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การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายหลกัทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายลว่งหน้า 

 กรุณากรอกข้อมูลและลงนามใน  เอกสารเปิดบัญชีลูกคา้  เอกสารข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน 
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 

 จัดเตรียม เอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ดังต่อไปนี้ 

1. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือ ส าเนาบัตรขา้ราชการ 1 ชุด 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ถา้มี) 1 ชุด  
3. ส าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชีธนาคารที่มีช่ือและเลขที่บญัชีธนาคาร 1 ชุด 
4. เอกสารประกอบการพิจารณาวงเงินส าหรับการซื้อหลักทรัพย์  (สามารถแสดงได้มากกว่า 1 ประเภท) 1 ชุด 
 เช่น ส าเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน, เอกสารแสดงการลงทุนในหลักทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน, สลิปเงินเดือน 
 หรือส าเนาใบหลักทรัพย์ 
5. เอกสารเพ่ิมเติม กรณีบุคคลต่างด้าว ควรแสดงใบอนุญาติท างาน (Work Permit) (ถ้ามี) 1ชุด 
6. เอกสารเพิ่มเติม กรณีมอบอ านาจ ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ อย่างละ 1 ชุด, อากรแสตมป์ 30 บาท 

การจัดส่งเอกสารและหลักฐานการเปดิบัญชี 

  สามารถจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มาที่ 

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
ฝ่าย สนบัสนุนการตลาด (Marketing Administrative) (เปดิบัญชี) 
เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ 
ชั้น 14-16 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 หรือติดต่อมายังเจ้าหน้าที่บริษัท ฝา่ยออนไลน์ เซอร์วิส (Online Service) เบอร์โทรศัพท์ 0 2009 8000 
 

 

หมายเหตุ : 

-  ท่านสามารถสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ด้วยตนเองได้โดยตรงกับธนาคาร ผา่นช่องทางต่างๆ อาทิ ATM, Online Banking, 
Call Center ทั้งนี้เพื่อลดระยะเวลาการสมัครใช้บริการฯ ATS ซึ่งตามปกติธนาคารจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติประมาณ 2 สัปดาห ์

-  สอบถามวิธีการสมัครเพ่ิมเติมได้ที่ฝา่ยออนไลน์ เซอร์วิส (Online Service) เบอร์โทรศัพท์ 0 2009 8000 หรือที่เว็บไซต์ www.yuanta.co.th 
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วันที่   /   /  
    ข้าพเจ้าฯในฐานะลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการ มีความประสงค์เปิดบัญชีและตกลงให้ข้อมูลแก่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด ("บริษัท") 
เพื่อประกอบการเปิดบัญชีซื้อขาย หรือท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้ 

ประเภทบัญช ี

 □ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Equity) ◯ Cash / Cash Balance ◯ Credit Balance ◯ Global Trading 

 □ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 

 □ บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน 
บริการอื่นๆ บนบัญชี 

 □ ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)  ◯ อัตราให้ยืม Low Rate (ตามประกาศบริษัท) ◯ อัตราให้ยืม High Rate (ตามประกาศบริษัท) 

 □ ธุรกรรม Equity Link Note (ELN) 

ข้อมูลส่วนตัว 

◯ นาย ◯ นาง ◯ นางสาว ◯ อ่ืนๆ   
ชื่อ (ภาษาไทย)    นามสกุล  
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)    นามสกุล  
วัน / เดือน / ปี เกิด   /  /     อายุ ปี  สัญชาต ิ  

ประเภทบัตร ◯ บัตรประจ าตัวประชาชน ◯ บัตรข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ ◯ หนังสือเดินทาง 
เลขที่บัตร  วันที่ออกบัตร  /  /  วันที่หมดอายุ  /  /  

การศึกษาสูงสุด         ◯ ปริญญาตรี ◯ สูงกว่าปริญญาตร ี ◯ อ่ืนๆ  

สถานะภาพสมรส     ◯ โสด ◯ สมรส มีบุตรอยู่ในอุปการะ คน 

ข้อมูลคู่สมรส ชื่อ-นามสกุล  เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน  
อาชีพ  ต าแหน่งงาน  
สถานที่ท างาน  รายได้ต่อป ี บาท 

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ 

อาชีพ 

 ◯ ข้าราชการ ◯ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ◯ พนักงานบริษัท ◯ พนักงานธนาคาร/สถาบันการเงิน 

 ◯ เกษียณ ◯ นักลงทุน ◯ พ่อบ้าน / แม่บ้าน ◯ นักศึกษา 

 ◯ เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ / ค้าขาย     ◯ อ่ืนๆ (โปรดระบุ อาชีพ)   
ประเภทธุรกิจ 

 ◯ ธุรกิจซ้ือขายเพชรพลอย/อัญมณี หรือโลหะมีค่า/ทองค า ◯ ธุรกิจสถานบริการ ◯ ธุรกิจค้าของเก่า/วัตถุโบราณ 

 ◯ ธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ◯ ธุรกิจผลิต/ค้าอาวธุ ◯ ธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ 

 ◯ ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ◯ ธุรกิจนายหน้ารับจัดหางาน ◯ องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร (NGO) 

 ◯ ธุรกิจโอนเงินและรับโอนเงิน ทั้งในและตา่งประเทศ ◯ ธุรกิจท่องเที่ยว/ทัวร์/มัคคุเทศน์ ◯ ธุรกิจคาสิโนและการพนัน 

 ◯ ธุรกิจหรือให้เช่าซื้อรถยนต์/รถยนต์มือสอง ◯ อ่ืนๆ (โปรดระบุ ประเภทธุรกิจ)   
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา / สถานกิจการ ชื่อหน่วยงาน  
ต าแหน่งงาน  อายุงาน ปี 



 

เอกสารเปิดบัญชีลูกค้าส าหรับบุคคลธรรมดา  2/11 

ข้อมูลทางการเงนิ/วตัถุประสงค์ในการลงทุน 

รายได้ต่อปี โปรดระบ*ุ* 
 ◯ ต่ ากว่า 500,000 บาท ◯ ตั้งแต่ 500,001 - 1,000,000 บาท ◯ ตั้งแต่ 1,000,001 - 4,000,000 บาท 
 ◯ ตั้งแต่ 4,000,001 - 10,000,000 บาท ◯ ตั้งแต่ 10,000,0001 บาทขึ้นไป 
มูลค่าทรัพย์สินส่วนตัว โปรดระบ*ุ* 
 ◯ ต่ ากว่า 2,000,000 บาท ◯ ตั้งแต่ 2,000,001 - 5,000,000 บาท ◯ ตั้งแต่ 5,000,001 - 10,000,000 บาท 
 ◯ ตั้งแต่ 10,000,001 - 30,000,000 บาท ◯ ตั้งแต่ 30,000,001 - 50,000,000 บาท ◯ ตั้งแต่ 50,000,001 – 70,000,000 บาท 
 ◯ ตั้งแต่ 70,000,001 บาทขึ้นไป 
** โปรดระบ ุ เพื่อประกอบการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของลกุคา้และการลงทนุในผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุทีมี่ความเสีย่งสงูหรือมีความซบัซ้อน  

แหล่งที่มาของรายได้/เงนิลงทุน ◯ เงินเดือน ◯ เงินออม ◯ การประกอบธุรกิจ ◯ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

ประเทศที่มาของรายได้/เงนิลงทุน ◯ ประเทศไทย ◯ ประเทศอื่น(โปรดระบุ)   

วัตถุประสงค์ในการลงทุน ◯ ระยะยาว ◯ ระยะปานกลาง ◯ ระยะสั้น ◯ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   

ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลที่อยู่ของลกูค้า 

ข้อมูลการติดต่อ E-mail address  เบอร์โทรศัพท์ / มือถือ  
 (เป็นข้อมูลส ำคัญ และหำกมีกำรเปล่ียนแปลงโปรดแจ้งบริษัท เน่ืองจำกใช้เป็นช่องทำงในกำรจัดส่งข้อมูลเก่ียวกับกำรลงทุนของท่ำน) 

ข้อมูลเครือข่ายสังคมอ่ืนๆ Facebook  Line ID  
ข้อมูลที่อยู่ รายละเอียดที่อยู่ 

1. ที่อยู่ทะเบียนบ้าน เลขที ่  หมู่ที่  อาคาร/หมู่บ้าน  
ซอย   ถนน  

ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต  

จังหวัด   รหัสไปรษณีย ์  

2. ที่อยู่ ปัจจุบัน ◯ ตรงกับทะเบียนบ้าน ◯ ที่อยู่อ่ืน (โปรดระบุ) 

เลขที ่  หมู่ที่  อาคาร/หมู่บ้าน  

ซอย   ถนน  

ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต  

จังหวัด   รหัสไปรษณีย ์  

3. สถานที่ท างาน ◯ ตรงกับทะเบียนบ้าน ◯ ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน ◯ ที่อยู่อ่ืน (โปรดระบุ) 

เลขที ่  หมู่ที่  อาคาร/หมู่บ้าน  

ซอย   ถนน  

ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต  

จังหวัด   รหัสไปรษณีย ์   โทรศัพท์  

4. สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ ◯ ตรงกับทะเบียนบ้าน ◯ ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน ◯ ตรงกับสถานที่ท างาน ◯ ที่อยู่อ่ืน (โปรดระบุ)  

เลขที ่  หมู่ที่  อาคาร/หมู่บ้าน  

ซอย   ถนน  

ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต  

จังหวัด   รหัสไปรษณีย ์   
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ข้อมูลบุคคลที่สามารถตดิต่อได้ (กรณีเร่งด่วนและไม่สามารถติดต่อลกูค้าได้) 

ชื่อ-นามสกุล  เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน  

สถานที่ติดต่อ เลขที่  หมู่ที่  อาคาร / หมู่บ้าน  ซอย  

ถนน   ต าบล / แขวง  อ าเภอ / เขต  

จังหวัด   รหัสไปรษณีย ์  โทรศัพท์ / มือถือ  

E-mail address   ความสัมพันธ์  

ข้อมูลธนาคารเพื่อการช าระราคา 

บัญชีเงนิฝากธนาคารเพื่อการช าระราคาโดยการหกับัญชีอัตโนมัติ (ATS) 

 ◯ ธนาคารกรุงเทพ ◯ ธนาคารกสิกรไทย ◯ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ◯ ธนาคารธนชาต 

 ◯ ธนาคารทหารไทย ◯ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ◯ ธนาคารกรุงไทย ◯ ธนาคารยูโอบี 

 ◯ ธนาคารเกียรตินาคิน ◯ ธนาคารทิสโก ้ ◯ ธนาคารซีไอเอ็มบี ◯ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส ์

ชื่อบัญชี  สาขา  

เลขที่บัญช ี  ประเภทบัญชี ◯ ออมทรัพย์ ◯ กระแสรายวัน 
E-Dividend 
เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ และเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า การจ่ายเงินปันผล/ดอกเบี้ย และสิทธิอ่ืน  ๆท่ีเป็นตัวเงินโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย จะน าฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเดียวกันกับบัญชีท่ีท่านใช้ในการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ท่ีท่านได้แจ้งไว้กับบริษัท บริการน้ีใช้ส าหรับหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์ของท่านท่ีมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด เท่าน้ัน หากท่านประสงค์ท่ีจะไม่ใช้บริการ E-Dividend กรุณาแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าท่ี ท่านสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีฝ่ายออนไลน์ เซอร์วิส (Online Service) โทรศัพท์ 02-009 8000 

ข้อก าหนดการให้บริการจัดส่งข้อมูล/เอกสาร 

E-Document 
เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพและเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า บริษัทจะท าการส่งข้อมูล ,รายงานและเอกสารอื่นใด เช่น ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์(Confirmation), 
รายงานการลงทุนประจ าเดือน(Monthly Statement) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(Email) โดยจะจัดส่งตามท่ีอยู่ไปรษณีย์ทางอิเล็กทรอนิกส์            
(Email Address) ท่ีท่านได้แจ้งไว้กับบริษัท หากท่านประสงค์ท่ีจะรับเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์กรุณาแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าท่ีบริษัท ท่านสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเตมิได้ท่ีฝ่ายออนไลน์ เซอร์วสิ (Online Service) โทรศัพท์ 02-009 8000 

แบบแสดงตนทั่วไปของลูกค้า 

1. ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชีและเป็นผู้รับผลประโยชน์1ที่แท้จริงจากการซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรอื ◯ ใช่ ◯ ไม่ใช่ (โปรดระบุ) 
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีนี ้

 ชื่อ-นามสกุล  เลขที่บัตรประชาชน  
 ความสัมพันธ์  

2. ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชีมีอ านาจควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีนี้ ◯ ใช่ ◯ ไม่ใช่ (โปรดระบุ)  

 ชื่อ-นามสกุล  เลขที่บัตรประชาชน  
 ความสัมพันธ์  

3. ข้าพเจ้ามีความเกี่ยวข้องกับพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด ◯ ไม่มี ◯ มี (โปรดระบุ) 

 ชื่อ-นามสกุล  เลขที่บัตรประชาชน  
 ฝ่ายงาน  ความเกี่ยวข้อง  เบอร์โทรศัพท์ / มือถือ  

4. ผู้รับมอบอ านาจในการซื้อขายหรือท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายลว่งหน้า ◯ ไม่มี ◯ มี (โปรดระบุ) 

 ชื่อ-นามสกุล  เลขที่บัตรประชาชน  
 ความสัมพันธ์  เบอร์โทรศัพท์ / มือถือ  



 

เอกสารเปิดบัญชีลูกค้าส าหรับบุคคลธรรมดา  4/11 

แบบแสดงตนทั่วไปของลูกค้า 

5. ข้าพเจ้าและคู่สมรสไม่มีประวัติการกระท าความผดิมูลฐาน2 ตาม พรบ. ป้องกันและปราบปรามกฎหมายฟอกเงินและ ◯ ไม่มี ◯ มี (โปรดระบุ) 
 พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

 มูลฐานความผดิ  ปี พ.ศ. ที่กระท าความผิด  

6. การด ารงต าแหน่งทางการเมือง3 ของข้าพเจ้า ◯ ไม่มี ◯ มี (โปรดระบุ)  

       ต าแหน่งทางการเมือง  ปี พ.ศ. ที่ด ารงต าแหน่ง  

7. การด ารงต าแหน่งทางการเมือง3 ของบิดา / มารดา / คู่สมรส / บุตร / ผู้รับมอบอ านาจ ◯ ไม่มี ◯ มี (โปรดระบุ)  

      ต าแหน่งทางการเมือง  ปี พ.ศ. ที่ด ารงต าแหน่ง  

แบบแสดงตนทั่วไปของผู้รับมอบอ านาจ **เฉพำะกรณีมีกำรท ำมอบอ ำนำจ** 

ชื่อ (ภาษาไทย)    นามสกุล  
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)    นามสกุล  
เลขที่บัตร  วันที่ออกบัตร  /  /  วันที่หมดอายุ  /  /  
วัน / เดือน / ปี เกิด   /  /   อายุ ปี  สัญชาต ิ  

เบอร์โทรศัพท์ /มือถือ  E-mail address  
อาชีพ  ชื่อสถานที่ท างาน  
ประเภทธุรกิจ   
กรณีผู้รับมอบอ านาจเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ  
    
    

1. ผู้รับมอบอ านาจไม่มีประวัติการกระท าความผดิมูลฐาน2ตาม พรบ.ป้องกัน และปราบปรามกฎหมายฟอกเงิน และพรบ. ◯ ไม่มี ◯ มี (โปรดระบุ) 
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  

 มูลฐานความผดิ  ปี พ.ศ. ที่กระท าความผิด  

2. การด ารงต าแหน่งทางการเมือง3ของผู้รับมอบอ านาจ ◯ ไม่มี ◯ มี (โปรดระบุ) 

      ต าแหน่งทางการเมือง  ปี พ.ศ. ที่ด ารงต าแหน่ง  

3. ผู้รับมอบอ านาจมีความเกี่ยวข้องกับพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั  ◯ ไม่มี ◯ มี (โปรดระบุ) 

ชื่อ-นามสกุล  เลขที่บัตรประชาชน  
 ฝ่ายงาน  ความเกี่ยวข้อง  เบอร์โทรศัพท์ / มือถือ  

 

1) เจ้าของบญัชีและเป็นผูร้ับผลประโยชน์ หมายถึง บคุคลผูเ้ป็นเจ้าของบญัชีทีแ่ทจ้ริง หรือ มีอ านาจควบคมุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจของลูกคา้กบัสถาบนัการเงิน หรือ บคุคลทีลู่กค้า
ท าธุรกรรมแทน หรือบคุคลผูใ้ชอ้ านาจควบคมุนิติบคุคล 

2) ความผิดมูลฐาน หมายถึง ฐานความผิดที่น าไปสู่การฟอกเงินตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด ความผิดเก่ียวกบัค้ามนษุย์ ความผิดเก่ียวกบัการพนนั 
ความผิดเก่ียวกบัการลกัทรัพย์ ฉ้อโกงหรือยกัยอกทรัพย์ ความผิดเก่ียวกบัการฉ้อโกงประชาชน ความผิดต่อหนา้ที่ราชการ ความผิดเก่ียวกบัการก่อการร้าย ความผิดเก่ียวกบัการ
ปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บตัรอิเล็กทรอนิกส์ หนงัสือเดินทาง ความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมในการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

3) ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดับสูง หรือ เคยด ารงต าแหน่งทางการเมืองและพ้นจากต าแหน่งเป็นระยะเวลา 
ไม่เกิน 1 ปี หรือบุคคลที่   ด ารงต าแหน่งระดับสูงและมีหน้าที่บริหารราชการส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือบุคคลที่ด ารงต าแหน่งระดับสูงและ 
มีอ านาจบงัคบับญัชาในระดบัสงูของฝ่ายทหาร ฝ่ายต ารวจ หรือ เป็นสมาชิกในครอบครัว ไดแ้ก่ บิดา มารดา คู่สมรส บตุรและผูร่้วมงานใกลชิ้ด 
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แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า (Suitability Test) 
การท าแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้าทราบถึงระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตนเอง และเพ่ือให้บริษัทใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้ค าแนะน าในการลงทุน        

ที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า ดังนั้นขอให้ลูกค้าเลือกค าตอบที่คิดว่าเหมาะสมกับท่านมากที่สุดและตอบค าถามให้ครบถ้วนทุกข้อ 

ค าถาม ข้อ1-10 ใช้เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า (ส าหรับลูกค้านิติบุคคลให้เร่ิมตัง้แต่ข้อท่ี 3 เป็นต้นไป) 

1. ปัจจุบันท่านอายุ 
 1)  มากกว่า 55 ปี 2)  45 – 55 ปี 
 3)  35 – 44 ปี 4)  น้อยกว่า 35 ปี 

7. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ 
 1)  ไม่เกิน 1 ปี 2)  1 ถึง 3 ปี 
 3)  3 ถึง 5 ปี 4)  มากกว่า 5 ปี 

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจ า เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตวั 
และค่าเลี้ยงดูครอบครัว เป็นสดัส่วนเท่าใด 

 1)  มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด 
 2)  ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด 
 3)  ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด 
 4)  น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด 

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสไดร้ับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน 
ท่านจะรู้สึกอย่างไร 

 1)  กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน 
 2)  ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง 
 3)  เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง 
 4)  ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น 

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร 
 1)  มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน 
 2)  มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน 
 3)  มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 
 4)  มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอส าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว 

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเทา่ใด 
 1)  5% หรือน้อยกว่า 
 2)  มากกว่า 5%-10% 
 3)  มากกว่า 10%-20% 
 4)  มากกว่า 20% ข้ึนไป 

4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง        
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1)  เงินฝากธนาคาร 
 2)  พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล 
 3)  หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ 
 4)  หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง 

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท 
ท่านจะท าอย่างไร 

 1)  ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง 
 2)  กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง 
 3)  อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา 
 4)  ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพ่ิมเงินลงทุนในแบบเดิมเพ่ือเฉลี่ยต้นทุน 

5. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ 
 1)  เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ าเสมอแต่ต่ าได้ 
 2)  เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ าเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินตน้ได้บ้าง 
 3)  เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น 
 4)  เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้ 

 

ค าถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการให้ค าแนะน า 

ใช้เฉพาะท่ีจะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่านัน้ 

11. หากการลงทุนในอนุพันธ์ และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความส าเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่
สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลวท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพ่ิม
บางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด 

 1)  ไม่ได้ 
 2)  ได ้

ใช้เฉพาะท่ีจะมีการลงทุนในต่างประเทศ 

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว  ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน       
ได้เพียงใด 

 1)  ไม่ได้ 
 2)  ได ้

6. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง      
ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด 

 
 1)  กลุ่มที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย 
 2)  กลุ่มที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1% 
 3)  กลุ่มที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% 
 4)  กลุ่มที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15% 

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ไม่ขอท าแบบประเมินระดับความเส่ียงในการลงทุน (ตามแบบฟอร์มท่ีบริษัทก าหนด)  หากเข้าเงื่อนไข 
กรณีลูกค้าบุคคลหากมีสถานะ • เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามนิยามของส านักงาน ก.ล.ต. (**ค านิยาม) 
กรณีนิติบุคคลหากมีสถานะ • มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตัง้แต่ 100 ล้านบาทขึน้ไป หรือ 
  • มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าล่าสุดท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตัง้แต่ 20 ล้านบาท 

**ค านิยาม - มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป 
 - มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป 
 - มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปหรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป 
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ส่วนที่ 1  เกณฑ์การคิดคะแนน 
ตอบ 1. = 1 คะแนน ตอบ 2. = 2 คะแนน ตอบ 3. = 3 คะแนน ตอบ 4. = 4 คะแนน 
ส าหรับค าถามข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด  ส าหรับข้อ 11 และ 12 ไม่น ามาคิดคะแนน 

ผลการประเมินของท่าน รวม  [                ]  คะแนน 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนและตัวอย่างค าแนะน าการจัดสรรการลงทุน 

คะแนน 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ประเภทนักลงทุน 

สัดส่วนการจัดสรรการลงทุน 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
เงินฝากและ 

ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 
ตราสารหนีภ้าครัฐ 
ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี 

ตราสารหนี ้
ภาคเอกชน 

ตราสารทุน 
การลงทุน
ทางเลือก* 

น้อยกว่า 15 น้อยกว่า 13 ◯ 1 เสี่ยงต่ า > 60% < 20% < 10% < 5% 

15 - 21 13 - 18 ◯ 2 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ า < 20% < 70% < 20% < 10% 

22 - 29 19 - 24 ◯ 3 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง < 10% < 60% < 30% < 10% 

30 - 36 25 - 30 ◯ 4 เสี่ยงสูง < 10% < 40% < 40% < 20% 

37 ขึ้นไป 31 ขึ้นไป ◯ 5 เสี่ยงสูงมาก < 5% < 30% > 60% < 30% 

หมายเหตุ - ท าเครื่องหมาย   ในช่อง ◯ ให้ตรงกับระดับความเสี่ยงของลูกค้าที่ได้จากผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
 - * รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

. 

 

ระดับ 
ความเส่ียง 

คะแนน 
ประเภทนักลงทุน 

และระดับความเส่ียง 
ประเภทตราสารที่สามารถลงทุนได้ 

และทางเลือกเพื่อการลงทุน 
ค าอธิบายระดับความเส่ียง 
ของกองทุนส่วนบุคคล 

1 

 

น้อยกว่า 15 นักลงทุนประเภทเสี่ยงต่ า: 
ต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินกับธนาคารเล็กน้อย 
ไม่ต้องการความเสี่ยงและมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ 

* ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยง 1 
* กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1 
* ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 2-8 
  ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด 

ลงทุนในตราสารหนี้เท่านัน้ 
 

2 15 - 21 นักลงทุนประเภทเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ า:  
รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้
สม่ าเสมอจากการลงทุน 

* ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยง 1-4 
* ตราสารทุนได้บางส่วน 
* กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-4 
* ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 5-8 
  ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด 

ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* 
ไม่เกิน 25% 

3 22 - 29 นักลงทุนประเภทเสี่ยงปาน 
กลางค่อนข้างสูง : 
สามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลงเป็นครั้งคราวได้ 

* ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยง 1-5 
* ตราสารทุนได้ปานกลาง 
* กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-5 
* ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 6-8  
  ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด 

ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* 
ไม่เกิน 50% 

4 30 - 36 นักลงทุนประเภทเสี่ยงสูง :  
ยอมรับความเสี่ยงสูงได้ รับความผันผวนของตลาดได้ และ
สามารถยอมรับการขาดทุนได้โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงิน
ลงทุน และผลตอบแทนในระยะยาว 

* ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยง 1-7 
* ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก 
* ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน 
* กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-7 
* ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 8  
  ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทั้งหมด 

ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* 
ไม่เกิน 75% 

5 ตั้งแต่ 37 ขึ้นไป นักลงทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก :  
ต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง แม้จะมีความ
เสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร 

* ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยง 1-8 
* ตราสารทุน 
* ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน 
* ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง 1-8 

ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง* 
ไม่เกิน 100% 
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ค าอธิบายระดับความเสี่ยงของตราสารหนี้ ค าอธิบายระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม 

ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 1 
- ตราสารหนี้ภาครัฐ อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี 
 

ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 2 
- ตราสารหนี้ภาครัฐ อายุคงเหลือตั้งแต่ 1-5 ปี 
 

ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 3 
- หุ้นกูท้ี่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ AA- ขึน้ไปที่อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี 
- ตราสารหนี้ภาครัฐ อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี 
- ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ AA- ขึน้ไป ที่อายุคงเหลือตั้งแต่ 1-5 ปี 
- ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ A+/A/A- ที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี 
 

ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 4 
- ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ AA- ขึน้ไป ที่อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี 
- ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ A+/A/A- ที่อายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ปีขึน้ไป 
- ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+/BBB/BBB- 
- หุ้นกู้อนุพันธ์หรือหุ้นกู้ที่มีเงื่อนไขซับซ้อนที่มี Underlying เป็นหลักทรัพย์ / ดัชนีหุ้น
หรือตราสารหนี้/อตัราดอกเบี้ย ภายในประเทศที่แพร่หลายและมีการประกันเงินต้นไม่
ต่่ากว่า 100% 
 

ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 5 
- ตราสารกี่งหนี้กึ่งทุน (Hybrid Bond) 
- ตราสารหนี้ที่ให้สิทธิผู้ออกไถ่ถอนก่อนก่าหนด 
 

ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 6 
- ตราสารหนี้เอกชนที่มีอนัดับความน่าเชื่อถือต่า่กว่า Investment Grade 
  (ตราสารประเภท Non-Investment Grade) 
- ตราสารหนี้เอกชนทีไ่ม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
 

ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 7 
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่่ากวา่ Investment Grade 
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ไม่ได้รับการจัดอนัดับความนา่เชื่อถือ 
- ตราสารเงินกองทุน / หุ้นกู้ด้อยสิทธิทีน่ับเป็นเงินกองทุนตามข้อก่าหนดของ 
  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 8 
- หุ้นกูอ้นุพันธ์ที่ไม่มีการประกันเงินต้นหรือประกันเงินต้นต่่าากว่า 10% 
- หุ้นกู้อนุพันธ์หรือหุ้นกู้ที่มีเงือนไขซับซ้อนที่มี Underlying อื่นใดนอกเหนือจาก 
  หลักทรัพย์/ดัชนี หุ้นหรือตราสารหนี้/อัตราดอกเบี้ยภายในระเทศที่แพร่หลาย 

กองทุนท่ีมีระดับความเสี่ยง 1 
กองทุนรวมตลาดเงินเฉพาะในประเทศ 
นโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศ โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น 
หรือการหาดอกผลอื่นตามที่ส่านักงานก่าหนด ซึ่งมีก่าหนดช่าระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบก่าหนดช่าระคืนโดย
ตราสารหนี้ หลักทรัพย์ และสัญญาดังกล่าวต้องมีอายุสัญญาคงเหลือไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน              
ในทรัพย์สินหรือเข้าท่าสัญญานั้น กองทุนประเภทนี้มี Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน 
 

กองทุนท่ีมีระดับความเสี่ยง 2 
กองทุนรวมตลาดเงิน 
มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ  50 โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ 
หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลอื่นตามที่ส่านักงานก่าหนด ซึ่งมีก่าหนดช่าระคืนเมื่อ          
ทวงถาม หรือจะครบก่าหนดช่าระคืนโดยตราสารหนี้ หลักทรัพย์และสัญญาดังกล่าวต้องมีอายุสัญญาคงเหลือ 
ไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าท่าสัญญานั้นกองทุนประเภทนี้มี Portfolio Duration 
ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน 
 

กองทุนท่ีมีระดับความเสี่ยง 3 
กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล 
มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 
 

กองทุนท่ีมีระดับความเสี่ยง 4 
กองทุนรวมตราสารหนี้ 
มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป 
 

กองทุนท่ีมีระดับความเสี่ยง 5 
กองทุนรวมผสม 
มีนโยบายได้ทั้ง ตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยตราสารทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV 
 

กองทุนท่ีมีระดับความเสี่ยง 6 
กองทุนรวมตราสารทุน 
มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV 
 

กองทุนทีม่ีระดับความเสี่ยง 7 
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม 
มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดโดยเฉลียรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 80 ของ NAV 
 

กองทุนท่ีมีระดับความเสี่ยง 8 
กองทุนรวมทีม่ีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก 
มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่ เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน  เข้าใจยาก เช่น 
Commodity/Gold Fund/Oil Fund/Derivatives ที่ไม่ใช่เพ่ือ Hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการท าแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า 
- เมื่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทท่าการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า และเจ้าหน้าท่ี / บริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าถือว่า
ลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลท่ีลูกค้าให้กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนแล้ว 

- สัดส่วนการจัดสรรการลงทุนท่ีแสดงในแบบประเมินเป็นเพียงตัวอย่างค่าแนะน่าเบื้องต้นในการจัดสรรการลงทุนตามผลการประเมินท่ีได้ ท้ังนี้ลูกค้าควรท่าความเข้าใจลักษณะสินค้า 
เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 

- การลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุ นท่ีได้รับตามแบบประเมินน้ี            
รวมท้ังลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทุน ในกรณีท่ีลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงท่ีสูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลุงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลง        
ท่ีจะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนน้ันเอง ลูกค้ายอมรับว่าการด่าเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอ น และสามารถเปลี่ยนแปลง            
ไปจากผลการประเมินได้ ทั้งน้ีบริษัท ผู้บริหาร รวมท้ังพนักงาน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทไม่มีความรับผิดภาระ หรือหน้าท่ีต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า 
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แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกันส าหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา 
 Form for Declaration of Status as U.S. Person or Non-U.S. Person for Individual Customer 

 

 

ผู้ขอเปิดบัญชี (ค าน าหน้า/ชื่อ/นามสกุล)  สัญชาติ  
Applicant Name (Title/Name/Surname)  Nationality(ies) 
   โปรดระบุทุกสัญชาติทีท่่านถือ / Please specify all nationalities that you hold 

บัตรประชาชนเลขที่  หนังสือเดินทาง เลขที่  
No  Passport No ID Card 

 

 
 
 
(หากท่านตอบว่า “ใช”่ ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)   (If you check “yes” in any one box, please complete Form W-9) 
 
1 |   ทา่นเป็นพลเมอืงอเมรกิัน ใช่หรือไม่    Are you a U.S. Citizen?  ใช/่Yes  ไม่ใช่/No   
 
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมรกิัน แม้ว่าจะอาศยัอยู่นอกสหรัฐอเมริกา Answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S. 
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในน้ันคือเป็นพลเมืองอเมริกัน Answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship 
โปรดตอบ “ใช่ หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนท่ีเป็นของสหรัฐอเมรกิา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมอืงอเมริกันอยา่งสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
Answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship. 
 
2 |   ทา่นเป็นผู้ถอืบัตรประจ าตัวผู้มีถิน่ที่อยู่ถาวรอยา่งถกูต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่ หรือไม่               ใช/่Yes  ไม่ใช่/No   
       Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?  
  
โปรดตอบ “ใช่” หากส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาไดอ้อกบัตรประจ าตัวผู้มถีิ่นท่ีอยูถ่าวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่านไม่ว่าบัตรดังกล่าวของ 
ท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม ่ณ วันท่ีท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มน้ี 
ควรตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเปน็ทางการแล้ว ณ วันท่ี ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอรม์น้ี 
 
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 |   ทา่นมสีถานะเป็นผูม้ีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมรกิาเพ่ือวัตถปุระสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่       ใช/่Yes  ไม่ใช่/No  
       Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?     
 
ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผูม้ีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น      
และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงานจัดเก็บภาษอีากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ดังนี้  
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 “ใช”่ ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พรอ้มทั้งส่งเอกสารประกอบ)  
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s)) 
 
3 |   ทา่นเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกนัอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแลว้  ใช/่Yes  ไม่ใช่/No  
       Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? 
 
       ทา่นมีค าสัง่ท ารายการโอนเงนิเปน็ประจ าโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด  ใช่/Yes  ไม่ใช่/No  
       ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมรกิาใช่หรือไม ่   
       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 |   ทา่นมกีารมอบอ านาจหรือให้อ านาจการลงลายมอืชือ่แก่บุคคลทีม่ีทีอ่ยู่ในสหรัฐอเมริกา เพ่ือการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้  ใช/่Yes  ไม่ใช่/No 
       หรือมอียู่กับบริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด ใช่หรือไม ่   
       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? 
 
       ทา่นมีทีอ่ยู่เพ่ือการติดต่อหรือด าเนินการเกี่ยวกับบัญชทีี่เปิดไว้หรือมอียู่กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด  ใช/่Yes  ไม่ใช่/No 
      แต่เพียง ที่อยู่เดียวซึง่เปน็ทีอ่ยูส่ าหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่ส าหรับการสง่ต่อ ใช่หรือไม ่
       Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with YUANTA? 
 
6 |   ทา่นมทีี่อยูอ่าศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพ่ือการติดต่อในสหรัฐอเมรกิา ส าหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมอียู่กับบริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า  ใช/่Yes  ไม่ใช่/No 
       (ประเทศไทย) จ ากัด  ใช่หรือไม ่
       Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with YUANTA?   
  
7 |   ทา่นมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพ่ือการติดต่อทา่นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวขอ้งกับบัญชทีี่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์  ใช/่Yes  ไม่ใช่/No                  
      หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือไม ่
      Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with YUANTA?  
 

เลขที่บัญชี / Account No        

               
 
 

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person 

ค าถามเพิ่มเติม / Additional Questions 

1 

2 

3 

4 

6 

8 

9 

5 

7 

ส่วนที่ 1 / Part 1 
 

 สถานะของลูกค้า / Status of Customer 

http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test
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1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ 
 You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.  
2. ท่านรับทราบและตกลงว่าหากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกันแต่ข้อมูลท่ีให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม  W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์       

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวท่ีจะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนตามท่ี              
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 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. ท่านตกลงท่ีจะแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด ทราบและน าส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด ภายใน 30 วันหลังจากมี
เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันท าให้ข้อมูลของท่านท่ีระบุในแบบฟอร์มน้ีไม่ถูกต้อง 
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 ในกรณีท่ีท่านไม่ได้ด าเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการน าส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของท่าน                   
บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวท่ีจะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่านไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ตามท่ี               
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 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 ท่ีไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด ในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
You hereby consent to/irrevocably authorize YUANTA to: 

1. เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรือ บริษัทตัวแทน และ/หรือ สถาบันการเงินอื่น เพื่อประโยชน์ในการท าธุรกรรมทางการเงิน 
ของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ( Internal 
Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ท่ีอยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA(คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้           
ความร่วมมือ) จ านวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จ านวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ 
ทรัพย์สินอื่นๆ ท่ีมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด ตลอดจนจ านวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจท่ีอาจถูกร้องขอโดย 
ตัวแทน และ/หรือ สถาบันการเงินอื่น และ/หรือ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง 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 เงินได้ท่ีท่านได้รับจากหรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด ในจ านวนท่ีก าหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ      
และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัดกับหน่วยงาน
จัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว 
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) ท่ีแต่งต้ังให้บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้สนับสนุน/ตัวแทนในการขาย/
รับซื้อ/แลกเปลี่ยนหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องหรือตัวแทนของบริษัทจัดการ/กองทุนดังกล่าวมีสิทธิใช้เอกสารข้อมูลค ายืนยันและค ายินยอมใดๆเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผย
ข้อมูล/หัก ณ ท่ีจ่าย (รวมถึงเอกสารฉบับนี้และเอกสารท่ีอ้างถึง)(ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า“เอกสารและข้อมูล”) ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA 
และกฎหมายฟอกเงิน) เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้นกับบุคคลดังกล่าวทุกรายและให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถน าส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นได้ 
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. 

หากท่านไม่ให้ข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องรายงานให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ          
ไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายท่ีห้ามการรายงานข้อมูลได้  บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวท่ีจะยุติความสัมพันธ์ทาง
การเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ตามท่ีบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 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. 

 

 

 

 

  

ส่วนที่ 2 / Part 2  การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะConfirmation and Change of Status 

ส่วนที่ 3 / Part 3  การยินยอมให้เปิดเผยขอ้มลูและการหักบัญชี Authorization for information disclosure and account withholding 
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ค ารับรอง / ข้อตกลงของลกูคา้หรือผู้ขอใชบ้ริการต่อข้อมูลและข้อก าหนดและเงื่อนไขของบริษัทตามเอกสารธุรกรรม 

1. ลูกค้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลและรายละเอียดทีให้ไว้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ่ากัด ( “บริษัท” ) ในเอกสารฉบับน้ี รวมถึงสัญญา และเอกสารประกอบอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชี  หรือเอกสารฉบับอ่ืนท่ีอาจมีขึ้นในอนาคตท้ังหมด ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ  

2. ลูกค้าได้รับมอบ อ่านรายละเอียด และได้รับการชี้แจง อธิบายถึงการให้บริการ รวมถึงความเสี่ยงจากการท่าธุรกรรมแต่ละประเภทท้ังในตราสา รทุน ตราสารอนุพันธ์           
และหลักทรัพย์อื่นๆ (ถ้ามี) ตามเอกสารท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของข้อก่าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน จากเ จ้าหน้าท่ีของบริษัทแล้ว และตกลง                  
ตามข้อก่าหนดและเงื่อนไขดังกล่าวน้ัน 

3. ลูกค้ามีความเข้าใจ และรับทราบถึงข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ หรือข้อบังคับของ หน่วยงานก่ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ อาทิ คณะกรรมการ 
ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ่ากัด (มหาชน), บริษัท ส่านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ่ากัด, บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์      (ประเทศไทย) จ่ากัด, หรือของบริษัท ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว  

4. ลูกค้ายินดีปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด และยินยอมให้ บริษัทท่าการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลของลูกค้ากั บหน่วยงานก่ากับดูแล          
ธุรกิจหลักทรัพย์ อาทิ คณะกรรมการ ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ่ากัด (มหาชน), บริษัท ส่านักหักบัญชี (ประเทศ
ไทย) จ่ากัด, บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ่ากัด, หน่วยงานท่ีมีอ่านาจอ่ืน หรือ บริษัทในเครือของบริษัท 

5. ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทไม่มีนโยบายให้ผู้แนะน่าการลงทุนตัดสินใจซ้ือขายหรือท่าธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และ / หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์อื่นๆ (ถ้ามี)
แทนลูกค้า ผู้แนะน่าการลงทุนมีหน้าท่ีให้ค่าแนะน่าเกี่ยวกับการลงทุนเท่าน้ัน ลูกค้าโปรดตัดสินใจซ้ือขายหรือท่าธุรกรรมด้วยตนเอง เว้นแต่ลูกค้าจะตกลงใช้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้บริษัทตัดสินใจแทนตามเกณฑ์ของส่านักงาน กลต. (Discretionary) 

6. ลูกค้ารับทราบว่า เมื่อมีการซื้อขายหรือท่าธุรกรรมใดๆ ท่ีเกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพย์หรือบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทได้มีการจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารยืนยันการซื้อขาย
หรือเอกสารอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้าตามช่องทางการติดต่อท่ีลูกค้าแจ้งไว้ต่อบริษัท ซึ่งลูกค้ามีหน้าท่ีต้องตรวจสอบรายการต่างๆ  ท่ีเกิดขึ้นในบัญชี เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์        
ของตัวลูกค้าเองในฐานะผู้ลงทุน 

7. ลูกค้ารับทราบและตกลงตามเงื่อนไข และข้อตกลงในการท่าแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า รวมถึงรับทราบและตกลงตามข้อก่าหนด และเงื่อนไขในแบบ
แจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน ตามข้อมูลท้ังหมดท่ีระบุไว้ในเอกสารฉบับน้ี 

8. ลูกค้ารับทราบถึงสิทธิในการร้องขอรับส่าเนาข้อก่าหนด และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน กับบริษัท ท้ังน้ีโดยลูกค้าตกลงท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท          
ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

      ข้าพเจ้าฯ ในฐานะลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการขอยืนยันตามค่ารับรอง / ข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้น และยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อก่าหนด และเงื่อนไขต่างๆ ตามเอกสารเปิดบัญชี
ลูกค้า รวมถึงข้อก่าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน และข้าพเจ้าฯ ขอยืนยันให้ใช้ลายมือช่ือท่ีได้ให้ไว้น้ีเป็นตัวอย่างลายมือชื่อ            
ส่าหรับการท่าธุรกรรมทุกประเภทกับบริษัท 
 

.ลงช่ือ 
Sign 

 

 

 

       

(                              ) 
  

ลูกค้า / ผู้ขอใช้บริการ 
Applicant 

                                     

 

   ลงช่ือ   
Sign 

 

        

 (                               ) 
  

พยาน / เจ้าหน้าท่ีบริษัท 
Witness 
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หนังสือมอบอ านาจ 

 วันที ่  เดือน  พ.ศ.  

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า    บัญชีเลขที ่

อยู่บ้านเลขที ่  ถนน   แขวง/ต่าบล   

เขต/อ่าเภอ   จังหวัด   รหัสไปรษณีย ์  

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้มอบอ่านาจ” ขอมอบอ่านาจให้แก่    

มีความสัมพันธ์กับผู้มอบอ่านาจเป็น      

อยู่บ้านเลขที ่  ถนน    แขวง/ต่าบล เขต/อ่าเภอ  

จังหวัด   รหัสไปรษณีย ์  โทรศัพท์   ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้เรียกว่า ”ผู้รับมอบอ่านาจ” 

เป็นผู้มีอ่านาจกระท่าการใดๆ กับบริษทัหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จา่กัด (“บริษัท”) แทนขา้พเจ้า ดังนี้ 

1. ซื้อ ขาย โอน รับโอน ฝาก จองซื้อ ยืมและให้ยืม หลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกชนิดทุกประเภทที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       
บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ่ากัด (มหาชน) และที่อ่ืน รับทราบ ยืนยัน และ/หรือรับรองผลการซื้อขายหรือท่าธุรกรรม  ตลอดทั้งรับมอบ ส่งมอบ
หลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งสั่งถอนทรัพย์สินประเภทเงินวางประกัน แทนผู้มอบอ่านาจ 

2. ช่าระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ เงินวางประกัน ค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ และค่าใช้จา่ยทั้งปวงที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การจ่าหน่ายจ่ายโอน 
หรือการท่าธุรกรรมที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือรับช่าระค่าขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินวางประกัน รวมทั้งเงินปันผล 
ดอกเบี้ย หรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งการหักภาษีการค้า และ/หรือภาษีเงินได้ และน่าส่งกรมสรรพากร 

3. รับโอนหลักทรัพยแ์ละ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสิทธิในหลักทรัพยแ์ละ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ซึ่งผู้รับมอบอ่านาจ และ/หรือ ผู้มอบอ่านาจสั่งใหบ้ริษัท ซื้อเข้า
หรือใส่ชื่อผู้รับมอบอ่านาจในฐานะตัวแทนของผู้มอบอ่านาจ และ/หรือ ลงนามในหนังสือเอกสาร หรือ ตราสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และจ่าเป็น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค ์    
แห่งหนังสือมอบอ่านาจนี้ 

4. ผู้มอบอ่านาจจะไม่ยกเลิกเพิกถอนอ่านาจกระท่าการใดๆ ของผู้รับมอบอ่านาจโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วัน 

 การใดๆ ที่ผู้รับมอบอ่านาจได้กระท่าไปโดยชอบด้วยอ่านาจตามหนังสือนี้ ผู้มอบอ่านาจขอรับผิดชอบและให้มีผลผูกพันผู้มอบอ่านาจเสมือนหนึ่งได้กระท่า         
ด้วยตนเองทั้งสิ้น เพ่ือเป็นหลักฐานแห่งการมอบอ่านาจนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส่าคัญต่อหน้าพยาน  

“กรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะมอบอ่านาจในเรื่องใด ให้ลูกค้าขีดฆ่าข้อความส่วนที่ไม่ต้องการมอบอ่านาจและลงนามก่ากับไว้” 

 

   ลงช่ือ       ผู้มอบอ่านาจ 
  ( )  

ส่าหรับการมอบอ่านาจในการท่าธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้รับมอบอ่านาจขอรับรองว่า บริษัทได้อธิบายให้รับทราบ  และเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ  
การลงทุนตามที่ระบุไว้ในเอกสาร การเปิดเผยความสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เรียบร้อยแล้วและผู้รับมอบอ่านาจตกลงให้ใช้ลายมือชื่อในช่องผู้รับมอบอ่านาจ
เป็นตัวอย่างลายมือชื่อในการท่าธุรกรรมกับบริษัท 
 

    ลงช่ือ      ผู้รับมอบอ่านาจ 
  ( )  

 
         ลงช่ือ  พยาน            ลงช่ือ   พยาน 
 ( ) ( ) 

       



A10.01.2018

Online Service : 0 2009 8000

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



 

 

หนังสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก 

 เขียนท่ี  

 วันท่ี เดือน พ.ศ.  

เรียนผู้จัดการธนาคาร จ่ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ส่านักงานใหญ่/สาขา  

ข้าพเจ้า บัตรประจ่าตัวประชาชนเลขท่ี  
เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท         ออมทรัพย์               กระแสรายวัน 

ชื่อบัญช ี  บัญชีธนาคารเลขท่ี  

สถานท่ีติดต่อ เลขท่ี ตรอก/ซอย ถนน ต่าบล/แขวง  

อ่าเภอ/เขต  จังหวัด รหัสไปรษณยี ์  

โทรศัพท์/มือถือ  E-mail   

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า และน่าส่งเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัทหลักทรัพย์ หย วนต้า 
(ประเทศไทย) จ่ากัด (“บริษัท”) และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บัญชีอื่นใดซึ่งบริษัทจะเปลี่ยนแปลงหรือก่าหนดเพิ่มเติมในอนาคต เพื่ อช่าระหน้ี                      
และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ตามจ่านวนเงินท่ีปรากฏในใบแจ้งหน้ี หรือระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) หรือค่าสั่งท่ี
ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดท่ีได้รับแต่งต้ังหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระท่าการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท 

ท้ังน้ี ข้าพเจ้าตกลงช่าระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการใช้บริการหักบัญชีดังกล่าวให้แ ก่ธนาคาร             
ตามท่ีธนาคารก่าหนด โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากท่ีระบุข้างต้น และ/หรือ บัญชีเงินฝากอื่นใดของข้าพเจ้าท่ีมีอยู่กับธนาคาร  เพื่อช่าระค่าบริการ 
และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ 

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อช่าระหน้ี และ/หรือ บรรดาภาระผู กพันต่างๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่า             
จ่านวนเงินท่ีระบุในค่าสั่งตามท่ีธนาคารได้รับน้ันไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ท่าการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจ่านวนท่ีปรากฏใ นค่าสั่งเรียบร้อยแล้ว 
ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะด่าเนินการเรียกร้องเงินจ่านวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ท้ังนี้ ข้าพเจ้าขอสละสิทธิในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้ และ/หรือ คืนเงิน 
ท่ีธนาคารได้หักและโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท และ/หรือ เงินค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีหักช่า ระให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี)              
และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะน้ันเท่าน้ัน และในการหักบั ญชีเงินฝากดังกล่าว 
ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เน่ืองจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวน้ั นได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT            
ของธนาคาร และ/หรือ จากใบรับเงิน และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว 

ในกรณีท่ีเอกสารหลักฐาน และเลขท่ีบัญชีเงินฝากท่ีระบุในหนังสือน้ี ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม  ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยิ นยอมให้        
หักบัญชีเงินฝากฉบับน้ีคงมีผลใช้บังคับส่าหรับบัญชีเงินฝากท่ีได้มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานหรือเลขท่ีบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ด้ วยทุกประการ การขอให้       
หักบัญชีเงินฝากตามหนังสือน้ีให้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันท่าหนังสือน้ีและให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยท่าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคาร     
และบริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

  ลงชื่อ  ผู้ให้ความยินยอม 
 ( ) 
 ลายเซ็นตามที่ให้ไว้กับธนาคาร 
 

รับทราบและรับรองลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอมโดย 
 
 

 ลงชื่อ  
 ( ) 

       บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 

รับรองความถูกต้องของบัญชีเงินฝากและลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม 
 
 

 ลงชื่อ  
 ( ) 

       ลายมือช่ือผู้รับมอบอ านาจสาขาธนาคาร 
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ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
กำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน



 

ยินดีต้อนรับสู่บริการของหยวนต้า (ประเทศไทย)  
 

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัทฯ”) ขอขอบคุณลูกค้าผู้มีเกียรติที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของบริษัทฯ 
 

บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 19 ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ 5 ประเภท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1 ประเภท โดยได้เข้าเป็นสมาชิกของ
บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
 

เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าผู้มีเกียรติ บริษัทฯ ขอสรุปลักษณะที่ส าคัญของการให้บริการด้านการเงินของบริษัทฯ 
ดังนี้ 

1. ข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ จะใช้กับการให้บริการของบริษัทฯ ทั้งหมด โดยจะก าหนดข้อสัญญาที่
ส าคัญ เช่น 
1.1 เอกสารธุรกรรม 
1.2 ค ารับรองและค ายืนยัน 
1.3 ค าสั่งและรายงาน 
1.4 ข้อตกลงในการรับผิดชดใช้และความรับผิด 
1.5 หลักประกันและทรัพย์สินของลูกค้า 
1.6 การท าธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และผ่านทางโทรศัพท์ 
1.7 เหตุแห่งการผิดนัด 
1.8 ความเสี่ยง 
1.9 การบอกเลิกธุรกรรม 

2. นอกจากนี้ ธุรกรรมแต่ละประเภทจะมีข้อก าหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะของแต่ละธุรกรรม ซึ่งข้อก าหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม
ดังกล่าวจะรวมอยู่ในข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ไว้ด้วยกัน ได้แก่ 
2.1 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 
2.2 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
2.3 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade) ส าหรับ Single Stock Futures 
2.4 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) 
2.5 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  
2.6 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนและ/หรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
2.7 ข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) 

จ ากัด 
2.8 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 

3. ข้อก ำหนดเฉพำะของธุรกรรมแต่ละประเภทซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำน
กำรเงินจะมีผลผูกพันระหว่ำงบริษัทฯ และลูกค้ำต่อเมื่อลูกค้ำได้เข้ำท ำธุรกรรมน้ันๆ กับบริษัทฯ โดยลูกค้ำไม่จ ำต้องลง
นำมในข้อก ำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมน้ันอีกคร้ัง หรืออีกนัยหน่ึงหำกลูกค้ำไม่ได้ใช้บริกำรน้ันๆ ของบริษัทฯ ลูกค้ำก็จะ
ไม่ผูกพันโดยข้อก ำหนดเพิ่มเติมเฉพำะของธุรกรรมน้ันๆ ดังน้ันลูกค้ำจึงต้องอ่ำนข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำร
ให้บริกำรด้ำนกำรเงินประกอบกับข้อก ำหนดเพิ่มเติมเฉพำะของธุรกรรมท่ีลูกค้ำใช้บริกำรจำกบริษัทฯ 

4. เน่ืองจำกธุรกรรมแต่ละประเภทมีควำมเส่ียงในกำรท ำธุรกรรมแตกต่ำงกัน ลูกค้ำจึงต้องอ่ำนและศึกษำเอกสำรเปิดเผย
ควำมเส่ียงท่ีแนบอยู่กับข้อก ำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมน้ันๆ ก่อนตัดสินใจเข้ำท ำธุรกรรม 
 
บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านลูกค้าจะพึงพอใจในการให้บริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านมีข้อเสนอแนะ และ/หรือ ต้องการ

รับทราบข้อมูลหรือค าแนะน าเพ่ิมเติม ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์    
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ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน 
 

ข้อก ำหนดและเงื่อนไขฉบับน้ี ท าขึ้นเม่ือวันที่      โดยและระหว่าง 
(1) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งมีส านักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ (ชั้น 14, 15, 16) 

ถนนราชด ารแิขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ซึ่งต่อไปในข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ฝ่ายหนึ่ง  

กับ 

(2)              ซึ่งมีที่อยู่อยู่ที่                                                                                                                                                                                                                                              

           (ซึ่งต่อไปในข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบบั
นี้เรียกว่า “ลูกค้ำ”) อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ 
1. ข้อควำมเบื้องต้น 

1.1 ข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ท าขึ้นเพ่ือก าหนดเง่ือนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ โดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
ต่างๆ ที่ลูกค้าได้เข้าท า หรือจะได้เข้าท ากับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง 

1.2 ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท และเอกสารอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อก าหนดและ
เง่ือนไขฉบับนี้  

2. ค ำจ ำกัดควำมและกำรตีควำม 
2.1 ค าดังต่อไปนี้ หากไม่ได้นิยามไว้เป็นการเฉพาะ หรือมิได้นิยามไว้ในข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท

เป็นการเฉพาะ ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้ 
(ก) “กฎหมำย” หมายถึง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 

หนังสือเวียนหรือค าสั่งที่ออกโดย ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หน่วยงานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาคม
บริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมสรรพากร หรือ
สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมตลอดจนกฎหมายและระเบียบอ่ืนใดที่อาจเกี่ยวข้องกับการลงทุน การ
ส่งออก/น าเข้าเงินหรือทรัพย์สินลงทุน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเรื่องอ่ืนๆ รวมถึง กฎ ค าสั่ง 
ประกาศ (ไม่ว่าจะมีผลเป็นกฎหมายหรือไม่) ที่ออกโดยรัฐบาล ราชการ หรือหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย (ทั้งใน
และต่างประเทศ) ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่เข้าท าข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ หรือที่จะได้แก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป  

(ข) “กำรท ำธุรกรรมผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต” หมายถึง การซื้อขาย การเปิดบัญชี การส่งและรับค าสั่ง หรือธุรกรรมอ่ืน
ใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการเงินที่กระท าผ่านระบบที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  
(1) มีการเชื่อมผ่านระบบเครือข่ายทั่วไป (Public Network)  
(2) มีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) (ISP) ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Public Service) และ 
(3) มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรับหรือส่งค าสั่งซ้ือขายผ่านอินเทอร์เน็ต (Order Management) แยกต่างหากจาก

ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรับหรือส่งค าสั่งซ้ือขายผ่านเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทฯ (Broker Front Office) 
หรือการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตในลักษณะอ่ืนใด และ/หรือ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ 
และ/หรือ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ก าหนดให้เป็นการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต 

(ค) “ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ง) “คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน” หมายถึง คณะกรรมการก ากับตลาดทุนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 
(จ) “ช่ือผู้ใช้บริกำร” (Username) หมายถึง กลุ่มตัวอักษร และ/หรือตัวเลขที่ก าหนดขึ้นโดยบริษัทฯ ซึ่งได้ตกลงกับลูกค้า

ว่า เป็นสัญลักษณ์แสดงการเข้ามาในระบบของบริษัทฯ โดยลูกค้า ซึ่งจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้บริการร่วมกับรหัสผ่าน 
(Password) 
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(ฉ) “ตลำดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
ล่วงหน้า และแหล่งกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์อ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

(ช) “ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายถึง บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ศูนย์ซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรืออนุพันธ์ และแหล่งกลางในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ่ืนๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

(ซ) “ธุรกรรม” หมายถึง การซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์ (Credit Balance) และ/หรือการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/
หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ และ/หรือการซื้อขายหน่วยลงทุน รวมถึงธุรกรรมอ่ืนๆ ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ก าหนดเพิ่มเติมเพื่อให้ใช้บังคับตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะตาม
ข้อก าหนดเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทดังกล่าว 

(ฌ) “บัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้ำ” หมายถึง บัญชีเงินฝากตามข้อ 3.2 (ข) 
(ญ) “บัญชีเพื่อกำรท ำธุรกรรม” หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบัญชีอ่ืนใดที่

ลูกค้าเปิดไว้กับบริษัทฯ อันเกี่ยวเนื่องกับการท าธุรกรรมของลูกค้า เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะ 
(ฎ) “บัญชีธนำคำรเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท” หมายถึง บัญชีเงินฝากตามข้อ 3.2 (ค) 
(ฏ) “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด  
(ฐ) “พ.ร.บ. ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง พระราชบัญญัติว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ตามที่

ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นครั้งคราว 
(ฑ)  “พ.ร.บ. สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ” หมายถึง พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไข

เพ่ิมเติมเป็นครั้งคราว 
(ฒ) “พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ” หมายถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามที่ได้มีการแก้ไข

เพ่ิมเติมเป็นครั้งคราว 
(ณ)  “รหัสประจ ำตัว” (PIN ID) หมายถึง กลุ่มตัวเลขที่บริษัทฯ ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือกลุ่มตัวเลขที่ก าหนดขึ้นโดย

ลูกค้าในภายหลัง โดยที่ลูกค้าและบริษัทฯ ตกลงร่วมกันว่าจะเป็นเครื่องบ่งชี้ในการท ารายการของลูกค้าภายใต้
ข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ 

(ด)  “รหัสผ่ำน” (Password) หมายถึง กลุ่มตัวอักษร และ/หรือตัวเลขที่ก าหนดขึ้นโดยลูกค้า ซึ่งได้ตกลงร่วมกันกับบริษัทฯ 
ว่าเป็นสัญลักษณ์แสดงการเข้ามาในระบบของบริษัทฯ โดยลูกค้า ซ่ึงจะต้องใช้รหัสผ่านร่วมกับชื่อผู้ใช้บริการ 
(Username) 

(ต)  “ลูกค้ำ” หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคล และในกรณีที่ลูกค้าประกอบด้วยกลุ่มบุคคล
มากกว่าหนึ่งรายขึ้นไป ค าว่า “ลูกค้า” ให้หมายรวมถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือทั้งหมดของกลุ่มบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี 
และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งลูกค้ามอบหมายหรือยินยอมให้กระท าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือการอ่ืนใด
ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้แทนหรือในนามของลูกค้าด้วย 

(ถ)  “วันท ำกำร” หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดท าการโดยทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมิใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ 
หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์ 

(ท) “วงเงินกำรท ำธุรกรรม” หมายถึง มูลค่าวงเงินที่ก าหนดไว้โดยดุลพินิจของบริษัทฯ ในการที่จะอนุญาตให้ลูกค้า
สามารถก่อหนี้และภาระผูกพันใดๆ กับบริษัทฯ ได้ ส าหรับการท าธุรกรรมแต่ละประเภทและการท าธุรกรรมโดยรวม
ทั้งหมด โดยวงเงินการท าธุรกรรมของธุรกรรมแต่ละประเภทอาจมีการก าหนดให้แตกต่างกันได้ 

(ธ)  “เว็บไซต์” (Website) หมายถึง Website ของบริษัทฯ ภายใต้โดเมนเนม www.yuanta.co.th และ/หรือโดเมนเนมอ่ืนที่
อาจจะมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

(น) “ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์” หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรือบุคคล นิติบุคคล 
หรือองค์กรอ่ืนใดซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ รวมทั้ง
บริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชีหลักทรัพย์และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

http://www.kktrade.co.th/
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(บ) “สมำคมท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์” หมายถึง สมาคมอ่ืนใดที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งท าหน้าที่หลักในการเป็นองค์กรก ากับดูแลสมาชิก (Self-Regulatory Organization/ SRO) ทั้งใน
และต่างประเทศ 

(ป) “ส ำนักงำน ก.ล.ต.” หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ผ) “ส ำนักหักบัญชี” หมายถึง บริษัท ส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรือบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรอ่ืนใดซึ่ง

ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นศูนย์กลางการช าระราคา รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการช าระราคา
และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

(ฝ) “หน่วยงำนก ำกับดูแลต่ำงประเทศ” หมายถึง หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายอ่ืนใดในท านองเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนของต่างประเทศ 

(พ) “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุสุดวิสัยตามที่ได้ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(ฟ) “เหตุแห่งกำรผิดนัด” หมายถึงเหตุตามที่ก าหนดในข้อ 11 
(ภ) “เอกสำรธุรกรรม” หมายถึง เอกสารเปิดบัญชีลูกค้า ข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ข้อก าหนดเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกรรมแต่ละประเภท สัญญาจ าน า คู่มือนักลงทุน เอกสารชี้แจง เอกสารเปิดเผยความเสี่ยง รวมทั้งเอกสาร 
แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทั้งหมด 

(ม) “เอกสำรรำยงำน” หมายถึง ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ เอกสารยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า และ/หรือหนังสือยืนยันการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือเอกสารยืนยันการท าธุรกรรมอ่ืนใด และ/หรือ 
รายงานการลงทุนประจ าเดือน (Monthly Statement) รวมถึงข้อมูล รายงาน และเอกสารอื่นใด 

2.2 เว้นแต่จะได้นิยามเป็นอย่างอ่ืนโดยชัดแจ้งในข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือปรากฏเจตนารมย์เป็นอย่างอ่ืน ให้ถ้อยค า
ทั้งหมดในข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ค า
นิยามตามที่ก าหนดในข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ค า
นิยามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ 

2.3 การอ้างถึงกฎหมายหรือบทบัญญัติของกฎหมายใด ให้หมายความรวมถึงการแก้ไขหรือการตรากฎหมายขึ้นใหม่ หรือ
บทบัญญัติกฎหมายที่ออกและใช้มีผลบังคับใช้แทนกฎหมายนั้นๆ รวมทั้งกฎเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆ ที่ออกภายใต้
กฎหมายนั้น 

2.4 หัวข้อที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่มีผลต่อการตีความข้อความใน
ข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้แต่อย่างใด 

2.5 ในกรณีที่ลูกค้าเป็นกลุ่มบุคคลมากกว่าหนึ่งบุคคลขึ้นไป โดยการเปิดบัญชีร่วมเพื่อการท าธุรกรรมกับบริษัทฯ บุคคล
ดังกล่าวจะถือเป็นลูกหนี้ร่วม โดยจะต้องรับผิดร่วมกันและแทนกันภายใต้ข้อก าหนด เง่ือนไขของข้อก าหนดและเงื่อนไข
ฉบับนี้ 

3. เอกสำรธุรกรรม 
3.1 กำรใช้บังคับเอกสำรธุรกรรม 

(ก) ลูกค้าตกลงว่าข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะใช้บังคับกับธุรกรรมทุกประเภทที่ลูกค้าได้เข้าท ากับบริษัทฯ (ไม่ว่าจะ
เป็นธุรกรรมที่ได้เข้าท าในวันที่ของข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ หรือในภายหน้า) ในกรณีที่ลูกค้าเข้าท าหรือมีค าสั่งให้
บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมใดๆ เพิ่มเติม ลูกค้าตกลงว่า ลูกค้ายินยอมผูกพันในข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึง
ข้อก าหนดเฉพาะที่ก าหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทนั้นๆ โดยลูกค้าไม่จ าเป็นต้องเข้าท าหรือลงนาม
ในข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ หรือเอกสารใดๆ เพ่ิมเติมอีก อย่างไรก็ดี เพ่ือเป็นหลักฐานการยืนยันธุรกรรม บริษัทฯ 
อาจก าหนดให้ลูกค้าเข้าท าหรือลงนามเอกสารยืนยันธุรกรรมดังกล่าว ก่อนหรือในภายหลังการเข้าท าหรือการมีค าสั่ง
ให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมได้ 

(ข) ลูกค้ำตกลงว่ำลูกค้ำยอมผูกพันตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขฉบับน้ี รวมถึงข้อก ำหนดเพิ่มเติมส ำหรับ
ธุรกรรมแต่ละประเภทตำมท่ีได้ก ำหนดแนบท้ำยข้อก ำหนดและเงื่อนไขฉบับน้ี โดยข้อก ำหนดเพิ่มเติม
ส ำหรับธุรกรรมแต่ละประเภทจะใช้บังคับกับลูกค้ำเฉพำะในกรณีท่ี (ก) ลูกค้ำได้มีกำรตกลงเข้ำท ำและ/
หรือเข้ำท ำธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องดังกล่ำวด้วยวิธีกำรท่ีก ำหนดในข้อก ำหนดเพิ่มเติมส ำหรับธุรกรรมแต่ละ
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ประเภท หรือตำมท่ีบริษัทฯ ก ำหนด และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำไม่ว่ำจะในรูปแบบที่
เป็นลำยลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตำม ท้ังน้ี หำกมีกำรก ำหนดข้อก ำหนดเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกรรม
ประเภทอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจำกท่ีได้ระบุหรือรวมไว้ในข้อก ำหนดและเงื่อนไขฉบับน้ี บริษัทฯ จะส่ง
เฉพำะข้อก ำหนดเพิ่มเติมดังกล่ำวให้แก่ลูกค้ำ โดยข้อก ำหนดเพิ่มเติมดังกล่ำวจะใช้บังคับกับลูกค้ำเฉพำะ
ในกรณีท่ีลูกค้ำได้มีกำรเข้ำท ำธุรกรรมเพิ่มเติมดังกล่ำวน้ันกับบริษัทฯ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรให้บริกำรธุรกรรมท้ังหมดหรือบำงประเภท หำกบริษัทฯ เห็นว่ำ
ลูกค้ำไม่มีควำมเหมำะสมเพียงพอในกำรท ำธุรกรรม หรือกำรให้บริกำรของบริษัทฯ อำจขัดหรือแย้งต่อ
กฎหมำย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้ำไม่มีสิทธิในกำรเรียกร้องให้บริษัทฯ รับ
ผิดต่อควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกกำรปฏิเสธกำรให้บริกำรของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีท่ีเกิดข้ึนโดยกำรจง
ใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของบริษัทฯ กรรมกำร พนักงำน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ 

(ค) ลูกค้าตกลงว่า ข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ ข้อก าหนดและเง่ือนไขเพ่ิมเติมส าหรับธุรกรรมแต่ละประเภททั้งหมด (ไม่
ว่าจะได้ระบุไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือที่จะได้ส่งให้แก่ลูกค้าเพิ่มเติมในภายหน้า) เอกสารเปิดบัญชี 
รวมทั้งเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทั้งหมด จะถือรวมเป็นสัญญาเดียวกันโดยจะระบุรวมเรียก
ภายใต้ค านิยามว่า “เอกสำรธุรกรรม”  

(ง) ในการเข้าท าธุรกรรมระหว่างคู่สัญญานั้น เมื่อได้มีการตกลงและยืนยันจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายว่าจะเข้าท า
ธุรกรรมดังกล่าว (ไม่ว่าการตกลงและยืนยันดังกล่าวจะท าเป็นลายลักษณ์อักษร กระท าผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือในรูปแบบอ่ืนใดตามที่บริษัทฯ ก าหนด) จะถือว่าธุรกรรมดังกล่าวนั้นมีผลผูกพัน
คู่สัญญาทันทีที่ได้มีการตกลงและยืนยันดังกล่าว และบริษัทฯ มีสิทธิยึดถือและด าเนินการตามค าสั่งหรือความ
ตกลงและยืนยันที่ได้รับจากลูกค้าตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร แม้ว่าในเวลาที่ได้ยืนยันแล ะตกลงดังกล่าวนั้น 
ลูกค้าอาจยังมิได้ลงนามในเอกสารใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม และแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมก็ตาม  

(จ) ในกรณีที่ข้อความในข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ขัดแย้งกับข้อความในข้อก าหนดเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
ที่ลูกค้าเข้าท า ให้ข้อความที่ก าหนดในข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ลูกค้าเข้าท านั้นใช้บังคับ ทั้งนี้ให้
ใช้บังคับเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องกับเฉพาะธุรกรรมที่ลูกค้าเข้าท านั้น อย่างไรก็ดีเพื่อมิให้เกิดข้อโต้แย้ง ในกรณีที่
ข้อความใดในข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นการขยายหรือเพิ่มเติมข้อตกลงในข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกรรมแต่ละประเภท หรือข้อตกลงใดในข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทเป็นการขยาย
หรือเพิ่มเติมข้อตกลงในข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ กรณีดังกล่าวไม่ถือว่าข้อตกลงนั้นขัดกัน  

(ฉ) ในกรณีที ่ลูกค้าได้เข้าท าหรือลงนามในสัญญา แบบฟอร์ม หรือข้อก าหนดและเงื ่อนไขใดๆ เกี ่ยวกับการ
ให้บริการด้านการเงิน หรือธุรกรรมใดๆ ก่อนที่จะเข้าท าและลงนามในข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมทั้ง
เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่าข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นค วาม
ตกลงทั้งหมดระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ และให้ใช้บังคับแทนข้อตกลงและความตกลงใดๆ ระหว่างลูกค้าและ
บริษัทฯ ที่มีขึ้นก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง  

3.2 กำรเปิดบัญชีเพื่อกำรท ำธุรกรรม 
(ก) เพ่ือการด าเนินการในการท าธุรกรรมภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ ลูกค้าตก

ลงกรอกแบบฟอร์มและลงนามในเอกสารเปิดบัญชีลูกค้า หนังสือมอบอ านาจ หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ตามแบบที่บริษัทฯ ก าหนด รวมถึงส่งมอบเอกสารประกอบอ่ืนๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ซึ่ง
รวมถือเป็นส่วนหนึ่งของ “เอกสำรธุรกรรม” ให้ครบถ้วน และเม่ือบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารธุรกรรม และตกลง
เปิดบัญชีให้ลูกค้าแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบพร้อมจัดส่งเลขที่บัญชีเพ่ือใช้ในการท าธุรกรรมของลูกค้าภายใต้
ข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ รวมถึงเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “บัญชีเพื่อกำรท ำธุรกรรม”)  
ลูกค้าได้อ่านและรับทราบการชี้แจงจากพนักงานบริษัทฯ ถึงกฎหมาย ข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการ
ด้านการเงิน รวมทั้งเอกสารธุรกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นอย่างดีแล้วและตกลงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

(ข) ลูกค้าตกลงที่จะโอนเงินสดของลูกค้ามายังบริษัทฯ ในบัญชีเงินฝากที่อยู่ในชื่อของบริษัทฯ เพ่ือลูกค้าหรือบัญชีอ่ืนของ
บริษัทฯ ตามรายละเอียดของชื่อและหมายเลขบัญชีที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกค้า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บัญชีของ
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บริษัทเพื่อลูกค้ำ”) ตามจ านวน วิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ ก าหนด ไม่ว่าจะเป็นการน าฝากเพ่ือเปิดบญัชี 
หรือเป็นการน าฝากเพิ่มเติมครั้งใดๆ รวมถึงเงินฝากเพิ่มที่มาจากเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ หรือเงินอ่ืนๆ (ซึ่ง
รวมถึงดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับจากเงินที่ลูกค้าน ามาฝากหรือมอบไว้กับบริษัทฯ ดังกล่าวด้วย) รายละเอียดปรากฏ
ตามหลักฐานการรับเงินซ่ึงบริษัทฯ ได้ออกให้แก่ลูกค้าเป็นคราวๆ ไป  

 (ค) ลูกค้าตกลงให้มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่อยู่ในชื่อของลูกค้าตามรายละเอียดของชื่อและหมายเลขบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ ซึ่งลูกค้าได้ท าหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากมอบไว้ให้แก่ธนาคารหรือท าวิธีการ
อ่ืนใดเพ่ือยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว และด ารงเงินฝาก ให้เพียงพอต่อการช าระหนี้สินที่มีอยู่
กับบริษัทฯ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บัญชีธนำคำรเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท”) ตามวิธีการ และภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทฯ ก าหนด และโดยที่ลูกค้าและบริษัทฯ หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีภาระผูกพันในการช าระหนี้และ /หรือ
ภาระผูกพันต่อกันตามข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินหรือสัญญาหรือบัญชีอ่ืนใดที่ลูกค้าท า
หรือมีอยู่กับบริษัทฯ ลูกค้าและบริษัทฯ ต่างตกลงยินยอมให้ธนาคารที่ลูกค้าแจ้งไว้ต่อบริษัทฯ หักเงินจากบัญชี
ธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทดังกล่าวได้โดยถือว่าเป็นวิธีการช าระหนี้และ/หรือภาระผูกพันของลูกค้าต่อ
บริษัทฯ หรือของบริษัทฯ ต่อลูกค้าโดยชอบตามข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการดา้นการเงิน โดยคู่สัญญา
ทุกฝ่ายต่างทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อก าหนดต่างๆ ที่ธนาคารก าหนดไว้โดยชัดเจนแล้ว ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ
คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จะช าระหนี้โดยวิธีอ่ืน 
ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการหักเงิน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินจากบัญชีธนาคาร
เพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท และ/หรือหักจากเงินที่บริษัทฯ จะต้องน าเข้าบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับ
บริษัท หรือช าระโดยวิธีอ่ืนตามที่บริษัทฯ จะเป็นผู้ก าหนด ทั้งนี้ ให้ถือว่าเงินที่ลูกค้าได้รับเม่ือรวมกับค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ได้หักไว้เป็นเงินที่ลูกค้าได้รับไว้เต็มจ านวน หรือให้ถือว่าเงินที่หักจากบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชี
อัตโนมัติกับบริษัทเข้าบัญชีบริษัทฯ เม่ือหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องช าระแล้วนั้น เป็นจ านวนเงินที่
บริษัทฯ ได้รับช าระหนี้ แล้วแต่กรณี 

(ง) บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจในการตกลงหรือปฏิเสธการเปิดบัญชีเพื่อการท าธุรกรรมให้กับลูกค้าและในการก าหนด
จ านวนและประเภทบัญชีเพ่ือการท าธุรกรรมของลูกค้าโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ลูกค้าทราบ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจ 
(แต่ไม่มีข้อผูกพัน) ที่จะท าการเปลี่ยนแปลงจ านวนและประเภทบัญชีเพื่อการท าธุรกรรมของลูกค้า 

3.3 วงเงินกำรท ำธุรกรรม 
เพื่อการท าธุรกรรมภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมของ
ธุรกรรมแต่ละประเภท บริษัทฯ จะก าหนดวงเงินการท าธุรกรรมให้กับลูกค้า โดยลูกค้าจะด าเนินการท าธุรกรรมได้ภายใน
วงเงินการท าธุรกรรมที่บริษัทฯ เป็นผู้ก าหนดโดยดุลพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงวงเงินการท าธุรกรรม
ดังกล่าวได้โดยไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้า  
การก าหนดวงเงินการท าธุรกรรมข้างต้นมิให้ถือเป็นการจ ากัดความรับผิดของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงภายใต้หรือเกี่ยวเนื่องกับ
ข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ รวมถึงข้อก าหนดเพ่ิมเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท 

3.4 กำรใช้สิทธิหักกลบลบหน้ีใดๆ ภำยใต้เอกสำรธุรกรรม 
คู่สัญญามีสิทธิหักกลบลบหนี้ ส าหรับหนี้ทุกประเภทที่ถึงก าหนดช าระภายใต้เอกสารธุรกรรมเพื่อช าระหนี้ใดๆ ภายใต้
เอกสารธุรกรรมทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่ว่าหนี้ระหว่างคู่สัญญาดังกล่าวจะต้องท าการช าระ ณ สถ านที่ หรือด้วยเงินสกุลใดๆ 
ในกรณีที่หนี้ระหว่างคู่สัญญาต้องช าระเป็นเงินสกุลต่างกัน บริษัทฯ อาจท าการหักกลบลบหนี้โดยเปลี่ยนสกุลเงินของ
หนี้ใดหนี้หนึ่งดังกล่าวให้เป็นสกุลเงินเดียวกับหนี้อีกรายโดยใช้อัตราตลาดที่ใช้ทางธุรกิจตามปกติ และในกรณีที่เกิด
เหตุแห่งการผิดนัดภายใต้เอกสารธุรกรรม คู่สัญญาตกลงให้หนี้ของคู่สัญญาที่มีต่อกัน ถึงก าหนดช าระทันที และ
คู่สัญญามีสิทธิหักกลบลบหนี้ส าหรับหนี้ดังกล่าวได้โดยทันที   
เมื่อคู่สัญญาด าเนินการหักกลบลบหนี้แล้ว หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ต้องช าระเงินจ านวนใดๆ ให้แก่กันตาม
เอกสารธุรกรรม ให้จ านวนเงินที่ต้องช าระต่อกันนั้นถือว่าได้รับการช าระและปลดภาระหนี้สินในการช าระเงินระหว่าง
กันโดยการหักกลบลบหนี้ดังกล่าว และให้คู่สัญญาที่มีหน้าที่ช าระเงินในจ านวนที่เหลือ ช าระเพียงจ านวนเงินสุทธิที่พึง
ต้องช าระต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน  
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ทั้งนี้ ข้อ 3.4 นี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีที่ลูกค้ามีค าสั่งให้บริษัทฯ ซื้อหลักทรัพย์และขายหลักทรัพย์นั้นโดยที่ยังมิได้ช าระ
ราคาค่าซื้อหลักทรัพย์นั้น โดยลูกค้าจะต้องช าระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ก่อน บริษัทฯ จึงจะช าระเ งินค่าขายหลักทรัพย์
ให้แก่ลูกค้า 

3.5 กำรใช้สิทธิบังคับหลักประกันส ำหรับหน้ีสินท้ังหมดของลูกค้ำภำยใต้เอกสำรธุรกรรม 
ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระท าได้ ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับหลักประกันที่ก าหนดในข้อ 8 (หลักประกัน) ของข้อก าหนด
และเงื่อนไขฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงว่าหลักประกัน (รวมทั้ง หลักทรัพย์ เงินสด หรือทรัพย์สินอ่ืนใด) ที่บริษัทฯ ก าหนดให้น ามา
วางเพื่อเป็นประกันการซื้อขาย และ/หรือการช าระหนี้ส าหรับการท าธุรกรรมใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรมใดๆ ให้แก่บริษัทฯ นั้น 
ให้หลักประกันดังกล่าวถือเป็นหลักประกันการซื้อขาย และ/หรือการช าระหนี้ของลูกค้าส าหรับหนี้สินทุกประเภทของลูกค้า
ภายใต้เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่านายหน้า ค่าภาษีอากร ดอกเบี้ย เงินทดรองจ่าย ค่า
ด าเนินการ ตลอดจนค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ และค่าเสียหายทั้งปวงที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นภายใต้บัญชี
ตามข้อตกลงแห่งเอกสารธุรกรรมใดๆ  และ/หรือสัญญา หรือบัญชีอ่ืนใดที่ลูกค้าท าหรือมีอยู่กับบริษัทฯ  และให้บริษัทฯ 
สามารถด าเนินการเกี่ยวกับหลักประกันดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 8  

4. ค ำรับรองและค ำยืนยัน 
4.1 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และประเพณีปฏิบัติในการท าธุรกรรมใดๆ ตาม

ข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ ตามที่ ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หน่วยงานก ากับดูแลต่างประเทศ  และ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหักบัญชีและ/หรือหน่วยงาน องค์กร สมาคม
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์อ่ืนใด และหน่วยงานที่ก ากับดูแลอ่ืนใดของรัฐ (ทั้งในและ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง) เช่น หน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลตนเองและสมาชิก  (Self-Regulatory Organization) ก าหนดเป็น
อย่างดี และลูกค้าจะด าเนินการใดๆ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตตามปกติวิสัยของนักลงทุนทั่วไปที่ควรกระท า ไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อระบบของการท าธุรกรรมแต่ละประเภทไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่อาศัยช่องทางหรือเหตุการณ์อันผิดปกติวิสัยที่ควรจะเป็น
หรือความบกพร่องของระบบเพ่ือหาประโยชน์ส่วนตน (รวมเรียกว่า “พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์”) 

4.2 ลูกค้าขอรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีความสามารถในการเข้าท า การช าระหนี้ และการปฏิบัติตามหน้าที่ต่างๆ อันเกิดขึ้นภายใต้
เอกสารธุรกรรมทั้งหมด และลูกค้าท าเพ่ือตนเองมิได้กระท าในฐานะตัวแทนของบุคคลอ่ืน 

4.3 ลูกค้ามีความสามารถและอ านาจตามกฎหมาย และได้ด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าท าและปฏิบัติ
ภาระหน้าที่ของตนภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของเอกสารธุรกรรมทั้งหมดได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

4.4 เอกสารธุรกรรม เป็นสัญญาที่มีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ และมีผลผูกพันที่สามารถใช้บังคับกับลูกค้าให้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
และเงื่อนไขของสัญญา เว้นแต่กรณีที่การบังคับใช้สัญญาอาจถูกจ ากัดโดยกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการหรือ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในลักษณะเดียวกันซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิของลูกค้าโดยทั่วไป 

4.5 ลูกค้าได้อ่านและรับทราบคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงเพื่อการท าธุรกรรมแต่ละประเภทตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
และ/หรือที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และตกลงที่จะปฏิบัติตามคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงดังกล่าว 

4.6 การเข้าท าข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือการปฏิบัติหน้าที่ของลูกค้าตามเอกสารธุรกรรมไม่เป็นการละเมิดหรือจะไม่เป็น
การละเมิดหรือท าให้มีผลเป็นการขัดหรือผิดข้อก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) ข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ค าพิพากษา ค าวินิจฉัยหรือค าสั่งหรือค าบังคับของหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) ซึ่งมีผลผูกพันต่อ
ลูกค้า (2) เอกสารหรือสัญญาอ่ืนใดที่ลูกค้าเป็นคู่สัญญาหรือมีผลผูกพันลูกค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้า 

4.7 ในวันที่มีการส่งมอบข้อมูลและเอกสารให้กับบริษัทฯ ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่ลูกค้าได้ให้ ไว้กับบริษัทฯ เป็นข้อมูลและ
เอกสารที่เป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้องทุกประการและไม่มีข้อความที่จะท าให้บริษัทฯ ส าคัญผิดแต่ประการใด และ ณ วันที่
ท าเอกสารธุรกรรม ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดยังคงเป็นข้อมูลและเอกสารที่เป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้องทุกประการและไม่
มีข้อความที่จะท าให้บริษัทฯส าคัญผิดแต่ประการใด บริษัทฯ มีสิทธิยึดถือข้อมูลและเอกสารดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ลูกค้าไม่ได้
ปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เป็นสาระส าคัญ ซ่ึงหากลูกค้าได้เปิดเผยให้กับบริษัทฯ แล้ว อาจมี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ ในการเข้าท าเอกสารธุรกรรม 
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4.8 ลูกค้ามีสิทธิโดยสมบูรณ์และเป็นเจ้าของผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมดที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ตามเอกสาร
ธุรกรรม และทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าวปราศจากการจ าน า จ านอง ภาระติดพัน สิทธิยึดหน่วงหรือส่วนได้เสียในทาง
หลักประกันอ่ืนๆ หรือภาระติดพันหรือส่วนได้เสียอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืนนอกจากตามที่ลูกค้าได้แจ้งเป็นลายลกัษณ์
อักษรต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ลูกค้าแล้วล่วงหน้า 

4.9 ไม่มีคดีความ การด าเนินคดี การพิจารณาคดีหรือการด าเนินการใดๆ ที่อาจเกิดหรือมีขึ้นกับลูกค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้าใน
ชั้นศาล ศาลยุติธรรม อนุญาโตตุลาการ หรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) ซึ่งมีผลหรืออาจจะ
มีผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์หรือการใช้บังคับได้ของเอกสารธุรกรรม หรือความสามารถของลูกค้าที่
จะปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนที่เกี่ยวกับเอกสารธุรกรรม 

4.10 ไม่มีเหตุแห่งการผิดนัดหรือเหตุอ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิดเป็นเหตุแห่งการผิดนัดซึ่งได้เกิดขึ้นและก าลังด าเนินอยู่ในส่วนของลูกค้า 
และการเข้าท าข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือการปฏิบัติหน้าที่และภาระผูกพันของลูกค้าภายใต้ เอกสารธุรกรรมจะไม่
ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดเหตุแห่งการผิดนัด 

4.11 ลูกค้าตกลงให้ถือว่าข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้แจ้งต่อหรือมอบไว้แก่บริษัทฯ ก่อนวันที่ลงนามในข้อก าหนดและเง่ือนไข
ฉบับนี้ หรือหลังจากที่มีการลงนามในข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ว่าโดยการที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกค้าหรือผู้กระท าการ
แทนลูกค้า หรือที่บริษัทฯ ได้รับผ่านชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจ าตัว (PIN ID) ของลูกค้า 
มีความถูกต้องสมบูรณ์ และมีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ แม้ว่าจะมีการจัดท า และ/หรือ จัดส่งข้อมูลหรือหลักฐานใดๆ ใน
รูปแบบของเอกสารให้แก่บริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม ตลอดจนยินยอมสละสิทธิในการเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบใดๆ หาก
ปรากฏว่าข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับดังกล่าวผิดพลาด คลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นปัจจุบันไม่ว่าด้วยเหตุประการใด 

4.12 ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่าบริษัทฯ อาจก าหนดให้ลูกค้าจัดท าและลงนามในค าขอใช้บริการ หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
หรือเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใดๆ เพิ่มเติมหรือเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามเงื่อนไขและแบบที่บริษัทฯ ก าหนด พร้อมทั้ง
จัดส่งค าขอใช้บริการ หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือเอกสาร และ/หรือ หลักฐานดังกล่าว ให้แก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลา
ที่บริษัทฯ ก าหนดก็ได้ 

4.13 ลูกค้าเข้าท าข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ รวมทั้งธุรกรรมต่างๆ ในฐานะตัวการและมิใช่ใน
ฐานะตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ 

4.14 ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที หากค ารับรองใดๆ ข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่
เป็นความจริง ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องอย่างมีนัยส าคัญด้วยประการใดๆ แต่ทั้งนี้ หน้าที่ของลูกค้าในการแจ้งให้บริษัทฯ 
ทราบดังกล่าวไม่ถือเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนในการที่บริษัทฯ จะด าเนินการใดๆ เม่ือเกิดกรณีมีการเปลี่ยนแปลง ไม่เป็นความ
จริง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องอย่างมีนัยส าคัญดังกล่าวเกิดขึ้น 

4.15 ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทฯ อาจก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าธุรกรรม หรือการท าธุรกรรมผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อก าหนดที่มากหรือสูงกว่าหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การท าธุรกรรม หรือการท าธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ส านักหักบัญชี หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก าหนด 
ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับการท า
ธุรกรรม หรือการท าธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทฯ ก าหนดขึ้นดังกล่าวในเวลาใดก็ได ้โดยให้อยู่ในดุลพินิจของบรษิทั
ฯ ในการด าเนินการดังกล่าวโดยไม่จ าต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อนแต่อย่างใด และเม่ือ
บริษัทฯ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อก าหนดดังกล่าวแล้ว ให้หลักเกณฑ์ มาตรการ หรือ
ข้อก าหนดที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับการท าธุรกรรมของลูกค้าที่ด าเนินการภายหลังการ
นั้น  

4.16 ในกรณีที่บริษัทฯ ตกลงเข้าท าธุรกรรมใดๆ ในนามของลูกค้าโดยใช้เงินสกุลอ่ืนที่ไม่ใช่เงินบาท ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามอัตรา
ที่ตกลงกัน ณ เวลาที่ท าการแลกเปลี่ยนเงินของลูกค้า ระหว่างบริษัทฯ กับธนาคารของบริษัทฯ คู่สัญญาของบริษัทฯ หรือส านัก
หักบัญชี เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนเป็นลายลักษณ์อักษร  

4.17 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ท าการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ในลักษณะเดียวกัน รวมถึงการบันทึกข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ โดยอาจมีหรือไม่มีเสียงอุปกรณ์เตือนโดยอัตโนมัติ และยินยอมให้เทปเสียงหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึก
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การสนทนานั้นเป็นหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับข้อเท็จจริง การท าค าสั่ง หรือด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรม หรือเกี่ยวข้องกับ
เอกสารธุรกรรมของลูกค้า  และให้บริษัทฯ มีสิทธิยึดถือปฏิบัติและด าเนินการตามค าสั่ง แนวทาง ค าบอกกล่าวใดๆ ผ่านทาง
โทรศัพท์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านวิธีการ หรือสื่อกลางใดๆ ตามที่บริษัทฯ และลูกค้าได้ตกลงกัน ซึ่งบริษัทฯ เชื่อ
โดยสุจริตว่าได้ส่งมาจากลูกค้าหรือบุคคลผู้ซึ่งได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทนลูกค้ า ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจสอบถามข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า หรืออ านาจของบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากลูกค้า (แต่บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ที่
จะต้องด าเนินการดังกล่าว) และลูกค้ายอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามค าสั่งของลูกค้าทุกประการ ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบและ
ตกลงให้บริษัทฯ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ส านักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืนใด (ก) ใช้เทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรือข้อความจาก
เทปบันทึกดังกล่าวได้ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่บริษัทฯ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส านักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานก ากับดูแลเห็นว่าเหมาะสม 
(ข) น าเทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรือข้อความจากเทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวมาใช้เป็นหลัก ฐานในการด าเนิน
ธุรกรรม หรือในข้อพิพาทที่เกิดขึ้นหรือข้อพิพาทที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า และ (ค) เปิดเผยเทปบันทึกการ
สนทนาดังกล่าวหรือข้อความจากเทปบันทึกเพื่อให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด หรือปฏิบัติตามค าสั่งศาล หรือ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดเผยต่อก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ตลาดหลักทรัพย์ 
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส านักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หน่วยงานก ากับดูแล และที่ปรึกษาของบริษัทฯ เพ่ือใช้ใน
การด าเนินการที่เกี่ยวกับธุรกรรม หรือใช้ส าหรับบริษัทฯ ในการปรับปรุงระบบการด าเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ 

4.18 เพื่อให้กำรบริกำรมีประสิทธิภำพ และเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ลูกค้ำ บริษัทฯ จะประกำศรำยละเอียด
เกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยลูกค้ำรับทรำบและเข้ำใจว่ำ ลูกค้ำมีหน้ำท่ีจะต้องเข้ำ
ตรวจสอบรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมน้ันๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ 

5. กฎและระเบียบ 
5.1 การด าเนินการใดๆ ซึ่งเกี่ยวกับธุรกรรมนั้นจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และประเพณีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการท าธุรกรรมดังกล่าว 

โดยลูกค้าตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและประเพณีปฏิบัติดังกล่าว 
5.2 ในกรณีที่ลูกค้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนดใดๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารธุรกรรมใดๆ และการฝ่าฝืนดังกล่าวส่งผล

ให้บริษัทฯ เสียหาย หรือต้องรับผิดในการช าระค่าปรับ หรือถูกลงโทษจากหน่วยงานที่ก ากับดูแล ลูกค้าตกลงรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ส าหรับค่าปรับหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่บริษัทฯ ก าหนด 
นับจากวันที่ถึงก าหนดช าระหรือวันที่บริษัทฯ ได้ช าระเงินดังกล่าวจนถึงวันที่บริษัทฯ ได้รับช าระเงินจากลูกค้าจนครบถ้วน 

5.3 ในกรณีที่การด าเนินธุรกรรมใดๆ หรือการให้บริการทางการเงินใดๆ นั้นกลายเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ อาจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้  
(ก) แจ้งให้ลูกค้าทราบ และยกเลิกธุรกรรมและ/หรือการด าเนินการที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว และ/หรือ 
(ข) บอกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นโดยให้การบอกเลิกธุรกรรมนั้นมีผลตามก าหนดเวลาที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้แก่

ลูกค้า โดยให้ผลของการบอกเลิกธุรกรรมนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 15 ของข้อก าหนดและเงื่อนไข
ฉบับนี้ 

6. ค ำส่ังและรำยงำน  
6.1 ในการท าค าสั่ง หรือการด าเนินการใดๆ ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ ข้อก าหนดเพ่ิมเติมของแต่ละธุรกรรม และเอกสาร

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอ่ืนใด ลูกค้าจะได้มีค าสั่งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือไม่ว่าจะโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือโดย
วิธีการอ่ืนใดซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเพณีปฏิบัติของการท าค าสั่ง เพื่อจะให้บริษัทฯ ด าเนินการเป็นครั้งคราวนั้น 
หรือโดยการบันทึกค าสั่งผ่านอินเทอร์เน็ต โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามค าสั่งของลูกค้าดังกล่าว ทั้งนี้  
(ก) หากเป็นค าสั่งโดยลายลักษณ์อักษร ลูกค้าจะต้องปฏิบัติโดยท าเป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทฯ ก าหนดหรือ

ยอมรับเป็นกรณีไป  
(ข) หากเป็นค าสั่งโดยวาจาหรือทางโทรศัพท์ ลูกค้าจะต้องมีค าสั่งโดยตรงไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และจะถือ

เป็นค าสั่งโดยชอบตามข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท เมื่อ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้รับทราบค าสั่งนั้นโดยชัดเจนและปราศจากข้อสงสัยแล้ว  
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(ค) หากเป็นการท าธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึง
ข้อก าหนดเพิ่มเติมของแต่ละธุรกรรม และข้อก าหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์ (ถ้ามี) ที่ใช้บังคับในระหว่างอายุ
ของข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท  

(ง) การมีค าสั่งดังกล่าวเกิดจากดุลพินิจและการตัดสินใจของลูกค้าเอง  
(จ) ลูกค้าตกลงรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจเพื่อปฏิเสธการด าเนินการใดๆ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ

อย่างใดต่อลูกค้าหากบริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการตามค าสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
6.2 เว้นแต่จะได้มีการตกลงระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าเป็นอย่างอ่ืน บริษัทฯ จะด าเนินการจัดส่งเอกสารรายงานให้แก่ลูกค้า โดย

บริษัทฯ จะแจ้งเป็นหนังสือให้แก่ลูกค้าทราบทางไปรษณีย์หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(Email) ตามที่อยู่ส าหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ตามที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์จะรับเอกสารรายงาน
ดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่บริษัทฯ ก าหนด ในกรณีดังกล่าวลูกค้าตกลงและยอมรับว่าการส่งข้อมูลใน
รูปแบบดังกล่าว ถือเป็นการส่งเอกสารรายงานให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้วโดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการจัดส่งเอกสารรายงานใน
รูปแบบเอกสารทางไปรษณีย์ให้แก่ลูกค้าอีกครั้งหนึ่ง และลูกค้าตกลงผูกพันตนตามข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับ
เอกสารรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ 
รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภททุกประการ เม่ือลูกค้าได้รับเอกสารรายงานดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะต้อง
ตรวจสอบรายการทั้งหมดและแจ้งการแก้ไขหรือโต้แย้งข้อผิดพลาดรายการใดๆ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารรายงาน หากลูกค้าไม่แจ้งแก้ไขหรือโต้แย้งข้อผิดพลาดรายการใดๆ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในเอกสารรายงาน
ดังกล่าว ให้ถือว่า เอกสารรายงานที่บริษัทฯ จัดท าและส่งมอบให้เป็นหลักฐานที่ถูกต้อง และให้ถือว่าลูกค้ าสละสิทธิที่จะท า
การโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และได้ยอมรับความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารรายงานดังกล่าว 

 การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเอกสารรายงานจากวิธีการส่งทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือกลับกัน ให้ท าโดยการที่ลูกค้าแจ้งความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อเม่ือลูกค้าได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วเท่านั้น 

 ในกรณีที่ปรากฏแก่บริษัทฯ โดยชัดแจ้งว่าเอกสารรายงานไม่สามารถส่งไปยังที่อยู่ส าหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email 
Address) ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ไม่ว่าด้วยเหตุใด (รวมถึงกรณีที่ลูกค้าแจ้งความจ านงขอรับเอกสารรายงานทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) มากกว่า 1 ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์) บริษัทฯ จะท าการส่งเอกสารรายงานในรูปแบบเอกสาร
ทางไปรษณีย์เพียง 1 ฉบับ ตามที่อยู่ในการรับส่งเอกสารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยอมรับว่าใบยืนยันการท า
ธุรกรรม (Confirmation Note) หรือเอกสารรายงานซึ่งออกโดยบริษัทฯ หลังจากที่มีการท าธุรกรรมในบัญชีลูกค้า ถือเป็น
หลักฐานที่เชื่อถือได้ถึงการท าธุรกรรม จ านวนเงินที่บริษัทฯ ได้ทดรองจ่ายให้แก่ลูกค้าในการท าธุรกรรม และเงินที่ได้รับจาก
การท าธุรกรรมตามที่ระบุไว้ในใบยืนยันการท าธุรกรรม (Confirmation Note) หรือเอกสารรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ เว้นแต่ลูกค้า
จะได้โต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบยืนยันการท าธุรกรรม (Confirmation 
Note) หรือเอกสารรายงาน ในส่วนของข้อมูลการซื้อขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ให้อ้างอิงจากรายงานที่บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดท า โดยบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและไม่
รับผิดชอบว่าลูกค้าจะได้รับรายงานข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ หรือได้รับรายงานข้อมูลดังกล่าวล่าช้า 

6.3 บริษัทฯ มีสิทธิปรับปรุงเอกสารรายงานเป็นครั้งคราว หากมีความผิดพลาดหรือข้อผิดหลงใดๆ  ในเอกสารรายงานดังกล่าว 
โดยบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อไป 

6.4 ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ หากลูกค้าไม่ได้รับเอกสารรายงานที่ลูกค้าควรได้รับตามปกติ 
6.5 ค าสั่งใดๆ ของลูกค้าจะมีผลต่อเม่ือบริษัทฯ ได้รับค าสั่งนั้นแล้ว และค าสั่งใดๆ ของลูกค้าให้มีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีการ

ยกเลิกหรือแทนที่โดยค าสั่งอ่ืนในภายหลัง ทั้งนี้ ค าสั่งของลูกค้ายังคงมีผลบังคับใช้จน ณ สิ้นวันดังกล่าว เว้นแต่จะได้ตกลงกัน
ไว้เป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ ตามแต่ประเภทของธุรกรรมตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ
ส านักหักบัญชีก าหนด และเท่าที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อลูกค้าว่าบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะประกอบธุรกิจได้  และลูกค้าตกลงเป็น
ผู้รับความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการสั่งหรือค าสั่งของลูกค้า ไม่ว่าโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เองทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิที่จะระงับการ
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ด าเนินการตามค าสั่งดังกล่าว จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับการยืนยันค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า และในกรณีดังกล่าว
บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้าไม่ว่ากรณีใดๆ 

6.6 บริษัทฯ มีสิทธิในการยึดถือค าสั่ง แนวทาง ค าบอกกล่าวใดๆ หรือการติดต่ออย่างอ่ืนซึ่งบริษัทฯ เช่ือโดยสุจริตว่าได้ส่งมาจาก
ลูกค้าหรือบุคคลผู้ซึ่งได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทนลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงรับผิดและชดใช้บรรดาค่าเสียหาย ความ
สูญเสีย ค่าใช้จ่ายในต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมทั้งค่าทนายความ) รวมถึงการฟ้องร้อง การเรียกร้อง หรือการร้องเรียนใดๆ 
ที่บริษัทฯ ได้รับหรืออาจมีขึ้นอันเนื่องมาจากการยึดถือและการปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวโดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพัน
ตามค าสั่งของลูกค้าทุกประการ 

6.7 บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจเพื่อปฏิเสธการด าเนินการใดๆ เว้นแต่ในกรณีที่ลูกค้ามีค าสั่งให้บริษัทฯ ด าเนินการช าระบัญชีของ
ลูกค้า ทั้งนี้ การปฏิบัติตามค าสั่งช าระบัญชีดังกล่าวนั้นจะต้องไม่ถูกจ ากัดโดยค าสั่งของศาล ค าสั่งของฝ่ายปกครอง หรือ
ค าสั่งอ่ืนใด และลูกค้าตกลงยอมรับว่าบริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่ด าเนินการตามค าสั่งใดๆ  ของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ามีเงินในบัญชี
ของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทไม่เพียงพอ หรือไม่ด าเนินการใดๆ ซึ่งจะท าให้วงเงิน
ส าหรับท าธุรกรรมของลูกค้าเกินกว่าวงเงินที่บริษัทฯ ก าหนด รวมถึงกรณีที่ค าสั่งของลูกค้ามีลักษณะคลุมเครือ ขัดแย้งหรือ
ขัดกัน หรือในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าการด าเนินการตามค าสั่งของลูกค้านั้นอาจส่งผลให้บริษัทฯ หรือลูกค้าฝ่าฝืน อาจจะฝ่าฝืน 
หรือคาดการณ์ได้ว่าจะฝ่าฝืนกฎหมาย บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบในกรณีที่บริษัทฯ ใช้ดุลพินิจปฏิเสธค าสั่งใดๆ ของลูกค้า 
โดยที่บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องแสดงเหตุผลในการใช้ดุลพินิจดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่จ าเป็นต้องรับผิดในบรรดาความสูญเสีย 
การขาดก าไรหรือส่วนต่าง รวมตลอดถึงความเสียหาย ความรับผิด ค่าใช้จ่ายต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากกรณีดังกล่าว (Consequential Damage) เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียง
เท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

6.8 บริษัทฯ มีสิทธิระงับมิให้ลูกค้าส่งค าสั่งการท าธุรกรรมผ่านช่องทางใดๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ตามแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ 
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย (รวมทั้งค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ) ที่เกิดจากการระงับการส่งค าสั่ง
ดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือ
ผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

6.9 เม่ือลูกค้าได้ออกค าสั่งแล้ว ลูกค้าสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนค าสั่งได้ หากบริษัทฯ ยังไม่ได้ด าเนินการปฏิบัติ
ตามค าสั่งนั้น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ การยกเลิก แก้ไขหรือเพิก
ถอนค าสั่งจะมีผลเม่ือได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ และลูกค้าต้องผูกพันและรับผิดชอบต่อผลแห่งการท าธุรกรรมภายหลังจาก
ที่ได้มีการท าธุรกรรมตามค าสั่งเดิมที่ลูกค้าออกให้กับบริษัทฯ ไปแล้ว 

6.10 บริษัทฯ มีดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตให้ลูกค้าท าธุรกรรมในตลาดโดยตรง (Direct Markets Access) หรือชุดค าสั่ง
คอมพิวเตอร์ส าหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Program Trading) เป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรและลูกค้าตก
ลงที่จะปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขทั้งหมดที่บริษัทฯ ก าหนด หรือจะก าหนดขึ้นโดยอยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้
เดียว 

7. ข้อตกลงในกำรรับผิดชดใช้และควำมรับผิด 
7.1 ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชดใช้ในความเสียหาย ค่าปรับ จ านวนเงิน การด าเนินคดี กระบวนพิจารณา การฟ้องร้อง การเรียกร้อง  

การทวงถาม ค่าเสียหาย ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลาย รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด
ตามสมควรและจ านวนเงินอ่ืนใดก็ตามที่บริษัทฯ ได้ชดใช้ไปหรือจะต้องชดใช้หรืออาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการ
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อก าหนดและเงื่อนไข การกระท าหรือการงดเว้นกระท าการใดๆ ของลูกค้าตามเอกสาร
ธุรกรรมใดๆ หรือมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ พร้อมดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะเรียกเก็บในอัตราที่บริษัทฯ ก าหนดนับแต่วันที่
บริษัทฯ ได้ช าระเงินดังกล่าวไป หรือนับแต่วันที่เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ จนกว่าวันที่ลูกค้าช าระให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วน 
รวมทั้ง ลูกค้าตกลงที่จะด าเนินการใดๆ ที่สามารถกระท าได้เพื่อมิให้บริษัทฯ รวมถึงกรรมการ พนักงาน ตัวแทนและผู้แทนของ
บริษัทฯ ต้องได้รับความเสียหาย สูญเสียประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเนื่องมาจากการผิดข้อก า หนดและ
เงื่อนไข การกระท าหรือการงดเว้นกระท าการใดๆ ของลูกค้าตามเอกสารธุรกรรมใดๆ เช่นกัน ทั้งนี้ เว้นแต่ความเสียหาย 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน
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หรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ไม่จ าเป็นต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือความ
เสียหายทางอ้อม 

7.2 ในกรณีที่ลูกค้ากระท าการหรืองดเว้นการกระท าการตามกฎหมาย หรือข้อก าหนดใดๆ ในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ให้บริการทางการเงินฉบับนี้ รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมส าหรับธุรกรรมแต่ละประเภท หรือมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ และ
เป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือเงินอ่ืนใดให้แก่ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
หน่วยงานก ากับดูแลต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหักบัญชี 
หน่วยงานที่ก ากับดูแล องค์กร สถาบันการเงินไม่ว่าในหรือต่างประเทศ หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) 
รวมถึงบุคคลใดๆ หรือเกิดความเสียหายใดๆ กับบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม หรือยึดถือค าสั่งข อง
ลูกค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือทางโทรศัพท์ ดังกล่าว ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือเงินอ่ืนใดที่
บริษัทฯ ต้องจ่ายไปคืนแก่บริษัทฯ หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ทันที พร้อมดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะ
เรียกเก็บในอัตราที่บริษัทฯ ก าหนดนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ช าระเงินดังกล่าวไปจนกว่าวันที่ลูกค้าช าระให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วน 

7.3 ในกรณีที่บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการ
ด าเนินการของบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการภายใต้การท าธุรกรรมใดๆ ของลูกค้า บริษัทฯ ไม่จ าเป็นต้องรับผิดในบรรดาความ
เสียหาย การขาดก าไร ค่าเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม หรือค่าเสียหายที่เป็นผล
สืบเนื่อง อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุ ธ การก่อการร้าย การก่อ
การจลาจล หรือข้อพิพาทแรงงาน หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ของบริษัทฯ โดยสิ้นเชิง หรือไม่สามารถท าการช าระเงินหรือส่งมอบ หรือรับช าระเงินหรือรับมอบภายใต้การท าธุรกรรม
ดังกล่าว หรือไม่สามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติที่เป็นสาระส าคัญของเอกสารธุรกรรมใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการท าธุรกรรม
ดังกล่าวได้ ทั้งนี้เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต โดยเหตุการณ์ตามข้อ 7.3 นี้ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 
(ก) ความล่าช้า หรือข้อผิดพลาดในการสื่อสารหรือส่งค าสั่งของลูกค้าอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรืออุปกรณ์

การส่งหรือสื่อสาร และ/หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นของบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหักบัญชี หน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนใดขัดข้องและ/หรือใช้การไม่ได้  

(ข) ความเสียหายและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ที่ได้รับอันเนื่องมาจากตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ไม่ได้ด าเนินการซื้อขายให้ส าเร็จ และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ได้ด าเนินการฝาก ถอน โอนหลักทรัพย์ 
หรือบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ให้ส าเร็จ และ/หรือส านักหักบัญชีไม่ได้ด าเนินการส่งมอบและ/หรือช าระราคาให้ส าเร็จ 
หรือเหตุอ่ืนใดที่เกิดจากตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
และ/หรือส านักหักบัญชี 

7.4 ในกรณีที่บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการ
ด าเนินการของบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการภายใต้การท าธุรกรรมใดๆของลูกค้า ให้บทบัญญัติแต่ละข้อที่ระบุข้างต้นที่ก าหนด
ให้แก่บริษัทฯ ครอบคลุมและคุ้มครองถึงกรรมการ พนักงาน ตัวแทนและผู้แทนทุกคนของบริษัทฯ ที่ด าเนินการท าธุรกรรมเพื่อ
ลูกค้าด้วย ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต 

8. หลักประกัน 
8.1 ลูกค้าจะต้องน าหลักประกัน (รวมทั้ง หลักทรัพย์ เงินสด หรือทรัพย์สินอ่ืนใด) ที่บริษัทฯ ก าหนดมาวางเพื่อเป็นประกันการ

ช าระหนี้ส าหรับการท าธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม รวมถึง ค่านายหน้า ค่าภาษีอากร ดอกเบี้ย เงินทดรองจ่าย ค่า
ด าเนินการ ตลอดจนค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายทั้งปวงที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น
ภายใต้บัญชีตามข้อตกลงแห่งเอกสารธุรกรรมใดๆ  และ/หรือสัญญา หรือบัญชีอ่ืนใดที่ลูกค้าท าหรือมีอยู่กับบริษัทฯ (ซึ่งต่อไป
ในข้อก าหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกว่า “หน้ีสินท่ีมีอยู่กับบริษัทฯ”) ทันทีที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ หลักประกัน
ดังกล่าวจะต้องมีมูลค่าไม่ต่ ากว่าที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ส าหรับการท าธุรกรรมแต่ละประเภทของลูกค้า หากเม่ือใดที่
หลักประกันมีมูลค่าลดลงน้อยกว่ามูลค่าตามที่บริษัทฯ ก าหนดข้างต้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดก็ตาม ลูกค้าตกลงที่จะน า
หลักประกันมาเพิ่มให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วนตามจ านวนดังกล่าวภายในเวลาที่บริษัทฯ แจ้งให้ลูกค้าทราบโดยทันที 

8.2 หลักประกันที่ลูกค้าได้น ามาวางให้แก่บริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีสิทธิด าเนินการดังนี้ (ตราบเท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)  
(ก) ยึดถือไว้เพ่ือเป็นประกันหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ  
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(ข) ขาย บังคับขาย หรือด าเนินการใดๆ เพื่อน าเงินมาหักช าระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ  
(ค) ยึดหน่วงไว้จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับช าระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ ครบถ้วน 
(ง) น าเงินปันผล ก าไร หรือดอกเบี้ย มาหักช าระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ 
นอกจากนั้น บริษัทฯ มีสิทธิระงับการช าระเงินที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับจากบริษัทฯ ไม่ว่าจากกรณีใดๆ เพ่ือน าเงินมาช าระหนี้สินที่
มีอยู่กับบริษัทฯ ก่อน 

8.3 ลูกค้าตกลงว่าหากบริษัทฯ บังคับหลักประกันหรือด าเนินการตามข้อ 8.2 แล้ว ยังไม่สามารถช าระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ ได้
ครบถ้วน ลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบชดใช้ในส่วนที่ขาดภายใน 5 (ห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ 

8.4 ในกรณีที่ลูกค้าวางหลักทรัพย์ที่วางประกันเพื่อประกันการช าระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมให้เป็นสิทธิของ
บริษัทฯ ที่จะจัดให้มีการท าธุรกรรมเกี่ยวเนื่องกับหลักประกัน หรือท าให้หลักประกันสมบูรณ์ เช่น การจดแจ้งรายการการใช้
หลักทรัพย์เป็นประกันกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือการเพิกถอนการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน 
การจ าน า การระบุชื่อบริษัทฯ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้รับโอนหลักทรัพย์ หรือการท าและลงนามเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกรณี
ดังกล่าว 

8.5 โดยการเข้าท าข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ลูกค้าตกลงโอนให้บริษัทฯ และบริษัทฯ ตกลงรับโอนจากลูกค้าซึ่งสิทธิใดๆ ของ
ลูกค้าภายใต้บัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้า (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อก าหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท) ซึ่งรวมถึงสิทธิใน
การรับคืนเงินจากบริษัทฯ ทั้งหมดภายใต้บัญชีดังกล่าว เพื่อเป็นประกันการช าระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ โดยถือว่า ภายใต้
ข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ลูกค้าได้แจ้งการโอนสิทธิไปยังบริษัทฯ ในฐานะผู้รับฝากเงินและบริษัทฯ ตกลงให้ถือว่าได้
รับทราบและยินยอมด้วยกับการโอนสิทธิใดๆ ของลูกค้าในการรับคืนเงินจากบริษัทฯ ในบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าดังกล่าว
แล้ว 

8.6 ลูกค้ารับทราบว่าข้อก าหนดเกี่ยวกับอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันที่บริษัทฯ ก าหนดขึ้นนั้นอาจมีจ านวนที่มากหรือสูงกว่า
ข้อก าหนดเกี่ยวกับอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันที่ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือส านักหกับัญชีก าหนด แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม อัตราหรือมูลค่าของหลักประกัน
ที่บริษัทฯ ก าหนดจะต้องไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดที่ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ 
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือส านักหักบัญชีก าหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะพิจารณาเพิ่มหรือลดข้อก าหนดเกี่ยวกับ
อัตราหรือมูลค่าของหลักประกันในเวลาใดก็ได้โดยให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ โดยไม่จ าต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า
หรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อนแต่อย่างใด และเม่ือบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มหรือลดข้อก าหนดอัตราหรือมูลค่าของหลักประกัน
ดังกล่าวแล้ว ให้อัตราหรือมูลค่าหลักประกันที่ก าหนดขึ้นใหม่มีผลใช้บังคับกับธุรกรรม และ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ของลูกค้าที่มีอยู่ รวมทั้งธุรกรรม และ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ 
หรือสัญญาใดๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

8.7 ลูกค้าตกลงยินยอมว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับการด าเนินการจัดให้มีหลักประกัน  การจดแจ้ง
หรือการจดทะเบียน หรือการด าเนินการบังคับหลักประกันตามข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือเอกสารธุรกรรมที่ เกี่ยวข้อง 
หรือมีค่าด าเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เกิดขึ้นโดยเหตุอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขฉบับนี้ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าด าเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ 
เห็นเป็นการจ าเป็น ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ทดรองออกค่าด าเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวแทนลูกค้าไปก่อนก็ได้ โดย
ในกรณีเช่นนี้ ลูกค้าจะชดใช้ค่าด าเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืนบริษัทฯ ในทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราที่บริษัทฯ ก าหนด 

8.8 ภาระหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องส่งมอบและวางหลักประกันให้กับบริษัทฯ จะสิ้นสุดลงเม่ือข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้สิ้นผล
ผูกพัน และลูกค้าได้ช าระเงินทั้งหมดที่พึงต้องช าระให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน และลูกค้าไม่มีภาระหน้าที่ใดๆ ที่ยังค้างอยู่กับ
บริษัทฯ 

8.9 ตราบเท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักประกันใดๆ ที่ลูกค้าได้ให้กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมล่วงหน้าต่อบริษัทฯ  
(ก) ให้ถือว่าหลักประกันดังกล่าวเป็นหลักประกันหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ ส าหรับธุรกรรมทุกประเภทที่ลูกค้าได้ตกลงเข้า

ท ากับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรม หรือเอกสารอื่นๆ และ 
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(ข) ในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดๆ ให้บริษัทฯ สามารถด าเนินการขาย บังคับขาย หรือ
ด าเนินการใดๆ กับหลักประกันดังกล่าวตามข้อ 8.2 เพื่อน าเงินจากหลักประกันมาหักช าระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ 
ส าหรับธุรกรรมทุกประเภทที่ลูกค้าได้ตกลงเข้าท ากับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรม หรือเอกสารอื่นๆ เพ่ือช าระหนี้สิน
ที่มีอยู่กับบริษัทฯ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถด าเนินการตามข้อ (ก) และ/หรือ (ข) ได้โดยไม่ว่าหลักประกันดังกล่าวจะได้ให้ไว้ในปัจจุบันหรือในภาย
หน้าและไม่ว่าจะเป็นหนี้สินภายใต้ธุรกรรมที่ลูกค้าได้เข้าท าในปัจจุบัน หรือในภายหน้าก็ตาม โดยลูกค้าไม่จ าเป็นต้องให้
ความยินยอม หรือลงนามในเอกสารใดๆ เพิ่มเติมอีก อย่างไรก็ดี ลูกค้าตกลงที่จะด าเนินการใดๆ ตามที่บริษัทฯ อาจก าหนด
เพิ่มเติม เพื่อให้หลักประกันดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย) รวมทั้งตามความเห็นของส านักงาน ก.ล.ต. (เพื่อเป็น
หลักประกันหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมทุกประเภทตามที่ก าหนดในข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และเอกสาร
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใดๆ (รวมถึงการลงนามในเอกสารอื่นใดเพ่ิมเติมตามที่บริษัทฯ ก าหนด) 

9. ทรัพย์สินของลูกค้ำ 
9.1 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ จัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าซึ่งลูกค้าได้วางหรือมอบไว้ให้กับบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ 

ได้รับไว้ หรือได้เก็บไว้ เพื่อหรือในนามของลูกค้า (รวมถึงหลักประกันที่บริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ได้ให้แก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าได้
มอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรักษาไว้) รวมตลอดถึงสิทธิและประโยชน์อ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว โดย
ลูกค้าตกลงว่า ตราบเท่าที่กระท าได้ตามกฎหมาย บริษัทฯ มีสิทธิยึดหน่วง หรือครอบครองเหนือบรรดาทรัพย์สินของลูกค้า
เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามภาระผูกพันและความรับผิดทุกประการที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ ตามเอกสารธุรกรรม (ไม่ว่าที่ได้
เกิดขึ้นแล้วหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต) และในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการผิดนัดภายใต้เอกสารธุรกรรม ให้บริษัทฯ มีสิทธิ
ด าเนินการต่อทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว ตามที่ก าหนดในข้อ 8.2 

9.2 เว้นแต่บริษัทฯ จะได้ตกลงกับลูกค้าเป็นประการอ่ืนเป็นลายลกัษณ์อักษร ลูกค้าจะต้องไม่กระท าการอันเป็นการจ าน า จ านอง 
โอนหรือก่อให้เกิดสิทธิในทางหลักประกันอ่ืนใดเหนือทรัพย์สินของลูกค้า หรือกระท าการอันเป็นการสนับสนุนการก่อให้เกิด
สิทธิในทางหลักประกันดังกล่าว 

9.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ท าการหักกลบลบหนี้ สุทธิหรือปรับ หัก ใช้ น าไปใช้ ขายและ/หรือสั่งจ่ายเงินจากทรัพย์สินของลูกค้า
ในบัญชีของลูกค้าในเวลาใดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวกับลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์และวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
(1) การท าธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม (2) การปรับฐานะบัญชีหลักประกัน (3) การช าระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายหรือ
เงินอ่ืนใดที่ลูกค้าพึงต้องช าระ หรือ (4) กรณีอ่ืนใดเพ่ือการปฏิบัติตามภาระผูกพันและความรับผิดของลูกค้าที่เกี่ยวกับการท า
ธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม หรือตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

9.4 ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทฯ จะท าการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแยกออกจากทรัพย์สินของบริษัทฯ และ
บริษัทฯ จะจัดท าบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายแยกจากทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีกับบริษัทฯ หลายบัญชี บริษัทฯ อาจด าเนินการจัดเก็บทรัพย์สินแต่ละบัญชีของ
ลูกค้าหลายบัญชีดังกล่าวโดยไม่แยกออกจากกัน หรืออาจด าเนินการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละบัญชีแยกออกจากกัน
ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ด าเนินการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละบัญชีแยกออกจากกันก็ไม่ท าให้ทรัพย์สินของลูกค้าใน
บัญชีที่ลูกค้าผิดนัดกับบริษัทฯ แยกออกจากบัญชีอ่ืนๆ ของลูกค้าได้ ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทฯ จะจัดท า
และส่งมอบบันทึกบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อก าหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้ถือว่าบันทึก
และบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ จัดท าและเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นที่ถูกต้อง เว้นแต่ลูกค้าจะพิสูจน์เป็น
อย่างอ่ืน 

9.5 ลูกค้าตกลงยินยอมมอบอ านาจให้บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรักษาหรือเก็บอารักขาไว้อย่างปลอดภัย ซึ่งทรัพย์สินของลูกค้า หรือตก
ลงยินยอมมอบอ านาจให้บริษัทฯ น าทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือผู้เก็บรักษาหรือผู้ดูแลรักษา
ทรัพย์สินหรือสถานที่อ่ืน หรือน าทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแทนลูกค้า ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรภายใต้ข้อก าหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า โดยบริษัทฯ อาจฝากและ/หรือลงทุนแทนลูกค้าในชื่อของบริษัทฯ 
แต่จะต้องระบุอย่างชัดแจ้งว่าเป็นด าเนินการโดยบริษัทฯ เพื่อลูกค้าและประโยชน์ของลูกค้า นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงยินยอม
ให้บริษัทฯ น าทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากหรือลงทุนแทนลูกค้ากับสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่เป็นบุคคลที่เกี่ย วข้องหรือ
บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้ อนึ่ง บริษัทฯ 
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ตกลงรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายอันเกิดขึ้นโดยตรงแก่ทรัพย์สินของลูกค้าเฉพาะส่วนที่เกิดจากการละเลยการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อก าหนดข้างต้นของบริษัทฯ 

9.6 ลูกค้ามีสิทธิได้รับดอกเบี้ยหรือสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนที่เกิดขึ้นจากบัญชีของลูกค้าภายในระยะเวลาและวิธีการตามที่บริษัทฯ 
จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นครั้งคราวไปในอัตราไม่เกินกว่าที่บริษัทฯ ได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายใดๆ และภาษีที่
บริษัทฯ พึงต้องช าระ 

9.7 หากลูกค้าประสงค์จะฝากหรือถอนทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อประโยชน์อ่ืนใดนอกจากที่ระบุในข้อ 9.3 ข้างต้น ลูกค้าจะต้อง
ปฏิบัติดังนี้ 
(ก) ในกรณีฝากทรัพย์สิน ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบค าขอฝากทรัพย์สิน และส่งมอบแบบค าขอดังกล่าว

พร้อมกับทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ หรือกรณีอ่ืนใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร 
(ข) ในกรณีการถอนทรัพย์สิน ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบค าขอถอนทรัพย์สินของลูกค้า และส่งมอบแบบค า

ขอดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) วันท าการ ก่อนวันที่ประสงค์จะถอนทรัพย์สินของลูกค้า หรือ
กรณีอ่ืนใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร 

กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะฝากหรือถอนหลักประกัน ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามวิธีการและเง่ือนไขตามที่บริษัทฯ ก าหนด 
9.8 เว้นแต่จะได้มีการระบุไว้ในข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ บริษัทฯ จะไม่กระท าการใดอันมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลง โอน สงวน

หรือระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินของลูกค้า และจะไม่แสดงเจตนาที่จะใช้สิทธิและประโยชน์ของลูกค้าที่มีอยู่ในทรัพย์สินของ
ลูกค้าโดยขัดกับค าสั่งของลูกค้า หรือไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าก่อน 

9.9 ลูกค้าอาจขอรับคืนหลักประกันและทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมดได้ เม่ือข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้สิ้นผลผูกพัน และลูกค้า
ได้ช าระเงินที่พึงต้องช าระให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วนแล้ว และลูกค้าไม่มีภาระผูกพันที่ยังค้างอยู่ ในการนี้ลูกค้าตกลงว่าบริษัทฯ 
อาจคืนทรัพย์สินของลูกค้าให้กับลูกค้าด้วยทรัพย์สินที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้วางหรือมอบไว้กับบริษัทฯ 
หรือเก็บไว้โดยบริษัทฯ ทั้งนี้ แม้ว่าทรัพย์สินที่ส่งคืนดังกล่าวจะไม่ใช่ทรัพย์สินเดิมของลูกค้า เว้นแต่บริษัทฯ และลูกค้าจะตก
ลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

9.10 ลูกค้าตกลงช าระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและค่าด าเนินการในการเก็บรักษาสินทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ตามอัตราและวิธีการที่
บริษัทฯ ก าหนด 

10. กำรท ำธุรกรรมผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต และผ่ำนทำงโทรศัพท์ 
10.1 ในการท าธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัส

ประจ าตัว (PIN ID)ตามวิธีการที่บริษัทฯ ก าหนด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตภายใต้เอกสารธุรกรรม ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่
ทางบริษัทฯ ก าหนดเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งชื่อผู้ใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน(Password) ให้แก่ลูกค้าทางที่อยู่
ส าหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ หรือส่งด้วยวิธีการอ่ืนใดตามที่บริษัทฯ 
เห็นสมควร 
ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถจ ารหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจ าตัว (PIN ID) ได้ หรือรหัสประจ าตัว (PIN ID) สูญหาย
หรือถูกท าลาย ไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกค้าจะต้องท าการแจ้งต่อบริษัทฯ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ ก าหนดเพ่ือให้บริษัทฯ 
ด าเนินการระงับการใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจ าตัว (PIN ID) นั้นโดยทันที และเพื่อขอให้บริษัทฯ ออกรหัสผ่าน 
(Password) หรือรหัสประจ าตัว (PIN ID) ให้ใหม่  ทั้งนี้ ค าสั่งใดหรือการกระท าใดที่ได้มีขึ้นโดยการใช้รหัสผ่าน (Password) 
หรือรหัสประจ าตัว (PIN ID) ของลูกค้า ก่อนเวลาที่บริษัทฯ จะระงับการใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจ าตัว (PIN ID) 
ถือว่าเป็นการด าเนินการของลูกค้า และลูกค้าตกลงว่าบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือที่ลูกค้า
ได้รับก่อนเวลาที่บริษัทฯ จะด าเนินการระงับการใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจ าตัว (PIN ID) 

10.2 ค าสั่งอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรม หลักประกันหรือเงินในบัญชีของลูกค้าที่บันทึกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้รหัส
ประจ าตัว (PIN ID) ถือเป็นการบันทึกค าสั่งเกี่ยวกับการท าธุรกรรมประเภทนั้นๆ หลักประกันหรือเงินในบัญชีของลูกค้าโดย
ลูกค้า ทั้งนี้ การบันทึกค าสั่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามวิธีการและแบบที่บริษัทฯ ก าหนด 
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องท าให้ลูกค้าไม่สามารถบันทึกการท าธุรกรรมเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ 
(เช่น ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าขัดข้อง เป็นต้น) ลูกค้าสามารถท าการบันทึกการท าธุรกรรมกับ
เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์หรือวิธีการอ่ืนใดที่บริษัทฯ ก าหนดแทนได้ 
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10.3 ลูกค้าตกลงที่จะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ รหัสประจ าตัว (PIN ID) ของลูกค้าไว้เป็น
ความลับ และจะใช้ชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจ าตัว (PIN ID) เพื่อการบันทึกค าสั่ง
เกี่ยวกับการท าธุรกรรม หลักประกัน และเงินในบัญชีของลูกค้าภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อก าหนด
เพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทโดยตนเองและเพื่อตนเองเท่านั้น ลูกค้าจะต้องไม่ให้บุคคลอ่ืนน าชื่อผู้ใช้บริการ 
(Username) รหัสผ่าน (Password) และ รหัสประจ าตัว (PIN ID) ไปใช้ หากมีผู้ใดน าชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน 
(Password) และ รหัสประจ าตัว (PIN ID) ของลูกค้าไปใช้ในการดูข้อมูล และ/หรือ ส่งค าสั่งไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าตกลง
รับผิดชอบและผูกพันในการกระท าดังกล่าวนั้นเอง 

10.4 ลูกค้าตกลงที่จะไม่ใช้ชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์อ่ืนนอกจากชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ หรือชุดค าสั่งอ่ืนใดที่บริษัทฯ 
อนุญาตหรือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้สามารถใช้ได้ ซึ่งต่อเชื่อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการท าธุรกรรมผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือส านักหักบัญชีอนุญาต รวมทั้ง 
ป้องกันไม่ให้บุคคลอ่ืนใดต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ลูกค้าใช้ในการท าธุรกรรมผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตซึ่งท าให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกค าสั่งเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงที่
จะไม่ดัดแปลง กระท าซ้ า หรือกระท าการแก้ไขอ่ืนใดในชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ หรือชุดค าสั่งอ่ืนใดที่ บริษัทฯ 
อนุญาตหรือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้สามารถใช้ได้โดยเด็ดขาด 

10.5 ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ระบบของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหักบัญชี หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการสื่อสารหยุดชะงักหรือขัดข้อง หรือเหตุอื่นใดที่
อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นเหตุให้ลูกค้าไม่สามารถท าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ หรือท ารายการไม่ครบถ้วน 
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย (รวมทั้งค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น) ของลูกค้าที่เกิดจากเหตุดังกล่าว 

10.6 ในกรณีที่การท าธุรกรรมของลูกค้ามีลักษณะฝ่าฝืน มีความเป็นไปได้ว่าจะฝ่าฝืน หรือคาดการณ์ได้ว่าจะฝ่าฝืน หรือไม่เป็นไป
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อก าหนดที่ก าหนดโดยบริษัทฯ หรือบริษัทฯ เห็นว่า
ค าสั่งที่ได้รับจากลูกค้านั้นไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน บริษัทฯ จะด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่บริษัทฯ 
ก าหนดเพ่ือป้องกัน แก้ไข หรือระงับ การด าเนินการดังกล่าว 

10.7 ค าสั่งซ้ือขาย จ าหน่ายจ่ายโอน เก็บรักษา ส่งมอบ รับมอบ หรือค าสั่งอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม หรือเงินในบัญชีของลูกค้าที่
บันทึกผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้รหัสประจ าตัว (PIN ID) ของลูกค้า ถือเป็นการบันทึกค าสั่งเกี่ยวกับธุรกรรม หรือเงินในบัญชี
ของลูกค้าโดยลูกค้า การบันทึกค าสั่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามวิธีการและแบบที่บริษัทฯ ก าหนด โดยบริษัทฯ จะท าการยืนยัน
รายการการด าเนินการตามค าสั่งเกี่ยวกับธุรกรรมหรือเงินในบัญชีให้ลูกค้าทราบทางที่อยู่ส าหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(Email Address) ของลูกค้า และ/หรือ ทางอ่ืนใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านการยืนยันรายการดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาตามที่
ก าหนดไว้ในใบยืนยันการท าธุรกรรม (Confirmation Note) นับจากเวลาที่ลูกค้าได้รับการยืนยันรายการจากทางบริษทัฯ แล้ว 
ให้ถือว่าลูกค้ายอมรับและผูกพันตามรายการที่ได้มีการบันทึกค าสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว แม้ว่าลูกค้าจะไม่ ได้ท าหรือลง
ลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนั้นก็ตาม  
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องท าให้ลูกค้าไม่สามารถบันทึกค าสั่งเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ (เช่น ระบบ
คอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าขัดข้อง เป็นต้น) ลูกค้าสามารถท าการบันทึกค าสั่งกับเจ้าหน้าทีร่ับอนุญาตของ
บริษัทฯ ทางโทรศัพท์หรือวิธีการอ่ืนใดที่บริษัทฯ ก าหนดแทนได้ เม่ือบริษัทฯ ได้ท าการบันทึกค าสั่งตามค าสั่งของลูกค้าแล้ว 
บริษัทฯ จะยืนยันรายการการท าธุรกรรมดังกล่าวให้แก่ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้ านการยืนยัน
รายการการท าธุรกรรมของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบยืนยันการท าธุรกรรม 
(Confirmation Note) ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงผูกพันตนตามรายการการท าธุรกรรมของบริษัทฯ ที่ได้กระท าการแทนลูกค้า 

10.8 ลูกค้ายอมรับว่าการท าธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอาจมีความเสี่ยงในการได้รับไวรัสเข้ามาสู่ระบบ หรืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือมีความเสี่ยงในการถูกขัดขวาง หรือรบกวนการใช้บริการ โดยบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้าหรือบุคคลอ่ืน
หากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจากการได้รับไวรัส หรือการถูกขัดขวางหรือรบกวนการใช้บริการดังกล่าว 
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10.9 ธุรกรรมที่ลูกค้าเข้าท าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตข้างต้น (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การยืนยันธุรกรรม การออกค าสั่งใดๆ การ
รับรองความถูกต้องส าหรับข้อตกลงหรือธุรกรรมใดๆ) จะถือว่าเป็น “ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์” ตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และให้ข้อความ ข้อตกลง หรือธุรกรรมใดที่ได้รับการยืนยัน รับรอง ตกลง หรือยอมรับ ให้สามารถใช้เป็น
พยานหลักฐานที่เป็นที่ยอมรับตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

10.10 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการท าธุรกรรม รวมถึงการท าธุรกรรมผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการสูญหายของข้อมูลระหว่างการสื่อสาร หรือส่งผ่านข้อมูล 
หรือการส่งหรือรับข้อมูล เป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่อาจรับหรือส่งข้อมูลได้ หรือการไม่ได้รับ execute order หากมีความ
ขัดข้องทางเทคนิค หรือถูกลักลอบน าข้อมูลไปใช้ หรือได้รับไวรัสเข้ามาสู่ระบบของลูกค้า หรือกรณีอ่ืนใดก็ตาม และลูกค้าตก
ลงและยอมรับในความเสี่ยงดังกล่าวและรับทราบและเข้าใจว่าบริษัทฯ มิได้รับรองหรือรับประกันว่าสามารถป้องกันหรือขจัด
ความเสี่ยงต่างๆ ดังกล่าวได้ 

11. เหตุแห่งกำรผิดนัดของลูกค้ำ 
11.1 ลูกค้าตกลงว่ากรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นเหตุแห่งการผิดนัด 

(ก) ลูกค้าไม่ท าการช าระเงินหรือส่งมอบ (ถ้ามี) ตามที่ลูกค้าต้องช าระหรือส่งมอบเม่ือถึงก าหนด 
(ข) ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดตามเอกสารธุรกรรม รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกรรมแต่ละประเภท และลูกค้าไม่มีการแก้ไขเยียวยาเหตุการณ์ดังกล่าว ภายในระยะเวลาตามที่บริษัทฯ 
ก าหนด นับจากวันที่เกิดกรณีการไม่ปฏิบัติดังกล่าว (รวมถึงกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเสนอที่ได้ขอแก้ไข
ข้อตกลงที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อก าหนดเพ่ิมเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทโดยบริษัทฯ) 
และ/หรือ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าว และ/หรือ ข้อก าหนดอื่นใดที่บริษัทฯ ก าหนด 

(ค) เม่ือลูกค้า (1) เลิกกิจการ (2) ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ล้มละลาย หรือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ประนอมหนี้
หรือเข้าท าความตกลงเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือโดยประการอ่ืนใด (3) เป็นนิติบุคคลประเภท
บริษัท ได้มีมติให้ท าการช าระบัญชีหรือเลิกกิจการ (4) ร้องขอให้มีการแต่งตั้งหรือถูกค าสั่งแต่งตั้งผู้ช าระบัญชี ผู้
พิทักษ์ทรัพย์และผู้จัดการ ผู้ควบคุมการจัดการหรือเจ้าหน้าที่ผู้จัดการลกูค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน (5) มีการเรียกประชุมเพื่อพิจารณามีมติให้เลิกกิจการของลูกค้าด้วยความสมัครใจ หรือมีการด าเนินการไม่
ว่าในลักษณะใดก็ตามโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหรืออาจส่งผลให้มีการเลิกกิจการ การช าระบัญชี การพิทักษ์ทรัพย์ หรือ
การควบคุมจัดการลูกค้าโดยผลทางศาล หรือ (6) ด าเนินการใดๆ หรือถูกด าเนินการใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลใกล้เคียงกัน
กับกรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา ให้หมายความรวมถึงการที่ลูกค้าตาย หรือตก
เป็นผู้วิกลจริต หรือการที่ลูกค้าหรือกองทรัพย์สินของลูกค้าจะถูกจัดการในลักษณะใดๆ ตามกฎหมาย 

(ง) เม่ือค ารับรองและค ายืนยันของลูกค้าที่ลูกค้าได้ให้ไว้ หรือที่ลูกค้าได้รับรองและยืนยันหรือถือว่าได้รับรองหรือยืนยัน
ซ้ าอีก ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่ก าหนดในข้อ 4 ของข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือภายใต้เอกสารธุรกรรมใดๆ 
หรือเอกสารและข้อมูลที่ลูกค้ามอบให้แก่บริษัทฯ รวมถึงข้อมูลในแบบค าขอเปิดบัญชีลูกค้า ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 
ก่อให้เกิดการส าคัญผิดหรือไม่เป็นความจริงในประการใดๆ หรือมีการปกปิดข้อมูลอันควรแจ้งไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน 

(จ) เม่ือลูกค้าผิดนัด เกิดเหตุแห่งการผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ในท านองเดียวกันในส่วนของลูกค้ าภายใต้เอกสาร
ธุรกรรม 

(ฉ)  เม่ือลูกค้าผิดนัด เกิดเหตุแห่งการผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ในท านองเดียวกันในส่วนของลูกค้าภายใต้ข้อก าหนด
เพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดๆ ให้ถือว่าลูกค้าผิดนัด เกิดเหตุแห่งการผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ในท านองเดียวกัน
ส าหรับธุรกรรมทุกประเภทตามเอกสารธุรกรรม 

(ช) เม่ือบริษัทฯ พิจารณาเห็นควร เพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการท าธุรกรรมที่ผิดปกติ พฤติกรรมการท าธุรกรรมของ
ลูกค้าที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการกระท าของลูกค้าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการท าธุรกรรมของ
ลูกค้าซึ่งขัด หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการท าธุรกรรมใดๆ 
ภายใต้เอกสารธุรกรรม ไม่ว่าเป็นธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการท า
ธุรกรรมของลูกค้าที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดหลักทรัพย์ และ/
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หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความผันผวนแก่ราคาในการท าธุรกรรมนั้นๆ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แตกต่างไปจากสภาพตลาดโดยปกติ หรือลูกค้ามีการ
กระท าหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเป็นการละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

(ซ) เม่ือลูกค้ามิได้ให้ข้อมูล แสดงตน หรือกรอกแบบฟอร์มภาษีต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงแบบฟอร์มภาษีของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา) หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความส าคัญผิดในสาระส าคัญ (รวมถึงข้อมูลตาม
ข้อ 19.1 ของสัญญานี้) กับบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอเพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
รวมทั้งข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้าท ากับหน่วยงานของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ)  รวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียงหน้าที่ของบริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA)) หรือกฎหมายอ่ืนใดที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่หรือข้อผูกพันที่ต้อง
ด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(ฌ) เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าอาจ
กระทบต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม 

(ญ) ลูกค้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าดังต่อไปนี้ หรือบริษัทฯ มีเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท า
ดังต่อไปนี้ 
(1) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
(2) มีพฤติการณ์ก่อการร้าย หรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือถูกระงับการด าเนินการกับ

ทรัพย์สินทั้งในส่วนของตน ในกิจการที่ตนมีอ านาจควบคุม หรือในฐานะผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทน ตามที่
ก าหนดในกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(3) ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามค าสั่งโดยบุคคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
(ฑ) เหตุการณ์อ่ืนใด ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในข้อก าหนดเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท 

11.2 ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที เม่ือเกิดหรืออาจเกิดเหตุแห่งการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่ง
ข้างต้น แต่ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม หน้าที่ของลูกค้าในการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบดังกล่าวไม่ถือเป็นเง่ือนไขบังคับก่อนในการ
ที่บริษัทฯ จะด าเนินการใดๆ เม่ือเหตุแห่งการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้นดังกล่าวเกิดขึ้น 

11.3 หากเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดตามที่ระบุในข้อ 11.1 บริษัทฯ มีสิทธิด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ได้ โดย
ไม่ต้องมีการบอกกล่าวใดๆ ให้ลูกค้าทราบ 
(ก) ท าการระงับการท าธุรกรรมในบัญชีของลูกค้าหรือระงับการให้บริการเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าเป็นการชั่วคราว 

ปิดหรือยกเลิกบัญชีของลูกค้า จ ากัดการท าธุรกรรม จ ากัดฐานะ และ/หรือปริมาณการท าธุรกรรมของลูกค้า และ
ด าเนินการอ่ืนใดเกี่ยวกับการท าธุรกรรมของลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของหน่วยงานที่มีอ านาจและ/หรือ 

(ข) น าบัญชีใดๆ ของลูกค้ามารวมเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการรวมในลักษณะใดๆ หรือในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่
จ าต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และหักกลบ หักไว้ โอน หรือใช้เงิน หลักทรัพย์ หลักประกัน หรือทรัพย์สิน
ใดๆ ในบัญชีหนึ่งบัญชีใดของลูกค้า และ/หรือบัญชีอ่ืนใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ เพื่อหักช าระหนี้หรือเพื่อชดเชย
ความรับผิดของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดทางภาษี หรือความรับผิดต่อหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (ทั้ง
ในและต่างประเทศ) ทั้งนี้ ไม่ว่าภาระหนี้และความรับผิดดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้วหรือจะเกิดมีขึ้นในภายหน้า หรือมี
ลักษณะเป็นหนี้ประธานหรือหนี้อุปกรณ์ ไม่ว่าหนี้และความรับผิดนั้นจะมีหรือไม่มีหลักประกัน หรือเป็นหนี้หรือความ
รับผิดที่ร่วมกันหรือแยกออกจากกันก็ตาม และ/หรือ 

(ค) ขาย บังคับขาย หรือด าเนินการใดๆ กับหลักประกันตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 8 หรือกับทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อน า
เงินมาหักช าระหนี้สินที่มีค้างอยู่กับบริษัทฯ (ตราบเท่าที่สามารถด าเนินการได้ตามกฎหมาย) และ/หรือ 

(ง) บอกเลิกธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าเกี่ยวกับบัญชีการท าธุรกรรมใดๆ และ/หรือบัญชีอ่ืนใดที่ลูกค้ามีอยู่กับ
บริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วน และเรียกร้องให้ลูกค้าช าระหนี้ทั้งหมดจนครบถ้วนพร้อมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดที่ลูกค้าเป็น
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หนี้อยู่ภายใต้หรือตามบัญชีดังกล่าว โดยให้ถือว่าหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ที่ถึงก าหนดช าระโดยพลัน ซึ่งลูกค้าจะต้องช าระ
ให้แก่บริษัทฯ ในทันที และ/หรือ 

(จ) ช าระบัญชีทั้งหมดที่ลูกค้าได้ซื้อไว้ หรือที่บริษัทฯ ได้ยึดถือไว้เพ่ือลูกค้า หรือที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ ในบัญชีใดๆ ทั้งนี้  
โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้าส าหรับการด าเนินการดังกล่าว และ/หรือ 

(ฉ) ในกรณีที่เหตุแห่งการผิดนัดของลูกค้าดังกล่าวมีผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งข้อผูกพัน 
หรือข้อสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้าท ากับหน่วยงานของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ)  รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงหน้าที่
ของบริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA)) ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่หรือข้อผูกพันที่ต้องด าเนินการใดๆ โดยในกรณีดังกล่าวให้บริษัทฯ มีสิทธิ  
(1) ด าเนินการตามที่ก าหนดในข้อผูกพันหรือข้อสัญญาดังกล่าวต่อลูกค้าได้ (ซึ่งรวมถึงการหักจ านวนเงินจาก
ผลประโยชน์ หรือการหักจากทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ หรือจ านวนเงินใดๆ ที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องช าระต่อ
ลูกค้า ไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่บริษัทฯ จะต้องด าเนินการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งข้อผูกพัน หรือข้อสัญญา
ดังกล่าวนั้น) และ/หรือ (2) เลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องก่อนก าหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย หรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมก่อนการเลิกธุรกรรมก่อนก าหนดนั้น 

12. กำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ   
บริษัทฯ เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการโดยตรงหรือผ่านบริษัทในเครือ (ถ้ามี) โดยธุรกิจ
หลักทรัพย์ที่ด าเนินงานโดยบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า การค้าหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ(ถ้ามี)อาจท าการซื้อขายตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือตราสารทางการเงินอ่ืนๆ (หรือตราสารอนุพันธ์ที่
เกี่ยวข้อง) ของตนเองหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ และไม่ว่าในเวลาใดๆ อาจด ารงสถานะซื้อหรือขายใน
หลักทรัพย์หรือตราสาร หรืออาจเข้าเป็นคู่สัญญาในการท าธุรกรรมเพ่ือลูกค้า ดังนั้น ผลประโยชน์ของบุคคลต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ 
จึงอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของลูกค้าได้ 

13. เหตุสุดวิสัย 
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ต้องรับผิดชอบส าหรับความสูญเสียใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง อัน
เนื่องมาจากการที่คู่สัญญาฝ่ายนั้นไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดภายใต้เอกสารธุรกรรมได้ เพราะเหตุสุดวิสัยซึ่งรวมถึงเหตุอัน
เกิดขึ้นจากข้อห้ามของทางราชการ การประกาศใช้วิธีการฉุกเฉินโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ หรือการระงับการซื้อขายโดย
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเหตุการณ์อ่ืนซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญาฝ่ายนั้น 

14. ควำมเส่ียง และกำรใช้ดุลพินิจของลูกค้ำในกำรตัดสินใจ 
14.1 ลูกค้าได้รับทราบและได้เข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการท าธุรกรรมตามเอกสารรายงานการเปิดเผยความเสี่ยงที่

แนบท้ายข้อก าหนดเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทเป็นอย่างดีแล้ว โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม
ทั้งหมด 

14.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ในการลงทุน การก าหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมถือเป็นขั้นตอนที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ลูกค้ารับทราบว่าชุดค าถามเรื่องลักษณะของนักลงทุนที่บริษัทฯ ได้จัดท าขึ้นเป็นการช่วยให้ลูกค้า
ทราบถึงความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ และรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนที่เหมาะกับลูกคา้ และระบุเป้าหมายในการลงทุนและ
ประเมินทางเลือกในการลงทุนที่แตกต่างกัน ข้อมูลเหล่านี้เป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมและ
ก าหนดรายละเอียดของแผนการลงทุนที่ชัดเจน  
การตอบค าถามไม่ครบทุกข้ออาจมีผลให้ลูกค้าไม่สามารถส่งค าสั่งจองซื้อ หรือค าสั่งซ้ือขายเพื่อการท าธุรกรรมบางประเภท
ได้ ทั้งนี้ ตามประกาศของ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และอาจมีผลให้การลงทุนของลูกค้า
ไม่เป็นไปตามรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนที่เหมาะสมของลูกค้า 
ลูกค้ารับทราบว่าชุดค าถามจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการก าหนดวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้าและระดับความเสี่ยงที่
เหมาะสมแก่การลงทุนเฉพาะของลูกค้า อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการลงทุน และ/หรือระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมของลูกค้าที่เป็นผลมาจากการท าชุดค าถามที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงผลการประเมินที่จะได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ซึ่งการตัดสินใจลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งของลูกค้าที่อาจไม่สอดคล้องกับ
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วัตถุประสงค์ และ/หรือระดับความเสี่ยงที่ได้รับจากผลการประเมินของชุดค าถาม ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการตัดสินใจลงทุนนั้นเอง นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ถือเอาข้อมูลที่ลูกค้าได้ให้ไว้ ณ วันที่ท าการประเมินตามชุด
ค าถามเป็นข้อมูลล่าสุด และหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน ฐานะการ เงิน 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน หรือสิ่งใดๆ ที่อาจกระทบต่อรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนหรือระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ของลูกค้า ลูกค้าจะด าเนินการแจ้งต่อบริษัทฯ เพื่อขอทบทวนชุดค าถามใหม่โดยทันที ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้ามิได้แจ้งต่อ
บริษัทฯ เพื่อขอทบทวนชุดค าถามใหม่ ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากผลการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวซึ่งรวมถึงผลการขาดทุนจากการตัดสินใจลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนและระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ของลูกค้า 

14.3 ลูกค้ายืนยันว่าในการเข้าท าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมโดยลูกค้านั้น ลูกค้าได้เข้าท าเพื่อประโยชน์ของลูกค้า และโดยการใช้
ดุลพินิจการตัดสินใจของลูกค้าเอง (รวมถึงการพิจารณาว่าธุรกรรมที่ได้เข้าท าดังกล่าวนั้นจะเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับ
ลูกค้าหรือไม่) ทั้งนี้ แม้ว่าลูกค้าอาจได้รับข้อมูล หรือได้รับการสื่อสารจากบริษัทฯ เกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ ลูกค้าก็มิได้ใช้ดุลพินิจ
หรือตัดสินใจเข้าท าธุรกรรมใดๆ จากข้อมูลหรือการสื่อสารของบริษัทฯ ดังกล่าวนั้นเพียงปัจจัยเดียว หรือถือว่าข้อมูล หรือการ
สื่อสารดังกล่าว จะถือเป็นค าปรึกษาด้านการลงทุนหรือค าแนะน าเพื่อการลงทุนใดๆ ต่อลูกค้า นอกจากนี้ลูกค้ ารับทราบว่า
การที่บริษัทฯ ให้ข้อมูล หรือสื่อสารกับลูกค้าใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ นั้น บริษัทฯ มิได้ด าเนินการเพื่อยืนยัน หรือเป็นการ
ชักชวนเพื่อให้ลูกค้าเข้าท าธุรกรรมกับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ลูกค้ายืนยันว่าลูกค้ามี
ความสามารถ ความรู้และความเข้าใจ ถึงข้อตกลง เงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งความเสี่ยงของธุรกรรมต่างๆ (ไม่ว่าโดยลูกค้าเอง 
หรือจากการได้รับค าปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องของลูกค้า)  

15. กำรบอกเลิกธุรกรรมและผลของกำรบอกเลิกธุรกรรม 
15.1 เว้นแต่จะได้มีการก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในข้อก าหนดเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท ธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ 

และลูกค้าจะมีผลสิ้นสุดลงเม่ือ 
(ก) เกิดกรณีเหตุแห่งการผิดนัดใดๆ เกิดขึ้นตามข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดเพิ่มเติมที่

เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท และบริษัทฯ ใช้สิทธิในการบอกเลิกธุรกรรมใดๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิก
ธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง หรือทุกธุรกรรมที่บริษัทฯ ได้เข้าท ากับลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือ 

(ข) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่งหนังสือแจ้งบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง หรือทุกธุรกรรม ถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น
เวลาอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วัน 

15.2 การบอกเลิกธุรกรรมจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินการใดๆ ที่ได้ด าเนินการไปโดยชอบแล้ว หรือที่ไม่สามารถเพิกถอนได้
และก าลังอยู่ในระหว่างด าเนินการก่อนหน้าที่จะได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกธุรกรรม โดยลูกค้ายังคงต้องผูกพันด าเนินการ
ดังกล่าวต่อไป และรับผิดชอบต่อผลแห่งการด าเนินการดังกล่าว (รวมถึงความรับผิด การชดใช้ภาระหนี้ต่างๆ หรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง) 

15.3 การบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งภายใต้เอกสารธุรกรรม จะไม่เป็นการปลดหน้าที่คู่สัญญาฝ่ายใดจากภาระผูกพันที่มีอยู่
หรือความรับผิดใดๆ (รวมถึงความรับผิดซึ่งเป็นผลมาจากการละเมิด) ตามข้อก าหนดของเอกสารธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ได้เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น จนกว่าจะได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดและช าระเงินจนครบถ้วนแล้ว 

15.4 เม่ือธุรกรรมใดๆ สิ้นสุดลง บริษัทฯ มีสิทธิดังนี้ 
(ก) ช าระและปิดบัญชีใดๆ หรือทั้งหมดของลูกค้าที่ลูกค้าซื้อไว้ หรือที่บริษัทฯ ได้ยึดถือไว้เพื่อลูกค้า หรือที่ลูกค้ามีอยู่กับ

บริษัทฯ ในบัญชีใดๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้สิ้นสุดลงนั้น ทั้งนี้ โดยบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้าส าหรับการ
ด าเนินการดังกล่าว และเรียกร้องให้ลูกค้าช าระเงินทั้งหมดจนครบถ้วน พร้อมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดที่ลูกค้าเป็นหนี้
ภายใต้บัญชีที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้สิ้นสุดลงนั้นๆ  

(ข) น าเงินที่ได้จากการขาย การช าระบัญชีใดๆ หรือการจ าหน่ายทรัพย์สินในบัญชีอ่ืนใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกบั
ธุรกรรมที่ได้สิ้นสุดลงนั้น มาช าระหนี้ทั้งหมดที่ถึงก าหนดช าระแล้วหรือถูกถือว่าถึงก าหนดช าระโดยพลัน ซึ่งลูกค้าต้อง
ช าระให้แก่บริษัทฯ 

(ค) ก าหนดให้หนี้ภายใต้ธุรกรรมที่สิ้นสุดลงดังกล่าวนั้นถึงก าหนดช าระทันที และให้คู่สัญญามีสิทธิด าเนินการหักกลบลบ
หนี้ส าหรับหนี้ระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทั้งหมดภายใต้ธุรกรรมที่สิ้นสุดลงดังกล่าว โดยให้ด าเนินการหักกลบลบหนี้
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ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 3.4 ของข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และเงื่อนไขภายใต้เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมดังกล่าว และเม่ือคู่สัญญาด าเนินการหักกลบลบหนี้แล้ว ให้จ านวนเงินที่ได้หักกลบลบหนี้กันแล้วนั้นถือว่า
ได้รับการช าระและปลดภาระหนี้สินในการช าระเงินระหว่างกันจากการหักกลบลบหนี้ดังกล่าว และให้คู่สัญญาที่มี
หน้าที่ช าระเงินในจ านวนที่เหลือ ช าระเพียงจ านวนเงินสุทธิที่พึงต้องช าระต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่คู่สัญญาทั้ง
สองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

16. ค ำบอกกล่ำว 
16.1 จดหมาย ค าบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่บริษัทฯ จัดส่งให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ หรือที่อยู่ส าหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

(Email Address) ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ และ/หรือจัดส่งให้แก่ลูกค้าตามวิธีการอ่ืนใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร
ตามที่อยู่ หรือที่อยู่ส าหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที่ลูกค้าได้แจ้งต่อบริษัทฯ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดย
ชอบแล้ว แม้ว่าสถานที่อยู่ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือถูกรื้อถอน ถูกทิ้งร้าง หรือไม่มีผู้รับ หรือมีผู้อ่ืนรับไว้แทน หรือเจ้า
พนักงานแจ้งว่าหาที่อยู่ไม่พบ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมให้ถือว่าลูกค้าได้รับจดหมาย ค าบอกกล่าว หรือ
เอกสารใดๆ โดยชอบแล้ว 

16.2 ในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขที่อยู่ หรือที่อยู่ส าหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ของลูกค้า ซึ่งได้แจ้งไว้
กับบริษัทฯ ตามข้อ 16.1 ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นหนังสือหรือด้วยวิธีการอ่ืนใดตามที่บริษัทฯ ก าหนดโดยทันที 

17. กำรแก้ไขเพิ่มเติม 
17.1 เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าตกลงยินยอมให้เป็นดุลพินิจของบริษัทฯ ในการแก้ไข

เพิ่มเติมข้อก าหนดในเอกสารธุรกรรมได้ โดยบริษัทฯ จะต้องส่งค าบอกกล่าวให้แก่ลูกค้าตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร
อย่างน้อย 14 (สิบสี่)วันล่วงหน้าก่อนวันที่บริษัทฯ จะท าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ (ก) หากการ
แก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ให้ถือว่าลูกค้าได้ยินยอมในการแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวเม่ือค า
บอกกล่าวดังกล่าวได้ส่งถึงลูกค้า และ (ข) หากเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีอ่ืนนอกจากที่ก าหนดในข้อ (ก) ข้างต้นให้ถือว่า 
หากลูกค้าไม่มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างสมเหตุสมผล ดังกล่าวมายังบริษัทฯ ก่อนวันที่บริษัทฯ จะท าการ
แก้ไขเพ่ิมเติมตามระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดและเง่ือนไขดังกล่าว 

17.2 ส าหรับการแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงส าหรับการท าธุรกรรม เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ลูกค้าและ  บริษัทฯ ตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะแก้ไขคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงส าหรับการท าธุรกรรมใดๆ 
เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด หรือเพื่อให้เหมาะสมกับการท าธุรกรรมแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ
ประกาศรายละเอียดของคู่มือและ/หรือเอกสารชี้แจงส าหรับการท าธุรกรรมที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และให้
ถือว่าลูกค้าได้รับทราบคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงที่แก้ไขดังกล่าวแล้วนับแต่วันที่บริษัทฯ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ใน
กรณีที่การแก้ไขดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด หรือเพ่ือให้เป็นไปตามการแก้ไขของกฎหมาย ให้
คู่มือและ/หรือเอกสารชี้แจงที่แก้ไขดังกล่าวมีผลใช้บังคับทันทีที่   บริษัทฯ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในกรณีการแก้ไข
อ่ืนๆ หากลูกค้าไม่ได้คัดค้านภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ประกาศบนเว็บไซต์ หรือลูกค้ายังคงเข้าท า
ธุรกรรม หรือใช้บริการของบริษัทฯ ต่อไป ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือ  และ/หรือเอกสารชี้แจง
ดังกล่าว 

17.3 บริษัทฯ จะส่งข้อก าหนดในเอกสารธุรกรรมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ลูกค้า  ไม่ว่าลูกค้าจะได้ตกลงเข้าท าธุรกรรมที่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดดังกล่าวนั้นกับบริษัทฯ หรือไม่ 

18. กำรแยกส่วน และกรณีท่ีข้อควำมในเอกสำรธุรกรรมขัดแย้งกัน 
ความไม่สมบูรณ์ หรือความไม่สามารถบังคับใช้ของข้อตกลงใดๆ ให้มีผลเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถบังคับได้ หรือไม่สมบูรณ์
ดังกล่าว โดยไม่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้และความสมบูรณ์ของข้อตกลงในส่วนอ่ืนของข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้  

19. กำรเปิดเผยข้อมูล 
19.1   ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า บัญชีเพื่อการท าธุรกรรมของลูกค้า บัญชีกองทุนใดๆ 

ที่ลูกค้ามี หรือจะมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใดๆ และธุ รกรรมต่างๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม หรือธุรกรรม
ของลูกค้าตามธุรกิจหลักทรัพย์อ่ืนๆ ที่บริษัทฯ ได้รับและเก็บรักษาไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ตามที่กฎหมายก าหนดให้แก่
หน่วยงานที่ก ากับดูแลบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้สอบบัญชี
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หรือที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ หรือให้แก่บริษัทในเครือ
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ หรือบริษัทคู่สัญญากับบริษัทฯ เพื่อการวิเคราะห์และบริการ
สินเชื่อ จัดฐานข้อมูล เก็บรวบรวมสถิติการให้บริการ พัฒนาบริการ หรือการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ บริษัทใน
เครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายก าหนดไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือ
กฎหมายต่างประเทศ หากเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมถึงค าสั่งศาล องค์กร หรือหน่วยงานใดๆ ที่บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่
จะต้องให้ข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต)  ซึ ่งรวมถึงแ ต่ไม่จ ากัดเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลตาม
กฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) หรือกฎหมายอ่ืนใดที่
มีลักษณะเช่นเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ มีหรืออาจมีข้อผูกพันใดๆ ที่จะต้องด าเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว อีกทั้ง ลูกค้า
ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ ตัวแทน บริษัทย่อย บริษัทร่วมของบริษัทฯ หรือบริษัทภายนอก
ที่บริษัทฯ จัดจ้างเพื่อให้บริการแก่บริษัทฯ เพื ่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัทภายนอก รวมถึงเพื่อการ
ด าเนินการตรวจสอบหรือจัดท ารายงานตามที่ก าหนดในกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA)) 

19.2 นอกเหนือจากข้อตกลงยินยอมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก าหนดในข้อ  19.1 ลูกค้าตกลงจะด าเนินการทุกวิถีทางเพ่ือ
จัดให้มี แจ้ง และจะส่งมอบหรือจัดให้มีการส่งมอบบรรดาข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมใดๆ ตามที่ร้องขอโดยบริษัทฯ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ ส านักหักบัญชี หน่วยงานก ากับดูแล หรือบุคคลที่มีสิทธิร้อง
ขอข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและยับยั้งการกระท าอันไม่เป็นธรรมหรือพฤติกรรม
การลงทุนหรือท าธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม 
การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าตามที่ก าหนดในวรรคก่อนและในข้อ 19.1 ให้ข้อมูลของลูกค้าดังกล่าวหมายรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียง  
(ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการท าธุรกรรมของลูกค้าทุกรายทุกทอด 
(ข) วัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรมของลูกค้า   
(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรมของลูกค้า ไม่ว่าการท าธุรกรรมดังกล่าวจะกระท าผ่านบริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่

ลูกค้าท าธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่ลูกค้าซื้อขายด้วย  

(ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ด าเนินการสั่งซื้อขายเพื่อบุคคลอ่ืนหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ 
(Omnibus Account) ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะแจ้ง จัดหา จัดท าและให้ข้อมูลตาม (ก) ถึง (ค) ของบุคคลอ่ืนซึ่งเป็น
ลูกค้าที่แท้จริงทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ด าเนินการเช่นนั้น 

พร้อมทั้งจัดท าค าชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่ บริษัทฯ  ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ ส านักหัก
บัญชี หน่วยงานก ากับดูแล หรือบุคคลที่มีสิทธิร้องขอข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวในกรณีที่บริษัทฯ  ก.ล.ต. คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียน
หลักทรัพย์ ส านักหักบัญชี หน่วยงานก ากับดูแล หรือบุคคลที่มีสิทธิร้องขอข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้มีการร้องขอ หรือ
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวก าหนด 

20. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย 
20.1 ลูกค้าตกลงจะช าระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย รวมถึ งค่าบริการในอัตราที่บริษัทฯ ก าหนดในเอกสารธุรกรรมที่

เกี่ยวข้อง หรือตามที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นครั้งคราวไป โดยค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนนั้น ให้รวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียงจ านวนเงินที่บริษัทฯ พึงต้องช าระให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
ส านักหักบัญชีหรือหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืนๆ และลูกค้าตกลงช าระเงินประเมิน เงินเรียกเก็บ ภาษีและอากรแสตมป์ที่
เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับหรือเกิดขึ้นจากข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ซึ่งบริษัทฯ เข้าท าใน
นามของลูกค้า และค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในการบังคับภาระผูกพันใดๆ ของลูกค้าตาม
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ข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน โดยลูกค้าตกลงช าระค่าธรรมเนียมให้บริษัทฯ ตามวิธีการ 
เง่ือนไข และระยะเวลาที่บริษัทฯ ก าหนด 

20.2 ลูกค้าต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ก าหนดในข้อ 20.1 ให้แก่บริษัทฯ ทันที โดยจะต้องช าระเป็นเงินที่สามารถโอน
ต่อไปได้โดยไม่มีข้อจ ากัด การช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทฯ จะต้องช าระให้กับบริษัทฯ ณ ที่อยู่ของบริษัทฯ 
และภายในระยะเวลาและวิธีการที่บริษัทฯ แจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจะต้องไม่มีการหักหรือหัก ณ 
ที่จ่ายใดๆ  

20.3 หากลูกค้าไม่ช าระเงินจ านวนใดให้แก่บริษัทฯ เม่ือถึงก าหนด บริษัทฯ มีสิทธิคิดดอกเบี้ยบนจ านวนเงินที่ค้างช าระได้ในอัตรา
ที่บริษัทฯ ได้ตกลงไว้กับลูกค้า และในกรณีที่ไม่มีการตกลงกันดังกล่าว ให้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ของลูกค้าเป็นอัตรา
เท่ากับอัตราที่บริษัทฯ แจ้งต่อลูกค้าครั้งล่าสุดโดยให้บริษัทฯ มีดุลพินิจในการก าหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวเท่าที่
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาต ทั้งนี้ ในการค านวณดอกเบี้ยดังกล่าว ให้คิดตามจ านวนวันที่ถัดจากวันที่ก าหนด
ช าระตามวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานทางธนาคารและให้ค านวณโดยนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระเงินจ านวนดังกล่าวจนถึงวันที่
บริษัทฯ ได้รับช าระเงินจากลูกค้าจนครบถ้วน 

20.4 ค าบอกกล่าวช าระหนี้หรือค าบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทฯ ที่ลงนามโดยกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนที่มี
อ านาจของบริษัทฯ ที่ระบุจ านวนเงินที่ถึงก าหนดต้องช าระโดยลูกค้า ให้ถือเป็นหลักฐานเบื้องต้นของค าบอกกล่าวช าระหนี้
หรือค าบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง 

20.5 ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงกฎหมายภาษีของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) รวมทั้งข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้าท า
กับหน่วยงานของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA))  ที่จะต้องหักภาษี หรือหักเงินจากจ านวนเงินใดๆ หรือการช าระเงินใดๆ ที่บริษัทฯ 
จะต้องช าระให้แก่ลูกค้า ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิด าเนินการหักภาษี หรือหักจ านวนเงินดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะไม่มี
หน้าที่รับผิดชอบชดเชยภาษี หรือจ านวนเงินดังกล่าวให้แก่ลูกค้าเพ่ิมเติม  

20.6 ในกรณีที่ลูกค้ามีหน้าที่ตามกฎหมาย (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงกฎหมายภาษีของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) ที่จะต้องหักภาษี หรือหักเงินจากจ านวนเงินใดๆ จาก
ค่าธรรมเนียม หรือการช าระเงินใดๆ ที่ลูกค้าจะต้องช าระให้แก่บริษัทฯ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้แก่บริษัทฯ ทราบถึงภาระดังกล่าว 
และจะต้องรับผิดชอบช าระจ านวนเงินในส่วนที่หักออกดังกล่าว เพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับช าระเงินเต็ม
จ านวน เสมือนมิได้มีการหักภาษี หรือหักจ านวนเงินใดๆ และจะต้องน าส่งหลักฐานให้แก่บริษัทฯ เพ่ือแสดงว่าลูกค้าได้ช าระ
ภาษีและน าส่งภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นแล้ว 

20.7 จ านวนเงินและอัตราทั้งหลายที่ระบุไว้ในเอกสารธุรกรรมเป็นจ านวนที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) นอกจากนี้ คู่สัญญาฝ่าย
ที่ได้รับการช าระเงินจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องจัดเตรียมใบก ากับภาษีให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อเป็นหลักฐานการ
เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแบบและข้อความที่ก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากร 

21. ข้อก ำหนดอื่นๆ 
21.1 ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามวิธีการที่บริษัทฯ ก าหนด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในเอกสารการเปิด

บัญชีลูกค้าหรือข้อมูลใดๆ ที่ลูกค้าได้แจ้งมายังบริษัทฯ ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าในการติดต่อและผูกพัน
ตนระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ บริษัทฯ จะยึดถือข้อมูลใดๆ ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ 
เห็นสมควร บริษัทฯ มีสิทธิตรวจสอบรายละเอียด และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ และ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับบัญชีของลูกค้า  

21.2 ลูกค้าตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อก าหนด และ วิธีปฏิบัติที่บริษัทฯ และ/หรือเจ้าของข้อมูลจะก าหนดหรือได้แจ้ง
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ ได้โดยประกาศแก้ไขเพิ่มเติมไว้
ในเว็บไซต์ 

21.3 ในการช าระหนี้หรือการด าเนินการใดๆ ในบัญชีของลูกค้าให้กระท าโดยใช้เงินสกุลบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ถูกต้องตาม
กฎหมายของประเทศไทยในขณะนี้ หรือสกุลเงินอ่ืนใดที่บริษัทฯ อาจก าหนดเพ่ิมเติมในภายหลัง โดยลูกค้าตกลงและยินยอม
ช าระหนี้ใดๆ ที่ลูกค้ามีอยู่กับทางบริษัทฯ ตามวิธีการ เงื่อนไข และภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ ก าหนด 
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ในกรณีที่จะต้องด าเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนเงินระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินต่างประเทศ ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ 
ด าเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือใช้อัตราแลกเปลี่ยนของสถาบันการเงินที่บริษัทฯ เป็นผู้ก าหนดได้ ลูกค้าตกลงยอมรับ
ความเสี่ยงใดๆ ต่อผลขาดทุน ความสูญเสีย หรือความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนเงินสกุล
หนึ่งไปเป็นเงินในอีกสกุลหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นในบัญชีของลูกค้า 

21.4 ในกรณีที่ลูกค้าน าเช็ค และ/หรือ ตราสารอื่นใด มาวางไว้แก่บริษัทฯ โดยมีเจตนาให้บริษัทฯ นับเป็นเงินสดนั้น บริษัทฯ จะถือ
ว่าเช็ค และ/หรือ ตราสารอ่ืนใดนั้นเป็นเงินสดก็ต่อเม่ือบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค และ/หรือ ตราสารอ่ืนใดนั้นได้
เสียก่อน โดยบริษัทฯ จะถือว่าเช็ค และ/หรือ ตราสารอ่ืนใดเป็นเงินสดได้ในวันที่บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินหรือขึ้นเงินได้
แล้ว นอกจากนี้ ในกรณีที่ลูกค้าโอนเงินจากบัญชีของลูกค้าที่เปิดไว้กับสถาบันการเงินอ่ืนมายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะถือว่าเป็น
เงินสดก็ต่อเม่ือการโอนเงินดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์และบริษัทฯ ได้รับเงินนั้นๆ แล้วเท่านั้น 

21.5 บริษัทฯ มีสิทธิยึดหน่วงหรือหักกลบลบหนี้ในเงิน หลักทรัพย์ หลักประกัน และทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าที่บริษัทฯ ยึดถือไว้ ไม่
ว่าจะเป็นการยึดถือไว้เพื่อเก็บรักษาหรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนก็ตาม เพื่อใช้เป็นหลักประกันและภายใต้บังคับของสิทธิยึด
หน่วงทั่วไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเพื่อหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) ทั้งนี้ จนกว่าลูกค้าจะช าระหนี้
ให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน 

21.6 ในกรณีที่บัญชีของลูกค้าไม่มีการท ารายการ และ/หรือมีทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหลักประกัน ในบัญชีของ
ลูกค้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ก าหนด บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรักษาบัญชี
ตามอัตราที่บริษัทฯ ก าหนดเป็นคราวๆ โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีอ านาจหักเงินจากบัญชีของบริษัทเพ่ือลูกค้าหรือ
บัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) ทั้งนี้ เว้นแต่ลูกค้าจะได้ช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ 
บริษัทฯ ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถหัก
เงินหรือลูกค้าไม่ช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ บริษัทฯ อาจใช้ดุลพินิจที่
จะปิดบัญชีใดๆ ของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ และในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าที่เหลือเป็นเงินสด (หลังจาก
หักค่าท าธุรกรรม ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ รวมถึงหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ จนครบถ้วนแล้ว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน
การคืนเงินสดดังกล่าวโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้า หรือโดยเช็ค (แล้วแต่กรณี) ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ 
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น (หากมี)  

22. กำรสละสิทธิ 
การที่ลูกค้า หรือบริษัทฯ ไม่ได้เรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามเอกสารธุรกรรม หรือเรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ปฏิบัติตามเอกสารธุรกรรมล่าช้า ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ หรือการได้รับการชดใช้ หรือสละซึ่งข้อก าหนดใดๆ ในเอกสาร
ธุรกรรม 

23. กำรโอนสิทธิ 
 ข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นประโยชน์และผูกพันบริษัทฯ ลูกค้า รวมถึงผู้รับโอนและผู้สืบสิทธิของ บริษัทฯ และลูกค้า 

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจะโอนหรือจ าหน่าย สิทธิ หน้าที่และ/หรือภาระผูกพันตามข้อก าหนดและเงื่อนไขมิได้ หากไม่ได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน และการโอนที่ขัดกับข้อก าหนดนี้จะไม่มีผลสมบูรณ์  

24. กฎหมำยท่ีใช้บังคับและอนุญำโตตุลำกำร 
24.1 ข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย 
24.2 ในกรณีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ 

รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าบริษัทฯ หรือลูกค้าอาจยื่นค าร้องต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. เพ่ือขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการแล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนด โดยส่งค าบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า 
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-ข้อก าหนดเพ่ิมเติมฉบับน้ีจะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าท าธุรกรรมน้ีเท่าน้ัน- 
 

ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งตัวแทน/นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 
1. ข้อควำมเบี้องต้น 

1.1 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมนี้ท าขึ้นเพ่ือก าหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการ
เป็นตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 

1.2 ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งตัวแทน/นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสดฉบับน้ี จะใช้บังคับระหว่ำง
บริษัทฯ และลูกค้ำทันที เมื่อ (ก) ลูกค้ำมีค ำส่ังซื้อขำยหลักทรัพย์มำยังบริษัทฯ ไม่ว่ำจะด้วยวิธีทำงโทรศัพท์ 
อินเทอร์เน็ต หรือผ่ำนทำงเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำไม่ว่ำจะใน
รูปแบบท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตำม โดยลูกค้ำยอมรับและตกลงผูกพันตำมตำมเงื่อนไขในข้อก ำหนดและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน และเอกสำรธุรกรรมต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ท้ังน้ี บริษัทฯ มีสิทธิในกำรปฏิเสธกำรให้บริกำร หำกบริษัทฯ พบว่ำลูกค้ำไม่มีควำมเหมำะสมเพียงพอในกำรท ำ
ธุรกรรม หรือกำรให้บริกำรของบริษัทฯ อำจขัดหรือแย้งต่อกฎหมำย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของ 
บริษัทฯ โดยลูกค้ำไม่มีสิทธิเรียกร้องให้  บริษัทฯ รับผิดต่อควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกกำรปฏิเสธกำรให้บริกำร
ของบริษัทฯ  เว้นแต่กรณีท่ีเกิดขึ้นโดยกำรจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของบริษัทฯ กรรมกำร พนักงำน 
ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่ำท่ีควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นจริง 

1.3 ข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อก ำหนด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งตัวแทน/นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์” รวมถึงเอกสารอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของ
เอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงท ากับบริษัทฯ 
(“ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน”) 

2. ค ำจ ำกัดควำม 
2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ค าดังต่อไปนี้ให้มี

ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้ 
(ก) “ซื้อ” ให้หมายความรวมถึง การจองซ้ือหลักทรัพย์ด้วย  
(ข) “บัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์” หรือ Securities Trading Account หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดกับ 

บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ตาม 
(ค) “หลักทรัพย์” หมายถึง หลักทรัพย์ตามประเภทที่ระบุไว้ในพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และให้หมายความรวมถึงแต่ไม่จ ากัด

เฉพาะตราสารหนี้อ่ืนๆ หรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม และตราสารหรือสิทธิอ่ืนใดตามที่ก าหนด
ไว้ในหรือที่ได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ค าว่า “หลักทรัพย”์ ให้
หมายรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการออกและเสนอขาย ดอกผล เงินปันผลและสิทธิอ่ืนๆ ของหลักทรัพย์นั้นๆ ด้วย 

(ง) “เอกสำรกองทุนรวม” หมายถึง คู่มือผู้ลงทุน หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 
ข้อมูลภาษีหรือเงื่อนไข ภาระและประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเอกสารอ่ืนใดที่เกี่ยวกับหรือใช้ในการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องได้จัดท าขึ้นแล้วรวมถึงรายละเอียดในใบค าสั่งซื้อ ขายคืน 
และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

3. กำรแต่งตั้ง 
3.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอ านาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้า รวมทั้งให้มี

อ านาจแต่งตั้งตัวแทนช่วง ในการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ในทุกกรณีไม่ว่าในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึง
การซื้อขาย การจ าหน่าย จ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ หรือการด าเนินการเกี่ยวกับหลักประกัน 
ตลอดจนท าการช าระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ช าระและรับช าระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และ
ค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การจ าหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ของ
ลูกค้า การรับและ/หรือการปฏิบัติตามค าสั่งของลูกค้าไม่ว่าด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร และค าสั่งอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัทฯ ภายในวงเงินซ้ือขาย การ
เปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องเพ่ือการซื้อ  ขายคืน  หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและรายการต่างๆ ที่
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เกี่ยวเนื่องกับหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และบริษัทฯ ตกลงรับท าการเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าในการด าเนินการต่างๆ 
ข้างต้นให้แก่ลูกค้า ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึง
ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้ 

3.2 ลูกค้าตกลงให้สัตยาบันและยอมรับที่จะผูกพันในการใดๆ ที่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนช่วงได้กระท าไปในฐานะตัวแทน/
นายหน้าของลูกค้าตามข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
แต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้ 

3.3 เว้นแต่จะได้มีการตกลงระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าเป็นอย่างอ่ืน ลูกค้าจะต้องท าการซื้อขายหลักทรัพย์หรือด าเนินการใดๆ 
เกี่ยวกับหลักทรัพย์ผ่านทางบัญชีเพื่อการท าธุรกรรมเท่านั้น 

4. กำรส่งมอบและกำรช ำระเงิน 
4.1 ลูกค้าตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ให้บริษัทฯ เพ่ือการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขาย และลูกค้าตกลงช าระเงินแก่บริษัทฯ เพ่ือการช าระ

เงินค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินจากบัญชีของบริษัทเพ่ือลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับ
บริษัท (ตามแต่กรณี) เต็มตามจ านวนที่ลูกค้าจะต้องช าระเพ่ือการช าระเงินค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อ หรือน าหลักทรัพย์จากบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไปส่งมอบในกรณีที่ลูกค้าสั่งขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อให้บริษัทฯ สามารถท าการส่งมอบ
หลักทรัพย์และช าระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ได้ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องโดย
ลูกค้าตกลงรับทราบว่าการด าเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อก าหนด ระยะเวลา และเง่ือนไขที่บริษัทฯ ก าหนด และบริษัทฯ 
จะไม่ด าเนินการช าระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นบางส่วน (Partial Settlement) 

4.2 ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์มาส่งมอบให้แก่บริษัทฯ เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์เม่ือมีการขายหลักทรัพย์ 
หรือไม่สามารถช าระเงินส าหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ข้อ 4.1 ข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
(ก) ในกรณีของการขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิด าเนินการซื้อหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบตามราคาที่บริษัทฯ เห็นสมควร 

และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าวจากบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคาร
เพ่ือตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) แล้วด าเนินการส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของลูกค้า 
และน าเงินที่ได้รับมานั้นเครดิตเข้าในบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท 
(ตามแต่กรณี) หรือบริษัทฯ อาจด าเนินการยืมหลักทรัพย์ในนามของลูกค้าเพื่อส่งมอบและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการยืมหลักทรัพย์หรือการจัดหาหลักประกัน หรือบริษัทฯ อาจด าเนินการยืมหลักทรัพย์ใดๆ 
ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในการด าเนินการดังกล่าวบริษัทฯ มีสิทธิด าเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือบอกกล่าว
ให้ลูกค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจากลูกค้า  

(ข) ในกรณีของการซื้อหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิยอมรับการส่งมอบหลักทรัพย์ และเรียกเก็บเงินจากบัญชีของบริษัทเพื่อ
ลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) เต็มตามจ านวนที่ลูกค้าจะต้องช าระส าหรับ
ค่าใช้จ่ายใดๆ อันเนื่องมาจากหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อไว้ โดยบริษัทฯ อาจด าเนินการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่
บริษัทฯ เห็นสมควร และน าเงินที่ได้รับเครดิตเข้าในบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพ่ือตัดบัญชีอัตโนมัติ
กับบริษัท (ตามแต่กรณี) ทั้งนี้ ในการด าเนินการดังกล่าวบริษัทฯ มีสิทธิด าเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือบอกกล่าวให้
ลูกค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจากลูกค้า 

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ จะเรียกเก็บจากบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อ
ตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) และส าหรับจ านวนเงินที่ลูกค้ายังค้างช าระอยู่นั้นจะถือว่าเป็นหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ
แล้วในวันนั้น ซึ่งลูกค้าต้องช าระค่าปรับตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และดอกเบี้ยแก่บริษัทฯ ตามอัตราดอกเบี้ยที่
บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป โดยบริษัทฯ จะค านวณดอกเบี้ยไปจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับช าระหนี้ครบถ้วนแล้ว 

4.3 นอกเหนือไปจากกรณีตามข้อ 4.1 ในกรณีที่ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ ด าเนินการช าระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
กองทุนรวมโดยให้บริษัทฯ น าเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้าก าหนดเพื่อการ
บริหารผลตอบแทน หรือให้บริษัทฯ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้าก าหนดเพื่อน าเงินไปช าระค่าซื้อหลักทรัพย์
ของลูกค้า หรือในกรณีที่ลูกค้ามีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมที่ใช้ในการช าระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ



 
 

ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน 26/69 

มีค าสั่งในภายหลังตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ ด าเนินการช าระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนรวมดังกล่าว เว้นแต่ลูกค้าจะมี
ค าสั่งเป็นอย่างอื่น การช าระค่าซื้อขายหลักทรัพย์จะเป็นไปดังต่อไปน้ี 
(ก) ในการช าระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ ด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ี

ลูกค้าก าหนด และน าเงินท่ีได้รับมาช าระค่าซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า ในกรณีท่ีเงินท่ีได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เพียง
พอท่ีจะช าระค่าซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงว่าลูกค้ายังคงมีภาระผูกพันต้องช าระค่าซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯให้เพียงพอกับ
มูลค่าหลักทรัพย์ที่ซ้ือท้ังจ านวนตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 4.1  

(ข) ในกรณีลูกค้าขายหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ น าเงินท่ีได้รับจากการขายหลักทรัพย์ทั้งจ านวนมาซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมท่ีลูกค้าก าหนด 

ในกรณีท่ีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนปฏิเสธค าสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีลูกค้าก าหนด ลูกค้ารับทราบว่า  บริษัท
ฯ จะด าเนินการช าระราคารายการซื้อขายหลักทรัพย์ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 4.1 
ลูกค้าตกลงว่าบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทและบัญชีธนาคารท่ีลูกค้าใช้ในการรับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมท่ีลูกค้าก าหนดกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต้องเป็นบัญชีเดียวกัน ในกรณีท่ีต่อมาภายหลังลูกค้ามีการเปล่ียนแปลง
บัญชีธนาคารท่ีลูกค้าใช้ในการรับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีลูกค้าก าหนดกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ลูกค้าต้องแจ้งเปล่ียนแปลงข้อมูลต่อบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอเปล่ียนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท ซึ่ง
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อเมื่อลูกค้าได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ ถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวแล้วเท่าน้ัน 
ลูกค้ารับทราบว่าการด าเนินการเพื่อการช าระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนรวมโดยวิธีการตามข้อ 4.3 น้ี มีค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
อาทิเช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมในการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปน้ีจะรวมเรียกว่า “ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ผ่ำนกองทุน”) ลูกค้าตกลงยินยอมให้
บริษัทฯ หักเงินในบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทเพื่อช าระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินการช าระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่านกองทุนน้ันได้ 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีลูกค้าก าหนด หากภายหลังการขายคืนหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุนของลูกค้าท่ีเหลืออยู่มี
จ านวนน้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนขั้นต่ าท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องถือไว้ตามท่ีเอกสารกองทุนรวมก าหนด (ถ้ามี) ลูกค้าตกลงยินยอมให้
บริษัทฯ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีลูกค้าก าหนดท่ีเหลือท้ังหมดและให้โอนเงินท่ีได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้า
บัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทต่อไป 

5. กำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ 
5.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ อาจท ารายการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้ ท้ังในฐานะตัวการหรือใน

ฐานะตัวแทน บริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ถืออยู่ และ/หรือท่ีบริษัทฯ เป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าของผู้อื่นให้กับ
ลูกค้าได ้

5.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีท่ีเป็นการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใดๆ การช าระค่าซื้อหรือรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ลูกค้าได้มอบหมายและแต่งต้ังบริษัทฯ ให้เป็นตัวแทนและผู้รับมอบอ านาจของลูกค้าในการกระท าการท้ังหลายข้างต้นตาม
ขอบอ านาจท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบอ านาจในเรื่องน้ีถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนท่ีเกี่ยวข้อง ลูกค้าได้รับทราบ อ่านและเข้าใจ
เอกสารกองทุนรวม และยอมรับว่าการเพิ่ม/ลดทรัพย์สินของกองทุนรวม การคืนผลประโยชน์ของกองทุนรวม การส่งมอบทรัพย์สินของ
กองทุนรวมและการจัดท าและจัดส่งรายงานต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมท้ังกรณีอื่นๆ จะต้องอยู่ภายใต้
ข้อก าหนดและเงื่อนไขของเอกสารกองทุนรวมด้วย ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจค าเตือนและการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ เช่น ความเสี่ยง
ของการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น และตกลงยินยอม
ผูกพันตนและปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของเอกสารกองทุนรวมดังกล่าวทุกประการ 
ลูกค้ารับทราบว่าการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหน่ึงๆ อาจไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในกรณีท่ีลูกค้าและบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม หรือเกินกว่าหลักเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5.3 ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทฯ ประกาศก าหนดเป็น
ครั้งคราวไป 
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รำยงำนกำรเปิดเผยควำมเส่ียง 
รายงานฉบับนี้จัดเตรียมขึ้นเพื่อช่วยให้ท่านมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการท าธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ (รวมถึง 

การขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง) และท่านควรเข้าใจในภาระภาษีที่เกิดขึ้นจากการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวครบถ้วนดีแล้ว 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านควรปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษี เกี่ยวกับการท าธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์
ดังกล่าว 

โดยการเข้าท าข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ถือว่าลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจในข้อความที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ ก่อนที่จะเริ่มท าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ แหล่งกลางซ้ือขายหลักทรัพย์อ่ืนใด 

ในการซื้อขายหลักทรัพย์อาจมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ และความเสี่ยงในเรื่องของการขาดทุนก็
เป็นสิ่งที่เป็นสาระส าคัญ ท านองเดียวกับราคาของหลักทรัพย์ซึ่งมีความผันผวน และอาจท าให้ราคาหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งไม่มีมูลค่าเลย 
ดังนั้น ท่านจึงต้องพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนี้   นอกจากนี้ ท่านควรเข้าท ารายการซื้อขายต่อเม่ือท่านได้เข้าใจถึงลักษณะและขอบเขตของสิทธิ 
ภาระผูกพัน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนเสียก่อน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งท่านไม่สามารถที่จะใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้หลังวันที่หมดอายุ  นอกจากนี้ ท่านควรต้องพิจารณาด้วยว่ารายการซื้อขายนั้นๆ เหมาะสมกับท่าน
หรือไม่อย่างไร  โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การลงทุนและสถานะทางการเงินของท่านเอง รวมทั้ง ควรปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายธุรกิจ 
และภาษีของท่านก่อนท าธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ อีกทั้งท่านได้รับทราบถึงลักษณะความเสี่ยงต่างๆ อันอาจเกิดได้จากการขายหลักทรัพย์
โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง เช่น ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์ ความเสี่ยงอันอาจเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และการขายหลักทรัพย์โดยไม่
มีหลักทรัพย์ในครอบครองนี้ 

ส าหรับบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นที่ก าหนดให้คนไทยเป็นผู้ถือและคนไทยที่ถือหุ้นที่ก าหนดให้บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือนั้น บุคคลดังกล่าว
อาจไม่มีสิทธิในการลงทะเบียนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าวในนามของตนได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือกรรมสิทธิ์ของบุคคล ต่างด้าว
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์นั้นๆ และในกรณีที่หุ้นนั้นไม่ได้ลงทะเบียนในชื่อของบุคคลดังกล่าว บุคคลดังกล่าวก็จะไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ใดๆ 
จากผู้ออกหลักทรัพย์นั้น อันได้แก่ เงินปันผล และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น และส าหรับบุคคลที่กระท าการใดๆ เพ่ือประโยชน์ของ
บุคคลต่างด้าวในการรับสิทธิดังกล่าวอาจได้รับโทษทางอาญา และหากท่านเป็นบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นที่ก าหนดให้คนไทยเป็นผู้ถือ หรือเป็นคน
ไทยที่ถือหุ้นที่ก าหนดให้บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ ท่านต้องยอมรับถึงบรรดาความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการถือครองหุ้นดังกล่า ว อีกทั้ง
ต้องยอมรับด้วยว่า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์      หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด  ไม่สามารถช่วยเหลือท่านไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ 
เพ่ือให้ท่านได้มาซึ่งสิทธิใดๆ ในหุ้นดังกล่าวจากผู้ออกหลักทรัพย์ 

นอกจากนี้ บรรดาทรัพย์สินและมูลค่าของทรัพย์สินในบัญชีของท่านนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน
คุ้มครองเงินฝากหรืออยู่ภายใต้การคุ้มครองจากหน่วยงานรัฐบาลอ่ืนใด หรือการประกันภัยใดๆ 

ส าหรับผู้ถือบัญชีมาร์จิ้น (ระบบเครดติบาลานซ์) นอกเหนือจากความเสี่ยงข้างต้น  ท่านได้รับแจ้งและรับทราบถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 
 การกู้ยืมเงินเพ่ือการลงทุน ถือได้ว่าเป็นการด าเนินการอย่างหนึ่งเพื่อเพิ่มผลทางการเงิน วิธีการที่จะท าให้ได้รับก าไรจาก
การเพิ่มผลทางการเงินนั้น ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนดังกล่าวจะต้องสูงกว่าต้นทุนของเงินที่กู้ยืมมา นอกจากนี้ 
กลวิธีในการเพิ่มผลทางการเงินก็อาจท าให้เกิดผลก าไรหรือขาดทุนในการลงทุนก็ได้ ทั้งนี้ หากต้องการผลตอบแทนทาง
การเงินสูงมากเท่าใด ความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลก าไรหรือผลขาดทุนก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น 

 มูลค่าของหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกัน จะถูกท าการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามราคาปิดของหลักทรัพย์นั้นๆ ซึ่งการ
ปรับปรุงมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจจะส่งผลให้อ านาจซ้ือของท่านเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ 

รายงานฉบับนี้ มิได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยบรรดาความเสี่ยงและแง่มุมที่เป็นสาระส าคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ
ท าธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือแหล่งกลางซ้ือขายหลักทรัพย์อ่ืนใด 
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-ข้อก าหนดเพ่ิมเติมฉบับน้ีจะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าท าธุรกรรมน้ีเท่าน้ัน- 
 

ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
1. ข้อควำมเบื้องต้น 

1.1 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมนี้ท าขึ้นเพ่ือก าหนดเง่ือนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการ
เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทฯ จะให้บริการแก่ลูกค้า 

1.2 ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำฉบับน้ี จะใช้บังคับระหว่ำงบริษัทฯ 
และลูกค้ำ ทันที เมื่อ (ก) ลูกค้ำมีค ำส่ังซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำมำยังบริษัทฯ ไม่ว่ำจะด้วยวิธีทำงโทรศัพท์ 
อินเทอร์เน็ต หรือผ่ำนทำงเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำไม่ว่ำจะใน
รูปแบบท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตำม โดยลูกค้ำยอมรับและตกลงผูกพันตำมเงื่อนไขในข้อก ำหนดและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน และเอกสำรธุรกรรมต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ท้ังน้ี บริษัทฯ มีสิทธิในกำรปฏิเสธกำรให้บริกำร หำกบริษัทฯ พบว่ำลูกค้ำไม่มีควำมเหมำะสมเพียงพอในกำรท ำ
ธุรกรรม หรือกำรให้บริกำรของบริษัทฯ อำจขัดหรือแย้งต่อกฎหมำย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของ
บริษัทฯ โดยลูกค้ำไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดต่อควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกกำรปฏิเสธกำรให้บริกำร
ของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีท่ีเกิดขึ้นโดยกำรจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของบริษัทฯ กรรมกำร พนักงำน 
ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ   โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่ำท่ีควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นจริง 

1.3 ข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อก ำหนดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับกำรแต่งตั้งตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ” รวมถึงเอกสารอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร
ธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงท ากับบริษัทฯ 
(“ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน”) 

2. ค ำจ ำกัดควำม 
2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ค าดังต่อไปนี้ให้มี

ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้  
(ก) “กำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ” หมายถึง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การจับคู่ค าสั่งซื้อและค าสั่งขาย

ซึ่งด าเนินการโดยบริษัทฯ และได้รับการยืนยันจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและส านักหักบัญชี 
(ข) “จ ำนวนกำรถือครองสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำสูงสุด” (Position Limit) หมายถึง จ านวนฐานะสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าแบบหนึ่งแบบใดหรือหลายแบบรวมกันที่ลูกค้าพึงถือครองหรือที่ลูกค้าพึงมีภาระหนี้สิน ตลอดจนมีค าสั่งซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยังไม่ได้มีการส่งมอบหรือช าระเงินหรือที่ลูกค้าพึงมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบโดย
ประการอ่ืนต่อบริษัทฯ ได้ ตามที่บริษัทฯ ก าหนด ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการก าหนดจ านวนการถือครองสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าสูงสุดเป็นมูลค่าตัวเงินหรือจ านวนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดที่ถือครองได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของ
บริษัทฯ ในการก าหนดจ านวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว 

(ค) “ฐำนะสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ” หมายถึง ภาระผูกพันหรือสิทธิของบุคคลหนึ่งอันเนื่องมาจากการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 

(ง) “ทรัพย์สินของลูกค้ำ” หมายถึง ทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ซึ่งบริษัทฯ ยอมรับให้เป็น
ทรัพย์สินของลูกค้า และเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เป็นทรัพย์สินของลูกค้า 
(1) ทรัพย์สินที่บริษัทฯ ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อเป็นหลักประกันหรือประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่

ลูกค้าได้ซื้อขายไว้ 
(2) ก าไรหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของลูกค้าอันเนื่องมาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า 
(3) ใบรับของคลังสินค้า ใบตราส่งหรือตราสารอื่นใดที่แสดงสิทธิในทรัพย์สินที่บริษัทฯ ถือไว้เพ่ือลูกค้า เพ่ือประโยชน์

ในการส่งมอบหรือเนื่องมาจากการรับมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า 
(4) เงินสด หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกค้าเพ่ือการช าระราคาสินค้าที่จะรับมอบตามสัญญาซือ้

ขายล่วงหน้าของลูกค้า หรือที่บริษัทฯ ได้รับไว้เพื่อลูกค้าอันเนื่องมาจากการส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของลูกค้า 
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(5) เงินที่เหลือจากการขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทฯ ถือไว้เพื่อลูกค้า อันเนื่องมาจากการผิดข้อก าหนดและ
เง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าฉบับนี้ของลูกค้า 

(6) ทรัพย์สินอ่ืนใดที่มีสภาพคล่องตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
(จ) “ล้ำงฐำนะสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ” (Close Out) หมายถึง การปลดสิทธิและภาระหนา้ที่ตามสัญญาซื้อขายลว่งหนา้

ที่มีอยู่ให้หมดไปโดยการเข้าท าความตกลงขึ้นใหม่เพื่อเป็นการล้างผลของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียง การเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ซึ่งมีผลในทางตรงกันข้าม หรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามที่ส านักหัก
บัญชีก าหนด ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการส่งมอบและการช าระเงินที่ถึงก าหนดช าระแล้วซึ่งคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้อง
ด าเนินการกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว 

(ฉ) “เวลำปิดท ำกำรซื้อขำยภำคปกติ” หมายถึง เวลาปิดท าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภาคบ่าย (Afternoon 
Session) ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก าหนด 

(ช) “หลักประกัน” (Margin) หมายถึง หลักประกันในรูปของเงินสด พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือทรัพย์สินอ่ืนใด
ตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดให้เป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามข้อก าหนด
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านี้ของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้ยอมรับให้เป็นหลักประกัน 
และเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เป็นหลักประกัน 

(ซ) “หลักประกันเร่ิมต้น” (Initial Margin) หมายถึง จ านวนหลักประกันขั้นต่ าที่ลูกค้าต้องวางไว้หรือมอบให้เพื่อการซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตราและมูลค่าที่บริษัทฯ ก าหนด ทั้งนี้ การก าหนดอัตราและมูลค่าของหลักประกัน
เร่ิมต้นดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว 

(ฌ) “หลักประกันรักษำสภำพ ” (Maintenance Margin) หมายถึง จ านวนหลักประกันขั้นต่ าที่ลูกค้าต้องด ารงไว้
ตลอดเวลาเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตราและมูลค่าที่บริษัทฯ ก าหนด ทั้งนี้ การก าหนดอัตราและ
มูลค่าของหลักประกันรักษาสภาพดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว 

3. กำรรับทรำบและควำมเข้ำใจของลูกค้ำ 
ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า 
3.1 ในกรณีที่บริษัทฯ ให้ข้อมูล ค าปรึกษาหรือค าแนะน าใดๆ บริษัทฯ ไม่ได้ให้ค ายืนยัน ค ารับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับ

ผลตอบแทน ผลก าไรหรือขาดทุนจากการลงทุน ความเหมาะสมหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุน  ความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลหรือค าแนะน าที่ให้ดังกล่าว หรือผลทางภาษีจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า   
(ก)  การให้ค าปรึกษาของบริษัทฯ นั้นเป็นการให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีกับ

บริษัทฯ และมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกค้าสามารถประเมินการลงทุนและตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองเท่านั้น  
(ข)  ลูกค้าไม่ได้ยึดถือหรืออาศัยข้อมูล ค าแนะน าหรือการสื่อสารใดๆ ของบริษัทฯ ในลักษณะเป็นค าปรึกษาที่เกี่ยวกับการ

ลงทุนหรือค าแนะน าให้เข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
(ค)  ข้อมูลที่ให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ อาจแตกต่างไปจากค าปรึกษาที่ให้แก่ลูกค้า และ  
(ง)  ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับข้อมูลการลงทุนเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เองหรือการลงทุนของกรรมการ 

พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ 
3.2 บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือ บริษัทในเครือแห่งใดแห่งหนึ่งของบริษัทฯ (ถ้ามี) 

อาจมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และอาจมีความประสงค์ที่จะเข้าท าการซื้อขายสัญญาซื้อขายลว่งหน้าซึ่งเป็นสัญญาตาม
รายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทฯ ด าเนินการในนามของลูกค้า ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ
และขอรับความยินยอมจากลูกค้า 

3.3 บริษัทฯ อาจโอนบัญชีของลูกค้าไปยัง  
(ก)  บัญชีอ่ืนของลูกค้า (ถ้ามี) ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทฯ จะเป็นผู้ด าเนินการหรือจัดการบัญชีของลูกค้าดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม  
(ข)  บัญชีของบริษัทฯ หรือ  
(ค)  บัญชีของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายอ่ืนซึ่งเป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและส านักหัก

บัญชี โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงอ่ืน หรือค าสั่งที่ลูกค้าได้ให้ไว้ ในกรณีตามข้อ (ค) นี้ให้บริษัทฯ 
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หลุดพ้นจากภาระหน้าที่ของบริษัทฯ ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนด
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ เม่ือได้มีการโอนบัญชีของลูกค้า 

3.4 ภายใต้บังคับของกฎหมาย บริษัทฯ อาจมีดุลพินิจที่จะพิจารณาไม่รับการโอนหรือจัดสรรสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ตัวแทนซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายอ่ืนจะได้โอนหรือจัดสรรให้แก่บริษัทฯ ซึ่งหากบริษัทฯ ได้พิจารณาตัดสินใจยอมรับการโอน
หรือการจัดสรรสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว จากตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายอื่น ให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รายการนั้นๆ มีผลผูกพันลูกค้าในทันทีที่บริษัทฯ ได้รับการโอนหรือจัดสรรสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวเพื่อการส่งมอบ
และ/หรือการช าระเงิน ไม่ว่าจะได้มีการยืนยันจากลูกค้าแล้วหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่จ าต้องรับผิดในบรรดาความ
เสียหาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการโอนหรือจัดสรรสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว เว้นแต่
เป็นกรณีที่เกิดขึ้นจากการจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทน
ของบริษัทฯ 

3.5 บริษัทฯ อาจด าเนินการ หรือมีค าสั่งให้บุคคลภายนอกด าเนินการเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในนามของลูกค้า และบริษัทฯ อาจแบ่งค่าธรรมเนียมหรือจ านวนเงินอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบุคคลดังกล่าว ตามที่บริษัทฯ เห็นว่า
เหมาะสมและเท่าที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัทฯ รวมทั้งกรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ ไม่จ าต้องรับผิดต่อ
ลูกค้าส าหรับการกระท าหรือการงดเว้นกระท าใดๆ ของบุคคลภายนอกที่จัดการแทนลูกค้า เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นจากการ
จงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวกับการจัดจ้าง การมอบหมายหรือมีค าสั่งต่อ
บุคคลภายนอกในการจัดการแทนลูกค้าดังกล่าว 

3.6 ลูกค้าไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือส านักหักบัญชีแต่อย่างใด และการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าจะด าเนินการผ่านทางบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่ว่าในการเข้าท ารายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น บริษัทฯ ได้
กระท าการตามค าสั่งเพื่อหรือในนามของลูกค้า 

3.7 ลูกค้าได้รับเอกสารดังต่อไปนี้จากบริษัทฯ และรับรองว่าบริษัทฯ ได้อธิบายถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าแล้ว 
(ก) เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง (Risk Disclosure Statement) หรือเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเฉพาะ 

(Product Risk Disclosure Statement) ที่บริษัทฯ ได้จัดท าตามที่กฎหมายก าหนดให้บริษัทฯ ต้องส่งให้แก่ลูกค้าตาม
พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(ข) เอกสารชี้แจงการเปิดบัญชีเพ่ือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
3.8 เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งเอกสารหรือรายงานใดๆ การค านวณมูลค่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยการปรับมูลค่าให้

สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริง การค านวณมูลค่าหลักประกัน การเรียกและวางหลักประกัน หรือการอ่ืนใดอันจ าเป็นต่อ
การปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ และ/หรือ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้นหลังเวลาปิดท าการซื้อขายภาคปกติ เป็นการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้นในวันท า
การถัดไป 

4. จ ำนวนกำรถือครองสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำสูงสุด (Position Limit) 
4.1 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะก าหนดจ านวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดส าหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบหนึ่งแบบใด

หรือหลายแบบรวมกัน ที่ลูกค้าอาจก่อหนี้และภาระผูกพันต่อบริษัทฯ ในระยะเวลาใดๆ ในดุลพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ 
มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงจ านวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ในเวลาใดก็ได้โดย
ไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ การก าหนดจ านวนการถือครอง
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าดังกล่าว ไม่เป็นการจ ากัดความรับผิดของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงภายใต้ข้อก าหนดและ
เง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินหรือที่เกี่ยวเนื่องกับข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้านี้ 
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4.2 ลูกค้าตกลงว่ามูลค่าของหนี้และภาระผูกพันทั้งหมดที่ลูกคา้อาจก่อขึ้นหรือมีอยู่กับบริษัทฯ ภายใต้ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ ไม่ว่าส าหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบหนึ่งแบบใดหรือหลายแบบ
รวมกันจะต้องไม่เกินจ านวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด 

4.3 บริษัทฯ จะค านวณมูลค่าฐานะสัญญาซื้อขายของลูกค้าทุกวันท าการ ณ เวลาปิดท าการซื้อขายภาคปกติด้วยการปรับมูลค่า
ให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริง (Mark to Market) ตามแนวทางและวิธีการที่บริษัทฯ ก าหนดและเท่าที่กฎหมายที่
เกี่ยวข้องอนุญาต 

4.4 บริษัทฯ อาจตรวจสอบฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่คงค้างอยู่กับบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร และในกรณีที่ฐานะ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีจ านวนเกินกว่าจ านวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ ไม่
ว่าในเวลาใดๆ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาสุทธิหรือปรับ (Netting) ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า 
ปฏิเสธค าสั่งของลูกค้า เรียกหลักประกันเพิ่ม ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดที่มีขึ้นตามข้อก าหนดและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ 
หรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างที่บริษัทฯ พิจารณาว่าเหมาะสมเพ่ือให้ลูกค้ามีจ านวนการถือครองสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าตามที่บริษัทฯ ก าหนด โดยการด าเนินการของบริษัทฯ ดังกล่าวให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง และลูกค้า
ตกลงว่าลูกค้าจะไม่คัดค้านการด าเนินการของบริษัทฯ และจะไม่เรียกร้องความเสียหายหรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก
บริษัทฯ แต่อย่างใด 

5. หลักประกัน 
5.1 เพื่อเป็นประกันการช าระหนี้และการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงมอบหลักประกันเริ่มต้น 

(Initial Margin) และหลักประกันเพ่ิมเติมอ่ืนใดให้แก่บริษัทฯ ในจ านวน อัตรา รูปแบบ วิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ 
ก าหนดและอาจเรียกร้องจากลูกค้าเป็นครั้งคราว โดยอยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ในการก าหนดเรียกร้อง
หลักประกันเอาจากลูกค้า โดยหลักประกันที่ลูกค้าตกลงส่งมอบให้กับบริษัทฯ นั้น จะต้องเป็นหลักประกันที่ปราศจาก
ข้อจ ากัดหรือเง่ือนไข และสุทธิซึ่งไม่มีการหักลดใดๆ ทั้งสิ้น และหลักประกันที่บริษัทฯ ก าหนดหรือเรียกเอาจากลูกค้าดังกล่าว
อาจเป็นหลักประกันส าหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบหนึ่งแบบใดหรือหลายแบบรวมกันก็ได้ ลูกค้าตกลงว่าลูกค้าไม่มีสิทธิ
ที่จะยกเลิก เพิกถอนหรือขอรับคืนหลักประกันดังกล่าว เว้นแต่บริษัทฯ จะตกลงเป็นประการอ่ืน 

5.2 บริษัทฯ จะค านวณมูลค่าหลักประกันทุกวันท าการ ณ เวลาปิดท าการซื้อขายภาคปกติตามแนวทางและวิธีการที่บริษัทฯ 
ก าหนดและเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาต 

5.3 ลูกค้าตกลงว่าลูกค้าจะด ารงอัตราหรือมูลค่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว้
ตลอดเวลา และหาก ณ เวลาปิดท าการซื้อขายภาคปกติของวันท าการใดๆ อัตราหรือมูลค่าของหลักประกันของลูกค้ามีอัตรา
หรือมูลค่าลดลงน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดก็ตาม ลูกค้าตกลงที่จะจัดหาและส่งมอบ
หลักประกันเพิ่มเติมให้กับบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ เรียกร้อง โดยลูกค้าจะต้องวางหลักประกันเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ ร้องขอ
ดังกล่าวก่อนเวลาปิดท าการซื้อขายภาคปกติไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงในวันท าการถัดจากวันที่หลักประกันของลูกค้ามีอัตรา
หรือมูลค่าลดลงน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพและบริษัทฯ ได้เรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้
หลักประกันของลูกค้ามีอัตราหรือมูลค่าไม่ต่ ากว่าอัตราหรือมูลค่าหลักประกันเริ่มต้น 

5.4 บริษัทฯ อาจเรียกร้องให้ลูกค้ามอบหลักประกันเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ ในระหว่างวันท าการซื้อขายส าหรับสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแต่ละประเภทหรือบางประเภทในจ านวนอัตราหรือมูลค่าและภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ ก าหนดโดยการพิจารณา
ก าหนดดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว 

5.5 ภาระหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องส่งมอบและวางหลักประกันให้กับบริษัทฯ จะสิ้นสุดลงเม่ือข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้สิ้นผลผูกพนั 
และลูกค้าได้ช าระเงินทั้งหมดที่พึงต้องช าระให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน และลูกค้าไม่มีภาระหน้าที่ใดๆ ที่ยังค้างอยู่กับบริษัทฯ 

6. กำรส่งมอบและกำรช ำระเงิน 
6.1 ลูกค้าต้องช าระเงินหรือส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตาม

ภาระหน้าที่ในการช าระเงินหรือส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามที่ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
ส านักหักบัญชี หรือกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนดต่อไป 
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6.2 การช าระเงินภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ลูกค้าช าระเงินในวันที่ครบก าหนดช าระ ในมูลค่า ณ วันก าหนดช าระเงิน
ดังกล่าว ณ สถานที่ที่บริษัทฯ ก าหนด โดยเงินที่ช าระจะต้องเป็นเงินที่สามารถโอนต่อไปได้โดยไม่มีข้อจ ากัด และไม่มีการหัก
ทอนใดๆ  ตามวิธีการที่เป็นหลักปฏิบัติในการช าระเงินในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและส านักหักบัญชี เว้นแต่บริษัทฯ จะ
ก าหนดเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีการส่งมอบสินค้าภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่ใช่การช าระเงิน) ลูกค้าจะต้อง
ส่งมอบสินค้าในวันที่ครบก าหนด โดยปราศจากข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขใดๆ และไม่มีการหักทอนตามวิธีการที่เป็นหลักปฏิบัติ
ส าหรับภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและส านักหักบัญชี เว้นแต่บริษัทฯ ก าหนดเป็นประการอ่ืน 

7. กำรด ำเนินกำรเมื่อมีกำรผิดนัด 
7.1 เม่ือเกิดเหตุแห่งการผิดนัด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 11.3 ของ

ข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ซึ่งรวมถึงการด าเนินการดังต่อไปนี้  
(ก) ยกเลิก ปฏิเสธหรือเพิกถอนค าสั่งที่ยังไม่ได้ด าเนินการ หรือสั่งให้มีการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามค าสั่งนั้น 
(ข) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทั้งหมดที่ท าขึ้นตามข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้าน

การเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ 
7.2 เม่ือเกิดเหตุแห่งการผิดนัดและบริษัทฯ ด าเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทั้งหมดที่ท าขึ้นตามข้อก าหนด

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าฉบับนี้ตามข้อ 7.1 (ข) ให้บริษัทฯ เลิกและช าระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดที่มีขึ้นตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าฉบับนี้ 

7.3 เม่ือมีการเลิกและช าระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดที่มีขึ้นตามข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้าน
การเงนิ รวมถึงข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ 
(ก) คู่สัญญายังไม่จ าต้องช าระเงินหรือด าเนินการส่งมอบใดๆ ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้าน

การเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ที่มีการบอกเลิกและ
ช าระบัญชี และให้ภาระผูกพันในการช าระเงินหรือส่งมอบของคู่สัญญาภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ที่มี
การบอกเลิกและช าระบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินการช าระหนี้ในข้อ 7.3 นี้  

(ข) เม่ือมีการเลิกและช าระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้บริษัทฯ ท าการค านวณจ านวนหรือมูลค่าของสิทธิภาระหน้าที่
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีต่อกันภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ที่มีการบอกเลิกและช าระบัญชีดังต่อไปนี้ในทันทีที่
สามารถจะด าเนินการได้ภายหลังจากที่มีการเลิกและช าระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (1) ให้บริษัทฯ ค านวณหา
จ านวนต้นทุน ผลขาดทุนหรือก าไรทั้งหมด ภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทฯ มีข้อผูกพันต้องส่งมอบหรือช าระ
เงินให้กับลูกค้าเพื่อการช าระหนี้หากมิได้มีการบอกเลิกหรือช าระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละสัญญาดังกล่าว 
และ (2) ให้บริษัทฯ ค านวณหาจ านวนของต้นทุน ผลขาดทุนหรือก าไรทั้งหมด ภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทฯ 
จะมีสิทธิได้รับการส่งมอบหรือช าระเงินจ านวนดังกล่าวจากลูกค้าเพื่อการช าระหนี้หากมิได้มีการบอกเลิกหรือช าระ
บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละสัญญา ทั้งนี้ บนสมมุติฐานว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนแต่ละข้อที่
เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้พิจารณาถึงราคาตลาดที่ประกาศหรือราคาที่ก าหนด
เป็นทางการโดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือส านักหักบัญชีในวันที่ท าการค านวณหรือวันที่ถัดจากวันที่ท าการ
ค านวณตามความเหมาะสม 

(ค) หากผลจากการค านวณที่ได้ในข้อ 7.3 (ข) (1) สูงกว่าผลจากการค านวณที่ได้ในข้อ 7.3 (ข) (2) ให้ถือว่าส่วนต่างดัง
กล่าวคือผลขาดทุนจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหากผลจากการค านวณที่ได้ในข้อ 7.3 (ข) (2) สูง
กว่าผลจากการค านวณที่ได้ในข้อ 7.3 (ข) (1) ให้ถือว่าส่วนต่างคือผลก าไรจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

(ง) ภายหลังจากการค านวณในข้อ (ข) และ (ค) ให้บริษัทฯ รวมผลก าไรหรือขาดทุนที่ค านวณได้จากการค านวณในข้อ (ข) 
และ (ค) ทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นจ านวนยอดสุทธิจ านวนเดียวที่ลูกค้าพึงต้องจ่ายให้แก่บริษัทฯ หรือจ านวนที่บริษัทฯ 
พึงต้องจ่ายให้แก่ลูกค้า (“มูลค่ำในกำรล้ำงฐำนะสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ” หรือ Close Out Amount”) 
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(จ) หากจ านวนยอดสุทธิของมูลค่าในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจ านวนบวก (Positive Amount) ให้ลูกค้ามี
หน้าที่จะต้องจ่ายเงินจ านวนดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ และหากจ านวนยอดสุทธิของมูลค่าในการล้างฐานะสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเป็นจ านวนติดลบ (Negative Amount) ให้บริษัทฯ มีหน้าที่จะต้องจ่ายเงินจ านวนดังกล่าวให้แก่ลูกค้า ณ สิ้น
วันท าการถัดจากการเลิกและช าระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงมูลค่าในการ
ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิได้รับช าระเงิน ในทันทีหลังจากที่ท าการค านวณแลว้
เสร็จ 
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กำรเปิดเผยควำมเส่ียงจำกกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
ลูกค้าตกลงรับทราบว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยง และลูกค้าจะเข้าท ารายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ต่อเม่ือลูกค้าได้เข้าใจถึงหลักการรายละเอียดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและพิจารณาไตร่ตรองโดยรอบคอบแล้วว่าการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าเหมาะสมกับประสบการณ์ ฐานะการเงิน วัตถุประสงค์ แหล่งเงินทุน และปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องของตน นอกจากนี้ ลูกค้าควรจะ
เข้าใจเงื่อนไขและรายละเอียดข้อก าหนดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งลูกค้าจะเข้าท าการซื้อขายและผูกพันตน เช่น ประเภทหรือชนิดของ
สินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง (Underlying Assets/Variables) ขนาดของสัญญา (Contract Size/Unit/Multiplier) ประเภทของสัญญา อาทิ พุท 
ออปชั่น (Put Options) หรือคอล ออปชั่น (Call Options) และเงื่อนไขในการใช้สิทธิ เป็นต้น ว่าเหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่
พิจารณาไว้หรือไม่ โดยลูกค้าควรค านึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะ และผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดที่ลูกค้ามีหน้าที่ต้องช าระ นอกจากนี้ ลูกค้ารับทราบว่าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
นั้น ลูกค้าอาจประสบปัญหาการขาดทุนเกินกว่าจ านวนที่ลูกค้าได้ฝากไว้กับบริษัทฯ   

 ควำมเส่ียงเกี่ยวกับหลักประกัน  การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงสูง โดยในกรณีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิว
เจอร์สนั้น จ านวนหลักประกันเบื้องต้น (Initial Margin) ที่วางไว้มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากตลาดการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าอาจมีโอกาสได้รับผลก าไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็น
จ านวนมากภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่ในทางกลับกัน ลูกค้าอาจได้รับผลกระทบอย่างมากจากการวางหลักประกันที่วางไว้หรือจะได้
วางไว้กับบริษัทฯ ซึ่งลูกค้าอาจต้องรับภาระการขาดทุนจากการวางหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันรักษาสภาพใดๆ ที่ลูกค้าวางไว้กับ
บริษัทฯ เพ่ือรักษาฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตนอย่างไม่จ ากัด  และหากตลาดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเคลื่อนไหวในทาง
ตรงกันข้ามกับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า หรือส่งผลให้อัตราหลักประกันเพ่ิมสูงขึ้น บริษัทฯ อาจเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกัน
รักษาสภาพเพิ่มเติมภายในระยะเวลาอันสั้นเพื่อการรักษาฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถวางหลักประกัน
เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ ก าหนด บริษัทฯ อาจด าเนินการล้างสถานะของลูกค้า และอาจส่งผลให้ลูกค้าต้องรับภาระการ
ขาดทุน นอกจากนี้ ลูกค้ายังคงต้องรับผิดต่อจ านวนเงินส่วนที่ขาดอยู่ให้ครบถ้วนด้วย  นอกจากนี้ ในกรณีที่ลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าไม่ว่าด้วยตนเองหรือผ่านบุคคลอ่ืนเกินกว่าจ านวนที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก าหนด และลูกค้าไม่ด าเนินการล้างฐานะ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ บริษัทฯ อาจด าเนินการล้างฐานะของลูกค้าและอาจส่งผลให้ลกูค้าต้องรับภาระขาดทนุ
อย่างไม่จ ากัด โดยบริษัทฯ อาจก าหนดมาตรการในเรื่องจุดบังคับขาย (Force Close) เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา
แต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่หาก
มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงจนถึงจุดบังคับขาย บริษัทฯ จะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาท าการซื้อขาย ซึ่งหาก
ลูกค้าไม่น าหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไขหรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิที่จะ
ด าเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซ่ึงลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้ นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้านั้นเช่นกัน 

 ในส่วนของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นนั้น ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นได้รับค่าพรีเม่ียมจากผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
และมีภาระผูกพันที่จะต้องท าตามสัญญาหากผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องวางเงินหลักประกัน 
(Margin) โดยหากผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังไม่ได้ท าการล้างฐานะ เม่ือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิ ผู้ขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าจะต้องช าระเงินเท่ากับจ านวนเงินที่ค านวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ 
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement) หรือ ในกรณีที่สามารถด าเนินการ
ได้ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าฉบับนี้ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องท าการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา (Physical Delivery) 
โดยต้องจ่ายหรือรับเงินส าหรับสินค้าอ้างอิงที่ท าการรับ และส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่ก าหนดไว้ในสัญญา และกรณี
ที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้ก าไรเท่ากับค่าพรีเม่ียม ด้วยเหตุที่ผู้ซื้ อ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นมีผลขาดทนุจ ากัดสงูสุดเท่ากับค่าพรีเม่ียมนั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นจึงไม่ต้องวางหลักประกนั
ใดๆ คงจ่ายช าระพรีเม่ียมเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นนั้น อาจมีผลขาดทุนไม่จ ากัดในลักษณะเดียวกับ
การซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ดังนั้น ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น จึงต้องวางทรัพย์สินไว้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเช่นเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นก็มีโอกาส
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ได้รับผลขาดทุนเป็นจ านวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินมูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับบริษัทฯ ได้ กรณีที่ราคาตลาดของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไป 

 นอกจากนี้ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นนั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น
สามารถเลือกที่จะล้างฐานะ (Offset) หรือใช้สิทธิ (Exercise) หรือปล่อยให้สัญญาหมดอายุลง ในกรณีที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเลือก
ที่จะใช้สิทธิ ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้รับเงินเท่ากับจ านวนเงินที่ค านวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่า
ของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement) 
หรือในกรณีที่สามารถด าเนินการได้ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
แต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องท าการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา (Physical Delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินส าหรับสินค้าอ้างอิงที่ท าการรับ และส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่
ก าหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ซื้อจะมีผลขาดทุนเท่ากับค่าพรีเม่ียม 

 ควำมเส่ียงจำกกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ในการส่งค าสั่งใดๆ เพ่ือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือจ ากัดผลขาดทุน เช่น 
ค าสั่งซื้อขายประเภท Stop Loss หรือ Stop Limit เป็นต้น อาจไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจากสภาวะของตลาดการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าและการปฏิบัติงานของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและส านักหักบัญชี  รวมถึงการรวมประเภทของสถานะ (Combinations of 
Position) อาจมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับการมีสถานะ Long หรือ Short อย่างเดียว นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ของราคาซื้อขายปกติระหว่าง
ผลประโยชน์ที่ลูกค้าควรจะได้รับ (Underlying interest) กับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่มีอยู่จริง และภายใต้สถานการณ์บาง
สถานการณ์รายละเอียดคงค้างของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจมีการปรับเปลี่ยนโดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือส านักหักบัญชี 
เพ่ือให้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่ลูกค้าควรจะได้รับ   

 การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ มีความเสี่ยงแตกต่างจากการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าในประเทศ และในบางกรณีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ มีความ
เสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศ 

 ควำมเส่ียงจำกกำรจ ำกัดสถำนกำรณ์ซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  บริษัทฯ จะมีการก าหนดจ านวนการถือครองสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Position Limit) ในกรณีที่ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเกินกว่าจ านวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทฯ  
ก าหนด บริษัทฯ อาจพิจารณาด าเนินการดังต่อไปนี้ได้ (1) หักกลบฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า (2) ปฏิเสธค าสั่งของลูกค้า (3)  
เรียกให้มีการวางหลักประกันเพ่ิมเติม (4) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส าหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดๆ หรือทั้งหมดของลูกค้า หรือ 
(5) ด าเนินการใดๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ดังนี้ลูกค้าอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้างอยู่จนครบ
ก าหนดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ 

 ควำมเส่ียงจำกกำรไม่สำมำรถล้ำงฐำนะสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ก่อน
วันครบก าหนดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ว่าด้วยเหตุเนื่องจากตลาดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขาดสภาพคล่อง หรือ ตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสั่งงดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือด้วยเหตุอื่น ลูกค้าอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าคงค้างอยู่จนสัญญาครบก าหนดได้ 

 ควำมเส่ียงจำกระบบคอมพิวเตอร์ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยทั่วไปจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
จัดล าดับค าสั่งซื้อขาย การส่งค าสั่งซื้อขาย การจับคู่ค าสั่งซื้อขาย การจดทะเบียนหรือการล้างการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ระบบ
คอมพิวเตอร์อาจได้รับการรบกวนหรือไม่สามารถใช้การได้เป็นการชั่วคราว  ดังนั้น ความสามารถในการชดเชยผลขาดทุนของลูกค้าอาจมี
อย่างจ ากัดขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส านักหักบัญชี หรือสมาชิกรายอ่ืน  การ
จ ากัดความสามารถดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามสถานการณ์ ลูกค้าควรปรึกษาบริษัทฯ ในรายละเอียด นอกจากนี้ การที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งค าสั่งซ้ือขายได้ตามที่ลูกค้ามีค าสั่ง 

 ควำมเส่ียงจำกปัจจัยท่ีไม่เกี่ยวข้องกับตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Off-Exchange Risk) บริษัทฯ อาจกระท าการเป็น 
Counterparty ของลูกค้าในการท าธุรกรรมภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ ทั้งนี้ การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีอยู่ การประ เมิน
มูลค่า (Assess the Value) การก าหนดราคายุติธรรม (Fair Price) หรือการประเมินความเสี่ยง อาจเป็นการยากหรือไม่สามารถกระท าได้ 
การท าธุรกรรมโดยมีปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจได้รับการก ากับดูแลไม่เข้มงวดหรือมีการก ากับดูแลโดย
หน่วยงานอื่น ลูกค้าจึงควรศึกษาและเข้าใจถึงกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเข้าใจความเสี่ยงที่อาจมีขึ้นได้ 
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 ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียน การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ผลก าไรและผลขาดทุนสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจได้รับผลกระทบจากการผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนใดๆ ที่ระบุว่าต้องมีการ
แปลงเป็นอัตราแลกเปลี่ยนอีกอัตราหนึ่ง 

 ควำมเส่ียงจำกกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง การท าธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า และ/หรือ
บริษัทฯ ในการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้นลูกค้าจึงควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากบริษัทฯ หรือหน่วยงานก ากับดูแล
ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ นอกจากนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส านักหักบัญชี ก.ล.ต.  คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงาน ก.ล.ต. 
อาจสั่งการให้บริษัทฯ จ ากัดฐานะสัญญาหรือสั่งห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่มให้แก่ลูกค้า ปิดบัญชีซื้อขาย รวมทั้งอาจสั่งให้ล้างฐานะสัญญา
ได้ หากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือท าให้หรือน่าจะท าให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ตรงต่อ
สภาพปกติของตลาดหรือลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า หรือลูกค้าไม่ด าเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดท าค าชี้แจงหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดควา มส าคัญผิดใน
สาระส าคัญแก่บริษัทฯ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส านักหักบัญชี หรือส านักงาน ก.ล.ต. ในกรณีตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส านักหัก
บัญชี หรือส านักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ นอกจากนี้ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน อาจสั่งให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ
ส านักหักบัญชี งดการซื้อขาย จ ากัดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการรักษา
ความม่ันคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือด ารงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบการซื้อขายและการช าระหนี้ในตลาดซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
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-ข้อก าหนดเพ่ิมเติมฉบับน้ีจะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าท าธุรกรรมน้ีเท่าน้ัน- 
 

ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรซื้อขำยรำยใหญ่ (Block Trade) ส ำหรับ Single Stock Futures 

1. ข้อควำมเบื้องต้น 
1.1. ข้อก าหนดเพ่ิมเติมนี้ท าขึ้นเพื่อก าหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการซื้อขาย

รายใหญ่ (Block Trade) ส าหรับ Single Stock Futures ที่บริษัทฯ จะให้บริการแก่ลูกค้า 
1.2. ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรซื้อขำยรำยใหญ่ (Block Trade) ส ำหรับ Single Stock Futures ฉบับน้ี จะใช้บังคับ

ระหว่ำงบริษัทฯ และลูกค้ำทันที เมื่อ (ก) ลูกค้ำมีค ำส่ังซื้อขำยรำยใหญ่ (Block Trade) ส ำหรับ Single Stock 
Futures มำยังบริษัทฯ ไม่ว่ำจะด้วยวิธีทำงโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่ำนทำงเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ และ (ข) 
บริษัทฯ ตอบรับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำไม่ว่ำจะในรูปแบบท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตำม โดยลูกค้ำยอมรับ
และตกลงผูกพันตำมเงื่อนไขในข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน และเอกสำรธุรกรรม
ต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
ท้ังน้ี บริษัทฯ มีสิทธิในกำรปฏิเสธกำรให้บริกำร หำกบริษัทฯ พบว่ำลูกค้ำไม่มีควำมเหมำะสมเพียงพอในกำรท ำ
ธุรกรรม หรือกำรให้บริกำรของบริษัทฯ อำจขัดหรือแย้งต่อกฎหมำย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของ
บริษัทฯ โดยลูกค้ำไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดต่อควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกกำรปฏิเสธกำรให้บริกำร
ของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีท่ีเกิดข้ึนโดยกำรจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของบริษัทฯ  กรรมกำร 
พนักงำน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่ำท่ีควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นจริง  

1.3. ข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายรายใหญ่  (Block Trade) ส าหรับ Single Stock Futures นี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 
“ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรซื้อขำยรำยใหญ่ (Block Trade) ส ำหรับ Single Stock Futures” รวมถึงเอกสารอ่ืน
ใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้าน
การเงินที่ลูกค้าได้ตกลงท ากับบริษัทฯ (“ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน”)         

2. ค ำจ ำกัดควำม  
2.1. เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน  ค าดังต่อไปนี้ให้มี

ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้  
(ก) “Block Trade” (BT) หมายถึง การซื้อขายรายใหญ่ หรือ Big Lot หรือรายการ Trade Report 
(ข) “Single Stock Futures” (SSF) หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าชนิดฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับหุ้นรายตัว ที่ซื้อขายใน

ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(ค)  “TFEX” หมายถึง บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) หรือ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้าหรืออนุพันธ์ 
3. ธุรกรรม Single Stock Futures Block Trade   

3.1. ลูกค้า และ บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา Single Stock Futures โดยท ารายการผ่านกระดานซื้อขายรายใหญ่ใน TFEX 
3.2. ลูกค้าที่เปิดสถานะ Single Stock Futures Block Trade ไว้กับบริษัทฯ จะท าการปิดสถานะ Single Stock Futures Block 

Trade กับบริษัทฯ 
3.3. บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกปิดสถานะ Single Stock Futures Block Trade ให้กับลูกค้าที่เปิดสถานะ Single Stock 

Futures Block Trade ไว้กับบริษัทฯ 
3.4. บริษัทฯ จะก าหนด จ านวนการถือครองสัญญาสูงสุด (position limits) ส าหรับแต่ละ Single Stock Futures หรือทุก Single 

Stock Futures ให้ส าหรับลูกค้าแต่ละราย หรือส าหรับลูกค้าทุกรายรวมกัน  
3.5. ลูกค้าจะสั่งค าสั่งให้บริษัทฯ ส าหรับการส่งค าสั่งของ Single Stock Futures Block Trade โดยอ้างอิงถึงราคาหุ้นอ้างอิง  
3.6. บริษัทฯ จะเป็นผู้ค านวณราคาของ Single Stock Futures Block Trade โดยการใช้สูตรการค านวณตามที่บริษัทฯ ประกาศ

ก าหนด  
3.7. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการก าหนดและยืนยันว่าค าสั่งของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ถูกจับคู่  ลูกค้าไม่สามารถยกเลิก

ค าสั่งได้เว้นแต่บริษัทฯ ยินยอม 
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3.8. หากลูกค้าไม่สามารถท ารายการ Single Stock Futures Block Trade กับทางบริษัทฯ ได้ ด้วยเหตุผลซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้
จ ากัดเพียง ลูกค้าไม่มีหลักประกันส่วนเกินที่เพียงพอ หรือไม่มีวงเงินคงเหลือที่เพียงพอกับการเปิดสถานะ Single Stock 
Futures เพ่ิม  หรือลูกค้าไม่สามารถเปิดสถานะเกินกว่าจ านวนการถือครองสัญญาสูงสุด (position limits) ที่ TFEX ก าหนด
หรือที่บริษัทฯ ก าหนด ฯลฯ ลูกค้าจะชดเชยให้บริษัทฯ ส าหรับความเสียหายหรือผลขาดทุนอันเกิดจากการที่ไม่สามารถเข้า
ท ารายการหรือท าตามค าสั่งได้สมบูรณ์ รวมถึง ต้นทุนที่สมเหตุสมผลของค่าใช้จ่ายในการท ารายการและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ด้วย  

4. กำรค ำนวณรำคำของ Single Stock Futures Price  
4.1. ในการค านวณราคาของ Single Stock Futures ตอนเปิดสถานะ บริษัทฯ จะคิดรวม อัตราดอกเบี้ยขั้นต้น (Initial Interest 

Rate) และ/หรือ รายการที่เกี่ยวข้อง ที่บริษัทฯ ประกาศก าหนด 
4.2. ในการค านวณราคาของ Single Stock Futures ตอนปิดสถานะ บริษัทฯ จะคิด อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest 

Rate) และ/หรือ รายการที่เกี่ยวข้องตามช่วงเวลาที่ลูกค้าถือครองสถานะ ตามที่บริษัทฯประกาศก าหนด  
4.3. บริษัทฯ จะประกาศเงื่อนไขของ Corporate Action ส าหรับ Single Stock Futures Block Trade และอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ได้ในอนาคต 
5. เงื่อนไขกำรส่งค ำส่ังของ Single Stock Futures Block Trade 

5.1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปิดสถานะสัญญาของลูกค้าโดยการแจ้งต่อลูกค้าโดยทันที ในกรณีดังต่อไปนี้   
(1) บริษัทฯ จ าเป็นต้องคืนหุ้นอ้างอิงที่ยืมมาจากธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  (securities borrowing and 

lending) 
(2) บริษัทฯ เห็นว่า บริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการป้องกันความเสี่ยงของสถานะ Single Stock Futures Block Trade 

ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ (Hedging disruption)  
(3) บริษัทฯ เห็นว่าหุ้นอ้างอิงอาจจะถูกหยุดการซื้อขายโดยตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตอันใกล้ จากการที่ บริษัทของหุ้น

อ้างอิง เผชิญการผิดนัดช าระหนี้ หรือ เกิดความเสียหายรุนแรง หรือ เกิดภาวะขัดข้องทางการเงิน หรือถูกหน่วยงาน
ของรัฐเข้าตรวจสอบ ฯลฯ  

5.2. จ านวนสัญญาขั้นต่ าของ Single Stock Futures ในการท ารายการ Block Trade ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ TFEX  
5.3. บริษัทฯ อาจยินยอมให้ปิดสถานะได้หากจ านวนสัญญาที่จะคงเหลืออยู่  มีจ านวนมากพอที่จะสามารถท ารายการ Block 

Trade ได้ตามกฎเกณฑ์ของ TFEX 
5.4. หาก TFEX เพิ่มจ านวนสัญญาขั้นต่ าของ Single Stock Futures ในการท ารายการ Block Trade โดยจะมีผลในวันที่มีผล

บังคับใช้ โดยอาจท าให้จ านวนสัญญา Single Stock Futures ที่ลูกค้าถืออยู่เดิมมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนสัญญาขั้นต่ าตาม
เกณฑ์การท ารายการ Block Trade ในวันที่มีผลบังคับใช้   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปิดสถานะสัญญา 1 วันท าการก่อน
วันที่มีผลบังคับใช้ เว้นแต่ลูกค้าได้เพิ่มจ านวนสถานะสัญญาจนกระทั่งมีจ านวนสัญญามากกว่าจ านวนสัญญาขั้นต่ าที่ก าลงั
จะมีผลบังคับใช้ส าหรับการท ารายการ Block Trade 

6. เงื่อนไขกำรส่งค ำส่ัง Short ของ Single Stock Futures Block Trade 
6.1. ในกระบวนการรับค าสั่งของลูกค้าส าหรับการ Short Open บริษัทฯ จะท าตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ

การขายชอร์ตของหุ้นอ้างอิง ตัวอย่างเช่น จากกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบัน บริษัทฯจะสามารถส่งค าสั่ง
ขายชอร์ตได้ในช่วงเวลาที่ตลาดเปิดท าการจับคู่ซื้อขายแบบอัตโนมัติ แต่ไม่สามารถส่งค าสั่งขายชอร์ตในช่วง Pre-opening 
และช่วง Call market (Auction) และต้องท าตามกฏ zero-plus-tick ในการส่งค าสั่งขายชอร์ต 

6.2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปิดสถานะ Short Open ของลูกค้า 1 วันท าการก่อนวัน X-Date ต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ 
XD, XR, XT, XW, XS, XM, XB ฯลฯ และ Corporate Action ตา่งๆ 

7. เงื่อนไขกำรยกเลิกค ำส่ังกำรซื้อขำยรำยใหญ่ (Block Trade) ส ำหรับ Single Stock Futures 
7.1. บริษัทฯ จะท าการยกเลิกค าสั่งในส่วนที่ยังไม่สามารถจับคู่ได้  ณ เวลาที่จบช่วงเวลาการซื้อขายภาคบ่ายของตลาด

หลักทรัพย ์(16.30 น.) (ช่วงเวลาที่ก าลังเข้าสู่ call market)  
7.2. ส าหรับค าสั่ง Long Open หรือ Long Close หลังจากจบช่วงเวลาการซื้อขายภาคบ่ายของตลาดหลักทรัพย์  (16.30 น.) 

บริษัทฯ จะรับเฉพาะค าสั่ง ATC (At-The-Close) ส าหรับหุ้นอ้างอิง 
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7.3. ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกค าสั่งของ Single Stock Futures Block Trade ถ้าบริษัทฯ แจ้งว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของหุ้น
อ้างอิงได้มีการจับคู่แล้วหรือได้มีการป้องกันความเสี่ยงแล้วตามที่เกี่ยวข้องกับค าสั่งของลูกค้า หรือบริษัทฯ ได้ยืมหุ้นอ้างอิง
มาแล้วเพื่อใช้ป้องกันความเสี่ยงตามที่เกี่ยวข้องกับค าสั่งของลูกค้า  

7.4. ในกรณีที่บางส่วนของหุ้นอ้างอิงจับคู่ได้และจ านวนสัญญาที่เกี่ยวข้องมีจ านวนพอในการเข้าท ารายการ  Block Trade  
บริษัทฯ จะเข้าจับคู่สัญญา Single Stock Futures จ านวนนี้กับลูกค้าโดยการเข้าท ารายการ Block Trade  

7.5. ในกรณีที่บางส่วนของหุ้นอ้างอิงจับคู่ได้และจ านวนสัญญาที่เกี่ยวข้องมีจ านวนไม่เพียงพอในการเข้าท ารายการ Block 
Trade บริษัทฯ จะล้างสถานะหุ้นอ้างอิงออกไป และลูกค้าจะชดเชยผลการสูญเสียที่เกิดจากการท ารายการและ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ลูกค้าอาจแก้ไขค าสั่งให้สามารถจับคู่หุ้นอ้างอิงได้จ านวนมากขึ้นเพื่อให้จ านวนสัญญาที่
เกี่ยวข้องมีจ านวนมากพอในการเข้าท ารายการ Block Trade เพ่ือป้องกันไม่ให้บริษัทฯ ล้างสถานะหุ้นอ้างอิงออกไป 

8. วันซื้อขำยสุดท้ำยของ Single Stock Futures Block Trade 
8.1. ลูกค้าที่ถือสถานะ Single Stock Futures ไปจนถึงวันซื้อขายสุดท้ายของสัญญา จะปิดสถานะของสัญญาก่อนจบช่วงเวลา

การซื้อขายภาคเช้าของตลาดหลักทรัพย์ (12.30 น.) ของวันดังกล่าว ลูกค้าอาจขอให้บริษัทฯ  ท าการ roll-over สถานะ 
Single Stock Futures ไปยังซีรีย์ที่ไกลออกไปได้  
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-ข้อก าหนดเพ่ิมเติมฉบับน้ีจะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าท าธุรกรรมน้ีเท่าน้ัน- 
 

ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)  
1. ข้อควำมเบื้องต้น 

1.1. ข้อก าหนดเพ่ิมเติมฉบับนี้ท าขึ้นเพ่ือก าหนดเง่ือนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติตา่งๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกบัการกู้ยืม
เงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย ์(Credit Balance)  

1.2. ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) ฉบับน้ี จะใช้บังคับระหว่ำงบริษัทฯ และ
ลูกค้ำทันที เมื่อ (ก) ลูกค้ำแสดงควำมประสงค์ท่ีจะใช้บริกำรกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) มำยังบริษัท
ฯ ไม่ว่ำจะด้วยวิธีทำงโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่ำนทำงเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับกำร
ให้บริกำรแก่ลูกค้ำไม่ว่ำจะในรูปแบบท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตำม โดยลูกค้ำยอมรับและตกลงผูกพันตำม
เงื่อนไขในข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน และเอกสำรธุรกรรมต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ท้ังน้ี บริษัทฯ มีสิทธิในกำรปฏิเสธกำรให้บริกำร หำกบริษัทฯ พบว่ำลูกค้ำไม่มีควำมเหมำะสมเพียงพอในกำรท ำ
ธุรกรรม หรือกำรให้บริกำรของบริษัทฯ อำจขัดหรือแย้งต่อกฎหมำย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ 
โดยลูกค้ำไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดต่อควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกกำรปฏิเสธกำรให้บริกำรของบริษัทฯ 
เว้นแต่กรณีท่ีเกิดข้ึนโดยกำรจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของบริษัทฯ กรรมกำร พนักงำน ตัวแทนหรือ
ผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่ำท่ีควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นจริง 

1.3. ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กำรกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)” รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่
ได้นิยามไว้ในข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการใหบ้ริการด้านการเงินที่ลูกคา้ได้ตกลงท ากับบรษิัทฯ (“ข้อก ำหนดและเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน”) 

2. ค ำจ ำกัดควำม 
2.1. เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ค าดังต่อไปนี้ให้มี

ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้ 
(ก) “หลักทรัพย”์ ในที่นี้หมายถึง 

(1) หลักทรัพย์จดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงหลักทรัพย์ประเภทใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นกู้ ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มี
หลักทรัพย์อ้างอิงเป็นใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 

(2) หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหุ้นจ านวนดังกล่าวยังไม่ได้จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์ 

(3) หลักทรัพย์อ่ืนใดที่จะได้มีการประกาศแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นครั้งคราว 
(ข) “หลักประกัน” ได้แก่ทรัพย์สินดังต่อไปนี้  

(1) เงินสด 
(2) หลักทรัพย์จดทะเบียน 
นอกจากนี้ยังให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินอ่ืนใดตามที่  ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศ
ก าหนดให้เป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) 
ฉบับนี้ของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและตามที่ได้มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว  ซึ่งบริษัทฯ ได้ยอมรับให้เป็น
หลักประกัน และเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เป็นหลักประกัน  

(ค) “บัญชีมำร์จิ้น หมายความว่า บัญชีที่บันทึกรายการการให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึง
รายการ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินกู้ยืมหรือสินเชื่อที่เกิดขึ้นจากการถอนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้าและค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่ลูกค้าต้องช าระให้กับบริษัทฯ  

(ง) “ซื้อ” ให้หมายความรวมถึง การจองซ้ือหลักทรัพย์ด้วย  
(จ) “อัตรำมำร์จิ้นเร่ิมต้น” (Initial Margin Rate) หมายความว่า อัตราส่วนขั้นต่ าของจ านวนเงินที่ลูกค้าต้องช าระเพื่อซื้อ

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้าที่ลูกค้าต้องมีในบัญชีมาร์จิ้นต่อมูลค่าซื้อหลักทรัพย์รายการใดรายการหนึ่ง
ก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์รายการนั้น 
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(ฉ) “ทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้ำ” (Excess Equity) หมายความว่า ทรัพย์สินของลูกค้ารายใดรายหนึ่งในส่วนที่เกินกว่า
จ านวนที่ลูกค้าต้องด ารงไว้ตามอัตราส่วนที่บริษัทฯ ก าหนด 

(ช) “ทรัพย์สินของลูกค้ำ” หมายความว่า มูลค่าสุทธิของเงิน หลักทรัพย์ และทรัพย์สินอ่ืนที่เป็นประกันการช าระหนี้ในบัญชี
มาร์จิ้นของลูกค้ารายใดรายหนึ่ง เม่ือหักภาระหนี้ที่เกิดจากการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้ารายนั้น
แล้ว 

(ซ) “ภำระหน้ี” ให้หมายความถึง หนี้ที่เกิดจากการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ รวมค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินกู้ยืม อากรแสตมป์ ค่าปรับ ค่าไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ค่าธรรมเนียมการจดแจ้งจ าน า รวมทั้งสินเช่ือที่เกิดขึ้นจากการถอนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนใด
ที่ลูกค้าต้องช าระให้แก่บริษัทฯ 

(ฌ) “มูลค่ำซื้อ” หมายความว่า จ านวนเงินค่าซื้อหลักทรัพย์แต่ละรายการที่ซื้อจากบัญชีมาร์จิ้น ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าภาษีอ่ืนๆ ของรายการนั้นด้วย 

(ญ) “อ ำนำจซื้อ” หมายความว่า จ านวนเงินสูงสุดที่ลูกค้าอาจสั่งซื้อหลักทรัพย์จากบัญชีมาร์จิ้นได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่ง
รวมค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 

(ฎ) “มูลค่ำหลักประกันท่ีต้องด ำรงไว้” (Maintenance Margin Requirement) หมายถึง ระดับมูลค่าของทรัพย์สินรวม 
(Equity) ที่ลูกค้าต้องด ารงไว้ ซึ่งการค านวณมูลค่าของหลักประกันให้เป็นไปตามวิธีการตามที่  (1) บริษัทฯ ประกาศ
ก าหนดให้ทราบเป็นคราวๆ ซึ่งปัจจุบันอัตราต่ าสุดเท่ากับร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมด
ที่ลูกค้ามีอยู่ในบัญชีของลูกค้า หรือ (2) มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คูณด้วยอัตราที่บริษัทฯ 
หรือตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนดเป็นคราวๆ ซึ่งในกรณีที่บัญชีของลูกค้ามีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าที่ก าหนดดังกล่าวแล้ว 
ลูกค้าจะต้องน าหลักประกันมาวางเป็นประกันเพ่ิมให้ครบมูลค่าหลักประกันที่ต้องด ารงไว้ตามที่บริษัทฯ ก าหนด 
ทั้งนี ้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงอัตราดังกล่าวได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า  

(ฏ) “มูลค่ำหลักประกันข้ันต่ ำ” (Minimum Margin Requirement) หมายถึง ระดับมูลค่าของทรัพย์สินรวม (Equity) ขั้นต่ า
ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบังคับช าระหนี้ ซึ่งการค านวณมูลค่าหลักประกันขั้นต่ าจะเป็นไปตามที่  (1) บริษัทฯ จะได้ประกาศ
ก าหนดเป็นคราวๆ ซึ่งปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ก าหนดให้เท่ากับอัตราร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของมูลค่าตลาดของ
หลักทรัพย์ทั้งหมดที่ลูกค้ามีอยู่ในบัญชีของลูกค้า หรือ (2)  มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
คูณด้วยอัตราที่บริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนดเป็นคราวๆ ทั้งนี ้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงอัตรา
ดังกล่าวได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 

3. ข้อตกลงเกี่ยวกับวงเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์  
3.1. โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย์กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณา

อนุมัติวงเงินให้กู้ยืม โดยมีวงเงินกู้ยืมไม่เกินกว่าจ านวนที่ลูกค้าขอไว้ในค าขอใช้บริการเปิดบัญชีเพิ่ม  ซึ่งการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้นนี้จะถือเป็นการกู้ยืมเงินในลักษณะบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยลูกค้า
จะน าเงินมาวางเป็นประกันการช าระหนี้กับบริษัทฯ ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ และเงินที่วางประกันดังกล่าวนี้จะไม่อยู่ภายใต้
ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือสถาบันอ่ืนใดที่ท าหน้าที่รับประกันเงินฝาก โดย
ลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนจากการวางเงินประกันในส่วนที่เกินกว่าภาระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นเป็นดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์และใน
อัตราที่บริษัทฯ จะประกาศก าหนดเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ตามที่บริษัทฯ 
ประกาศก าหนด โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน 

3.2. ลูกค้าตกลงยินยอมซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบรษิัทฯ ภายในวงเงินที่ก าหนดในบัญชีมาร์จิ้นตามที่บริษัทฯ อนุมัติให้แก่ลูกค้า 

3.3. ลูกค้าตกลงรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเพ่ิมหรือลดวงเงินซื้อขาย โดยมิต้องได้รับ
ความยินยอมจากลูกค้าก่อน เม่ือบริษัทฯได้สั่งซื้อหลักทรัพย์ตามค าสั่งของลูกค้าแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้รับการส่งมอบเงินที่
กู้ยืมตามสัญญานี้แล้ว 

3.4. ลูกค้าตกลงยินยอมและรับทราบว่าลูกค้าสามารถท าค าสั่งซ้ือหลักทรัพย์ได้เพียงเท่าที่ไม่เกินกว่าวงเงินในบัญชีมาร์จิ้นที่บริษัทฯ 
ก าหนดให้ ในกรณีที่ลูกค้าท าการซื้อหลักทรัพย์ใดๆ เกินกว่าวงเงินที่ก าหนดไว้ในบัญชีมาร์จิ้น และหากบริษัทฯ ตกลงยินยอมให้
ลูกค้าท าการซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าวงเงินดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมให้ถือว่าค าสั่งซ้ือหลักทรัพย์เกินวงเงินดังกล่าวเป็นการขอ
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เพิ่มวงเงินในบัญชีมาร์จิ้น และให้ถือว่าลูกค้ายอมรับการซื้อหลักทรัพย์นั้นๆ และลูกค้าตกลงยินยอมช าระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์
ดังกล่าว โดยถือว่าเงินที่ลูกค้าได้กู้ยืมเกินกว่าวงเงินที่ก าหนดเป็นหนี้กู้ยืมเงินตามข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้ทั้งสิ้น  
ทั้งนี้ ก าหนดเวลาช าระหนี้กู้ยืมเงิน การช าระดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้ทุกประการ 

3.5. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจที่จะไม่ด าเนินการสั่งซื้อหลักทรัพย์ตามค าสั่งซึ่งเกินกว่าวงเงินในบัญชีมาร์จิ้น  
ของลูกค้า และลูกค้าสละสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งปวงอันเนื่องมาจากการไม่ด าเนินการตามค าสั่งซื้อ
หลักทรัพย์เกินวงเงินดังกล่าว 

4. หลักประกัน 
4.1. ลูกค้าตกลงที่จะกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย์ และตกลงยินยอมที่จะวางเงิน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนในบัญชีมาร์จิ้น รวมทั้งส่ง

มอบหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อผ่านบัญชีมาร์จิ้นทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ ยึดถือหลักทรัพย์ทั้งหลายที่ซื้อจากบัญชีมาร์จิ้น 
และทรัพย์สินทั้งปวงที่ลูกค้าน ามาวางกับบริษัทฯ ไว้เป็นประกันการช าระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นและหนี้อ่ืนใดของลูกค้า รวมไปถึง
ภาระหนี้ทั้งปวงที่ลูกค้ามีกับบริษัทฯ 

4.2. ประเภทของทรัพย์สินที่ลูกค้าสามารถน ามาวางเพิ่มเติมเพื่อเป็นประกันการช าระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นนั้น ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ 
จะได้ประกาศก าหนดเป็นคราวๆ ไป แต่ทั้งนี้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด 

4.3. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าวิธีการค านวณมูลค่าของหลักทรัพย์และหลักประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์/เง่ือนไขที่บริษัทฯ ก าหนด 
4.4. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัทฯ จะท าการปรับปรุงมูลค่าของหลักทรัพย์และ/หรือหลักประกันตามราคาตลาด (Mark to Market) 

และค านวณมูลค่าของหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินของลูกค้าอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกสิ้นวันท าการ ตามราคาที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทฯ ก าหนด ซึ่งการปรับปรุงมูลค่าของหลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินจะท าให้ทราบผลการเปลี่ยนแปลงอ านาจซื้อของลูกค้า ตลอดจนมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าและทรัพย์สินส่วนเกินของ
ลูกค้าที่อาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ทั้งนี ้การปรับปรุงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไข
ที่บริษัทฯ ประกาศก าหนดเป็นคราวๆ ไป 

4.5. ภายใต้บังคับข้อ 4.4. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัทฯ จะท าการเปรียบเทียบทรัพย์สินรวมของลูกค้ากับมูลค่าหลักประกันที่ต้อง
ด ารงไว้ (Maintenance Margin Requirement) ทุกสิ้นวันท าการ หากปรากฏว่าทรัพย์สินรวมของลูกค้าลดลงต่ ากว่ามูลค่า
หลักประกันที่ต้องด ารงไว้ (Maintenance Margin Requirement) บริษัทฯ จะไม่ให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์เพิ่มและลูกค้าตกลงน า
ทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพ่ิมกับบริษัทฯ ภายในวันท าการถัดไป จนท าให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่า
หลักประกันที่ต้องด ารงไว้ (Maintenance Margin Requirement) หากลูกค้าไม่น าทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมตาม
ความในวรรคก่อนภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์จะได้ก าหนดเป็นคราวๆ ไป (ซึ่งปัจจุบันมีก าหนดเวลา 5 (ห้า) 
วันท าการนับแต่วันที่บริษัทฯ เรียกให้ลูกค้าน าทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม) ลูกค้ายินยอมและรับทราบว่า บริษัทฯ มี
สิทธิที่จะเริ่มท าการบังคับช าระหนี้จากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่วางเป็นประกันได้ในวันท าการถัดไปภายในเวลาที่บริษัท
ประกาศก าหนด (ซึ่งปัจจุบันก าหนดไว้ที่เวลา 12.30 น.)  จนท าให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่า
หลักประกันที่ต้องด ารงไว้ (Maintenance Margin)  

 ทั้งนี้  บริษัทฯ จะเรียกหลักประกันประเภทใดเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ก็ได้ แต่หลักประกันที่สามารถน าไปใช้
ค านวณระดับ Maintenance Margin ได้ จะต้องเป็นหลักประกันที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือบริษัทฯ ประกาศก าหนด แต่บริษัทฯ จะไม่นับรวมมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการค านวณอ านาจซ้ือ
ของลูกค้า4.6.    ภายใต้บังคับข้อ 4.4. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัทฯ จะท าการเปรียบเทียบทรัพย์สินรวมของลูกค้ากับมูลค่า
หลักประกันขั้นต่ า (Minimum Margin Requirement) ทุกสิ้นวันท าการ หากปรากฏว่าทรัพย์สินรวมของลูกค้าลดลงจนเท่ากับ
หรือต่ ากว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ า (Minimum Margin Requirement) ลูกค้ายินยอมและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเริ่มท า
การบังคับช าระหนี้จากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่วางเป็นประกันได้ในวันท าการถัดไปภายในเวลาที่บริษัทประกาศก าหนด (ซึ่ง
ปัจจุบันก าหนดไว้ที่เวลา 15.30 น.) จนท าให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ามีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ า (Minimum Margin 
Requirement) 
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4.6. ภายใต้บังคับข้อ 4.4. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัทฯ จะท าการเปรียบเทียบทรัพย์สินรวมของลูกค้ากับมูลค่าหลักประกันขั้นต่ า 
(Minimum Margin Requirement) ทุกสิ้นวันท าการ หากปรากฏว่าทรัพย์สินรวมของลูกค้าลดลงจนเท่ากับหรือต่ ากว่ามูลค่า
หลักประกันขั้นต่ า (Minimum Margin Requirement) ลูกค้ายินยอมและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบังคับช าระหนี้จาก
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่วางเป็นประกันได้ในวันท าการถัดไป จนท าให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ามีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหลักประกัน
ขั้นต่ า (Minimum Margin Requirement) 
อย่างไรก็ตาม ลูกค้ายังคงมีหน้าที่ต้องน าทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพ่ิมตามที่บริษัทฯ เรียกเพ่ือให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้า
มีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องด ารงไว้ตามเง่ือนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนดไว้ในข้อ 4.5   
หากลูกค้าไม่น าทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มตามที่บริษัทฯ เรียกภายในระยะเวลาตามข้อ 4.5. วรรค 2 ย่อมไม่กระทบ
สิทธิของบริษัทฯ ที่จะด าเนินการตามเง่ือนไขของข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้
ต่อไป ทั้งนี้ หากมีการบังคับช าระหนี้จากหลักประกันหรือทรัพย์สินแล้วได้เงินไม่พอช าระหนี้ทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าตกลง
ยินยอมรับผิดช าระในส่วนที่ขาดให้บริษัทฯ จนครบถ้วน 

4.7. ในกรณีที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการจองซื้อหลักทรัพย์ใดๆ หากหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่
ได้วางเป็นประกันการช าระหนี้ของลูกค้า และลูกค้าได้ช าระราคาการจองซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ดังกล่าว ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ 
ยึดถือหลักทรัพย์ที่ได้รับจากการจองซ้ือดังกล่าวเป็นประกันการช าระหนี้เพิ่มเติม 

4.8. ในกรณีที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายเงินปันผลและ/หรือหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ หากหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่
ได้วางเป็นประกันการช าระหนี้ของลูกค้า ในกรณีที่ได้รับดอกผลเป็นหุ้นปันผล ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ยึดถือหุ้นปันผลดังกล่าวไว้
เป็นประกันการช าระหนี้ด้วย 

4.9. ลูกค้ารับทราบว่าในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะถอนหลักทรัพย์จากบัญชีมาร์จิ้น  และ/หรือหลักทรัพย์ที่น ามาวางเป็นหลักประกัน 
ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาทีบ่ริษัทฯ ก าหนด ทั้งนี ้ลูกค้าตกลงให้เป็นดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียง
ผู้เดียวในการที่จะให้ถอนทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ 

5. ข้อตกลงเกี่ยวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ และกำรก่อภำระหน้ีในบัญชีมำร์จิ้น 
5.1. ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทฯ จะเป็นผู้ก าหนดรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะอนุญาตให้ลูกค้าซื้อจากบัญชีมาร์จิ้นได้ พร้อมทั้งก าหนดอัตรา

มาร์จิ้นเริ่มต้นที่เหมาะสมส าหรับแต่ละหลักทรัพย์ (Multiple Margin Rate) โดยบริษัทฯ จะได้ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์พร้อม
ทั้งอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นเพื่อให้ลูกค้าทราบเป็นคราวๆ ไปภายใต้หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
ก าหนด ซึ่งลูกค้าตกลงยินยอมและรับทราบว่าบริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ
ล่วงหน้า 

5.2. ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์เป็นจ านวนที่มีมูลค่าซื้อต่ ากว่าเงินที่วางประกัน ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ หักเงินที่ลูกค้าวางเพื่อ
ช าระค่าซื้อหลักทรัพย์ได้ก่อน โดยบริษัทฯ จะหักเงินของลูกค้าเป็นจ านวนน้อยลงอย่างน้อย 10 (สิบ) บาท เพ่ือให้ลูกค้ากู้ยืมเงิน
จากบริษัทฯ ในแต่ละรายการส าหรับค าสัง่ซ้ือหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อต่ ากว่าเงินที่วางประกันนั้น และลูกค้าตกลงยินยอมให้ถือวา่
การซื้อหลักทรัพย์ทุกรายการในบัญชีมาร์จิ้น ของลูกค้าเป็นการกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย์ 

5.3. ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้นเป็นจ านวนเงินที่มีมูลค่าซื้อสูงกว่าเงินที่วางประกัน  บริษัทฯ สามารถหักเงินที่
ลูกค้าวางเพื่อช าระค่าซื้อหลักทรัพย์ก่อนได้ และหากเงินที่วางดังกล่าวไม่เพียงพอช าระค่าซื้อหลักทรัพย์ จ านวนเงินส่วนที่ขาดนี้
ให้ถือว่าลูกค้ากู้ยืมเงินจากบริษัทฯ โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ คิดดอกเบี้ยจากจ านวนหนี้ดังกล่าวได้ในอัตราสูงสุดที่
บริษัทฯ ได้ประกาศก าหนดเป็นคราวๆ โดยจะค านวณตั้งแต่วันที่ซื้อหลักทรัพย์ไปจนกว่าจะได้มีการช าระหนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้  
บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ตามที่บริษัทฯ ประกาศก าหนด โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก
ลูกค้าก่อน 

5.4. ในกรณีที่ลูกค้าท าการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านบัญชีมาร์จิ้น และลูกค้าไม่ได้ช าระราคาจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว ลูกค้าตกลง
ยินยอมให้บริษัทฯ ช าระราคาจองซื้อหลักทรัพย์นั้นแทนลูกค้า และให้ถือว่าเงินจ านวนดังกล่าวเป็นเงินที่ลูกค้ากู้ยืมจากบริษัทฯ 
ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์/เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินและข้อก าหนดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้ทุกประการ 

5.5. ในกรณีที่ลูกค้าสั่งขายหลักทรัพย์ หรือถูกบังคับขายหลักทรัพย์ หรือถูกบังคับช าระหนี้และได้รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าว 
หรือได้รับเงินในกรณีอ่ืนใด หรือการที่ลูกค้าน าเงินมาวางเพ่ิม บริษัทจะน าเงินที่ได้รับดังกล่าวมาหักหนี้เงินกู้ยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย์
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ที่มีอยู่เดิมก่อน หากจ านวนหนี้คงค้างลดต่ าลงกว่าเงินที่ลูกค้าน ามาวางเป็นประกัน ลูกค้าตกลงยินยอมให้มีจ านวนหนี้กู้ยืมเงิน
เพื่อซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวคงเหลือไว้ในบัญชีมาร์จิ้นอย่างน้อย 10 (สิบ) บาท และให้ถือว่าหลักทรัพย์ทั้งหลายในบัญชีมาร์จิ้น
ยังคงเป็นประกันการช าระหนี้กู้ยืมเงินตามข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์  (Credit Balance) นี้ทุก
ประการ 

5.6. ลูกค้ารับทราบว่าหากลูกค้าประสงค์จะท าการการถอนเงินจากบัญชีมาร์จิ้น  ลูกค้าสามารถถอนเงินจากบัญชีมาร์จิ้นได้เพียง
เท่าที่ไม่เกินกว่าจ านวนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า (Excess Equity) และหากลูกค้าประสงค์จะถอนเงินเป็นจ านวนเงินสูงกว่า
ยอดเงินคงเหลือของลูกค้า (Cash Balance) ที่ลูกค้ามีอยู่ในขณะนั้น ลูกค้าตกลงให้ถือว่าจ านวนเงินส่วนที่เกินยอดเงินคงเหลือ
เป็นการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์จากบริษัทฯ เพิ่มขึ้น โดยการถอนเงินจากบัญชีมาร์จิ้นดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ก าหนดเวลา และสัดส่วนที่จะถอนเงินได้ตามที่บริษัทฯ จะประกาศก าหนดเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่
เพียงผู้เดียวในการที่จะให้ถอนเงินจากบัญชีมาร์จิ้นหรือไม่ก็ได้ 

6. กำรช ำระหน้ีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 
6.1. ลูกค้ามีหน้าที่ต้องช าระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ พร้อมดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ประกาศก าหนด      

ภายใน 6 (หก) เดือน นับจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์รายการนั้นๆ เว้นแต่จะได้รับการขยายระยะเวลาช าระหนี้ดังกล่าวจากบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ที่จะพิจารณาขยายระยะเวลาให้
หรือไม่ก็ได้ 
ลูกค้ามีหน้าที่คืนเงินกู้ภายในระยะเวลาตามวรรคแรกให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หาก
ลูกค้ามิได้ด าเนินการช าระหนี้กู้ยืมเงินและดอกเบี้ยภายในระยะเวลาดังกล่าว  ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีอ านาจสั่งขาย
หลักทรัพย์นั้นๆ ได้ในวันเวลาและราคาที่บริษัทฯ เห็นสมควรในกรณีที่ทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า (Excess Equity) มีมูลค่าต่ า
กว่ามูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ซื้อมาโดยใช้เงินกู้ยืมตามข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์  
(Credit Balance) นี้ ลูกค้าจะใช้วิธีคืนเงินกู้โดยการขายหลักทรัพย์นั้น หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่บริษัทฯ เห็นชอบภายใต้กฎ ข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

6.2. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ น าเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือดอกผลอ่ืนใดที่อาจเกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ หรือหลักประกันที่ลูกค้าได้
น ามาวางเป็นประกันการช าระหนี้กับบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้ครอบครองอยู่มาลดยอดหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้าที่มีอยู่ใน
ขณะนั้นได้ ทั้งนี้ หากมีเงินคงเหลือหลังจากการลดยอดหนี้ดังกล่าวแล้ว ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ โอนเงินคงเหลือนั้นไป
บนัทึกในบัญชีมาร์จิ้นเสมือนว่าลูกค้าได้น าเงินมาวางเป็นประกันเพ่ิมเติม 

6.3. ในกรณีที่บริษัทฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักทรัพย์จากที่อนุญาตให้ซื้อในบัญชีมาร์จิ้นได้  (Marginable) เป็น
ประเภทหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อในบัญชีมาร์จิ้น (Non-Marginable) ลูกค้ามีหน้าที่ต้องขายหลักทรัพย์ที่ถูกเปลี่ยนแปลง
ประเภทดังกล่าวเพื่อช าระหนี้ รวมถึงค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น
ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ลงในหนังสือแจ้งของบริษัทฯ  
หากลูกค้าไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาตามวรรคก่อน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ด าเนินการขายหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือ
บางส่วนและ/หรือด าเนินการใดๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และ/หรือโอน
หลักทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนไปไว้ในบัญชีอ่ืนใด และ/หรือด าเนินการอ่ืนใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร 

7. กำรแต่งตั้ง 
7.1. ในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอ านาจให้บริษัทฯ มีอ านาจกระท าการโดยทั่วไปแทน

ลูกค้าดังนี้ 
(1) ท า และ/หรือ ลงนามในหนังสือ เอกสาร สัญญา หรือตราสาร หรือด าเนินการใดๆ เช่น จดแจ้งจ าน าหรืออ่ืนใดเพื่อเป็น

ประกันการช าระหนี้ ปิดโอน ลงทะเบียน อันเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สิน ตลอดจนการซื้อขายหลักทรัพย์ 
(2) มอบอ านาจช่วงเพ่ือกระท าการใดๆ แทนลูกค้าตามอ านาจที่ให้ไว้ในสัญญานี้และเพิกถอนการมอบอ านาจช่วง 
(3) กระท าการอ่ืนใดตามที่จ าเป็นหรือสมควร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการมอบอ านาจที่ให้ไว้ในสัญญานี้ 

7.2. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบหมายให้บริษัทฯ มีอ านาจกระท าการแทนลูกค้าในการจองซื้อหลักทรัพย์หรือรับโอนหลักทรัพย์โดย
ใช้ชื่อของบริษัทฯ หรือผู้ที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้จองซ้ือ และ /หรือ ถือ หลักทรัพย์แทนลูกค้า 
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7.3. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบหมายให้บริษัทฯ มีอ านาจกระท าการแทนลูกค้าในการรับเงินปันผล และ/หรือหุ้นปันผลจากบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้น ามาวางเป็นประกันการช าระหนี้กับบริษัทฯ โดยใช้ชื่อของบริษัทฯ หรือผู้ที่บริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้
ถือหลักทรัพย์แทนลูกค้า 
 

8. ข้อตกลงอ่ืนๆ 
8.1. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าในการค านวณอ านาจซื้อของลูกค้า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทฯ จะค านวณจากทรัพย์สินส่วนเกินของ

ลูกค้า ณ ขณะนั้นต่ออัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของหลักทรัพย์ที่ลูกค้าประสงค์จะซื้อ 
กรณีที่ลูกค้าไม่มีทรัพย์สินส่วนเกิน หากบริษัทฯ ยินยอมให้ลูกค้าน าเงินมาวางเป็นประกันการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มเป็นครั้ง
คราว บริษัทฯ จะค านวณอ านาจซ้ือจากจ านวนเงินที่ลูกค้าน ามาวางไว้เฉพาะคราวนั้นๆ ทั้งนี้ เม่ือสิ้นวันท าการของวันที่ลูกค้าน า
เงินดังกล่าวมาวางไว้แล้วภายหลังจากการหักทอนบัญชี หากมีเงินคงเหลือบริษัทฯ จะท าการโอนเงินคงเหลือนั้นไปบันทึกบัญชี
มาร์จิ้นของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ เสมือนว่าลูกค้าได้น าเงินมาวางเพิ่ม หรือหากลูกค้าได้แจ้งความต้องการให้บริษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้า ณ เวลาที่น าเงินมาวางเป็นประกัน บริษัทฯ จะคืนเงินคงเหลือนั้นให้แก่ลูกค้าก็ได้  

8.2. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ หักทอนบัญชีทุกสิ้นวันท าการ โดยบริษัทฯ ค านวณจากยอดสุทธิในแต่ละวัน ซึ่งได้จากการ
เปรียบเทียบยอดเงินคงเหลือของลูกค้ากับยอดเงินกู้ยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย์  

8.3. บริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยส าหรับเงินคงเหลือของลูกค้าในส่วนที่เกินกว่าเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เพ่ือซื้อขายหลักทรัพย์ในส่วนที่เกินกว่าเงินคงเหลือของลูกค้าอย่างน้อยเดือนละ 1(หนึ่ง) ครั้ง เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 
ทั้งนี ้บริษัทฯ จะคิดค านวณและหักภาษีอากร ณ ที่จ่ายไว้ (ถ้ามี) ก่อนที่จะท าการหักทอนบัญชีระหว่างดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายกับ
ดอกเบี้ยที่จะต้องเรียกเก็บ ณ วันสิ้นเดือน และลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ หักทอนโดยวิธีปรับปรุงรายการดอกเบี้ยดังกล่าวจาก
บัญชีมาร์จิ้นของลูกค้า เสมือนว่าลูกค้าได้ถอนเงินหรือน าเงินมาเพิ่มแล้วแต่กรณี 

8.4. ลูกค้าตกลงว่า หากมีการบังคับช าระหนี้จากหลักประกันหรือทรัพย์สินแล้วได้เงินไม่พอช าระหนี้กู้ยืมเงิน ลูกค้าตกลงยินยอมรับ
ผิดช าระในส่วนที่ขาดให้กับบริษัทฯ พร้อมดอกเบี้ยจนกว่าจะครบถ้วน 

8.5. นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 19 ของข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ลูกค้าตกลงยินยอมให้
บริษัทฯ ท าการเปิดเผยหรือตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ากับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ 
จ ากัด (National Credit Bureau) 

8.6. ลูกค้าตกลงรับทราบว่า การผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) 
หรือการละเว้นการใช้สิทธิตามข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้ โดยบริษัทฯ ใน
คราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะคราวนั้นเท่านั้น 
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รำยงำนกำรเปิดเผยควำมเส่ียง 
รายงานฉบับนี้จัดเตรียมขึ้นเพื่อช่วยให้ท่านมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการท าธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ (รวมถึง 

การขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง) และท่านควรเข้าใจในภาระภาษีที่เกิดขึ้นจากการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวครบถ้วนดีแล้ว 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านควรปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษี เกี่ยวกับการท าธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์
ดังกล่าว 

โดยการเข้าท าข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ถือว่าลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจในข้อความที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ ก่อนที่จะเริ่มท าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ แหล่งกลางซ้ือขายหลักทรัพย์อ่ืนใด 

ในการซื้อขายหลักทรัพย์อาจมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ และความเสี่ยงในเรื่องของการขาดทุนก็
เป็นสิ่งที่เป็นสาระส าคัญ ท านองเดียวกับราคาของหลักทรัพย์ซึ่งมีความผันผวน และอาจท าให้ราคาหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งไม่มีมูลค่าเลย 
ดังนั้น ท่านจึงต้องพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนี้  นอกจากนี้ ท่านควรเข้าท ารายการซื้อขายต่อเม่ือท่านได้เข้าใจถึงลักษณะและขอบเขตของสิทธิ 
ภาระผูกพัน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนเสียก่อน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งท่านไม่สามารถที่จะใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้หลังวันที่หมดอายุ  นอกจากนี้ ท่านควรต้องพิจารณาด้วยว่ารายการซื้อขายนั้นๆ เหมาะสมกับท่าน
หรือไม่อย่างไร  โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การลงทุนและสถานะทางการเงินของท่านเอง รวมทั้ง ควรปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายธุรกิจ 
และภาษีของท่านก่อนท าธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ อีกทั้งท่านได้รับทราบถึงลักษณะความเสี่ยงต่างๆ อันอาจเกิดได้จากการขายหลักทรัพย์
โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง เช่น ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์ ความเสี่ยงอันอาจเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้ 

ส าหรับบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นที่ก าหนดให้คนไทยเป็นผู้ถือและคนไทยที่ถือหุ้นที่ก าหนดให้บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือนั้น บุคคลดังกล่าว
อาจไม่มีสิทธิในการลงทะเบียนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าวในนามของตนได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือกรรมสิทธิ์ของบุคคลต่างด้าว
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์นั้นๆ และในกรณีที่หุ้นนั้นไม่ได้ลงทะเบียนในชื่อของบุคคลดังกล่าว บุคคลดังกล่าวก็จะไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ใดๆ 
จากผู้ออกหลักทรัพยน์ั้น อันได้แก่ เงินปันผล และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น และส าหรับบุคคลที่กระท าการใดๆ เพ่ือประโยชน์ของ
บุคคลต่างด้าวในการรับสิทธิดังกล่าวอาจได้รับโทษทางอาญา และหากท่านเป็นบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นที่ก าหนดให้คนไทยเป็นผู้ถือ หรือเป็นคน
ไทยที่ถือหุ้นที่ก าหนดให้บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ ท่านต้องยอมรับถึงบรรดาความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการถือครองหุ้นดังกล่าว อีกทั้ง
ต้องยอมรับด้วยว่า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด  ไม่สามารถช่วยเหลือท่านไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้
ท่านได้มาซึ่งสิทธิใดๆ ในหุ้นดังกล่าวจากผู้ออกหลักทรัพย์ 

นอกจากนี้ บรรดาทรัพย์สินและมูลค่าของทรัพย์สินในบัญชีของท่านนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน
คุ้มครองเงินฝากหรืออยู่ภายใต้การคุ้มครองจากหน่วยงานรัฐบาลอ่ืนใด หรือการประกันภัยใดๆ 

ส าหรับผู้ถือบัญชีมาร์จิ้น (ระบบเครดติบาลานซ์) นอกเหนือจากความเสี่ยงข้างต้น  ท่านได้รับแจ้งและรับทราบถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 
 การกู้ยืมเงินเพ่ือการลงทุน ถือได้ว่าเป็นการด าเนินการอย่างหนึ่งเพื่อเพิ่มผลทางการเงิน วิธีการที่จะท าให้ได้รับก าไรจาก
การเพิ่มผลทางการเงินนั้น ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนดังกล่าวจะต้องสูงกว่าต้นทุนของเงินที่กู้ยืมมา นอกจากนี้ 
กลวิธีในการเพิ่มผลทางการเงินก็อาจท าให้เกิดผลก าไรหรือขาดทุนในการลงทุนก็ได้ ทั้งนี้ หากต้องการผลตอบแทนทาง
การเงินสูงมากเท่าใด ความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลก าไรหรือผลขาดทุนก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น 

 มูลค่าของหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกัน จะถูกท าการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามราคาปิดของหลักทรัพย์นั้นๆ ซึ่งการ
ปรับปรุงมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจจะส่งผลให้อ านาจซ้ือของท่านเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ 

รายงานฉบับนี้ มิได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยบรรดาความเสี่ยงและแง่มุมที่เป็นสาระส าคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ
ท าธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือแหล่งกลางซ้ือขายหลักทรัพย์อ่ืนใด 
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-ข้อก าหนดเพ่ิมเติมฉบับน้ีจะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าท าธุรกรรมน้ีเท่าน้ัน- 

 
ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

1. ข้อควำมเบี้องต้น 
1.1 ข้อก าหนดเพิ่มเติมนี้ท าขึ้นเพื่อก าหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการยืมและ

ให้ยืมหลักทรัพย ์
1.2 ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับน้ี จะใช้บังคับระหว่ำงบริษัทฯ และลูกค้ำทันที เมื่อ (ก) 

ลูกค้ำลงนำมในหนังสือแจ้งควำมประสงค์เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรสมัครใช้บริกำรกำรยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ และ
จัดส่งหนังสือดังกล่ำวมำยังบริษัทฯ ตำมวิธีท่ีบริษัทฯ ก ำหนด และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำไม่ว่ำ
จะในรูปแบบท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตำม โดยลูกค้ำยอมรับและตกลงผูกพันตำมตำมเงื่อนไขในข้อก ำหนด
และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน และเอกสำรธุรกรรมต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ท้ังน้ี บริษัทฯ มีสิทธิในกำรปฏิเสธกำรให้บริกำร หำกบริษัทฯ พบว่ำลูกค้ำไม่มีควำมเหมำะสมเพียงพอในกำรท ำ
ธุรกรรม หรือกำรให้บริกำรของบริษัทฯ อำจขัดหรือแย้งต่อกฎหมำย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ 
โดยลูกค้ำไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดต่อควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกกำรปฏิเสธกำรให้บริกำรของบริษัทฯ 
เว้นแต่กรณีท่ีเกิดข้ึนโดยกำรจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของบริษัทฯ กรรมกำร พนักงำน ตัวแทนหรือ
ผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่ำท่ีควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นจริง 

1.3 ข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์” รวมถึงเอกสารอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงท ากับบริษัทฯ (“ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำน
กำรเงิน”) 

1. 4 ผู้ให้ยืมตกลงจะให้ยืมหลักทรัพย์ (“หลักทรัพย์ท่ีให้ยืม”) แก่ผู้ยืมเป็นคราวๆ เม่ือได้รับหลักประกันซึ่งผู้ยืมจะมอบให้ไว้และผู้ยืม
มีหน้าที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าให้แก่ผู้ให้ยืมตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและ
ให้ยืมหลักทรัพยน์ี้ 

1.5 ธุรกรรมการให้ยืมและยืมหลักทรัพย์ใดๆ และทั้งปวงระหว่างคู่สัญญา (โดยจะเรียกแยกแต่ละรายการและเรียกรวมกันหลาย
รายการว่า “กำรให้ยืมหลักทรัพย์”) นั้น ให้อยู่ภายได้บังคับของข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ 
ตามที่อาจมีการเพิ่มเติม แก้ไข หรือปรับปรุง โดยคู่สัญญาในหนังสือยืนยันธุรกรรม หลักประกันทั้งหลายที่ใด้วางไว้ตาม
ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ ให้ถือเป็นหลักประกันส าหรับสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งปวงในปัจจุบันหรือ
ในอนาคตเกี่ยวกับการให้ยืมหลักทรัพย์ 

2. ค ำจ ำกัดควำม 
2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ค าดังต่อไปนี้ให้มี

ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้ 
(ก) “กฎระเบียบ” หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบซึ่งใช้บังคับกับการให้ยืมและการ

ยืมหลักทรัพย์ ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป รวมตลอดถึงพระราชก าหนดซึ่งออกตามประมวลรัษฎากรว่าด้วย
การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2541 รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ และระเบียบอ่ืนๆ ว่าด้วยภาษี
อากร ตามที่อาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป 

(ข) “ผู้ประกอบกำร” หมายถึง นิติบุคคลใดที่ใด้ระบุไว้ในข้อ 2(3) ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ กธ. 8/2551 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และที่อาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป 

(ค) “หลักทรัพย์ ท่ีให้ยืม” หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามที่ได้นิยามหรือก าหนดไว้ให้เป็นหลักทรัพย์ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียน หรือหลักทรัพย์อ่ืนๆ 
ที่ได้รับอนุญาตให้ท าการยืมหรือให้ยืมได้ตามกฎระเบียบ โดยคู่สัญญาจะตกลงกันก าหนดหลักทรัพย์ที่ให้ยืมแต่ละ
รายการไว้ในเอกสารยืนยันรายการส าหรับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมแต่ละรายการ ทั้งนี้ การให้ยืมหลักทรัพย์อาจจัดท าขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(1) เพ่ือให้ผู้ยืมหรือบุคคลอ่ืนใดสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดการส่งมอบภายได้ธุรกรรมการขายได้ 
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(2) เพ่ือให้ผู้ยืมหรือบุคคลอ่ืนใดสามารถคืนหลักทรัพย์ภายใต้ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ก่อนหน้านั้นได้ หรือ 
(3) เพ่ือให้ผู้ยืมสามารถจะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่กฎระเบียบพึงอนุญาตให้ท าได้ 

3. ธุรกรรมท่ีจัดท ำในฐำนะตัวแทน 
3.1 ภายใต้บังคับของบทบัญญัติในข้อนี้ ผู้ให้ยืมอาจจะท าการให้ยืมหลักทรัพย์ในฐานะที่เป็นตัวแทน (ซึ่งเรียกว่า  “ตัวแทน”) ของ

บุคคลภายนอก (ซึ่งจะเรียกว่า “ตัวกำร”) ทั้งนี้ ไม่ว่าตนจะมีฐานะเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์หรือผู้จัดการลงทุนหรืออ่ืนๆ ด้วยก็ได้ 
(การให้ยืมที่ได้ท าขึ้นดังกล่าวจะอ้างถึงในข้อนี้ว่า “ธุรกรรมกำรเป็นตัวแทน”) 

3.2 ผู้ให้ยืมอาจจะเข้าท าธุรกรรมการเป็นตัวแทนได้เฉพาะในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น 
(1) เม่ือมีการระบุว่าเป็นธุรกรรมการเป็นตัวแทนในขณะเข้าท ารายการนั้น 
(2) ผู้ให้ยืมท าการให้ยืมดังกล่าวแทนตัวการรายเดียว โดยได้เปิดเผยตัวการนั้นต่อผู้ยืมแล้ว (ไม่ว่าโดยการระบุชื่อหรือการ

อ้างอิงถึงรหัสหรือเครื่องหมายบ่งช้ีตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกันให้น ามาใช้ในการอ้างอิงถึงตัวการ ที่ได้ระบุไว้นั้น) ในขณะ
ที่ตนท าการให้ยืมนั้น 

(3) ในขณะที่ท าการให้ยืม ผู้ให้ยืมมีอ านาจท าการให้ยืมและช าระหนี้ทั้งปวงของตัวการนั้นตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ใน 
ข้อ 3.4 (2) ข้างล่างนี้ แทนตัวการดังกล่าว 

3.3 ผู้ให้ยืมตกลงยอมรับว่าหากตนเข้าท าธุรกรรมการเป็นตัวแทน ตนจะแจ้งให้ผู้ยืมทราบถึงข้อเท็จจริงในทันทีที่ตนทราบ และจะ
จัดหาข้อมูลเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ยืมเม่ือผู้ยืมร้องขอตามสมควรเกี่ยวกับ 
(1) กรณีใดๆ ที่ถือเป็นการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของตัวการที่เกี่ยวข้อง หรือ 
(2) การท าผิดค ารับรองใดๆ ที่ได้ให้ไว้ในข้อ 3.5 ข้างล่างนี้ หรือกรณีหรือเหตุการณ์ใด อันยังผลให้ค ารับรองใดๆ ดังกล่าวนั้น

ไม่เป็นความจริง หากมีการให้ค ารับรองซ้ าโดยอ้างอิงถึงข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 
3.4 (1)   ธุรกรรมการเป็นตัวแทนแต่ละรายการจะเป็นธุรกรรมระหว่างตัวการที่เกี่ยวข้องกับผู้ยืมและไม่มีบุคคลใดนอกจาก

ตัวการที่เกี่ยวข้องกับผู้ยืมเป็นคู่สัญญาหรือเป็นผู้มีสิทธิหรือภาระหน้าที่ภายใต้ธุรกรรมการเป็นตัวแทนรายการนั้น อนึ่ง 
โดยไม่เป็นการจ ากัดความหมายของข้อความก่อนหน้านี้ ผู้ให้ยืมไม่จ าต้องรับผิดในฐานะตัวการในการปฏิบัติการช าระ
หนี้ภายใต้ธุรกรรมการเป็นตัวแทนรายการใด แต่ทั้งนี้ข้อความดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงความรับผิดใดๆ ของผู้ให้ยืม
ตามบทบัญญัติอื่นใดในข้อนี้ 

(2) บทบัญญัติแห่งข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ทั้งปวงจะน ามาใช้บังคับแยกต่างหากใน
ระหว่างผู้ยืมกับตัวการแต่ละรายที่ตัวแทนไดเ้ข้าท าธุรกรรมการเป็นตัวแทนรายการหนึ่งหรือหลายรายการเพ่ือตัวการนัน้ 
เสมือนว่าตัวการดังกล่าวแต่ละรายเป็นคู่สัญญาภายใต้สัญญากับผู้ยืมแยกต่างหาก โดยสัญญานั้นมีข้อความ
เหมือนกับข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ทุกประการ ยกเว้นข้อความในวรรคนี้ และเสมือนว่า
ตัวการเป็น ผู้ให้ยืมภายใต้สัญญาดังกล่าวด้วย  
ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า หากปรากฏกรณีผิดนัดหรือเหตุการณ์อันพึงถือเป็นกรณีผิดนัด หากผู้ยืมมีหนังสือบอกกล่าวแล้ว 
ให้ผู้ยืมมีสิทธิที่จะส่งหนังสือบอกกล่าวต่อตัวการเพื่อประกาศว่าเกิดกรณีผิดนัดขึ้นแล้วในส่วนที่เกี่ยวกับตัวการ หากผู้
ยืมมีหนังสือบอกกล่าวเช่นนั้นแล้วเนื่องจากกรณีดังกล่าว ให้ถือว่าได้เกิดกรณีผิดนัดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับตัวการ ในขณะ
ที่ถือได้ว่ามีการส่งหนังสือบอกกล่าวเช่นนั้น 

(3) บทบัญญัติข้างต้นนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้ข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ใน
ระหว่างผู้ยืมกับผู้ให้ยืมเกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ ที่ผู้ให้ยืมอาจจะท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ของตนเองในฐานะตัวการ 

3.5 ผู้ให้ยืมขอรับรองต่อผู้ยืมว่า ทุกครั้งที่ตนเข้าท าธุรกรรมใดหรือพยายามเข้าท าธุรกรรมใดที่เป็นธุรกรรมการเป็นตัวแทน ตนจะต้อง
ได้รับมอบอ านาจโดยชอบให้ท าการให้ยืมดังกล่าว รวมทั้งช าระหนี้อันเกิดขึ้นตามธุรกรรมดังกล่าวแทนบุคคลที่ตนระบุไว้ว่าเป็น
ตัวการในส่วนของธุรกรรมนั้นๆ และช าระหนี้ทั้งปวงของบุคคลดังกล่าวตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.4 (2) แทนบุคคลดังกล่าว
ด้วย 

4. ข้อตกลงกำรให้ยืมหลักทรัพย์และกำรยืนยันธุรกรรม 
4.1   หากคู่สัญญาได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับข้อก าหนดและเงื่อนไขของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์แต่ละรายการแล้ว บริษัทฯ จะส่ง

หนังสือยืนยันธุรกรรมให้แก่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ชักช้า (“หนังสือยืนยัน”) โดยระบุถึงข้อก าหนดและเง่ือนไขของธุรกรรม
ดังกล่าว พร้อมทั้งรายละเอียดของหลักประกันที่ผู้ยืมจะมอบให้ไว้ด้วย 
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4.2    หากไม่มีค าคัดค้านเป็นหนังสือจากผู้รับหนังสือยืนยันภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีมี
ข้อผิดพลาดที่ปรากฏชัดแจ้งให้ถือว่าคู่สัญญาทั้งหลายผูกพันตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันการท าธุรกรรม
ดังกล่าว   

4.3  ในกรณีที่ข้อความหรือเงื่อนไขในข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้และในหนังสือยืนยันมีความ
ขัดแย้งกัน คู่สัญญาตกลงให้ยึดถือข้อความหรือเง่ือนไขในหนังสือยืนยันเป็นหลักในการใช้บังคับ  

5. กำรส่งมอบหลักทรัพย์ท่ีให้ยืม 
5. 1 ผู้ให้ยืมมีหน้าที่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและผู้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักประกันในรูปแบบของหลักทรัพย์ โดยวิธีต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่เป็นรูปแบบใบหลักทรัพย์ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับว่าจะสลักหลัง หรือด าเนินการเพื่อให้มีการสลักหลังใบ
หลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันจะต้องมีวิธีการโอนนอกเหนือจากการ
สลักหลัง คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีหน้าที่จัดท าและส่งมอบเอกสารที่จ าเป็นทั้งหลายตามข้อก าหนดของกฎหมายที่บังคับใช้
ดังกล่าว หรือ 

(2) กรณีที่เป็นรูปแบบไร้ใบหลักทรัพย์  คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะด าเนินการให้มีการฝากหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือ
หลักประกันเข้าบัญชีรับฝากทรัพย์ตามข้อตกลงที่มีขึ้นระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย หากหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือ
หลักประกันได้มีการฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ แล้ว ผู้ให้ยืมและผู้ยืมมีหน้าที่ด าเนินการส่งมอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ 

5. 2 โดยข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ ผู้ให้ยืมตกลงว่าจะจัดท าและส่งมอบเอกสารอันจ าเป็นทั้งปวง 
พร้อมทั้งจัดท าค าสั่งอันจ าเป็นทั้งปวงเพ่ือจัดให้สิทธิ กรรมสิทธิ์ และส่วนได้เสียทั้งหมดในหลักทรัพย์ที่ให้ยืมโอนเปลี่ยนมือมายัง
ผู้ยืมเม่ือมีการส่งมอบหลักทรัพย์นั้นตามข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ โดยปราศจากสิทธิยึดหน่วง 
สิทธิหลักประกันและภาระผูกพันอย่างใดๆ ทั้งปวง 

6. หลักประกัน 
6.1 ผู้ยืมมีหน้าที่ต้องจัดหาทรัพย์สินอันเป็นที่ยอมรับของผู้ให้ยืม (“หลักประกัน”) มอบให้แก่ผู้ให้ยืมโดยมีมูลค่า(ตามที่ได้นิยามไว้

ในในข้อ 6.6 นี้) เท่ากับมูลค่าหลักประกันที่ก าหนด เม่ือมีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืม อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้ให้ยืมเป็น
ผู้ประกอบการ (Market Professional) คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนโดยระบุไว้ในหนังสือยืนยันตามที่พึงท าได้ตาม
กฎระเบียบ ทั้งนี้ ผู้ให้ยืมจะต้องให้การยืนยันและรับรองไว้ในหนังสือยืนยันว่า ตนเป็นผู้ประกอบการ ผู้ให้ยืมจะช าระดอกเบี้ย
ส าหรับหลักประกันที่เป็นเงินสดในอัตราที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา“มูลค่ำหลักประกันท่ีก ำหนด” จะเท่ากับมูลค่าของ
หลักทรัพย์ที่ให้ยืมบวกด้วยมูลค่าส่วนต่างของหลักประกันตามที่ได้ตกลงกันไว้ (“ส่วนต่ำง”) 

6.2 เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนในหนังสือยืนยัน ผู้ยืมตกลงว่าจะส่งมอบหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืมเม่ือมีการส่ง
มอบหลักทรัพยท์ี่ให้ยืมและจะต้องจัดท าและส่งมอบเอกสารที่จ าเป็นทั้งปวง หรือสั่งการต่างๆ เพ่ือจัดการให้สิทธิ กรรมสิทธิ์ และ 
ส่วนได้เสียทั้งหมดเหนือหลักประกันที่เกี่ยวข้องนั้น โอนเปลี่ยนมือมายังผู้ให้ยืมโดยปราศจากสิทธิยึดหน่วง หลักประกันและ
ภาระผูกพันทั้งปวง 

6.3 หลักประกันจะต้องอยู่ในประเภทที่ได้ระบุรายการไว้ดังต่อไปนี้ ซึ่งหลักประกันดังกล่าวอาจจะถูกยึดหรือช าระคืนไม่ว่าทั้งหมด
หรือแต่บางส่วน ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ก็ได้   
(1)    เงินสดเป็นเงินบาท 
(2)  หนังสือค ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์อันเป็นที่ยอมรับของหรือก าหนดไว้โดยผู้ให้ยืม 
(3)  หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ 
(4)  หลักทรัพย์อ่ืนใดตามที่บริษัทจะได้มีการประกาศก าหนดเป็นคราวๆ ไป 

6.4   ให้คู่สัญญาตกลงโดยระบุในหนังสือยืนยันว่าหลักประกันนั้นจัดให้ไว้ส าหรับการให้ยืมหลักทรัพย์รายใด การเปลี่ยนทดแทน
หลักประกันนั้น ย่อมท าได้ตามข้อ 8.6 

6.5 เว้นแต่กฎระเบียบจะก าหนดไว้เป็นประการอ่ืน ให้ค านวณมูลค่าหลักประกัน ดังนี้ 
(1) ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด หนังสือค ้าประกัน หรือแสตนบายเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Stand-by Letter of Credit) ที่

ได้ก าหนดจ านวนเงินไว้เป็นเงินบาท มูลค่าหลักประกันได้แก่มูลค่าที่ตราไว้ และ 
(2) ในกรณีที่หลักประกันเป็นหลักทรัพย์ ราคาอ้างอิงได้แก่ราคาปิดของหลักทรัพย์ดังกล่าวตามที่ได้รายงานไว้โดยตลาด



 
 

ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน 50/69 

รอง (Secondary Market) ส าหรับหลักทรัพย์ดังกล่าว ในวันท าการก่อนหน้าวันค านวณมูลค่าที่เกี่ยวข้อง หรือหากไม่
ปรากฏราคาปิดดังกล่าว ให้ใช้ราคาอ้างอิงตามกฎระเบียบ 

6.6 ค าว่า “มูลค่ำ” ที่กล่าวถึงในข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือ
หลักประกันใดๆ หมายถึง ราคาหรือมูลค่าอ้างอิงของหลักทรัพย์หรือหลักประกันดังกล่าว ซึ่งได้ก าหนดขึ้นตามความในวรรคก่อน
หน้านี้ 

7. กำรปรับมูลค่ำหลักประกัน 
7. 1 หากมูลค่ารวมของหลักประกันส าหรับการยืมหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนทั้งหมดในวันเดียวกันนั้นมีมูลค่ารวมน้อยกว่ามูลค่ารวม

ของมูลค่าหลักประกันที่ก าหนด ณ เวลาสิ้นสุดวันท าการวันใดๆ และเม่ือได้รับการร้องขอจากผู้ให้ยืม ผู้ยืมจะต้องจัดหา
หลักประกันเพ่ิมเติมแก่ผู้ให้ยืมเป็นจ านวนเงินและตามประเภทที่ผู้ให้ยืมก าหนดขึ้นตามสมควร เพ่ือเพ่ิมเติมมูลค่าหลักประกันที่
ขาดไปให้ครบมูลค่าหลักประกันที่ก าหนด หากผู้ยืมจะต้องโอนหลักประกันเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินสด ผู้ยืมมีสิทธิตาม
ดุลพินิจของตนที่จะส่งมอบเงินสดในจ านวนที่เท่ากับมูลค่าหลักประกันที่เพ่ิมขึ้นตามที่ผู้ให้ยืมก าหนดภายใต้บังคับของวรรคนี้ 

7.2    หากมูลค่ารวมของหลักประกันส าหรับการยืมหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนทั้งหมดในวันเดียวกันนั้นมีจ านวนเกินกว่ามูลค่ารวมของ
มูลค่าของหลักประกันที่ก าหนด ณ เวลาสิ้นสุดวันท าการวันใดๆ และเม่ือได้รับการร้องขอจากผู้ยืม ผู้ให้ยืมจะต้องช าระคืน
หลักประกันเงินสดดังกล่าวหรือส่งมอบแก่ผู้ยืมซึ่งหลักประกันที่เทียบเท่าตามที่ผู้ยืมก าหนดขึ้นตามสมควร เพื่อลดจ านวนมูล
ค่าที่เกินให้น้อยลง 

7.3    หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือส่งมอบคืนหลักประกันที่เทียบเท่าให้แก่กัน มูลค่า
ของหลักประกันเพ่ิมเติมหรือหลักประกันที่เทียบเท่าซึ่งจะต้องส่งมอบหรือส่งมอบคืนโดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายนั้น จะต้องถูกน ามา
หักกลบกันก่อนเพื่อหาส่วนต่างที่คู่สัญญาฝา่ยหนึ่งมีอยู่เกินกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่และเป็นจ านวนที่เกินกว่าจ านวนที่คูส่ญัญา
ทั้งสองฝ่ายตกลงไม่เรียกให้วางหรือคืนหลักประกัน (“ควำมเส่ียงสุทธิ”) ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมและ
คู่สัญญาฝ่ายที่มีส่วนต่างเกินกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะต้องส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือส่งมอบคืนหลักประกันที่
เทียบเท่าให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นจ านวนเท่ากับความเสี่ยงสุทธิเท่านั้น 

8.  กำรส่งมอบหลักทรัพย์ท่ีเทียบเท่ำหรือหลักประกันท่ีเทียบเท่ำ 
8.1 ค าว่า “เทียบเท่ำ” ให้หมายถึง หลักทรัพย์ที่ได้ออกให้โดยผู้ออกหลักทรัพย์รายเดียวกันและอยู่ในประเภท มีมูลค่าที่ตราไว้ 

ลักษณะ และจ านวนเช่นเดียวกับหลักทรัพย์ที่ให้ยืม หรือหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน แล้วแต่กรณี หากหลักทรัพย์ดังกล่าวถูก
แปลงสภาพ แบ่งแยก รวม ไถ่ถอน ถูกเสนอซื้อตามค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการครอบง ากิจการ ถูกเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ 
มีการออกหลักทรัพย์ปันผล มีการให้สิทธิผู้ถือหลักทรัพย์จองซื้อหลักทรัพย์ มีการควบบริษัท หรือการรวมกิจการในรูปแบบอ่ืน 
ห่รือกรณีอ่ืนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกรณีที่ใด้ระบุไว้ข้างต้น และคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามพึงมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมหรือ
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าวได้หากตนยังคงถือครองหลักทรัพย์อยู่ ให้ค าว่า “เทียบเท่า” มีความหมายดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีที่มีการแปลงสภาพ การแบ่งแยก หรือการรวม หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ได้แก่ หลักทรัพย์ที่เป็นผล

จากการแปลงสภาพ แบ่งแยก หรือรวมหลักทรัพย์ที่ให้ยืม ทั้งนี้ ภายใต้เง่ือนไขที่ว่าได้มีการบอกกล่าวตามข้อ 11.2 แลว้ 
ในกรณีที่การแปลงสภาพ การแบ่งแยก หรือการรวมหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นจัดท าขึ้นโดยสมัครใจ 

(2) ในกรณีของการไถ่ถอน ได้แก่ จ านวนเงินเท่ากับจ านวนเงินที่ได้จากการไถ่ถอนนั้น ทั้งนี้ หากการไถ่ถอนดังกล่าวเป็นการ
ไถ่ถอนก่อนก าหนดเม่ือมีค าขอให้ไถ่ถอนดังกล่าว จะต้องมีการบอกกล่าวตามข้อ 11.2 ด้วย 

(3) ในกรณีที่มีการเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการครอบง ากิจการ ได้แก่ จ านวนเงินหรือหลักทรัพย์ที่เป็นค่าตอบแทน หรือ
ค่าตอบแทนอย่างอ่ืนที่เป็นทางเลือก ตามที่คู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมจะได้บอกกล่าวไว้ตามข้อ 11.2 

(4) ในกรณีที่มีการออกหุ้นทุน จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น หรือหุ้นโบนัส ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ให้ยืมพร้อมทั้งหลักทรัพย์ ที่จัดสรรให้
โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น หรือหุ้นโบนัส ส าหรับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมนั้น 

(5) ในกรณีการให้สิทธิผู้ถือหลักทรัพย์จองซ้ือหลักทรัพย์ ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ให้ยืมพร้อมด้วยหลักทรัพย์ที่ได้จัดสรรให้ส าหรบั
หลักทรัพย์ที่ให้ยืมนั้น ทั้งนี้ เม่ือได้มีการบอกกล่าวตามข้อ 11.1 และผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) ได้ช าระเงินให้แก่
บุคคลภายนอกเป็นจ านวนใดๆ ทั้งปวงซึง่จะต้องช าระให้ส าหรับหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว 

(6) ในกรณีของการควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอ่ืน ได้แก่ หลักทรัพย์และ/หรือเงินสดที่ได้รับมาส าหรับ
หลักทรัพย์ที่ให้ยืมอันเป็นผลของการควบบริษัทหรือรวมกิจการดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่การได้สิทธิในหลักทรัพย์และ
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หรือเงินสดดังกล่าวนั้นเป็นกรณีสมัครใจ จะต้องมีการบอกกล่าวตามข้อ 11.2 ด้วย 
(7) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกรณีต่างๆ ข้างต้น ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ให้ยืมพร้อมกับเงินหรือ

หลักทรัพย์เทียบเท่ากับหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมพึงได้รับเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ให้ยืม  อันเป็นผลจากการเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว หากผู้ให้ยืมยังคงถือหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่หรือหมายเฉพาะเงินหรือหลักทรัพย์เทียบเท่าดังกล่าวที่แทนที่
หลักทรัพย์ที่ให้ยืม 

8.2  หากเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในวรรคแรกของข้อนี้ยังผลให้หลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้ยืมไว้ภายใต้ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
รายการใดถูกแทนที่ทั้งหมดด้วยเงินสดแล้ว ให้ธุรกรรมการให้ยืมส าหรับหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นสิ้นสุดลง และให้ผู้ยืมช าระเงิน
จ านวนดังกล่าวแก่ผู้ให้ยืมภายในวันท าการใดที่คู่สัญญาตกลงกันไว้  หลังจากวันที่ได้ก าหนดไว้ส าหรับการช าระเงินโดยผู้ออก
หลักทรัพย์ดังกล่าวนั้น หากเหตุการณ์ดังกล่าวยังผลให้หลักทรัพย์ใดๆ ที่เป็นหลักประกันถูกแทนที่ด้วยเงินสด ผู้ให้ยืมอาจยึดถือ
เงินจ านวนดังกล่าวไว้เป็นหลักประกันแทนที่หลักทรัพย์ที่ถูกทดแทนนั้นก็ได้ 

8.3  ภายใต้บังคับแห่งข้อ 8.2 ผู้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าตามข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ 
และตามข้อก าหนดของหนังสือยันยันหรือเม่ือผู้ให้ยืมเรียกให้ด าเนินการหากกฎระเบียบยอมให้ท าได้ อนึ่ง ผู้ยืมตกลงจะส่งมอบ
หลักทรัพย์เทียบเท่าภายใต้ธุรกรรมการให้ยืมใดๆ เพื่อมิให้ธุรกรรมการให้ยืมดังกล่าวคงค้างอยู่เป็นเวลาเกินกว่าระยะเวลาที่
กฎระเบียบจะพึงอนุญาต ทั้งนี้ โดยมิต้องค านึงถึงข้อก าหนดการส่งมอบที่กล่าวมาข้างต้น ในการส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่า ผู้
ยืมจะต้องจัดท าและส่งมอบเอกสารอันจ าเป็นทั้งปวงพร้อมทั้งออกค าสั่งต่างๆ เพื่อจัดการให้มีการโอนสิทธิ กรรมสิทธิ์ ส่วนได้
เสียทั้งหมดในหลักทรัพย์เทียบเท่านั้นเปลี่ยนมือไปยังผู้ให้ยืมโดยปราศจากสิทธิยึดหน่วง สิทธิหลักประกัน และภาระผูกพันใดๆ 
ทั้งสิ้น 

8.4 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 12 และข้อก าหนดต่างๆ ในหนังสือยืนยัน ผู้ให้ยืมอาจจะเรียกร้องให้มีการส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าใดๆ 
และทั้งปวงในเวลาใดก็ใด้ โดยจัดส่งหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในวันท าการวันใดวันหนึ่ง โดยระบุถึงวันที่ประสงค์
ให้ส่งมอบ ซึ่งวันดังกล่าวจะต้องไม่เร็วกว่าก าหนดเวลาส่งมอบมาตรฐานส าหรับหลักทรัพย์ประเภทนั้นๆ และผู้ยืมจะต้องส่งมอบ
หลักทรัพย์เทียบเท่าดังกล่าวก่อนวันสิ้นสุดของระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวนั้น 

8.5 ผู้ให้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าตามข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ และตามข้อก าหนด
อ่ืนๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยัน 

8.6 ผู้ยืมอาจจะเรียกให้ช าระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสด หรือเรียกให้ส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าได้เป็นคราวๆ ไป ก่อนที่จะถึงวัน
อันพึงจะต้องช าระคืนหรือส่งมอบหลักประกันเทียบเท่านั้น ทั้งนี้ ในขณะที่ท าการช าระคืนเงินหรือส่งมอบหลักประกัน ผู้ยืม
จะต้องส่งมอบหลักประกันอ่ืนทดแทนที่เป็นที่ยอมรับของผู้ให้ยืม 
อนึ่ง คู่สัญญาตกลงกันอีกว่า 
(1) ในกรณีที่มีการส่งมอบหลักประกันอ่ืนๆ (นอกจากหลักประกันที่เป็นเงินสด) ที่อาจก่อให้เกิดเงินได้ใดๆ ผู้ยืมอาจ

เรียกร้องให้มีการส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าภายในเวลาอันควร เพ่ือท าให้มีการส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าดังกล่าว
ก่อนถึงวันที่ก าหนดสิทธิในการได้รับเงินได้ดังกล่าว ในเวลาเดียวกันกับเวลาที่ท าการส่งมอบดังกล่าว ผู้ยืมดังกล่าว
จะต้องส่งมอบหลักประกันทดแทนซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ให้ยืมและ 

(2) ในกรณีที่ไม่มีการส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าตามข้อ 8.6 (1) ข้างต้น ผู้ให้ยืมจะต้องช าระเงินให้แก่ผู้ยืมเป็นจ านวน
เท่ากับเงินได้จ านวนดังกล่าว ภายในวันที่ได้ก าหนดไว้ส าหรับการช าระเงินได้เช่นนั้นโดยผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้น 

8.7 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 12 และข้อก าหนดอ่ืนๆ ของหนังสือยืนยัน ผู้ยืมอาจจะบอกเลิกธุรกรรมการยืมหลักทรัพย์รายการใด
รายการหนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้และส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าให้แก่ผู้ให้ยืม และผู้ให้ยืมจะต้องยอมรับการส่งมอบ
หลักทรัพย์เทียบเท่าและช าระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสดในเวลาเดียวกับการยอมรับการส่งมอบ หรือส่งมอบหลักประกัน
เทียบเท่าให้แก่ผู้ยืม แต่ทั้งนี้ ผู้ยืมจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้ผู้ให้ยืมทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) วันท าการ 

8.8 ในกรณีที่ผู้ยืมไม่ส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าภายในวันที่ก าหนดให้มีการส่งมอบดังกล่าวแล้ว หลังจากที่ได้บอกกล่าวให้ทราบ
ล่วงหน้า และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาผ่อนผันซึ่งจะไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาส่งมอบมาตรฐานส าหรับหลักทรัพย์เทียบเท่านั้น
แล้ว ผู้ให้ยืมอาจจะซื้อหลักทรัพย์เทียบเท่าในจ านวนเดียวกันนั้นในวันเปิดซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกถัดจากวันที่ครบก าหนด
ระยะเวลาผ่อนผัน ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวก็ได้ และผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบช าระเงินคืนแก่ผู้ให้ยืมเพื่อชดเชยค่า
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้ยืมเนื่องจากการซื้อดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ยืมแจ้งให้ทราบดังกล่าวด้วย 
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8.9 ผู้ให้ยืมจะต้องช าระดอกเบี้ยในหลักประกันที่เป็นเงินสดให้แก่ผู้ยืมในอัตราที่ได้ระบุไว้ในหนังสือยืนยันหรืออัตราตามที่คู่สัญญา
อาจจะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งคราวไป ดอกเบี้ยจะคิดค านวณนับจากและรวมถึงวันที่ผู้ให้ยืมได้รับหลักประกัน
เป็นเงินสดดังกล่าว และจนกว่า (แต่ไม่รวมถึง) วันที่ได้มีการช าระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสดให้แก่ผู้ยืม และค านวณตาม
จ านวนวันที่ผ่านพ้นไปจริง 

 
9. ค่ำธรรมเนียม 

9. 1 ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ (“ค่ำธรรมเนียม”)  ให้ค านวณในอัตราที่ได้ระบุไว้ในหนังสือยืนยัน โดยคิดค านวณ
ค่าธรรมเนียมเป็นรายวันจากมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมต่อวัน โดยถือว่าปีหนึ่งมี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และตามจ านวน
วันที่ผ่านพ้นไปจริง โดยให้นับรวมวันที่ผู้ให้ยืมส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมด้วย แต่ไม่รวมถึงวันที่ผู้ยืมส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่า   

9. 2 เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนตามที่ใด้ระบุไว้ในหนังสือยืนยัน ให้ผู้ให้ยืมค านวณค่าธรรมเนียม ณ วันเริ่มต้นของ
เดือนแต่ละเดือนส าหรับเดือนตามปฏิทินก่อนหน้านั้น ผู้ยืมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมไม่ช้ากว่าวันท าการซึ่งเป็นวันครบรอบหนึ่ง
สัปดาห์หลังจากวันท าการวันสุดท้ายของเดือนปฏิทินที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงินจ านวนดังกล่าว ทั้งนี้เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงไว้
เป็นประการอ่ืนในหนังสือยืนยัน 

10.  กำรชดเชยสิทธิประโยชน์  
10.1 ในช่วงระยะเวลาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และยังไม่ได้มีการส่งคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันนั้น หากผู้ออก

หลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันมีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น เงินปันผลหรือดอกเบี้ย เป็นต้น แก่ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมที่เป็นผู้
ถือหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันหรือตราสารที่เป็นหลักประกัน และเป็นสิทธิประโยชน์ที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งพึงได้รับหาก
ยังคงถือหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันไว้ (แล้วแต่กรณี) ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมที่ถือหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันอยู่ใน
ขณะนั้นตกลงจ่ายชดเชยสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้น เป็นเงินจ านวนเท่ากับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ออก
หลักทรัพย์หรือตราสารจ่ายให้แก่ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมที่เป็ นผู้ถือ
หลักทรัพย์หรือตราสารนั้นจะได้รับสิทธิประโยชน์นั้นหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนเป็นหนังสือ โดยผู้
ยืมหรือผู้ให้ยืมที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์หรือตราสารนั้นน าหลักทรัพย์ที่ยืมไปดังกล่าวมาส่งมอบให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งโดยเร็ว 
แต่ไม่เกิน 3 (สาม) วันท าการหลังจากวันที่พึงได้รับสิทธิประโยชน์นั้น    

10.2 ในกรณีที่มีการผิดนัดช าระเงินจ านวนดังกล่าวไว้ในข้อ 10.1 คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดจะต้องรับผิดชอบช าระดอกเบี้ยส าหรับเงิน
จ านวนดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ครบก าหนดช าระเงินจนถึงวันที่ช าระเงินเสร็จสิ้นในอัตราดอกเบี้ยสงูสุดตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศ
ของบริษัท (ปัจจุบันอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี) ทั้งนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดตกลงให้สิทธิบริษัทเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 
ดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอมอีกแต่อย่างใด และให้การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยแต่ละคราวมีผลสมบูรณ์
ตั้งแต่วันที่บริษัทมีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว  

11. กำรจัดสรรหลักทรัพย์และสิทธิประโยชน์อื่นในหลักทรัพย์ 
11.1    การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันเป็นหุ้น และมีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

โดยผู้ออกหุ้นดังกล่าวแล้ว ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) ซึ่งพึงจะได้สิทธิเข้าร่วมในการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว
หากคู่สัญญานั้นถือหลักทรัพย์หรือหลักประกันนั้นอยู่ จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงความประสงค์ของ
ตนในการจองซื้อหุ้นใหม่หรือหลักทรัพย์อ่ืนๆ ที่ออกใหม่ภายในเวลาที่ตกลงกันไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ก่อนวันแรก
ของระยะเวลาปิดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขายดังกล่าว พร้อมกับช าระราคาจองซ้ือจนเต็มจ านวนส าหรับหุ้นหรือหลักทรัพย์อ่ืน
ที่ประสงค์จะจองซ้ือนั้น เม่ือคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับหนังสือบอกกล่าวและได้รับการช าระเงินดังกล่าวแล้ว ให้คู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งจัดให้มีการจองซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่มีการเสนอขายดังกล่าวหรือส่งมอบหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าตามค าสั่งของ
คู่สัญญาที่เป็นผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) หากไม่มีการส่งหนังสือบอกกล่าว และ/หรือการช าระเงินภายในระยะเวลาตามที่
ได้ระบุไว้แล้ว ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) ไม่มีหน้าที่ต้องจองซ้ือหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ดังกล่าวแต่อย่างใด 

11.2 สิทธิอ่ืนๆ ในส่วนของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันใดๆ หากสิทธิใดๆ เกี่ยวกับการแปลงสภาพ การ
แบ่งแยก การรวม การเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ การไถ่ถอนก่อนก าหนด สิทธิอันเกิดขึ้นจากค าเสนอซื้อเพื่อการครอบง ากิจการ การ
ควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอ่ืน หรือสิทธิอ่ืนๆ อันจ าต้องได้รับการตัดสินใจใช้สิทธิโดยผู้ทรงนั้น สามารถใช้สิทธิได้
แล้ว ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) (ซึ่งพึงมีสิทธิดังกล่าวหากคู่สัญญาดังกล่าวยังคงถือหลักทรัพย์นั้นอยู่) มีหนังสือบอก
กล่าวแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงการเลือกใช้สิทธิของตนก่อนวันก าหนดสิทธทีเกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วัน
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ท าการเม่ือได้รับการบอกกล่าว เช่นนั้น ให้คู่ลัญญฺาอีกฝ่ายหนึ่งดังกล่าวใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ของตนในการใช้หรือบังคับ
ตามสิทธิดังกล่าว หากไม่มีการบอกกล่าวข้างต้น คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่จ าต้องใช้หรือบังคับตามสิทธิดังกล่าวแต่อย่างใด 

12. กรณีผิดนัดผิดสัญญำ 
12.1 มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ให้ถือว่าเป็นกรณีผิดนัดผิดสัญญาตามข้อก าหนดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้  
(1) ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมไม่ช าระหรือไม่ช าระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสด หรือไม่ส่งมอบหลักประกันหรือหลักประกันเทียบเท่า 

หรือไม่ปฏิบัติภาระหน้าที่ในการช าระเงินหรือส่งมอบใดๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและ
ให้ยืมหลักทรัพย์นี้ (แล้วแต่กรณี) ณ วันครบก าหนดช าระหรือส่งมอบ 

(2) กรณีใดกรณีหนึ่งอันเป็นข้อสมมุติฐานตามกฎหมายข้อหนึ่งของการมีหนี้สินล้นพ้นตัวตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย 
พ.ศ. 2483 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เกิดขึ้นกับผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมและคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัด ได้มีหนังสือบอกกล่าวต่อ
คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดแล้ว (ยกเว้นในกรณีที่มีการยื่นค าร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ การเลิกบริษัท หรือกระบวนวิธีใน
ลักษณะเดียวกันนั้นใดๆ หรือการแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในลักษณะเดียวกันนั้นของคู่สัญญาฝ่ายที่
ผิดนัด ซึ่งในกรณีเช่นนั้นไม่จ าต้องมีการบอกกล่าวดังกล่าว) 

(3) กรณีใดกรณีหนึ่งอันเป็นข้อสมมุติฐานตามกฎหมายข้อหนึ่งของการมีหนี้สินล้นพ้นตัวตาม พระราชบัญญัติล้ มละลาย 
พ.ศ. 2483 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม เกิดขึ้นในส่วนของผู้ค ้าประกันในกรณีที่มีการมอบหนังสือค้ าประกันเป็นหลกัประกัน หรือ
ธนาคารผู้ออกในกรณีที่มีการออกหนังสือสแตนบายเล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อเป็นหลักประกัน หรื อผู้ค ้าประกัน หรือ
ธนาคารผู้ออกได้รับค าสั่งจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้ก ากับดูแลอ่ืนๆ ให้ระงับการด าเนินธุรกิจตามปกติของตน
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือระงับการช าระเงินจ านวนใดตามภาระหน้าที่ในการช าระเงินของตน หรือการประกอบธุรกิจ
ของตนไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตกอยู่ภายใต้การแทรกแชงหรือควบคุมในรูปแบบใดๆ โดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทยหรือผู้ก ากับดูแลอ่ืนๆ ของสถาบันการเงินดังกล่าว และผู้ยืมไม่อาจจัดหาหลักประกันทดแทนอันเป็นที่ยอมรับของผู้
ให้ยืมเพื่อแลกเปลี่ยนกับหนังสือค ้าประกันหรือหนังสือสแตนบายเล็ตเตอร์ออฟเครดิตที่ได้ออกให้โดยสถาบันการเงิน
ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้โดยผู้ให้ยืม 

(4) ค ารับรองหรือค ารับประกันใดๆ ที่ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมได้ให้ไว้นั้นไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริงในเรื่องอันมีนัยส าคัญใน
ขณะที่ให้หรือให้ซ้ า หรือถือว่าให้หรือให้ซ้ า 

(5) ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมยอมรับต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งว่าตนไม่สามารถช าระหนี้หรือประสงค์จะไม่ช าระหนี้ใดๆ ของตนตาม
ข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้และ/หรือหนี้เกี่ยวกับการให้ยืมใดๆ ตามข้อก าหนดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ 

(6) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดนัดหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืม
หลักทรัพยน์ี้ 

12.2 หากเกิดกรณีผิดนัดผิดสัญญากับฝ่ายคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ให้หนี้ในการช าระเงินและในการส่งมอบของคู่สัญญาทั้งสองภายใต้
ธุรกรรมการยืมและ/หรือให้ยืมหลักทรัพย์ทั้งปวงซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
นี้ ถึงก าหนดช าระและ/หรือถึงก าหนดส่งมอบในทันทีที่เกิดกรณีผิดนัดผิดสัญญาดังกล่าวขึ้น (“วันเลิกสัญญำ”) คู่สัญญาฝ่ายที่
ผิดนัดจะต้องรับผิดต่อคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดส าหรับจ านวนค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายหรือค่าบริการวิชาชีพอ่ืนๆ บรรดาที่
เกิดขึ้นตามสมควรแก่คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดเกี่ยวกับหรือเนื่องมาจากกรณีผิดนัดผิดสัญญาแต่ละกรณี พร้อมทั้งดอกเบี้ย
ส าหรับการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของบริษัท (ปัจจุบันอัตราร้อยละ 15 
ต่อปี) ทั้งนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดตกลงให้สิทธิบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอม
อีกแต่อย่างใด และให้การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยแต่ละคราวมีผลสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยดังกล่าว และให้คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดค านวณมูลค่า (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 6.6) ของหลักทรัพย์เทียบเท่า พร้อมทั้ง
มูลค่า (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 6.6) ของหลักประกันเทียบเท่า ซึ่งจะต้องส่งมอบให้ ณ วันเลิกสัญญา หลังจากที่ได้พิจารณาถึง
มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม มูลค่าของหลักประกัน ค่าธรรมเนียมการให้ยืมที่ค้างช าระ ค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายและอ่ืนๆ 
รวมทั้งเงินจ านวนอ่ืนๆ ที่ช าระไปหรือจะต้องช าระด้วยเหตุแห่งการผิดนัดดังกล่าวมาพิจารณาแล้ว ให้น ายอดเงินที่คู่สัญญาฝ่าย
หนึ่งจะต้องช าระมาหักกลบกับยอดเงินที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องช าระ และให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิเรียกร้องอันมีมูลค่า
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จ านวนน้อยกว่าตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนั้น เป็นฝ่ายต้องช าระยอดเงินคงเหลือเท่านั้น ทั้งนี้ ให้ช าระภายในวันที่เลิกสัญญา 
12.3 กรณีคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามกับบริษัทเป็นคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัด คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดยินยอมให้บริษัทในฐานะคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่

ผิดนัด มีสิทธิน าเงินหรือหลักทรัพย์ที่วางไว้หรือฝากไว้ในครอบครองของบริษัทฯ ออกขายหรือน ามาหักช าระหนี้ หรือด าเนินการ
ตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร เพื่อน าเงินที่ได้มาหักกลบลบหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที โดยไม่ต้องขอความยินยอมจาก
คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดอีกแต่อย่างใด ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทในการเรียกร้องจากคู่สัญญาที่ผิดนัดในหนี้ส่วนที่ยังค้างช าระ 

 
12.4 คู่สัญญาตกลงให้ด าเนินการในกรณีที่มีการผิดนัด ดังนี้ 

(1) ในกรณีที่ผู้ยืมไม่คืนหลักทรัพย์ที่ยืม และ/หรือผลประโยชน์ที่ได้จากหลักทรัพย์ที่ยืมแก่ผู้ให้ยืม ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืม
ด าเนินการ ดังนี้ 
1) ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืมท าการยืมหลักทรัพย์ ประเภท ชนิด และจ านวนเดียวกัน จากผู้ให้ยืมรายอ่ืน โดยค่าใช้จ่าย

ของผู้ยืมหรือให้ผู้ให้ยืมด าเนินการซื้อหลักทรัพย์ที่เหมือนกันในปริมาณเท่ากัน เพ่ือทดแทนหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมมิได้
ส่งมอบ โดยค่าใช้จ่ายของผู้ยืม หากผู้ให้ยืมได้ช าระเงินทดรองแทนผู้ยืม ผู้ยืมตกลงช าระหนี้คืนผู้ให้ยืมพร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราตามที่ระบุในข้อ 12.2 

2) ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืมมีสิทธิบังคับหลักประกันได้ทันที ในกรณีหลักประกันเป็นเงินสด ผู้ให้ยืมมีสิทธิน าเงินนั้นไป
หักช าระหนี้ หรือน าเงินไปซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามจ านวนหลักทรัพย์ซึ่งผู้ยืมมี
หน้าที่ต้องคืน ถ้าเงินสดไม่เพียงพอ ผู้ให้ยืมอาจช าระค่าซื้อพร้อมค่าธรรมเนียมในการซื้อขายแทนล่วงหน้า ใน
กรณีหลักประกันประเภทอ่ืนนอกจากเงินสด ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืมบังคับขายหลักประกันซึ่งผู้ยืมวางไว้ เพื่อน า
เงินมาช าระค่าหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามข้อ 12.2 โดยอาจน าออกขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเพ่ือน าเงินมาหักช าระหนี้ 

(2) ในกรณีที่ผู้ให้ยืมผิดนัดไม่คืนหลักประกันแก่ผู้ยืม และ/หรือผลประโยชน์จากหลักประกันนั้นแก่ผู้ยืม ผู้ให้ยืมตกลงให้ผู้
ยืมมีสิทธิซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน ปริมาณเดียวกันหลักทรัพย์ที่
ส่งมอบเป็นหลักประกัน โดยค่าใช้จ่ายของผู้ให้ยืม และ/หรือน าหลักทรัพย์ที่ยืมออกขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเพ่ือน าเงินมาช าระหนี้ 

13. กำรบอกเลิก 
13.1 นอกเหนือจากการบอกเลิกธุรกรรมตามข้อ 15 ของข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงิน ภายใต้ดุลพินิจของ

ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมแต่เพียงผู้เดียว ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมอาจบอกเลิกธุรกรรมและเรียกให้ส่งมอบคืนหลักทรัพย์เทียบเท่าหรือ
หลักประกันเทียบเท่า (แล้วแต่กรณี) ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอย่างน้อย 
[3 (สาม) วันท าการ] โดยระบุวันที่ที่คาดว่าจะมีการส่งมอบ ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าวันส่งมอบมาตรฐาน
ส าหรับการซื้อหลักทรัพย์เทียบเท่าหรือการซื้อหลักประกันเทียบเท่า (แล้วแต่กรณี) โดยผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมจะต้องส่งมอบคืน
หลักทรัพย์เทียบเท่าหรือหลักประกันเทียบเท่า (แล้วแต่กรณี) ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดในหนังสือบอกกล่าวดังกล่าว 
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บันทึกแนบท้ำยข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกีย่วกับกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

(กรณีลูกค้ำผู้ให้ยืม – บัญชีเงินสด บญัชีวำงเงินล่วงหน้ำ) 

 

1. กำรเปิดบัญชี วิธีกำรให้ยืมหลักทรัพย์ ลูกค้าผู้ให้ยืมแจ้งความประสงค์จะให้ยืมหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

1.1 เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด 

1.2 ลงนามในใบแสดงความจ านงให้ยืมหลักทรัพย์ หรือแสดงความจ านงให้ยืมหลักทรัพย์ด้วยวิธีอื่นใดตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด 

2.    ระยะเวลำในกำรให้ยืมหลักทรัพย์ การให้ยืมหลักทรัพย์จะให้ยืมติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี คู่สัญญาอาจตกลงให้มีการต่ออายุการให้ยืมและให้สิทธิแก่

ลูกค้าผู้ให้ยืมในการถือครองหลักประกันต่อไป หรือต่ออายุสิทธิการในการถือครองดังกล่าว โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึ ง

ล่วงหน้าอย่างน้อย [3 (สาม) วันท าการ] ก่อนการสิ้นสุดอายุการให้ยืม ท้ังน้ี ในเวลาเดียวกันกับข้อตกลงในการต่ออายุ บริษัทฯ จะส่งหนังสือยืนยัน

ให้แก่ลูกค้าโดยไม่ชักช้าและให้ถือว่าหลักประกันและหลักทรัพย์ได้มีการส่งมอบแล้ว (เว้นแต่คู่สัญญาจะมีข้อตกลงเป็นอย่างอื่น) 

3.    กำรจัดสรรกำรยืมหลักทรัพย์ กรณีมีลูกค้าผู้ให้ยืมหลายรายท่ีพร้อมจะให้ยืมหลักทรัพย์อย่างเดียวกันในเวลาเดียวกัน บริษัทฯ จะจัดกระบวนการ

จัดสรรการยืมหลักทรัพย์จากลูกค้าผู้ให้ยืมแต่ละรายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสโดยมีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

3.1 เลือกอัตราค่าธรรมเนียมการให้ยืมต่ าท่ีสุดก่อน 

3.2 เลือกจ านวนหุ้นท่ีให้ยืมมากท่ีสุดก่อน 

3.3 เลือกตามล าดับเวลาของการแจ้งความจ านงในการให้ยืม (เข้าก่อน-ออกก่อน) 

4.   ประเภทและมูลค่ำของหลักประกัน คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายตกลงก าหนดประเภทหลักประกันเป็นเงินสดสกุลบาท หลักประกันจะต้องไม่มีภาระค ้า

ประกัน หน้ีสินอื่นหรือภาระผูกพันใดๆ ท้ังน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายจะต้องตกลงร่วมกัน โดยบริษัทจะวางหลักประกันขั้นต ่า

ให้ลูกค้าผู้ให้ยืม ไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 100 (หน่ึงร้อย) ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม โดยลูกค้าผู้ให้ยืมตกลงจะฝากเงินสดหลักประกันไว้กับบริษัทใน

บัญชี “บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อลูกค้า” โดยลูกค้าผู้ให้ยืมจะไม่ได้รับผลประโยชน์จากเงินสดหลักประกันส่วนน้ี 

5. กำรค ำนวณมูลค่ำหลักประกัน และกำรฝำก/ถอนหลักประกัน 

5.1 กรณีมูลค่าหลักทรัพย์ในราคาตลาดลดลงท าให้อัตราหลักประกันเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราหลักประกันขั้นต ่าในข้อ 5 บริษัทฯ อาจจะพิจารณาเรยีก

หลักประกันจากบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อลูกค้า” คืนจากลูกค้าผู้ให้ยืมภายใน 1 วันท าการนับจากวันท่ี

ค านวณมูลค่า โดยให้อัตราหลักประกันเท่ากับอัตราหลักประกันขั้นต ่าในข้อ 4 

5.2 กรณีมูลค่าหลักทรัพย์ในราคาตลาดเพิ่มขึ้นท าให้อัตราหลักประกันลดลงต ่ากว่าอัตราหลักประกันขั้นต ่าในข้อ 4 บริษัทฯ จะน าส่งหลักประกัน

เพิ่มเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อลูกค้า” ภายใน 1 วันท าการนับจากวันท่ีต้องเรียกเพิ่ม โดยให้อัตรา

หลักประกันเท่ากับอัตราหลักประกันขั้นต ่าในข้อ 4 

6. กำรเรียกคืนหลักทรัพย์ท่ีให้ยืม/กำรคืนหลักทรัพย์ท่ียืม 

6.1 ลูกค้าผู้ให้ยืมมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ท่ีให้ยืมได้ท้ังจ านวน โดยสามารถแจ้งบริษัทฯ ได้ทุกวันท าการก่อน 16.00 น. โดยแจ้งด้วยตนเองผ่าน

ระบบตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดให้เป็นช่องทางส าหรับลูกค้า หรือแจ้งผ่านผู้แนะน าการลงทุน หรือแจ้งด้วยวิธีการอื่นใดตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด 

6.2 บริษัทฯ มีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ยืมได้ โดยสามารถแจ้งลูกค้าผู้ให้ยืมได้ทุกวันท าการก่อน 17.00 น. และจะน าส่งเอกสารยืนยันรายการให้ลูกค้าผู้

ให้ยืม พร้อมส่งมอบหลักทรัพย์คืนเมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินสดหลักประกันคืนเรียบร้อยแล้ว 

หมายเหตุ : 

1. บริษัทฯ มีสิทธิจะคืนหลักทรัพย์ได้ทันที หากหลักทรัพย์ที่ยืมน้ันมีการปิดสมุดทะเบียน เพื่อจะได้รับสิทธิใดๆ ก็ตาม เช่น สิทธิในการรับ

เงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น โดยลูกค้าผู้ให้ยืมไม่ถือเป็นการผิดเงื่อนไขการยืม 

2. บริษัทฯ จะด าเนินการส่งคืนหลักทรัพย์เมื่อได้รับหลักประกันคืนเรียบร้อยแล้ว 

3. เมื่อผู้ให้ยืมขอเรียกคืนหลักทรัพย์แล้ว สามารถจ าหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวท่ีฝากในบัญชีท่ีฝากไว้กับบริษัทฯ ได้ในวันท าการถัดจาก

วันท่ีแจ้งเรียกคืน อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ยืมจะโอนหลักทรัพย์ที่เรียกคืนได้เมื่อพ้น 4 วันท าการนับแต่วันท่ีแจ้งเรียกคืน 
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บันทึกแนบท้ำยข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
(กรณีลูกค้ำผู้ยืม – บัญชีเครดิตบำลำนซ์) 

 

1. กำรเปิดบัญชี วิธีกำรยืมหลักทรัพย์ ลูกค้าผู้ยืมแจ้งความประสงค์จะขอยืมหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1 เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเครดิตบาลานซ์ 

1.2 ลงนามในใบแสดงความจ านงขอยืมหลักทรัพย์ หรือแสดงความจ านงขอยืมหลักทรัพย์ด้วยวิธีอ่ืนใดตามที่บริษัทฯ ก าหนด 

2. ระยะเวลำในกำรยืมหลักทรัพย์ การยืมหลักทรัพย์จะยืมติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี คู่สัญญาอาจตกลงให้มีการต่ออายุการให้ยืมและให้สิทธิ

แก่บริษัทฯ ในการถือครองหลักประกันต่อไป หรือต่ออายุสิทธิการในการถือครองดังกล่าว โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาอีก

ฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าอย่างน้อย [3 (สาม) วันท าการ] ก่อนการสิ้นสุดอายุการให้ยืม ทั้งนี้ ในเวลาเดียวกันกับข้อตกลงในการต่ออายุ บริษัทฯ 

จะส่งหนังสือยืนยันให้แก่ลูกค้าโดยไม่ชักช้าและให้ถือว่าหลักประกันและหลักทรัพย์ได้มีการส่งมอบแล้ว (เว้นแต่คู่สัญญาจะมีข้อตกลงเป็น

อย่างอ่ืน) 

3. ประเภท / มูลค่ำของหลักประกัน / ผลตอบแทนของหลักประกัน 

บริษัทฯ ก าหนดประเภทหลักประกันเป็นเงินสดและหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักประกันจะต้องไม่

มีภาระ ค ้าประกันหนี้สินอ่ืนหรือภาระผูกพันใดๆ ซึ่งลูกค้าผู้ยืมจะต้องวางหลักประกันก่อนการยืมในจ านวนไม่ต่ ากว่าอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น 

(Initial Margin) ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมในแต่ละหลักทรัพย์ หรือมีอ านาจซื้อในบัญชีเครดิตบาลานซ์ไม่ต่ ากว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมแต่

ละหลักทรัพย์ ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอัตราใหม่โดยได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว 

4. กำรเรียกหลักประกันเพิ่ม 

4.1 เม่ือหลักประกันลดลงต ่ากว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องด ารงไว้ (Maintenance Margin Requirement) ลูกค้าผู้ยืมจะวางหลักประกนั

เพิ่มให้มากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าหลักประกันในข้อ 3 โดย ลูกค้าผู้ยืมจะส่งหลักประกันให้ผู้ให้ยืมเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค 

ภายใน 5 วันท าการถัดจากวันที่หลักประกันลดลงต ่ากว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องด ารงไว้ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม 

4.2 เม่ือหลักประกันลดลงต ่ากว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ า(Minimum Margin Requirement) ลูกค้าผู้ยืมตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิบังคับ

หลักประกันเพ่ือท าการซื้อหลักทรัพย์ที่ยืม และลูกค้าผู้ยืมตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซ้ือคืนให้แก่บริษัทฯ 

5.  กำรคืนหลักทรัพย์ท่ียืม/กำรเรียกคืนหลักทรัพย์ท่ีให้ยืม 

5.1 ผู้ให้ยืมมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมได้โดยสามารถแจ้งผู้ยืมได้ทุกวันท าการก่อน 17.00 น. 

5.2 ลูกค้าผู้ยืมมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ยืมได้ทั้งจ านวนโดยสามารถแจ้งผู้ให้ยืมได้ทุกวันท าการก่อน 16.00น. 

หมายเหตุ : 

1. บริษัทฯ มีสิทธิจะคืนหลักทรัพย์ได้ทันที หากหลักทรัพย์ที่ยืมนั้นมีการปิดสมุดทะเบียน เพื่อจะได้รับสิทธิใดๆ ก็ตาม เช่น 

สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน เป็นต้น โดยลูกค้าผู้ให้ยืมไม่ถือเป็นการผิดเงื่อนไขการยืม 

2. บริษัทฯ จะด าเนินการส่งคืนหลักทรัพย์เม่ือได้รับหลักประกันคืนเรียบร้อยแล้ว 
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-ข้อก าหนดเพ่ิมเติมฉบับน้ีจะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าท าธุรกรรมน้ีเท่าน้ัน- 
 

ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งตัวแทนและ/หรือนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ 
1.  ข้อควำมเบี้องต้น 

1.1 ข้อก าหนดเพิ่มเติมนี้ท าขึ้นเพื่อก าหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการ
เป็นตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ  

1.2  ข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และ
ลูกค้าทันที เม่ือ (ก) ลูกค้ามีค าสั่งซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศมายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่าน
ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็
ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสาร
ธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี ้บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการท าธุรกรรม หรือการ
ให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้
บริษัทฯ รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจกกการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียง
เท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง  

1.3 ข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้  ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อก ำหนด
เพิ่มเติม เกี่ยวกับกำรแต่งตั้งตัวแทน/นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ” รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วน
หนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงท ากับ
บริษัทฯ (“ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน”) 

2. ค ำจ ำกัดควำม 
2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน  ค าดังต่อไปนี้ให้มี

ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้ 
(ก) “ซื้อ” ให้หมายความรวมถึง การจองซ้ือหลักทรัพย์หรือการใช้สิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์เดิม

ด้วย 
(ข) “บัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ” หรือ Global Securities Trading Account หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

ต่างประเทศที่ลูกค้าเปิดบัญชีกับบริษัทฯ ตามข้อ 3.1 ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ตาม 
(ค) “วงเงินจัดสรร” หมายถึง วงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมายให้ส านักงาน 

ก.ล.ต. เป็นผู้จัดสรรวงเงิน 
(ง) “หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ” หมายถึง หลักทรัพย์ที่ออกเป็นเงินตราต่างประเทศ และ/หรือจ าหน่ายในต่างประเทศ 

3. กำรแต่งตั้ง 
3.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอ านาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้า รวมทั้งให้มีอ านาจ

แต่งตั้งตัวแทนช่วงหรือกระท าการในนามของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าส าหรับการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างประเทศใน
ทุกกรณีไม่ว่าในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ และไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ 
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดแต่เพียง การซื้อขาย การจ าหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
การขอวงเงินจัดสรร การขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยส าหรับการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ การ
เปิดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ การเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับสถาบัน
การเงินทั้งไทยและต่างประเทศ การติดต่อและด าเนินการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา การท าธุรกรรมเพ่ือป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน (Currency Hedge) การอ่ืนใดที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนดให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติ รวมทั้งดูแลเก็บรักษา
ทรัพยสินหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดอันเกี่ยวเนื่องกับการกระท าหน้าที่ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้าน
การเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้  ตลอดจนท าการ
ช าระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ช าระและรับช าระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ 
ค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ การใช้สิทธิใดๆ ของลูกค้า การจ าหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การ
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ส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้า การน าหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าไปวางเป็นหลักประกัน รวมตลอด
ถึงท าการจ าน าและ/หรือจดแจ้งจ าน า เพื่อเป็นประกันการช าระหนี้ทุกชนิดของลูกค้า การรับและ/หรือการปฏิบัติตามค าสั่งของ
ลูกค้าไม่ว่าด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร และค าสั่งอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศใน
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศใดๆ ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัทฯ (ซึ่งแต่ละบัญชีของลูกค้าจะเรียกว่า “บัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ”) ภายในวงเงินจัดสรรและวงเงินการท าธุรกรรม และบริษัทฯ ตกลงรับท าการเป็นตัวแทนและ/หรือ
นายหน้าในการด าเนินการต่างๆ ข้างต้นให้แก่ลูกค้า ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการ
ให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้ โดย
ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ อาจท ารายการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของ
ลูกค้าทั้งในฐานะตัวการหรือในฐานะตัวแทน และอาจแต่งตั้งตัวแทนช่วงเพื่อท าการใดๆ แทนบริษัทฯ โดยให้ตัวแทนช่วงมี
อ านาจเช่นเดียวกันกับบริษัทฯ ตามข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้ 

3.2  ลูกค้าตกลงให้สัตยาบันและยอมรับที่จะผูกพันในการใดๆ ที่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนช่วงได้กระท าไปในฐานะตัวแทน/นายหน้า
ของลูกค้าตามข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้ 

4. เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรลงทุนในต่ำงประเทศ 
4.1 ลูกค้าจะต้องได้รับอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย  เจ้าพนักงาน ควบคุมการ

แลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เป็นครั้งคราว และ
ได้รับการจัดสรรวงเงินเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจากส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ
ก่อนการเพิ่มการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าอาจไม่ได้รับการอนุมัติหรือจัดสรรวงเงินจัดสรร
ข้างต้นตามที่ลูกค้าประสงค์ ลูกค้าตกลงยอมรับผลที่เกิดขึ้นและจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจาก
บริษัทฯ ทั้งสิ้น 

4.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ประเภทหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าจะลงทุนซื้อหรือขายผ่านบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่มีอ านาจประกาศใช้อยู่ในขณะท าข้อก าหนดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้ และ/หรือที่จะได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไปในภายหน้า 

4.3 ลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าสามารถท าการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศแบบ Cash 
Balance ได้เท่านั้น โดยตกลงที่จะวางเงินกับบริษัทฯ ก่อนส่งค าสั่งซ้ือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษทัฯ 
เพ่ือรอโอนไปต่างประเทศ และเงินของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ ลูกค้ายอมรับว่าลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อ่ืน
ใดจากเงินดังกล่าวแต่อย่างใด เว้นแต่บริษัทฯ จะพิจาณาให้ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ตามที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ
เป็นครั้งคราวไปในอัตราไม่เกินกว่าที่บริษัทฯ ได้รับจริงหลังหักค่าใช้จ่ายใดๆ และภาษีที่บริษัทฯ พึงต้องช าระ 

4.4 ลูกค้าตกลงยินยอมมอบอ านาจให้บริษัทฯ แต่งตั้งสถาบันการเงินในต่างประเทศ และ/หรือผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์
ส าหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศและการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าในนามของบริษัทฯ ตามรูปแบบและวิธีการที่
บริษัทฯ เห็นสมควรภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า  ซึ่งบริษัทฯ อาจพิจารณา
แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงสถาบันการเงินในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่
จ าเป็นต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากลูกค้าก่อน และให้ถือว่าการลงนามในเอกสารธุรกรรมลูกค้าได้ให้ความยินยอมและ
มอบอ านาจให้แก่บริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลยพินิจคัดเลือกสถาบันการเงินในต่างประเทศ และ/หรือผู้ดูแลรักษา
ทรัพย์สิน ลูกค้าตกลง ที่จะเป็นผู้ชดใช้ให้กับบริษัทฯ ส าหรับค่าธรรมเนียมใดๆ อันเกิดขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ได้ท าการ
ช าระไปเพื่อการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่สถาบันการเงินหรือ
ผู้ดูแลทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศและการดูแลรักษาทรัพย์สิน  อนึ่ง บริษัทฯ 
ตกลงรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายอันเกิดขึ้นโดยตรงแก่ทรัพย์สินของลูกค้าเฉพาะส่วนที่เกิดมาจากการละเลยการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อก าหนดข้างต้น 
ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่า ทรัพย์สินในต่างประเทศของลูกค้า ลูกค้าอาจจะไม่สามารถมีชื่อเป็นผู้ถือครองทรัพย์สินหรือ
เจ้าของบัญชีหรืออ้างกรรมสิทธิ์ได้โดยตรง โดยใบหุ้น ใบหลักทรัพย์ ชื่อบัญชี และเอกสารต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะ
ปรากฎในชื่อของและ/หรือถือครองไว้โดยบริษัทฯ หรือตัวแทนหรือคู่สัญญาของบริษัทฯ หรือบุคคลอ่ืนใด แต่อย่างไรก็ตาม  
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บริษัทฯ จะด าเนินการให้มีการจัดเก็บและบันทึกรายการทรัพย์สินในต่างประเทศของลูกค้าภายใต้บัญชีของบริษัทฯ ในลักษณะ 
Omnibus Account เพื่อลูกค้า โดยทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทฯ จะท าการแยกทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายภายในบัญชี  
Omnibus Account เพ่ือลูกค้าดังกล่าว ออกจากทรัพย์สินอ่ืนๆ ของบริษัทฯ 

4.5 ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่าในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่
บริษัทฯ ก าหนดไว้ในเอกสารคู่มือนักลงทุน (Handbook) ที่ปรากฎอยู่ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทฯ 
อาจด าเนินการแจ้งไปยังที่อยู่ หรือ E-Mail Address ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ หรือ บริษัทฯ อาจด าเนินการแจ้งให้แก่ลูกค้า
ทราบผ่านทางเว็ปไซต์ และลูกค้าตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไว้ทุก
ประการ 

4.6 ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจมีความล่าช้าหรือความคลาดเคลื่อนส าหรับการประมวล
หรือแสดงผลการเสนอซื้อ (Bid) หรือราคาเสนอขาย (Offer) ค าเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ลูกค้าได้แสดงเจตนาไว้อาจไม่ได้รับการ
จับคู่โดยระบบ หรืออาจถูกจับคู่โดยระบบในราคาที่ลูกค้าได้แสดงเจตนาไว้ ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงข้างต้นและตกลงว่า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าจะรับผิดชอบต่อรายการซื้อหรือรายการขายที่เกิดขึ้นตามค าสั่งของลูกค้าทุกประการ 

4.7 ลูกค้าตกลงยินยอมและแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นผู้เลือกใช้บริการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการการโอนเงินไป
ต่างประเทศหรือการท าสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนกับธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตตามที่บริษัทฯ  
เห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าเป็นรายครั้งก่อน ลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน การท าสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยยินยอมให้บริษัทฯ 
หักจากเงินที่ลูกค้าได้น ามาวางนั้น หรือในบัญชีอ่ืนใดของลูกค้า 

4.8 ลูกค้าตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์ที่จะท าสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง  (Currency 
Hedge) อันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลูกค้าจะต้องขอความเห็นชอบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
จากบริษัทฯ ก่อนการด าเนินการดังกล่าวทุกครั้ง 

4.9 ลูกค้าตกลงว่าเงินของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ จะถูกเก็บอยู่ในบัญชีในนามของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าโดยเป็นเงินสกุลเงินตรา
ต่างประเทศกับสถาบันการเงินในต่างประเทศหรือผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน โดยการช าระหนี้หรือการด าเนินการใดๆ ในบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าให้กระท าโดยใช้เงินตราต่างประเทศที่บริษัทฯ ก าหนด ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินตราต่างประเทศที่
วางไว้กับบริษัทฯ หลายสกุล เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในหลายประเทศ หากเงินตราต่างประเทศสกุลใดไม่เพียงพอต่อการ
ช าระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เป็นผู้ตัดสินใจเลือกประเภทสกุลเงินที่ลูกค้ามีอยู่เพื่อช าระราคาค่าซื้อ
หลักทรัพย์ในต่างประเทศของลูกค้าในสกุลเงินใดๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือได้รับการยินยอมจาก
ลูกค้าก่อน 

4.10 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งค าสั่งซื้อหรือขาย/เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ประเภท Market Order ทุกประเภทและทุกช่วงเวลา และไม่ได้รับอนุญาตใช้สิทธิที่จะจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนที่จ าหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมหรือสิทธิอ่ืนใดซึ่งลูกค้าจะต้องมีภาระในการช าระเงินส าหรับการใช้สิทธิดังกล่าวในขณะที่ลูกค้ามีเงินสดในบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศไม่เพียงพอหรือเป็นผลให้ลูกค้ามีเงินสดไม่เพียงพอในภายหลัง  นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า
ถึงแม้ลูกค้าจะสามารถส่งค าสั่งหรือใช้สิทธิดังกล่าวโดยฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้นผ่านระบบซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทาง
อินเทอร์เน็ตได้ ก็ไม่เป็นเหตุที่ลูกค้าจะถือได้ว่าบริษัทฯ ได้ยินยอมตกลงให้ลูกค้าสามารถส่งค าสั่งหรือใช้สิทธิดังกล่าวได้ ซึ่งหาก
บริษัทฯ ได้ตรวจพบการฝ่าฝืนข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการใดๆ โดยไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดแต่เพียงการยกเลิกเพิกถอนค าสั่งใดๆ ของลูกค้า การบังคับขายหลักทรัพย์ใดๆ ของลูกค้า หรือเรียกให้ลูกค้า
น าเงินสดตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดมาเพื่อช าระเป็นค่าซื้อ ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายอ่ืนใด เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิด
ใดๆ ตามกฎหมายหรือต้องรับผิดชอบต่อความสูญหาย เสียหาย หรือผลการขาดทุนใดๆ ต่อลูกค้าไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม 
ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินไม่พอที่จะท ารายการซื้อขายภายในวันที่ก าหนด ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ท าการบังคับขาย
หลักทรัพย์ที่ลูกค้าสั่งซื้อหรือหลักทรัพย์อ่ืนใด โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลขาดทุนอันเกิดจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว 
ทั้งนี ้หากลูกค้าไม่มีหลักทรัพย์คงเหลืออยู่ในบัญชีหรือมีไม่เพียงพอ ลูกค้าต้องด าเนินการโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อช าระค่าซื้อ
ส่วนที่ขาดอยู่ รวมทั้งต้องช าระค่าปรับล่าช้า ค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ให้บริษัทฯ ทันทีที่ได้รับแจ้ง 
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4.11 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผย หรือ รายงานข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อส านักงาน 
ก.ล.ต.และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายหรือ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดแต่เพียงรายการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผลก าไรและขาดทุน การน า
เงินเข้าและออก เป็นต้น 

4.12 ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ท าการโอนหรือรับโอนเงินหรือหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศและบัญชีอ่ืนของ
ลูกค้าที่เปิดไว้ในต่างประเทศ เว้นแต่การโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังบัญชีหลักทรัพย์อ่ืนและ/
หรือบัญชีหลักทรัพย์ประเภท Private Fund ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้และ/หรือบริหารจัดการโดยบริษัทฯ หรือโดยบริษัทหลักทรัพย์
อ่ืนในประเทศไทย หรือเป็นการรับโอนหลักทรัพย์หรือเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ  ทั้งนี้ ตามกฎเกณฑ์หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนดและได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ แล้ว 

4.13 ลูกค้าขอรับรองและยืนยันว่าเงินที่ใช้ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้เป็นเงินทุนของลูกค้าเอง และมิได้เป็นเงินที่ท าการ
กู้ยืมเงินแต่อย่างใด นอกจากนี้ ลูกค้ายังขอรับรองอีกว่าลูกค้ามีความประสงค์หลักที่จะท าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์อ่ืนแอบแฝง เช่น การเก็งก าไรค่าเงินหรือจากอัตราแลกเปลี่ยนและเป็นความประสงค์ของตัวลูกค้าเอง
ทั้งหมด ลูกค้ามิได้กระท าในนามของตนเองเพื่อบุคคลอ่ืนแต่อย่างใด 

4.14 บริษัทฯ จะเก็บเงินลงทุนที่ลูกค้าโอนให้แก่บริษัทฯ เงินค่าขาย เงินปันผล ดอกเบี้ย หรือเงินได้อ่ืนใด อันเกิดจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศไว้ในบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าในต่างประเทศ ซึ่งบัญชีดังกล่าวหากไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกิน
กว่าระยะเวลาที่บริษัทฯ เห็นสมควร ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ โอนเงินของลูกค้าตามจ านวนที่บริษัทฯ เห็นสมควรกลับ
เข้ามาในประเทศไทย โดยลูกค้าตกลกเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือภาระทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นทุกประการ 

5 ข้อตกลงอ่ืนๆ 
5.1 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า เงินได้ต่างๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศอาจถูกหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมายหรือ

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภท ซึ่งลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าอาจไม่ได้รับประโยชน์ฯ จากอนุสัญญาระหว่างประเทศกับ
ประเทศอ่ืนเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้  และลูกค้า
อาจมีภาระทางภาษี รวมทั้งมีหน้าที่ในการยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของ
สรรพากร ซึ่งในกรณีที่กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของกรมสรรพากรก าหนดให้บริษัทฯ ต้องด าเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ด าเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายและน าส่งต่อกรมสรรพากร 

5.2 ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะขอใช้บริการรับข้อมูล รายงาน และเอกสารอ่ืนใด รวมถึงรายงานการลงทุนประจ าเดือน (รวมกัน
เรียกว่า “รำยงำน”) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-mail) ส าหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ โดยลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ถือว่าการลงนามในเอกสารธุรกรรมเป็นการแสดงเจตนาเพื่อตกลงและยินยอมเข้า
ผูกพันตามข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการรับรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ตาม
รายละเอียดที่ก าหนดไว้ในเอกสารธุรกรรมที่ลูกค้าได้เคยแสดงเจตนาไว้และตามที่ปรากฎในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ทุกประการ 

5.3 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า 
(1) ลูกค้าจะไม่มีนิติสัมพันธ์โดยตรงกับสถาบันการเงินในต่างประเทศที่เป็นคู่สญัญากับบริษัทฯ แต่อย่างใด และการซื้อขาย

หลักทรัพย ์หรือธุรกรรมใดๆ ภายใต้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศจะด าเนินการผ่านทางบริษัทฯ เท่านั้น 
(2) ลูกค้าจะไม่สามารถติดต่อสื่อสารใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับสถาบันการเงินต่างประเทศในนามของบริษัทฯ ใน

ฐานะตัวแทนของลูกค้าได้ และ 
(3) ลูกค้าจะต้องไม่ใช้ระบบซื้อขายที่ให้บริการโดยบริษัทฯ หรือกระท าการใดๆ อันเป็นผลให้สถาบันการเงินต่างประเทศ

จะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม 
5.4 ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่บริษัทฯ คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่มีอ านาจ ประกาศใช้อยู่ในขณะท าสัญญานี้ และ/หรือที่จะได้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมต่อไปในภายหน้า 

6. กำรส่งมอบและกำรช ำระเงิน 
6.1 ลูกค้าตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ให้บริษัทฯ เพ่ือการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขาย และลูกค้าตกลงช าระเงินแก่บริษัทฯ เพ่ือการช าระเงิน

ค่าหลักทรัพย์ที่ซ้ือหรือยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินจากบัญชีของบริษัทเพ่ือลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพ่ือตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท 
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(ตามแต่กรณี) เต็มตามจ านวนที่ลูกค้าจะต้องช าระเพื่อการช าระเงินค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อ  หรือน าหลักทรัพย์จากบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์ของลูกค้าไปส่งมอบในกรณีที่ลูกค้าสั่งขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถท าการส่งมอบหลักทรัพย์และ
ช าระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ได้ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยลูกค้าตกลงรับทราบว่าการด าเนินการ
ดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อก าหนดระยะเวลา และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ก าหนด และบริษัทฯ จะไม่ด าเนินการช าระค่าซื้อขาย
หลักทรัพย์เป็นบางส่วน (Partial Settlement) 

6.2 ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์มาส่งมอบให้แก่บริษัทฯ เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์เม่ือมีการขายหลักทรัพย์ หรือไม่
สามารถช าระเงินส าหรับหลักทรัพย์ที่ซ้ือตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด บริษัทฯ มีสิทธิด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(ก) ในกรณีของการขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิด าเนินการซื้อหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบตามราคาที่บริษัทฯ เห็นสมควร และเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าวจากบัญชีของบริษัทเพ่ือลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติ
กับบริษัท (ตามแต่กรณี) แล้วด าเนินการส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของลูกค้า และน าเงินที่ได้รับมานั้นเครดิต
เข้าในบัญชีของบริษัทเพ่ือลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) หรือบริษัทฯ อาจด าเนินการยืม
หลักทรัพย์ในนามของลูกค้าเพื่อส่งมอบและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการยืมหลักทรัพย์หรือการ
จัดหาหลักประกัน หรือบริษัทฯ อาจด าเนินการยืมหลักทรัพย์ใดๆ ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ในการด าเนินการดังกล่าว 
บริษัทฯ มีสิทธิด าเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจากลูกค้า หรือ 

(ข) ในกรณีของการซื้อหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิยอมรับการส่งมอบหลักทรัพย์ และเรียกเก็บเงินจากบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกค้า
หรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) เต็มตามจ านวนที่ลูกค้าจะต้องช าระส าหรับค่าใช้จ่ายใดๆ อัน
เนื่องมาจากหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อไว้ โดยบริษัทฯ อาจด าเนินการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่บริษัทฯ เห็นสมควร และน า
เงินที่ได้รับเครดิตเข้าในบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกค้า หรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) ทั้งนี้ใน
การด าเนินการดังกล่าวบริษัทฯ มีสิทธิด าเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจาก
ลูกค้า 
ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ จะเรียกเก็บจากบัญชีของบริษัทเพ่ือลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัด
บัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) และส าหรับจ านวนเงินที่ลูกค้ายังค้างช าระอยู่นั้นจะถือว่าเป็นหนี้ที่ถึงก าหนดช าระแล้ว
ในวันนั้น ซึ่งลูกค้าต้องช าระค่าปรับตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และดอกเบี้ยแก่บริษัทฯ ตามอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้
ก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป โดยบริษัทฯ จะค านวณดอกเบี้ยไปจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับช าระหนี้ครบถ้วนแล้ว 
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รำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูลควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ1 

 
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยง ลูกค้าอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน

ลูกค้าควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในรายงานการฉบับนี้อย่างรอบคอบ ซึ่งรายงานฉบับนี้แสดงถึงความเสี่ยงที่ส าคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อการลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี้มิได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่
แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่ส าคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอ่ืนที่
ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีความส าคัญใน
อนาคตได้ 

รายงานฉบับนี้มิใช่เอกสารที่ให้ค าแนะน าในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี โดยลูกค้าควรปรึกษาที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น ลูกค้าไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเว้นแต่ลูกค้าได้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวนั้นเหมาะสมกับ
ตน 

 ควำมเส่ียงท่ัวไปในกำรลงทุนในหลักทรัพย์  ลูกค้าในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนได้ ทั้งนี ้อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม จราจล 
ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจท าให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและ
ราคาของหลักทรัพย์ได้ 

 ควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับภำวะตลำดและควำมผันผวนของรำคำ   หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าจะเข้าลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ท า
การซื้อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในประเทศที่อาจมีสภาวะทางการเมืองเศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกต่างจากของประเทศไทย
อย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ดุลยพินิจระงับการซื้อ
ขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง หรือความผันผวน หรือภาวะตกต่ าหรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นปัจจัยภายในแล้ว ปริมาณ
การซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอ่ืนซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เอง  หรืออาจเกิดจาก
ปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและ/หรือทางการเงินของโลกหรือของภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้ 

 ควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวกับระบบกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์  การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับการส่งค าสั่ง
ซื้อขาย การส่งมอบ และการช าระราคาในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที่
มีการท าธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งลูกค้าอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการท าธุรกรรมโดยลูกค้าของประเทศ
ดังกล่าว 
โดยที่ระบบการช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการพัฒนาที่ด้อยกว่าหรือมีมาตรฐานที่ต่ ากวา่ และใน
บางกรณีอาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจสูงกว่า
ค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระในประเทศไทยหรือสูงกว่าที่ลูกค้าได้คาดหมายไว้  นอกจากนี้ เนื่องจากระบบการช าระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศมิได้
เช่ือมโยงกันหรือมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ จึงอาจส่งผลให้กระบวนการช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจใช้เวลานานกว่า
ที่คาดหมายไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การไม่
สามารถส่งมอบหลักทรัพย์หรือความสับสนในเง่ือนไขและกระบวนการในช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ตลาดจนการช าระคืนเงินทุน
และปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าช้า และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและค่าใช้จ่ายทาง
กฎหมาย 

 ควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวกับกฎหมำยหรือระเบียบที่ใช้บังคับ  เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของ
บริษัทที่มีถิ่นที่อยู่หรือมีส านักงาน ทรัพย์สิน บุคลากร และผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่แตกต่าง

                                                      
1 หลักทรัพย์ หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทและตราสารทางการเงินอืน่ใดที่หน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้มีการซื้อหรือขายได้ 
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กัน การลงทุนในประเทศต่างๆ หรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจ ากัดหรือถูกควบคุมในระดับท่ีแตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใช้
บังคับในแต่ละประเทศน้ัน ซึ่งข้อจ ากัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึง การต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือจากบุคคลอื่นใดก่อนการ
ลงทุน ข้อจ ากัดการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติในธุรกิจบางประเภทการขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อน าเงินได้จากการลงทุนหรือเงินทุนหรือ
เงินท่ีผู้ลงทุนต่างชาติได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศออกนอกประเทศดังกล่าว หรือการจัดเก็บภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์
ของผู้ลงทุนต่างชาติ นอกจากน้ี กฎหมายและระเบียบในประเทศเหล่าน้ันอาจมีความไม่ชัดเจน และอาจขึ้นอยู่กับการตีความของเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องในประเทศดังกล่าว ซึ่งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่าน้ันในทางท่ีไม่เป็นคุณต่อผู้ลงทุน อีกท้ังประเทศต่างๆ ดังกล่าวอาจมีการออก
กฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั้งคราว ซึ่งท าให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและเน้ือหาของกฎหมายหรือระเบียบท่ีออกมาใหม่ ซึ่งปัจจัย
เหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการลงทุน 
นอกเหนือจากข้อจ ากัดและการควบคุมตามท่ีได้กล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ไว้อย่าง
จ ากัดหรือน้อยมาก ซึ่งรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องด าเนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามค าพิพากษา นอกจากน้ี ความมีประสิทธิภาพของ
กระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจท าให้ลูกค้าประสบปัญหาในการด าเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศ
น้ันๆ อีกท้ัง ในกรณีท่ีลูกค้าได้รับค าพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหน่ึง แต่ลูกค้าอาจต้องด าเนินการให้มีการบังคับตามค าพิพากษาดังกล่าวใน
ประเทศท่ีลกูค้าได้ท าการลงทุนก็มิได้มีหลักประกันใดๆ ว่า ศาลของประเทศน้ันๆ จะด าเนินการบังคับคดีตามค าพิพากษาท่ีได้รับ 

 ควำมเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับสภำพคล่องของหลักทรัพย์   แม้ว่าลูกค้าจะลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  แต่ตลาด
หลักทรัพย์ในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่อง นอกจากน้ี สภาพคล่องของหลักทรัพย์อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะของ
หลักทรัพย์ รวมท้ังปัจจัยภายใน และ/หรือปัจจัยภายนอกของประเทศท่ีตลาดหลักทรัพย์นั้นต้ังอยู่ ดังนั้น สภาพคล่องที่มีอยู่น้อยอาจลดความสามารถ
ของลูกค้าในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น หรืออาจท าให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาท่ีต้องการหรือท่ีน่าพอใจ หรือในจ านวนท่ีลูกค้าต้องการ
เป็นไปได้ยาก 

 ควำมเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับอัตรำแลกเปลี่ยน  เน่ืองจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการช าระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ผลตอบแทนท่ีได้รับ
จากการลงทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญจากความเสี่ยงท่ีเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยลูกค้าอาจมีความเสี่ยงหากมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินบาท ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง หรืออาจ
เกิดขึ้นอย่างถาวร นอกจากน้ี หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใดๆ ท่ีลูกค้าได้ลงทุนไป ลูกค้าอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่า
ของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว 

 ควำมเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับควำมน่ำเชื่อถือของคู่สัญญำ  ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง ซึ่งรวมถึงผู้
ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีลูกค้าได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม) โดยลูกค้าอาจมีความเสี่ยงท่ีอาจสูญเงินท่ี
ลงทุนไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ในกรณีท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงหรือผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหน้ีสินล้นพ้น
ตัว หรือไม่สามารถหรือไม่พร้อมท่ีจะช าระหน้ีหรือปฏิบัติตามหน้าท่ีของตน รวมถึงหน้าท่ีในการช าระเงินคืนทุนหรือหน้าท่ีในการไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่
ลูกค้าได้ลงทุนไว้ 

 ควำมเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับกำรลงทุนของลูกค้ำเอง  การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการตัดสินใจของลูกค้าเอง บริษัทฯ มิได้ด าเนินการใน
ฐานะเป็นท่ีปรึกษาหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าได้ยืนยันต่อบริษัทว่า ลูกค้าได้ศึกษา
และพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของผู้ออกหลักทรัพย์ ท่ีลูกค้าจะท าการ
ลงทุน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ของประเทศท่ีเกี่ยวข้องเปน็อยา่ง
ดีแล้ว ดังน้ัน ลูกค้าจึงต้องรับเอาความเสี่ยงท้ังปวงจากการลงทุนเอง และบริษัทฯ ไม่มีหน้าท่ีในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้า อีกท้ังไม่มีความ
รับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดใดๆ ในความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว 

 ควำมเสี่ยงอ่ืนๆ ในกำรซื้อขำยด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในการซื้อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการหยุดท างานโดยระบบ
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ผลดังกล่าวอาจท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถท าตามค าส่ังของลูกค้าได้เป็นบางส่วนหรือท้ังหมด 
 
รายงานฉบับน้ีมิได้กล่าวถึงความเสี่ยงทุกรายการ หรือประเด็นส าคัญอื่นนอกเหนือจากความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ในการ

พิจารณาความเสี่ยง ลูกค้าควรเข้าท าธุรกรรมต่อเมื่อมีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผลผูกพันทางกฎหมายอันเกิดจากการลงทุน 
และระดับความเสี่ยงท่ีอาจได้รับ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจเป็นการลงทุนท่ีไม่เหมาะสมกับผู้ลงทุนบางกลุ่ม  ลูกค้าควรพิจารณาอย่าง
ระมัดระวังว่าเป็นการลงทุนท่ีเหมาะสมกับตนหรือไม่ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะการเงิน และสถานการณ์อื่นๆ 
ท่ีอาจเกี่ยวข้อง 
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-ข้อก าหนดเพ่ิมเติมฉบับน้ีจะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าท าธุรกรรมน้ีเท่าน้ัน- 
 

ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีจะออกและเสนอขำยโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
1. ข้อควำมเบื้องต้น  

1.1 ข้อก าหนดเพิ่มเติมนี้ท าขึ้นเพื่อก าหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการ
การลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 

1.2 ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีจะออกและเสนอขำยโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด ฉบับน้ี จะใช้บังคับระหว่ำงบริษัทฯ และลูกค้ำทันที เมื่อ (ก) ลูกค้ำแสดงควำมประสงค์ท่ีจะซื้อหลักทรัพย์
ท่ีจะออกและเสนอขำยโดยบริษัทฯ มำยังบริษัทฯ ไม่ว่ำจะด้วยวิธีทำงโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่ำนทำงเจ้ำหน้ำท่ี
ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯตอบรับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ ไม่ว่ำจะในรูปแบบท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตำม 
โดยลูกค้ำยอมรับและตกลงผูกพันตำมเงื่อนไขในข้อก ำหนด และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน และ
เอกสำรธุรกรรมต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ท้ังน้ี บริษัทฯ มีสิทธิในกำรปฏิเสธกำรให้บริกำร หำกบริษัทฯ พบว่ำลูกค้ำไม่มีควำมเหมำะสมเพียงพอในกำรท ำ
ธุรกรรมหรือกำรให้บริกำรของบริษัทฯ อำจขัดหรือแย้งต่อกฏหมำย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ 
โดยลูกค้ำไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกกำรปฏิเสธกำรให้บริกำรของ
บริษัทฯ เว้นแต่กรณีท่ีเกิดข้ึนโดยกำรจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของบริษัทฯ กรรมกำร พนักงำน 
ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่ำท่ีควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นจริง 

1.3 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด นี้ 
ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ” รวมถึงเอกสารอื่นใด
ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่
ลูกค้าได้ตกลงท ากับบริษัทฯ (“ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน”) 

2. ค ำจ ำกัดควำม 
2.1  เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน  ค าดังต่อไปนี้ให้มี

ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้ 
(ก)  “ซื้อ” ให้หมายความรวมถึง การจองซ้ือหลักทรัพย์ด้วย 
(ข)  “หลักทรัพย”์ หมายถึง หุ้นกู้ หุ้นกู้อนุพันธ์ ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดที่จะออกและเสนอขายโดย

บริษัทฯ 
(ค)  “วันท่ีท ำกำรตกลงซื้อขำยหลักทรัพย์” หมายถึง วันที่ลูกค้าตกลงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตาม 

ข้อ 3.2       
3. ข้อตกลง 

3.1  ลูกค้าและบริษัทฯ จะท าการตกลงเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักทรัพย์ (เช่น ชนิด ประเภท จ านวน และราคาของหลักทรัพย์) แต่
ละครั้งก่อนที่จะจองซ้ือหรือซื้อหลักทรัพย์กับบริษัทฯ โดยอาจตกลงด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร  

3.2  ภายหลังจากที่ลูกค้าได้ตกลงเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักทรัพย์กับบริษัทฯ (“วันท่ีท ำกำรตกลงซื้อขำยหลักทรัพย์”) ไม่ว่า
โดยทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ลูกค้าตกลงที่จะไม่ยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ 
และตกลงผูกพันตามค าสั่งของลูกค้าทุกประการ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ โดยลูกค้าตกลงที่จะลงนามและน าสง่
ใบจองซ้ือหลักทรัพย์และช าระเงินค่าจองซ้ือหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ตามจ านวนหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้รับการจัดสรรเต็มจ านวน 
ตามวิธีการและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์หรือหนังสือชี้ชวนส าหรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 
(ตามแต่กรณี) 

3.3  ลูกค้าตกลงว่า ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งออกในวันท าการถัดจากวันที่ท าการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์โดยบริษัทฯ ให้ถือ
ว่าเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ถึงการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธหรือ
ยกเลิกการจองซ้ือของผู้จองซื้อหลักทรัพย์รายใดๆ ที่ด าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อก าหนดและเง่ือนไขในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่
ก าหนดไว้โดยบริษัทฯ (ซึ่งรวมถึง ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนส าหรับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์) 
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3.4  ลูกค้าตกลงและยินยอมว่า บริษัทฯ มีสิทธิหักกลบลบหนี้ ยึดถือ โอน หรือใช้ประโยชน์จากเงิน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนที่ฝาก
ไว้หรือยึดถือไว้โดยบริษัทฯ เพื่อลูกค้า ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ ฉบับนี้ หรือ
ข้อก าหนดอื่นใด (ถ้ามี) เพื่อการปฏิบัติตามภาระหน้าที่และความผูกพันหรือความรับผิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ ภายใต้ข้อก าหนด
และเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขาย
โดยบริษัทฯ ฉบับนี้หรือที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งรวมถึง การหัก ณ ที่จ่ายบนผลตอบแทนที่ลูกค้าจะ
ได้รับหรือได้รับการลงทุนในหลักทรัพย์ ไม่ว่าในรูปแบบของดอกเบี้ย ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหลักทรัพย์ และ/หรือ 
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ คือ เงินคืนที่เป็นผลก าไรเม่ือครบอายุหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถยึดถือ
เป็นหลักประกันอยู่ภายใต้บังคับซึ่งสิทธิยึดหน่วงโดยทั่วไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ จนกว่าจะมีการช าระหนี้ที่คงค้างแก่บริษัทฯ 
ครบถ้วนตามจ านวน ซึ่งเงิน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนของลูกค้าที่บริษัทฯ ยึดถือไว้ ไม่ว่าจะเป็นการยึดถือเพื่อการดูแล
ทรัพย์สินหรือเพ่ือการอ่ืนใด 
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-ข้อก าหนดเพ่ิมเติมฉบับน้ีจะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าท าธุรกรรมน้ีเท่าน้ัน- 
 

ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งตัวแทนซื้อขำยหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 
1. ข้อควำมเบื้องต้น  

1.1 ข้อก าหนดเพิ่มเติมนี้ท าขึ้นเพื่อก าหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการ
เป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 

1.2 ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งตัวแทนซื้อขำยหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับน้ี จะใช้บังคับระหว่ำงบริษัทฯ 
และลูกค้ำทันที เมื่อ (ก) ลูกค้ำมีค ำส่ังซื้อขำยหน่วยลงทุนในกองทุนรวมมำยังบริษัทฯ ไม่ว่ำจะด้วยวิธีทำงโทรศัพท์ 
อินเทอร์เน็ต หรือผ่ำนทำงเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ ไม่ว่ำจะในรูปแบบ
ท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตำม โดยลูกค้ำยอมรับและตกลงผูกพันตำมเงื่อนไขในข้อก ำหนด และเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน และเอกสำรธุรกรรมต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ท้ังน้ี บริษัทฯ มีสิทธิในกำรปฏิเสธกำรให้บริกำร หำกบริษัทฯ พบว่ำลูกค้ำไม่มีควำมเหมำะสมเพียงพอในกำรท ำ
ธุรกรรมหรือกำรให้บริกำรของบริษัทฯ อำจขัดหรือแย้งต่อกฏหมำย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ 
โดยลูกค้ำไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกกำรปฏิเสธกำรให้บริกำรของ
บริษัทฯ เว้นแต่กรณีท่ีเกิดข้ึนโดยกำรจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของบริษัทฯ กรรมกำร พนักงำน 
ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่ำท่ีควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นจริง 

1.3 ข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมนี้  ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อก ำหนดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับกำรแต่งตั้งตัวแทนซื้อขำยหน่วยลงทุนในกองทุนรวม” รวมถึงเอกสารอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร
ธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงท ากับบริษัทฯ 
(“ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน”) 

2. ค ำจ ำกัดควำม 
2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ค าดังต่อไปนี้ให้มี

ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้ 
(ก)  “หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 
(ข)  “บริษัทจัดกำร” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
(ค)  “เอกสำรกองทุนรวม” หมายถึง เอกสารกองทุนรวมตามข้อ 3.1 

3. กำรซื้อขำยหน่วยลงทุน  
3.1  ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ก่อนที่ลูกค้าจะส่งค าสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ลูกค้าได้รับทราบ อ่านและ

เข้าใจคู่มือผู้ลงทุน หนังสือชี้ชวนเสนอโครงการจัดการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ข้อมูลภาษีหรือเง่ือนไข ภาระ
และประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเอกสารอ่ืนใดที่เกี่ยวกับหรือใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการที่เกี่ยวข้อง
ได้จัดท าขึ้น รวมถึงรายละเอียดในใบค าสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสำรกองทุน
รวม”) เป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับว่าการเพิ่ม/ลดทรัพย์สินของกองทุนรวม การคืนผลประโยนชน์ของกองทุนรวม การส่งมอบ
ทรัพย์สินของกองทุนรวมและการจัดท า และจัดส่งรายงานต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน รวมทั้งกรณีอ่ืนๆ จะต้องอยู่ภายใต้
ข้อก าหนดและเงื่อนไขของเอกสารกองทุนรวมด้วยลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจค าเตือนและการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ เช่น ความ
เสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น และตกลง
ยินยอมผูกพันตนและปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของเอกสารกองทุนรวมดังกล่าวทุกประการ 

3.2  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารกองทุนรวม 
และ/หรือหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้นๆ หากลูกค้าไม่สามารถด าเนินการตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในเอกสาร
กองทุนรวม และ/หรือหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม บริษัทฯ สามารถยกเลิกการท าธุรกรรมดังกล่าวได้ทันที 

3.3  ในการที่บริษัทฯ ซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งของลูกค้า ลูกค้าไม่มีสิทธิยกเลิกค าสั่งซ้ือ ขายคืน และ/หรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เว้นแต่ลูกค้าจะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ 

3.4  ลูกค้าตกลงช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนรวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืนใด ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามเง่ือนไข
และวิธีการที่บริษัทฯ ก าหนด 
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3.5  ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ หากลูกค้าเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้อง 
ลูกค้าต้องโต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ภายในเวลาที่ก าหนด หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านรายการธุรกรรม
ดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้ารับรองรายการธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการที่ถูกต้องทุกประการ 

3.6  ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการหนึ่งๆ อาจ
ไม่สามารถด าเนินการได้ในกรณีที่ลูกค้าและ/หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าจะได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกินกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม และ/หรือเกินกว่าสัดส่วนการลงทุนของคนต่างด้าวตามที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด หรือเกินกว่าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย และ/หรือ ประกาศของก.ล.ต. ส านักงานก.ล.ต. คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ หรือ กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 

4. ข้อตกลงเพิ่มเติมกรณีกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนภำยใต้บัญชีซื้อขำยหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือ (Omnibus Account) 
4.1  ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผย ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

(Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไป เช่น การรับเอกสารกองทุนรวมต่างๆ อาจช้ากว่าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการโดยตรง เนื่องจากบริษัทฯ จะด าเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้าเม่ือบริษัทฯ ได้รับเอกสารกองทุนรวม
ดังกล่าวจากบริษัทจัดการ 

4.2  ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในการท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการซื้อขายหน่วยลงทุนตามข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้ง
ตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ฉบับนี้ บริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าตอบแทนในการท าหน้าที่
เป็นผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการด้วย 

4.3  ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดไม่ช าระหนี้ใดๆ ที่มีต่อบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิบังคับขายหน่วยลงทุนหรือทรัพย์สินอ่ืนใด
ที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ เพื่อน าเงินค่าขายมาช าระหนี้ หรือหักเงินคงเหลือในบัญชีเพื่อการท าธุรกรรมเพ่ือช าระหนี้ต่อ
บริษัทฯ ได้ 

4.4  ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลลูกค้าภายใต้บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
(Omnibus Account) รวมทั้งส่งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการให้แก่หน่วยงานที่ก ากับดูแลบริษัทฯ หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องและบริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่กฎหมายก าหนดหรือเม่ือมีการร้องขอ 

5. กำรแต่งตั้งและกำรมอบอ ำนำจ 
5.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอ านาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนและผู้รับมอบอ านาจของลูกค้าในการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยให้บริษัทฯ 

มีอ านาจด าเนินการต่างๆ แทนลูกค้าดังต่อไปนี้ 
(1) เปิดบัญชี ซ้ือ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
(2) กระท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของลูกค้า 
(3) ลงนามในเอกสารใบค าสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

ด าเนินการส่งค าสั่งซ้ือ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ไม่ว่าจะ
อยู่ในรูปแบบของเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอ่ืนใดที่บริษัทจัดการก าหนด 

(4) ด าเนินการเพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
(5) ด าเนินการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนเพ่ือเข้าบัญชีเงินฝาก

ธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ หรือตามที่ลูกค้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลง 
(6) รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหน่วย

ลงทุนของลูกค้าและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับลูกค้าทราบต่อไป 
(7) ลงนามในเอกสารแจ้งสรุปมติผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมภายใต้การ

บริหารจัดการของบริษัทจัดการ 
(8) ติดต่อประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ลงนามรับรองความถูกต้องของส าเนาเอกสารใดๆ ของ

ลูกค้ารวมถึงกระท าการใดๆ อันจ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อ
ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนี้ หรือเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นผลส าเร็จสมบูรณ์ 

(9) มีอ านาจในการแต่งตั้งและมอบอ านาจช่วงให้บุคคลใดซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอ านาจช่วง (“ตัวแทน
ช่วง”) เป็นผู้ด าเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 นี้ได้ 
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5.2 การใดๆ ที่บริษัทฯ และตัวแทนช่วงได้กระท าภายในกรอบอ านาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้ย่อมถือเสมือนหนึ่งว่าลูกค้าได้กระท าด้วยตนเอง 
และลูกค้าขอรับรองและตกลงรับผิดชอบการใดๆ ที่บริษัทฯ และตัวแทนช่วงของลูกค้าได้กระท าภายในกรอบอ านาจที่ได้มอบให้ไว้
ภายใต้ขอบเขตของข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อ
ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนี้  

5.3 ลูกค้าและบริษัทฯ ตกลงให้ถือข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้ง
ตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอ านาจของลูกค้าให้บริษัทฯ ด าเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 
นี้ได้ โดยไม่ต้องท าหนังสือมอบอ านาจอีกฉบับหนึ่ง 
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 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเขา้ใจข้อความในข้อก าหนดและเง่ือนไขนี้แลว้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญในวันที่
ที่ระบุไว้ขา้งต้น ทั้งนี้ หากลูกคา้ประสงค์จะขอส าเนาของข้อก าหนดและเง่ือนไขนี้ ลูกค้าสามารถร้องขอได้ที่บริษัทฯ 

 
                                                                                    
 
 
 

               
       ลงช่ือลูกค้า      ลงชื่อผู้มีอ านาจลงนาม 

(     )  บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

วันที่                                     วันที่        
 
 
 
                                            
ลงชื่อพยาน                                                                                                  ลงชื่อพยาน 
(     )                               (     ) 
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ยินดีต้อนรับสู่บริการของหยวนต้า (ประเทศไทย)  
 


บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัทฯ”) ขอขอบคุณลูกค้าผู้มีเกียรติที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของบริษัทฯ 
 


บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 19 ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ 5 ประเภท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1 ประเภท โดยได้เข้าเป็นสมาชิกของ
บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
 


เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าผู้มีเกียรติ บริษัทฯ ขอสรุปลักษณะที่ส าคัญของการให้บริการด้านการเงินของบริษัทฯ 
ดังนี้ 


1. ข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ จะใช้กับการให้บริการของบริษัทฯ ทั้งหมด โดยจะก าหนดข้อสัญญาที่
ส าคัญ เช่น 
1.1 เอกสารธุรกรรม 
1.2 ค ารับรองและค ายืนยัน 
1.3 ค าสั่งและรายงาน 
1.4 ข้อตกลงในการรับผิดชดใช้และความรับผิด 
1.5 หลักประกันและทรัพย์สินของลูกค้า 
1.6 การท าธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และผ่านทางโทรศัพท์ 
1.7 เหตุแห่งการผิดนัด 
1.8 ความเสี่ยง 
1.9 การบอกเลิกธุรกรรม 


2. นอกจากนี้ ธุรกรรมแต่ละประเภทจะมีข้อก าหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะของแต่ละธุรกรรม ซึ่งข้อก าหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม
ดังกล่าวจะรวมอยู่ในข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ไว้ด้วยกัน ได้แก่ 
2.1 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 
2.2 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
2.3 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade) ส าหรับ Single Stock Futures 
2.4 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) 
2.5 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  
2.6 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนและ/หรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
2.7 ข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) 


จ ากัด 
2.8 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 


3. ข้อก ำหนดเฉพำะของธุรกรรมแต่ละประเภทซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำน
กำรเงินจะมีผลผูกพันระหว่ำงบริษัทฯ และลูกค้ำต่อเมื่อลูกค้ำได้เข้ำท ำธุรกรรมน้ันๆ กับบริษัทฯ โดยลูกค้ำไม่จ ำต้องลง
นำมในข้อก ำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมน้ันอีกคร้ัง หรืออีกนัยหน่ึงหำกลูกค้ำไม่ได้ใช้บริกำรน้ันๆ ของบริษัทฯ ลูกค้ำก็จะ
ไม่ผูกพันโดยข้อก ำหนดเพิ่มเติมเฉพำะของธุรกรรมน้ันๆ ดังน้ันลูกค้ำจึงต้องอ่ำนข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำร
ให้บริกำรด้ำนกำรเงินประกอบกับข้อก ำหนดเพิ่มเติมเฉพำะของธุรกรรมท่ีลูกค้ำใช้บริกำรจำกบริษัทฯ 


4. เน่ืองจำกธุรกรรมแต่ละประเภทมีควำมเส่ียงในกำรท ำธุรกรรมแตกต่ำงกัน ลูกค้ำจึงต้องอ่ำนและศึกษำเอกสำรเปิดเผย
ควำมเส่ียงท่ีแนบอยู่กับข้อก ำหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมน้ันๆ ก่อนตัดสินใจเข้ำท ำธุรกรรม 
 
บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านลูกค้าจะพึงพอใจในการให้บริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านมีข้อเสนอแนะ และ/หรือ ต้องการ


รับทราบข้อมูลหรือค าแนะน าเพ่ิมเติม ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์    
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ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน 
 


ข้อก ำหนดและเงื่อนไขฉบับน้ี ท าขึ้นเม่ือวันที่      โดยและระหว่าง 
(1) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งมีส านักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ (ชั้น 14, 15, 16) 


ถนนราชด ารแิขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ซึ่งต่อไปในข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ฝ่ายหนึ่ง  


กับ 


(2)              ซึ่งมีที่อยู่อยู่ที่                                                                                                                                                                                                                                              


           (ซึ่งต่อไปในข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบบั
นี้เรียกว่า “ลูกค้ำ”) อีกฝ่ายหนึ่ง 


คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ 
1. ข้อควำมเบื้องต้น 


1.1 ข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ท าขึ้นเพ่ือก าหนดเง่ือนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ โดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
ต่างๆ ที่ลูกค้าได้เข้าท า หรือจะได้เข้าท ากับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง 


1.2 ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท และเอกสารอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อก าหนดและ
เง่ือนไขฉบับนี้  


2. ค ำจ ำกัดควำมและกำรตีควำม 
2.1 ค าดังต่อไปนี้ หากไม่ได้นิยามไว้เป็นการเฉพาะ หรือมิได้นิยามไว้ในข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท


เป็นการเฉพาะ ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้ 
(ก) “กฎหมำย” หมายถึง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 


หนังสือเวียนหรือค าสั่งที่ออกโดย ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หน่วยงานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาคม
บริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมสรรพากร หรือ
สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมตลอดจนกฎหมายและระเบียบอ่ืนใดที่อาจเกี่ยวข้องกับการลงทุน การ
ส่งออก/น าเข้าเงินหรือทรัพย์สินลงทุน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเรื่องอ่ืนๆ รวมถึง กฎ ค าสั่ง 
ประกาศ (ไม่ว่าจะมีผลเป็นกฎหมายหรือไม่) ที่ออกโดยรัฐบาล ราชการ หรือหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย (ทั้งใน
และต่างประเทศ) ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่เข้าท าข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ หรือที่จะได้แก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป  


(ข) “กำรท ำธุรกรรมผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต” หมายถึง การซื้อขาย การเปิดบัญชี การส่งและรับค าสั่ง หรือธุรกรรมอ่ืน
ใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการเงินที่กระท าผ่านระบบที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  
(1) มีการเชื่อมผ่านระบบเครือข่ายทั่วไป (Public Network)  
(2) มีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) (ISP) ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Public Service) และ 
(3) มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรับหรือส่งค าสั่งซ้ือขายผ่านอินเทอร์เน็ต (Order Management) แยกต่างหากจาก


ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรับหรือส่งค าสั่งซ้ือขายผ่านเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทฯ (Broker Front Office) 
หรือการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตในลักษณะอ่ืนใด และ/หรือ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ 
และ/หรือ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ก าหนดให้เป็นการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต 


(ค) “ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ง) “คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน” หมายถึง คณะกรรมการก ากับตลาดทุนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 
(จ) “ช่ือผู้ใช้บริกำร” (Username) หมายถึง กลุ่มตัวอักษร และ/หรือตัวเลขที่ก าหนดขึ้นโดยบริษัทฯ ซึ่งได้ตกลงกับลูกค้า


ว่า เป็นสัญลักษณ์แสดงการเข้ามาในระบบของบริษัทฯ โดยลูกค้า ซึ่งจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้บริการร่วมกับรหัสผ่าน 
(Password) 
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(ฉ) “ตลำดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
ล่วงหน้า และแหล่งกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์อ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ 


(ช) “ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายถึง บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ศูนย์ซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรืออนุพันธ์ และแหล่งกลางในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ่ืนๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 


(ซ) “ธุรกรรม” หมายถึง การซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์ (Credit Balance) และ/หรือการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/
หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ และ/หรือการซื้อขายหน่วยลงทุน รวมถึงธุรกรรมอ่ืนๆ ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ก าหนดเพิ่มเติมเพื่อให้ใช้บังคับตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะตาม
ข้อก าหนดเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทดังกล่าว 


(ฌ) “บัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้ำ” หมายถึง บัญชีเงินฝากตามข้อ 3.2 (ข) 
(ญ) “บัญชีเพื่อกำรท ำธุรกรรม” หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบัญชีอ่ืนใดที่


ลูกค้าเปิดไว้กับบริษัทฯ อันเกี่ยวเนื่องกับการท าธุรกรรมของลูกค้า เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะ 
(ฎ) “บัญชีธนำคำรเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท” หมายถึง บัญชีเงินฝากตามข้อ 3.2 (ค) 
(ฏ) “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด  
(ฐ) “พ.ร.บ. ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง พระราชบัญญัติว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ตามที่


ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นครั้งคราว 
(ฑ)  “พ.ร.บ. สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ” หมายถึง พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไข


เพ่ิมเติมเป็นครั้งคราว 
(ฒ) “พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ” หมายถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามที่ได้มีการแก้ไข


เพ่ิมเติมเป็นครั้งคราว 
(ณ)  “รหัสประจ ำตัว” (PIN ID) หมายถึง กลุ่มตัวเลขที่บริษัทฯ ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือกลุ่มตัวเลขที่ก าหนดขึ้นโดย


ลูกค้าในภายหลัง โดยที่ลูกค้าและบริษัทฯ ตกลงร่วมกันว่าจะเป็นเครื่องบ่งชี้ในการท ารายการของลูกค้าภายใต้
ข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ 


(ด)  “รหัสผ่ำน” (Password) หมายถึง กลุ่มตัวอักษร และ/หรือตัวเลขที่ก าหนดขึ้นโดยลูกค้า ซึ่งได้ตกลงร่วมกันกับบริษัทฯ 
ว่าเป็นสัญลักษณ์แสดงการเข้ามาในระบบของบริษัทฯ โดยลูกค้า ซ่ึงจะต้องใช้รหัสผ่านร่วมกับชื่อผู้ใช้บริการ 
(Username) 


(ต)  “ลูกค้ำ” หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคล และในกรณีที่ลูกค้าประกอบด้วยกลุ่มบุคคล
มากกว่าหนึ่งรายขึ้นไป ค าว่า “ลูกค้า” ให้หมายรวมถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือทั้งหมดของกลุ่มบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี 
และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งลูกค้ามอบหมายหรือยินยอมให้กระท าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือการอ่ืนใด
ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้แทนหรือในนามของลูกค้าด้วย 


(ถ)  “วันท ำกำร” หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดท าการโดยทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมิใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ 
หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์ 


(ท) “วงเงินกำรท ำธุรกรรม” หมายถึง มูลค่าวงเงินที่ก าหนดไว้โดยดุลพินิจของบริษัทฯ ในการที่จะอนุญาตให้ลูกค้า
สามารถก่อหนี้และภาระผูกพันใดๆ กับบริษัทฯ ได้ ส าหรับการท าธุรกรรมแต่ละประเภทและการท าธุรกรรมโดยรวม
ทั้งหมด โดยวงเงินการท าธุรกรรมของธุรกรรมแต่ละประเภทอาจมีการก าหนดให้แตกต่างกันได้ 


(ธ)  “เว็บไซต์” (Website) หมายถึง Website ของบริษัทฯ ภายใต้โดเมนเนม www.yuanta.co.th และ/หรือโดเมนเนมอ่ืนที่
อาจจะมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต 


(น) “ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์” หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรือบุคคล นิติบุคคล 
หรือองค์กรอ่ืนใดซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ รวมทั้ง
บริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชีหลักทรัพย์และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 



http://www.kktrade.co.th/
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(บ) “สมำคมท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์” หมายถึง สมาคมอ่ืนใดที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งท าหน้าที่หลักในการเป็นองค์กรก ากับดูแลสมาชิก (Self-Regulatory Organization/ SRO) ทั้งใน
และต่างประเทศ 


(ป) “ส ำนักงำน ก.ล.ต.” หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ผ) “ส ำนักหักบัญชี” หมายถึง บริษัท ส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรือบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรอ่ืนใดซึ่ง


ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นศูนย์กลางการช าระราคา รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการช าระราคา
และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 


(ฝ) “หน่วยงำนก ำกับดูแลต่ำงประเทศ” หมายถึง หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายอ่ืนใดในท านองเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนของต่างประเทศ 


(พ) “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุสุดวิสัยตามที่ได้ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(ฟ) “เหตุแห่งกำรผิดนัด” หมายถึงเหตุตามที่ก าหนดในข้อ 11 
(ภ) “เอกสำรธุรกรรม” หมายถึง เอกสารเปิดบัญชีลูกค้า ข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ข้อก าหนดเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับ


ธุรกรรมแต่ละประเภท สัญญาจ าน า คู่มือนักลงทุน เอกสารชี้แจง เอกสารเปิดเผยความเสี่ยง รวมทั้งเอกสาร 
แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทั้งหมด 


(ม) “เอกสำรรำยงำน” หมายถึง ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ เอกสารยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า และ/หรือหนังสือยืนยันการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือเอกสารยืนยันการท าธุรกรรมอ่ืนใด และ/หรือ 
รายงานการลงทุนประจ าเดือน (Monthly Statement) รวมถึงข้อมูล รายงาน และเอกสารอื่นใด 


2.2 เว้นแต่จะได้นิยามเป็นอย่างอ่ืนโดยชัดแจ้งในข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือปรากฏเจตนารมย์เป็นอย่างอ่ืน ให้ถ้อยค า
ทั้งหมดในข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ค า
นิยามตามที่ก าหนดในข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ค า
นิยามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ 


2.3 การอ้างถึงกฎหมายหรือบทบัญญัติของกฎหมายใด ให้หมายความรวมถึงการแก้ไขหรือการตรากฎหมายขึ้นใหม่ หรือ
บทบัญญัติกฎหมายที่ออกและใช้มีผลบังคับใช้แทนกฎหมายนั้นๆ รวมทั้งกฎเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆ ที่ออกภายใต้
กฎหมายนั้น 


2.4 หัวข้อที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่มีผลต่อการตีความข้อความใน
ข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้แต่อย่างใด 


2.5 ในกรณีที่ลูกค้าเป็นกลุ่มบุคคลมากกว่าหนึ่งบุคคลขึ้นไป โดยการเปิดบัญชีร่วมเพื่อการท าธุรกรรมกับบริษัทฯ บุคคล
ดังกล่าวจะถือเป็นลูกหนี้ร่วม โดยจะต้องรับผิดร่วมกันและแทนกันภายใต้ข้อก าหนด เง่ือนไขของข้อก าหนดและเงื่อนไข
ฉบับนี้ 


3. เอกสำรธุรกรรม 
3.1 กำรใช้บังคับเอกสำรธุรกรรม 


(ก) ลูกค้าตกลงว่าข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะใช้บังคับกับธุรกรรมทุกประเภทที่ลูกค้าได้เข้าท ากับบริษัทฯ (ไม่ว่าจะ
เป็นธุรกรรมที่ได้เข้าท าในวันที่ของข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ หรือในภายหน้า) ในกรณีที่ลูกค้าเข้าท าหรือมีค าสั่งให้
บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมใดๆ เพิ่มเติม ลูกค้าตกลงว่า ลูกค้ายินยอมผูกพันในข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึง
ข้อก าหนดเฉพาะที่ก าหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทนั้นๆ โดยลูกค้าไม่จ าเป็นต้องเข้าท าหรือลงนาม
ในข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ หรือเอกสารใดๆ เพ่ิมเติมอีก อย่างไรก็ดี เพ่ือเป็นหลักฐานการยืนยันธุรกรรม บริษัทฯ 
อาจก าหนดให้ลูกค้าเข้าท าหรือลงนามเอกสารยืนยันธุรกรรมดังกล่าว ก่อนหรือในภายหลังการเข้าท าหรือการมีค าสั่ง
ให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมได้ 


(ข) ลูกค้ำตกลงว่ำลูกค้ำยอมผูกพันตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขฉบับน้ี รวมถึงข้อก ำหนดเพิ่มเติมส ำหรับ
ธุรกรรมแต่ละประเภทตำมท่ีได้ก ำหนดแนบท้ำยข้อก ำหนดและเงื่อนไขฉบับน้ี โดยข้อก ำหนดเพิ่มเติม
ส ำหรับธุรกรรมแต่ละประเภทจะใช้บังคับกับลูกค้ำเฉพำะในกรณีท่ี (ก) ลูกค้ำได้มีกำรตกลงเข้ำท ำและ/
หรือเข้ำท ำธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องดังกล่ำวด้วยวิธีกำรท่ีก ำหนดในข้อก ำหนดเพิ่มเติมส ำหรับธุรกรรมแต่ละ
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ประเภท หรือตำมท่ีบริษัทฯ ก ำหนด และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำไม่ว่ำจะในรูปแบบที่
เป็นลำยลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตำม ท้ังน้ี หำกมีกำรก ำหนดข้อก ำหนดเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกรรม
ประเภทอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจำกท่ีได้ระบุหรือรวมไว้ในข้อก ำหนดและเงื่อนไขฉบับน้ี บริษัทฯ จะส่ง
เฉพำะข้อก ำหนดเพิ่มเติมดังกล่ำวให้แก่ลูกค้ำ โดยข้อก ำหนดเพิ่มเติมดังกล่ำวจะใช้บังคับกับลูกค้ำเฉพำะ
ในกรณีท่ีลูกค้ำได้มีกำรเข้ำท ำธุรกรรมเพิ่มเติมดังกล่ำวน้ันกับบริษัทฯ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรให้บริกำรธุรกรรมท้ังหมดหรือบำงประเภท หำกบริษัทฯ เห็นว่ำ
ลูกค้ำไม่มีควำมเหมำะสมเพียงพอในกำรท ำธุรกรรม หรือกำรให้บริกำรของบริษัทฯ อำจขัดหรือแย้งต่อ
กฎหมำย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้ำไม่มีสิทธิในกำรเรียกร้องให้บริษัทฯ รับ
ผิดต่อควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกกำรปฏิเสธกำรให้บริกำรของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีท่ีเกิดข้ึนโดยกำรจง
ใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของบริษัทฯ กรรมกำร พนักงำน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ 


(ค) ลูกค้าตกลงว่า ข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ ข้อก าหนดและเง่ือนไขเพ่ิมเติมส าหรับธุรกรรมแต่ละประเภททั้งหมด (ไม่
ว่าจะได้ระบุไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือที่จะได้ส่งให้แก่ลูกค้าเพิ่มเติมในภายหน้า) เอกสารเปิดบัญชี 
รวมทั้งเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทั้งหมด จะถือรวมเป็นสัญญาเดียวกันโดยจะระบุรวมเรียก
ภายใต้ค านิยามว่า “เอกสำรธุรกรรม”  


(ง) ในการเข้าท าธุรกรรมระหว่างคู่สัญญานั้น เมื่อได้มีการตกลงและยืนยันจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายว่าจะเข้าท า
ธุรกรรมดังกล่าว (ไม่ว่าการตกลงและยืนยันดังกล่าวจะท าเป็นลายลักษณ์อักษร กระท าผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือในรูปแบบอ่ืนใดตามที่บริษัทฯ ก าหนด) จะถือว่าธุรกรรมดังกล่าวนั้นมีผลผูกพัน
คู่สัญญาทันทีที่ได้มีการตกลงและยืนยันดังกล่าว และบริษัทฯ มีสิทธิยึดถือและด าเนินการตามค าสั่งหรือความ
ตกลงและยืนยันที่ได้รับจากลูกค้าตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร แม้ว่าในเวลาที่ได้ยืนยันแล ะตกลงดังกล่าวนั้น 
ลูกค้าอาจยังมิได้ลงนามในเอกสารใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม และแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมก็ตาม  


(จ) ในกรณีที่ข้อความในข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ขัดแย้งกับข้อความในข้อก าหนดเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
ที่ลูกค้าเข้าท า ให้ข้อความที่ก าหนดในข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ลูกค้าเข้าท านั้นใช้บังคับ ทั้งนี้ให้
ใช้บังคับเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องกับเฉพาะธุรกรรมที่ลูกค้าเข้าท านั้น อย่างไรก็ดีเพื่อมิให้เกิดข้อโต้แย้ง ในกรณีที่
ข้อความใดในข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นการขยายหรือเพิ่มเติมข้อตกลงในข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกรรมแต่ละประเภท หรือข้อตกลงใดในข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทเป็นการขยาย
หรือเพิ่มเติมข้อตกลงในข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ กรณีดังกล่าวไม่ถือว่าข้อตกลงนั้นขัดกัน  


(ฉ) ในกรณีที ่ลูกค้าได้เข้าท าหรือลงนามในสัญญา แบบฟอร์ม หรือข้อก าหนดและเงื ่อนไขใดๆ เกี ่ยวกับการ
ให้บริการด้านการเงิน หรือธุรกรรมใดๆ ก่อนที่จะเข้าท าและลงนามในข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมทั้ง
เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่าข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นค วาม
ตกลงทั้งหมดระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ และให้ใช้บังคับแทนข้อตกลงและความตกลงใดๆ ระหว่างลูกค้าและ
บริษัทฯ ที่มีขึ้นก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง  


3.2 กำรเปิดบัญชีเพื่อกำรท ำธุรกรรม 
(ก) เพ่ือการด าเนินการในการท าธุรกรรมภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ ลูกค้าตก


ลงกรอกแบบฟอร์มและลงนามในเอกสารเปิดบัญชีลูกค้า หนังสือมอบอ านาจ หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ตามแบบที่บริษัทฯ ก าหนด รวมถึงส่งมอบเอกสารประกอบอ่ืนๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ซึ่ง
รวมถือเป็นส่วนหนึ่งของ “เอกสำรธุรกรรม” ให้ครบถ้วน และเม่ือบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารธุรกรรม และตกลง
เปิดบัญชีให้ลูกค้าแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบพร้อมจัดส่งเลขที่บัญชีเพ่ือใช้ในการท าธุรกรรมของลูกค้าภายใต้
ข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ รวมถึงเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “บัญชีเพื่อกำรท ำธุรกรรม”)  
ลูกค้าได้อ่านและรับทราบการชี้แจงจากพนักงานบริษัทฯ ถึงกฎหมาย ข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการ
ด้านการเงิน รวมทั้งเอกสารธุรกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นอย่างดีแล้วและตกลงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 


(ข) ลูกค้าตกลงที่จะโอนเงินสดของลูกค้ามายังบริษัทฯ ในบัญชีเงินฝากที่อยู่ในชื่อของบริษัทฯ เพ่ือลูกค้าหรือบัญชีอ่ืนของ
บริษัทฯ ตามรายละเอียดของชื่อและหมายเลขบัญชีที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกค้า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บัญชีของ







 
 


ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน 5/69 


บริษัทเพื่อลูกค้ำ”) ตามจ านวน วิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ ก าหนด ไม่ว่าจะเป็นการน าฝากเพ่ือเปิดบญัชี 
หรือเป็นการน าฝากเพิ่มเติมครั้งใดๆ รวมถึงเงินฝากเพิ่มที่มาจากเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ หรือเงินอ่ืนๆ (ซึ่ง
รวมถึงดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับจากเงินที่ลูกค้าน ามาฝากหรือมอบไว้กับบริษัทฯ ดังกล่าวด้วย) รายละเอียดปรากฏ
ตามหลักฐานการรับเงินซ่ึงบริษัทฯ ได้ออกให้แก่ลูกค้าเป็นคราวๆ ไป  


 (ค) ลูกค้าตกลงให้มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่อยู่ในชื่อของลูกค้าตามรายละเอียดของชื่อและหมายเลขบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ ซึ่งลูกค้าได้ท าหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากมอบไว้ให้แก่ธนาคารหรือท าวิธีการ
อ่ืนใดเพ่ือยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว และด ารงเงินฝาก ให้เพียงพอต่อการช าระหนี้สินที่มีอยู่
กับบริษัทฯ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บัญชีธนำคำรเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท”) ตามวิธีการ และภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทฯ ก าหนด และโดยที่ลูกค้าและบริษัทฯ หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีภาระผูกพันในการช าระหนี้และ /หรือ
ภาระผูกพันต่อกันตามข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินหรือสัญญาหรือบัญชีอ่ืนใดที่ลูกค้าท า
หรือมีอยู่กับบริษัทฯ ลูกค้าและบริษัทฯ ต่างตกลงยินยอมให้ธนาคารที่ลูกค้าแจ้งไว้ต่อบริษัทฯ หักเงินจากบัญชี
ธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทดังกล่าวได้โดยถือว่าเป็นวิธีการช าระหนี้และ/หรือภาระผูกพันของลูกค้าต่อ
บริษัทฯ หรือของบริษัทฯ ต่อลูกค้าโดยชอบตามข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการดา้นการเงิน โดยคู่สัญญา
ทุกฝ่ายต่างทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อก าหนดต่างๆ ที่ธนาคารก าหนดไว้โดยชัดเจนแล้ว ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ
คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จะช าระหนี้โดยวิธีอ่ืน 
ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการหักเงิน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินจากบัญชีธนาคาร
เพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท และ/หรือหักจากเงินที่บริษัทฯ จะต้องน าเข้าบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับ
บริษัท หรือช าระโดยวิธีอ่ืนตามที่บริษัทฯ จะเป็นผู้ก าหนด ทั้งนี้ ให้ถือว่าเงินที่ลูกค้าได้รับเม่ือรวมกับค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ได้หักไว้เป็นเงินที่ลูกค้าได้รับไว้เต็มจ านวน หรือให้ถือว่าเงินที่หักจากบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชี
อัตโนมัติกับบริษัทเข้าบัญชีบริษัทฯ เม่ือหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องช าระแล้วนั้น เป็นจ านวนเงินที่
บริษัทฯ ได้รับช าระหนี้ แล้วแต่กรณี 


(ง) บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจในการตกลงหรือปฏิเสธการเปิดบัญชีเพื่อการท าธุรกรรมให้กับลูกค้าและในการก าหนด
จ านวนและประเภทบัญชีเพ่ือการท าธุรกรรมของลูกค้าโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ลูกค้าทราบ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจ 
(แต่ไม่มีข้อผูกพัน) ที่จะท าการเปลี่ยนแปลงจ านวนและประเภทบัญชีเพื่อการท าธุรกรรมของลูกค้า 


3.3 วงเงินกำรท ำธุรกรรม 
เพื่อการท าธุรกรรมภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมของ
ธุรกรรมแต่ละประเภท บริษัทฯ จะก าหนดวงเงินการท าธุรกรรมให้กับลูกค้า โดยลูกค้าจะด าเนินการท าธุรกรรมได้ภายใน
วงเงินการท าธุรกรรมที่บริษัทฯ เป็นผู้ก าหนดโดยดุลพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงวงเงินการท าธุรกรรม
ดังกล่าวได้โดยไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้า  
การก าหนดวงเงินการท าธุรกรรมข้างต้นมิให้ถือเป็นการจ ากัดความรับผิดของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงภายใต้หรือเกี่ยวเนื่องกับ
ข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ รวมถึงข้อก าหนดเพ่ิมเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท 


3.4 กำรใช้สิทธิหักกลบลบหน้ีใดๆ ภำยใต้เอกสำรธุรกรรม 
คู่สัญญามีสิทธิหักกลบลบหนี้ ส าหรับหนี้ทุกประเภทที่ถึงก าหนดช าระภายใต้เอกสารธุรกรรมเพื่อช าระหนี้ใดๆ ภายใต้
เอกสารธุรกรรมทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่ว่าหนี้ระหว่างคู่สัญญาดังกล่าวจะต้องท าการช าระ ณ สถ านที่ หรือด้วยเงินสกุลใดๆ 
ในกรณีที่หนี้ระหว่างคู่สัญญาต้องช าระเป็นเงินสกุลต่างกัน บริษัทฯ อาจท าการหักกลบลบหนี้โดยเปลี่ยนสกุลเงินของ
หนี้ใดหนี้หนึ่งดังกล่าวให้เป็นสกุลเงินเดียวกับหนี้อีกรายโดยใช้อัตราตลาดที่ใช้ทางธุรกิจตามปกติ และในกรณีที่เกิด
เหตุแห่งการผิดนัดภายใต้เอกสารธุรกรรม คู่สัญญาตกลงให้หนี้ของคู่สัญญาที่มีต่อกัน ถึงก าหนดช าระทันที และ
คู่สัญญามีสิทธิหักกลบลบหนี้ส าหรับหนี้ดังกล่าวได้โดยทันที   
เมื่อคู่สัญญาด าเนินการหักกลบลบหนี้แล้ว หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ต้องช าระเงินจ านวนใดๆ ให้แก่กันตาม
เอกสารธุรกรรม ให้จ านวนเงินที่ต้องช าระต่อกันนั้นถือว่าได้รับการช าระและปลดภาระหนี้สินในการช าระเงินระหว่าง
กันโดยการหักกลบลบหนี้ดังกล่าว และให้คู่สัญญาที่มีหน้าที่ช าระเงินในจ านวนที่เหลือ ช าระเพียงจ านวนเงินสุทธิที่พึง
ต้องช าระต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน  
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ทั้งนี้ ข้อ 3.4 นี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีที่ลูกค้ามีค าสั่งให้บริษัทฯ ซื้อหลักทรัพย์และขายหลักทรัพย์นั้นโดยที่ยังมิได้ช าระ
ราคาค่าซื้อหลักทรัพย์นั้น โดยลูกค้าจะต้องช าระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ก่อน บริษัทฯ จึงจะช าระเ งินค่าขายหลักทรัพย์
ให้แก่ลูกค้า 


3.5 กำรใช้สิทธิบังคับหลักประกันส ำหรับหน้ีสินท้ังหมดของลูกค้ำภำยใต้เอกสำรธุรกรรม 
ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระท าได้ ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับหลักประกันที่ก าหนดในข้อ 8 (หลักประกัน) ของข้อก าหนด
และเงื่อนไขฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงว่าหลักประกัน (รวมทั้ง หลักทรัพย์ เงินสด หรือทรัพย์สินอ่ืนใด) ที่บริษัทฯ ก าหนดให้น ามา
วางเพื่อเป็นประกันการซื้อขาย และ/หรือการช าระหนี้ส าหรับการท าธุรกรรมใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรมใดๆ ให้แก่บริษัทฯ นั้น 
ให้หลักประกันดังกล่าวถือเป็นหลักประกันการซื้อขาย และ/หรือการช าระหนี้ของลูกค้าส าหรับหนี้สินทุกประเภทของลูกค้า
ภายใต้เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่านายหน้า ค่าภาษีอากร ดอกเบี้ย เงินทดรองจ่าย ค่า
ด าเนินการ ตลอดจนค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ และค่าเสียหายทั้งปวงที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นภายใต้บัญชี
ตามข้อตกลงแห่งเอกสารธุรกรรมใดๆ  และ/หรือสัญญา หรือบัญชีอ่ืนใดที่ลูกค้าท าหรือมีอยู่กับบริษัทฯ  และให้บริษัทฯ 
สามารถด าเนินการเกี่ยวกับหลักประกันดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 8  


4. ค ำรับรองและค ำยืนยัน 
4.1 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และประเพณีปฏิบัติในการท าธุรกรรมใดๆ ตาม


ข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ ตามที่ ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หน่วยงานก ากับดูแลต่างประเทศ  และ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหักบัญชีและ/หรือหน่วยงาน องค์กร สมาคม
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์อ่ืนใด และหน่วยงานที่ก ากับดูแลอ่ืนใดของรัฐ (ทั้งในและ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง) เช่น หน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลตนเองและสมาชิก  (Self-Regulatory Organization) ก าหนดเป็น
อย่างดี และลูกค้าจะด าเนินการใดๆ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตตามปกติวิสัยของนักลงทุนทั่วไปที่ควรกระท า ไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อระบบของการท าธุรกรรมแต่ละประเภทไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่อาศัยช่องทางหรือเหตุการณ์อันผิดปกติวิสัยที่ควรจะเป็น
หรือความบกพร่องของระบบเพ่ือหาประโยชน์ส่วนตน (รวมเรียกว่า “พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์”) 


4.2 ลูกค้าขอรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีความสามารถในการเข้าท า การช าระหนี้ และการปฏิบัติตามหน้าที่ต่างๆ อันเกิดขึ้นภายใต้
เอกสารธุรกรรมทั้งหมด และลูกค้าท าเพ่ือตนเองมิได้กระท าในฐานะตัวแทนของบุคคลอ่ืน 


4.3 ลูกค้ามีความสามารถและอ านาจตามกฎหมาย และได้ด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าท าและปฏิบัติ
ภาระหน้าที่ของตนภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของเอกสารธุรกรรมทั้งหมดได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 


4.4 เอกสารธุรกรรม เป็นสัญญาที่มีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ และมีผลผูกพันที่สามารถใช้บังคับกับลูกค้าให้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
และเงื่อนไขของสัญญา เว้นแต่กรณีที่การบังคับใช้สัญญาอาจถูกจ ากัดโดยกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการหรือ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในลักษณะเดียวกันซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิของลูกค้าโดยทั่วไป 


4.5 ลูกค้าได้อ่านและรับทราบคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงเพื่อการท าธุรกรรมแต่ละประเภทตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
และ/หรือที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และตกลงที่จะปฏิบัติตามคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงดังกล่าว 


4.6 การเข้าท าข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือการปฏิบัติหน้าที่ของลูกค้าตามเอกสารธุรกรรมไม่เป็นการละเมิดหรือจะไม่เป็น
การละเมิดหรือท าให้มีผลเป็นการขัดหรือผิดข้อก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) ข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ค าพิพากษา ค าวินิจฉัยหรือค าสั่งหรือค าบังคับของหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) ซึ่งมีผลผูกพันต่อ
ลูกค้า (2) เอกสารหรือสัญญาอ่ืนใดที่ลูกค้าเป็นคู่สัญญาหรือมีผลผูกพันลูกค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้า 


4.7 ในวันที่มีการส่งมอบข้อมูลและเอกสารให้กับบริษัทฯ ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่ลูกค้าได้ให้ ไว้กับบริษัทฯ เป็นข้อมูลและ
เอกสารที่เป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้องทุกประการและไม่มีข้อความที่จะท าให้บริษัทฯ ส าคัญผิดแต่ประการใด และ ณ วันที่
ท าเอกสารธุรกรรม ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดยังคงเป็นข้อมูลและเอกสารที่เป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้องทุกประการและไม่
มีข้อความที่จะท าให้บริษัทฯส าคัญผิดแต่ประการใด บริษัทฯ มีสิทธิยึดถือข้อมูลและเอกสารดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ลูกค้าไม่ได้
ปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เป็นสาระส าคัญ ซ่ึงหากลูกค้าได้เปิดเผยให้กับบริษัทฯ แล้ว อาจมี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ ในการเข้าท าเอกสารธุรกรรม 
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4.8 ลูกค้ามีสิทธิโดยสมบูรณ์และเป็นเจ้าของผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมดที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ตามเอกสาร
ธุรกรรม และทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าวปราศจากการจ าน า จ านอง ภาระติดพัน สิทธิยึดหน่วงหรือส่วนได้เสียในทาง
หลักประกันอ่ืนๆ หรือภาระติดพันหรือส่วนได้เสียอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืนนอกจากตามที่ลูกค้าได้แจ้งเป็นลายลกัษณ์
อักษรต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ลูกค้าแล้วล่วงหน้า 


4.9 ไม่มีคดีความ การด าเนินคดี การพิจารณาคดีหรือการด าเนินการใดๆ ที่อาจเกิดหรือมีขึ้นกับลูกค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้าใน
ชั้นศาล ศาลยุติธรรม อนุญาโตตุลาการ หรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) ซึ่งมีผลหรืออาจจะ
มีผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์หรือการใช้บังคับได้ของเอกสารธุรกรรม หรือความสามารถของลูกค้าที่
จะปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนที่เกี่ยวกับเอกสารธุรกรรม 


4.10 ไม่มีเหตุแห่งการผิดนัดหรือเหตุอ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิดเป็นเหตุแห่งการผิดนัดซึ่งได้เกิดขึ้นและก าลังด าเนินอยู่ในส่วนของลูกค้า 
และการเข้าท าข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือการปฏิบัติหน้าที่และภาระผูกพันของลูกค้าภายใต้ เอกสารธุรกรรมจะไม่
ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดเหตุแห่งการผิดนัด 


4.11 ลูกค้าตกลงให้ถือว่าข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้แจ้งต่อหรือมอบไว้แก่บริษัทฯ ก่อนวันที่ลงนามในข้อก าหนดและเง่ือนไข
ฉบับนี้ หรือหลังจากที่มีการลงนามในข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ว่าโดยการที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกค้าหรือผู้กระท าการ
แทนลูกค้า หรือที่บริษัทฯ ได้รับผ่านชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจ าตัว (PIN ID) ของลูกค้า 
มีความถูกต้องสมบูรณ์ และมีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ แม้ว่าจะมีการจัดท า และ/หรือ จัดส่งข้อมูลหรือหลักฐานใดๆ ใน
รูปแบบของเอกสารให้แก่บริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม ตลอดจนยินยอมสละสิทธิในการเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบใดๆ หาก
ปรากฏว่าข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับดังกล่าวผิดพลาด คลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นปัจจุบันไม่ว่าด้วยเหตุประการใด 


4.12 ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่าบริษัทฯ อาจก าหนดให้ลูกค้าจัดท าและลงนามในค าขอใช้บริการ หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
หรือเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใดๆ เพิ่มเติมหรือเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามเงื่อนไขและแบบที่บริษัทฯ ก าหนด พร้อมทั้ง
จัดส่งค าขอใช้บริการ หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือเอกสาร และ/หรือ หลักฐานดังกล่าว ให้แก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลา
ที่บริษัทฯ ก าหนดก็ได้ 


4.13 ลูกค้าเข้าท าข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี้ รวมทั้งธุรกรรมต่างๆ ในฐานะตัวการและมิใช่ใน
ฐานะตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ 


4.14 ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที หากค ารับรองใดๆ ข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่
เป็นความจริง ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องอย่างมีนัยส าคัญด้วยประการใดๆ แต่ทั้งนี้ หน้าที่ของลูกค้าในการแจ้งให้บริษัทฯ 
ทราบดังกล่าวไม่ถือเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนในการที่บริษัทฯ จะด าเนินการใดๆ เม่ือเกิดกรณีมีการเปลี่ยนแปลง ไม่เป็นความ
จริง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องอย่างมีนัยส าคัญดังกล่าวเกิดขึ้น 


4.15 ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทฯ อาจก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าธุรกรรม หรือการท าธุรกรรมผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อก าหนดที่มากหรือสูงกว่าหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การท าธุรกรรม หรือการท าธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ส านักหักบัญชี หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก าหนด 
ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับการท า
ธุรกรรม หรือการท าธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทฯ ก าหนดขึ้นดังกล่าวในเวลาใดก็ได ้โดยให้อยู่ในดุลพินิจของบรษิทั
ฯ ในการด าเนินการดังกล่าวโดยไม่จ าต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อนแต่อย่างใด และเม่ือ
บริษัทฯ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อก าหนดดังกล่าวแล้ว ให้หลักเกณฑ์ มาตรการ หรือ
ข้อก าหนดที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับการท าธุรกรรมของลูกค้าที่ด าเนินการภายหลังการ
นั้น  


4.16 ในกรณีที่บริษัทฯ ตกลงเข้าท าธุรกรรมใดๆ ในนามของลูกค้าโดยใช้เงินสกุลอ่ืนที่ไม่ใช่เงินบาท ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามอัตรา
ที่ตกลงกัน ณ เวลาที่ท าการแลกเปลี่ยนเงินของลูกค้า ระหว่างบริษัทฯ กับธนาคารของบริษัทฯ คู่สัญญาของบริษัทฯ หรือส านัก
หักบัญชี เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนเป็นลายลักษณ์อักษร  


4.17 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ท าการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ในลักษณะเดียวกัน รวมถึงการบันทึกข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ โดยอาจมีหรือไม่มีเสียงอุปกรณ์เตือนโดยอัตโนมัติ และยินยอมให้เทปเสียงหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึก
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การสนทนานั้นเป็นหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับข้อเท็จจริง การท าค าสั่ง หรือด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรม หรือเกี่ยวข้องกับ
เอกสารธุรกรรมของลูกค้า  และให้บริษัทฯ มีสิทธิยึดถือปฏิบัติและด าเนินการตามค าสั่ง แนวทาง ค าบอกกล่าวใดๆ ผ่านทาง
โทรศัพท์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านวิธีการ หรือสื่อกลางใดๆ ตามที่บริษัทฯ และลูกค้าได้ตกลงกัน ซึ่งบริษัทฯ เชื่อ
โดยสุจริตว่าได้ส่งมาจากลูกค้าหรือบุคคลผู้ซึ่งได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทนลูกค้ า ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจสอบถามข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า หรืออ านาจของบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากลูกค้า (แต่บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ที่
จะต้องด าเนินการดังกล่าว) และลูกค้ายอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามค าสั่งของลูกค้าทุกประการ ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบและ
ตกลงให้บริษัทฯ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ส านักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืนใด (ก) ใช้เทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรือข้อความจาก
เทปบันทึกดังกล่าวได้ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่บริษัทฯ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส านักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานก ากับดูแลเห็นว่าเหมาะสม 
(ข) น าเทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรือข้อความจากเทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวมาใช้เป็นหลัก ฐานในการด าเนิน
ธุรกรรม หรือในข้อพิพาทที่เกิดขึ้นหรือข้อพิพาทที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า และ (ค) เปิดเผยเทปบันทึกการ
สนทนาดังกล่าวหรือข้อความจากเทปบันทึกเพื่อให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด หรือปฏิบัติตามค าสั่งศาล หรือ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดเผยต่อก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ตลาดหลักทรัพย์ 
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส านักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หน่วยงานก ากับดูแล และที่ปรึกษาของบริษัทฯ เพ่ือใช้ใน
การด าเนินการที่เกี่ยวกับธุรกรรม หรือใช้ส าหรับบริษัทฯ ในการปรับปรุงระบบการด าเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ 


4.18 เพื่อให้กำรบริกำรมีประสิทธิภำพ และเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ลูกค้ำ บริษัทฯ จะประกำศรำยละเอียด
เกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยลูกค้ำรับทรำบและเข้ำใจว่ำ ลูกค้ำมีหน้ำท่ีจะต้องเข้ำ
ตรวจสอบรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมน้ันๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ 


5. กฎและระเบียบ 
5.1 การด าเนินการใดๆ ซึ่งเกี่ยวกับธุรกรรมนั้นจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และประเพณีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการท าธุรกรรมดังกล่าว 


โดยลูกค้าตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและประเพณีปฏิบัติดังกล่าว 
5.2 ในกรณีที่ลูกค้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนดใดๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารธุรกรรมใดๆ และการฝ่าฝืนดังกล่าวส่งผล


ให้บริษัทฯ เสียหาย หรือต้องรับผิดในการช าระค่าปรับ หรือถูกลงโทษจากหน่วยงานที่ก ากับดูแล ลูกค้าตกลงรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ส าหรับค่าปรับหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่บริษัทฯ ก าหนด 
นับจากวันที่ถึงก าหนดช าระหรือวันที่บริษัทฯ ได้ช าระเงินดังกล่าวจนถึงวันที่บริษัทฯ ได้รับช าระเงินจากลูกค้าจนครบถ้วน 


5.3 ในกรณีที่การด าเนินธุรกรรมใดๆ หรือการให้บริการทางการเงินใดๆ นั้นกลายเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ อาจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้  
(ก) แจ้งให้ลูกค้าทราบ และยกเลิกธุรกรรมและ/หรือการด าเนินการที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว และ/หรือ 
(ข) บอกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นโดยให้การบอกเลิกธุรกรรมนั้นมีผลตามก าหนดเวลาที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้แก่


ลูกค้า โดยให้ผลของการบอกเลิกธุรกรรมนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 15 ของข้อก าหนดและเงื่อนไข
ฉบับนี้ 


6. ค ำส่ังและรำยงำน  
6.1 ในการท าค าสั่ง หรือการด าเนินการใดๆ ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ ข้อก าหนดเพ่ิมเติมของแต่ละธุรกรรม และเอกสาร


ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอ่ืนใด ลูกค้าจะได้มีค าสั่งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือไม่ว่าจะโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือโดย
วิธีการอ่ืนใดซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเพณีปฏิบัติของการท าค าสั่ง เพื่อจะให้บริษัทฯ ด าเนินการเป็นครั้งคราวนั้น 
หรือโดยการบันทึกค าสั่งผ่านอินเทอร์เน็ต โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามค าสั่งของลูกค้าดังกล่าว ทั้งนี้  
(ก) หากเป็นค าสั่งโดยลายลักษณ์อักษร ลูกค้าจะต้องปฏิบัติโดยท าเป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทฯ ก าหนดหรือ


ยอมรับเป็นกรณีไป  
(ข) หากเป็นค าสั่งโดยวาจาหรือทางโทรศัพท์ ลูกค้าจะต้องมีค าสั่งโดยตรงไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และจะถือ


เป็นค าสั่งโดยชอบตามข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท เมื่อ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้รับทราบค าสั่งนั้นโดยชัดเจนและปราศจากข้อสงสัยแล้ว  
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(ค) หากเป็นการท าธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึง
ข้อก าหนดเพิ่มเติมของแต่ละธุรกรรม และข้อก าหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์ (ถ้ามี) ที่ใช้บังคับในระหว่างอายุ
ของข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท  


(ง) การมีค าสั่งดังกล่าวเกิดจากดุลพินิจและการตัดสินใจของลูกค้าเอง  
(จ) ลูกค้าตกลงรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจเพื่อปฏิเสธการด าเนินการใดๆ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ


อย่างใดต่อลูกค้าหากบริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการตามค าสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
6.2 เว้นแต่จะได้มีการตกลงระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าเป็นอย่างอ่ืน บริษัทฯ จะด าเนินการจัดส่งเอกสารรายงานให้แก่ลูกค้า โดย


บริษัทฯ จะแจ้งเป็นหนังสือให้แก่ลูกค้าทราบทางไปรษณีย์หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(Email) ตามที่อยู่ส าหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ตามที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์จะรับเอกสารรายงาน
ดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่บริษัทฯ ก าหนด ในกรณีดังกล่าวลูกค้าตกลงและยอมรับว่าการส่งข้อมูลใน
รูปแบบดังกล่าว ถือเป็นการส่งเอกสารรายงานให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้วโดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการจัดส่งเอกสารรายงานใน
รูปแบบเอกสารทางไปรษณีย์ให้แก่ลูกค้าอีกครั้งหนึ่ง และลูกค้าตกลงผูกพันตนตามข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับ
เอกสารรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ 
รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภททุกประการ เม่ือลูกค้าได้รับเอกสารรายงานดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะต้อง
ตรวจสอบรายการทั้งหมดและแจ้งการแก้ไขหรือโต้แย้งข้อผิดพลาดรายการใดๆ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารรายงาน หากลูกค้าไม่แจ้งแก้ไขหรือโต้แย้งข้อผิดพลาดรายการใดๆ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในเอกสารรายงาน
ดังกล่าว ให้ถือว่า เอกสารรายงานที่บริษัทฯ จัดท าและส่งมอบให้เป็นหลักฐานที่ถูกต้อง และให้ถือว่าลูกค้ าสละสิทธิที่จะท า
การโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และได้ยอมรับความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารรายงานดังกล่าว 


 การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเอกสารรายงานจากวิธีการส่งทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือกลับกัน ให้ท าโดยการที่ลูกค้าแจ้งความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อเม่ือลูกค้าได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วเท่านั้น 


 ในกรณีที่ปรากฏแก่บริษัทฯ โดยชัดแจ้งว่าเอกสารรายงานไม่สามารถส่งไปยังที่อยู่ส าหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email 
Address) ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ไม่ว่าด้วยเหตุใด (รวมถึงกรณีที่ลูกค้าแจ้งความจ านงขอรับเอกสารรายงานทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) มากกว่า 1 ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์) บริษัทฯ จะท าการส่งเอกสารรายงานในรูปแบบเอกสาร
ทางไปรษณีย์เพียง 1 ฉบับ ตามที่อยู่ในการรับส่งเอกสารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยอมรับว่าใบยืนยันการท า
ธุรกรรม (Confirmation Note) หรือเอกสารรายงานซึ่งออกโดยบริษัทฯ หลังจากที่มีการท าธุรกรรมในบัญชีลูกค้า ถือเป็น
หลักฐานที่เชื่อถือได้ถึงการท าธุรกรรม จ านวนเงินที่บริษัทฯ ได้ทดรองจ่ายให้แก่ลูกค้าในการท าธุรกรรม และเงินที่ได้รับจาก
การท าธุรกรรมตามที่ระบุไว้ในใบยืนยันการท าธุรกรรม (Confirmation Note) หรือเอกสารรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ เว้นแต่ลูกค้า
จะได้โต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบยืนยันการท าธุรกรรม (Confirmation 
Note) หรือเอกสารรายงาน ในส่วนของข้อมูลการซื้อขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ให้อ้างอิงจากรายงานที่บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดท า โดยบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและไม่
รับผิดชอบว่าลูกค้าจะได้รับรายงานข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ หรือได้รับรายงานข้อมูลดังกล่าวล่าช้า 


6.3 บริษัทฯ มีสิทธิปรับปรุงเอกสารรายงานเป็นครั้งคราว หากมีความผิดพลาดหรือข้อผิดหลงใดๆ  ในเอกสารรายงานดังกล่าว 
โดยบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อไป 


6.4 ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ หากลูกค้าไม่ได้รับเอกสารรายงานที่ลูกค้าควรได้รับตามปกติ 
6.5 ค าสั่งใดๆ ของลูกค้าจะมีผลต่อเม่ือบริษัทฯ ได้รับค าสั่งนั้นแล้ว และค าสั่งใดๆ ของลูกค้าให้มีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีการ


ยกเลิกหรือแทนที่โดยค าสั่งอ่ืนในภายหลัง ทั้งนี้ ค าสั่งของลูกค้ายังคงมีผลบังคับใช้จน ณ สิ้นวันดังกล่าว เว้นแต่จะได้ตกลงกัน
ไว้เป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ ตามแต่ประเภทของธุรกรรมตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ
ส านักหักบัญชีก าหนด และเท่าที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อลูกค้าว่าบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะประกอบธุรกิจได้  และลูกค้าตกลงเป็น
ผู้รับความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการสั่งหรือค าสั่งของลูกค้า ไม่ว่าโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เองทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิที่จะระงับการ
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ด าเนินการตามค าสั่งดังกล่าว จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับการยืนยันค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า และในกรณีดังกล่าว
บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้าไม่ว่ากรณีใดๆ 


6.6 บริษัทฯ มีสิทธิในการยึดถือค าสั่ง แนวทาง ค าบอกกล่าวใดๆ หรือการติดต่ออย่างอ่ืนซึ่งบริษัทฯ เช่ือโดยสุจริตว่าได้ส่งมาจาก
ลูกค้าหรือบุคคลผู้ซึ่งได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทนลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงรับผิดและชดใช้บรรดาค่าเสียหาย ความ
สูญเสีย ค่าใช้จ่ายในต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมทั้งค่าทนายความ) รวมถึงการฟ้องร้อง การเรียกร้อง หรือการร้องเรียนใดๆ 
ที่บริษัทฯ ได้รับหรืออาจมีขึ้นอันเนื่องมาจากการยึดถือและการปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวโดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพัน
ตามค าสั่งของลูกค้าทุกประการ 


6.7 บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจเพื่อปฏิเสธการด าเนินการใดๆ เว้นแต่ในกรณีที่ลูกค้ามีค าสั่งให้บริษัทฯ ด าเนินการช าระบัญชีของ
ลูกค้า ทั้งนี้ การปฏิบัติตามค าสั่งช าระบัญชีดังกล่าวนั้นจะต้องไม่ถูกจ ากัดโดยค าสั่งของศาล ค าสั่งของฝ่ายปกครอง หรือ
ค าสั่งอ่ืนใด และลูกค้าตกลงยอมรับว่าบริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่ด าเนินการตามค าสั่งใดๆ  ของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ามีเงินในบัญชี
ของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทไม่เพียงพอ หรือไม่ด าเนินการใดๆ ซึ่งจะท าให้วงเงิน
ส าหรับท าธุรกรรมของลูกค้าเกินกว่าวงเงินที่บริษัทฯ ก าหนด รวมถึงกรณีที่ค าสั่งของลูกค้ามีลักษณะคลุมเครือ ขัดแย้งหรือ
ขัดกัน หรือในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าการด าเนินการตามค าสั่งของลูกค้านั้นอาจส่งผลให้บริษัทฯ หรือลูกค้าฝ่าฝืน อาจจะฝ่าฝืน 
หรือคาดการณ์ได้ว่าจะฝ่าฝืนกฎหมาย บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบในกรณีที่บริษัทฯ ใช้ดุลพินิจปฏิเสธค าสั่งใดๆ ของลูกค้า 
โดยที่บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องแสดงเหตุผลในการใช้ดุลพินิจดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่จ าเป็นต้องรับผิดในบรรดาความสูญเสีย 
การขาดก าไรหรือส่วนต่าง รวมตลอดถึงความเสียหาย ความรับผิด ค่าใช้จ่ายต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากกรณีดังกล่าว (Consequential Damage) เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียง
เท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 


6.8 บริษัทฯ มีสิทธิระงับมิให้ลูกค้าส่งค าสั่งการท าธุรกรรมผ่านช่องทางใดๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ตามแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ 
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย (รวมทั้งค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ) ที่เกิดจากการระงับการส่งค าสั่ง
ดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือ
ผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 


6.9 เม่ือลูกค้าได้ออกค าสั่งแล้ว ลูกค้าสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนค าสั่งได้ หากบริษัทฯ ยังไม่ได้ด าเนินการปฏิบัติ
ตามค าสั่งนั้น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ การยกเลิก แก้ไขหรือเพิก
ถอนค าสั่งจะมีผลเม่ือได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ และลูกค้าต้องผูกพันและรับผิดชอบต่อผลแห่งการท าธุรกรรมภายหลังจาก
ที่ได้มีการท าธุรกรรมตามค าสั่งเดิมที่ลูกค้าออกให้กับบริษัทฯ ไปแล้ว 


6.10 บริษัทฯ มีดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตให้ลูกค้าท าธุรกรรมในตลาดโดยตรง (Direct Markets Access) หรือชุดค าสั่ง
คอมพิวเตอร์ส าหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Program Trading) เป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรและลูกค้าตก
ลงที่จะปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขทั้งหมดที่บริษัทฯ ก าหนด หรือจะก าหนดขึ้นโดยอยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้
เดียว 


7. ข้อตกลงในกำรรับผิดชดใช้และควำมรับผิด 
7.1 ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชดใช้ในความเสียหาย ค่าปรับ จ านวนเงิน การด าเนินคดี กระบวนพิจารณา การฟ้องร้อง การเรียกร้อง  


การทวงถาม ค่าเสียหาย ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลาย รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด
ตามสมควรและจ านวนเงินอ่ืนใดก็ตามที่บริษัทฯ ได้ชดใช้ไปหรือจะต้องชดใช้หรืออาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการ
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อก าหนดและเงื่อนไข การกระท าหรือการงดเว้นกระท าการใดๆ ของลูกค้าตามเอกสาร
ธุรกรรมใดๆ หรือมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ พร้อมดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะเรียกเก็บในอัตราที่บริษัทฯ ก าหนดนับแต่วันที่
บริษัทฯ ได้ช าระเงินดังกล่าวไป หรือนับแต่วันที่เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ จนกว่าวันที่ลูกค้าช าระให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วน 
รวมทั้ง ลูกค้าตกลงที่จะด าเนินการใดๆ ที่สามารถกระท าได้เพื่อมิให้บริษัทฯ รวมถึงกรรมการ พนักงาน ตัวแทนและผู้แทนของ
บริษัทฯ ต้องได้รับความเสียหาย สูญเสียประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเนื่องมาจากการผิดข้อก า หนดและ
เงื่อนไข การกระท าหรือการงดเว้นกระท าการใดๆ ของลูกค้าตามเอกสารธุรกรรมใดๆ เช่นกัน ทั้งนี้ เว้นแต่ความเสียหาย 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน
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หรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ไม่จ าเป็นต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือความ
เสียหายทางอ้อม 


7.2 ในกรณีที่ลูกค้ากระท าการหรืองดเว้นการกระท าการตามกฎหมาย หรือข้อก าหนดใดๆ ในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ให้บริการทางการเงินฉบับนี้ รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมส าหรับธุรกรรมแต่ละประเภท หรือมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ และ
เป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือเงินอ่ืนใดให้แก่ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
หน่วยงานก ากับดูแลต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหักบัญชี 
หน่วยงานที่ก ากับดูแล องค์กร สถาบันการเงินไม่ว่าในหรือต่างประเทศ หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) 
รวมถึงบุคคลใดๆ หรือเกิดความเสียหายใดๆ กับบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม หรือยึดถือค าสั่งข อง
ลูกค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือทางโทรศัพท์ ดังกล่าว ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือเงินอ่ืนใดที่
บริษัทฯ ต้องจ่ายไปคืนแก่บริษัทฯ หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ทันที พร้อมดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะ
เรียกเก็บในอัตราที่บริษัทฯ ก าหนดนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ช าระเงินดังกล่าวไปจนกว่าวันที่ลูกค้าช าระให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วน 


7.3 ในกรณีที่บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการ
ด าเนินการของบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการภายใต้การท าธุรกรรมใดๆ ของลูกค้า บริษัทฯ ไม่จ าเป็นต้องรับผิดในบรรดาความ
เสียหาย การขาดก าไร ค่าเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม หรือค่าเสียหายที่เป็นผล
สืบเนื่อง อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุ ธ การก่อการร้าย การก่อ
การจลาจล หรือข้อพิพาทแรงงาน หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ของบริษัทฯ โดยสิ้นเชิง หรือไม่สามารถท าการช าระเงินหรือส่งมอบ หรือรับช าระเงินหรือรับมอบภายใต้การท าธุรกรรม
ดังกล่าว หรือไม่สามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติที่เป็นสาระส าคัญของเอกสารธุรกรรมใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการท าธุรกรรม
ดังกล่าวได้ ทั้งนี้เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต โดยเหตุการณ์ตามข้อ 7.3 นี้ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 
(ก) ความล่าช้า หรือข้อผิดพลาดในการสื่อสารหรือส่งค าสั่งของลูกค้าอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรืออุปกรณ์


การส่งหรือสื่อสาร และ/หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นของบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหักบัญชี หน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนใดขัดข้องและ/หรือใช้การไม่ได้  


(ข) ความเสียหายและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ที่ได้รับอันเนื่องมาจากตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ไม่ได้ด าเนินการซื้อขายให้ส าเร็จ และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ได้ด าเนินการฝาก ถอน โอนหลักทรัพย์ 
หรือบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ให้ส าเร็จ และ/หรือส านักหักบัญชีไม่ได้ด าเนินการส่งมอบและ/หรือช าระราคาให้ส าเร็จ 
หรือเหตุอ่ืนใดที่เกิดจากตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
และ/หรือส านักหักบัญชี 


7.4 ในกรณีที่บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการ
ด าเนินการของบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการภายใต้การท าธุรกรรมใดๆของลูกค้า ให้บทบัญญัติแต่ละข้อที่ระบุข้างต้นที่ก าหนด
ให้แก่บริษัทฯ ครอบคลุมและคุ้มครองถึงกรรมการ พนักงาน ตัวแทนและผู้แทนทุกคนของบริษัทฯ ที่ด าเนินการท าธุรกรรมเพื่อ
ลูกค้าด้วย ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต 


8. หลักประกัน 
8.1 ลูกค้าจะต้องน าหลักประกัน (รวมทั้ง หลักทรัพย์ เงินสด หรือทรัพย์สินอ่ืนใด) ที่บริษัทฯ ก าหนดมาวางเพื่อเป็นประกันการ


ช าระหนี้ส าหรับการท าธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม รวมถึง ค่านายหน้า ค่าภาษีอากร ดอกเบี้ย เงินทดรองจ่าย ค่า
ด าเนินการ ตลอดจนค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายทั้งปวงที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น
ภายใต้บัญชีตามข้อตกลงแห่งเอกสารธุรกรรมใดๆ  และ/หรือสัญญา หรือบัญชีอ่ืนใดที่ลูกค้าท าหรือมีอยู่กับบริษัทฯ (ซึ่งต่อไป
ในข้อก าหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกว่า “หน้ีสินท่ีมีอยู่กับบริษัทฯ”) ทันทีที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ หลักประกัน
ดังกล่าวจะต้องมีมูลค่าไม่ต่ ากว่าที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ส าหรับการท าธุรกรรมแต่ละประเภทของลูกค้า หากเม่ือใดที่
หลักประกันมีมูลค่าลดลงน้อยกว่ามูลค่าตามที่บริษัทฯ ก าหนดข้างต้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดก็ตาม ลูกค้าตกลงที่จะน า
หลักประกันมาเพิ่มให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วนตามจ านวนดังกล่าวภายในเวลาที่บริษัทฯ แจ้งให้ลูกค้าทราบโดยทันที 


8.2 หลักประกันที่ลูกค้าได้น ามาวางให้แก่บริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีสิทธิด าเนินการดังนี้ (ตราบเท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)  
(ก) ยึดถือไว้เพ่ือเป็นประกันหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ  
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(ข) ขาย บังคับขาย หรือด าเนินการใดๆ เพื่อน าเงินมาหักช าระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ  
(ค) ยึดหน่วงไว้จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับช าระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ ครบถ้วน 
(ง) น าเงินปันผล ก าไร หรือดอกเบี้ย มาหักช าระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ 
นอกจากนั้น บริษัทฯ มีสิทธิระงับการช าระเงินที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับจากบริษัทฯ ไม่ว่าจากกรณีใดๆ เพ่ือน าเงินมาช าระหนี้สินที่
มีอยู่กับบริษัทฯ ก่อน 


8.3 ลูกค้าตกลงว่าหากบริษัทฯ บังคับหลักประกันหรือด าเนินการตามข้อ 8.2 แล้ว ยังไม่สามารถช าระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ ได้
ครบถ้วน ลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบชดใช้ในส่วนที่ขาดภายใน 5 (ห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ 


8.4 ในกรณีที่ลูกค้าวางหลักทรัพย์ที่วางประกันเพื่อประกันการช าระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมให้เป็นสิทธิของ
บริษัทฯ ที่จะจัดให้มีการท าธุรกรรมเกี่ยวเนื่องกับหลักประกัน หรือท าให้หลักประกันสมบูรณ์ เช่น การจดแจ้งรายการการใช้
หลักทรัพย์เป็นประกันกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือการเพิกถอนการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน 
การจ าน า การระบุชื่อบริษัทฯ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้รับโอนหลักทรัพย์ หรือการท าและลงนามเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกรณี
ดังกล่าว 


8.5 โดยการเข้าท าข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ลูกค้าตกลงโอนให้บริษัทฯ และบริษัทฯ ตกลงรับโอนจากลูกค้าซึ่งสิทธิใดๆ ของ
ลูกค้าภายใต้บัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้า (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อก าหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท) ซึ่งรวมถึงสิทธิใน
การรับคืนเงินจากบริษัทฯ ทั้งหมดภายใต้บัญชีดังกล่าว เพื่อเป็นประกันการช าระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ โดยถือว่า ภายใต้
ข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ลูกค้าได้แจ้งการโอนสิทธิไปยังบริษัทฯ ในฐานะผู้รับฝากเงินและบริษัทฯ ตกลงให้ถือว่าได้
รับทราบและยินยอมด้วยกับการโอนสิทธิใดๆ ของลูกค้าในการรับคืนเงินจากบริษัทฯ ในบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าดังกล่าว
แล้ว 


8.6 ลูกค้ารับทราบว่าข้อก าหนดเกี่ยวกับอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันที่บริษัทฯ ก าหนดขึ้นนั้นอาจมีจ านวนที่มากหรือสูงกว่า
ข้อก าหนดเกี่ยวกับอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันที่ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือส านักหกับัญชีก าหนด แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม อัตราหรือมูลค่าของหลักประกัน
ที่บริษัทฯ ก าหนดจะต้องไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดที่ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ 
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือส านักหักบัญชีก าหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะพิจารณาเพิ่มหรือลดข้อก าหนดเกี่ยวกับ
อัตราหรือมูลค่าของหลักประกันในเวลาใดก็ได้โดยให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ โดยไม่จ าต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า
หรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อนแต่อย่างใด และเม่ือบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มหรือลดข้อก าหนดอัตราหรือมูลค่าของหลักประกัน
ดังกล่าวแล้ว ให้อัตราหรือมูลค่าหลักประกันที่ก าหนดขึ้นใหม่มีผลใช้บังคับกับธุรกรรม และ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ของลูกค้าที่มีอยู่ รวมทั้งธุรกรรม และ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ 
หรือสัญญาใดๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 


8.7 ลูกค้าตกลงยินยอมว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับการด าเนินการจัดให้มีหลักประกัน  การจดแจ้ง
หรือการจดทะเบียน หรือการด าเนินการบังคับหลักประกันตามข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือเอกสารธุรกรรมที่ เกี่ยวข้อง 
หรือมีค่าด าเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เกิดขึ้นโดยเหตุอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขฉบับนี้ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าด าเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ 
เห็นเป็นการจ าเป็น ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ทดรองออกค่าด าเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวแทนลูกค้าไปก่อนก็ได้ โดย
ในกรณีเช่นนี้ ลูกค้าจะชดใช้ค่าด าเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืนบริษัทฯ ในทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราที่บริษัทฯ ก าหนด 


8.8 ภาระหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องส่งมอบและวางหลักประกันให้กับบริษัทฯ จะสิ้นสุดลงเม่ือข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้สิ้นผล
ผูกพัน และลูกค้าได้ช าระเงินทั้งหมดที่พึงต้องช าระให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน และลูกค้าไม่มีภาระหน้าที่ใดๆ ที่ยังค้างอยู่กับ
บริษัทฯ 


8.9 ตราบเท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักประกันใดๆ ที่ลูกค้าได้ให้กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมล่วงหน้าต่อบริษัทฯ  
(ก) ให้ถือว่าหลักประกันดังกล่าวเป็นหลักประกันหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ ส าหรับธุรกรรมทุกประเภทที่ลูกค้าได้ตกลงเข้า


ท ากับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรม หรือเอกสารอื่นๆ และ 
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(ข) ในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดๆ ให้บริษัทฯ สามารถด าเนินการขาย บังคับขาย หรือ
ด าเนินการใดๆ กับหลักประกันดังกล่าวตามข้อ 8.2 เพื่อน าเงินจากหลักประกันมาหักช าระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ 
ส าหรับธุรกรรมทุกประเภทที่ลูกค้าได้ตกลงเข้าท ากับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรม หรือเอกสารอื่นๆ เพ่ือช าระหนี้สิน
ที่มีอยู่กับบริษัทฯ 


ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถด าเนินการตามข้อ (ก) และ/หรือ (ข) ได้โดยไม่ว่าหลักประกันดังกล่าวจะได้ให้ไว้ในปัจจุบันหรือในภาย
หน้าและไม่ว่าจะเป็นหนี้สินภายใต้ธุรกรรมที่ลูกค้าได้เข้าท าในปัจจุบัน หรือในภายหน้าก็ตาม โดยลูกค้าไม่จ าเป็นต้องให้
ความยินยอม หรือลงนามในเอกสารใดๆ เพิ่มเติมอีก อย่างไรก็ดี ลูกค้าตกลงที่จะด าเนินการใดๆ ตามที่บริษัทฯ อาจก าหนด
เพิ่มเติม เพื่อให้หลักประกันดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย) รวมทั้งตามความเห็นของส านักงาน ก.ล.ต. (เพื่อเป็น
หลักประกันหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมทุกประเภทตามที่ก าหนดในข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และเอกสาร
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใดๆ (รวมถึงการลงนามในเอกสารอื่นใดเพ่ิมเติมตามที่บริษัทฯ ก าหนด) 


9. ทรัพย์สินของลูกค้ำ 
9.1 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ จัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าซึ่งลูกค้าได้วางหรือมอบไว้ให้กับบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ 


ได้รับไว้ หรือได้เก็บไว้ เพื่อหรือในนามของลูกค้า (รวมถึงหลักประกันที่บริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ได้ให้แก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าได้
มอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรักษาไว้) รวมตลอดถึงสิทธิและประโยชน์อ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว โดย
ลูกค้าตกลงว่า ตราบเท่าที่กระท าได้ตามกฎหมาย บริษัทฯ มีสิทธิยึดหน่วง หรือครอบครองเหนือบรรดาทรัพย์สินของลูกค้า
เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามภาระผูกพันและความรับผิดทุกประการที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ ตามเอกสารธุรกรรม (ไม่ว่าที่ได้
เกิดขึ้นแล้วหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต) และในกรณีที่เกิดเหตุแห่งการผิดนัดภายใต้เอกสารธุรกรรม ให้บริษัทฯ มีสิทธิ
ด าเนินการต่อทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว ตามที่ก าหนดในข้อ 8.2 


9.2 เว้นแต่บริษัทฯ จะได้ตกลงกับลูกค้าเป็นประการอ่ืนเป็นลายลกัษณ์อักษร ลูกค้าจะต้องไม่กระท าการอันเป็นการจ าน า จ านอง 
โอนหรือก่อให้เกิดสิทธิในทางหลักประกันอ่ืนใดเหนือทรัพย์สินของลูกค้า หรือกระท าการอันเป็นการสนับสนุนการก่อให้เกิด
สิทธิในทางหลักประกันดังกล่าว 


9.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ท าการหักกลบลบหนี้ สุทธิหรือปรับ หัก ใช้ น าไปใช้ ขายและ/หรือสั่งจ่ายเงินจากทรัพย์สินของลูกค้า
ในบัญชีของลูกค้าในเวลาใดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวกับลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์และวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
(1) การท าธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม (2) การปรับฐานะบัญชีหลักประกัน (3) การช าระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายหรือ
เงินอ่ืนใดที่ลูกค้าพึงต้องช าระ หรือ (4) กรณีอ่ืนใดเพ่ือการปฏิบัติตามภาระผูกพันและความรับผิดของลูกค้าที่เกี่ยวกับการท า
ธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม หรือตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 


9.4 ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทฯ จะท าการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแยกออกจากทรัพย์สินของบริษัทฯ และ
บริษัทฯ จะจัดท าบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายแยกจากทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีกับบริษัทฯ หลายบัญชี บริษัทฯ อาจด าเนินการจัดเก็บทรัพย์สินแต่ละบัญชีของ
ลูกค้าหลายบัญชีดังกล่าวโดยไม่แยกออกจากกัน หรืออาจด าเนินการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละบัญชีแยกออกจากกัน
ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ด าเนินการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละบัญชีแยกออกจากกันก็ไม่ท าให้ทรัพย์สินของลูกค้าใน
บัญชีที่ลูกค้าผิดนัดกับบริษัทฯ แยกออกจากบัญชีอ่ืนๆ ของลูกค้าได้ ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทฯ จะจัดท า
และส่งมอบบันทึกบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อก าหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้ถือว่าบันทึก
และบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ จัดท าและเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นที่ถูกต้อง เว้นแต่ลูกค้าจะพิสูจน์เป็น
อย่างอ่ืน 


9.5 ลูกค้าตกลงยินยอมมอบอ านาจให้บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรักษาหรือเก็บอารักขาไว้อย่างปลอดภัย ซึ่งทรัพย์สินของลูกค้า หรือตก
ลงยินยอมมอบอ านาจให้บริษัทฯ น าทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือผู้เก็บรักษาหรือผู้ดูแลรักษา
ทรัพย์สินหรือสถานที่อ่ืน หรือน าทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแทนลูกค้า ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรภายใต้ข้อก าหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า โดยบริษัทฯ อาจฝากและ/หรือลงทุนแทนลูกค้าในชื่อของบริษัทฯ 
แต่จะต้องระบุอย่างชัดแจ้งว่าเป็นด าเนินการโดยบริษัทฯ เพื่อลูกค้าและประโยชน์ของลูกค้า นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงยินยอม
ให้บริษัทฯ น าทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากหรือลงทุนแทนลูกค้ากับสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่เป็นบุคคลที่เกี่ย วข้องหรือ
บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้ อนึ่ง บริษัทฯ 







 
 


ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน 14/69 


ตกลงรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายอันเกิดขึ้นโดยตรงแก่ทรัพย์สินของลูกค้าเฉพาะส่วนที่เกิดจากการละเลยการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อก าหนดข้างต้นของบริษัทฯ 


9.6 ลูกค้ามีสิทธิได้รับดอกเบี้ยหรือสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนที่เกิดขึ้นจากบัญชีของลูกค้าภายในระยะเวลาและวิธีการตามที่บริษัทฯ 
จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นครั้งคราวไปในอัตราไม่เกินกว่าที่บริษัทฯ ได้รับจริงหลังหักค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายใดๆ และภาษีที่
บริษัทฯ พึงต้องช าระ 


9.7 หากลูกค้าประสงค์จะฝากหรือถอนทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อประโยชน์อ่ืนใดนอกจากที่ระบุในข้อ 9.3 ข้างต้น ลูกค้าจะต้อง
ปฏิบัติดังนี้ 
(ก) ในกรณีฝากทรัพย์สิน ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบค าขอฝากทรัพย์สิน และส่งมอบแบบค าขอดังกล่าว


พร้อมกับทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ หรือกรณีอ่ืนใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร 
(ข) ในกรณีการถอนทรัพย์สิน ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบค าขอถอนทรัพย์สินของลูกค้า และส่งมอบแบบค า


ขอดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) วันท าการ ก่อนวันที่ประสงค์จะถอนทรัพย์สินของลูกค้า หรือ
กรณีอ่ืนใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร 


กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะฝากหรือถอนหลักประกัน ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามวิธีการและเง่ือนไขตามที่บริษัทฯ ก าหนด 
9.8 เว้นแต่จะได้มีการระบุไว้ในข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ บริษัทฯ จะไม่กระท าการใดอันมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลง โอน สงวน


หรือระงับซึ่งสิทธิในทรัพย์สินของลูกค้า และจะไม่แสดงเจตนาที่จะใช้สิทธิและประโยชน์ของลูกค้าที่มีอยู่ในทรัพย์สินของ
ลูกค้าโดยขัดกับค าสั่งของลูกค้า หรือไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าก่อน 


9.9 ลูกค้าอาจขอรับคืนหลักประกันและทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมดได้ เม่ือข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้สิ้นผลผูกพัน และลูกค้า
ได้ช าระเงินที่พึงต้องช าระให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วนแล้ว และลูกค้าไม่มีภาระผูกพันที่ยังค้างอยู่ ในการนี้ลูกค้าตกลงว่าบริษัทฯ 
อาจคืนทรัพย์สินของลูกค้าให้กับลูกค้าด้วยทรัพย์สินที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้วางหรือมอบไว้กับบริษัทฯ 
หรือเก็บไว้โดยบริษัทฯ ทั้งนี้ แม้ว่าทรัพย์สินที่ส่งคืนดังกล่าวจะไม่ใช่ทรัพย์สินเดิมของลูกค้า เว้นแต่บริษัทฯ และลูกค้าจะตก
ลงกันเป็นอย่างอ่ืน 


9.10 ลูกค้าตกลงช าระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและค่าด าเนินการในการเก็บรักษาสินทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ตามอัตราและวิธีการที่
บริษัทฯ ก าหนด 


10. กำรท ำธุรกรรมผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต และผ่ำนทำงโทรศัพท์ 
10.1 ในการท าธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัส


ประจ าตัว (PIN ID)ตามวิธีการที่บริษัทฯ ก าหนด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตภายใต้เอกสารธุรกรรม ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่
ทางบริษัทฯ ก าหนดเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งชื่อผู้ใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน(Password) ให้แก่ลูกค้าทางที่อยู่
ส าหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ หรือส่งด้วยวิธีการอ่ืนใดตามที่บริษัทฯ 
เห็นสมควร 
ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถจ ารหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจ าตัว (PIN ID) ได้ หรือรหัสประจ าตัว (PIN ID) สูญหาย
หรือถูกท าลาย ไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกค้าจะต้องท าการแจ้งต่อบริษัทฯ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ ก าหนดเพ่ือให้บริษัทฯ 
ด าเนินการระงับการใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจ าตัว (PIN ID) นั้นโดยทันที และเพื่อขอให้บริษัทฯ ออกรหัสผ่าน 
(Password) หรือรหัสประจ าตัว (PIN ID) ให้ใหม่  ทั้งนี้ ค าสั่งใดหรือการกระท าใดที่ได้มีขึ้นโดยการใช้รหัสผ่าน (Password) 
หรือรหัสประจ าตัว (PIN ID) ของลูกค้า ก่อนเวลาที่บริษัทฯ จะระงับการใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจ าตัว (PIN ID) 
ถือว่าเป็นการด าเนินการของลูกค้า และลูกค้าตกลงว่าบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือที่ลูกค้า
ได้รับก่อนเวลาที่บริษัทฯ จะด าเนินการระงับการใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจ าตัว (PIN ID) 


10.2 ค าสั่งอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรม หลักประกันหรือเงินในบัญชีของลูกค้าที่บันทึกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้รหัส
ประจ าตัว (PIN ID) ถือเป็นการบันทึกค าสั่งเกี่ยวกับการท าธุรกรรมประเภทนั้นๆ หลักประกันหรือเงินในบัญชีของลูกค้าโดย
ลูกค้า ทั้งนี้ การบันทึกค าสั่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามวิธีการและแบบที่บริษัทฯ ก าหนด 
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องท าให้ลูกค้าไม่สามารถบันทึกการท าธุรกรรมเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ 
(เช่น ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าขัดข้อง เป็นต้น) ลูกค้าสามารถท าการบันทึกการท าธุรกรรมกับ
เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์หรือวิธีการอ่ืนใดที่บริษัทฯ ก าหนดแทนได้ 
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10.3 ลูกค้าตกลงที่จะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ รหัสประจ าตัว (PIN ID) ของลูกค้าไว้เป็น
ความลับ และจะใช้ชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจ าตัว (PIN ID) เพื่อการบันทึกค าสั่ง
เกี่ยวกับการท าธุรกรรม หลักประกัน และเงินในบัญชีของลูกค้าภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อก าหนด
เพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทโดยตนเองและเพื่อตนเองเท่านั้น ลูกค้าจะต้องไม่ให้บุคคลอ่ืนน าชื่อผู้ใช้บริการ 
(Username) รหัสผ่าน (Password) และ รหัสประจ าตัว (PIN ID) ไปใช้ หากมีผู้ใดน าชื่อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน 
(Password) และ รหัสประจ าตัว (PIN ID) ของลูกค้าไปใช้ในการดูข้อมูล และ/หรือ ส่งค าสั่งไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าตกลง
รับผิดชอบและผูกพันในการกระท าดังกล่าวนั้นเอง 


10.4 ลูกค้าตกลงที่จะไม่ใช้ชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์อ่ืนนอกจากชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ หรือชุดค าสั่งอ่ืนใดที่บริษัทฯ 
อนุญาตหรือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้สามารถใช้ได้ ซึ่งต่อเชื่อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการท าธุรกรรมผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือส านักหักบัญชีอนุญาต รวมทั้ง 
ป้องกันไม่ให้บุคคลอ่ืนใดต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ลูกค้าใช้ในการท าธุรกรรมผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตซึ่งท าให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกค าสั่งเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงที่
จะไม่ดัดแปลง กระท าซ้ า หรือกระท าการแก้ไขอ่ืนใดในชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ หรือชุดค าสั่งอ่ืนใดที่ บริษัทฯ 
อนุญาตหรือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้สามารถใช้ได้โดยเด็ดขาด 


10.5 ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ระบบของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหักบัญชี หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการสื่อสารหยุดชะงักหรือขัดข้อง หรือเหตุอื่นใดที่
อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นเหตุให้ลูกค้าไม่สามารถท าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ หรือท ารายการไม่ครบถ้วน 
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย (รวมทั้งค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น) ของลูกค้าที่เกิดจากเหตุดังกล่าว 


10.6 ในกรณีที่การท าธุรกรรมของลูกค้ามีลักษณะฝ่าฝืน มีความเป็นไปได้ว่าจะฝ่าฝืน หรือคาดการณ์ได้ว่าจะฝ่าฝืน หรือไม่เป็นไป
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อก าหนดที่ก าหนดโดยบริษัทฯ หรือบริษัทฯ เห็นว่า
ค าสั่งที่ได้รับจากลูกค้านั้นไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน บริษัทฯ จะด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่บริษัทฯ 
ก าหนดเพ่ือป้องกัน แก้ไข หรือระงับ การด าเนินการดังกล่าว 


10.7 ค าสั่งซ้ือขาย จ าหน่ายจ่ายโอน เก็บรักษา ส่งมอบ รับมอบ หรือค าสั่งอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม หรือเงินในบัญชีของลูกค้าที่
บันทึกผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้รหัสประจ าตัว (PIN ID) ของลูกค้า ถือเป็นการบันทึกค าสั่งเกี่ยวกับธุรกรรม หรือเงินในบัญชี
ของลูกค้าโดยลูกค้า การบันทึกค าสั่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามวิธีการและแบบที่บริษัทฯ ก าหนด โดยบริษัทฯ จะท าการยืนยัน
รายการการด าเนินการตามค าสั่งเกี่ยวกับธุรกรรมหรือเงินในบัญชีให้ลูกค้าทราบทางที่อยู่ส าหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(Email Address) ของลูกค้า และ/หรือ ทางอ่ืนใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านการยืนยันรายการดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาตามที่
ก าหนดไว้ในใบยืนยันการท าธุรกรรม (Confirmation Note) นับจากเวลาที่ลูกค้าได้รับการยืนยันรายการจากทางบริษทัฯ แล้ว 
ให้ถือว่าลูกค้ายอมรับและผูกพันตามรายการที่ได้มีการบันทึกค าสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว แม้ว่าลูกค้าจะไม่ ได้ท าหรือลง
ลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนั้นก็ตาม  
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องท าให้ลูกค้าไม่สามารถบันทึกค าสั่งเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ (เช่น ระบบ
คอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าขัดข้อง เป็นต้น) ลูกค้าสามารถท าการบันทึกค าสั่งกับเจ้าหน้าทีร่ับอนุญาตของ
บริษัทฯ ทางโทรศัพท์หรือวิธีการอ่ืนใดที่บริษัทฯ ก าหนดแทนได้ เม่ือบริษัทฯ ได้ท าการบันทึกค าสั่งตามค าสั่งของลูกค้าแล้ว 
บริษัทฯ จะยืนยันรายการการท าธุรกรรมดังกล่าวให้แก่ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้ านการยืนยัน
รายการการท าธุรกรรมของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบยืนยันการท าธุรกรรม 
(Confirmation Note) ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงผูกพันตนตามรายการการท าธุรกรรมของบริษัทฯ ที่ได้กระท าการแทนลูกค้า 


10.8 ลูกค้ายอมรับว่าการท าธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอาจมีความเสี่ยงในการได้รับไวรัสเข้ามาสู่ระบบ หรืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือมีความเสี่ยงในการถูกขัดขวาง หรือรบกวนการใช้บริการ โดยบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้าหรือบุคคลอ่ืน
หากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจากการได้รับไวรัส หรือการถูกขัดขวางหรือรบกวนการใช้บริการดังกล่าว 
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10.9 ธุรกรรมที่ลูกค้าเข้าท าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตข้างต้น (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การยืนยันธุรกรรม การออกค าสั่งใดๆ การ
รับรองความถูกต้องส าหรับข้อตกลงหรือธุรกรรมใดๆ) จะถือว่าเป็น “ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์” ตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และให้ข้อความ ข้อตกลง หรือธุรกรรมใดที่ได้รับการยืนยัน รับรอง ตกลง หรือยอมรับ ให้สามารถใช้เป็น
พยานหลักฐานที่เป็นที่ยอมรับตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  


10.10 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการท าธุรกรรม รวมถึงการท าธุรกรรมผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการสูญหายของข้อมูลระหว่างการสื่อสาร หรือส่งผ่านข้อมูล 
หรือการส่งหรือรับข้อมูล เป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่อาจรับหรือส่งข้อมูลได้ หรือการไม่ได้รับ execute order หากมีความ
ขัดข้องทางเทคนิค หรือถูกลักลอบน าข้อมูลไปใช้ หรือได้รับไวรัสเข้ามาสู่ระบบของลูกค้า หรือกรณีอ่ืนใดก็ตาม และลูกค้าตก
ลงและยอมรับในความเสี่ยงดังกล่าวและรับทราบและเข้าใจว่าบริษัทฯ มิได้รับรองหรือรับประกันว่าสามารถป้องกันหรือขจัด
ความเสี่ยงต่างๆ ดังกล่าวได้ 


11. เหตุแห่งกำรผิดนัดของลูกค้ำ 
11.1 ลูกค้าตกลงว่ากรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นเหตุแห่งการผิดนัด 


(ก) ลูกค้าไม่ท าการช าระเงินหรือส่งมอบ (ถ้ามี) ตามที่ลูกค้าต้องช าระหรือส่งมอบเม่ือถึงก าหนด 
(ข) ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดตามเอกสารธุรกรรม รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง


กับธุรกรรมแต่ละประเภท และลูกค้าไม่มีการแก้ไขเยียวยาเหตุการณ์ดังกล่าว ภายในระยะเวลาตามที่บริษัทฯ 
ก าหนด นับจากวันที่เกิดกรณีการไม่ปฏิบัติดังกล่าว (รวมถึงกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเสนอที่ได้ขอแก้ไข
ข้อตกลงที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ รวมถึงข้อก าหนดเพ่ิมเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทโดยบริษัทฯ) 
และ/หรือ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าว และ/หรือ ข้อก าหนดอื่นใดที่บริษัทฯ ก าหนด 


(ค) เม่ือลูกค้า (1) เลิกกิจการ (2) ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ล้มละลาย หรือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ประนอมหนี้
หรือเข้าท าความตกลงเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือโดยประการอ่ืนใด (3) เป็นนิติบุคคลประเภท
บริษัท ได้มีมติให้ท าการช าระบัญชีหรือเลิกกิจการ (4) ร้องขอให้มีการแต่งตั้งหรือถูกค าสั่งแต่งตั้งผู้ช าระบัญชี ผู้
พิทักษ์ทรัพย์และผู้จัดการ ผู้ควบคุมการจัดการหรือเจ้าหน้าที่ผู้จัดการลกูค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน (5) มีการเรียกประชุมเพื่อพิจารณามีมติให้เลิกกิจการของลูกค้าด้วยความสมัครใจ หรือมีการด าเนินการไม่
ว่าในลักษณะใดก็ตามโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหรืออาจส่งผลให้มีการเลิกกิจการ การช าระบัญชี การพิทักษ์ทรัพย์ หรือ
การควบคุมจัดการลูกค้าโดยผลทางศาล หรือ (6) ด าเนินการใดๆ หรือถูกด าเนินการใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลใกล้เคียงกัน
กับกรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา ให้หมายความรวมถึงการที่ลูกค้าตาย หรือตก
เป็นผู้วิกลจริต หรือการที่ลูกค้าหรือกองทรัพย์สินของลูกค้าจะถูกจัดการในลักษณะใดๆ ตามกฎหมาย 


(ง) เม่ือค ารับรองและค ายืนยันของลูกค้าที่ลูกค้าได้ให้ไว้ หรือที่ลูกค้าได้รับรองและยืนยันหรือถือว่าได้รับรองหรือยืนยัน
ซ้ าอีก ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่ก าหนดในข้อ 4 ของข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือภายใต้เอกสารธุรกรรมใดๆ 
หรือเอกสารและข้อมูลที่ลูกค้ามอบให้แก่บริษัทฯ รวมถึงข้อมูลในแบบค าขอเปิดบัญชีลูกค้า ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 
ก่อให้เกิดการส าคัญผิดหรือไม่เป็นความจริงในประการใดๆ หรือมีการปกปิดข้อมูลอันควรแจ้งไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน 


(จ) เม่ือลูกค้าผิดนัด เกิดเหตุแห่งการผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ในท านองเดียวกันในส่วนของลูกค้ าภายใต้เอกสาร
ธุรกรรม 


(ฉ)  เม่ือลูกค้าผิดนัด เกิดเหตุแห่งการผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ในท านองเดียวกันในส่วนของลูกค้าภายใต้ข้อก าหนด
เพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดๆ ให้ถือว่าลูกค้าผิดนัด เกิดเหตุแห่งการผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ในท านองเดียวกัน
ส าหรับธุรกรรมทุกประเภทตามเอกสารธุรกรรม 


(ช) เม่ือบริษัทฯ พิจารณาเห็นควร เพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการท าธุรกรรมที่ผิดปกติ พฤติกรรมการท าธุรกรรมของ
ลูกค้าที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการกระท าของลูกค้าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการท าธุรกรรมของ
ลูกค้าซึ่งขัด หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการท าธุรกรรมใดๆ 
ภายใต้เอกสารธุรกรรม ไม่ว่าเป็นธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการท า
ธุรกรรมของลูกค้าที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดหลักทรัพย์ และ/
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หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความผันผวนแก่ราคาในการท าธุรกรรมนั้นๆ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แตกต่างไปจากสภาพตลาดโดยปกติ หรือลูกค้ามีการ
กระท าหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเป็นการละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 


(ซ) เม่ือลูกค้ามิได้ให้ข้อมูล แสดงตน หรือกรอกแบบฟอร์มภาษีต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงแบบฟอร์มภาษีของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา) หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความส าคัญผิดในสาระส าคัญ (รวมถึงข้อมูลตาม
ข้อ 19.1 ของสัญญานี้) กับบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอเพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
รวมทั้งข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้าท ากับหน่วยงานของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ)  รวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียงหน้าที่ของบริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA)) หรือกฎหมายอ่ืนใดที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่หรือข้อผูกพันที่ต้อง
ด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 


(ฌ) เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าอาจ
กระทบต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม 


(ญ) ลูกค้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าดังต่อไปนี้ หรือบริษัทฯ มีเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท า
ดังต่อไปนี้ 
(1) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม


การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
(2) มีพฤติการณ์ก่อการร้าย หรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือถูกระงับการด าเนินการกับ


ทรัพย์สินทั้งในส่วนของตน ในกิจการที่ตนมีอ านาจควบคุม หรือในฐานะผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทน ตามที่
ก าหนดในกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 


(3) ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามค าสั่งโดยบุคคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
(ฑ) เหตุการณ์อ่ืนใด ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในข้อก าหนดเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท 


11.2 ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที เม่ือเกิดหรืออาจเกิดเหตุแห่งการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่ง
ข้างต้น แต่ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม หน้าที่ของลูกค้าในการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบดังกล่าวไม่ถือเป็นเง่ือนไขบังคับก่อนในการ
ที่บริษัทฯ จะด าเนินการใดๆ เม่ือเหตุแห่งการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้นดังกล่าวเกิดขึ้น 


11.3 หากเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดตามที่ระบุในข้อ 11.1 บริษัทฯ มีสิทธิด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ได้ โดย
ไม่ต้องมีการบอกกล่าวใดๆ ให้ลูกค้าทราบ 
(ก) ท าการระงับการท าธุรกรรมในบัญชีของลูกค้าหรือระงับการให้บริการเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าเป็นการชั่วคราว 


ปิดหรือยกเลิกบัญชีของลูกค้า จ ากัดการท าธุรกรรม จ ากัดฐานะ และ/หรือปริมาณการท าธุรกรรมของลูกค้า และ
ด าเนินการอ่ืนใดเกี่ยวกับการท าธุรกรรมของลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของหน่วยงานที่มีอ านาจและ/หรือ 


(ข) น าบัญชีใดๆ ของลูกค้ามารวมเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการรวมในลักษณะใดๆ หรือในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่
จ าต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และหักกลบ หักไว้ โอน หรือใช้เงิน หลักทรัพย์ หลักประกัน หรือทรัพย์สิน
ใดๆ ในบัญชีหนึ่งบัญชีใดของลูกค้า และ/หรือบัญชีอ่ืนใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ เพื่อหักช าระหนี้หรือเพื่อชดเชย
ความรับผิดของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดทางภาษี หรือความรับผิดต่อหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (ทั้ง
ในและต่างประเทศ) ทั้งนี้ ไม่ว่าภาระหนี้และความรับผิดดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้วหรือจะเกิดมีขึ้นในภายหน้า หรือมี
ลักษณะเป็นหนี้ประธานหรือหนี้อุปกรณ์ ไม่ว่าหนี้และความรับผิดนั้นจะมีหรือไม่มีหลักประกัน หรือเป็นหนี้หรือความ
รับผิดที่ร่วมกันหรือแยกออกจากกันก็ตาม และ/หรือ 


(ค) ขาย บังคับขาย หรือด าเนินการใดๆ กับหลักประกันตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 8 หรือกับทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อน า
เงินมาหักช าระหนี้สินที่มีค้างอยู่กับบริษัทฯ (ตราบเท่าที่สามารถด าเนินการได้ตามกฎหมาย) และ/หรือ 


(ง) บอกเลิกธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าเกี่ยวกับบัญชีการท าธุรกรรมใดๆ และ/หรือบัญชีอ่ืนใดที่ลูกค้ามีอยู่กับ
บริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วน และเรียกร้องให้ลูกค้าช าระหนี้ทั้งหมดจนครบถ้วนพร้อมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดที่ลูกค้าเป็น
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หนี้อยู่ภายใต้หรือตามบัญชีดังกล่าว โดยให้ถือว่าหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ที่ถึงก าหนดช าระโดยพลัน ซึ่งลูกค้าจะต้องช าระ
ให้แก่บริษัทฯ ในทันที และ/หรือ 


(จ) ช าระบัญชีทั้งหมดที่ลูกค้าได้ซื้อไว้ หรือที่บริษัทฯ ได้ยึดถือไว้เพ่ือลูกค้า หรือที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ ในบัญชีใดๆ ทั้งนี้  
โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้าส าหรับการด าเนินการดังกล่าว และ/หรือ 


(ฉ) ในกรณีที่เหตุแห่งการผิดนัดของลูกค้าดังกล่าวมีผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งข้อผูกพัน 
หรือข้อสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้าท ากับหน่วยงานของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ)  รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงหน้าที่
ของบริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA)) ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่หรือข้อผูกพันที่ต้องด าเนินการใดๆ โดยในกรณีดังกล่าวให้บริษัทฯ มีสิทธิ  
(1) ด าเนินการตามที่ก าหนดในข้อผูกพันหรือข้อสัญญาดังกล่าวต่อลูกค้าได้ (ซึ่งรวมถึงการหักจ านวนเงินจาก
ผลประโยชน์ หรือการหักจากทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ หรือจ านวนเงินใดๆ ที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องช าระต่อ
ลูกค้า ไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่บริษัทฯ จะต้องด าเนินการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งข้อผูกพัน หรือข้อสัญญา
ดังกล่าวนั้น) และ/หรือ (2) เลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องก่อนก าหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย หรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมก่อนการเลิกธุรกรรมก่อนก าหนดนั้น 


12. กำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ   
บริษัทฯ เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการโดยตรงหรือผ่านบริษัทในเครือ (ถ้ามี) โดยธุรกิจ
หลักทรัพย์ที่ด าเนินงานโดยบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า การค้าหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ(ถ้ามี)อาจท าการซื้อขายตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือตราสารทางการเงินอ่ืนๆ (หรือตราสารอนุพันธ์ที่
เกี่ยวข้อง) ของตนเองหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ และไม่ว่าในเวลาใดๆ อาจด ารงสถานะซื้อหรือขายใน
หลักทรัพย์หรือตราสาร หรืออาจเข้าเป็นคู่สัญญาในการท าธุรกรรมเพ่ือลูกค้า ดังนั้น ผลประโยชน์ของบุคคลต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ 
จึงอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของลูกค้าได้ 


13. เหตุสุดวิสัย 
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ต้องรับผิดชอบส าหรับความสูญเสียใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง อัน
เนื่องมาจากการที่คู่สัญญาฝ่ายนั้นไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดภายใต้เอกสารธุรกรรมได้ เพราะเหตุสุดวิสัยซึ่งรวมถึงเหตุอัน
เกิดขึ้นจากข้อห้ามของทางราชการ การประกาศใช้วิธีการฉุกเฉินโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ หรือการระงับการซื้อขายโดย
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเหตุการณ์อ่ืนซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญาฝ่ายนั้น 


14. ควำมเส่ียง และกำรใช้ดุลพินิจของลูกค้ำในกำรตัดสินใจ 
14.1 ลูกค้าได้รับทราบและได้เข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการท าธุรกรรมตามเอกสารรายงานการเปิดเผยความเสี่ยงที่


แนบท้ายข้อก าหนดเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทเป็นอย่างดีแล้ว โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม
ทั้งหมด 


14.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ในการลงทุน การก าหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมถือเป็นขั้นตอนที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ลูกค้ารับทราบว่าชุดค าถามเรื่องลักษณะของนักลงทุนที่บริษัทฯ ได้จัดท าขึ้นเป็นการช่วยให้ลูกค้า
ทราบถึงความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ และรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนที่เหมาะกับลูกคา้ และระบุเป้าหมายในการลงทุนและ
ประเมินทางเลือกในการลงทุนที่แตกต่างกัน ข้อมูลเหล่านี้เป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมและ
ก าหนดรายละเอียดของแผนการลงทุนที่ชัดเจน  
การตอบค าถามไม่ครบทุกข้ออาจมีผลให้ลูกค้าไม่สามารถส่งค าสั่งจองซื้อ หรือค าสั่งซ้ือขายเพื่อการท าธุรกรรมบางประเภท
ได้ ทั้งนี้ ตามประกาศของ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และอาจมีผลให้การลงทุนของลูกค้า
ไม่เป็นไปตามรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนที่เหมาะสมของลูกค้า 
ลูกค้ารับทราบว่าชุดค าถามจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการก าหนดวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้าและระดับความเสี่ยงที่
เหมาะสมแก่การลงทุนเฉพาะของลูกค้า อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการลงทุน และ/หรือระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมของลูกค้าที่เป็นผลมาจากการท าชุดค าถามที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงผลการประเมินที่จะได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ซึ่งการตัดสินใจลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งของลูกค้าที่อาจไม่สอดคล้องกับ
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วัตถุประสงค์ และ/หรือระดับความเสี่ยงที่ได้รับจากผลการประเมินของชุดค าถาม ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการตัดสินใจลงทุนนั้นเอง นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ถือเอาข้อมูลที่ลูกค้าได้ให้ไว้ ณ วันที่ท าการประเมินตามชุด
ค าถามเป็นข้อมูลล่าสุด และหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน ฐานะการ เงิน 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน หรือสิ่งใดๆ ที่อาจกระทบต่อรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนหรือระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ของลูกค้า ลูกค้าจะด าเนินการแจ้งต่อบริษัทฯ เพื่อขอทบทวนชุดค าถามใหม่โดยทันที ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้ามิได้แจ้งต่อ
บริษัทฯ เพื่อขอทบทวนชุดค าถามใหม่ ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากผลการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวซึ่งรวมถึงผลการขาดทุนจากการตัดสินใจลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนและระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ของลูกค้า 


14.3 ลูกค้ายืนยันว่าในการเข้าท าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมโดยลูกค้านั้น ลูกค้าได้เข้าท าเพื่อประโยชน์ของลูกค้า และโดยการใช้
ดุลพินิจการตัดสินใจของลูกค้าเอง (รวมถึงการพิจารณาว่าธุรกรรมที่ได้เข้าท าดังกล่าวนั้นจะเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับ
ลูกค้าหรือไม่) ทั้งนี้ แม้ว่าลูกค้าอาจได้รับข้อมูล หรือได้รับการสื่อสารจากบริษัทฯ เกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ ลูกค้าก็มิได้ใช้ดุลพินิจ
หรือตัดสินใจเข้าท าธุรกรรมใดๆ จากข้อมูลหรือการสื่อสารของบริษัทฯ ดังกล่าวนั้นเพียงปัจจัยเดียว หรือถือว่าข้อมูล หรือการ
สื่อสารดังกล่าว จะถือเป็นค าปรึกษาด้านการลงทุนหรือค าแนะน าเพื่อการลงทุนใดๆ ต่อลูกค้า นอกจากนี้ลูกค้ ารับทราบว่า
การที่บริษัทฯ ให้ข้อมูล หรือสื่อสารกับลูกค้าใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ นั้น บริษัทฯ มิได้ด าเนินการเพื่อยืนยัน หรือเป็นการ
ชักชวนเพื่อให้ลูกค้าเข้าท าธุรกรรมกับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ลูกค้ายืนยันว่าลูกค้ามี
ความสามารถ ความรู้และความเข้าใจ ถึงข้อตกลง เงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งความเสี่ยงของธุรกรรมต่างๆ (ไม่ว่าโดยลูกค้าเอง 
หรือจากการได้รับค าปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องของลูกค้า)  


15. กำรบอกเลิกธุรกรรมและผลของกำรบอกเลิกธุรกรรม 
15.1 เว้นแต่จะได้มีการก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในข้อก าหนดเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท ธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ 


และลูกค้าจะมีผลสิ้นสุดลงเม่ือ 
(ก) เกิดกรณีเหตุแห่งการผิดนัดใดๆ เกิดขึ้นตามข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดเพิ่มเติมที่


เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท และบริษัทฯ ใช้สิทธิในการบอกเลิกธุรกรรมใดๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิก
ธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง หรือทุกธุรกรรมที่บริษัทฯ ได้เข้าท ากับลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือ 


(ข) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่งหนังสือแจ้งบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง หรือทุกธุรกรรม ถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น
เวลาอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วัน 


15.2 การบอกเลิกธุรกรรมจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินการใดๆ ที่ได้ด าเนินการไปโดยชอบแล้ว หรือที่ไม่สามารถเพิกถอนได้
และก าลังอยู่ในระหว่างด าเนินการก่อนหน้าที่จะได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกธุรกรรม โดยลูกค้ายังคงต้องผูกพันด าเนินการ
ดังกล่าวต่อไป และรับผิดชอบต่อผลแห่งการด าเนินการดังกล่าว (รวมถึงความรับผิด การชดใช้ภาระหนี้ต่างๆ หรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง) 


15.3 การบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งภายใต้เอกสารธุรกรรม จะไม่เป็นการปลดหน้าที่คู่สัญญาฝ่ายใดจากภาระผูกพันที่มีอยู่
หรือความรับผิดใดๆ (รวมถึงความรับผิดซึ่งเป็นผลมาจากการละเมิด) ตามข้อก าหนดของเอกสารธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ได้เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น จนกว่าจะได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดและช าระเงินจนครบถ้วนแล้ว 


15.4 เม่ือธุรกรรมใดๆ สิ้นสุดลง บริษัทฯ มีสิทธิดังนี้ 
(ก) ช าระและปิดบัญชีใดๆ หรือทั้งหมดของลูกค้าที่ลูกค้าซื้อไว้ หรือที่บริษัทฯ ได้ยึดถือไว้เพื่อลูกค้า หรือที่ลูกค้ามีอยู่กับ


บริษัทฯ ในบัญชีใดๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้สิ้นสุดลงนั้น ทั้งนี้ โดยบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้าส าหรับการ
ด าเนินการดังกล่าว และเรียกร้องให้ลูกค้าช าระเงินทั้งหมดจนครบถ้วน พร้อมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดที่ลูกค้าเป็นหนี้
ภายใต้บัญชีที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้สิ้นสุดลงนั้นๆ  


(ข) น าเงินที่ได้จากการขาย การช าระบัญชีใดๆ หรือการจ าหน่ายทรัพย์สินในบัญชีอ่ืนใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกบั
ธุรกรรมที่ได้สิ้นสุดลงนั้น มาช าระหนี้ทั้งหมดที่ถึงก าหนดช าระแล้วหรือถูกถือว่าถึงก าหนดช าระโดยพลัน ซึ่งลูกค้าต้อง
ช าระให้แก่บริษัทฯ 


(ค) ก าหนดให้หนี้ภายใต้ธุรกรรมที่สิ้นสุดลงดังกล่าวนั้นถึงก าหนดช าระทันที และให้คู่สัญญามีสิทธิด าเนินการหักกลบลบ
หนี้ส าหรับหนี้ระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทั้งหมดภายใต้ธุรกรรมที่สิ้นสุดลงดังกล่าว โดยให้ด าเนินการหักกลบลบหนี้
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ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 3.4 ของข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และเงื่อนไขภายใต้เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมดังกล่าว และเม่ือคู่สัญญาด าเนินการหักกลบลบหนี้แล้ว ให้จ านวนเงินที่ได้หักกลบลบหนี้กันแล้วนั้นถือว่า
ได้รับการช าระและปลดภาระหนี้สินในการช าระเงินระหว่างกันจากการหักกลบลบหนี้ดังกล่าว และให้คู่สัญญาที่มี
หน้าที่ช าระเงินในจ านวนที่เหลือ ช าระเพียงจ านวนเงินสุทธิที่พึงต้องช าระต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่คู่สัญญาทั้ง
สองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 


16. ค ำบอกกล่ำว 
16.1 จดหมาย ค าบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่บริษัทฯ จัดส่งให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ หรือที่อยู่ส าหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 


(Email Address) ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ และ/หรือจัดส่งให้แก่ลูกค้าตามวิธีการอ่ืนใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร
ตามที่อยู่ หรือที่อยู่ส าหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที่ลูกค้าได้แจ้งต่อบริษัทฯ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดย
ชอบแล้ว แม้ว่าสถานที่อยู่ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือถูกรื้อถอน ถูกทิ้งร้าง หรือไม่มีผู้รับ หรือมีผู้อ่ืนรับไว้แทน หรือเจ้า
พนักงานแจ้งว่าหาที่อยู่ไม่พบ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมให้ถือว่าลูกค้าได้รับจดหมาย ค าบอกกล่าว หรือ
เอกสารใดๆ โดยชอบแล้ว 


16.2 ในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขที่อยู่ หรือที่อยู่ส าหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ของลูกค้า ซึ่งได้แจ้งไว้
กับบริษัทฯ ตามข้อ 16.1 ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นหนังสือหรือด้วยวิธีการอ่ืนใดตามที่บริษัทฯ ก าหนดโดยทันที 


17. กำรแก้ไขเพิ่มเติม 
17.1 เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าตกลงยินยอมให้เป็นดุลพินิจของบริษัทฯ ในการแก้ไข


เพิ่มเติมข้อก าหนดในเอกสารธุรกรรมได้ โดยบริษัทฯ จะต้องส่งค าบอกกล่าวให้แก่ลูกค้าตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร
อย่างน้อย 14 (สิบสี่)วันล่วงหน้าก่อนวันที่บริษัทฯ จะท าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ (ก) หากการ
แก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ให้ถือว่าลูกค้าได้ยินยอมในการแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวเม่ือค า
บอกกล่าวดังกล่าวได้ส่งถึงลูกค้า และ (ข) หากเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีอ่ืนนอกจากที่ก าหนดในข้อ (ก) ข้างต้นให้ถือว่า 
หากลูกค้าไม่มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างสมเหตุสมผล ดังกล่าวมายังบริษัทฯ ก่อนวันที่บริษัทฯ จะท าการ
แก้ไขเพ่ิมเติมตามระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดและเง่ือนไขดังกล่าว 


17.2 ส าหรับการแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงส าหรับการท าธุรกรรม เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ลูกค้าและ  บริษัทฯ ตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะแก้ไขคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงส าหรับการท าธุรกรรมใดๆ 
เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด หรือเพื่อให้เหมาะสมกับการท าธุรกรรมแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ
ประกาศรายละเอียดของคู่มือและ/หรือเอกสารชี้แจงส าหรับการท าธุรกรรมที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และให้
ถือว่าลูกค้าได้รับทราบคู่มือ และ/หรือเอกสารชี้แจงที่แก้ไขดังกล่าวแล้วนับแต่วันที่บริษัทฯ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ใน
กรณีที่การแก้ไขดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด หรือเพ่ือให้เป็นไปตามการแก้ไขของกฎหมาย ให้
คู่มือและ/หรือเอกสารชี้แจงที่แก้ไขดังกล่าวมีผลใช้บังคับทันทีที่   บริษัทฯ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในกรณีการแก้ไข
อ่ืนๆ หากลูกค้าไม่ได้คัดค้านภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ประกาศบนเว็บไซต์ หรือลูกค้ายังคงเข้าท า
ธุรกรรม หรือใช้บริการของบริษัทฯ ต่อไป ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือ  และ/หรือเอกสารชี้แจง
ดังกล่าว 


17.3 บริษัทฯ จะส่งข้อก าหนดในเอกสารธุรกรรมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ลูกค้า  ไม่ว่าลูกค้าจะได้ตกลงเข้าท าธุรกรรมที่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดดังกล่าวนั้นกับบริษัทฯ หรือไม่ 


18. กำรแยกส่วน และกรณีท่ีข้อควำมในเอกสำรธุรกรรมขัดแย้งกัน 
ความไม่สมบูรณ์ หรือความไม่สามารถบังคับใช้ของข้อตกลงใดๆ ให้มีผลเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถบังคับได้ หรือไม่สมบูรณ์
ดังกล่าว โดยไม่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้และความสมบูรณ์ของข้อตกลงในส่วนอ่ืนของข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้  


19. กำรเปิดเผยข้อมูล 
19.1   ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า บัญชีเพื่อการท าธุรกรรมของลูกค้า บัญชีกองทุนใดๆ 


ที่ลูกค้ามี หรือจะมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใดๆ และธุ รกรรมต่างๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม หรือธุรกรรม
ของลูกค้าตามธุรกิจหลักทรัพย์อ่ืนๆ ที่บริษัทฯ ได้รับและเก็บรักษาไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ตามที่กฎหมายก าหนดให้แก่
หน่วยงานที่ก ากับดูแลบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้สอบบัญชี







 
 


ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน 21/69 


หรือที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ หรือให้แก่บริษัทในเครือ
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ หรือบริษัทคู่สัญญากับบริษัทฯ เพื่อการวิเคราะห์และบริการ
สินเชื่อ จัดฐานข้อมูล เก็บรวบรวมสถิติการให้บริการ พัฒนาบริการ หรือการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ บริษัทใน
เครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายก าหนดไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือ
กฎหมายต่างประเทศ หากเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมถึงค าสั่งศาล องค์กร หรือหน่วยงานใดๆ ที่บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่
จะต้องให้ข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต)  ซึ ่งรวมถึงแ ต่ไม่จ ากัดเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลตาม
กฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) หรือกฎหมายอ่ืนใดที่
มีลักษณะเช่นเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ มีหรืออาจมีข้อผูกพันใดๆ ที่จะต้องด าเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว อีกทั้ง ลูกค้า
ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ ตัวแทน บริษัทย่อย บริษัทร่วมของบริษัทฯ หรือบริษัทภายนอก
ที่บริษัทฯ จัดจ้างเพื่อให้บริการแก่บริษัทฯ เพื ่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัทภายนอก รวมถึงเพื่อการ
ด าเนินการตรวจสอบหรือจัดท ารายงานตามที่ก าหนดในกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA)) 


19.2 นอกเหนือจากข้อตกลงยินยอมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก าหนดในข้อ  19.1 ลูกค้าตกลงจะด าเนินการทุกวิถีทางเพ่ือ
จัดให้มี แจ้ง และจะส่งมอบหรือจัดให้มีการส่งมอบบรรดาข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมใดๆ ตามที่ร้องขอโดยบริษัทฯ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ ส านักหักบัญชี หน่วยงานก ากับดูแล หรือบุคคลที่มีสิทธิร้อง
ขอข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและยับยั้งการกระท าอันไม่เป็นธรรมหรือพฤติกรรม
การลงทุนหรือท าธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม 
การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าตามที่ก าหนดในวรรคก่อนและในข้อ 19.1 ให้ข้อมูลของลูกค้าดังกล่าวหมายรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียง  
(ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการท าธุรกรรมของลูกค้าทุกรายทุกทอด 
(ข) วัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรมของลูกค้า   
(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรมของลูกค้า ไม่ว่าการท าธุรกรรมดังกล่าวจะกระท าผ่านบริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่


ลูกค้าท าธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่ลูกค้าซื้อขายด้วย  


(ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ด าเนินการสั่งซื้อขายเพื่อบุคคลอ่ืนหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ 
(Omnibus Account) ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะแจ้ง จัดหา จัดท าและให้ข้อมูลตาม (ก) ถึง (ค) ของบุคคลอ่ืนซึ่งเป็น
ลูกค้าที่แท้จริงทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ด าเนินการเช่นนั้น 


พร้อมทั้งจัดท าค าชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่ บริษัทฯ  ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ ส านักหัก
บัญชี หน่วยงานก ากับดูแล หรือบุคคลที่มีสิทธิร้องขอข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวในกรณีที่บริษัทฯ  ก.ล.ต. คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียน
หลักทรัพย์ ส านักหักบัญชี หน่วยงานก ากับดูแล หรือบุคคลที่มีสิทธิร้องขอข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้มีการร้องขอ หรือ
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวก าหนด 


20. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย 
20.1 ลูกค้าตกลงจะช าระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย รวมถึ งค่าบริการในอัตราที่บริษัทฯ ก าหนดในเอกสารธุรกรรมที่


เกี่ยวข้อง หรือตามที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นครั้งคราวไป โดยค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนนั้น ให้รวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียงจ านวนเงินที่บริษัทฯ พึงต้องช าระให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
ส านักหักบัญชีหรือหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืนๆ และลูกค้าตกลงช าระเงินประเมิน เงินเรียกเก็บ ภาษีและอากรแสตมป์ที่
เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับหรือเกิดขึ้นจากข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ซึ่งบริษัทฯ เข้าท าใน
นามของลูกค้า และค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในการบังคับภาระผูกพันใดๆ ของลูกค้าตาม
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ข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน โดยลูกค้าตกลงช าระค่าธรรมเนียมให้บริษัทฯ ตามวิธีการ 
เง่ือนไข และระยะเวลาที่บริษัทฯ ก าหนด 


20.2 ลูกค้าต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ก าหนดในข้อ 20.1 ให้แก่บริษัทฯ ทันที โดยจะต้องช าระเป็นเงินที่สามารถโอน
ต่อไปได้โดยไม่มีข้อจ ากัด การช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทฯ จะต้องช าระให้กับบริษัทฯ ณ ที่อยู่ของบริษัทฯ 
และภายในระยะเวลาและวิธีการที่บริษัทฯ แจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจะต้องไม่มีการหักหรือหัก ณ 
ที่จ่ายใดๆ  


20.3 หากลูกค้าไม่ช าระเงินจ านวนใดให้แก่บริษัทฯ เม่ือถึงก าหนด บริษัทฯ มีสิทธิคิดดอกเบี้ยบนจ านวนเงินที่ค้างช าระได้ในอัตรา
ที่บริษัทฯ ได้ตกลงไว้กับลูกค้า และในกรณีที่ไม่มีการตกลงกันดังกล่าว ให้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ของลูกค้าเป็นอัตรา
เท่ากับอัตราที่บริษัทฯ แจ้งต่อลูกค้าครั้งล่าสุดโดยให้บริษัทฯ มีดุลพินิจในการก าหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวเท่าที่
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาต ทั้งนี้ ในการค านวณดอกเบี้ยดังกล่าว ให้คิดตามจ านวนวันที่ถัดจากวันที่ก าหนด
ช าระตามวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานทางธนาคารและให้ค านวณโดยนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระเงินจ านวนดังกล่าวจนถึงวันที่
บริษัทฯ ได้รับช าระเงินจากลูกค้าจนครบถ้วน 


20.4 ค าบอกกล่าวช าระหนี้หรือค าบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทฯ ที่ลงนามโดยกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนที่มี
อ านาจของบริษัทฯ ที่ระบุจ านวนเงินที่ถึงก าหนดต้องช าระโดยลูกค้า ให้ถือเป็นหลักฐานเบื้องต้นของค าบอกกล่าวช าระหนี้
หรือค าบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง 


20.5 ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงกฎหมายภาษีของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) รวมทั้งข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้าท า
กับหน่วยงานของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA))  ที่จะต้องหักภาษี หรือหักเงินจากจ านวนเงินใดๆ หรือการช าระเงินใดๆ ที่บริษัทฯ 
จะต้องช าระให้แก่ลูกค้า ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิด าเนินการหักภาษี หรือหักจ านวนเงินดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะไม่มี
หน้าที่รับผิดชอบชดเชยภาษี หรือจ านวนเงินดังกล่าวให้แก่ลูกค้าเพ่ิมเติม  


20.6 ในกรณีที่ลูกค้ามีหน้าที่ตามกฎหมาย (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงกฎหมายภาษีของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) ที่จะต้องหักภาษี หรือหักเงินจากจ านวนเงินใดๆ จาก
ค่าธรรมเนียม หรือการช าระเงินใดๆ ที่ลูกค้าจะต้องช าระให้แก่บริษัทฯ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้แก่บริษัทฯ ทราบถึงภาระดังกล่าว 
และจะต้องรับผิดชอบช าระจ านวนเงินในส่วนที่หักออกดังกล่าว เพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับช าระเงินเต็ม
จ านวน เสมือนมิได้มีการหักภาษี หรือหักจ านวนเงินใดๆ และจะต้องน าส่งหลักฐานให้แก่บริษัทฯ เพ่ือแสดงว่าลูกค้าได้ช าระ
ภาษีและน าส่งภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นแล้ว 


20.7 จ านวนเงินและอัตราทั้งหลายที่ระบุไว้ในเอกสารธุรกรรมเป็นจ านวนที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) นอกจากนี้ คู่สัญญาฝ่าย
ที่ได้รับการช าระเงินจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องจัดเตรียมใบก ากับภาษีให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อเป็นหลักฐานการ
เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแบบและข้อความที่ก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากร 


21. ข้อก ำหนดอื่นๆ 
21.1 ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามวิธีการที่บริษัทฯ ก าหนด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในเอกสารการเปิด


บัญชีลูกค้าหรือข้อมูลใดๆ ที่ลูกค้าได้แจ้งมายังบริษัทฯ ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าในการติดต่อและผูกพัน
ตนระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ บริษัทฯ จะยึดถือข้อมูลใดๆ ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ 
เห็นสมควร บริษัทฯ มีสิทธิตรวจสอบรายละเอียด และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ และ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับบัญชีของลูกค้า  


21.2 ลูกค้าตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อก าหนด และ วิธีปฏิบัติที่บริษัทฯ และ/หรือเจ้าของข้อมูลจะก าหนดหรือได้แจ้ง
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ ได้โดยประกาศแก้ไขเพิ่มเติมไว้
ในเว็บไซต์ 


21.3 ในการช าระหนี้หรือการด าเนินการใดๆ ในบัญชีของลูกค้าให้กระท าโดยใช้เงินสกุลบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ถูกต้องตาม
กฎหมายของประเทศไทยในขณะนี้ หรือสกุลเงินอ่ืนใดที่บริษัทฯ อาจก าหนดเพ่ิมเติมในภายหลัง โดยลูกค้าตกลงและยินยอม
ช าระหนี้ใดๆ ที่ลูกค้ามีอยู่กับทางบริษัทฯ ตามวิธีการ เงื่อนไข และภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ ก าหนด 
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ในกรณีที่จะต้องด าเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนเงินระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินต่างประเทศ ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ 
ด าเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือใช้อัตราแลกเปลี่ยนของสถาบันการเงินที่บริษัทฯ เป็นผู้ก าหนดได้ ลูกค้าตกลงยอมรับ
ความเสี่ยงใดๆ ต่อผลขาดทุน ความสูญเสีย หรือความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนเงินสกุล
หนึ่งไปเป็นเงินในอีกสกุลหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นในบัญชีของลูกค้า 


21.4 ในกรณีที่ลูกค้าน าเช็ค และ/หรือ ตราสารอื่นใด มาวางไว้แก่บริษัทฯ โดยมีเจตนาให้บริษัทฯ นับเป็นเงินสดนั้น บริษัทฯ จะถือ
ว่าเช็ค และ/หรือ ตราสารอ่ืนใดนั้นเป็นเงินสดก็ต่อเม่ือบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค และ/หรือ ตราสารอ่ืนใดนั้นได้
เสียก่อน โดยบริษัทฯ จะถือว่าเช็ค และ/หรือ ตราสารอ่ืนใดเป็นเงินสดได้ในวันที่บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินหรือขึ้นเงินได้
แล้ว นอกจากนี้ ในกรณีที่ลูกค้าโอนเงินจากบัญชีของลูกค้าที่เปิดไว้กับสถาบันการเงินอ่ืนมายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะถือว่าเป็น
เงินสดก็ต่อเม่ือการโอนเงินดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์และบริษัทฯ ได้รับเงินนั้นๆ แล้วเท่านั้น 


21.5 บริษัทฯ มีสิทธิยึดหน่วงหรือหักกลบลบหนี้ในเงิน หลักทรัพย์ หลักประกัน และทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าที่บริษัทฯ ยึดถือไว้ ไม่
ว่าจะเป็นการยึดถือไว้เพื่อเก็บรักษาหรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนก็ตาม เพื่อใช้เป็นหลักประกันและภายใต้บังคับของสิทธิยึด
หน่วงทั่วไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเพื่อหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (ทั้งในและต่างประเทศ) ทั้งนี้ จนกว่าลูกค้าจะช าระหนี้
ให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน 


21.6 ในกรณีที่บัญชีของลูกค้าไม่มีการท ารายการ และ/หรือมีทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหลักประกัน ในบัญชีของ
ลูกค้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ก าหนด บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรักษาบัญชี
ตามอัตราที่บริษัทฯ ก าหนดเป็นคราวๆ โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีอ านาจหักเงินจากบัญชีของบริษัทเพ่ือลูกค้าหรือ
บัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) ทั้งนี้ เว้นแต่ลูกค้าจะได้ช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ 
บริษัทฯ ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถหัก
เงินหรือลูกค้าไม่ช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ บริษัทฯ อาจใช้ดุลพินิจที่
จะปิดบัญชีใดๆ ของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ และในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าที่เหลือเป็นเงินสด (หลังจาก
หักค่าท าธุรกรรม ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ รวมถึงหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทฯ จนครบถ้วนแล้ว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน
การคืนเงินสดดังกล่าวโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้า หรือโดยเช็ค (แล้วแต่กรณี) ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ 
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น (หากมี)  


22. กำรสละสิทธิ 
การที่ลูกค้า หรือบริษัทฯ ไม่ได้เรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามเอกสารธุรกรรม หรือเรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ปฏิบัติตามเอกสารธุรกรรมล่าช้า ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ หรือการได้รับการชดใช้ หรือสละซึ่งข้อก าหนดใดๆ ในเอกสาร
ธุรกรรม 


23. กำรโอนสิทธิ 
 ข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นประโยชน์และผูกพันบริษัทฯ ลูกค้า รวมถึงผู้รับโอนและผู้สืบสิทธิของ บริษัทฯ และลูกค้า 


อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจะโอนหรือจ าหน่าย สิทธิ หน้าที่และ/หรือภาระผูกพันตามข้อก าหนดและเงื่อนไขมิได้ หากไม่ได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน และการโอนที่ขัดกับข้อก าหนดนี้จะไม่มีผลสมบูรณ์  


24. กฎหมำยท่ีใช้บังคับและอนุญำโตตุลำกำร 
24.1 ข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย 
24.2 ในกรณีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ 


รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าบริษัทฯ หรือลูกค้าอาจยื่นค าร้องต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. เพ่ือขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการแล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนด โดยส่งค าบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า 
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-ข้อก าหนดเพ่ิมเติมฉบับน้ีจะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าท าธุรกรรมน้ีเท่าน้ัน- 
 


ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งตัวแทน/นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 
1. ข้อควำมเบี้องต้น 


1.1 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมนี้ท าขึ้นเพ่ือก าหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการ
เป็นตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 


1.2 ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งตัวแทน/นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสดฉบับน้ี จะใช้บังคับระหว่ำง
บริษัทฯ และลูกค้ำทันที เมื่อ (ก) ลูกค้ำมีค ำส่ังซื้อขำยหลักทรัพย์มำยังบริษัทฯ ไม่ว่ำจะด้วยวิธีทำงโทรศัพท์ 
อินเทอร์เน็ต หรือผ่ำนทำงเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำไม่ว่ำจะใน
รูปแบบท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตำม โดยลูกค้ำยอมรับและตกลงผูกพันตำมตำมเงื่อนไขในข้อก ำหนดและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน และเอกสำรธุรกรรมต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ท้ังน้ี บริษัทฯ มีสิทธิในกำรปฏิเสธกำรให้บริกำร หำกบริษัทฯ พบว่ำลูกค้ำไม่มีควำมเหมำะสมเพียงพอในกำรท ำ
ธุรกรรม หรือกำรให้บริกำรของบริษัทฯ อำจขัดหรือแย้งต่อกฎหมำย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของ 
บริษัทฯ โดยลูกค้ำไม่มีสิทธิเรียกร้องให้  บริษัทฯ รับผิดต่อควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกกำรปฏิเสธกำรให้บริกำร
ของบริษัทฯ  เว้นแต่กรณีท่ีเกิดขึ้นโดยกำรจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของบริษัทฯ กรรมกำร พนักงำน 
ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่ำท่ีควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นจริง 


1.3 ข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อก ำหนด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งตัวแทน/นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์” รวมถึงเอกสารอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของ
เอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงท ากับบริษัทฯ 
(“ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน”) 


2. ค ำจ ำกัดควำม 
2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ค าดังต่อไปนี้ให้มี


ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้ 
(ก) “ซื้อ” ให้หมายความรวมถึง การจองซ้ือหลักทรัพย์ด้วย  
(ข) “บัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์” หรือ Securities Trading Account หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดกับ 


บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ตาม 
(ค) “หลักทรัพย์” หมายถึง หลักทรัพย์ตามประเภทที่ระบุไว้ในพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และให้หมายความรวมถึงแต่ไม่จ ากัด


เฉพาะตราสารหนี้อ่ืนๆ หรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม และตราสารหรือสิทธิอ่ืนใดตามที่ก าหนด
ไว้ในหรือที่ได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ค าว่า “หลักทรัพย”์ ให้
หมายรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการออกและเสนอขาย ดอกผล เงินปันผลและสิทธิอ่ืนๆ ของหลักทรัพย์นั้นๆ ด้วย 


(ง) “เอกสำรกองทุนรวม” หมายถึง คู่มือผู้ลงทุน หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 
ข้อมูลภาษีหรือเงื่อนไข ภาระและประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเอกสารอ่ืนใดที่เกี่ยวกับหรือใช้ในการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องได้จัดท าขึ้นแล้วรวมถึงรายละเอียดในใบค าสั่งซื้อ ขายคืน 
และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 


3. กำรแต่งตั้ง 
3.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอ านาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้า รวมทั้งให้มี


อ านาจแต่งตั้งตัวแทนช่วง ในการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ในทุกกรณีไม่ว่าในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึง
การซื้อขาย การจ าหน่าย จ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ หรือการด าเนินการเกี่ยวกับหลักประกัน 
ตลอดจนท าการช าระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ช าระและรับช าระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และ
ค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การจ าหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ของ
ลูกค้า การรับและ/หรือการปฏิบัติตามค าสั่งของลูกค้าไม่ว่าด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร และค าสั่งอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัทฯ ภายในวงเงินซ้ือขาย การ
เปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องเพ่ือการซื้อ  ขายคืน  หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและรายการต่างๆ ที่
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เกี่ยวเนื่องกับหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และบริษัทฯ ตกลงรับท าการเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าในการด าเนินการต่างๆ 
ข้างต้นให้แก่ลูกค้า ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึง
ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้ 


3.2 ลูกค้าตกลงให้สัตยาบันและยอมรับที่จะผูกพันในการใดๆ ที่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนช่วงได้กระท าไปในฐานะตัวแทน/
นายหน้าของลูกค้าตามข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
แต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้ 


3.3 เว้นแต่จะได้มีการตกลงระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าเป็นอย่างอ่ืน ลูกค้าจะต้องท าการซื้อขายหลักทรัพย์หรือด าเนินการใดๆ 
เกี่ยวกับหลักทรัพย์ผ่านทางบัญชีเพื่อการท าธุรกรรมเท่านั้น 


4. กำรส่งมอบและกำรช ำระเงิน 
4.1 ลูกค้าตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ให้บริษัทฯ เพ่ือการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขาย และลูกค้าตกลงช าระเงินแก่บริษัทฯ เพ่ือการช าระ


เงินค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินจากบัญชีของบริษัทเพ่ือลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับ
บริษัท (ตามแต่กรณี) เต็มตามจ านวนที่ลูกค้าจะต้องช าระเพ่ือการช าระเงินค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อ หรือน าหลักทรัพย์จากบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไปส่งมอบในกรณีที่ลูกค้าสั่งขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อให้บริษัทฯ สามารถท าการส่งมอบ
หลักทรัพย์และช าระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ได้ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องโดย
ลูกค้าตกลงรับทราบว่าการด าเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อก าหนด ระยะเวลา และเง่ือนไขที่บริษัทฯ ก าหนด และบริษัทฯ 
จะไม่ด าเนินการช าระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นบางส่วน (Partial Settlement) 


4.2 ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์มาส่งมอบให้แก่บริษัทฯ เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์เม่ือมีการขายหลักทรัพย์ 
หรือไม่สามารถช าระเงินส าหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ข้อ 4.1 ข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
(ก) ในกรณีของการขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิด าเนินการซื้อหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบตามราคาที่บริษัทฯ เห็นสมควร 


และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าวจากบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคาร
เพ่ือตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) แล้วด าเนินการส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของลูกค้า 
และน าเงินที่ได้รับมานั้นเครดิตเข้าในบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท 
(ตามแต่กรณี) หรือบริษัทฯ อาจด าเนินการยืมหลักทรัพย์ในนามของลูกค้าเพื่อส่งมอบและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการยืมหลักทรัพย์หรือการจัดหาหลักประกัน หรือบริษัทฯ อาจด าเนินการยืมหลักทรัพย์ใดๆ 
ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในการด าเนินการดังกล่าวบริษัทฯ มีสิทธิด าเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือบอกกล่าว
ให้ลูกค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจากลูกค้า  


(ข) ในกรณีของการซื้อหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิยอมรับการส่งมอบหลักทรัพย์ และเรียกเก็บเงินจากบัญชีของบริษัทเพื่อ
ลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) เต็มตามจ านวนที่ลูกค้าจะต้องช าระส าหรับ
ค่าใช้จ่ายใดๆ อันเนื่องมาจากหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อไว้ โดยบริษัทฯ อาจด าเนินการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่
บริษัทฯ เห็นสมควร และน าเงินที่ได้รับเครดิตเข้าในบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพ่ือตัดบัญชีอัตโนมัติ
กับบริษัท (ตามแต่กรณี) ทั้งนี้ ในการด าเนินการดังกล่าวบริษัทฯ มีสิทธิด าเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือบอกกล่าวให้
ลูกค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจากลูกค้า 


ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ จะเรียกเก็บจากบัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อ
ตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) และส าหรับจ านวนเงินที่ลูกค้ายังค้างช าระอยู่นั้นจะถือว่าเป็นหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ
แล้วในวันนั้น ซึ่งลูกค้าต้องช าระค่าปรับตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และดอกเบี้ยแก่บริษัทฯ ตามอัตราดอกเบี้ยที่
บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป โดยบริษัทฯ จะค านวณดอกเบี้ยไปจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับช าระหนี้ครบถ้วนแล้ว 


4.3 นอกเหนือไปจากกรณีตามข้อ 4.1 ในกรณีที่ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ ด าเนินการช าระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
กองทุนรวมโดยให้บริษัทฯ น าเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้าก าหนดเพื่อการ
บริหารผลตอบแทน หรือให้บริษัทฯ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้าก าหนดเพื่อน าเงินไปช าระค่าซื้อหลักทรัพย์
ของลูกค้า หรือในกรณีที่ลูกค้ามีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมที่ใช้ในการช าระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ
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มีค าสั่งในภายหลังตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ ด าเนินการช าระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนรวมดังกล่าว เว้นแต่ลูกค้าจะมี
ค าสั่งเป็นอย่างอื่น การช าระค่าซื้อขายหลักทรัพย์จะเป็นไปดังต่อไปน้ี 
(ก) ในการช าระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ ด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ี


ลูกค้าก าหนด และน าเงินท่ีได้รับมาช าระค่าซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า ในกรณีท่ีเงินท่ีได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เพียง
พอท่ีจะช าระค่าซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงว่าลูกค้ายังคงมีภาระผูกพันต้องช าระค่าซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯให้เพียงพอกับ
มูลค่าหลักทรัพย์ที่ซ้ือท้ังจ านวนตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 4.1  


(ข) ในกรณีลูกค้าขายหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ น าเงินท่ีได้รับจากการขายหลักทรัพย์ทั้งจ านวนมาซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมท่ีลูกค้าก าหนด 


ในกรณีท่ีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนปฏิเสธค าสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีลูกค้าก าหนด ลูกค้ารับทราบว่า  บริษัท
ฯ จะด าเนินการช าระราคารายการซื้อขายหลักทรัพย์ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 4.1 
ลูกค้าตกลงว่าบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทและบัญชีธนาคารท่ีลูกค้าใช้ในการรับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมท่ีลูกค้าก าหนดกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต้องเป็นบัญชีเดียวกัน ในกรณีท่ีต่อมาภายหลังลูกค้ามีการเปล่ียนแปลง
บัญชีธนาคารท่ีลูกค้าใช้ในการรับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีลูกค้าก าหนดกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ลูกค้าต้องแจ้งเปล่ียนแปลงข้อมูลต่อบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอเปล่ียนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท ซึ่ง
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อเมื่อลูกค้าได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ ถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวแล้วเท่าน้ัน 
ลูกค้ารับทราบว่าการด าเนินการเพื่อการช าระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนรวมโดยวิธีการตามข้อ 4.3 น้ี มีค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
อาทิเช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมในการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปน้ีจะรวมเรียกว่า “ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ผ่ำนกองทุน”) ลูกค้าตกลงยินยอมให้
บริษัทฯ หักเงินในบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทเพื่อช าระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินการช าระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่านกองทุนน้ันได้ 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีลูกค้าก าหนด หากภายหลังการขายคืนหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุนของลูกค้าท่ีเหลืออยู่มี
จ านวนน้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนขั้นต่ าท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องถือไว้ตามท่ีเอกสารกองทุนรวมก าหนด (ถ้ามี) ลูกค้าตกลงยินยอมให้
บริษัทฯ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีลูกค้าก าหนดท่ีเหลือท้ังหมดและให้โอนเงินท่ีได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้า
บัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทต่อไป 


5. กำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ 
5.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ อาจท ารายการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้ ท้ังในฐานะตัวการหรือใน


ฐานะตัวแทน บริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ถืออยู่ และ/หรือท่ีบริษัทฯ เป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าของผู้อื่นให้กับ
ลูกค้าได ้


5.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีท่ีเป็นการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใดๆ การช าระค่าซื้อหรือรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ลูกค้าได้มอบหมายและแต่งต้ังบริษัทฯ ให้เป็นตัวแทนและผู้รับมอบอ านาจของลูกค้าในการกระท าการท้ังหลายข้างต้นตาม
ขอบอ านาจท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบอ านาจในเรื่องน้ีถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนท่ีเกี่ยวข้อง ลูกค้าได้รับทราบ อ่านและเข้าใจ
เอกสารกองทุนรวม และยอมรับว่าการเพิ่ม/ลดทรัพย์สินของกองทุนรวม การคืนผลประโยชน์ของกองทุนรวม การส่งมอบทรัพย์สินของ
กองทุนรวมและการจัดท าและจัดส่งรายงานต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมท้ังกรณีอื่นๆ จะต้องอยู่ภายใต้
ข้อก าหนดและเงื่อนไขของเอกสารกองทุนรวมด้วย ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจค าเตือนและการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ เช่น ความเสี่ยง
ของการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น และตกลงยินยอม
ผูกพันตนและปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของเอกสารกองทุนรวมดังกล่าวทุกประการ 
ลูกค้ารับทราบว่าการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหน่ึงๆ อาจไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในกรณีท่ีลูกค้าและบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม หรือเกินกว่าหลักเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายก าหนด 


5.3 ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทฯ ประกาศก าหนดเป็น
ครั้งคราวไป 
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รำยงำนกำรเปิดเผยควำมเส่ียง 
รายงานฉบับนี้จัดเตรียมขึ้นเพื่อช่วยให้ท่านมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการท าธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ (รวมถึง 


การขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง) และท่านควรเข้าใจในภาระภาษีที่เกิดขึ้นจากการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวครบถ้วนดีแล้ว 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านควรปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษี เกี่ยวกับการท าธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์
ดังกล่าว 


โดยการเข้าท าข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ถือว่าลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจในข้อความที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ ก่อนที่จะเริ่มท าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ แหล่งกลางซ้ือขายหลักทรัพย์อ่ืนใด 


ในการซื้อขายหลักทรัพย์อาจมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ และความเสี่ยงในเรื่องของการขาดทุนก็
เป็นสิ่งที่เป็นสาระส าคัญ ท านองเดียวกับราคาของหลักทรัพย์ซึ่งมีความผันผวน และอาจท าให้ราคาหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งไม่มีมูลค่าเลย 
ดังนั้น ท่านจึงต้องพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนี้   นอกจากนี้ ท่านควรเข้าท ารายการซื้อขายต่อเม่ือท่านได้เข้าใจถึงลักษณะและขอบเขตของสิทธิ 
ภาระผูกพัน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนเสียก่อน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งท่านไม่สามารถที่จะใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้หลังวันที่หมดอายุ  นอกจากนี้ ท่านควรต้องพิจารณาด้วยว่ารายการซื้อขายนั้นๆ เหมาะสมกับท่าน
หรือไม่อย่างไร  โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การลงทุนและสถานะทางการเงินของท่านเอง รวมทั้ง ควรปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายธุรกิจ 
และภาษีของท่านก่อนท าธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ อีกทั้งท่านได้รับทราบถึงลักษณะความเสี่ยงต่างๆ อันอาจเกิดได้จากการขายหลักทรัพย์
โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง เช่น ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์ ความเสี่ยงอันอาจเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และการขายหลักทรัพย์โดยไม่
มีหลักทรัพย์ในครอบครองนี้ 


ส าหรับบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นที่ก าหนดให้คนไทยเป็นผู้ถือและคนไทยที่ถือหุ้นที่ก าหนดให้บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือนั้น บุคคลดังกล่าว
อาจไม่มีสิทธิในการลงทะเบียนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าวในนามของตนได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือกรรมสิทธิ์ของบุคคล ต่างด้าว
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์นั้นๆ และในกรณีที่หุ้นนั้นไม่ได้ลงทะเบียนในชื่อของบุคคลดังกล่าว บุคคลดังกล่าวก็จะไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ใดๆ 
จากผู้ออกหลักทรัพย์นั้น อันได้แก่ เงินปันผล และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น และส าหรับบุคคลที่กระท าการใดๆ เพ่ือประโยชน์ของ
บุคคลต่างด้าวในการรับสิทธิดังกล่าวอาจได้รับโทษทางอาญา และหากท่านเป็นบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นที่ก าหนดให้คนไทยเป็นผู้ถือ หรือเป็นคน
ไทยที่ถือหุ้นที่ก าหนดให้บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ ท่านต้องยอมรับถึงบรรดาความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการถือครองหุ้นดังกล่า ว อีกทั้ง
ต้องยอมรับด้วยว่า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์      หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด  ไม่สามารถช่วยเหลือท่านไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ 
เพ่ือให้ท่านได้มาซึ่งสิทธิใดๆ ในหุ้นดังกล่าวจากผู้ออกหลักทรัพย์ 


นอกจากนี้ บรรดาทรัพย์สินและมูลค่าของทรัพย์สินในบัญชีของท่านนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน
คุ้มครองเงินฝากหรืออยู่ภายใต้การคุ้มครองจากหน่วยงานรัฐบาลอ่ืนใด หรือการประกันภัยใดๆ 


ส าหรับผู้ถือบัญชีมาร์จิ้น (ระบบเครดติบาลานซ์) นอกเหนือจากความเสี่ยงข้างต้น  ท่านได้รับแจ้งและรับทราบถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 
 การกู้ยืมเงินเพ่ือการลงทุน ถือได้ว่าเป็นการด าเนินการอย่างหนึ่งเพื่อเพิ่มผลทางการเงิน วิธีการที่จะท าให้ได้รับก าไรจาก
การเพิ่มผลทางการเงินนั้น ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนดังกล่าวจะต้องสูงกว่าต้นทุนของเงินที่กู้ยืมมา นอกจากนี้ 
กลวิธีในการเพิ่มผลทางการเงินก็อาจท าให้เกิดผลก าไรหรือขาดทุนในการลงทุนก็ได้ ทั้งนี้ หากต้องการผลตอบแทนทาง
การเงินสูงมากเท่าใด ความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลก าไรหรือผลขาดทุนก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น 


 มูลค่าของหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกัน จะถูกท าการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามราคาปิดของหลักทรัพย์นั้นๆ ซึ่งการ
ปรับปรุงมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจจะส่งผลให้อ านาจซ้ือของท่านเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ 


รายงานฉบับนี้ มิได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยบรรดาความเสี่ยงและแง่มุมที่เป็นสาระส าคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ
ท าธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือแหล่งกลางซ้ือขายหลักทรัพย์อ่ืนใด 







 
 


ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน 28/69 


-ข้อก าหนดเพ่ิมเติมฉบับน้ีจะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าท าธุรกรรมน้ีเท่าน้ัน- 
 


ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
1. ข้อควำมเบื้องต้น 


1.1 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมนี้ท าขึ้นเพ่ือก าหนดเง่ือนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการ
เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทฯ จะให้บริการแก่ลูกค้า 


1.2 ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำฉบับน้ี จะใช้บังคับระหว่ำงบริษัทฯ 
และลูกค้ำ ทันที เมื่อ (ก) ลูกค้ำมีค ำส่ังซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำมำยังบริษัทฯ ไม่ว่ำจะด้วยวิธีทำงโทรศัพท์ 
อินเทอร์เน็ต หรือผ่ำนทำงเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำไม่ว่ำจะใน
รูปแบบท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตำม โดยลูกค้ำยอมรับและตกลงผูกพันตำมเงื่อนไขในข้อก ำหนดและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน และเอกสำรธุรกรรมต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ท้ังน้ี บริษัทฯ มีสิทธิในกำรปฏิเสธกำรให้บริกำร หำกบริษัทฯ พบว่ำลูกค้ำไม่มีควำมเหมำะสมเพียงพอในกำรท ำ
ธุรกรรม หรือกำรให้บริกำรของบริษัทฯ อำจขัดหรือแย้งต่อกฎหมำย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของ
บริษัทฯ โดยลูกค้ำไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดต่อควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกกำรปฏิเสธกำรให้บริกำร
ของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีท่ีเกิดขึ้นโดยกำรจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของบริษัทฯ กรรมกำร พนักงำน 
ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ   โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่ำท่ีควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นจริง 


1.3 ข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อก ำหนดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับกำรแต่งตั้งตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ” รวมถึงเอกสารอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร
ธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงท ากับบริษัทฯ 
(“ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน”) 


2. ค ำจ ำกัดควำม 
2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ค าดังต่อไปนี้ให้มี


ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้  
(ก) “กำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ” หมายถึง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การจับคู่ค าสั่งซื้อและค าสั่งขาย


ซึ่งด าเนินการโดยบริษัทฯ และได้รับการยืนยันจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและส านักหักบัญชี 
(ข) “จ ำนวนกำรถือครองสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำสูงสุด” (Position Limit) หมายถึง จ านวนฐานะสัญญาซื้อขาย


ล่วงหน้าแบบหนึ่งแบบใดหรือหลายแบบรวมกันที่ลูกค้าพึงถือครองหรือที่ลูกค้าพึงมีภาระหนี้สิน ตลอดจนมีค าสั่งซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยังไม่ได้มีการส่งมอบหรือช าระเงินหรือที่ลูกค้าพึงมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบโดย
ประการอ่ืนต่อบริษัทฯ ได้ ตามที่บริษัทฯ ก าหนด ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการก าหนดจ านวนการถือครองสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าสูงสุดเป็นมูลค่าตัวเงินหรือจ านวนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดที่ถือครองได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของ
บริษัทฯ ในการก าหนดจ านวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว 


(ค) “ฐำนะสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ” หมายถึง ภาระผูกพันหรือสิทธิของบุคคลหนึ่งอันเนื่องมาจากการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 


(ง) “ทรัพย์สินของลูกค้ำ” หมายถึง ทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ซึ่งบริษัทฯ ยอมรับให้เป็น
ทรัพย์สินของลูกค้า และเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เป็นทรัพย์สินของลูกค้า 
(1) ทรัพย์สินที่บริษัทฯ ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อเป็นหลักประกันหรือประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่


ลูกค้าได้ซื้อขายไว้ 
(2) ก าไรหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของลูกค้าอันเนื่องมาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า 
(3) ใบรับของคลังสินค้า ใบตราส่งหรือตราสารอื่นใดที่แสดงสิทธิในทรัพย์สินที่บริษัทฯ ถือไว้เพ่ือลูกค้า เพ่ือประโยชน์


ในการส่งมอบหรือเนื่องมาจากการรับมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า 
(4) เงินสด หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกค้าเพ่ือการช าระราคาสินค้าที่จะรับมอบตามสัญญาซือ้


ขายล่วงหน้าของลูกค้า หรือที่บริษัทฯ ได้รับไว้เพื่อลูกค้าอันเนื่องมาจากการส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของลูกค้า 
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(5) เงินที่เหลือจากการขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทฯ ถือไว้เพื่อลูกค้า อันเนื่องมาจากการผิดข้อก าหนดและ
เง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าฉบับนี้ของลูกค้า 


(6) ทรัพย์สินอ่ืนใดที่มีสภาพคล่องตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
(จ) “ล้ำงฐำนะสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ” (Close Out) หมายถึง การปลดสิทธิและภาระหนา้ที่ตามสัญญาซื้อขายลว่งหนา้


ที่มีอยู่ให้หมดไปโดยการเข้าท าความตกลงขึ้นใหม่เพื่อเป็นการล้างผลของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียง การเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ซึ่งมีผลในทางตรงกันข้าม หรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามที่ส านักหัก
บัญชีก าหนด ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการส่งมอบและการช าระเงินที่ถึงก าหนดช าระแล้วซึ่งคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้อง
ด าเนินการกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว 


(ฉ) “เวลำปิดท ำกำรซื้อขำยภำคปกติ” หมายถึง เวลาปิดท าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภาคบ่าย (Afternoon 
Session) ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก าหนด 


(ช) “หลักประกัน” (Margin) หมายถึง หลักประกันในรูปของเงินสด พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือทรัพย์สินอ่ืนใด
ตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดให้เป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามข้อก าหนด
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านี้ของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้ยอมรับให้เป็นหลักประกัน 
และเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เป็นหลักประกัน 


(ซ) “หลักประกันเร่ิมต้น” (Initial Margin) หมายถึง จ านวนหลักประกันขั้นต่ าที่ลูกค้าต้องวางไว้หรือมอบให้เพื่อการซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตราและมูลค่าที่บริษัทฯ ก าหนด ทั้งนี้ การก าหนดอัตราและมูลค่าของหลักประกัน
เร่ิมต้นดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว 


(ฌ) “หลักประกันรักษำสภำพ ” (Maintenance Margin) หมายถึง จ านวนหลักประกันขั้นต่ าที่ลูกค้าต้องด ารงไว้
ตลอดเวลาเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตราและมูลค่าที่บริษัทฯ ก าหนด ทั้งนี้ การก าหนดอัตราและ
มูลค่าของหลักประกันรักษาสภาพดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว 


3. กำรรับทรำบและควำมเข้ำใจของลูกค้ำ 
ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า 
3.1 ในกรณีที่บริษัทฯ ให้ข้อมูล ค าปรึกษาหรือค าแนะน าใดๆ บริษัทฯ ไม่ได้ให้ค ายืนยัน ค ารับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับ


ผลตอบแทน ผลก าไรหรือขาดทุนจากการลงทุน ความเหมาะสมหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุน  ความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลหรือค าแนะน าที่ให้ดังกล่าว หรือผลทางภาษีจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า   
(ก)  การให้ค าปรึกษาของบริษัทฯ นั้นเป็นการให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีกับ


บริษัทฯ และมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกค้าสามารถประเมินการลงทุนและตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองเท่านั้น  
(ข)  ลูกค้าไม่ได้ยึดถือหรืออาศัยข้อมูล ค าแนะน าหรือการสื่อสารใดๆ ของบริษัทฯ ในลักษณะเป็นค าปรึกษาที่เกี่ยวกับการ


ลงทุนหรือค าแนะน าให้เข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
(ค)  ข้อมูลที่ให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ อาจแตกต่างไปจากค าปรึกษาที่ให้แก่ลูกค้า และ  
(ง)  ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับข้อมูลการลงทุนเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เองหรือการลงทุนของกรรมการ 


พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ 
3.2 บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือ บริษัทในเครือแห่งใดแห่งหนึ่งของบริษัทฯ (ถ้ามี) 


อาจมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และอาจมีความประสงค์ที่จะเข้าท าการซื้อขายสัญญาซื้อขายลว่งหน้าซึ่งเป็นสัญญาตาม
รายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทฯ ด าเนินการในนามของลูกค้า ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ
และขอรับความยินยอมจากลูกค้า 


3.3 บริษัทฯ อาจโอนบัญชีของลูกค้าไปยัง  
(ก)  บัญชีอ่ืนของลูกค้า (ถ้ามี) ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทฯ จะเป็นผู้ด าเนินการหรือจัดการบัญชีของลูกค้าดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม  
(ข)  บัญชีของบริษัทฯ หรือ  
(ค)  บัญชีของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายอ่ืนซึ่งเป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและส านักหัก


บัญชี โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงอ่ืน หรือค าสั่งที่ลูกค้าได้ให้ไว้ ในกรณีตามข้อ (ค) นี้ให้บริษัทฯ 
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หลุดพ้นจากภาระหน้าที่ของบริษัทฯ ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนด
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ เม่ือได้มีการโอนบัญชีของลูกค้า 


3.4 ภายใต้บังคับของกฎหมาย บริษัทฯ อาจมีดุลพินิจที่จะพิจารณาไม่รับการโอนหรือจัดสรรสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ตัวแทนซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายอ่ืนจะได้โอนหรือจัดสรรให้แก่บริษัทฯ ซึ่งหากบริษัทฯ ได้พิจารณาตัดสินใจยอมรับการโอน
หรือการจัดสรรสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว จากตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายอื่น ให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รายการนั้นๆ มีผลผูกพันลูกค้าในทันทีที่บริษัทฯ ได้รับการโอนหรือจัดสรรสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวเพื่อการส่งมอบ
และ/หรือการช าระเงิน ไม่ว่าจะได้มีการยืนยันจากลูกค้าแล้วหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่จ าต้องรับผิดในบรรดาความ
เสียหาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการโอนหรือจัดสรรสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว เว้นแต่
เป็นกรณีที่เกิดขึ้นจากการจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทน
ของบริษัทฯ 


3.5 บริษัทฯ อาจด าเนินการ หรือมีค าสั่งให้บุคคลภายนอกด าเนินการเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในนามของลูกค้า และบริษัทฯ อาจแบ่งค่าธรรมเนียมหรือจ านวนเงินอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบุคคลดังกล่าว ตามที่บริษัทฯ เห็นว่า
เหมาะสมและเท่าที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัทฯ รวมทั้งกรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ ไม่จ าต้องรับผิดต่อ
ลูกค้าส าหรับการกระท าหรือการงดเว้นกระท าใดๆ ของบุคคลภายนอกที่จัดการแทนลูกค้า เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นจากการ
จงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวกับการจัดจ้าง การมอบหมายหรือมีค าสั่งต่อ
บุคคลภายนอกในการจัดการแทนลูกค้าดังกล่าว 


3.6 ลูกค้าไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือส านักหักบัญชีแต่อย่างใด และการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าจะด าเนินการผ่านทางบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่ว่าในการเข้าท ารายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น บริษัทฯ ได้
กระท าการตามค าสั่งเพื่อหรือในนามของลูกค้า 


3.7 ลูกค้าได้รับเอกสารดังต่อไปนี้จากบริษัทฯ และรับรองว่าบริษัทฯ ได้อธิบายถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าแล้ว 
(ก) เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง (Risk Disclosure Statement) หรือเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเฉพาะ 


(Product Risk Disclosure Statement) ที่บริษัทฯ ได้จัดท าตามที่กฎหมายก าหนดให้บริษัทฯ ต้องส่งให้แก่ลูกค้าตาม
พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 


(ข) เอกสารชี้แจงการเปิดบัญชีเพ่ือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
3.8 เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งเอกสารหรือรายงานใดๆ การค านวณมูลค่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยการปรับมูลค่าให้


สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริง การค านวณมูลค่าหลักประกัน การเรียกและวางหลักประกัน หรือการอ่ืนใดอันจ าเป็นต่อ
การปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ และ/หรือ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้นหลังเวลาปิดท าการซื้อขายภาคปกติ เป็นการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้นในวันท า
การถัดไป 


4. จ ำนวนกำรถือครองสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำสูงสุด (Position Limit) 
4.1 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะก าหนดจ านวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดส าหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบหนึ่งแบบใด


หรือหลายแบบรวมกัน ที่ลูกค้าอาจก่อหนี้และภาระผูกพันต่อบริษัทฯ ในระยะเวลาใดๆ ในดุลพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ 
มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงจ านวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ในเวลาใดก็ได้โดย
ไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ การก าหนดจ านวนการถือครอง
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าดังกล่าว ไม่เป็นการจ ากัดความรับผิดของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงภายใต้ข้อก าหนดและ
เง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินหรือที่เกี่ยวเนื่องกับข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้านี้ 
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4.2 ลูกค้าตกลงว่ามูลค่าของหนี้และภาระผูกพันทั้งหมดที่ลูกคา้อาจก่อขึ้นหรือมีอยู่กับบริษัทฯ ภายใต้ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ ไม่ว่าส าหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบหนึ่งแบบใดหรือหลายแบบ
รวมกันจะต้องไม่เกินจ านวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด 


4.3 บริษัทฯ จะค านวณมูลค่าฐานะสัญญาซื้อขายของลูกค้าทุกวันท าการ ณ เวลาปิดท าการซื้อขายภาคปกติด้วยการปรับมูลค่า
ให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริง (Mark to Market) ตามแนวทางและวิธีการที่บริษัทฯ ก าหนดและเท่าที่กฎหมายที่
เกี่ยวข้องอนุญาต 


4.4 บริษัทฯ อาจตรวจสอบฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่คงค้างอยู่กับบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร และในกรณีที่ฐานะ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีจ านวนเกินกว่าจ านวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ ไม่
ว่าในเวลาใดๆ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาสุทธิหรือปรับ (Netting) ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า 
ปฏิเสธค าสั่งของลูกค้า เรียกหลักประกันเพิ่ม ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดที่มีขึ้นตามข้อก าหนดและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ 
หรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างที่บริษัทฯ พิจารณาว่าเหมาะสมเพ่ือให้ลูกค้ามีจ านวนการถือครองสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าตามที่บริษัทฯ ก าหนด โดยการด าเนินการของบริษัทฯ ดังกล่าวให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง และลูกค้า
ตกลงว่าลูกค้าจะไม่คัดค้านการด าเนินการของบริษัทฯ และจะไม่เรียกร้องความเสียหายหรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก
บริษัทฯ แต่อย่างใด 


5. หลักประกัน 
5.1 เพื่อเป็นประกันการช าระหนี้และการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงมอบหลักประกันเริ่มต้น 


(Initial Margin) และหลักประกันเพ่ิมเติมอ่ืนใดให้แก่บริษัทฯ ในจ านวน อัตรา รูปแบบ วิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ 
ก าหนดและอาจเรียกร้องจากลูกค้าเป็นครั้งคราว โดยอยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ในการก าหนดเรียกร้อง
หลักประกันเอาจากลูกค้า โดยหลักประกันที่ลูกค้าตกลงส่งมอบให้กับบริษัทฯ นั้น จะต้องเป็นหลักประกันที่ปราศจาก
ข้อจ ากัดหรือเง่ือนไข และสุทธิซึ่งไม่มีการหักลดใดๆ ทั้งสิ้น และหลักประกันที่บริษัทฯ ก าหนดหรือเรียกเอาจากลูกค้าดังกล่าว
อาจเป็นหลักประกันส าหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบหนึ่งแบบใดหรือหลายแบบรวมกันก็ได้ ลูกค้าตกลงว่าลูกค้าไม่มีสิทธิ
ที่จะยกเลิก เพิกถอนหรือขอรับคืนหลักประกันดังกล่าว เว้นแต่บริษัทฯ จะตกลงเป็นประการอ่ืน 


5.2 บริษัทฯ จะค านวณมูลค่าหลักประกันทุกวันท าการ ณ เวลาปิดท าการซื้อขายภาคปกติตามแนวทางและวิธีการที่บริษัทฯ 
ก าหนดและเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาต 


5.3 ลูกค้าตกลงว่าลูกค้าจะด ารงอัตราหรือมูลค่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว้
ตลอดเวลา และหาก ณ เวลาปิดท าการซื้อขายภาคปกติของวันท าการใดๆ อัตราหรือมูลค่าของหลักประกันของลูกค้ามีอัตรา
หรือมูลค่าลดลงน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดก็ตาม ลูกค้าตกลงที่จะจัดหาและส่งมอบ
หลักประกันเพิ่มเติมให้กับบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ เรียกร้อง โดยลูกค้าจะต้องวางหลักประกันเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ ร้องขอ
ดังกล่าวก่อนเวลาปิดท าการซื้อขายภาคปกติไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงในวันท าการถัดจากวันที่หลักประกันของลูกค้ามีอัตรา
หรือมูลค่าลดลงน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพและบริษัทฯ ได้เรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้
หลักประกันของลูกค้ามีอัตราหรือมูลค่าไม่ต่ ากว่าอัตราหรือมูลค่าหลักประกันเริ่มต้น 


5.4 บริษัทฯ อาจเรียกร้องให้ลูกค้ามอบหลักประกันเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ ในระหว่างวันท าการซื้อขายส าหรับสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแต่ละประเภทหรือบางประเภทในจ านวนอัตราหรือมูลค่าและภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ ก าหนดโดยการพิจารณา
ก าหนดดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว 


5.5 ภาระหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องส่งมอบและวางหลักประกันให้กับบริษัทฯ จะสิ้นสุดลงเม่ือข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้สิ้นผลผูกพนั 
และลูกค้าได้ช าระเงินทั้งหมดที่พึงต้องช าระให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน และลูกค้าไม่มีภาระหน้าที่ใดๆ ที่ยังค้างอยู่กับบริษัทฯ 


6. กำรส่งมอบและกำรช ำระเงิน 
6.1 ลูกค้าต้องช าระเงินหรือส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตาม


ภาระหน้าที่ในการช าระเงินหรือส่งมอบสินค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามที่ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
ส านักหักบัญชี หรือกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนดต่อไป 
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6.2 การช าระเงินภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ลูกค้าช าระเงินในวันที่ครบก าหนดช าระ ในมูลค่า ณ วันก าหนดช าระเงิน
ดังกล่าว ณ สถานที่ที่บริษัทฯ ก าหนด โดยเงินที่ช าระจะต้องเป็นเงินที่สามารถโอนต่อไปได้โดยไม่มีข้อจ ากัด และไม่มีการหัก
ทอนใดๆ  ตามวิธีการที่เป็นหลักปฏิบัติในการช าระเงินในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและส านักหักบัญชี เว้นแต่บริษัทฯ จะ
ก าหนดเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีการส่งมอบสินค้าภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่ใช่การช าระเงิน) ลูกค้าจะต้อง
ส่งมอบสินค้าในวันที่ครบก าหนด โดยปราศจากข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขใดๆ และไม่มีการหักทอนตามวิธีการที่เป็นหลักปฏิบัติ
ส าหรับภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและส านักหักบัญชี เว้นแต่บริษัทฯ ก าหนดเป็นประการอ่ืน 


7. กำรด ำเนินกำรเมื่อมีกำรผิดนัด 
7.1 เม่ือเกิดเหตุแห่งการผิดนัด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 11.3 ของ


ข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ซึ่งรวมถึงการด าเนินการดังต่อไปนี้  
(ก) ยกเลิก ปฏิเสธหรือเพิกถอนค าสั่งที่ยังไม่ได้ด าเนินการ หรือสั่งให้มีการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามค าสั่งนั้น 
(ข) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทั้งหมดที่ท าขึ้นตามข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้าน


การเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ 
7.2 เม่ือเกิดเหตุแห่งการผิดนัดและบริษัทฯ ด าเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทั้งหมดที่ท าขึ้นตามข้อก าหนด


และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าฉบับนี้ตามข้อ 7.1 (ข) ให้บริษัทฯ เลิกและช าระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดที่มีขึ้นตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าฉบับนี้ 


7.3 เม่ือมีการเลิกและช าระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดที่มีขึ้นตามข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้าน
การเงนิ รวมถึงข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ 
(ก) คู่สัญญายังไม่จ าต้องช าระเงินหรือด าเนินการส่งมอบใดๆ ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้าน


การเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ที่มีการบอกเลิกและ
ช าระบัญชี และให้ภาระผูกพันในการช าระเงินหรือส่งมอบของคู่สัญญาภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ที่มี
การบอกเลิกและช าระบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินการช าระหนี้ในข้อ 7.3 นี้  


(ข) เม่ือมีการเลิกและช าระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้บริษัทฯ ท าการค านวณจ านวนหรือมูลค่าของสิทธิภาระหน้าที่
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีต่อกันภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ที่มีการบอกเลิกและช าระบัญชีดังต่อไปนี้ในทันทีที่
สามารถจะด าเนินการได้ภายหลังจากที่มีการเลิกและช าระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (1) ให้บริษัทฯ ค านวณหา
จ านวนต้นทุน ผลขาดทุนหรือก าไรทั้งหมด ภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทฯ มีข้อผูกพันต้องส่งมอบหรือช าระ
เงินให้กับลูกค้าเพื่อการช าระหนี้หากมิได้มีการบอกเลิกหรือช าระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละสัญญาดังกล่าว 
และ (2) ให้บริษัทฯ ค านวณหาจ านวนของต้นทุน ผลขาดทุนหรือก าไรทั้งหมด ภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทฯ 
จะมีสิทธิได้รับการส่งมอบหรือช าระเงินจ านวนดังกล่าวจากลูกค้าเพื่อการช าระหนี้หากมิได้มีการบอกเลิกหรือช าระ
บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละสัญญา ทั้งนี้ บนสมมุติฐานว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนแต่ละข้อที่
เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้พิจารณาถึงราคาตลาดที่ประกาศหรือราคาที่ก าหนด
เป็นทางการโดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือส านักหักบัญชีในวันที่ท าการค านวณหรือวันที่ถัดจากวันที่ท าการ
ค านวณตามความเหมาะสม 


(ค) หากผลจากการค านวณที่ได้ในข้อ 7.3 (ข) (1) สูงกว่าผลจากการค านวณที่ได้ในข้อ 7.3 (ข) (2) ให้ถือว่าส่วนต่างดัง
กล่าวคือผลขาดทุนจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหากผลจากการค านวณที่ได้ในข้อ 7.3 (ข) (2) สูง
กว่าผลจากการค านวณที่ได้ในข้อ 7.3 (ข) (1) ให้ถือว่าส่วนต่างคือผลก าไรจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 


(ง) ภายหลังจากการค านวณในข้อ (ข) และ (ค) ให้บริษัทฯ รวมผลก าไรหรือขาดทุนที่ค านวณได้จากการค านวณในข้อ (ข) 
และ (ค) ทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นจ านวนยอดสุทธิจ านวนเดียวที่ลูกค้าพึงต้องจ่ายให้แก่บริษัทฯ หรือจ านวนที่บริษัทฯ 
พึงต้องจ่ายให้แก่ลูกค้า (“มูลค่ำในกำรล้ำงฐำนะสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ” หรือ Close Out Amount”) 







 
 


ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน 33/69 


(จ) หากจ านวนยอดสุทธิของมูลค่าในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจ านวนบวก (Positive Amount) ให้ลูกค้ามี
หน้าที่จะต้องจ่ายเงินจ านวนดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ และหากจ านวนยอดสุทธิของมูลค่าในการล้างฐานะสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเป็นจ านวนติดลบ (Negative Amount) ให้บริษัทฯ มีหน้าที่จะต้องจ่ายเงินจ านวนดังกล่าวให้แก่ลูกค้า ณ สิ้น
วันท าการถัดจากการเลิกและช าระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงมูลค่าในการ
ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิได้รับช าระเงิน ในทันทีหลังจากที่ท าการค านวณแลว้
เสร็จ 







 
 


ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน 34/69 


กำรเปิดเผยควำมเส่ียงจำกกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
ลูกค้าตกลงรับทราบว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยง และลูกค้าจะเข้าท ารายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า


ต่อเม่ือลูกค้าได้เข้าใจถึงหลักการรายละเอียดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและพิจารณาไตร่ตรองโดยรอบคอบแล้วว่าการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าเหมาะสมกับประสบการณ์ ฐานะการเงิน วัตถุประสงค์ แหล่งเงินทุน และปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องของตน นอกจากนี้ ลูกค้าควรจะ
เข้าใจเงื่อนไขและรายละเอียดข้อก าหนดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งลูกค้าจะเข้าท าการซื้อขายและผูกพันตน เช่น ประเภทหรือชนิดของ
สินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง (Underlying Assets/Variables) ขนาดของสัญญา (Contract Size/Unit/Multiplier) ประเภทของสัญญา อาทิ พุท 
ออปชั่น (Put Options) หรือคอล ออปชั่น (Call Options) และเงื่อนไขในการใช้สิทธิ เป็นต้น ว่าเหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่
พิจารณาไว้หรือไม่ โดยลูกค้าควรค านึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะ และผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดที่ลูกค้ามีหน้าที่ต้องช าระ นอกจากนี้ ลูกค้ารับทราบว่าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
นั้น ลูกค้าอาจประสบปัญหาการขาดทุนเกินกว่าจ านวนที่ลูกค้าได้ฝากไว้กับบริษัทฯ   


 ควำมเส่ียงเกี่ยวกับหลักประกัน  การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงสูง โดยในกรณีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิว
เจอร์สนั้น จ านวนหลักประกันเบื้องต้น (Initial Margin) ที่วางไว้มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากตลาดการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าอาจมีโอกาสได้รับผลก าไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็น
จ านวนมากภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่ในทางกลับกัน ลูกค้าอาจได้รับผลกระทบอย่างมากจากการวางหลักประกันที่วางไว้หรือจะได้
วางไว้กับบริษัทฯ ซึ่งลูกค้าอาจต้องรับภาระการขาดทุนจากการวางหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันรักษาสภาพใดๆ ที่ลูกค้าวางไว้กับ
บริษัทฯ เพ่ือรักษาฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตนอย่างไม่จ ากัด  และหากตลาดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเคลื่อนไหวในทาง
ตรงกันข้ามกับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า หรือส่งผลให้อัตราหลักประกันเพ่ิมสูงขึ้น บริษัทฯ อาจเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกัน
รักษาสภาพเพิ่มเติมภายในระยะเวลาอันสั้นเพื่อการรักษาฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถวางหลักประกัน
เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ ก าหนด บริษัทฯ อาจด าเนินการล้างสถานะของลูกค้า และอาจส่งผลให้ลูกค้าต้องรับภาระการ
ขาดทุน นอกจากนี้ ลูกค้ายังคงต้องรับผิดต่อจ านวนเงินส่วนที่ขาดอยู่ให้ครบถ้วนด้วย  นอกจากนี้ ในกรณีที่ลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าไม่ว่าด้วยตนเองหรือผ่านบุคคลอ่ืนเกินกว่าจ านวนที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก าหนด และลูกค้าไม่ด าเนินการล้างฐานะ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ บริษัทฯ อาจด าเนินการล้างฐานะของลูกค้าและอาจส่งผลให้ลกูค้าต้องรับภาระขาดทนุ
อย่างไม่จ ากัด โดยบริษัทฯ อาจก าหนดมาตรการในเรื่องจุดบังคับขาย (Force Close) เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา
แต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่หาก
มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงจนถึงจุดบังคับขาย บริษัทฯ จะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาท าการซื้อขาย ซึ่งหาก
ลูกค้าไม่น าหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไขหรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิที่จะ
ด าเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซ่ึงลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้ นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้านั้นเช่นกัน 


 ในส่วนของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นนั้น ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นได้รับค่าพรีเม่ียมจากผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
และมีภาระผูกพันที่จะต้องท าตามสัญญาหากผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องวางเงินหลักประกัน 
(Margin) โดยหากผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังไม่ได้ท าการล้างฐานะ เม่ือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิ ผู้ขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าจะต้องช าระเงินเท่ากับจ านวนเงินที่ค านวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ 
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement) หรือ ในกรณีที่สามารถด าเนินการ
ได้ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าฉบับนี้ ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องท าการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา (Physical Delivery) 
โดยต้องจ่ายหรือรับเงินส าหรับสินค้าอ้างอิงที่ท าการรับ และส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่ก าหนดไว้ในสัญญา และกรณี
ที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้ก าไรเท่ากับค่าพรีเม่ียม ด้วยเหตุที่ผู้ซื้ อ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นมีผลขาดทนุจ ากัดสงูสุดเท่ากับค่าพรีเม่ียมนั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นจึงไม่ต้องวางหลักประกนั
ใดๆ คงจ่ายช าระพรีเม่ียมเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นนั้น อาจมีผลขาดทุนไม่จ ากัดในลักษณะเดียวกับ
การซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ดังนั้น ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น จึงต้องวางทรัพย์สินไว้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเช่นเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นก็มีโอกาส
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ได้รับผลขาดทุนเป็นจ านวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินมูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับบริษัทฯ ได้ กรณีที่ราคาตลาดของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไป 


 นอกจากนี้ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นนั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น
สามารถเลือกที่จะล้างฐานะ (Offset) หรือใช้สิทธิ (Exercise) หรือปล่อยให้สัญญาหมดอายุลง ในกรณีที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเลือก
ที่จะใช้สิทธิ ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้รับเงินเท่ากับจ านวนเงินที่ค านวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่า
ของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement) 
หรือในกรณีที่สามารถด าเนินการได้ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
แต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องท าการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา (Physical Delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินส าหรับสินค้าอ้างอิงที่ท าการรับ และส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่
ก าหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ซื้อจะมีผลขาดทุนเท่ากับค่าพรีเม่ียม 


 ควำมเส่ียงจำกกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ในการส่งค าสั่งใดๆ เพ่ือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือจ ากัดผลขาดทุน เช่น 
ค าสั่งซื้อขายประเภท Stop Loss หรือ Stop Limit เป็นต้น อาจไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจากสภาวะของตลาดการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าและการปฏิบัติงานของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและส านักหักบัญชี  รวมถึงการรวมประเภทของสถานะ (Combinations of 
Position) อาจมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับการมีสถานะ Long หรือ Short อย่างเดียว นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ของราคาซื้อขายปกติระหว่าง
ผลประโยชน์ที่ลูกค้าควรจะได้รับ (Underlying interest) กับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่มีอยู่จริง และภายใต้สถานการณ์บาง
สถานการณ์รายละเอียดคงค้างของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจมีการปรับเปลี่ยนโดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือส านักหักบัญชี 
เพ่ือให้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่ลูกค้าควรจะได้รับ   


 การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ มีความเสี่ยงแตกต่างจากการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าในประเทศ และในบางกรณีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ มีความ
เสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศ 


 ควำมเส่ียงจำกกำรจ ำกัดสถำนกำรณ์ซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  บริษัทฯ จะมีการก าหนดจ านวนการถือครองสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Position Limit) ในกรณีที่ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเกินกว่าจ านวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทฯ  
ก าหนด บริษัทฯ อาจพิจารณาด าเนินการดังต่อไปนี้ได้ (1) หักกลบฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า (2) ปฏิเสธค าสั่งของลูกค้า (3)  
เรียกให้มีการวางหลักประกันเพ่ิมเติม (4) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส าหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดๆ หรือทั้งหมดของลูกค้า หรือ 
(5) ด าเนินการใดๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ดังนี้ลูกค้าอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้างอยู่จนครบ
ก าหนดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ 


 ควำมเส่ียงจำกกำรไม่สำมำรถล้ำงฐำนะสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ก่อน
วันครบก าหนดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ว่าด้วยเหตุเนื่องจากตลาดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขาดสภาพคล่อง หรือ ตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสั่งงดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือด้วยเหตุอื่น ลูกค้าอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าคงค้างอยู่จนสัญญาครบก าหนดได้ 


 ควำมเส่ียงจำกระบบคอมพิวเตอร์ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยทั่วไปจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
จัดล าดับค าสั่งซื้อขาย การส่งค าสั่งซื้อขาย การจับคู่ค าสั่งซื้อขาย การจดทะเบียนหรือการล้างการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ระบบ
คอมพิวเตอร์อาจได้รับการรบกวนหรือไม่สามารถใช้การได้เป็นการชั่วคราว  ดังนั้น ความสามารถในการชดเชยผลขาดทุนของลูกค้าอาจมี
อย่างจ ากัดขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส านักหักบัญชี หรือสมาชิกรายอ่ืน  การ
จ ากัดความสามารถดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามสถานการณ์ ลูกค้าควรปรึกษาบริษัทฯ ในรายละเอียด นอกจากนี้ การที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งค าสั่งซ้ือขายได้ตามที่ลูกค้ามีค าสั่ง 


 ควำมเส่ียงจำกปัจจัยท่ีไม่เกี่ยวข้องกับตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Off-Exchange Risk) บริษัทฯ อาจกระท าการเป็น 
Counterparty ของลูกค้าในการท าธุรกรรมภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ ทั้งนี้ การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีอยู่ การประ เมิน
มูลค่า (Assess the Value) การก าหนดราคายุติธรรม (Fair Price) หรือการประเมินความเสี่ยง อาจเป็นการยากหรือไม่สามารถกระท าได้ 
การท าธุรกรรมโดยมีปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจได้รับการก ากับดูแลไม่เข้มงวดหรือมีการก ากับดูแลโดย
หน่วยงานอื่น ลูกค้าจึงควรศึกษาและเข้าใจถึงกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเข้าใจความเสี่ยงที่อาจมีขึ้นได้ 
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 ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียน การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ผลก าไรและผลขาดทุนสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจได้รับผลกระทบจากการผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนใดๆ ที่ระบุว่าต้องมีการ
แปลงเป็นอัตราแลกเปลี่ยนอีกอัตราหนึ่ง 


 ควำมเส่ียงจำกกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง การท าธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า และ/หรือ
บริษัทฯ ในการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้นลูกค้าจึงควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากบริษัทฯ หรือหน่วยงานก ากับดูแล
ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ นอกจากนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส านักหักบัญชี ก.ล.ต.  คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงาน ก.ล.ต. 
อาจสั่งการให้บริษัทฯ จ ากัดฐานะสัญญาหรือสั่งห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่มให้แก่ลูกค้า ปิดบัญชีซื้อขาย รวมทั้งอาจสั่งให้ล้างฐานะสัญญา
ได้ หากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือท าให้หรือน่าจะท าให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ตรงต่อ
สภาพปกติของตลาดหรือลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า หรือลูกค้าไม่ด าเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดท าค าชี้แจงหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดควา มส าคัญผิดใน
สาระส าคัญแก่บริษัทฯ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส านักหักบัญชี หรือส านักงาน ก.ล.ต. ในกรณีตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส านักหัก
บัญชี หรือส านักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ นอกจากนี้ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน อาจสั่งให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ
ส านักหักบัญชี งดการซื้อขาย จ ากัดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการรักษา
ความม่ันคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือด ารงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบการซื้อขายและการช าระหนี้ในตลาดซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
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-ข้อก าหนดเพ่ิมเติมฉบับน้ีจะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าท าธุรกรรมน้ีเท่าน้ัน- 
 


ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรซื้อขำยรำยใหญ่ (Block Trade) ส ำหรับ Single Stock Futures 


1. ข้อควำมเบื้องต้น 
1.1. ข้อก าหนดเพ่ิมเติมนี้ท าขึ้นเพื่อก าหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการซื้อขาย


รายใหญ่ (Block Trade) ส าหรับ Single Stock Futures ที่บริษัทฯ จะให้บริการแก่ลูกค้า 
1.2. ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรซื้อขำยรำยใหญ่ (Block Trade) ส ำหรับ Single Stock Futures ฉบับน้ี จะใช้บังคับ


ระหว่ำงบริษัทฯ และลูกค้ำทันที เมื่อ (ก) ลูกค้ำมีค ำส่ังซื้อขำยรำยใหญ่ (Block Trade) ส ำหรับ Single Stock 
Futures มำยังบริษัทฯ ไม่ว่ำจะด้วยวิธีทำงโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่ำนทำงเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ และ (ข) 
บริษัทฯ ตอบรับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำไม่ว่ำจะในรูปแบบท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตำม โดยลูกค้ำยอมรับ
และตกลงผูกพันตำมเงื่อนไขในข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน และเอกสำรธุรกรรม
ต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
ท้ังน้ี บริษัทฯ มีสิทธิในกำรปฏิเสธกำรให้บริกำร หำกบริษัทฯ พบว่ำลูกค้ำไม่มีควำมเหมำะสมเพียงพอในกำรท ำ
ธุรกรรม หรือกำรให้บริกำรของบริษัทฯ อำจขัดหรือแย้งต่อกฎหมำย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของ
บริษัทฯ โดยลูกค้ำไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดต่อควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกกำรปฏิเสธกำรให้บริกำร
ของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีท่ีเกิดข้ึนโดยกำรจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของบริษัทฯ  กรรมกำร 
พนักงำน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่ำท่ีควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นจริง  


1.3. ข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายรายใหญ่  (Block Trade) ส าหรับ Single Stock Futures นี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 
“ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรซื้อขำยรำยใหญ่ (Block Trade) ส ำหรับ Single Stock Futures” รวมถึงเอกสารอ่ืน
ใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้าน
การเงินที่ลูกค้าได้ตกลงท ากับบริษัทฯ (“ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน”)         


2. ค ำจ ำกัดควำม  
2.1. เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน  ค าดังต่อไปนี้ให้มี


ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้  
(ก) “Block Trade” (BT) หมายถึง การซื้อขายรายใหญ่ หรือ Big Lot หรือรายการ Trade Report 
(ข) “Single Stock Futures” (SSF) หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าชนิดฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับหุ้นรายตัว ที่ซื้อขายใน


ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(ค)  “TFEX” หมายถึง บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) หรือ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อ


ขายล่วงหน้าหรืออนุพันธ์ 
3. ธุรกรรม Single Stock Futures Block Trade   


3.1. ลูกค้า และ บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา Single Stock Futures โดยท ารายการผ่านกระดานซื้อขายรายใหญ่ใน TFEX 
3.2. ลูกค้าที่เปิดสถานะ Single Stock Futures Block Trade ไว้กับบริษัทฯ จะท าการปิดสถานะ Single Stock Futures Block 


Trade กับบริษัทฯ 
3.3. บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกปิดสถานะ Single Stock Futures Block Trade ให้กับลูกค้าที่เปิดสถานะ Single Stock 


Futures Block Trade ไว้กับบริษัทฯ 
3.4. บริษัทฯ จะก าหนด จ านวนการถือครองสัญญาสูงสุด (position limits) ส าหรับแต่ละ Single Stock Futures หรือทุก Single 


Stock Futures ให้ส าหรับลูกค้าแต่ละราย หรือส าหรับลูกค้าทุกรายรวมกัน  
3.5. ลูกค้าจะสั่งค าสั่งให้บริษัทฯ ส าหรับการส่งค าสั่งของ Single Stock Futures Block Trade โดยอ้างอิงถึงราคาหุ้นอ้างอิง  
3.6. บริษัทฯ จะเป็นผู้ค านวณราคาของ Single Stock Futures Block Trade โดยการใช้สูตรการค านวณตามที่บริษัทฯ ประกาศ


ก าหนด  
3.7. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการก าหนดและยืนยันว่าค าสั่งของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ถูกจับคู่  ลูกค้าไม่สามารถยกเลิก


ค าสั่งได้เว้นแต่บริษัทฯ ยินยอม 
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3.8. หากลูกค้าไม่สามารถท ารายการ Single Stock Futures Block Trade กับทางบริษัทฯ ได้ ด้วยเหตุผลซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้
จ ากัดเพียง ลูกค้าไม่มีหลักประกันส่วนเกินที่เพียงพอ หรือไม่มีวงเงินคงเหลือที่เพียงพอกับการเปิดสถานะ Single Stock 
Futures เพ่ิม  หรือลูกค้าไม่สามารถเปิดสถานะเกินกว่าจ านวนการถือครองสัญญาสูงสุด (position limits) ที่ TFEX ก าหนด
หรือที่บริษัทฯ ก าหนด ฯลฯ ลูกค้าจะชดเชยให้บริษัทฯ ส าหรับความเสียหายหรือผลขาดทุนอันเกิดจากการที่ไม่สามารถเข้า
ท ารายการหรือท าตามค าสั่งได้สมบูรณ์ รวมถึง ต้นทุนที่สมเหตุสมผลของค่าใช้จ่ายในการท ารายการและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ด้วย  


4. กำรค ำนวณรำคำของ Single Stock Futures Price  
4.1. ในการค านวณราคาของ Single Stock Futures ตอนเปิดสถานะ บริษัทฯ จะคิดรวม อัตราดอกเบี้ยขั้นต้น (Initial Interest 


Rate) และ/หรือ รายการที่เกี่ยวข้อง ที่บริษัทฯ ประกาศก าหนด 
4.2. ในการค านวณราคาของ Single Stock Futures ตอนปิดสถานะ บริษัทฯ จะคิด อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest 


Rate) และ/หรือ รายการที่เกี่ยวข้องตามช่วงเวลาที่ลูกค้าถือครองสถานะ ตามที่บริษัทฯประกาศก าหนด  
4.3. บริษัทฯ จะประกาศเงื่อนไขของ Corporate Action ส าหรับ Single Stock Futures Block Trade และอาจมีการเปลี่ยนแปลง


ได้ในอนาคต 
5. เงื่อนไขกำรส่งค ำส่ังของ Single Stock Futures Block Trade 


5.1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปิดสถานะสัญญาของลูกค้าโดยการแจ้งต่อลูกค้าโดยทันที ในกรณีดังต่อไปนี้   
(1) บริษัทฯ จ าเป็นต้องคืนหุ้นอ้างอิงที่ยืมมาจากธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  (securities borrowing and 


lending) 
(2) บริษัทฯ เห็นว่า บริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการป้องกันความเสี่ยงของสถานะ Single Stock Futures Block Trade 


ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ (Hedging disruption)  
(3) บริษัทฯ เห็นว่าหุ้นอ้างอิงอาจจะถูกหยุดการซื้อขายโดยตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตอันใกล้ จากการที่ บริษัทของหุ้น


อ้างอิง เผชิญการผิดนัดช าระหนี้ หรือ เกิดความเสียหายรุนแรง หรือ เกิดภาวะขัดข้องทางการเงิน หรือถูกหน่วยงาน
ของรัฐเข้าตรวจสอบ ฯลฯ  


5.2. จ านวนสัญญาขั้นต่ าของ Single Stock Futures ในการท ารายการ Block Trade ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ TFEX  
5.3. บริษัทฯ อาจยินยอมให้ปิดสถานะได้หากจ านวนสัญญาที่จะคงเหลืออยู่  มีจ านวนมากพอที่จะสามารถท ารายการ Block 


Trade ได้ตามกฎเกณฑ์ของ TFEX 
5.4. หาก TFEX เพิ่มจ านวนสัญญาขั้นต่ าของ Single Stock Futures ในการท ารายการ Block Trade โดยจะมีผลในวันที่มีผล


บังคับใช้ โดยอาจท าให้จ านวนสัญญา Single Stock Futures ที่ลูกค้าถืออยู่เดิมมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนสัญญาขั้นต่ าตาม
เกณฑ์การท ารายการ Block Trade ในวันที่มีผลบังคับใช้   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปิดสถานะสัญญา 1 วันท าการก่อน
วันที่มีผลบังคับใช้ เว้นแต่ลูกค้าได้เพิ่มจ านวนสถานะสัญญาจนกระทั่งมีจ านวนสัญญามากกว่าจ านวนสัญญาขั้นต่ าที่ก าลงั
จะมีผลบังคับใช้ส าหรับการท ารายการ Block Trade 


6. เงื่อนไขกำรส่งค ำส่ัง Short ของ Single Stock Futures Block Trade 
6.1. ในกระบวนการรับค าสั่งของลูกค้าส าหรับการ Short Open บริษัทฯ จะท าตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ


การขายชอร์ตของหุ้นอ้างอิง ตัวอย่างเช่น จากกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบัน บริษัทฯจะสามารถส่งค าสั่ง
ขายชอร์ตได้ในช่วงเวลาที่ตลาดเปิดท าการจับคู่ซื้อขายแบบอัตโนมัติ แต่ไม่สามารถส่งค าสั่งขายชอร์ตในช่วง Pre-opening 
และช่วง Call market (Auction) และต้องท าตามกฏ zero-plus-tick ในการส่งค าสั่งขายชอร์ต 


6.2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปิดสถานะ Short Open ของลูกค้า 1 วันท าการก่อนวัน X-Date ต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ 
XD, XR, XT, XW, XS, XM, XB ฯลฯ และ Corporate Action ตา่งๆ 


7. เงื่อนไขกำรยกเลิกค ำส่ังกำรซื้อขำยรำยใหญ่ (Block Trade) ส ำหรับ Single Stock Futures 
7.1. บริษัทฯ จะท าการยกเลิกค าสั่งในส่วนที่ยังไม่สามารถจับคู่ได้  ณ เวลาที่จบช่วงเวลาการซื้อขายภาคบ่ายของตลาด


หลักทรัพย ์(16.30 น.) (ช่วงเวลาที่ก าลังเข้าสู่ call market)  
7.2. ส าหรับค าสั่ง Long Open หรือ Long Close หลังจากจบช่วงเวลาการซื้อขายภาคบ่ายของตลาดหลักทรัพย์  (16.30 น.) 


บริษัทฯ จะรับเฉพาะค าสั่ง ATC (At-The-Close) ส าหรับหุ้นอ้างอิง 
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7.3. ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกค าสั่งของ Single Stock Futures Block Trade ถ้าบริษัทฯ แจ้งว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของหุ้น
อ้างอิงได้มีการจับคู่แล้วหรือได้มีการป้องกันความเสี่ยงแล้วตามที่เกี่ยวข้องกับค าสั่งของลูกค้า หรือบริษัทฯ ได้ยืมหุ้นอ้างอิง
มาแล้วเพื่อใช้ป้องกันความเสี่ยงตามที่เกี่ยวข้องกับค าสั่งของลูกค้า  


7.4. ในกรณีที่บางส่วนของหุ้นอ้างอิงจับคู่ได้และจ านวนสัญญาที่เกี่ยวข้องมีจ านวนพอในการเข้าท ารายการ  Block Trade  
บริษัทฯ จะเข้าจับคู่สัญญา Single Stock Futures จ านวนนี้กับลูกค้าโดยการเข้าท ารายการ Block Trade  


7.5. ในกรณีที่บางส่วนของหุ้นอ้างอิงจับคู่ได้และจ านวนสัญญาที่เกี่ยวข้องมีจ านวนไม่เพียงพอในการเข้าท ารายการ Block 
Trade บริษัทฯ จะล้างสถานะหุ้นอ้างอิงออกไป และลูกค้าจะชดเชยผลการสูญเสียที่เกิดจากการท ารายการและ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ลูกค้าอาจแก้ไขค าสั่งให้สามารถจับคู่หุ้นอ้างอิงได้จ านวนมากขึ้นเพื่อให้จ านวนสัญญาที่
เกี่ยวข้องมีจ านวนมากพอในการเข้าท ารายการ Block Trade เพ่ือป้องกันไม่ให้บริษัทฯ ล้างสถานะหุ้นอ้างอิงออกไป 


8. วันซื้อขำยสุดท้ำยของ Single Stock Futures Block Trade 
8.1. ลูกค้าที่ถือสถานะ Single Stock Futures ไปจนถึงวันซื้อขายสุดท้ายของสัญญา จะปิดสถานะของสัญญาก่อนจบช่วงเวลา


การซื้อขายภาคเช้าของตลาดหลักทรัพย์ (12.30 น.) ของวันดังกล่าว ลูกค้าอาจขอให้บริษัทฯ  ท าการ roll-over สถานะ 
Single Stock Futures ไปยังซีรีย์ที่ไกลออกไปได้  
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-ข้อก าหนดเพ่ิมเติมฉบับน้ีจะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าท าธุรกรรมน้ีเท่าน้ัน- 
 


ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)  
1. ข้อควำมเบื้องต้น 


1.1. ข้อก าหนดเพ่ิมเติมฉบับนี้ท าขึ้นเพ่ือก าหนดเง่ือนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติตา่งๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกบัการกู้ยืม
เงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย ์(Credit Balance)  


1.2. ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) ฉบับน้ี จะใช้บังคับระหว่ำงบริษัทฯ และ
ลูกค้ำทันที เมื่อ (ก) ลูกค้ำแสดงควำมประสงค์ท่ีจะใช้บริกำรกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) มำยังบริษัท
ฯ ไม่ว่ำจะด้วยวิธีทำงโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่ำนทำงเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับกำร
ให้บริกำรแก่ลูกค้ำไม่ว่ำจะในรูปแบบท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตำม โดยลูกค้ำยอมรับและตกลงผูกพันตำม
เงื่อนไขในข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน และเอกสำรธุรกรรมต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ท้ังน้ี บริษัทฯ มีสิทธิในกำรปฏิเสธกำรให้บริกำร หำกบริษัทฯ พบว่ำลูกค้ำไม่มีควำมเหมำะสมเพียงพอในกำรท ำ
ธุรกรรม หรือกำรให้บริกำรของบริษัทฯ อำจขัดหรือแย้งต่อกฎหมำย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ 
โดยลูกค้ำไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดต่อควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกกำรปฏิเสธกำรให้บริกำรของบริษัทฯ 
เว้นแต่กรณีท่ีเกิดข้ึนโดยกำรจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของบริษัทฯ กรรมกำร พนักงำน ตัวแทนหรือ
ผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่ำท่ีควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นจริง 


1.3. ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กำรกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)” รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่
ได้นิยามไว้ในข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการใหบ้ริการด้านการเงินที่ลูกคา้ได้ตกลงท ากับบรษิัทฯ (“ข้อก ำหนดและเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน”) 


2. ค ำจ ำกัดควำม 
2.1. เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ค าดังต่อไปนี้ให้มี


ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้ 
(ก) “หลักทรัพย”์ ในที่นี้หมายถึง 


(1) หลักทรัพย์จดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงหลักทรัพย์ประเภทใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นกู้ ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มี
หลักทรัพย์อ้างอิงเป็นใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 


(2) หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหุ้นจ านวนดังกล่าวยังไม่ได้จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์ 


(3) หลักทรัพย์อ่ืนใดที่จะได้มีการประกาศแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นครั้งคราว 
(ข) “หลักประกัน” ได้แก่ทรัพย์สินดังต่อไปนี้  


(1) เงินสด 
(2) หลักทรัพย์จดทะเบียน 
นอกจากนี้ยังให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินอ่ืนใดตามที่  ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศ
ก าหนดให้เป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) 
ฉบับนี้ของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและตามที่ได้มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว  ซึ่งบริษัทฯ ได้ยอมรับให้เป็น
หลักประกัน และเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เป็นหลักประกัน  


(ค) “บัญชีมำร์จิ้น หมายความว่า บัญชีที่บันทึกรายการการให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึง
รายการ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินกู้ยืมหรือสินเชื่อที่เกิดขึ้นจากการถอนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้าและค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่ลูกค้าต้องช าระให้กับบริษัทฯ  


(ง) “ซื้อ” ให้หมายความรวมถึง การจองซ้ือหลักทรัพย์ด้วย  
(จ) “อัตรำมำร์จิ้นเร่ิมต้น” (Initial Margin Rate) หมายความว่า อัตราส่วนขั้นต่ าของจ านวนเงินที่ลูกค้าต้องช าระเพื่อซื้อ


หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้าที่ลูกค้าต้องมีในบัญชีมาร์จิ้นต่อมูลค่าซื้อหลักทรัพย์รายการใดรายการหนึ่ง
ก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์รายการนั้น 
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(ฉ) “ทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้ำ” (Excess Equity) หมายความว่า ทรัพย์สินของลูกค้ารายใดรายหนึ่งในส่วนที่เกินกว่า
จ านวนที่ลูกค้าต้องด ารงไว้ตามอัตราส่วนที่บริษัทฯ ก าหนด 


(ช) “ทรัพย์สินของลูกค้ำ” หมายความว่า มูลค่าสุทธิของเงิน หลักทรัพย์ และทรัพย์สินอ่ืนที่เป็นประกันการช าระหนี้ในบัญชี
มาร์จิ้นของลูกค้ารายใดรายหนึ่ง เม่ือหักภาระหนี้ที่เกิดจากการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้ารายนั้น
แล้ว 


(ซ) “ภำระหน้ี” ให้หมายความถึง หนี้ที่เกิดจากการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ รวมค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินกู้ยืม อากรแสตมป์ ค่าปรับ ค่าไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ค่าธรรมเนียมการจดแจ้งจ าน า รวมทั้งสินเช่ือที่เกิดขึ้นจากการถอนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนใด
ที่ลูกค้าต้องช าระให้แก่บริษัทฯ 


(ฌ) “มูลค่ำซื้อ” หมายความว่า จ านวนเงินค่าซื้อหลักทรัพย์แต่ละรายการที่ซื้อจากบัญชีมาร์จิ้น ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าภาษีอ่ืนๆ ของรายการนั้นด้วย 


(ญ) “อ ำนำจซื้อ” หมายความว่า จ านวนเงินสูงสุดที่ลูกค้าอาจสั่งซื้อหลักทรัพย์จากบัญชีมาร์จิ้นได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่ง
รวมค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 


(ฎ) “มูลค่ำหลักประกันท่ีต้องด ำรงไว้” (Maintenance Margin Requirement) หมายถึง ระดับมูลค่าของทรัพย์สินรวม 
(Equity) ที่ลูกค้าต้องด ารงไว้ ซึ่งการค านวณมูลค่าของหลักประกันให้เป็นไปตามวิธีการตามที่  (1) บริษัทฯ ประกาศ
ก าหนดให้ทราบเป็นคราวๆ ซึ่งปัจจุบันอัตราต่ าสุดเท่ากับร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมด
ที่ลูกค้ามีอยู่ในบัญชีของลูกค้า หรือ (2) มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คูณด้วยอัตราที่บริษัทฯ 
หรือตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนดเป็นคราวๆ ซึ่งในกรณีที่บัญชีของลูกค้ามีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าที่ก าหนดดังกล่าวแล้ว 
ลูกค้าจะต้องน าหลักประกันมาวางเป็นประกันเพ่ิมให้ครบมูลค่าหลักประกันที่ต้องด ารงไว้ตามที่บริษัทฯ ก าหนด 
ทั้งนี ้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงอัตราดังกล่าวได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า  


(ฏ) “มูลค่ำหลักประกันข้ันต่ ำ” (Minimum Margin Requirement) หมายถึง ระดับมูลค่าของทรัพย์สินรวม (Equity) ขั้นต่ า
ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบังคับช าระหนี้ ซึ่งการค านวณมูลค่าหลักประกันขั้นต่ าจะเป็นไปตามที่  (1) บริษัทฯ จะได้ประกาศ
ก าหนดเป็นคราวๆ ซึ่งปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ก าหนดให้เท่ากับอัตราร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของมูลค่าตลาดของ
หลักทรัพย์ทั้งหมดที่ลูกค้ามีอยู่ในบัญชีของลูกค้า หรือ (2)  มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
คูณด้วยอัตราที่บริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนดเป็นคราวๆ ทั้งนี ้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงอัตรา
ดังกล่าวได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 


3. ข้อตกลงเกี่ยวกับวงเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์  
3.1. โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย์กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณา


อนุมัติวงเงินให้กู้ยืม โดยมีวงเงินกู้ยืมไม่เกินกว่าจ านวนที่ลูกค้าขอไว้ในค าขอใช้บริการเปิดบัญชีเพิ่ม  ซึ่งการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้นนี้จะถือเป็นการกู้ยืมเงินในลักษณะบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยลูกค้า
จะน าเงินมาวางเป็นประกันการช าระหนี้กับบริษัทฯ ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ และเงินที่วางประกันดังกล่าวนี้จะไม่อยู่ภายใต้
ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือสถาบันอ่ืนใดที่ท าหน้าที่รับประกันเงินฝาก โดย
ลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนจากการวางเงินประกันในส่วนที่เกินกว่าภาระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นเป็นดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์และใน
อัตราที่บริษัทฯ จะประกาศก าหนดเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ตามที่บริษัทฯ 
ประกาศก าหนด โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน 


3.2. ลูกค้าตกลงยินยอมซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบรษิัทฯ ภายในวงเงินที่ก าหนดในบัญชีมาร์จิ้นตามที่บริษัทฯ อนุมัติให้แก่ลูกค้า 


3.3. ลูกค้าตกลงรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเพ่ิมหรือลดวงเงินซื้อขาย โดยมิต้องได้รับ
ความยินยอมจากลูกค้าก่อน เม่ือบริษัทฯได้สั่งซื้อหลักทรัพย์ตามค าสั่งของลูกค้าแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้รับการส่งมอบเงินที่
กู้ยืมตามสัญญานี้แล้ว 


3.4. ลูกค้าตกลงยินยอมและรับทราบว่าลูกค้าสามารถท าค าสั่งซ้ือหลักทรัพย์ได้เพียงเท่าที่ไม่เกินกว่าวงเงินในบัญชีมาร์จิ้นที่บริษัทฯ 
ก าหนดให้ ในกรณีที่ลูกค้าท าการซื้อหลักทรัพย์ใดๆ เกินกว่าวงเงินที่ก าหนดไว้ในบัญชีมาร์จิ้น และหากบริษัทฯ ตกลงยินยอมให้
ลูกค้าท าการซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าวงเงินดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมให้ถือว่าค าสั่งซ้ือหลักทรัพย์เกินวงเงินดังกล่าวเป็นการขอ
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เพิ่มวงเงินในบัญชีมาร์จิ้น และให้ถือว่าลูกค้ายอมรับการซื้อหลักทรัพย์นั้นๆ และลูกค้าตกลงยินยอมช าระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์
ดังกล่าว โดยถือว่าเงินที่ลูกค้าได้กู้ยืมเกินกว่าวงเงินที่ก าหนดเป็นหนี้กู้ยืมเงินตามข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้ทั้งสิ้น  
ทั้งนี้ ก าหนดเวลาช าระหนี้กู้ยืมเงิน การช าระดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้ทุกประการ 


3.5. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจที่จะไม่ด าเนินการสั่งซื้อหลักทรัพย์ตามค าสั่งซึ่งเกินกว่าวงเงินในบัญชีมาร์จิ้น  
ของลูกค้า และลูกค้าสละสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งปวงอันเนื่องมาจากการไม่ด าเนินการตามค าสั่งซื้อ
หลักทรัพย์เกินวงเงินดังกล่าว 


4. หลักประกัน 
4.1. ลูกค้าตกลงที่จะกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย์ และตกลงยินยอมที่จะวางเงิน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนในบัญชีมาร์จิ้น รวมทั้งส่ง


มอบหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อผ่านบัญชีมาร์จิ้นทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ ยึดถือหลักทรัพย์ทั้งหลายที่ซื้อจากบัญชีมาร์จิ้น 
และทรัพย์สินทั้งปวงที่ลูกค้าน ามาวางกับบริษัทฯ ไว้เป็นประกันการช าระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นและหนี้อ่ืนใดของลูกค้า รวมไปถึง
ภาระหนี้ทั้งปวงที่ลูกค้ามีกับบริษัทฯ 


4.2. ประเภทของทรัพย์สินที่ลูกค้าสามารถน ามาวางเพิ่มเติมเพื่อเป็นประกันการช าระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นนั้น ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ 
จะได้ประกาศก าหนดเป็นคราวๆ ไป แต่ทั้งนี้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด 


4.3. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าวิธีการค านวณมูลค่าของหลักทรัพย์และหลักประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์/เง่ือนไขที่บริษัทฯ ก าหนด 
4.4. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัทฯ จะท าการปรับปรุงมูลค่าของหลักทรัพย์และ/หรือหลักประกันตามราคาตลาด (Mark to Market) 


และค านวณมูลค่าของหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินของลูกค้าอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกสิ้นวันท าการ ตามราคาที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทฯ ก าหนด ซึ่งการปรับปรุงมูลค่าของหลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินจะท าให้ทราบผลการเปลี่ยนแปลงอ านาจซื้อของลูกค้า ตลอดจนมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าและทรัพย์สินส่วนเกินของ
ลูกค้าที่อาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ทั้งนี ้การปรับปรุงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไข
ที่บริษัทฯ ประกาศก าหนดเป็นคราวๆ ไป 


4.5. ภายใต้บังคับข้อ 4.4. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัทฯ จะท าการเปรียบเทียบทรัพย์สินรวมของลูกค้ากับมูลค่าหลักประกันที่ต้อง
ด ารงไว้ (Maintenance Margin Requirement) ทุกสิ้นวันท าการ หากปรากฏว่าทรัพย์สินรวมของลูกค้าลดลงต่ ากว่ามูลค่า
หลักประกันที่ต้องด ารงไว้ (Maintenance Margin Requirement) บริษัทฯ จะไม่ให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์เพิ่มและลูกค้าตกลงน า
ทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพ่ิมกับบริษัทฯ ภายในวันท าการถัดไป จนท าให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่า
หลักประกันที่ต้องด ารงไว้ (Maintenance Margin Requirement) หากลูกค้าไม่น าทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมตาม
ความในวรรคก่อนภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์จะได้ก าหนดเป็นคราวๆ ไป (ซึ่งปัจจุบันมีก าหนดเวลา 5 (ห้า) 
วันท าการนับแต่วันที่บริษัทฯ เรียกให้ลูกค้าน าทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม) ลูกค้ายินยอมและรับทราบว่า บริษัทฯ มี
สิทธิที่จะเริ่มท าการบังคับช าระหนี้จากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่วางเป็นประกันได้ในวันท าการถัดไปภายในเวลาที่บริษัท
ประกาศก าหนด (ซึ่งปัจจุบันก าหนดไว้ที่เวลา 12.30 น.)  จนท าให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่า
หลักประกันที่ต้องด ารงไว้ (Maintenance Margin)  


 ทั้งนี้  บริษัทฯ จะเรียกหลักประกันประเภทใดเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ก็ได้ แต่หลักประกันที่สามารถน าไปใช้
ค านวณระดับ Maintenance Margin ได้ จะต้องเป็นหลักประกันที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือบริษัทฯ ประกาศก าหนด แต่บริษัทฯ จะไม่นับรวมมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการค านวณอ านาจซ้ือ
ของลูกค้า4.6.    ภายใต้บังคับข้อ 4.4. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัทฯ จะท าการเปรียบเทียบทรัพย์สินรวมของลูกค้ากับมูลค่า
หลักประกันขั้นต่ า (Minimum Margin Requirement) ทุกสิ้นวันท าการ หากปรากฏว่าทรัพย์สินรวมของลูกค้าลดลงจนเท่ากับ
หรือต่ ากว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ า (Minimum Margin Requirement) ลูกค้ายินยอมและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเริ่มท า
การบังคับช าระหนี้จากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่วางเป็นประกันได้ในวันท าการถัดไปภายในเวลาที่บริษัทประกาศก าหนด (ซึ่ง
ปัจจุบันก าหนดไว้ที่เวลา 15.30 น.) จนท าให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ามีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ า (Minimum Margin 
Requirement) 
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4.6. ภายใต้บังคับข้อ 4.4. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัทฯ จะท าการเปรียบเทียบทรัพย์สินรวมของลูกค้ากับมูลค่าหลักประกันขั้นต่ า 
(Minimum Margin Requirement) ทุกสิ้นวันท าการ หากปรากฏว่าทรัพย์สินรวมของลูกค้าลดลงจนเท่ากับหรือต่ ากว่ามูลค่า
หลักประกันขั้นต่ า (Minimum Margin Requirement) ลูกค้ายินยอมและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบังคับช าระหนี้จาก
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่วางเป็นประกันได้ในวันท าการถัดไป จนท าให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ามีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหลักประกัน
ขั้นต่ า (Minimum Margin Requirement) 
อย่างไรก็ตาม ลูกค้ายังคงมีหน้าที่ต้องน าทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพ่ิมตามที่บริษัทฯ เรียกเพ่ือให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้า
มีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องด ารงไว้ตามเง่ือนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนดไว้ในข้อ 4.5   
หากลูกค้าไม่น าทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มตามที่บริษัทฯ เรียกภายในระยะเวลาตามข้อ 4.5. วรรค 2 ย่อมไม่กระทบ
สิทธิของบริษัทฯ ที่จะด าเนินการตามเง่ือนไขของข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้
ต่อไป ทั้งนี้ หากมีการบังคับช าระหนี้จากหลักประกันหรือทรัพย์สินแล้วได้เงินไม่พอช าระหนี้ทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าตกลง
ยินยอมรับผิดช าระในส่วนที่ขาดให้บริษัทฯ จนครบถ้วน 


4.7. ในกรณีที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการจองซื้อหลักทรัพย์ใดๆ หากหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่
ได้วางเป็นประกันการช าระหนี้ของลูกค้า และลูกค้าได้ช าระราคาการจองซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ดังกล่าว ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ 
ยึดถือหลักทรัพย์ที่ได้รับจากการจองซ้ือดังกล่าวเป็นประกันการช าระหนี้เพิ่มเติม 


4.8. ในกรณีที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายเงินปันผลและ/หรือหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ หากหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่
ได้วางเป็นประกันการช าระหนี้ของลูกค้า ในกรณีที่ได้รับดอกผลเป็นหุ้นปันผล ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ยึดถือหุ้นปันผลดังกล่าวไว้
เป็นประกันการช าระหนี้ด้วย 


4.9. ลูกค้ารับทราบว่าในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะถอนหลักทรัพย์จากบัญชีมาร์จิ้น  และ/หรือหลักทรัพย์ที่น ามาวางเป็นหลักประกัน 
ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาทีบ่ริษัทฯ ก าหนด ทั้งนี ้ลูกค้าตกลงให้เป็นดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียง
ผู้เดียวในการที่จะให้ถอนทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ 


5. ข้อตกลงเกี่ยวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ และกำรก่อภำระหน้ีในบัญชีมำร์จิ้น 
5.1. ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทฯ จะเป็นผู้ก าหนดรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะอนุญาตให้ลูกค้าซื้อจากบัญชีมาร์จิ้นได้ พร้อมทั้งก าหนดอัตรา


มาร์จิ้นเริ่มต้นที่เหมาะสมส าหรับแต่ละหลักทรัพย์ (Multiple Margin Rate) โดยบริษัทฯ จะได้ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์พร้อม
ทั้งอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นเพื่อให้ลูกค้าทราบเป็นคราวๆ ไปภายใต้หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
ก าหนด ซึ่งลูกค้าตกลงยินยอมและรับทราบว่าบริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ
ล่วงหน้า 


5.2. ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์เป็นจ านวนที่มีมูลค่าซื้อต่ ากว่าเงินที่วางประกัน ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ หักเงินที่ลูกค้าวางเพื่อ
ช าระค่าซื้อหลักทรัพย์ได้ก่อน โดยบริษัทฯ จะหักเงินของลูกค้าเป็นจ านวนน้อยลงอย่างน้อย 10 (สิบ) บาท เพ่ือให้ลูกค้ากู้ยืมเงิน
จากบริษัทฯ ในแต่ละรายการส าหรับค าสัง่ซ้ือหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อต่ ากว่าเงินที่วางประกันนั้น และลูกค้าตกลงยินยอมให้ถือวา่
การซื้อหลักทรัพย์ทุกรายการในบัญชีมาร์จิ้น ของลูกค้าเป็นการกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย์ 


5.3. ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้นเป็นจ านวนเงินที่มีมูลค่าซื้อสูงกว่าเงินที่วางประกัน  บริษัทฯ สามารถหักเงินที่
ลูกค้าวางเพื่อช าระค่าซื้อหลักทรัพย์ก่อนได้ และหากเงินที่วางดังกล่าวไม่เพียงพอช าระค่าซื้อหลักทรัพย์ จ านวนเงินส่วนที่ขาดนี้
ให้ถือว่าลูกค้ากู้ยืมเงินจากบริษัทฯ โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ คิดดอกเบี้ยจากจ านวนหนี้ดังกล่าวได้ในอัตราสูงสุดที่
บริษัทฯ ได้ประกาศก าหนดเป็นคราวๆ โดยจะค านวณตั้งแต่วันที่ซื้อหลักทรัพย์ไปจนกว่าจะได้มีการช าระหนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้  
บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ตามที่บริษัทฯ ประกาศก าหนด โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก
ลูกค้าก่อน 


5.4. ในกรณีที่ลูกค้าท าการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านบัญชีมาร์จิ้น และลูกค้าไม่ได้ช าระราคาจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว ลูกค้าตกลง
ยินยอมให้บริษัทฯ ช าระราคาจองซื้อหลักทรัพย์นั้นแทนลูกค้า และให้ถือว่าเงินจ านวนดังกล่าวเป็นเงินที่ลูกค้ากู้ยืมจากบริษัทฯ 
ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์/เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินและข้อก าหนดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้ทุกประการ 


5.5. ในกรณีที่ลูกค้าสั่งขายหลักทรัพย์ หรือถูกบังคับขายหลักทรัพย์ หรือถูกบังคับช าระหนี้และได้รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าว 
หรือได้รับเงินในกรณีอ่ืนใด หรือการที่ลูกค้าน าเงินมาวางเพ่ิม บริษัทจะน าเงินที่ได้รับดังกล่าวมาหักหนี้เงินกู้ยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย์
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ที่มีอยู่เดิมก่อน หากจ านวนหนี้คงค้างลดต่ าลงกว่าเงินที่ลูกค้าน ามาวางเป็นประกัน ลูกค้าตกลงยินยอมให้มีจ านวนหนี้กู้ยืมเงิน
เพื่อซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวคงเหลือไว้ในบัญชีมาร์จิ้นอย่างน้อย 10 (สิบ) บาท และให้ถือว่าหลักทรัพย์ทั้งหลายในบัญชีมาร์จิ้น
ยังคงเป็นประกันการช าระหนี้กู้ยืมเงินตามข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์  (Credit Balance) นี้ทุก
ประการ 


5.6. ลูกค้ารับทราบว่าหากลูกค้าประสงค์จะท าการการถอนเงินจากบัญชีมาร์จิ้น  ลูกค้าสามารถถอนเงินจากบัญชีมาร์จิ้นได้เพียง
เท่าที่ไม่เกินกว่าจ านวนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า (Excess Equity) และหากลูกค้าประสงค์จะถอนเงินเป็นจ านวนเงินสูงกว่า
ยอดเงินคงเหลือของลูกค้า (Cash Balance) ที่ลูกค้ามีอยู่ในขณะนั้น ลูกค้าตกลงให้ถือว่าจ านวนเงินส่วนที่เกินยอดเงินคงเหลือ
เป็นการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์จากบริษัทฯ เพิ่มขึ้น โดยการถอนเงินจากบัญชีมาร์จิ้นดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ก าหนดเวลา และสัดส่วนที่จะถอนเงินได้ตามที่บริษัทฯ จะประกาศก าหนดเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่
เพียงผู้เดียวในการที่จะให้ถอนเงินจากบัญชีมาร์จิ้นหรือไม่ก็ได้ 


6. กำรช ำระหน้ีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 
6.1. ลูกค้ามีหน้าที่ต้องช าระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ พร้อมดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ประกาศก าหนด      


ภายใน 6 (หก) เดือน นับจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์รายการนั้นๆ เว้นแต่จะได้รับการขยายระยะเวลาช าระหนี้ดังกล่าวจากบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ที่จะพิจารณาขยายระยะเวลาให้
หรือไม่ก็ได้ 
ลูกค้ามีหน้าที่คืนเงินกู้ภายในระยะเวลาตามวรรคแรกให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หาก
ลูกค้ามิได้ด าเนินการช าระหนี้กู้ยืมเงินและดอกเบี้ยภายในระยะเวลาดังกล่าว  ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีอ านาจสั่งขาย
หลักทรัพย์นั้นๆ ได้ในวันเวลาและราคาที่บริษัทฯ เห็นสมควรในกรณีที่ทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า (Excess Equity) มีมูลค่าต่ า
กว่ามูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ซื้อมาโดยใช้เงินกู้ยืมตามข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์  
(Credit Balance) นี้ ลูกค้าจะใช้วิธีคืนเงินกู้โดยการขายหลักทรัพย์นั้น หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่บริษัทฯ เห็นชอบภายใต้กฎ ข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 


6.2. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ น าเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือดอกผลอ่ืนใดที่อาจเกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ หรือหลักประกันที่ลูกค้าได้
น ามาวางเป็นประกันการช าระหนี้กับบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้ครอบครองอยู่มาลดยอดหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นของลูกค้าที่มีอยู่ใน
ขณะนั้นได้ ทั้งนี้ หากมีเงินคงเหลือหลังจากการลดยอดหนี้ดังกล่าวแล้ว ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ โอนเงินคงเหลือนั้นไป
บนัทึกในบัญชีมาร์จิ้นเสมือนว่าลูกค้าได้น าเงินมาวางเป็นประกันเพ่ิมเติม 


6.3. ในกรณีที่บริษัทฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักทรัพย์จากที่อนุญาตให้ซื้อในบัญชีมาร์จิ้นได้  (Marginable) เป็น
ประเภทหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อในบัญชีมาร์จิ้น (Non-Marginable) ลูกค้ามีหน้าที่ต้องขายหลักทรัพย์ที่ถูกเปลี่ยนแปลง
ประเภทดังกล่าวเพื่อช าระหนี้ รวมถึงค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น
ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ลงในหนังสือแจ้งของบริษัทฯ  
หากลูกค้าไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาตามวรรคก่อน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ด าเนินการขายหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือ
บางส่วนและ/หรือด าเนินการใดๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และ/หรือโอน
หลักทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนไปไว้ในบัญชีอ่ืนใด และ/หรือด าเนินการอ่ืนใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร 


7. กำรแต่งตั้ง 
7.1. ในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอ านาจให้บริษัทฯ มีอ านาจกระท าการโดยทั่วไปแทน


ลูกค้าดังนี้ 
(1) ท า และ/หรือ ลงนามในหนังสือ เอกสาร สัญญา หรือตราสาร หรือด าเนินการใดๆ เช่น จดแจ้งจ าน าหรืออ่ืนใดเพื่อเป็น


ประกันการช าระหนี้ ปิดโอน ลงทะเบียน อันเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สิน ตลอดจนการซื้อขายหลักทรัพย์ 
(2) มอบอ านาจช่วงเพ่ือกระท าการใดๆ แทนลูกค้าตามอ านาจที่ให้ไว้ในสัญญานี้และเพิกถอนการมอบอ านาจช่วง 
(3) กระท าการอ่ืนใดตามที่จ าเป็นหรือสมควร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการมอบอ านาจที่ให้ไว้ในสัญญานี้ 


7.2. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบหมายให้บริษัทฯ มีอ านาจกระท าการแทนลูกค้าในการจองซื้อหลักทรัพย์หรือรับโอนหลักทรัพย์โดย
ใช้ชื่อของบริษัทฯ หรือผู้ที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้จองซ้ือ และ /หรือ ถือ หลักทรัพย์แทนลูกค้า 
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7.3. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบหมายให้บริษัทฯ มีอ านาจกระท าการแทนลูกค้าในการรับเงินปันผล และ/หรือหุ้นปันผลจากบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้น ามาวางเป็นประกันการช าระหนี้กับบริษัทฯ โดยใช้ชื่อของบริษัทฯ หรือผู้ที่บริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้
ถือหลักทรัพย์แทนลูกค้า 
 


8. ข้อตกลงอ่ืนๆ 
8.1. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าในการค านวณอ านาจซื้อของลูกค้า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทฯ จะค านวณจากทรัพย์สินส่วนเกินของ


ลูกค้า ณ ขณะนั้นต่ออัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของหลักทรัพย์ที่ลูกค้าประสงค์จะซื้อ 
กรณีที่ลูกค้าไม่มีทรัพย์สินส่วนเกิน หากบริษัทฯ ยินยอมให้ลูกค้าน าเงินมาวางเป็นประกันการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มเป็นครั้ง
คราว บริษัทฯ จะค านวณอ านาจซ้ือจากจ านวนเงินที่ลูกค้าน ามาวางไว้เฉพาะคราวนั้นๆ ทั้งนี้ เม่ือสิ้นวันท าการของวันที่ลูกค้าน า
เงินดังกล่าวมาวางไว้แล้วภายหลังจากการหักทอนบัญชี หากมีเงินคงเหลือบริษัทฯ จะท าการโอนเงินคงเหลือนั้นไปบันทึกบัญชี
มาร์จิ้นของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ เสมือนว่าลูกค้าได้น าเงินมาวางเพิ่ม หรือหากลูกค้าได้แจ้งความต้องการให้บริษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้า ณ เวลาที่น าเงินมาวางเป็นประกัน บริษัทฯ จะคืนเงินคงเหลือนั้นให้แก่ลูกค้าก็ได้  


8.2. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ หักทอนบัญชีทุกสิ้นวันท าการ โดยบริษัทฯ ค านวณจากยอดสุทธิในแต่ละวัน ซึ่งได้จากการ
เปรียบเทียบยอดเงินคงเหลือของลูกค้ากับยอดเงินกู้ยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย์  


8.3. บริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยส าหรับเงินคงเหลือของลูกค้าในส่วนที่เกินกว่าเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เพ่ือซื้อขายหลักทรัพย์ในส่วนที่เกินกว่าเงินคงเหลือของลูกค้าอย่างน้อยเดือนละ 1(หนึ่ง) ครั้ง เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 
ทั้งนี ้บริษัทฯ จะคิดค านวณและหักภาษีอากร ณ ที่จ่ายไว้ (ถ้ามี) ก่อนที่จะท าการหักทอนบัญชีระหว่างดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายกับ
ดอกเบี้ยที่จะต้องเรียกเก็บ ณ วันสิ้นเดือน และลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ หักทอนโดยวิธีปรับปรุงรายการดอกเบี้ยดังกล่าวจาก
บัญชีมาร์จิ้นของลูกค้า เสมือนว่าลูกค้าได้ถอนเงินหรือน าเงินมาเพิ่มแล้วแต่กรณี 


8.4. ลูกค้าตกลงว่า หากมีการบังคับช าระหนี้จากหลักประกันหรือทรัพย์สินแล้วได้เงินไม่พอช าระหนี้กู้ยืมเงิน ลูกค้าตกลงยินยอมรับ
ผิดช าระในส่วนที่ขาดให้กับบริษัทฯ พร้อมดอกเบี้ยจนกว่าจะครบถ้วน 


8.5. นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 19 ของข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ลูกค้าตกลงยินยอมให้
บริษัทฯ ท าการเปิดเผยหรือตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ากับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ 
จ ากัด (National Credit Bureau) 


8.6. ลูกค้าตกลงรับทราบว่า การผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) 
หรือการละเว้นการใช้สิทธิตามข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้ โดยบริษัทฯ ใน
คราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะคราวนั้นเท่านั้น 
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รำยงำนกำรเปิดเผยควำมเส่ียง 
รายงานฉบับนี้จัดเตรียมขึ้นเพื่อช่วยให้ท่านมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการท าธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ (รวมถึง 


การขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง) และท่านควรเข้าใจในภาระภาษีที่เกิดขึ้นจากการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวครบถ้วนดีแล้ว 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านควรปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษี เกี่ยวกับการท าธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์
ดังกล่าว 


โดยการเข้าท าข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ถือว่าลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจในข้อความที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ ก่อนที่จะเริ่มท าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ แหล่งกลางซ้ือขายหลักทรัพย์อ่ืนใด 


ในการซื้อขายหลักทรัพย์อาจมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ และความเสี่ยงในเรื่องของการขาดทุนก็
เป็นสิ่งที่เป็นสาระส าคัญ ท านองเดียวกับราคาของหลักทรัพย์ซึ่งมีความผันผวน และอาจท าให้ราคาหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งไม่มีมูลค่าเลย 
ดังนั้น ท่านจึงต้องพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนี้  นอกจากนี้ ท่านควรเข้าท ารายการซื้อขายต่อเม่ือท่านได้เข้าใจถึงลักษณะและขอบเขตของสิทธิ 
ภาระผูกพัน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนเสียก่อน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งท่านไม่สามารถที่จะใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้หลังวันที่หมดอายุ  นอกจากนี้ ท่านควรต้องพิจารณาด้วยว่ารายการซื้อขายนั้นๆ เหมาะสมกับท่าน
หรือไม่อย่างไร  โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การลงทุนและสถานะทางการเงินของท่านเอง รวมทั้ง ควรปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายธุรกิจ 
และภาษีของท่านก่อนท าธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ อีกทั้งท่านได้รับทราบถึงลักษณะความเสี่ยงต่างๆ อันอาจเกิดได้จากการขายหลักทรัพย์
โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง เช่น ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์ ความเสี่ยงอันอาจเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี้ 


ส าหรับบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นที่ก าหนดให้คนไทยเป็นผู้ถือและคนไทยที่ถือหุ้นที่ก าหนดให้บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือนั้น บุคคลดังกล่าว
อาจไม่มีสิทธิในการลงทะเบียนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าวในนามของตนได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือกรรมสิทธิ์ของบุคคลต่างด้าว
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์นั้นๆ และในกรณีที่หุ้นนั้นไม่ได้ลงทะเบียนในชื่อของบุคคลดังกล่าว บุคคลดังกล่าวก็จะไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ใดๆ 
จากผู้ออกหลักทรัพยน์ั้น อันได้แก่ เงินปันผล และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น และส าหรับบุคคลที่กระท าการใดๆ เพ่ือประโยชน์ของ
บุคคลต่างด้าวในการรับสิทธิดังกล่าวอาจได้รับโทษทางอาญา และหากท่านเป็นบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นที่ก าหนดให้คนไทยเป็นผู้ถือ หรือเป็นคน
ไทยที่ถือหุ้นที่ก าหนดให้บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ ท่านต้องยอมรับถึงบรรดาความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการถือครองหุ้นดังกล่าว อีกทั้ง
ต้องยอมรับด้วยว่า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด  ไม่สามารถช่วยเหลือท่านไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้
ท่านได้มาซึ่งสิทธิใดๆ ในหุ้นดังกล่าวจากผู้ออกหลักทรัพย์ 


นอกจากนี้ บรรดาทรัพย์สินและมูลค่าของทรัพย์สินในบัญชีของท่านนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน
คุ้มครองเงินฝากหรืออยู่ภายใต้การคุ้มครองจากหน่วยงานรัฐบาลอ่ืนใด หรือการประกันภัยใดๆ 


ส าหรับผู้ถือบัญชีมาร์จิ้น (ระบบเครดติบาลานซ์) นอกเหนือจากความเสี่ยงข้างต้น  ท่านได้รับแจ้งและรับทราบถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 
 การกู้ยืมเงินเพ่ือการลงทุน ถือได้ว่าเป็นการด าเนินการอย่างหนึ่งเพื่อเพิ่มผลทางการเงิน วิธีการที่จะท าให้ได้รับก าไรจาก
การเพิ่มผลทางการเงินนั้น ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนดังกล่าวจะต้องสูงกว่าต้นทุนของเงินที่กู้ยืมมา นอกจากนี้ 
กลวิธีในการเพิ่มผลทางการเงินก็อาจท าให้เกิดผลก าไรหรือขาดทุนในการลงทุนก็ได้ ทั้งนี้ หากต้องการผลตอบแทนทาง
การเงินสูงมากเท่าใด ความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลก าไรหรือผลขาดทุนก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น 


 มูลค่าของหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกัน จะถูกท าการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามราคาปิดของหลักทรัพย์นั้นๆ ซึ่งการ
ปรับปรุงมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจจะส่งผลให้อ านาจซ้ือของท่านเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ 


รายงานฉบับนี้ มิได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยบรรดาความเสี่ยงและแง่มุมที่เป็นสาระส าคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ
ท าธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือแหล่งกลางซ้ือขายหลักทรัพย์อ่ืนใด 
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-ข้อก าหนดเพ่ิมเติมฉบับน้ีจะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าท าธุรกรรมน้ีเท่าน้ัน- 


 
ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 


1. ข้อควำมเบี้องต้น 
1.1 ข้อก าหนดเพิ่มเติมนี้ท าขึ้นเพื่อก าหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการยืมและ


ให้ยืมหลักทรัพย ์
1.2 ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับน้ี จะใช้บังคับระหว่ำงบริษัทฯ และลูกค้ำทันที เมื่อ (ก) 


ลูกค้ำลงนำมในหนังสือแจ้งควำมประสงค์เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรสมัครใช้บริกำรกำรยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ และ
จัดส่งหนังสือดังกล่ำวมำยังบริษัทฯ ตำมวิธีท่ีบริษัทฯ ก ำหนด และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำไม่ว่ำ
จะในรูปแบบท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตำม โดยลูกค้ำยอมรับและตกลงผูกพันตำมตำมเงื่อนไขในข้อก ำหนด
และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน และเอกสำรธุรกรรมต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 


 ท้ังน้ี บริษัทฯ มีสิทธิในกำรปฏิเสธกำรให้บริกำร หำกบริษัทฯ พบว่ำลูกค้ำไม่มีควำมเหมำะสมเพียงพอในกำรท ำ
ธุรกรรม หรือกำรให้บริกำรของบริษัทฯ อำจขัดหรือแย้งต่อกฎหมำย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ 
โดยลูกค้ำไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดต่อควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกกำรปฏิเสธกำรให้บริกำรของบริษัทฯ 
เว้นแต่กรณีท่ีเกิดข้ึนโดยกำรจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของบริษัทฯ กรรมกำร พนักงำน ตัวแทนหรือ
ผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่ำท่ีควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นจริง 


1.3 ข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์” รวมถึงเอกสารอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงท ากับบริษัทฯ (“ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำน
กำรเงิน”) 


1. 4 ผู้ให้ยืมตกลงจะให้ยืมหลักทรัพย์ (“หลักทรัพย์ท่ีให้ยืม”) แก่ผู้ยืมเป็นคราวๆ เม่ือได้รับหลักประกันซึ่งผู้ยืมจะมอบให้ไว้และผู้ยืม
มีหน้าที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าให้แก่ผู้ให้ยืมตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและ
ให้ยืมหลักทรัพยน์ี้ 


1.5 ธุรกรรมการให้ยืมและยืมหลักทรัพย์ใดๆ และทั้งปวงระหว่างคู่สัญญา (โดยจะเรียกแยกแต่ละรายการและเรียกรวมกันหลาย
รายการว่า “กำรให้ยืมหลักทรัพย์”) นั้น ให้อยู่ภายได้บังคับของข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ 
ตามที่อาจมีการเพิ่มเติม แก้ไข หรือปรับปรุง โดยคู่สัญญาในหนังสือยืนยันธุรกรรม หลักประกันทั้งหลายที่ใด้วางไว้ตาม
ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ ให้ถือเป็นหลักประกันส าหรับสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งปวงในปัจจุบันหรือ
ในอนาคตเกี่ยวกับการให้ยืมหลักทรัพย์ 


2. ค ำจ ำกัดควำม 
2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ค าดังต่อไปนี้ให้มี


ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้ 
(ก) “กฎระเบียบ” หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบซึ่งใช้บังคับกับการให้ยืมและการ


ยืมหลักทรัพย์ ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป รวมตลอดถึงพระราชก าหนดซึ่งออกตามประมวลรัษฎากรว่าด้วย
การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2541 รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ และระเบียบอ่ืนๆ ว่าด้วยภาษี
อากร ตามที่อาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป 


(ข) “ผู้ประกอบกำร” หมายถึง นิติบุคคลใดที่ใด้ระบุไว้ในข้อ 2(3) ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ กธ. 8/2551 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และที่อาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป 


(ค) “หลักทรัพย์ ท่ีให้ยืม” หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามที่ได้นิยามหรือก าหนดไว้ให้เป็นหลักทรัพย์ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียน หรือหลักทรัพย์อ่ืนๆ 
ที่ได้รับอนุญาตให้ท าการยืมหรือให้ยืมได้ตามกฎระเบียบ โดยคู่สัญญาจะตกลงกันก าหนดหลักทรัพย์ที่ให้ยืมแต่ละ
รายการไว้ในเอกสารยืนยันรายการส าหรับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมแต่ละรายการ ทั้งนี้ การให้ยืมหลักทรัพย์อาจจัดท าขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(1) เพ่ือให้ผู้ยืมหรือบุคคลอ่ืนใดสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดการส่งมอบภายได้ธุรกรรมการขายได้ 







 
 


ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน 48/69 


(2) เพ่ือให้ผู้ยืมหรือบุคคลอ่ืนใดสามารถคืนหลักทรัพย์ภายใต้ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ก่อนหน้านั้นได้ หรือ 
(3) เพ่ือให้ผู้ยืมสามารถจะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่กฎระเบียบพึงอนุญาตให้ท าได้ 


3. ธุรกรรมท่ีจัดท ำในฐำนะตัวแทน 
3.1 ภายใต้บังคับของบทบัญญัติในข้อนี้ ผู้ให้ยืมอาจจะท าการให้ยืมหลักทรัพย์ในฐานะที่เป็นตัวแทน (ซึ่งเรียกว่า  “ตัวแทน”) ของ


บุคคลภายนอก (ซึ่งจะเรียกว่า “ตัวกำร”) ทั้งนี้ ไม่ว่าตนจะมีฐานะเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์หรือผู้จัดการลงทุนหรืออ่ืนๆ ด้วยก็ได้ 
(การให้ยืมที่ได้ท าขึ้นดังกล่าวจะอ้างถึงในข้อนี้ว่า “ธุรกรรมกำรเป็นตัวแทน”) 


3.2 ผู้ให้ยืมอาจจะเข้าท าธุรกรรมการเป็นตัวแทนได้เฉพาะในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น 
(1) เม่ือมีการระบุว่าเป็นธุรกรรมการเป็นตัวแทนในขณะเข้าท ารายการนั้น 
(2) ผู้ให้ยืมท าการให้ยืมดังกล่าวแทนตัวการรายเดียว โดยได้เปิดเผยตัวการนั้นต่อผู้ยืมแล้ว (ไม่ว่าโดยการระบุชื่อหรือการ


อ้างอิงถึงรหัสหรือเครื่องหมายบ่งช้ีตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกันให้น ามาใช้ในการอ้างอิงถึงตัวการ ที่ได้ระบุไว้นั้น) ในขณะ
ที่ตนท าการให้ยืมนั้น 


(3) ในขณะที่ท าการให้ยืม ผู้ให้ยืมมีอ านาจท าการให้ยืมและช าระหนี้ทั้งปวงของตัวการนั้นตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ใน 
ข้อ 3.4 (2) ข้างล่างนี้ แทนตัวการดังกล่าว 


3.3 ผู้ให้ยืมตกลงยอมรับว่าหากตนเข้าท าธุรกรรมการเป็นตัวแทน ตนจะแจ้งให้ผู้ยืมทราบถึงข้อเท็จจริงในทันทีที่ตนทราบ และจะ
จัดหาข้อมูลเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ยืมเม่ือผู้ยืมร้องขอตามสมควรเกี่ยวกับ 
(1) กรณีใดๆ ที่ถือเป็นการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของตัวการที่เกี่ยวข้อง หรือ 
(2) การท าผิดค ารับรองใดๆ ที่ได้ให้ไว้ในข้อ 3.5 ข้างล่างนี้ หรือกรณีหรือเหตุการณ์ใด อันยังผลให้ค ารับรองใดๆ ดังกล่าวนั้น


ไม่เป็นความจริง หากมีการให้ค ารับรองซ้ าโดยอ้างอิงถึงข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 
3.4 (1)   ธุรกรรมการเป็นตัวแทนแต่ละรายการจะเป็นธุรกรรมระหว่างตัวการที่เกี่ยวข้องกับผู้ยืมและไม่มีบุคคลใดนอกจาก


ตัวการที่เกี่ยวข้องกับผู้ยืมเป็นคู่สัญญาหรือเป็นผู้มีสิทธิหรือภาระหน้าที่ภายใต้ธุรกรรมการเป็นตัวแทนรายการนั้น อนึ่ง 
โดยไม่เป็นการจ ากัดความหมายของข้อความก่อนหน้านี้ ผู้ให้ยืมไม่จ าต้องรับผิดในฐานะตัวการในการปฏิบัติการช าระ
หนี้ภายใต้ธุรกรรมการเป็นตัวแทนรายการใด แต่ทั้งนี้ข้อความดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงความรับผิดใดๆ ของผู้ให้ยืม
ตามบทบัญญัติอื่นใดในข้อนี้ 


(2) บทบัญญัติแห่งข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ทั้งปวงจะน ามาใช้บังคับแยกต่างหากใน
ระหว่างผู้ยืมกับตัวการแต่ละรายที่ตัวแทนไดเ้ข้าท าธุรกรรมการเป็นตัวแทนรายการหนึ่งหรือหลายรายการเพ่ือตัวการนัน้ 
เสมือนว่าตัวการดังกล่าวแต่ละรายเป็นคู่สัญญาภายใต้สัญญากับผู้ยืมแยกต่างหาก โดยสัญญานั้นมีข้อความ
เหมือนกับข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ทุกประการ ยกเว้นข้อความในวรรคนี้ และเสมือนว่า
ตัวการเป็น ผู้ให้ยืมภายใต้สัญญาดังกล่าวด้วย  
ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า หากปรากฏกรณีผิดนัดหรือเหตุการณ์อันพึงถือเป็นกรณีผิดนัด หากผู้ยืมมีหนังสือบอกกล่าวแล้ว 
ให้ผู้ยืมมีสิทธิที่จะส่งหนังสือบอกกล่าวต่อตัวการเพื่อประกาศว่าเกิดกรณีผิดนัดขึ้นแล้วในส่วนที่เกี่ยวกับตัวการ หากผู้
ยืมมีหนังสือบอกกล่าวเช่นนั้นแล้วเนื่องจากกรณีดังกล่าว ให้ถือว่าได้เกิดกรณีผิดนัดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับตัวการ ในขณะ
ที่ถือได้ว่ามีการส่งหนังสือบอกกล่าวเช่นนั้น 


(3) บทบัญญัติข้างต้นนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้ข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ใน
ระหว่างผู้ยืมกับผู้ให้ยืมเกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ ที่ผู้ให้ยืมอาจจะท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ของตนเองในฐานะตัวการ 


3.5 ผู้ให้ยืมขอรับรองต่อผู้ยืมว่า ทุกครั้งที่ตนเข้าท าธุรกรรมใดหรือพยายามเข้าท าธุรกรรมใดที่เป็นธุรกรรมการเป็นตัวแทน ตนจะต้อง
ได้รับมอบอ านาจโดยชอบให้ท าการให้ยืมดังกล่าว รวมทั้งช าระหนี้อันเกิดขึ้นตามธุรกรรมดังกล่าวแทนบุคคลที่ตนระบุไว้ว่าเป็น
ตัวการในส่วนของธุรกรรมนั้นๆ และช าระหนี้ทั้งปวงของบุคคลดังกล่าวตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.4 (2) แทนบุคคลดังกล่าว
ด้วย 


4. ข้อตกลงกำรให้ยืมหลักทรัพย์และกำรยืนยันธุรกรรม 
4.1   หากคู่สัญญาได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับข้อก าหนดและเงื่อนไขของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์แต่ละรายการแล้ว บริษัทฯ จะส่ง


หนังสือยืนยันธุรกรรมให้แก่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ชักช้า (“หนังสือยืนยัน”) โดยระบุถึงข้อก าหนดและเง่ือนไขของธุรกรรม
ดังกล่าว พร้อมทั้งรายละเอียดของหลักประกันที่ผู้ยืมจะมอบให้ไว้ด้วย 
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4.2    หากไม่มีค าคัดค้านเป็นหนังสือจากผู้รับหนังสือยืนยันภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีมี
ข้อผิดพลาดที่ปรากฏชัดแจ้งให้ถือว่าคู่สัญญาทั้งหลายผูกพันตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันการท าธุรกรรม
ดังกล่าว   


4.3  ในกรณีที่ข้อความหรือเงื่อนไขในข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้และในหนังสือยืนยันมีความ
ขัดแย้งกัน คู่สัญญาตกลงให้ยึดถือข้อความหรือเง่ือนไขในหนังสือยืนยันเป็นหลักในการใช้บังคับ  


5. กำรส่งมอบหลักทรัพย์ท่ีให้ยืม 
5. 1 ผู้ให้ยืมมีหน้าที่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและผู้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักประกันในรูปแบบของหลักทรัพย์ โดยวิธีต่อไปนี้ 


(1) กรณีที่เป็นรูปแบบใบหลักทรัพย์ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับว่าจะสลักหลัง หรือด าเนินการเพื่อให้มีการสลักหลังใบ
หลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันจะต้องมีวิธีการโอนนอกเหนือจากการ
สลักหลัง คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีหน้าที่จัดท าและส่งมอบเอกสารที่จ าเป็นทั้งหลายตามข้อก าหนดของกฎหมายที่บังคับใช้
ดังกล่าว หรือ 


(2) กรณีที่เป็นรูปแบบไร้ใบหลักทรัพย์  คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะด าเนินการให้มีการฝากหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือ
หลักประกันเข้าบัญชีรับฝากทรัพย์ตามข้อตกลงที่มีขึ้นระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย หากหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือ
หลักประกันได้มีการฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ แล้ว ผู้ให้ยืมและผู้ยืมมีหน้าที่ด าเนินการส่งมอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ 


5. 2 โดยข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ ผู้ให้ยืมตกลงว่าจะจัดท าและส่งมอบเอกสารอันจ าเป็นทั้งปวง 
พร้อมทั้งจัดท าค าสั่งอันจ าเป็นทั้งปวงเพ่ือจัดให้สิทธิ กรรมสิทธิ์ และส่วนได้เสียทั้งหมดในหลักทรัพย์ที่ให้ยืมโอนเปลี่ยนมือมายัง
ผู้ยืมเม่ือมีการส่งมอบหลักทรัพย์นั้นตามข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ โดยปราศจากสิทธิยึดหน่วง 
สิทธิหลักประกันและภาระผูกพันอย่างใดๆ ทั้งปวง 


6. หลักประกัน 
6.1 ผู้ยืมมีหน้าที่ต้องจัดหาทรัพย์สินอันเป็นที่ยอมรับของผู้ให้ยืม (“หลักประกัน”) มอบให้แก่ผู้ให้ยืมโดยมีมูลค่า(ตามที่ได้นิยามไว้


ในในข้อ 6.6 นี้) เท่ากับมูลค่าหลักประกันที่ก าหนด เม่ือมีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืม อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้ให้ยืมเป็น
ผู้ประกอบการ (Market Professional) คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนโดยระบุไว้ในหนังสือยืนยันตามที่พึงท าได้ตาม
กฎระเบียบ ทั้งนี้ ผู้ให้ยืมจะต้องให้การยืนยันและรับรองไว้ในหนังสือยืนยันว่า ตนเป็นผู้ประกอบการ ผู้ให้ยืมจะช าระดอกเบี้ย
ส าหรับหลักประกันที่เป็นเงินสดในอัตราที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา“มูลค่ำหลักประกันท่ีก ำหนด” จะเท่ากับมูลค่าของ
หลักทรัพย์ที่ให้ยืมบวกด้วยมูลค่าส่วนต่างของหลักประกันตามที่ได้ตกลงกันไว้ (“ส่วนต่ำง”) 


6.2 เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนในหนังสือยืนยัน ผู้ยืมตกลงว่าจะส่งมอบหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืมเม่ือมีการส่ง
มอบหลักทรัพยท์ี่ให้ยืมและจะต้องจัดท าและส่งมอบเอกสารที่จ าเป็นทั้งปวง หรือสั่งการต่างๆ เพ่ือจัดการให้สิทธิ กรรมสิทธิ์ และ 
ส่วนได้เสียทั้งหมดเหนือหลักประกันที่เกี่ยวข้องนั้น โอนเปลี่ยนมือมายังผู้ให้ยืมโดยปราศจากสิทธิยึดหน่วง หลักประกันและ
ภาระผูกพันทั้งปวง 


6.3 หลักประกันจะต้องอยู่ในประเภทที่ได้ระบุรายการไว้ดังต่อไปนี้ ซึ่งหลักประกันดังกล่าวอาจจะถูกยึดหรือช าระคืนไม่ว่าทั้งหมด
หรือแต่บางส่วน ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ก็ได้   
(1)    เงินสดเป็นเงินบาท 
(2)  หนังสือค ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์อันเป็นที่ยอมรับของหรือก าหนดไว้โดยผู้ให้ยืม 
(3)  หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ 
(4)  หลักทรัพย์อ่ืนใดตามที่บริษัทจะได้มีการประกาศก าหนดเป็นคราวๆ ไป 


6.4   ให้คู่สัญญาตกลงโดยระบุในหนังสือยืนยันว่าหลักประกันนั้นจัดให้ไว้ส าหรับการให้ยืมหลักทรัพย์รายใด การเปลี่ยนทดแทน
หลักประกันนั้น ย่อมท าได้ตามข้อ 8.6 


6.5 เว้นแต่กฎระเบียบจะก าหนดไว้เป็นประการอ่ืน ให้ค านวณมูลค่าหลักประกัน ดังนี้ 
(1) ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด หนังสือค ้าประกัน หรือแสตนบายเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Stand-by Letter of Credit) ที่


ได้ก าหนดจ านวนเงินไว้เป็นเงินบาท มูลค่าหลักประกันได้แก่มูลค่าที่ตราไว้ และ 
(2) ในกรณีที่หลักประกันเป็นหลักทรัพย์ ราคาอ้างอิงได้แก่ราคาปิดของหลักทรัพย์ดังกล่าวตามที่ได้รายงานไว้โดยตลาด







 
 


ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน 50/69 


รอง (Secondary Market) ส าหรับหลักทรัพย์ดังกล่าว ในวันท าการก่อนหน้าวันค านวณมูลค่าที่เกี่ยวข้อง หรือหากไม่
ปรากฏราคาปิดดังกล่าว ให้ใช้ราคาอ้างอิงตามกฎระเบียบ 


6.6 ค าว่า “มูลค่ำ” ที่กล่าวถึงในข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือ
หลักประกันใดๆ หมายถึง ราคาหรือมูลค่าอ้างอิงของหลักทรัพย์หรือหลักประกันดังกล่าว ซึ่งได้ก าหนดขึ้นตามความในวรรคก่อน
หน้านี้ 


7. กำรปรับมูลค่ำหลักประกัน 
7. 1 หากมูลค่ารวมของหลักประกันส าหรับการยืมหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนทั้งหมดในวันเดียวกันนั้นมีมูลค่ารวมน้อยกว่ามูลค่ารวม


ของมูลค่าหลักประกันที่ก าหนด ณ เวลาสิ้นสุดวันท าการวันใดๆ และเม่ือได้รับการร้องขอจากผู้ให้ยืม ผู้ยืมจะต้องจัดหา
หลักประกันเพ่ิมเติมแก่ผู้ให้ยืมเป็นจ านวนเงินและตามประเภทที่ผู้ให้ยืมก าหนดขึ้นตามสมควร เพ่ือเพ่ิมเติมมูลค่าหลักประกันที่
ขาดไปให้ครบมูลค่าหลักประกันที่ก าหนด หากผู้ยืมจะต้องโอนหลักประกันเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินสด ผู้ยืมมีสิทธิตาม
ดุลพินิจของตนที่จะส่งมอบเงินสดในจ านวนที่เท่ากับมูลค่าหลักประกันที่เพ่ิมขึ้นตามที่ผู้ให้ยืมก าหนดภายใต้บังคับของวรรคนี้ 


7.2    หากมูลค่ารวมของหลักประกันส าหรับการยืมหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนทั้งหมดในวันเดียวกันนั้นมีจ านวนเกินกว่ามูลค่ารวมของ
มูลค่าของหลักประกันที่ก าหนด ณ เวลาสิ้นสุดวันท าการวันใดๆ และเม่ือได้รับการร้องขอจากผู้ยืม ผู้ให้ยืมจะต้องช าระคืน
หลักประกันเงินสดดังกล่าวหรือส่งมอบแก่ผู้ยืมซึ่งหลักประกันที่เทียบเท่าตามที่ผู้ยืมก าหนดขึ้นตามสมควร เพื่อลดจ านวนมูล
ค่าที่เกินให้น้อยลง 


7.3    หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือส่งมอบคืนหลักประกันที่เทียบเท่าให้แก่กัน มูลค่า
ของหลักประกันเพ่ิมเติมหรือหลักประกันที่เทียบเท่าซึ่งจะต้องส่งมอบหรือส่งมอบคืนโดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายนั้น จะต้องถูกน ามา
หักกลบกันก่อนเพื่อหาส่วนต่างที่คู่สัญญาฝา่ยหนึ่งมีอยู่เกินกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่และเป็นจ านวนที่เกินกว่าจ านวนที่คูส่ญัญา
ทั้งสองฝ่ายตกลงไม่เรียกให้วางหรือคืนหลักประกัน (“ควำมเส่ียงสุทธิ”) ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมและ
คู่สัญญาฝ่ายที่มีส่วนต่างเกินกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะต้องส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือส่งมอบคืนหลักประกันที่
เทียบเท่าให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นจ านวนเท่ากับความเสี่ยงสุทธิเท่านั้น 


8.  กำรส่งมอบหลักทรัพย์ท่ีเทียบเท่ำหรือหลักประกันท่ีเทียบเท่ำ 
8.1 ค าว่า “เทียบเท่ำ” ให้หมายถึง หลักทรัพย์ที่ได้ออกให้โดยผู้ออกหลักทรัพย์รายเดียวกันและอยู่ในประเภท มีมูลค่าที่ตราไว้ 


ลักษณะ และจ านวนเช่นเดียวกับหลักทรัพย์ที่ให้ยืม หรือหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน แล้วแต่กรณี หากหลักทรัพย์ดังกล่าวถูก
แปลงสภาพ แบ่งแยก รวม ไถ่ถอน ถูกเสนอซื้อตามค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการครอบง ากิจการ ถูกเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ 
มีการออกหลักทรัพย์ปันผล มีการให้สิทธิผู้ถือหลักทรัพย์จองซื้อหลักทรัพย์ มีการควบบริษัท หรือการรวมกิจการในรูปแบบอ่ืน 
ห่รือกรณีอ่ืนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกรณีที่ใด้ระบุไว้ข้างต้น และคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามพึงมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมหรือ
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าวได้หากตนยังคงถือครองหลักทรัพย์อยู่ ให้ค าว่า “เทียบเท่า” มีความหมายดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีที่มีการแปลงสภาพ การแบ่งแยก หรือการรวม หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ได้แก่ หลักทรัพย์ที่เป็นผล


จากการแปลงสภาพ แบ่งแยก หรือรวมหลักทรัพย์ที่ให้ยืม ทั้งนี้ ภายใต้เง่ือนไขที่ว่าได้มีการบอกกล่าวตามข้อ 11.2 แลว้ 
ในกรณีที่การแปลงสภาพ การแบ่งแยก หรือการรวมหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นจัดท าขึ้นโดยสมัครใจ 


(2) ในกรณีของการไถ่ถอน ได้แก่ จ านวนเงินเท่ากับจ านวนเงินที่ได้จากการไถ่ถอนนั้น ทั้งนี้ หากการไถ่ถอนดังกล่าวเป็นการ
ไถ่ถอนก่อนก าหนดเม่ือมีค าขอให้ไถ่ถอนดังกล่าว จะต้องมีการบอกกล่าวตามข้อ 11.2 ด้วย 


(3) ในกรณีที่มีการเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการครอบง ากิจการ ได้แก่ จ านวนเงินหรือหลักทรัพย์ที่เป็นค่าตอบแทน หรือ
ค่าตอบแทนอย่างอ่ืนที่เป็นทางเลือก ตามที่คู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมจะได้บอกกล่าวไว้ตามข้อ 11.2 


(4) ในกรณีที่มีการออกหุ้นทุน จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น หรือหุ้นโบนัส ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ให้ยืมพร้อมทั้งหลักทรัพย์ ที่จัดสรรให้
โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น หรือหุ้นโบนัส ส าหรับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมนั้น 


(5) ในกรณีการให้สิทธิผู้ถือหลักทรัพย์จองซ้ือหลักทรัพย์ ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ให้ยืมพร้อมด้วยหลักทรัพย์ที่ได้จัดสรรให้ส าหรบั
หลักทรัพย์ที่ให้ยืมนั้น ทั้งนี้ เม่ือได้มีการบอกกล่าวตามข้อ 11.1 และผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) ได้ช าระเงินให้แก่
บุคคลภายนอกเป็นจ านวนใดๆ ทั้งปวงซึง่จะต้องช าระให้ส าหรับหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว 


(6) ในกรณีของการควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอ่ืน ได้แก่ หลักทรัพย์และ/หรือเงินสดที่ได้รับมาส าหรับ
หลักทรัพย์ที่ให้ยืมอันเป็นผลของการควบบริษัทหรือรวมกิจการดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่การได้สิทธิในหลักทรัพย์และ
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หรือเงินสดดังกล่าวนั้นเป็นกรณีสมัครใจ จะต้องมีการบอกกล่าวตามข้อ 11.2 ด้วย 
(7) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกรณีต่างๆ ข้างต้น ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ให้ยืมพร้อมกับเงินหรือ


หลักทรัพย์เทียบเท่ากับหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมพึงได้รับเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ให้ยืม  อันเป็นผลจากการเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว หากผู้ให้ยืมยังคงถือหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่หรือหมายเฉพาะเงินหรือหลักทรัพย์เทียบเท่าดังกล่าวที่แทนที่
หลักทรัพย์ที่ให้ยืม 


8.2  หากเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในวรรคแรกของข้อนี้ยังผลให้หลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้ยืมไว้ภายใต้ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
รายการใดถูกแทนที่ทั้งหมดด้วยเงินสดแล้ว ให้ธุรกรรมการให้ยืมส าหรับหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นสิ้นสุดลง และให้ผู้ยืมช าระเงิน
จ านวนดังกล่าวแก่ผู้ให้ยืมภายในวันท าการใดที่คู่สัญญาตกลงกันไว้  หลังจากวันที่ได้ก าหนดไว้ส าหรับการช าระเงินโดยผู้ออก
หลักทรัพย์ดังกล่าวนั้น หากเหตุการณ์ดังกล่าวยังผลให้หลักทรัพย์ใดๆ ที่เป็นหลักประกันถูกแทนที่ด้วยเงินสด ผู้ให้ยืมอาจยึดถือ
เงินจ านวนดังกล่าวไว้เป็นหลักประกันแทนที่หลักทรัพย์ที่ถูกทดแทนนั้นก็ได้ 


8.3  ภายใต้บังคับแห่งข้อ 8.2 ผู้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าตามข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ 
และตามข้อก าหนดของหนังสือยันยันหรือเม่ือผู้ให้ยืมเรียกให้ด าเนินการหากกฎระเบียบยอมให้ท าได้ อนึ่ง ผู้ยืมตกลงจะส่งมอบ
หลักทรัพย์เทียบเท่าภายใต้ธุรกรรมการให้ยืมใดๆ เพื่อมิให้ธุรกรรมการให้ยืมดังกล่าวคงค้างอยู่เป็นเวลาเกินกว่าระยะเวลาที่
กฎระเบียบจะพึงอนุญาต ทั้งนี้ โดยมิต้องค านึงถึงข้อก าหนดการส่งมอบที่กล่าวมาข้างต้น ในการส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่า ผู้
ยืมจะต้องจัดท าและส่งมอบเอกสารอันจ าเป็นทั้งปวงพร้อมทั้งออกค าสั่งต่างๆ เพื่อจัดการให้มีการโอนสิทธิ กรรมสิทธิ์ ส่วนได้
เสียทั้งหมดในหลักทรัพย์เทียบเท่านั้นเปลี่ยนมือไปยังผู้ให้ยืมโดยปราศจากสิทธิยึดหน่วง สิทธิหลักประกัน และภาระผูกพันใดๆ 
ทั้งสิ้น 


8.4 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 12 และข้อก าหนดต่างๆ ในหนังสือยืนยัน ผู้ให้ยืมอาจจะเรียกร้องให้มีการส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าใดๆ 
และทั้งปวงในเวลาใดก็ใด้ โดยจัดส่งหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในวันท าการวันใดวันหนึ่ง โดยระบุถึงวันที่ประสงค์
ให้ส่งมอบ ซึ่งวันดังกล่าวจะต้องไม่เร็วกว่าก าหนดเวลาส่งมอบมาตรฐานส าหรับหลักทรัพย์ประเภทนั้นๆ และผู้ยืมจะต้องส่งมอบ
หลักทรัพย์เทียบเท่าดังกล่าวก่อนวันสิ้นสุดของระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวนั้น 


8.5 ผู้ให้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าตามข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ และตามข้อก าหนด
อ่ืนๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยัน 


8.6 ผู้ยืมอาจจะเรียกให้ช าระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสด หรือเรียกให้ส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าได้เป็นคราวๆ ไป ก่อนที่จะถึงวัน
อันพึงจะต้องช าระคืนหรือส่งมอบหลักประกันเทียบเท่านั้น ทั้งนี้ ในขณะที่ท าการช าระคืนเงินหรือส่งมอบหลักประกัน ผู้ยืม
จะต้องส่งมอบหลักประกันอ่ืนทดแทนที่เป็นที่ยอมรับของผู้ให้ยืม 
อนึ่ง คู่สัญญาตกลงกันอีกว่า 
(1) ในกรณีที่มีการส่งมอบหลักประกันอ่ืนๆ (นอกจากหลักประกันที่เป็นเงินสด) ที่อาจก่อให้เกิดเงินได้ใดๆ ผู้ยืมอาจ


เรียกร้องให้มีการส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าภายในเวลาอันควร เพ่ือท าให้มีการส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าดังกล่าว
ก่อนถึงวันที่ก าหนดสิทธิในการได้รับเงินได้ดังกล่าว ในเวลาเดียวกันกับเวลาที่ท าการส่งมอบดังกล่าว ผู้ยืมดังกล่าว
จะต้องส่งมอบหลักประกันทดแทนซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ให้ยืมและ 


(2) ในกรณีที่ไม่มีการส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าตามข้อ 8.6 (1) ข้างต้น ผู้ให้ยืมจะต้องช าระเงินให้แก่ผู้ยืมเป็นจ านวน
เท่ากับเงินได้จ านวนดังกล่าว ภายในวันที่ได้ก าหนดไว้ส าหรับการช าระเงินได้เช่นนั้นโดยผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้น 


8.7 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 12 และข้อก าหนดอ่ืนๆ ของหนังสือยืนยัน ผู้ยืมอาจจะบอกเลิกธุรกรรมการยืมหลักทรัพย์รายการใด
รายการหนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้และส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าให้แก่ผู้ให้ยืม และผู้ให้ยืมจะต้องยอมรับการส่งมอบ
หลักทรัพย์เทียบเท่าและช าระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสดในเวลาเดียวกับการยอมรับการส่งมอบ หรือส่งมอบหลักประกัน
เทียบเท่าให้แก่ผู้ยืม แต่ทั้งนี้ ผู้ยืมจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้ผู้ให้ยืมทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) วันท าการ 


8.8 ในกรณีที่ผู้ยืมไม่ส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าภายในวันที่ก าหนดให้มีการส่งมอบดังกล่าวแล้ว หลังจากที่ได้บอกกล่าวให้ทราบ
ล่วงหน้า และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาผ่อนผันซึ่งจะไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาส่งมอบมาตรฐานส าหรับหลักทรัพย์เทียบเท่านั้น
แล้ว ผู้ให้ยืมอาจจะซื้อหลักทรัพย์เทียบเท่าในจ านวนเดียวกันนั้นในวันเปิดซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกถัดจากวันที่ครบก าหนด
ระยะเวลาผ่อนผัน ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวก็ได้ และผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบช าระเงินคืนแก่ผู้ให้ยืมเพื่อชดเชยค่า
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้ยืมเนื่องจากการซื้อดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ยืมแจ้งให้ทราบดังกล่าวด้วย 
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8.9 ผู้ให้ยืมจะต้องช าระดอกเบี้ยในหลักประกันที่เป็นเงินสดให้แก่ผู้ยืมในอัตราที่ได้ระบุไว้ในหนังสือยืนยันหรืออัตราตามที่คู่สัญญา
อาจจะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งคราวไป ดอกเบี้ยจะคิดค านวณนับจากและรวมถึงวันที่ผู้ให้ยืมได้รับหลักประกัน
เป็นเงินสดดังกล่าว และจนกว่า (แต่ไม่รวมถึง) วันที่ได้มีการช าระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสดให้แก่ผู้ยืม และค านวณตาม
จ านวนวันที่ผ่านพ้นไปจริง 


 
9. ค่ำธรรมเนียม 


9. 1 ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ (“ค่ำธรรมเนียม”)  ให้ค านวณในอัตราที่ได้ระบุไว้ในหนังสือยืนยัน โดยคิดค านวณ
ค่าธรรมเนียมเป็นรายวันจากมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมต่อวัน โดยถือว่าปีหนึ่งมี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และตามจ านวน
วันที่ผ่านพ้นไปจริง โดยให้นับรวมวันที่ผู้ให้ยืมส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมด้วย แต่ไม่รวมถึงวันที่ผู้ยืมส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่า   


9. 2 เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนตามที่ใด้ระบุไว้ในหนังสือยืนยัน ให้ผู้ให้ยืมค านวณค่าธรรมเนียม ณ วันเริ่มต้นของ
เดือนแต่ละเดือนส าหรับเดือนตามปฏิทินก่อนหน้านั้น ผู้ยืมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมไม่ช้ากว่าวันท าการซึ่งเป็นวันครบรอบหนึ่ง
สัปดาห์หลังจากวันท าการวันสุดท้ายของเดือนปฏิทินที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงินจ านวนดังกล่าว ทั้งนี้เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงไว้
เป็นประการอ่ืนในหนังสือยืนยัน 


10.  กำรชดเชยสิทธิประโยชน์  
10.1 ในช่วงระยะเวลาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และยังไม่ได้มีการส่งคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันนั้น หากผู้ออก


หลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันมีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น เงินปันผลหรือดอกเบี้ย เป็นต้น แก่ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมที่เป็นผู้
ถือหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันหรือตราสารที่เป็นหลักประกัน และเป็นสิทธิประโยชน์ที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งพึงได้รับหาก
ยังคงถือหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันไว้ (แล้วแต่กรณี) ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมที่ถือหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันอยู่ใน
ขณะนั้นตกลงจ่ายชดเชยสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้น เป็นเงินจ านวนเท่ากับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ออก
หลักทรัพย์หรือตราสารจ่ายให้แก่ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมที่เป็ นผู้ถือ
หลักทรัพย์หรือตราสารนั้นจะได้รับสิทธิประโยชน์นั้นหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนเป็นหนังสือ โดยผู้
ยืมหรือผู้ให้ยืมที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์หรือตราสารนั้นน าหลักทรัพย์ที่ยืมไปดังกล่าวมาส่งมอบให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งโดยเร็ว 
แต่ไม่เกิน 3 (สาม) วันท าการหลังจากวันที่พึงได้รับสิทธิประโยชน์นั้น    


10.2 ในกรณีที่มีการผิดนัดช าระเงินจ านวนดังกล่าวไว้ในข้อ 10.1 คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดจะต้องรับผิดชอบช าระดอกเบี้ยส าหรับเงิน
จ านวนดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ครบก าหนดช าระเงินจนถึงวันที่ช าระเงินเสร็จสิ้นในอัตราดอกเบี้ยสงูสุดตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศ
ของบริษัท (ปัจจุบันอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี) ทั้งนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดตกลงให้สิทธิบริษัทเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 
ดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอมอีกแต่อย่างใด และให้การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยแต่ละคราวมีผลสมบูรณ์
ตั้งแต่วันที่บริษัทมีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว  


11. กำรจัดสรรหลักทรัพย์และสิทธิประโยชน์อื่นในหลักทรัพย์ 
11.1    การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันเป็นหุ้น และมีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม


โดยผู้ออกหุ้นดังกล่าวแล้ว ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) ซึ่งพึงจะได้สิทธิเข้าร่วมในการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว
หากคู่สัญญานั้นถือหลักทรัพย์หรือหลักประกันนั้นอยู่ จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงความประสงค์ของ
ตนในการจองซื้อหุ้นใหม่หรือหลักทรัพย์อ่ืนๆ ที่ออกใหม่ภายในเวลาที่ตกลงกันไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ก่อนวันแรก
ของระยะเวลาปิดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขายดังกล่าว พร้อมกับช าระราคาจองซ้ือจนเต็มจ านวนส าหรับหุ้นหรือหลักทรัพย์อ่ืน
ที่ประสงค์จะจองซ้ือนั้น เม่ือคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับหนังสือบอกกล่าวและได้รับการช าระเงินดังกล่าวแล้ว ให้คู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งจัดให้มีการจองซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่มีการเสนอขายดังกล่าวหรือส่งมอบหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าตามค าสั่งของ
คู่สัญญาที่เป็นผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) หากไม่มีการส่งหนังสือบอกกล่าว และ/หรือการช าระเงินภายในระยะเวลาตามที่
ได้ระบุไว้แล้ว ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) ไม่มีหน้าที่ต้องจองซ้ือหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ดังกล่าวแต่อย่างใด 


11.2 สิทธิอ่ืนๆ ในส่วนของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันใดๆ หากสิทธิใดๆ เกี่ยวกับการแปลงสภาพ การ
แบ่งแยก การรวม การเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ การไถ่ถอนก่อนก าหนด สิทธิอันเกิดขึ้นจากค าเสนอซื้อเพื่อการครอบง ากิจการ การ
ควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอ่ืน หรือสิทธิอ่ืนๆ อันจ าต้องได้รับการตัดสินใจใช้สิทธิโดยผู้ทรงนั้น สามารถใช้สิทธิได้
แล้ว ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) (ซึ่งพึงมีสิทธิดังกล่าวหากคู่สัญญาดังกล่าวยังคงถือหลักทรัพย์นั้นอยู่) มีหนังสือบอก
กล่าวแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงการเลือกใช้สิทธิของตนก่อนวันก าหนดสิทธทีเกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วัน
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ท าการเม่ือได้รับการบอกกล่าว เช่นนั้น ให้คู่ลัญญฺาอีกฝ่ายหนึ่งดังกล่าวใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ของตนในการใช้หรือบังคับ
ตามสิทธิดังกล่าว หากไม่มีการบอกกล่าวข้างต้น คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่จ าต้องใช้หรือบังคับตามสิทธิดังกล่าวแต่อย่างใด 


12. กรณีผิดนัดผิดสัญญำ 
12.1 มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ให้ถือว่าเป็นกรณีผิดนัดผิดสัญญาตามข้อก าหนดเพิ่มเติม


เกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้  
(1) ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมไม่ช าระหรือไม่ช าระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสด หรือไม่ส่งมอบหลักประกันหรือหลักประกันเทียบเท่า 


หรือไม่ปฏิบัติภาระหน้าที่ในการช าระเงินหรือส่งมอบใดๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและ
ให้ยืมหลักทรัพย์นี้ (แล้วแต่กรณี) ณ วันครบก าหนดช าระหรือส่งมอบ 


(2) กรณีใดกรณีหนึ่งอันเป็นข้อสมมุติฐานตามกฎหมายข้อหนึ่งของการมีหนี้สินล้นพ้นตัวตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย 
พ.ศ. 2483 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เกิดขึ้นกับผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมและคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัด ได้มีหนังสือบอกกล่าวต่อ
คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดแล้ว (ยกเว้นในกรณีที่มีการยื่นค าร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ การเลิกบริษัท หรือกระบวนวิธีใน
ลักษณะเดียวกันนั้นใดๆ หรือการแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในลักษณะเดียวกันนั้นของคู่สัญญาฝ่ายที่
ผิดนัด ซึ่งในกรณีเช่นนั้นไม่จ าต้องมีการบอกกล่าวดังกล่าว) 


(3) กรณีใดกรณีหนึ่งอันเป็นข้อสมมุติฐานตามกฎหมายข้อหนึ่งของการมีหนี้สินล้นพ้นตัวตาม พระราชบัญญัติล้ มละลาย 
พ.ศ. 2483 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม เกิดขึ้นในส่วนของผู้ค ้าประกันในกรณีที่มีการมอบหนังสือค้ าประกันเป็นหลกัประกัน หรือ
ธนาคารผู้ออกในกรณีที่มีการออกหนังสือสแตนบายเล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อเป็นหลักประกัน หรื อผู้ค ้าประกัน หรือ
ธนาคารผู้ออกได้รับค าสั่งจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้ก ากับดูแลอ่ืนๆ ให้ระงับการด าเนินธุรกิจตามปกติของตน
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือระงับการช าระเงินจ านวนใดตามภาระหน้าที่ในการช าระเงินของตน หรือการประกอบธุรกิจ
ของตนไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตกอยู่ภายใต้การแทรกแชงหรือควบคุมในรูปแบบใดๆ โดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทยหรือผู้ก ากับดูแลอ่ืนๆ ของสถาบันการเงินดังกล่าว และผู้ยืมไม่อาจจัดหาหลักประกันทดแทนอันเป็นที่ยอมรับของผู้
ให้ยืมเพื่อแลกเปลี่ยนกับหนังสือค ้าประกันหรือหนังสือสแตนบายเล็ตเตอร์ออฟเครดิตที่ได้ออกให้โดยสถาบันการเงิน
ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้โดยผู้ให้ยืม 


(4) ค ารับรองหรือค ารับประกันใดๆ ที่ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมได้ให้ไว้นั้นไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริงในเรื่องอันมีนัยส าคัญใน
ขณะที่ให้หรือให้ซ้ า หรือถือว่าให้หรือให้ซ้ า 


(5) ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมยอมรับต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งว่าตนไม่สามารถช าระหนี้หรือประสงค์จะไม่ช าระหนี้ใดๆ ของตนตาม
ข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้และ/หรือหนี้เกี่ยวกับการให้ยืมใดๆ ตามข้อก าหนดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ 


(6) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดนัดหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืม
หลักทรัพยน์ี้ 


12.2 หากเกิดกรณีผิดนัดผิดสัญญากับฝ่ายคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ให้หนี้ในการช าระเงินและในการส่งมอบของคู่สัญญาทั้งสองภายใต้
ธุรกรรมการยืมและ/หรือให้ยืมหลักทรัพย์ทั้งปวงซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
นี้ ถึงก าหนดช าระและ/หรือถึงก าหนดส่งมอบในทันทีที่เกิดกรณีผิดนัดผิดสัญญาดังกล่าวขึ้น (“วันเลิกสัญญำ”) คู่สัญญาฝ่ายที่
ผิดนัดจะต้องรับผิดต่อคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดส าหรับจ านวนค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายหรือค่าบริการวิชาชีพอ่ืนๆ บรรดาที่
เกิดขึ้นตามสมควรแก่คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดเกี่ยวกับหรือเนื่องมาจากกรณีผิดนัดผิดสัญญาแต่ละกรณี พร้อมทั้งดอกเบี้ย
ส าหรับการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของบริษัท (ปัจจุบันอัตราร้อยละ 15 
ต่อปี) ทั้งนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดตกลงให้สิทธิบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอม
อีกแต่อย่างใด และให้การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยแต่ละคราวมีผลสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยดังกล่าว และให้คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดค านวณมูลค่า (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 6.6) ของหลักทรัพย์เทียบเท่า พร้อมทั้ง
มูลค่า (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 6.6) ของหลักประกันเทียบเท่า ซึ่งจะต้องส่งมอบให้ ณ วันเลิกสัญญา หลังจากที่ได้พิจารณาถึง
มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม มูลค่าของหลักประกัน ค่าธรรมเนียมการให้ยืมที่ค้างช าระ ค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายและอ่ืนๆ 
รวมทั้งเงินจ านวนอ่ืนๆ ที่ช าระไปหรือจะต้องช าระด้วยเหตุแห่งการผิดนัดดังกล่าวมาพิจารณาแล้ว ให้น ายอดเงินที่คู่สัญญาฝ่าย
หนึ่งจะต้องช าระมาหักกลบกับยอดเงินที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องช าระ และให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิเรียกร้องอันมีมูลค่า
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จ านวนน้อยกว่าตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนั้น เป็นฝ่ายต้องช าระยอดเงินคงเหลือเท่านั้น ทั้งนี้ ให้ช าระภายในวันที่เลิกสัญญา 
12.3 กรณีคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามกับบริษัทเป็นคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัด คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดยินยอมให้บริษัทในฐานะคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่


ผิดนัด มีสิทธิน าเงินหรือหลักทรัพย์ที่วางไว้หรือฝากไว้ในครอบครองของบริษัทฯ ออกขายหรือน ามาหักช าระหนี้ หรือด าเนินการ
ตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร เพื่อน าเงินที่ได้มาหักกลบลบหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที โดยไม่ต้องขอความยินยอมจาก
คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดอีกแต่อย่างใด ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทในการเรียกร้องจากคู่สัญญาที่ผิดนัดในหนี้ส่วนที่ยังค้างช าระ 


 
12.4 คู่สัญญาตกลงให้ด าเนินการในกรณีที่มีการผิดนัด ดังนี้ 


(1) ในกรณีที่ผู้ยืมไม่คืนหลักทรัพย์ที่ยืม และ/หรือผลประโยชน์ที่ได้จากหลักทรัพย์ที่ยืมแก่ผู้ให้ยืม ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืม
ด าเนินการ ดังนี้ 
1) ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืมท าการยืมหลักทรัพย์ ประเภท ชนิด และจ านวนเดียวกัน จากผู้ให้ยืมรายอ่ืน โดยค่าใช้จ่าย


ของผู้ยืมหรือให้ผู้ให้ยืมด าเนินการซื้อหลักทรัพย์ที่เหมือนกันในปริมาณเท่ากัน เพ่ือทดแทนหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมมิได้
ส่งมอบ โดยค่าใช้จ่ายของผู้ยืม หากผู้ให้ยืมได้ช าระเงินทดรองแทนผู้ยืม ผู้ยืมตกลงช าระหนี้คืนผู้ให้ยืมพร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราตามที่ระบุในข้อ 12.2 


2) ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืมมีสิทธิบังคับหลักประกันได้ทันที ในกรณีหลักประกันเป็นเงินสด ผู้ให้ยืมมีสิทธิน าเงินนั้นไป
หักช าระหนี้ หรือน าเงินไปซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามจ านวนหลักทรัพย์ซึ่งผู้ยืมมี
หน้าที่ต้องคืน ถ้าเงินสดไม่เพียงพอ ผู้ให้ยืมอาจช าระค่าซื้อพร้อมค่าธรรมเนียมในการซื้อขายแทนล่วงหน้า ใน
กรณีหลักประกันประเภทอ่ืนนอกจากเงินสด ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืมบังคับขายหลักประกันซึ่งผู้ยืมวางไว้ เพื่อน า
เงินมาช าระค่าหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามข้อ 12.2 โดยอาจน าออกขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเพ่ือน าเงินมาหักช าระหนี้ 


(2) ในกรณีที่ผู้ให้ยืมผิดนัดไม่คืนหลักประกันแก่ผู้ยืม และ/หรือผลประโยชน์จากหลักประกันนั้นแก่ผู้ยืม ผู้ให้ยืมตกลงให้ผู้
ยืมมีสิทธิซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน ปริมาณเดียวกันหลักทรัพย์ที่
ส่งมอบเป็นหลักประกัน โดยค่าใช้จ่ายของผู้ให้ยืม และ/หรือน าหลักทรัพย์ที่ยืมออกขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเพ่ือน าเงินมาช าระหนี้ 


13. กำรบอกเลิก 
13.1 นอกเหนือจากการบอกเลิกธุรกรรมตามข้อ 15 ของข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงิน ภายใต้ดุลพินิจของ


ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมแต่เพียงผู้เดียว ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมอาจบอกเลิกธุรกรรมและเรียกให้ส่งมอบคืนหลักทรัพย์เทียบเท่าหรือ
หลักประกันเทียบเท่า (แล้วแต่กรณี) ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอย่างน้อย 
[3 (สาม) วันท าการ] โดยระบุวันที่ที่คาดว่าจะมีการส่งมอบ ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าวันส่งมอบมาตรฐาน
ส าหรับการซื้อหลักทรัพย์เทียบเท่าหรือการซื้อหลักประกันเทียบเท่า (แล้วแต่กรณี) โดยผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมจะต้องส่งมอบคืน
หลักทรัพย์เทียบเท่าหรือหลักประกันเทียบเท่า (แล้วแต่กรณี) ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดในหนังสือบอกกล่าวดังกล่าว 







 
 


ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน 55/69 


บันทึกแนบท้ำยข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกีย่วกับกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 


(กรณีลูกค้ำผู้ให้ยืม – บัญชีเงินสด บญัชีวำงเงินล่วงหน้ำ) 


 


1. กำรเปิดบัญชี วิธีกำรให้ยืมหลักทรัพย์ ลูกค้าผู้ให้ยืมแจ้งความประสงค์จะให้ยืมหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติ ดังน้ี 


1.1 เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด 


1.2 ลงนามในใบแสดงความจ านงให้ยืมหลักทรัพย์ หรือแสดงความจ านงให้ยืมหลักทรัพย์ด้วยวิธีอื่นใดตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด 


2.    ระยะเวลำในกำรให้ยืมหลักทรัพย์ การให้ยืมหลักทรัพย์จะให้ยืมติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี คู่สัญญาอาจตกลงให้มีการต่ออายุการให้ยืมและให้สิทธิแก่


ลูกค้าผู้ให้ยืมในการถือครองหลักประกันต่อไป หรือต่ออายุสิทธิการในการถือครองดังกล่าว โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึ ง


ล่วงหน้าอย่างน้อย [3 (สาม) วันท าการ] ก่อนการสิ้นสุดอายุการให้ยืม ท้ังน้ี ในเวลาเดียวกันกับข้อตกลงในการต่ออายุ บริษัทฯ จะส่งหนังสือยืนยัน


ให้แก่ลูกค้าโดยไม่ชักช้าและให้ถือว่าหลักประกันและหลักทรัพย์ได้มีการส่งมอบแล้ว (เว้นแต่คู่สัญญาจะมีข้อตกลงเป็นอย่างอื่น) 


3.    กำรจัดสรรกำรยืมหลักทรัพย์ กรณีมีลูกค้าผู้ให้ยืมหลายรายท่ีพร้อมจะให้ยืมหลักทรัพย์อย่างเดียวกันในเวลาเดียวกัน บริษัทฯ จะจัดกระบวนการ


จัดสรรการยืมหลักทรัพย์จากลูกค้าผู้ให้ยืมแต่ละรายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสโดยมีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 


3.1 เลือกอัตราค่าธรรมเนียมการให้ยืมต่ าท่ีสุดก่อน 


3.2 เลือกจ านวนหุ้นท่ีให้ยืมมากท่ีสุดก่อน 


3.3 เลือกตามล าดับเวลาของการแจ้งความจ านงในการให้ยืม (เข้าก่อน-ออกก่อน) 


4.   ประเภทและมูลค่ำของหลักประกัน คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายตกลงก าหนดประเภทหลักประกันเป็นเงินสดสกุลบาท หลักประกันจะต้องไม่มีภาระค ้า


ประกัน หน้ีสินอื่นหรือภาระผูกพันใดๆ ท้ังน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายจะต้องตกลงร่วมกัน โดยบริษัทจะวางหลักประกันขั้นต ่า


ให้ลูกค้าผู้ให้ยืม ไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 100 (หน่ึงร้อย) ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม โดยลูกค้าผู้ให้ยืมตกลงจะฝากเงินสดหลักประกันไว้กับบริษัทใน


บัญชี “บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อลูกค้า” โดยลูกค้าผู้ให้ยืมจะไม่ได้รับผลประโยชน์จากเงินสดหลักประกันส่วนน้ี 


5. กำรค ำนวณมูลค่ำหลักประกัน และกำรฝำก/ถอนหลักประกัน 


5.1 กรณีมูลค่าหลักทรัพย์ในราคาตลาดลดลงท าให้อัตราหลักประกันเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราหลักประกันขั้นต ่าในข้อ 5 บริษัทฯ อาจจะพิจารณาเรยีก


หลักประกันจากบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อลูกค้า” คืนจากลูกค้าผู้ให้ยืมภายใน 1 วันท าการนับจากวันท่ี


ค านวณมูลค่า โดยให้อัตราหลักประกันเท่ากับอัตราหลักประกันขั้นต ่าในข้อ 4 


5.2 กรณีมูลค่าหลักทรัพย์ในราคาตลาดเพิ่มขึ้นท าให้อัตราหลักประกันลดลงต ่ากว่าอัตราหลักประกันขั้นต ่าในข้อ 4 บริษัทฯ จะน าส่งหลักประกัน


เพิ่มเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อลูกค้า” ภายใน 1 วันท าการนับจากวันท่ีต้องเรียกเพิ่ม โดยให้อัตรา


หลักประกันเท่ากับอัตราหลักประกันขั้นต ่าในข้อ 4 


6. กำรเรียกคืนหลักทรัพย์ท่ีให้ยืม/กำรคืนหลักทรัพย์ท่ียืม 


6.1 ลูกค้าผู้ให้ยืมมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ท่ีให้ยืมได้ท้ังจ านวน โดยสามารถแจ้งบริษัทฯ ได้ทุกวันท าการก่อน 16.00 น. โดยแจ้งด้วยตนเองผ่าน


ระบบตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดให้เป็นช่องทางส าหรับลูกค้า หรือแจ้งผ่านผู้แนะน าการลงทุน หรือแจ้งด้วยวิธีการอื่นใดตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด 


6.2 บริษัทฯ มีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ยืมได้ โดยสามารถแจ้งลูกค้าผู้ให้ยืมได้ทุกวันท าการก่อน 17.00 น. และจะน าส่งเอกสารยืนยันรายการให้ลูกค้าผู้


ให้ยืม พร้อมส่งมอบหลักทรัพย์คืนเมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินสดหลักประกันคืนเรียบร้อยแล้ว 


หมายเหตุ : 


1. บริษัทฯ มีสิทธิจะคืนหลักทรัพย์ได้ทันที หากหลักทรัพย์ที่ยืมน้ันมีการปิดสมุดทะเบียน เพื่อจะได้รับสิทธิใดๆ ก็ตาม เช่น สิทธิในการรับ


เงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น โดยลูกค้าผู้ให้ยืมไม่ถือเป็นการผิดเงื่อนไขการยืม 


2. บริษัทฯ จะด าเนินการส่งคืนหลักทรัพย์เมื่อได้รับหลักประกันคืนเรียบร้อยแล้ว 


3. เมื่อผู้ให้ยืมขอเรียกคืนหลักทรัพย์แล้ว สามารถจ าหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวท่ีฝากในบัญชีท่ีฝากไว้กับบริษัทฯ ได้ในวันท าการถัดจาก


วันท่ีแจ้งเรียกคืน อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ยืมจะโอนหลักทรัพย์ที่เรียกคืนได้เมื่อพ้น 4 วันท าการนับแต่วันท่ีแจ้งเรียกคืน 







 
 


ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน 56/69 


บันทึกแนบท้ำยข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
(กรณีลูกค้ำผู้ยืม – บัญชีเครดิตบำลำนซ์) 


 


1. กำรเปิดบัญชี วิธีกำรยืมหลักทรัพย์ ลูกค้าผู้ยืมแจ้งความประสงค์จะขอยืมหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 


1.1 เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเครดิตบาลานซ์ 


1.2 ลงนามในใบแสดงความจ านงขอยืมหลักทรัพย์ หรือแสดงความจ านงขอยืมหลักทรัพย์ด้วยวิธีอ่ืนใดตามที่บริษัทฯ ก าหนด 


2. ระยะเวลำในกำรยืมหลักทรัพย์ การยืมหลักทรัพย์จะยืมติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี คู่สัญญาอาจตกลงให้มีการต่ออายุการให้ยืมและให้สิทธิ


แก่บริษัทฯ ในการถือครองหลักประกันต่อไป หรือต่ออายุสิทธิการในการถือครองดังกล่าว โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาอีก


ฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าอย่างน้อย [3 (สาม) วันท าการ] ก่อนการสิ้นสุดอายุการให้ยืม ทั้งนี้ ในเวลาเดียวกันกับข้อตกลงในการต่ออายุ บริษัทฯ 


จะส่งหนังสือยืนยันให้แก่ลูกค้าโดยไม่ชักช้าและให้ถือว่าหลักประกันและหลักทรัพย์ได้มีการส่งมอบแล้ว (เว้นแต่คู่สัญญาจะมีข้อตกลงเป็น


อย่างอ่ืน) 


3. ประเภท / มูลค่ำของหลักประกัน / ผลตอบแทนของหลักประกัน 


บริษัทฯ ก าหนดประเภทหลักประกันเป็นเงินสดและหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักประกันจะต้องไม่


มีภาระ ค ้าประกันหนี้สินอ่ืนหรือภาระผูกพันใดๆ ซึ่งลูกค้าผู้ยืมจะต้องวางหลักประกันก่อนการยืมในจ านวนไม่ต่ ากว่าอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น 


(Initial Margin) ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมในแต่ละหลักทรัพย์ หรือมีอ านาจซื้อในบัญชีเครดิตบาลานซ์ไม่ต่ ากว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมแต่


ละหลักทรัพย์ ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอัตราใหม่โดยได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว 


4. กำรเรียกหลักประกันเพิ่ม 


4.1 เม่ือหลักประกันลดลงต ่ากว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องด ารงไว้ (Maintenance Margin Requirement) ลูกค้าผู้ยืมจะวางหลักประกนั


เพิ่มให้มากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าหลักประกันในข้อ 3 โดย ลูกค้าผู้ยืมจะส่งหลักประกันให้ผู้ให้ยืมเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค 


ภายใน 5 วันท าการถัดจากวันที่หลักประกันลดลงต ่ากว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องด ารงไว้ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม 


4.2 เม่ือหลักประกันลดลงต ่ากว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ า(Minimum Margin Requirement) ลูกค้าผู้ยืมตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิบังคับ


หลักประกันเพ่ือท าการซื้อหลักทรัพย์ที่ยืม และลูกค้าผู้ยืมตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซ้ือคืนให้แก่บริษัทฯ 


5.  กำรคืนหลักทรัพย์ท่ียืม/กำรเรียกคืนหลักทรัพย์ท่ีให้ยืม 


5.1 ผู้ให้ยืมมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมได้โดยสามารถแจ้งผู้ยืมได้ทุกวันท าการก่อน 17.00 น. 


5.2 ลูกค้าผู้ยืมมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ยืมได้ทั้งจ านวนโดยสามารถแจ้งผู้ให้ยืมได้ทุกวันท าการก่อน 16.00น. 


หมายเหตุ : 


1. บริษัทฯ มีสิทธิจะคืนหลักทรัพย์ได้ทันที หากหลักทรัพย์ที่ยืมนั้นมีการปิดสมุดทะเบียน เพื่อจะได้รับสิทธิใดๆ ก็ตาม เช่น 


สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน เป็นต้น โดยลูกค้าผู้ให้ยืมไม่ถือเป็นการผิดเงื่อนไขการยืม 


2. บริษัทฯ จะด าเนินการส่งคืนหลักทรัพย์เม่ือได้รับหลักประกันคืนเรียบร้อยแล้ว 
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-ข้อก าหนดเพ่ิมเติมฉบับน้ีจะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าท าธุรกรรมน้ีเท่าน้ัน- 
 


ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งตัวแทนและ/หรือนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ 
1.  ข้อควำมเบี้องต้น 


1.1 ข้อก าหนดเพิ่มเติมนี้ท าขึ้นเพื่อก าหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการ
เป็นตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ  


1.2  ข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้ จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และ
ลูกค้าทันที เม่ือ (ก) ลูกค้ามีค าสั่งซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศมายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่าน
ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็
ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสาร
ธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี ้บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการท าธุรกรรม หรือการ
ให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้
บริษัทฯ รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจกกการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดขึ้นโดยการจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียง
เท่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง  


1.3 ข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้  ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อก ำหนด
เพิ่มเติม เกี่ยวกับกำรแต่งตั้งตัวแทน/นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ” รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วน
หนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงท ากับ
บริษัทฯ (“ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน”) 


2. ค ำจ ำกัดควำม 
2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน  ค าดังต่อไปนี้ให้มี


ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้ 
(ก) “ซื้อ” ให้หมายความรวมถึง การจองซ้ือหลักทรัพย์หรือการใช้สิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์เดิม


ด้วย 
(ข) “บัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ” หรือ Global Securities Trading Account หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์


ต่างประเทศที่ลูกค้าเปิดบัญชีกับบริษัทฯ ตามข้อ 3.1 ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ตาม 
(ค) “วงเงินจัดสรร” หมายถึง วงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมายให้ส านักงาน 


ก.ล.ต. เป็นผู้จัดสรรวงเงิน 
(ง) “หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ” หมายถึง หลักทรัพย์ที่ออกเป็นเงินตราต่างประเทศ และ/หรือจ าหน่ายในต่างประเทศ 


3. กำรแต่งตั้ง 
3.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอ านาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้า รวมทั้งให้มีอ านาจ


แต่งตั้งตัวแทนช่วงหรือกระท าการในนามของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าส าหรับการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างประเทศใน
ทุกกรณีไม่ว่าในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ และไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ 
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดแต่เพียง การซื้อขาย การจ าหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
การขอวงเงินจัดสรร การขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยส าหรับการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ การ
เปิดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ การเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับสถาบัน
การเงินทั้งไทยและต่างประเทศ การติดต่อและด าเนินการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา การท าธุรกรรมเพ่ือป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน (Currency Hedge) การอ่ืนใดที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนดให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติ รวมทั้งดูแลเก็บรักษา
ทรัพยสินหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดอันเกี่ยวเนื่องกับการกระท าหน้าที่ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้าน
การเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้  ตลอดจนท าการ
ช าระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ช าระและรับช าระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ 
ค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ การใช้สิทธิใดๆ ของลูกค้า การจ าหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การ
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ส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้า การน าหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าไปวางเป็นหลักประกัน รวมตลอด
ถึงท าการจ าน าและ/หรือจดแจ้งจ าน า เพื่อเป็นประกันการช าระหนี้ทุกชนิดของลูกค้า การรับและ/หรือการปฏิบัติตามค าสั่งของ
ลูกค้าไม่ว่าด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร และค าสั่งอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศใน
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศใดๆ ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัทฯ (ซึ่งแต่ละบัญชีของลูกค้าจะเรียกว่า “บัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ”) ภายในวงเงินจัดสรรและวงเงินการท าธุรกรรม และบริษัทฯ ตกลงรับท าการเป็นตัวแทนและ/หรือ
นายหน้าในการด าเนินการต่างๆ ข้างต้นให้แก่ลูกค้า ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการ
ให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้ โดย
ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ อาจท ารายการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของ
ลูกค้าทั้งในฐานะตัวการหรือในฐานะตัวแทน และอาจแต่งตั้งตัวแทนช่วงเพื่อท าการใดๆ แทนบริษัทฯ โดยให้ตัวแทนช่วงมี
อ านาจเช่นเดียวกันกับบริษัทฯ ตามข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้ 


3.2  ลูกค้าตกลงให้สัตยาบันและยอมรับที่จะผูกพันในการใดๆ ที่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนช่วงได้กระท าไปในฐานะตัวแทน/นายหน้า
ของลูกค้าตามข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี้ 


4. เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรลงทุนในต่ำงประเทศ 
4.1 ลูกค้าจะต้องได้รับอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย  เจ้าพนักงาน ควบคุมการ


แลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เป็นครั้งคราว และ
ได้รับการจัดสรรวงเงินเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจากส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ
ก่อนการเพิ่มการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าอาจไม่ได้รับการอนุมัติหรือจัดสรรวงเงินจัดสรร
ข้างต้นตามที่ลูกค้าประสงค์ ลูกค้าตกลงยอมรับผลที่เกิดขึ้นและจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจาก
บริษัทฯ ทั้งสิ้น 


4.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ประเภทหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าจะลงทุนซื้อหรือขายผ่านบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่มีอ านาจประกาศใช้อยู่ในขณะท าข้อก าหนดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้ และ/หรือที่จะได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไปในภายหน้า 


4.3 ลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าสามารถท าการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศแบบ Cash 
Balance ได้เท่านั้น โดยตกลงที่จะวางเงินกับบริษัทฯ ก่อนส่งค าสั่งซ้ือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษทัฯ 
เพ่ือรอโอนไปต่างประเทศ และเงินของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ ลูกค้ายอมรับว่าลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อ่ืน
ใดจากเงินดังกล่าวแต่อย่างใด เว้นแต่บริษัทฯ จะพิจาณาให้ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ตามที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ
เป็นครั้งคราวไปในอัตราไม่เกินกว่าที่บริษัทฯ ได้รับจริงหลังหักค่าใช้จ่ายใดๆ และภาษีที่บริษัทฯ พึงต้องช าระ 


4.4 ลูกค้าตกลงยินยอมมอบอ านาจให้บริษัทฯ แต่งตั้งสถาบันการเงินในต่างประเทศ และ/หรือผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์
ส าหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศและการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าในนามของบริษัทฯ ตามรูปแบบและวิธีการที่
บริษัทฯ เห็นสมควรภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า  ซึ่งบริษัทฯ อาจพิจารณา
แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงสถาบันการเงินในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่
จ าเป็นต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากลูกค้าก่อน และให้ถือว่าการลงนามในเอกสารธุรกรรมลูกค้าได้ให้ความยินยอมและ
มอบอ านาจให้แก่บริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลยพินิจคัดเลือกสถาบันการเงินในต่างประเทศ และ/หรือผู้ดูแลรักษา
ทรัพย์สิน ลูกค้าตกลง ที่จะเป็นผู้ชดใช้ให้กับบริษัทฯ ส าหรับค่าธรรมเนียมใดๆ อันเกิดขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ได้ท าการ
ช าระไปเพื่อการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่สถาบันการเงินหรือ
ผู้ดูแลทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศและการดูแลรักษาทรัพย์สิน  อนึ่ง บริษัทฯ 
ตกลงรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายอันเกิดขึ้นโดยตรงแก่ทรัพย์สินของลูกค้าเฉพาะส่วนที่เกิดมาจากการละเลยการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อก าหนดข้างต้น 
ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่า ทรัพย์สินในต่างประเทศของลูกค้า ลูกค้าอาจจะไม่สามารถมีชื่อเป็นผู้ถือครองทรัพย์สินหรือ
เจ้าของบัญชีหรืออ้างกรรมสิทธิ์ได้โดยตรง โดยใบหุ้น ใบหลักทรัพย์ ชื่อบัญชี และเอกสารต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะ
ปรากฎในชื่อของและ/หรือถือครองไว้โดยบริษัทฯ หรือตัวแทนหรือคู่สัญญาของบริษัทฯ หรือบุคคลอ่ืนใด แต่อย่างไรก็ตาม  







 
 


ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน 59/69 


บริษัทฯ จะด าเนินการให้มีการจัดเก็บและบันทึกรายการทรัพย์สินในต่างประเทศของลูกค้าภายใต้บัญชีของบริษัทฯ ในลักษณะ 
Omnibus Account เพื่อลูกค้า โดยทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทฯ จะท าการแยกทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายภายในบัญชี  
Omnibus Account เพ่ือลูกค้าดังกล่าว ออกจากทรัพย์สินอ่ืนๆ ของบริษัทฯ 


4.5 ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่าในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่
บริษัทฯ ก าหนดไว้ในเอกสารคู่มือนักลงทุน (Handbook) ที่ปรากฎอยู่ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทฯ 
อาจด าเนินการแจ้งไปยังที่อยู่ หรือ E-Mail Address ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ หรือ บริษัทฯ อาจด าเนินการแจ้งให้แก่ลูกค้า
ทราบผ่านทางเว็ปไซต์ และลูกค้าตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไว้ทุก
ประการ 


4.6 ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจมีความล่าช้าหรือความคลาดเคลื่อนส าหรับการประมวล
หรือแสดงผลการเสนอซื้อ (Bid) หรือราคาเสนอขาย (Offer) ค าเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ลูกค้าได้แสดงเจตนาไว้อาจไม่ได้รับการ
จับคู่โดยระบบ หรืออาจถูกจับคู่โดยระบบในราคาที่ลูกค้าได้แสดงเจตนาไว้ ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงข้างต้นและตกลงว่า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าจะรับผิดชอบต่อรายการซื้อหรือรายการขายที่เกิดขึ้นตามค าสั่งของลูกค้าทุกประการ 


4.7 ลูกค้าตกลงยินยอมและแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นผู้เลือกใช้บริการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการการโอนเงินไป
ต่างประเทศหรือการท าสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนกับธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตตามที่บริษัทฯ  
เห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าเป็นรายครั้งก่อน ลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน การท าสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยยินยอมให้บริษัทฯ 
หักจากเงินที่ลูกค้าได้น ามาวางนั้น หรือในบัญชีอ่ืนใดของลูกค้า 


4.8 ลูกค้าตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์ที่จะท าสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง  (Currency 
Hedge) อันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลูกค้าจะต้องขอความเห็นชอบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
จากบริษัทฯ ก่อนการด าเนินการดังกล่าวทุกครั้ง 


4.9 ลูกค้าตกลงว่าเงินของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ จะถูกเก็บอยู่ในบัญชีในนามของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าโดยเป็นเงินสกุลเงินตรา
ต่างประเทศกับสถาบันการเงินในต่างประเทศหรือผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน โดยการช าระหนี้หรือการด าเนินการใดๆ ในบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าให้กระท าโดยใช้เงินตราต่างประเทศที่บริษัทฯ ก าหนด ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินตราต่างประเทศที่
วางไว้กับบริษัทฯ หลายสกุล เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในหลายประเทศ หากเงินตราต่างประเทศสกุลใดไม่เพียงพอต่อการ
ช าระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เป็นผู้ตัดสินใจเลือกประเภทสกุลเงินที่ลูกค้ามีอยู่เพื่อช าระราคาค่าซื้อ
หลักทรัพย์ในต่างประเทศของลูกค้าในสกุลเงินใดๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือได้รับการยินยอมจาก
ลูกค้าก่อน 


4.10 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งค าสั่งซื้อหรือขาย/เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ประเภท Market Order ทุกประเภทและทุกช่วงเวลา และไม่ได้รับอนุญาตใช้สิทธิที่จะจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนที่จ าหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมหรือสิทธิอ่ืนใดซึ่งลูกค้าจะต้องมีภาระในการช าระเงินส าหรับการใช้สิทธิดังกล่าวในขณะที่ลูกค้ามีเงินสดในบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศไม่เพียงพอหรือเป็นผลให้ลูกค้ามีเงินสดไม่เพียงพอในภายหลัง  นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า
ถึงแม้ลูกค้าจะสามารถส่งค าสั่งหรือใช้สิทธิดังกล่าวโดยฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้นผ่านระบบซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทาง
อินเทอร์เน็ตได้ ก็ไม่เป็นเหตุที่ลูกค้าจะถือได้ว่าบริษัทฯ ได้ยินยอมตกลงให้ลูกค้าสามารถส่งค าสั่งหรือใช้สิทธิดังกล่าวได้ ซึ่งหาก
บริษัทฯ ได้ตรวจพบการฝ่าฝืนข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการใดๆ โดยไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดแต่เพียงการยกเลิกเพิกถอนค าสั่งใดๆ ของลูกค้า การบังคับขายหลักทรัพย์ใดๆ ของลูกค้า หรือเรียกให้ลูกค้า
น าเงินสดตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดมาเพื่อช าระเป็นค่าซื้อ ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายอ่ืนใด เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิด
ใดๆ ตามกฎหมายหรือต้องรับผิดชอบต่อความสูญหาย เสียหาย หรือผลการขาดทุนใดๆ ต่อลูกค้าไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม 
ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินไม่พอที่จะท ารายการซื้อขายภายในวันที่ก าหนด ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ท าการบังคับขาย
หลักทรัพย์ที่ลูกค้าสั่งซื้อหรือหลักทรัพย์อ่ืนใด โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลขาดทุนอันเกิดจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว 
ทั้งนี ้หากลูกค้าไม่มีหลักทรัพย์คงเหลืออยู่ในบัญชีหรือมีไม่เพียงพอ ลูกค้าต้องด าเนินการโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อช าระค่าซื้อ
ส่วนที่ขาดอยู่ รวมทั้งต้องช าระค่าปรับล่าช้า ค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ให้บริษัทฯ ทันทีที่ได้รับแจ้ง 
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4.11 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผย หรือ รายงานข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อส านักงาน 
ก.ล.ต.และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายหรือ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดแต่เพียงรายการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผลก าไรและขาดทุน การน า
เงินเข้าและออก เป็นต้น 


4.12 ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ท าการโอนหรือรับโอนเงินหรือหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศและบัญชีอ่ืนของ
ลูกค้าที่เปิดไว้ในต่างประเทศ เว้นแต่การโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังบัญชีหลักทรัพย์อ่ืนและ/
หรือบัญชีหลักทรัพย์ประเภท Private Fund ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้และ/หรือบริหารจัดการโดยบริษัทฯ หรือโดยบริษัทหลักทรัพย์
อ่ืนในประเทศไทย หรือเป็นการรับโอนหลักทรัพย์หรือเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ  ทั้งนี้ ตามกฎเกณฑ์หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนดและได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ แล้ว 


4.13 ลูกค้าขอรับรองและยืนยันว่าเงินที่ใช้ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้เป็นเงินทุนของลูกค้าเอง และมิได้เป็นเงินที่ท าการ
กู้ยืมเงินแต่อย่างใด นอกจากนี้ ลูกค้ายังขอรับรองอีกว่าลูกค้ามีความประสงค์หลักที่จะท าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์อ่ืนแอบแฝง เช่น การเก็งก าไรค่าเงินหรือจากอัตราแลกเปลี่ยนและเป็นความประสงค์ของตัวลูกค้าเอง
ทั้งหมด ลูกค้ามิได้กระท าในนามของตนเองเพื่อบุคคลอ่ืนแต่อย่างใด 


4.14 บริษัทฯ จะเก็บเงินลงทุนที่ลูกค้าโอนให้แก่บริษัทฯ เงินค่าขาย เงินปันผล ดอกเบี้ย หรือเงินได้อ่ืนใด อันเกิดจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศไว้ในบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกค้าในต่างประเทศ ซึ่งบัญชีดังกล่าวหากไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกิน
กว่าระยะเวลาที่บริษัทฯ เห็นสมควร ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ โอนเงินของลูกค้าตามจ านวนที่บริษัทฯ เห็นสมควรกลับ
เข้ามาในประเทศไทย โดยลูกค้าตกลกเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือภาระทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นทุกประการ 


5 ข้อตกลงอ่ืนๆ 
5.1 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า เงินได้ต่างๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศอาจถูกหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมายหรือ


กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภท ซึ่งลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าอาจไม่ได้รับประโยชน์ฯ จากอนุสัญญาระหว่างประเทศกับ
ประเทศอ่ืนเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้  และลูกค้า
อาจมีภาระทางภาษี รวมทั้งมีหน้าที่ในการยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของ
สรรพากร ซึ่งในกรณีที่กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของกรมสรรพากรก าหนดให้บริษัทฯ ต้องด าเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ด าเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายและน าส่งต่อกรมสรรพากร 


5.2 ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะขอใช้บริการรับข้อมูล รายงาน และเอกสารอ่ืนใด รวมถึงรายงานการลงทุนประจ าเดือน (รวมกัน
เรียกว่า “รำยงำน”) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-mail) ส าหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ โดยลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ถือว่าการลงนามในเอกสารธุรกรรมเป็นการแสดงเจตนาเพื่อตกลงและยินยอมเข้า
ผูกพันตามข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการรับรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ตาม
รายละเอียดที่ก าหนดไว้ในเอกสารธุรกรรมที่ลูกค้าได้เคยแสดงเจตนาไว้และตามที่ปรากฎในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ทุกประการ 


5.3 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า 
(1) ลูกค้าจะไม่มีนิติสัมพันธ์โดยตรงกับสถาบันการเงินในต่างประเทศที่เป็นคู่สญัญากับบริษัทฯ แต่อย่างใด และการซื้อขาย


หลักทรัพย ์หรือธุรกรรมใดๆ ภายใต้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศจะด าเนินการผ่านทางบริษัทฯ เท่านั้น 
(2) ลูกค้าจะไม่สามารถติดต่อสื่อสารใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับสถาบันการเงินต่างประเทศในนามของบริษัทฯ ใน


ฐานะตัวแทนของลูกค้าได้ และ 
(3) ลูกค้าจะต้องไม่ใช้ระบบซื้อขายที่ให้บริการโดยบริษัทฯ หรือกระท าการใดๆ อันเป็นผลให้สถาบันการเงินต่างประเทศ


จะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม 
5.4 ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่บริษัทฯ คณะกรรมการ 


ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่มีอ านาจ ประกาศใช้อยู่ในขณะท าสัญญานี้ และ/หรือที่จะได้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมต่อไปในภายหน้า 


6. กำรส่งมอบและกำรช ำระเงิน 
6.1 ลูกค้าตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ให้บริษัทฯ เพ่ือการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขาย และลูกค้าตกลงช าระเงินแก่บริษัทฯ เพ่ือการช าระเงิน


ค่าหลักทรัพย์ที่ซ้ือหรือยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินจากบัญชีของบริษัทเพ่ือลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพ่ือตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท 
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(ตามแต่กรณี) เต็มตามจ านวนที่ลูกค้าจะต้องช าระเพื่อการช าระเงินค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อ  หรือน าหลักทรัพย์จากบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์ของลูกค้าไปส่งมอบในกรณีที่ลูกค้าสั่งขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถท าการส่งมอบหลักทรัพย์และ
ช าระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ได้ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยลูกค้าตกลงรับทราบว่าการด าเนินการ
ดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อก าหนดระยะเวลา และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ก าหนด และบริษัทฯ จะไม่ด าเนินการช าระค่าซื้อขาย
หลักทรัพย์เป็นบางส่วน (Partial Settlement) 


6.2 ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์มาส่งมอบให้แก่บริษัทฯ เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์เม่ือมีการขายหลักทรัพย์ หรือไม่
สามารถช าระเงินส าหรับหลักทรัพย์ที่ซ้ือตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด บริษัทฯ มีสิทธิด าเนินการดังต่อไปนี้ 


(ก) ในกรณีของการขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิด าเนินการซื้อหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบตามราคาที่บริษัทฯ เห็นสมควร และเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าวจากบัญชีของบริษัทเพ่ือลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติ
กับบริษัท (ตามแต่กรณี) แล้วด าเนินการส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของลูกค้า และน าเงินที่ได้รับมานั้นเครดิต
เข้าในบัญชีของบริษัทเพ่ือลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) หรือบริษัทฯ อาจด าเนินการยืม
หลักทรัพย์ในนามของลูกค้าเพื่อส่งมอบและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการยืมหลักทรัพย์หรือการ
จัดหาหลักประกัน หรือบริษัทฯ อาจด าเนินการยืมหลักทรัพย์ใดๆ ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ในการด าเนินการดังกล่าว 
บริษัทฯ มีสิทธิด าเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจากลูกค้า หรือ 


(ข) ในกรณีของการซื้อหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิยอมรับการส่งมอบหลักทรัพย์ และเรียกเก็บเงินจากบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกค้า
หรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) เต็มตามจ านวนที่ลูกค้าจะต้องช าระส าหรับค่าใช้จ่ายใดๆ อัน
เนื่องมาจากหลักทรัพย์ที่ลูกค้าซื้อไว้ โดยบริษัทฯ อาจด าเนินการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่บริษัทฯ เห็นสมควร และน า
เงินที่ได้รับเครดิตเข้าในบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลูกค้า หรือบัญชีธนาคารเพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) ทั้งนี้ใน
การด าเนินการดังกล่าวบริษัทฯ มีสิทธิด าเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจาก
ลูกค้า 
ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ จะเรียกเก็บจากบัญชีของบริษัทเพ่ือลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื่อตัด
บัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) และส าหรับจ านวนเงินที่ลูกค้ายังค้างช าระอยู่นั้นจะถือว่าเป็นหนี้ที่ถึงก าหนดช าระแล้ว
ในวันนั้น ซึ่งลูกค้าต้องช าระค่าปรับตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และดอกเบี้ยแก่บริษัทฯ ตามอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้
ก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป โดยบริษัทฯ จะค านวณดอกเบี้ยไปจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับช าระหนี้ครบถ้วนแล้ว 
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รำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูลควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ1 


 
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยง ลูกค้าอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน


ลูกค้าควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในรายงานการฉบับนี้อย่างรอบคอบ ซึ่งรายงานฉบับนี้แสดงถึงความเสี่ยงที่ส าคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อการลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี้มิได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่
แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่ส าคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอ่ืนที่
ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีความส าคัญใน
อนาคตได้ 


รายงานฉบับนี้มิใช่เอกสารที่ให้ค าแนะน าในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี โดยลูกค้าควรปรึกษาที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น ลูกค้าไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเว้นแต่ลูกค้าได้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวนั้นเหมาะสมกับ
ตน 


 ควำมเส่ียงท่ัวไปในกำรลงทุนในหลักทรัพย์  ลูกค้าในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนได้ ทั้งนี ้อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม จราจล 
ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจท าให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและ
ราคาของหลักทรัพย์ได้ 


 ควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับภำวะตลำดและควำมผันผวนของรำคำ   หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าจะเข้าลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ท า
การซื้อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในประเทศที่อาจมีสภาวะทางการเมืองเศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกต่างจากของประเทศไทย
อย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ดุลยพินิจระงับการซื้อ
ขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง หรือความผันผวน หรือภาวะตกต่ าหรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นปัจจัยภายในแล้ว ปริมาณ
การซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอ่ืนซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เอง  หรืออาจเกิดจาก
ปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและ/หรือทางการเงินของโลกหรือของภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้ 


 ควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวกับระบบกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์  การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับการส่งค าสั่ง
ซื้อขาย การส่งมอบ และการช าระราคาในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที่
มีการท าธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งลูกค้าอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการท าธุรกรรมโดยลูกค้าของประเทศ
ดังกล่าว 
โดยที่ระบบการช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการพัฒนาที่ด้อยกว่าหรือมีมาตรฐานที่ต่ ากวา่ และใน
บางกรณีอาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจสูงกว่า
ค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระในประเทศไทยหรือสูงกว่าที่ลูกค้าได้คาดหมายไว้  นอกจากนี้ เนื่องจากระบบการช าระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศมิได้
เช่ือมโยงกันหรือมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ จึงอาจส่งผลให้กระบวนการช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจใช้เวลานานกว่า
ที่คาดหมายไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การไม่
สามารถส่งมอบหลักทรัพย์หรือความสับสนในเง่ือนไขและกระบวนการในช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ตลาดจนการช าระคืนเงินทุน
และปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าช้า และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและค่าใช้จ่ายทาง
กฎหมาย 


 ควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวกับกฎหมำยหรือระเบียบที่ใช้บังคับ  เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของ
บริษัทที่มีถิ่นที่อยู่หรือมีส านักงาน ทรัพย์สิน บุคลากร และผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่แตกต่าง


                                                      
1 หลักทรัพย์ หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทและตราสารทางการเงินอืน่ใดที่หน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้มีการซื้อหรือขายได้ 
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กัน การลงทุนในประเทศต่างๆ หรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจ ากัดหรือถูกควบคุมในระดับท่ีแตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใช้
บังคับในแต่ละประเทศน้ัน ซึ่งข้อจ ากัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึง การต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือจากบุคคลอื่นใดก่อนการ
ลงทุน ข้อจ ากัดการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติในธุรกิจบางประเภทการขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อน าเงินได้จากการลงทุนหรือเงินทุนหรือ
เงินท่ีผู้ลงทุนต่างชาติได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศออกนอกประเทศดังกล่าว หรือการจัดเก็บภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์
ของผู้ลงทุนต่างชาติ นอกจากน้ี กฎหมายและระเบียบในประเทศเหล่าน้ันอาจมีความไม่ชัดเจน และอาจขึ้นอยู่กับการตีความของเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องในประเทศดังกล่าว ซึ่งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่าน้ันในทางท่ีไม่เป็นคุณต่อผู้ลงทุน อีกท้ังประเทศต่างๆ ดังกล่าวอาจมีการออก
กฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั้งคราว ซึ่งท าให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและเน้ือหาของกฎหมายหรือระเบียบท่ีออกมาใหม่ ซึ่งปัจจัย
เหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการลงทุน 
นอกเหนือจากข้อจ ากัดและการควบคุมตามท่ีได้กล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ไว้อย่าง
จ ากัดหรือน้อยมาก ซึ่งรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องด าเนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามค าพิพากษา นอกจากน้ี ความมีประสิทธิภาพของ
กระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจท าให้ลูกค้าประสบปัญหาในการด าเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศ
น้ันๆ อีกท้ัง ในกรณีท่ีลูกค้าได้รับค าพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหน่ึง แต่ลูกค้าอาจต้องด าเนินการให้มีการบังคับตามค าพิพากษาดังกล่าวใน
ประเทศท่ีลกูค้าได้ท าการลงทุนก็มิได้มีหลักประกันใดๆ ว่า ศาลของประเทศน้ันๆ จะด าเนินการบังคับคดีตามค าพิพากษาท่ีได้รับ 


 ควำมเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับสภำพคล่องของหลักทรัพย์   แม้ว่าลูกค้าจะลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  แต่ตลาด
หลักทรัพย์ในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่อง นอกจากน้ี สภาพคล่องของหลักทรัพย์อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะของ
หลักทรัพย์ รวมท้ังปัจจัยภายใน และ/หรือปัจจัยภายนอกของประเทศท่ีตลาดหลักทรัพย์นั้นต้ังอยู่ ดังนั้น สภาพคล่องที่มีอยู่น้อยอาจลดความสามารถ
ของลูกค้าในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น หรืออาจท าให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาท่ีต้องการหรือท่ีน่าพอใจ หรือในจ านวนท่ีลูกค้าต้องการ
เป็นไปได้ยาก 


 ควำมเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับอัตรำแลกเปลี่ยน  เน่ืองจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการช าระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ผลตอบแทนท่ีได้รับ
จากการลงทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญจากความเสี่ยงท่ีเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยลูกค้าอาจมีความเสี่ยงหากมูลค่าของเงินตรา
ต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินบาท ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง หรืออาจ
เกิดขึ้นอย่างถาวร นอกจากน้ี หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใดๆ ท่ีลูกค้าได้ลงทุนไป ลูกค้าอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่า
ของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว 


 ควำมเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับควำมน่ำเชื่อถือของคู่สัญญำ  ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง ซึ่งรวมถึงผู้
ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีลูกค้าได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม) โดยลูกค้าอาจมีความเสี่ยงท่ีอาจสูญเงินท่ี
ลงทุนไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ในกรณีท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงหรือผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหน้ีสินล้นพ้น
ตัว หรือไม่สามารถหรือไม่พร้อมท่ีจะช าระหน้ีหรือปฏิบัติตามหน้าท่ีของตน รวมถึงหน้าท่ีในการช าระเงินคืนทุนหรือหน้าท่ีในการไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่
ลูกค้าได้ลงทุนไว้ 


 ควำมเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับกำรลงทุนของลูกค้ำเอง  การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการตัดสินใจของลูกค้าเอง บริษัทฯ มิได้ด าเนินการใน
ฐานะเป็นท่ีปรึกษาหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าได้ยืนยันต่อบริษัทว่า ลูกค้าได้ศึกษา
และพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของผู้ออกหลักทรัพย์ ท่ีลูกค้าจะท าการ
ลงทุน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ของประเทศท่ีเกี่ยวข้องเปน็อยา่ง
ดีแล้ว ดังน้ัน ลูกค้าจึงต้องรับเอาความเสี่ยงท้ังปวงจากการลงทุนเอง และบริษัทฯ ไม่มีหน้าท่ีในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้า อีกท้ังไม่มีความ
รับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดใดๆ ในความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว 


 ควำมเสี่ยงอ่ืนๆ ในกำรซื้อขำยด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในการซื้อขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการหยุดท างานโดยระบบ
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ผลดังกล่าวอาจท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถท าตามค าส่ังของลูกค้าได้เป็นบางส่วนหรือท้ังหมด 
 
รายงานฉบับน้ีมิได้กล่าวถึงความเสี่ยงทุกรายการ หรือประเด็นส าคัญอื่นนอกเหนือจากความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ในการ


พิจารณาความเสี่ยง ลูกค้าควรเข้าท าธุรกรรมต่อเมื่อมีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผลผูกพันทางกฎหมายอันเกิดจากการลงทุน 
และระดับความเสี่ยงท่ีอาจได้รับ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจเป็นการลงทุนท่ีไม่เหมาะสมกับผู้ลงทุนบางกลุ่ม  ลูกค้าควรพิจารณาอย่าง
ระมัดระวังว่าเป็นการลงทุนท่ีเหมาะสมกับตนหรือไม่ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะการเงิน และสถานการณ์อื่นๆ 
ท่ีอาจเกี่ยวข้อง 
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-ข้อก าหนดเพ่ิมเติมฉบับน้ีจะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าท าธุรกรรมน้ีเท่าน้ัน- 
 


ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีจะออกและเสนอขำยโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
1. ข้อควำมเบื้องต้น  


1.1 ข้อก าหนดเพิ่มเติมนี้ท าขึ้นเพื่อก าหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการ
การลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 


1.2 ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีจะออกและเสนอขำยโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด ฉบับน้ี จะใช้บังคับระหว่ำงบริษัทฯ และลูกค้ำทันที เมื่อ (ก) ลูกค้ำแสดงควำมประสงค์ท่ีจะซื้อหลักทรัพย์
ท่ีจะออกและเสนอขำยโดยบริษัทฯ มำยังบริษัทฯ ไม่ว่ำจะด้วยวิธีทำงโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่ำนทำงเจ้ำหน้ำท่ี
ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯตอบรับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ ไม่ว่ำจะในรูปแบบท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตำม 
โดยลูกค้ำยอมรับและตกลงผูกพันตำมเงื่อนไขในข้อก ำหนด และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน และ
เอกสำรธุรกรรมต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ท้ังน้ี บริษัทฯ มีสิทธิในกำรปฏิเสธกำรให้บริกำร หำกบริษัทฯ พบว่ำลูกค้ำไม่มีควำมเหมำะสมเพียงพอในกำรท ำ
ธุรกรรมหรือกำรให้บริกำรของบริษัทฯ อำจขัดหรือแย้งต่อกฏหมำย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ 
โดยลูกค้ำไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกกำรปฏิเสธกำรให้บริกำรของ
บริษัทฯ เว้นแต่กรณีท่ีเกิดข้ึนโดยกำรจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของบริษัทฯ กรรมกำร พนักงำน 
ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่ำท่ีควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นจริง 


1.3 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด นี้ 
ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ” รวมถึงเอกสารอื่นใด
ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่
ลูกค้าได้ตกลงท ากับบริษัทฯ (“ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน”) 


2. ค ำจ ำกัดควำม 
2.1  เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน  ค าดังต่อไปนี้ให้มี


ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้ 
(ก)  “ซื้อ” ให้หมายความรวมถึง การจองซ้ือหลักทรัพย์ด้วย 
(ข)  “หลักทรัพย”์ หมายถึง หุ้นกู้ หุ้นกู้อนุพันธ์ ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดที่จะออกและเสนอขายโดย


บริษัทฯ 
(ค)  “วันท่ีท ำกำรตกลงซื้อขำยหลักทรัพย์” หมายถึง วันที่ลูกค้าตกลงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตาม 


ข้อ 3.2       
3. ข้อตกลง 


3.1  ลูกค้าและบริษัทฯ จะท าการตกลงเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักทรัพย์ (เช่น ชนิด ประเภท จ านวน และราคาของหลักทรัพย์) แต่
ละครั้งก่อนที่จะจองซ้ือหรือซื้อหลักทรัพย์กับบริษัทฯ โดยอาจตกลงด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร  


3.2  ภายหลังจากที่ลูกค้าได้ตกลงเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักทรัพย์กับบริษัทฯ (“วันท่ีท ำกำรตกลงซื้อขำยหลักทรัพย์”) ไม่ว่า
โดยทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ลูกค้าตกลงที่จะไม่ยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ 
และตกลงผูกพันตามค าสั่งของลูกค้าทุกประการ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ โดยลูกค้าตกลงที่จะลงนามและน าสง่
ใบจองซ้ือหลักทรัพย์และช าระเงินค่าจองซ้ือหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ตามจ านวนหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้รับการจัดสรรเต็มจ านวน 
ตามวิธีการและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์หรือหนังสือชี้ชวนส าหรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 
(ตามแต่กรณี) 


3.3  ลูกค้าตกลงว่า ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งออกในวันท าการถัดจากวันที่ท าการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์โดยบริษัทฯ ให้ถือ
ว่าเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ถึงการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธหรือ
ยกเลิกการจองซ้ือของผู้จองซื้อหลักทรัพย์รายใดๆ ที่ด าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อก าหนดและเง่ือนไขในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่
ก าหนดไว้โดยบริษัทฯ (ซึ่งรวมถึง ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนส าหรับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์) 
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3.4  ลูกค้าตกลงและยินยอมว่า บริษัทฯ มีสิทธิหักกลบลบหนี้ ยึดถือ โอน หรือใช้ประโยชน์จากเงิน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนที่ฝาก
ไว้หรือยึดถือไว้โดยบริษัทฯ เพื่อลูกค้า ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ ฉบับนี้ หรือ
ข้อก าหนดอื่นใด (ถ้ามี) เพื่อการปฏิบัติตามภาระหน้าที่และความผูกพันหรือความรับผิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ ภายใต้ข้อก าหนด
และเง่ือนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะออกและเสนอขาย
โดยบริษัทฯ ฉบับนี้หรือที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งรวมถึง การหัก ณ ที่จ่ายบนผลตอบแทนที่ลูกค้าจะ
ได้รับหรือได้รับการลงทุนในหลักทรัพย์ ไม่ว่าในรูปแบบของดอกเบี้ย ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหลักทรัพย์ และ/หรือ 
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ คือ เงินคืนที่เป็นผลก าไรเม่ือครบอายุหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถยึดถือ
เป็นหลักประกันอยู่ภายใต้บังคับซึ่งสิทธิยึดหน่วงโดยทั่วไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ จนกว่าจะมีการช าระหนี้ที่คงค้างแก่บริษัทฯ 
ครบถ้วนตามจ านวน ซึ่งเงิน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนของลูกค้าที่บริษัทฯ ยึดถือไว้ ไม่ว่าจะเป็นการยึดถือเพื่อการดูแล
ทรัพย์สินหรือเพ่ือการอ่ืนใด 
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-ข้อก าหนดเพ่ิมเติมฉบับน้ีจะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าท าธุรกรรมน้ีเท่าน้ัน- 
 


ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งตัวแทนซื้อขำยหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 
1. ข้อควำมเบื้องต้น  


1.1 ข้อก าหนดเพิ่มเติมนี้ท าขึ้นเพื่อก าหนดเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการ
เป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 


1.2 ข้อก ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งตัวแทนซื้อขำยหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับน้ี จะใช้บังคับระหว่ำงบริษัทฯ 
และลูกค้ำทันที เมื่อ (ก) ลูกค้ำมีค ำส่ังซื้อขำยหน่วยลงทุนในกองทุนรวมมำยังบริษัทฯ ไม่ว่ำจะด้วยวิธีทำงโทรศัพท์ 
อินเทอร์เน็ต หรือผ่ำนทำงเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ ไม่ว่ำจะในรูปแบบ
ท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตำม โดยลูกค้ำยอมรับและตกลงผูกพันตำมเงื่อนไขในข้อก ำหนด และเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน และเอกสำรธุรกรรมต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ท้ังน้ี บริษัทฯ มีสิทธิในกำรปฏิเสธกำรให้บริกำร หำกบริษัทฯ พบว่ำลูกค้ำไม่มีควำมเหมำะสมเพียงพอในกำรท ำ
ธุรกรรมหรือกำรให้บริกำรของบริษัทฯ อำจขัดหรือแย้งต่อกฏหมำย หรือด้วยเหตุอื่นใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ 
โดยลูกค้ำไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกกำรปฏิเสธกำรให้บริกำรของ
บริษัทฯ เว้นแต่กรณีท่ีเกิดข้ึนโดยกำรจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของบริษัทฯ กรรมกำร พนักงำน 
ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่ำท่ีควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นจริง 


1.3 ข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมนี้  ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อก ำหนดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับกำรแต่งตั้งตัวแทนซื้อขำยหน่วยลงทุนในกองทุนรวม” รวมถึงเอกสารอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร
ธุรกรรม ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินที่ลูกค้าได้ตกลงท ากับบริษัทฯ 
(“ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน”) 


2. ค ำจ ำกัดควำม 
2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ค าดังต่อไปนี้ให้มี


ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้ 
(ก)  “หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 
(ข)  “บริษัทจัดกำร” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
(ค)  “เอกสำรกองทุนรวม” หมายถึง เอกสารกองทุนรวมตามข้อ 3.1 


3. กำรซื้อขำยหน่วยลงทุน  
3.1  ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ก่อนที่ลูกค้าจะส่งค าสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ลูกค้าได้รับทราบ อ่านและ


เข้าใจคู่มือผู้ลงทุน หนังสือชี้ชวนเสนอโครงการจัดการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ข้อมูลภาษีหรือเง่ือนไข ภาระ
และประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเอกสารอ่ืนใดที่เกี่ยวกับหรือใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการที่เกี่ยวข้อง
ได้จัดท าขึ้น รวมถึงรายละเอียดในใบค าสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสำรกองทุน
รวม”) เป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับว่าการเพิ่ม/ลดทรัพย์สินของกองทุนรวม การคืนผลประโยนชน์ของกองทุนรวม การส่งมอบ
ทรัพย์สินของกองทุนรวมและการจัดท า และจัดส่งรายงานต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน รวมทั้งกรณีอ่ืนๆ จะต้องอยู่ภายใต้
ข้อก าหนดและเงื่อนไขของเอกสารกองทุนรวมด้วยลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจค าเตือนและการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ เช่น ความ
เสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น และตกลง
ยินยอมผูกพันตนและปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของเอกสารกองทุนรวมดังกล่าวทุกประการ 


3.2  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารกองทุนรวม 
และ/หรือหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้นๆ หากลูกค้าไม่สามารถด าเนินการตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในเอกสาร
กองทุนรวม และ/หรือหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม บริษัทฯ สามารถยกเลิกการท าธุรกรรมดังกล่าวได้ทันที 


3.3  ในการที่บริษัทฯ ซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งของลูกค้า ลูกค้าไม่มีสิทธิยกเลิกค าสั่งซ้ือ ขายคืน และ/หรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เว้นแต่ลูกค้าจะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ 


3.4  ลูกค้าตกลงช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนรวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืนใด ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามเง่ือนไข
และวิธีการที่บริษัทฯ ก าหนด 
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3.5  ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ หากลูกค้าเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้อง 
ลูกค้าต้องโต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ภายในเวลาที่ก าหนด หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านรายการธุรกรรม
ดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้ารับรองรายการธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการที่ถูกต้องทุกประการ 


3.6  ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการหนึ่งๆ อาจ
ไม่สามารถด าเนินการได้ในกรณีที่ลูกค้าและ/หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าจะได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกินกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม และ/หรือเกินกว่าสัดส่วนการลงทุนของคนต่างด้าวตามที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด หรือเกินกว่าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย และ/หรือ ประกาศของก.ล.ต. ส านักงานก.ล.ต. คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ หรือ กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 


4. ข้อตกลงเพิ่มเติมกรณีกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนภำยใต้บัญชีซื้อขำยหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือ (Omnibus Account) 
4.1  ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผย ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 


(Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไป เช่น การรับเอกสารกองทุนรวมต่างๆ อาจช้ากว่าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการโดยตรง เนื่องจากบริษัทฯ จะด าเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้าเม่ือบริษัทฯ ได้รับเอกสารกองทุนรวม
ดังกล่าวจากบริษัทจัดการ 


4.2  ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในการท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการซื้อขายหน่วยลงทุนตามข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้ง
ตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ฉบับนี้ บริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าตอบแทนในการท าหน้าที่
เป็นผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการด้วย 


4.3  ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดไม่ช าระหนี้ใดๆ ที่มีต่อบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิบังคับขายหน่วยลงทุนหรือทรัพย์สินอ่ืนใด
ที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ เพื่อน าเงินค่าขายมาช าระหนี้ หรือหักเงินคงเหลือในบัญชีเพื่อการท าธุรกรรมเพ่ือช าระหนี้ต่อ
บริษัทฯ ได้ 


4.4  ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลลูกค้าภายใต้บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
(Omnibus Account) รวมทั้งส่งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการให้แก่หน่วยงานที่ก ากับดูแลบริษัทฯ หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องและบริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่กฎหมายก าหนดหรือเม่ือมีการร้องขอ 


5. กำรแต่งตั้งและกำรมอบอ ำนำจ 
5.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอ านาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนและผู้รับมอบอ านาจของลูกค้าในการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยให้บริษัทฯ 


มีอ านาจด าเนินการต่างๆ แทนลูกค้าดังต่อไปนี้ 
(1) เปิดบัญชี ซ้ือ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
(2) กระท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของลูกค้า 
(3) ลงนามในเอกสารใบค าสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึง


ด าเนินการส่งค าสั่งซ้ือ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ไม่ว่าจะ
อยู่ในรูปแบบของเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอ่ืนใดที่บริษัทจัดการก าหนด 


(4) ด าเนินการเพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
(5) ด าเนินการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนเพ่ือเข้าบัญชีเงินฝาก


ธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ หรือตามที่ลูกค้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลง 
(6) รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหน่วย


ลงทุนของลูกค้าและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับลูกค้าทราบต่อไป 
(7) ลงนามในเอกสารแจ้งสรุปมติผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมภายใต้การ


บริหารจัดการของบริษัทจัดการ 
(8) ติดต่อประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ลงนามรับรองความถูกต้องของส าเนาเอกสารใดๆ ของ


ลูกค้ารวมถึงกระท าการใดๆ อันจ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อ
ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนี้ หรือเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นผลส าเร็จสมบูรณ์ 


(9) มีอ านาจในการแต่งตั้งและมอบอ านาจช่วงให้บุคคลใดซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอ านาจช่วง (“ตัวแทน
ช่วง”) เป็นผู้ด าเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 นี้ได้ 
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5.2 การใดๆ ที่บริษัทฯ และตัวแทนช่วงได้กระท าภายในกรอบอ านาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้ย่อมถือเสมือนหนึ่งว่าลูกค้าได้กระท าด้วยตนเอง 
และลูกค้าขอรับรองและตกลงรับผิดชอบการใดๆ ที่บริษัทฯ และตัวแทนช่วงของลูกค้าได้กระท าภายในกรอบอ านาจที่ได้มอบให้ไว้
ภายใต้ขอบเขตของข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนซื้อ
ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนี้  


5.3 ลูกค้าและบริษัทฯ ตกลงให้ถือข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้ง
ตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอ านาจของลูกค้าให้บริษัทฯ ด าเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 
นี้ได้ โดยไม่ต้องท าหนังสือมอบอ านาจอีกฉบับหนึ่ง 
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 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเขา้ใจข้อความในข้อก าหนดและเง่ือนไขนี้แลว้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญในวันที่
ที่ระบุไว้ขา้งต้น ทั้งนี้ หากลูกคา้ประสงค์จะขอส าเนาของข้อก าหนดและเง่ือนไขนี้ ลูกค้าสามารถร้องขอได้ที่บริษัทฯ 


 
                                                                                    
 
 
 


               
       ลงช่ือลูกค้า      ลงชื่อผู้มีอ านาจลงนาม 


(     )  บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด 


วันที่                                     วันที่        
 
 
 
                                            
ลงชื่อพยาน                                                                                                  ลงชื่อพยาน 
(     )                               (     ) 
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