพบวา่มีความผิดพลาด ลกูคา้จะตอ้งแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบภายใน 5 วนัทาํการนบัแตว่นัที(ไดร้บัเอกสารนั7น หากพน้
ระยะเวลาดังกล่าวแลว้ ถือว่าลูกคา้ยอมรบัความถูกตอ้งและความสมบูรณข์องรายงานและเอกสารต่างๆ ดังกล่าว และ
ผกูพนัลกูคา้ทกุประการ 

4.6 ลกูคา้รบัทราบและยอมรบัว่าตนไดร้บัแจง้จากบริษัทฯ ถึงภาระหนา้ที(ของลกูคา้ที(ตอ้งปฏิบตัิตามบทบญัญัติว่าดว้ยการเขา้
ถือหลกัทรพัยเ์พื(อครอบงาํกิจการ และตามบทบญัญัติวา่ดว้ยการจดัทาํและเปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรพัยใ์นมาตรา 
59 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงบทบญัญัติ หรือประกาศที(เกี(ยวขอ้ง และลกูคา้รบัทราบวา่เป็นความ
เสี(ยงและความรบัผิดชอบของลกูคา้ในกรณีที(ลกูคา้มิไดแ้จง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบถึงการถือครองหลกัทรพัยใ์ดๆ ที(อาจส่งผลให้
ลกูคา้ตอ้งมีหนา้ที(ตามบทบญัญัติว่าดว้ยการเขา้ถือครองหลกัทรพัยเ์พื(อครอบงาํกิจการ หรือมิไดแ้จง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบถึงรายชื(อ
ของหลกัทรพัยท์ี(ลกูคา้มีหนา้ที(ตอ้งรายงานตามบทบญัญัติวา่ดว้ยการจดัทาํและรายงานการถือหลกัทรพัยน์ั7น 

 
4.7 ในกรณีที(บรษัิทฯ ตอ้งการขอ้มลูใดๆ อนัเกี(ยวกบัลกูคา้ซึ(งมีสาระสาํคญัตอ่การบรหิารหรอืจดัการ สาํหรบับรกิารการออกแบบ

การลงทนุ YUANTA WEALTH หรือเป็นผลเนื(องจากกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ขอ้บงัคบัหรือคาํสั(งใดๆ ที(เกี(ยวขอ้งในเรื(อง
การเปิดเผยขอ้มลู ไมว่า่ที(มีอยูใ่นปัจจบุนัหรือที(กาํหนดขึ 7นในอนาคต ลกูคา้ตกลงจะจดัหาและแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบโดยทนัที 
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รวมถึงในกรณีที(มีการเปลี(ยนแปลงขอ้มลู หรอืมีการแกไ้ข เพิ(มเติมหรอืเปลี(ยนแปลงเอกสารที(ลกูคา้ไดจ้ดัสง่ใหบ้รษัิทฯ ไปแลว้ 
ลกูคา้ตกลงจะแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบถึงการเปลี(ยนแปลงและการแกไ้ขเพิ(มเติมดงักลา่วเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยทนัที 

 
5. ข ้อควรทราบเกี$ยวกับการใหบ้ร ิการ 

5.1 การใหบ้ร ิการ MY WEALTH 
 บริการแนะนาํพอรต์การลงทุนใหเ้หมาะสมกับแต่ละบุคคล ดว้ยการจัดสัดส่วนสินทรพัยท์ี(เหมาะสมดว้ยกลยุทธ์ Asset 

Allocation ผ่านการลงทนุในกองทนุรวม เพื(อชว่ยใหล้กูคา้ตดัสินใจลงทนุอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลเุป้าหมายการลงทนุ
ในระยะยาว บรษัิทฯ มีการจดัทาํโมเดล Asset Allocation และการกาํหนดระดบัความเสี(ยงของแผนการลงทนุสอดคลอ้งกับ
สดัส่วนการลงทนุที(เหมาะสมสาํหรบัแต่ละระดบัความเสี(ยงของนักลงทนุ และระดบัความเสี(ยงของประเภทสินทรพัย ์โดยมี
รายละเอียด ดงันี 7 
1) บรษัิทฯ กาํหนดใหล้กูคา้ไมส่ามารถปรบัสดัสว่น % Allocation ของแผนการลงทนุได ้
2) ลกูคา้สามารถกระจายการลงทนุในหลายกองทนุ ในแตล่ะ Asset Class โดยสดัสว่นการลงทนุรวมทกุกองทนุในแตล่ะ 

Asset Class จะตอ้งเทา่กบัสดัสว่นของ Asset Class ที(กาํหนดโดยแผนการลงทนุนั7น ๆ 
3)  Platform มีการอธิบายและแจง้ลกูคา้ถึงการกาํหนดสดัสว่นการลงทนุในกองทนุในแตล่ะ Asset Class พรอ้มทั7งจดัทาํ

ระบบตรวจสอบและแจง้เตือนเมื(อลกูคา้ใส ่% Allocation ไมต่รงตามที(กาํหนด 
  
ความถี$ในการดาํเนินการ 

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

%  Allocation ที(เหมาะสม หรอืมีการ Trigger ผลกาํไรขาดทนุ 
  

การ Rebalance ตามรอบ Rebalance ที(กาํหนดไมมี่ Rebalance หากมีการเปลี(ยนแปลงสดัสว่นนอ้ยกวา่ Threshold ขั7นต ํ(า
ที(กาํหนดไว ้

 

กรณีมี Product Switching เปลี(ยนกองทนุที(แนะนาํออกจาก Universe จะมีการแจง้เตือนลกูคา้ผ่านทางชอ่งทางที(เหมาะสม 
เพื(อใหล้กูคา้เขา้มาเปลี(ยนกองทนุ ทั7งนี 7 หากกองทนุที(ลกูคา้เลือกไวเ้ป็นกองทนุที(ถกูนาํออกจาก Universe และลกูคา้ไมเ่ขา้มา
เปลี(ยนการลงทนุ ลกูคา้จะหลดุจากการ Auto Rebalance เพราะถือว่าไม่อยู่ในขอ้ตกลงการ Rebalance to origin (เงื(อนไข
ในสญัญาเรื(อง Rebalance to origin เฉพาะกองทนุที(อยูใ่น Universe ปัจจบุนั) 
 

ทั7งนี 7 การแจ้ง Product Switching จะมีระยะเวลาแจ้งลูกคา้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื(อให้ลูกค้ามีระยะเวลาเข้ามา
ดาํเนินการ 

 
5.2 การใหบ้ร ิการ ALPHA WEALTH 
 บริการบริหารการลงทนุส่วนบคุคลโดยผูจ้ดัการกองทนุที(มีประสบการณ ์ประสานกับระบบ AI (ปัญญาประดิษฐ์) ที(จะช่วย

เพิ(มประสิทธิภาพในการลงทนุ บริษัทฯ มีการจดัทาํโมเดล Asset Allocation และการกาํหนดระดบัความเสี(ยงของแผนการ
ลงทุนสอดคลอ้งกับสัดส่วนการลงทุนที(เหมาะสมสาํหรบัแต่ละระดับความเสี(ยงของนักลงทุน และระดับความเสี(ยงของ
ประเภทสินทรพัย ์

 
 ความถี$ในการดาํเนินการ 

1) การ  Rebalance เมื(อถึงรอบ Rebalance : 
(ก) ผลิตภณัฑต์ราสารทนุในประเทศ – รายเดือนทกุวนัทาํการแรกที( 3 - 5 ของเดือน 
(ข) ผลิตภณัฑต์ราสารตา่งประเทศ ETF – รายไตรมาสทกุวนัที( 3 - 5 ทาํการแรกของแตล่ะไตรมาส 

2) การ Rebalance to origin เมื(อมีการปรบัเปลี(ยนรายไตรมาสที(ผูจ้ดัการกองทนุทาํการเปลี(ยนนํ7าหนกัการลงทนุของ Asset 
Allocation โดยจะเปลี(ยนพรอ้มกันกับผลิตภณัฑต์ราสารทนุต่างประเทศเสมอ ในขณะที(การปรบัรายเดือนของตราสาร
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ทนุในประเทศจะคงนํ7าหนกัการลงทนุเทา่กบั Asset Allocation ของตราสารทนุในประเทศ ณ ขณะนั7นๆ เชน่ ตอนเริ(มตน้
แนะนาํการลงทนุตราสารทนุในประเทศดว้ยสดัสว่น 20% ของเงินลงทนุและเมื(อระยะเวลาผ่านไป 1 เดือน ตราสารทนุใน
ประเทศมีมลูคา่ลดลงเหลือ 15% และการปรบัตราสารทนุในประเทศครั7งถัดไปจะยงัคงนํ7าหนกั 15% เช่นเดิม แต่ในรอบ
ของการปรบัผลิตภัณฑต์ราสารต่างประเทศ ETF รายไตรมาสจะทาํการ Rebalance to origin นํ7าหนักตราสารทุนใน
ประเทศจาก 15% สู ่20% ตาม Asset Allocation ตามความเสี(ยงที(ลกูคา้ยอมรบัได ้

3) แจง้ลกูคา้ในช่องทางที(เหมาะสมเมื(อมีการปรบัเปลี(ยนคาํแนะนาํ บริษัทฯ จดัใหมี้การแจง้ลกูคา้ผ่านช่องทางที(เหมาะสม 
เชน่ การแจง้เตือนบน Digital Platform หนา้เว็บไซตข์องบรษัิทฯ การสง่ Email แจง้เตือนเพื(อใหล้กูคา้เขา้มาดคูาํแนะนาํ 

 
6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใหบ้ร ิการออกแบบการลงทุน 
 ลกูคา้ตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบในการชาํระหรอืชดใชค้า่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ที(เกิดขึ 7นในสว่นที(เกี(ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารดา้น

การออกแบบการลงทุนตามสัญญานี7 โดยลูกคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัทฯ และผูร้บัฝากทรพัยส์ินหักค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย
ดงักลา่วออกจากทรพัยส์ินของการลงทนุของลกูคา้ ทั7งนี 7 คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วเป็นไปตามที(บรษัิทฯ ประกาศกาํหนด 
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 คูส่ญัญาทั7งสองฝ่ายไดอ้า่นและเขา้ใจขอ้ความพรอ้มทั7งตกลงยอมรบัในขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงินนี 7
แลว้ จงึไดล้งลายมือชื(อไวต้อ่หนา้พยานเป็นสาํคญัในวนัที(ที(ระบไุวข้า้งตน้ ทั7งนี 7 หากลกูคา้ประสงคจ์ะขอสาํเนาของขอ้กาํหนดและเงื(อนไข
เกี(ยวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงิน ลกูคา้สามารถรอ้งขอไดท้ี(บรษัิทฯ 

 
                                                                                    
 
 
 

               
       ลงชื(อลกูคา้      ลงชื(อผูมี้อาํนาจลงนาม 

(     )  บร ิษัทหลักทร ัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด 

วนัที(                                     วนัที(        
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