เอกสารประกอบการเปิดบัญชีเพือ่ ซื้อขาย
บุคคลธรรมดา
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาใบสาคัญต่างด้าว หรือสาเนา
หนังสือเดินทางของลูกค้า (กรณีต่างชาติ) หรือของ ผู้รับประโยชน์และหรือของผู้เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และของ
ผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจ)
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่แสดงเลขที่บัญชีที่ชาระราคาผ่าน ATS
4. เอกสารแสดงฐานะการเงิน เช่น สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 3 เดือน สาเนาเอกสาร
แสดงเงินเดือนหรือรายได้ หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินอื่น เช่น ใบหุ้น , ตั๋วสัญญาใช้เงิน ,
พอร์ตเงินลงทุนในกองทุนหรือหลักทรัพย์, สลากออมสิน, พันธบัตร เป็นต้น
ผู้รับมอบอานาจ /(กรณีมอบอานาจ)
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอานาจ
2. อากรแสตมป์ 30 บาท
นิติบุคคล
1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน)
2. สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด หรือ เอกสารอื่นของบริษัทที่แสดงรายชื่อล่าสุดของผู้ถือหุ้น
3. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีมติอนุมัติให้ ทาธุรกรรม รวมทั้งการแต่งตั้งหรือมอบ
อานาจบุคคลให้กระทาการแทนในนามของบริษทั (ในกรณีมีการมอบอานาจให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการที่มี
อานาจดาเนินการตามหนังสือรับรองบริษัท)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน , สาเนาใบสาคัญต่างด้าว , สาเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอานาจลง
นามผูกพันบริษัท หรือบุคคลผู้มีอานาจลงนามในคาขอเปิดบัญชีและสัญญาแต่งตั้งตัวแทนฯ
5. หนังสือมอบอานาจในการทาธุรกรรมของนิติบุคคล รวมทั้งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบ
อานาจ
6. สาเนางบการเงินงวดล่าสุด
7. เอกสารหรือข้อมูลการจัดตั้งกองทุนที่ลูกค้ าขอเปิดบัญชีได้รับมอบอานาจให้บริการ เช่น หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนกองทุนรวม
8. เอกสารหรือข้อมูลที่สามารถแสดงได้ว่าสถาบันการเงินดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานรัฐ
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วันที่...................................................................
แบบฟอร์มการเปิดบัญชี
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด (“บริษัทฯ”) โดยมอบหมายให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนซื้อขาย
ตามเงื่อนไขและข้อกาหนดของสัญญาแต่งตั้งต่างๆ ระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัทฯ
ประวัติลูกค้า
กรณีบุคคลธรรมดา
( ) นาย ( ) นาง ( ) นางสาว ( ) อื่นๆ __________________________________________________________
ชื่อ-สกุลภาษาไทย ________________________________________________________________________________________
ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ _____________________________________________________________________________________
( ) บัตรประจาตัวประชาชน ( ) หนังสือเดินทาง _________________________________________________________
( ) อื่นๆ _____________________________________________________________________________________________
วันที่ออก __________________________________วันหมดอายุ__________________________________________________
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี __________________________________________สัญชาติ ___________________________________
ศาสนา _________________________________ (ถิ่น) ที่อยู่ประเทศ ________________________________________________
วัน เดือน ปี เกิด ___________________________ อายุ _____________ปี
ระดับการศึกษาสูงสุด ( ) ต่ากว่าปริญญาตรี ( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโท ( ) สูงกว่าปริญญาโท
สถาบันการศึกษาสูงสุด ________________________________________สาขา __________________________________________
อาชีพ ( ) พนักงานบริษัท ( ) ข้าราชการ ( ) เจ้าของกิจการ ( ) นักการเมือง ( ) อาชีพอิสระ
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)__________________________________________________________________________________
ชื่อบริษัท __________ ____________________________ประเภทธุรกิจ _________________________________________________
ตาแหน่งงาน ____________________________________________อายุการทางาน ________________________________________
ที่อยู่ที่ทางาน ________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย์ ______________ โทรศัพท์ ______________________ มือถือ ___________________ โทรสาร __________________
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย์ ______________ โทรศัพท์ ______________________ มือถือ ___________________ โทรสาร ________________
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย์ ________________ โทรศัพท์ ___________________มือถือ __________________________________________
โทรสาร ______________ Email Address _____________________________________________________________________
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สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) อื่ น ๆ ________________ชื่ อ นามสกุ ล คู่ ส มรส________________________
บุตรในอุปการะ________อาชีพคู่สมรส_____________________________ชื่อบริษัท_____________________________________
ประเภทธุรกิจ____________________________ตาแหน่ง______________________________ อายุการทางาน________________
โทรศัพท์ _________________________________________มือถือ_________________________________________________
ข้อมูลสถานะการเงิน
บุคคลธรรมดา

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

มูลค่า
ภาระผูกพัน (ถ้ามี)
ที่ดิน
__________
( ) จานอง
( ) อื่นๆ ______________
บ้านพร้อมที่ดิน
__________
( ) จานอง
( ) อื่นๆ ______________
รถยนต์
__________
( ) จานา
( ) อื่นๆ______________
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
__________
( ) จานา
( ) อื่นๆ______________
เงินฝากธนาคาร
__________
( ) จานา
( ) อื่นๆ______________
ทรัพย์สินอื่น
__________
( ) จานอง
( ) อื่นๆ______________
เงินเดือน
__________
รายได้อื่น
__________ โปรดระบุแหล่งที่มาของรายได้ _____________________________
เงินเดือนของคู่สมรส __________
รายได้อื่นของคู่สมรส __________ โปรดระบุแหล่งที่มาของรายได้อื่น ___________________________

กรณีนิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล-ภาษาไทย __________________________________________________________________________
ชื่อนิติบุคคล-ภาษาอังกฤษ________________________________________________________________________
ประเภทนิตบิ ุคคล
( ) บริษัท
( ) กองทุน (โปรดระบุ)_______________________________________________
ชื่อบริษัทจัดการกองทุน____________________________________________
( ) นิติบคุ คลตามกฎหมายเฉพาะ
( ) อื่นๆ______________________________________________________________
หนังสือรับรองการจัดตั้งนิตบิ ุคคลเลขที_่ ________________________________________________________________
ออกให้วันที_่ _____________________ ประเภทธุรกิจ______________________________________________________
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี____________________________ ทะเบียนการค้าเลขที_่ _________________________________
ที่อยู่สานักงานตามหนังสือรับรอง______________________________________________________________________
รหัสไปรษีย_์ ______________โทรศัพท์_______________โทรสาร ___________________________________________
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ _________โทรศัพท์_____________โทรสาร________________________________________________
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ข้อมูลสถานะการเงิน
นิติบุคคล
ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ วันที_่ ________________________________
รายได้รวม
มูลค่า _________________________บาท
กาไรสุทธิ
มูลค่า _________________________บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
มูลค่า _________________________บาท
สินทรัพย์รวม
มูลค่า _________________________บาท
หนี้สินรวม
มูลค่า _________________________บาท
ส่วนของผู้ถือหุน้
มูลค่า _________________________บาท
ทุนจดทะเบียน
มูลค่า _________________________บาท
กรณีเร่งด่วน
สถานที่และบุคคลที่สามารถติดต่อได้(กรณีไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้)
ชื่อและนามสกุล___________________________________โทรศัพท์_______________________________________
สถานที่ทางาน ___________________________________________________________________________________
ตาแหน่ง ________________________________ความสัมพันธ์____________________________________________
ระบุที่อยู่ที่ให้จัดส่งเอกสาร
( ) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ( ) ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
( ) ที่อยู่ที่ทางาน
ประเภทบัญชีและวงเงิน
( ) Cash

วงเงินที่ขอเปิดบัญชี _________________ บาท

( ) Cash Balance

วงเงินที่ขอเปิดบัญชี _________________ บาท

( ) Credit Balance

วงเงินที่ขอเปิดบัญชี _________________ บาท

( ) TFEX

วงเงินที่ขอเปิดบัญชี _________________ บาท

( ) SBL-Lender

วงเงินที่ขอเปิดบัญชี _________________ บาท

( ) SBL-Borrow

วงเงินที่ขอเปิดบัญชี _________________ บาท

( ) Others

วงเงินที่ขอเปิดบัญชี _________________ บาท
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วัตถุประสงค์การลงทุน
( ) เพื่อเก็บออม ( ) เพื่อหาผลกาไร ( ) เพื่อการเกษียณอายุ ( ) เพื่อการศึกษา ( ) เพื่อสร้างความมั่นคง
( ) เพื่อผลประโยชน์ทางภาษี ( ) อื่นๆ(โปรดระบุ)........................................................................................................
เงื่อนไขการรับจ่ายเงินกับบริษัท
การจ่ายชาระเงิน
( ) หัก/ ฝาก บัญชีเงินของข้าพเจ้าที่วางไว้กับบริษัท (ในกรณีประเภทบัญชี Cash Balance)
( ) หัก/ ฝาก บัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าโดยบริการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS)
โปรดระบุรายละเอียดบัญชีเงินฝากของท่าน โดยชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับที่ใช้เปิดบัญชีกับบริษัท
ธนาคาร ________________________________ สาขา _______________________________________________
ประเภทบัญชี ( ) ออมทรัพย์ ( ) กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี ___________________________________________________________________________________
กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากตามแบบฟอร์มที่แนบ
(กรณีบุคคลธรรมดา ระหว่างรออนุมัติ ATS จากธนาคาร โปรดจ่ายชาระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของบริษัท)
การแสดงความประสงค์ที่จะรับเงินปันผล/ดอกเบี้ย รวมถึงสิทธิอื่นๆที่เป็นตัวเงินเข้าบัญชีธนาคาร
( ) ประสงค์นาเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเดียวกันกับบัญชีที่หักชาระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ (ATS)
( ) ประสงค์นาเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร______________________________ สาขา ___________________________
ประเภทบัญชี ( ) ออมทรัพย์ ( ) กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี _________________________________________________________________________________
( ) ไม่ ประสงค์ที่จะนาเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยต้องการรับเป็นเช็ค
การแสดงความจานงในการนาเงินค่าขายมาวางเป็นหลักประกัน และการนาหลักประกันมาชาระค่าซื้อหลักทรัพย์
1. การวางหลักประกัน
( ) ขอให้บริษัทนาเงินค่าขายหลักทรัพย์ในบัญชีของข้าพเจ้าบางส่วนหรือทั้งหมดหรือจานวน ร้อยละ 20 ของ
วงเงินอนุมัติ หรือในอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด เป็นหลักประกันในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว ทุกครั้งเป็นการถาวร
( ) ขอให้บริษัทนาเงินค่าขายหลักทรัพย์ในบัญชีของข้าพเจ้าบางส่วนหรือทั้งหมดหรือจานวนร้อยละ 20 ของ
วงเงินอนุมัติ หรือในอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด เป็นหลักประกันในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าวโดยข้าพเจ้าจะแจ้งทาง
วาจาให้บริษัทดาเนินการเป็นครั้งคราวไป
( ) ไม่ประสงค์ในการวางค่าขายเป็นหลักประกัน
2. การนาหลักประกันมาชาระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์
( ) ขอให้บริษทั นาเงินวางประกันหรือเงินค่าขายหลักทรัพย์ มาชาระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์โดยสุทธิ ที่ข้าพเจ้าต้อง
ชาระให้แก่บริษัท ทุกครั้งเป็นการถาวร
( ) ขอให้บริษทั นาเงินวางประกันหรือเงินค่าขายหลักทรัพย์ มาชาระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์โดยสุทธิ ที่ข้าพเจ้าต้อง
ชาระให้แก่บริษัท โดยข้าพเจ้าจะแจ้งทางวาจาให้บริษัทดาเนินการเป็นครั้งคราวไป
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รายละเอียดอื่นๆ
โปรดระบุประสบการณ์เป็นจานวนปีโดยประมาณ ในการทาธุรกรรมในตลาดประเภทต่างๆ
(
(
(
(

)
)
)
)

ตลาดหลักทรัพย์
ตลาดตราสารหนี้
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อื่นๆ ________________

ประเภทบัญชี
______________
______________
______________
______________

ลงทุนมาแล้ว
_________________
_________________
_________________
_________________

บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ติดต่อ
1. ชื่อ ___________________________________________________________________________________________
ประเภทบัญชี __________________________________ วงเงิน ______________________________________บาท
2. ชื่อ ___________________________________________________________________________________________
ประเภทบัญชี _________________________________ วงเงิน ______________________________________บาท
ผู้แนะนา
( ) ติดต่อที่บริษัทเอง
( ) เจ้าหน้าที่การตลาดติดต่อ
( ) ลูกค้าบริษัทแนะนา
( ) เว็บไซต์ ______________________________________________________________________
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ) _______________________________________________________________
ความสัมพันธ์กับพนักงานของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด (AWS)
( ) ไม่มี
( ) มี โปรดระบุความสัมพันธ์____________________ ชื่อพนักงาน________________________________________
กรณีเปิดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์ กรุณากรอกชื่อผู้เกี่ยวข้องในสัญญา
( ) ไม่มี
( ) มี โปรดระบุ _____________________________________________________________________________
บัตรประชาชนเลขที่_________________________________โปรดแนบสาเนาบัตรประชาชน
นิยาม ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่นคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
ที่ลูกค้าถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจานวนหุ้นที่ได้จาหน่ายแล้ว หรือนิติบุคคลที่ลูกค้ามีอานาจในการจัดการในฐานะเป็นตัวแทน
ของนิติบุคคล
ความรู้ในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
( ) ได้รับการอบรมความรู้เพื่อการลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จัดโดย _______________________________
ในหัวข้อ____________________________________________________________ เมื่อวันที่ ______________________
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ___________________________________________________________________________
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แบบทดสอบความเข้าใจก่อนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
กรุณา ( / ) ในช่องที่ท่านคิดว่าถูกต้อง
1. หากต้องการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย
( )ใช่ ( )ไม่ใช่
สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้จาก www.tfex.co.th
2. ถ้าท่านซื้อหุ้นในกลุ่ม SET50 และท่านคาดว่าดัชนีจะมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
( )ใช่ ( )ไม่ใช่
ท่านสามารถลดความเสี่ยงของการลงทุนด้วยการขายสัญญา SET50 Index Futures ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ
TFEX
3. การปิดฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ท่านสามารถทาได้โดยส่งคาสั่ง
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
ด้านตรงข้ามกับที่ท่านถือครองอยู่ในสัญญาส่งมอบเดือนใดก็ได้
4. ถ้าท่านขาย Call SET50 Index Options ที่ครบกาหนดเดือนธันวาคม Strike Price = 610 จุด
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
และถือจนครบกาหนด โดยถ้ าวัน หมดอายุของสั ญ ญาเดือ นธัน วาคม SET50 อยู่ที่ 650.08 จุด ดั งนั้ น ท่ านจะได้กาไร
40.08 จุด (ไม่รวมค่าพรีเมียม)
5. Mark to market คือ การคานวณกาไรขาดทุนจากการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
ของผู้ลงทุนในแต่ละวัน
6. เมื่อท่านซื้อ SET50 Index Futures จานวน 100 สัญญา เมื่อสัญญาครบกาหนด
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
ท่านจะได้รับหุ้น SET50 Index จานวน 100 หุ้น
7. ท่านสามารถส่งคาสั่งจานวนกี่สัญญาก็ได้ต่อ 1 Order หากท่านมีเงินเพียงพอที่จะวาง
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
หลักประกันตามประกาศของแต่ละสินค้าอ้างอิง
8. ถ้าท่านขาย (Short) สัญญา Gold Futures ไว้ที่ 25,000 บาทต่อน้าหนักทอง 1 บาท
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
เมื่อสัญญาหมดอายุ ราคาทองคาที่อ้างอิงของ Gold Futures ใน TFEX อยู่ที่ 24,800 บาทต่อน้าหนักทอง 1บาท ท่านจะได้รับ
ผลขาดทุน เป็นเงิน 200 บาทต่อน้าหนักทอง 1บาท ซึ่งยังไม่รวมค่านายหน้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม
9. การลงทุนแบบ Spread Month คือ การมีฐานะ Long และ Short ที่มีวันครบกาหนดอายุต่างกัน ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
ซึ่งการซื้อขายในลักษณะเช่นนี้ ท่านจะต้องวางหลักประกันมากกว่าปกติ
10. หากท่านซื้อ Call Options หรือ Put Options และถือสัญญาจนครบกาหนด
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
โดยฐานะสัญญาเป็น In-the-money ท่านจะได้รับกาไร (ไม่รวมต้นทุนค่าพรีเมียม)
11. IM (Initial Margin) คือเงินประกันขั้นต้นที่ลูกค้าต้องวางก่อนจะทาการซื้อขาย
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
สัญญาฟิวเจอร์สในตลาดอนุพันธ์ ซึ่งจะมีการกาหนดอัตรา ที่ต้องวางไว้ในแต่ละสินค้าอ้างอิงแตกต่างกัน
12. MM (Maintenance Margin) คือเงินประกันรักษาสภาพ ซึ่งหากมีการปรับฐานะสัญญา
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
ณ สิ้นวัน (Mark to Market) แล้วเงินประกันในบัญชีลดต่ากว่าเงินประกันรักษาสภาพ ลูกค้าจะต้องวางเงินประกันเพิ่ม
ให้กลับมาเท่ากับเงินประกันขั้นต้น (IM)
13. Force Margin คือ เงินประกันบังคับปิดฐานะ ซึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งลูกค้า
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
มีเงินประกันต่ากว่าเงินประกันบังคับปิดฐานะ ลูกค้าอาจจะถูกบังคับล้างฐานะได้
14. เมื่อลูกค้าถูกเรียกให้วางเงินประกันเพิ่ม (Margin Called) ท่านจะต้องวางหลักประกัน
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
ภายใน 2 วันทาการ
15. ลูกค้าที่ซื้อ Call หรือ Put Options จะต้องวางหลักประกัน และหลักประกันจะมี
( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับราคาตลาดของค่าพรีเมียมและฐานะของสัญญา

ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจ ได้คะแนนรวม ....................

( ) ผ่าน

( ) ไม่ผ่าน
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การเปิดเผยข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในการเปิดบัญชีของท่านโปรดตอบคาถามเหล่านี้
1. ผู้รับประโยชน์จากการทาธุรกรรมในทอดสุดท้ายคือ
( ) เจ้าของบัญชี
( ) บุคคลอื่น (โปรดระบุ)
1. ชื่อ-สกุล____________________เลขบัตรประจาตัวประชาชน_____________
2. ชื่อ-สกุล____________________เลขบัตรประจาตัวประชาชน _____________
โปรดแนบสาเนาบัตรประชาชนผู้รับประโยชน์จากการทาธุรกรรมในทอดสุดท้าย
นิยาม ผู้รับประโยชน์จากการทาธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึง บุคคลธรรมดา (natural person) ที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง
ซึ่งพิจารณาจากข้อเท็จจริงในทางพฤตินัย เช่น ในการซื้อขายหลักทรัพย์จะพิจารณาจากผู้ที่ได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผล
ส่วนต่างราคา หรือการใช้สิทธิต่างๆ เป็นต้น
2. ผู้มีอานาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้ายคือ
( ) เจ้าของบัญชี
( ) ผู้รับประโยชน์จากการทาธุรกรรมในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 1
( ) บุคคลอื่น(โปรดระบุ)
1. ชื่อ-สกุล__________________เลขบัตรประจาตัวประชาชน________________
2. ชื่อ-สกุล__________________เลขบัตรประจาตัวประชาชน_______________
โปรดแนบสาเนาบัตรประชาชนผู้มีอานาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้าย
นิยาม ผู้มีอานาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้าย หมายถึง
บุคคล ธรรมดา (natural person) ที่มีอานาจควบคุมหรือตัดสินใจในทอดสุดท้ายเกี่ยวกับการทาธุรกรรม
เช่นในการซื้อขายหลักทรัพย์จะพิจารณาจากผู้ที่ตัดสินใจอยู่เบื้องหลังในการกาหนดทิศทางการซื้อขาย โดยไม่
จาเป็นต้องเป็นบุคคลที่ส่งคาสั่งซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น
3. บุคคลต่อไปนี้ มีตาแหน่งทางการเมืองหรือไม่
3.1 เจ้าของบัญชี
( ) ไม่มี
( ) มี (โปรดระบุ) _________________
3.2 คู่สมรสของเจ้าของบัญชี
( ) ไม่มี
( ) มี (โปรดระบุ) _________________
3.3 ผู้รับมอบอานาจ
( ) ไม่มี
( ) มี (โปรดระบุ) _________________
3.4 ผู้รับประโยชน์จากการทาธุรกรรมในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ1
( ) ไม่มี
( ) มี (โปรดระบุ) ________________
3.5 ผู้มีอานาจในการควบคุมบัญชีทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ2
( ) ไม่มี
( ) มี (โปรดระบุ) ________________
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4. บุคคลต่อไปนี้ มีประวัติการกระทาความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่
4.1 เจ้าของบัญชี
( ) ไม่มี
( ) มี (โปรดระบุ) ________________
4.2 คู่สมรสของเจ้าของบัญชี
( ) ไม่มี
( ) มี (โปรดระบุ) ________________
4.3 ผู้รับมอบอานาจ
( ) ไม่มี
( ) มี (โปรดระบุ) ________________
4.4 ผู้รับผลประโยชน์จากการทาธุรกรรมในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 1
( ) ไม่มี
( ) มี (โปรดระบุ) ________________
4.5 ผู้มีอานาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ2
( ) ไม่มี
( ) มี (โปรดระบุ) ________________
5. บุคคลต่อไปนี้ เป็นเจ้าของกิจการในกลุ่มธุรกิจที่ระบุด้านล่างหรือไม่
(1 ) ธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคา
(2 ) ธุรกิจค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
(3 ) ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตรา
(4 ) ธุรกิจที่ให้บริการโอนและรับโอน
(5 ) ธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนัน
(6 ) ธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(7 ) โรงงานผลิต หรือตัวแทนค้าอาวุธยุทธภัณฑ์
(8 ) ธุรกิจบริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน
(9 ) ธุรกิจนาเที่ยว บริษัททัวร์
5.1 เจ้าของบัญชี
( ) ไม่ใช่ ( ) ใช่ (โปรดระบุ) ________________
5.2 คู่สมรสของเจ้าของบัญชี
( ) ไม่ใช่ ( ) ใช่ (โปรดระบุ) ________________
5.3 ผู้รับมอบอานาจ
( ) ไม่ใช่ ( ) ใช่ (โปรดระบุ) ________________
5.4 ผู้รับประโยชน์จากการทาธุรกรรมในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ1
( ) ไม่ใช่ ( ) ใช่ (โปรดระบุ) ________________
5.5 ผู้มีอานาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้าย ที่ระบุในข้อ 2
( ) ไม่ใช่
( ) ใช่ (โปรดระบุ) ____________
6. เจ้าของบัญชีเป็นผู้บริหาร หรือมีความเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ หรือไม่
( ) ไม่ใช่
( ) ใช่ (โปรดระบุ)
( ) ผู้เปิดบัญชีเป็นผูบ้ ริหารบริษัทจดทะเบียน/ชื่อบริษัท__________________
( ) ผู้เปิดบัญชีมีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน/ชื่อบริษทั _________________
ชื่อผู้เกี่ยวข้อง_____________________________________________________________
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7. แหล่งที่มาของเงินลงทุน
( ) ธุรกิจส่วนตัว
( ) การลงทุน
( ) มรดก
( ) การกู้ยืม

(
(
(
(

) การจ้างงาน
) เงินปันผล/ดอกเบี้ย
) เงินเก็บสะสม
) อื่นๆ / Other_______________________________

8. รายได้ครอบครัวต่อเดือน
( ) 0 – 50,000 บาท ( ) 50,001 – 100,000 บาท ( ) 100,001 – 500,000 บาท
( ) 500,001 – 1,000,000 บาท ( ) 1,000,001 – 5,000,000 บาท ( ) 5,000,000 ขึ้นไป
9. (กรณีมอบอานาจ) บุคคลผู้รับมอบอานาจกระทาการแทนลูกค้า
ชื่อ-นามสกุล___________________________ความสัมพันธ์_____________________________________
10. เจ้าของบัญชีมีความสัมพันธ์กับพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด หรือไม่
( ) ไม่มี
( ) มี (โปรดระบุ)
ชื่อ-นามสกุล_____________________ความสัมพันธ์____________________
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แบบฟอร์มสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน
สาหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา (FATCA Form for Individual)
ส่วนที่ 1 : ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ท่านมีต่อบริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จากัด

ใช่

ไม่ใช่

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลอื่นๆ

ใช่

ไม่ใช่

Part 2 Other Information

YES

Part 1 Business relationship with the ASIA Wealth Securities Company Limited (ASIA Wealth)

1.

ท่านเป็นบุคคลอเมริกัน

2.

ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจาตัวของสหรัฐ (กรีนการ์ด)

Are you a U.S. Citizen?

Are you a U.S. Green Card Holder?

3.

ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐใช่หรือไม่

4.

ท่านถือสัญชาติอเมริกัน

3.

ท่านมีหมายเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา

4.

ท่านมีหมายเลขประกันสังคมในประเทศสหรัฐอเมริกา

Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?
Are you a U.S. Nationality?

Do you have U.S. Tax Identification Number?
Do you have U.S. Social Security Number?

กรณีตอบ “ใช่” ข้อใดข้อหนึ่ง ข้ามไปกรอก W-9
If you check “Yes” in any one box, please skip the Part 2 questionnaire below and complete IRS Form W-9

NO

1. ข้าพเจ้าเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา
Were you born in the U.S.?

2. ข้าพเจ้ามีหมายเลขโทรศัพท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทีบ่ ริษทั สามารถติดต่อท่านได้
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account?

3. ข้าพเจ้ามีที่อยูใ่ นการรับเอกสารทางไปรษณีย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่บริษทั สามารถส่งไปรษณีย์ถึงได้
Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account?

4. ข้าพเจ้ามีหรือจะมีการโอนเงินจากบัญชีที่เปิดกับบริษทั ไปยังบัญชีในประเทศสหรัฐอเมริกา
Do you have (or will you have) standing instructions to transfer funds from account opened with AWS to a U.S. Account?

5. ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอานาจหรือให้อานาจการลงลายมือชื่อ แก่บุคคลที่มีที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา
Do you have (or will you have) a power of attorney or signatory authority for the account granted to person with U.S. address?

กรณีตอบ “ใช่” ข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอก W-8BEN และแสดงเอกสารเพิ่มเติม
If you check “yes” in any one box, please complete IRS Form W-8BEN and provide supporting document(s)

ส่วนที่ 3 : การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ที่ไม่มีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน
Part 3 Confirmations and Change of Non-U.S. Person Status
1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์
You confirm that the above information is true, accurate and complete

2. ในกรณีที่ท่านไม่ใช่บุคคลอเมริกัน ท่านตกลงทีจ่ ะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ภายใต้ก ฎหมาย
ภาษีอากรของสหรัฐ
In case that you are a Non-U.S. Person, you agree to promptly notify the company should there be any change in your status to become a U.S.
Person under U.S. tax law.
3. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านมิได้แจ้งให้บริษัททราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของท่าน
หรือการนาส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของท่าน จะไม่มีผลให้บริษัทมีสิทธิ
ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
You acknowledge and agree that failure to promptly notify the company of any change in your status as a Non-U.S. Person, or provision of any
false, incorrect, inaccurate or incomplete information as to your status as a Non-U.S. Person shall entitle the company to terminate, at its sole
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discretion, the entire business relationship with you or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion.
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลทีใ่ ห้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
You acknowledge and agree that if you are U.S. Person but the information provided on this form or IRS Form W-9 is false, incorrect, inaccurate
or incomplete, the company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire business relationship with you or part of such relationship
as the company may determine in its sole discretion.
ส่วนที่ 4 : การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี
Authorization for information disclosure and account withholding
ภายใต้ของเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทและหน่วยงานภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ท่านตกลงให้
ความยินยอม และตกลงทีจ่ ะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัท ในการดาเนินการดังต่อไปนี้
To the extent required by applicable laws and/or any agreements between company and domestic and/or foreign tax authorities, you hereby irrevocably
authorize company to:
1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง
หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี
จานวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินในบัญชีในระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จานวนเงิน ประเภท
และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับบริษัท ตลอดจนจานวนรายได้ และข้อมูลอืน่ ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัท หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

2.

Disclose to the company (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal
Revenue Service (IRS) your name, address, taxpayer identification number, account number, account balance or value, the deposit/withdraw
money made with respect to the account during the calendar year, account statements, the amount of money, the type and value of financial
products and/or other assets held by the company, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the
business relationship which may be requested or required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS;
หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ในจานวนที่กาหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ
และ/หรือ ต่างประเทศ ซึง่ รวมถึง IRS ด้วย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษัท และ
หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

Withhold from your account and/or the income you may have or may be entitled to get paid from the company in the amount as required by
the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the
company and such tax authorities;
หากไม่มีการดาเนินการหักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ตามข้อ 2 ข้างต้น บริษัทจาเป็นต้องยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของบริษัท ในกรณีที่ท่านไม่กรอก
ข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ไม่แจ้งเพื่อปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้ให้ไว้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนี้
If no account or income withholding is made pursuant to clause 2 above, the company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire
business relationship with you or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion in the event of a failure to sign and
complete this form, a failure to update information as provided in this form, or in the event that you provide information that is false, incorrect,
incomplete or inaccurate on this form.
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แบบฟอร์มสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน
สาหรับลูกค้าประเภทนิตบิ ุคคล (FATCA Form for Juristic person)
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล (Entity Registration Number)

ประเภทองค์กร (Type of Entity)

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง (Country of Incorporation or Organization)

 สถาบันการเงินภายใต้ข้อกาหนดของ FATCA ที่มี GIIN (โประระบุ GIIN)
_ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __ _ _

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีไทย (Thai Tax ID)

 สถาบันการเงินภายใต้ข้อกาหนดของ FATCA ที่มีนิติบุคคลสนับสนุน
1. ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน (Name of Sponsoring Entity)
_______________________________________________
2. GIIN ของนิติบุคคลสนับสนุน :

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี (ประเทศอื่น) (Foreign Tax ID)

_ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __ _ _

(โปรดระบุทกุ ประเทศ ถ้ามี) (please outline all if any)

หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...

 ห้างหุ้นส่วน / Partnership

หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...

 บริษัทมหาชนจากัด / Public Limited Company

หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...

 บริษัทจากัด / Private Limited Company
 อื่นๆ / Other
…………………………………………………………………..

ส่วนที่ 1 : สถานะของผูข้ อเปิดบัญชี
Part 1 Status of Applicant

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

1. ลูกค้าเป็นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา
Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)?
กรณีตอบ “ใช่” ข้ามไปกรอก W-9
If you check “Yes”, please skip the Part 2 questionnaire below and complete IRS Form W-9

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลอื่นๆ
Part 2 Other Information

1. ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกาหนดของ FATCA
Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?

2. ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้ อม (เช่น รายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ และ
เงินฝาก เป็นต้น) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวได้ตั้งแต่
ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด
(โปรดดูนิยามในส่วนของ “คาศัพท์ที่สาคัญ”)
Is the customer a Passive NFFE, i.e, an entity who either, has earned passive income (income from holding financial Securities and
deposits, and etc. Please see the definition in “Glossary of key terms”) equal to or more than 50% of total gross income, or held asset
that generate passive income equal to or more than 50% of total asset, in the preceding fiscal calendar year ?
กรณีตอบ “ใช่” ข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอก W-8BEN-E
If you check “Yes” in any one box, please complete IRS Form W-8BEN-E
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ส่วนที่ 3 : การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)
1. ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
2.

3.

4.

The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete.
ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน /ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่
บริษัทเห็นสมควร
The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or
incomplete, AWS shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with the customer or part of such
relationship as AWS may deem appropriate.
ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทได้ทราบและนาส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทาให้ข้อมูลของลูกค้าที่
ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่บริษัทมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คายินยอมเพิ่มเติม ลูกค้าตกลงที่จะดาเนินการให้แล้ว เสร็จตามที่ได้รับการ
ร้องขอภายในเวลาที่บริษัทกาหนด
The Customer agree to notify and provide relevant documents to AWS within 30 days after any change in circumstances that causes the information
provided in this form to be incorrect, or after the date that AWS has requested for additional document/ information/ consent.
ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ ได้ดาเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนาส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบู รณ์เกี่ยวกับ
สถานะของลูกค้ า บริ ษั ทมี สิทธิ ใช้ดุ ลยพิ นิจแต่เพี ย งฝ่ายเดี ยวที่ จะยุติ ความสั มพั นธ์ ทางการเงิน/ทางธุ รกิ จกั บลูกค้า ไม่ ว่ าทั้ งหมดหรือบางส่ วนตามที่บริษั ท
เห็นสมควร
The Customer acknowledge and agrees that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer’s
status, shall entitle AWS to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as AWS may deem
appropriate.

ส่วนที่ 4 : การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี (Authorization for information disclosure and account withholding)
ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่บริษัท ในการดาเนินการดังต่อไปนี้ The Customer hereby irrevocably authorizes AWS to:

1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา
(Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้
ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จานวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จานวนเงิน ประเภท
และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับบริษัทหรือเปิดบัญชีผ่านบริษัท ตลอดจนจานวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer’s name, address, taxpayer identification
number, account number, FATCA compliance status (i.e., 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 AWS or account opened through, 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 domestic
and/or foreign tax authorities, including the IRS; and
2. หักเงินจากบัญชีของลูกค้าที่มีกับบริษัทหรือเปิดผ่านบริษัท และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้าได้รับจากหรือผ่านผู้รับ ในจานวนที่กาหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร
ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีอากรดังกล่าว
withhold from the customer’s account and/or the income derived from or through AWS 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 the Receiver and such tax authorities,
3. หากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลที่จาเป็นต่อการพิจารณาสถานะบัญ ชีที่ต้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือข้อมูลที่จาเป็นต้องรายงานให้ แก่บริษั ทหรือไม่
สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ หรือให้ข้อมูลโดยระบุสถานะเป็น Non-Participating FFI บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจ
แต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร
If the customer fails to provide the information required to determine whether the customer are a U.S. Reportable Account, or to provide the information
required to be reported to AWS, or if the customer fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or the customer provide the status as a
Non-Participating FFI, AWS shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship, or part of such relationship with
the customer, as AWS may deem appropriate.

ลูกค้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงยินยอมเรื่องการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติ
ความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ By signing in the space below, I hereby acknowledge
and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of information, account withholding and termination of
banking/business relationship.
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แบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
สาหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา / นิติบุคคล
กรุณาเลือกคาตอบทีท่ ่านคิดว่าเหมาะสมกับผู้ลงทุนโดยวงกลม
ในแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้
คาถามข้ อ1-10 ใช้ เพือ่ ประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่ าน
บุคคลธรรมดา
1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร
ก. มากกว่า 55 ปี
ค. 35 – 44 ปี

นิติบุคคล
ข. 45 - 55 ปี
ง. น้อยกว่า 35 ปี

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจา
เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดู
ครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทงั้ หมด
ค. ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด
ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด

1. นิติบุคคลของท่านดาเนินกิจการมาแล้วกี่ปี
ก. มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
ข. ตั้งแต่ 5 ปี - 10 ปี
ค. ต่ากว่า 5 ปี
ง. ต่ากว่า 2 ปี
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการรายได้จากเงินลงทุน
ในส่วนนี้เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายประจาหรือไม่
ก. ต้องการมากที่สุด
ข. ต้องการบ้าง
ค. ต้องการเพียงเล็กน้อย
ง. ไม่มีความต้องการ

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสาหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนีบ้ ้าง ( เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )
ก. เงินฝากธนาคาร
ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
ค. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
ง. หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุน้ หรือทรัพย์สินอื่นที่มคี วามเสี่ยงสูง
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มคี วามจาเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
ก. ไม่เกิน 1 ปี
ข. 1 ถึง 3 ปี
ค. 3 ถึง 5 ปี

ง. มากกว่า 5 ปี

6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ
ก. เน้นเงินต้นต่องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่าเสมอแต่ต่าได้
ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่าเสมอ แต่อาจเสี่ยงทีจ่ ะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงทีจ่ ะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงทีจ่ ะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้
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7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึน้ ด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุน
ใด มากที่สุด

กำไร
ขำดทุน
1

2

3

4

ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะ
ได้รับสูงขึ้น
9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมือ่ มูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
ก. 5% หรือน้อยกว่า
ข. มากกว่า 5% - 10%
ค. มากกว่า 10% - 20%
ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป
10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทาอย่างไร
ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

ผลรวมคะแนนที่ประเมินได้
คาถามข้ อ 11-12 ใช้ เป็ นข้ อมูลเพิม่ เติมเพือ่ ประกอบการให้ คาแนะนา
ใช้ เฉพาะที่ จะมีการลงทุนในอนุพนั ธ์ และหุ้นกู้อนุพันธ์ โดยตรงเท่ านั้น
11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความสาเร็จ ท่านจะได้รบั ผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการ
ลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
ก. ไม่ได้
ข. ได้บ้าง
ค. ได้
ใช้ เฉพาะที่ จะมีการลงทุนในต่ างประเทศ
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
ก. ไม่ได้
ข. ได้บ้าง
ค. ได้
หมายเหตุ นิติบุคคล (ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศของ ก.ล.ต.ว่าด้วยนิยามผู้ลงทุนสถาบัน)
(นิติบุคคลที่มีผู้มีอานาจทาการแทนมากกว่า 1 คน ให้ทาแบบประเมินเพียงฉบับเดียวแต่ลงนามร่วมกันในแบบประเมิน)
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ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน (เฉพาะข้อ 1 – 10 เท่านั้น)
ตอบ ก. = 1 คะแนน
ตอบ ข. = 2 คะแนน
ตอบ ค. = 3 คะแนน

ตอบ ง. = 4 คะแนน

หมายเหตุ สาหรั บข้ อ 4 หากตอบหลายข้ อให้ เลือกข้ อที่มีคะแนนสูงสุด

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
คะแนน

ระดับ

ประเภทนักลงทุน

น้อยกว่า 15

1
2
3
4
5

เสี่ยงต่า

15-21
22-29
30-36
37 ขึ้นไป

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่า
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
เสี่ยงสูง
เสี่ยงสูงมาก

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคาแนะนาเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)
ประเภทนักลงทุน

เงินฝากและตรา
สารหนี้ระยะสั้น

> 60%

เสี่ยงต่า
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่า
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
เสี่ยงสูง
เสี่ยงสูงมาก

สัดส่วนการลงทุน
ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้
ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ภาคเอกชน

< 20%
< 10%
< 10%
< 5%

< 20%
< 70%
< 60%
< 40%
< 30%

ตราสาร
ทุน

การลงทุน
ทางเลือก***

< 10%
< 20%
< 30%
< 40%
> 60%

< 5%
< 10%
< 10%
< 20%
< 30%

*** รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เงื่อนไขและข้อตกลง/ Terms and Conditions
1. ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของ บล.เอเชีย เวลท์ จากัด เพื่อประกอบการจัดทาแบบประเมิน Suitability Test
ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทาแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของ
ตนเอง
2. ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่ เจ้าหน้าที่บริษัทฯเท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการ
แสดงว่าบริษัทฯ ยอมรับถึงความถูกต้องที่แท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้
แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
3. เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทาการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า และได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมิน
ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้าได้รับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผล จากข้อมูลที่
ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว
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4. ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง คาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควร
ขอคาแนะนาในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คาแนะนาการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผล
การประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตราสาร
หรือการลงทุนประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้
รับจากตัวแทนของบริษัทฯ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น
5. การลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับ
ความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงเกิดจากการลงทุน ในกรณีที่
ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะ
ยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดาเนินการลงทุนของลูกค้าอาจจะไม่เป็นไปตามผลการ
ประเมิน และอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
6. บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯไม่มีความรับผิด ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น
จากการลงทุนของลูกค้า
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการ
ประเมินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จาต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
8. แบบประเมิน การดาเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริการ เฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่ง
ลูกค้าได้อ่านคาเตือนข้างต้น และข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว และลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคาเตือนและข้อตกลงเกี่ยวข้อง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยการลงนามในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และรับทราบถึง
ผลการประเมินความเสี่ยงที่ประเมินได้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และ
ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)หน่วยราชการ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมต่างๆ ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะทาอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดี
ปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทาธุรกรรมต่างๆ ที่ข้าพเจ้าประสงค์ จะทาอย่างเคร่งครัด และในการนี้ ข้าพเจ้าตกลง
ยินยอมให้บริษัทฯ ดาเนินการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทยหน่วยงานราชการ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) บริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่มีอานาจหรือคาสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย

ลงชื่อ X..................................................................................ผู้ขอเปิดบัญชี
(..........................................................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นลายมือชือ่ ลูกค้าจริง และได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของลูกค้าจากฉบับจริงแล้ว

ลงชื่อ X..............................................................................เจ้าหน้าที่การตลาด/ผู้ประเมิน
(.................................................................................)
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สัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนนายหน้า
ทาที่ บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
วันที่......................................................................................................
สัญญานี้ทาขึ้นระหว่าง (“ลูกค้า”)...........................................................................................................................................
ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 540
อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น5 ห้อง 501 และชั้น14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 ซึ่งต่อไปในสัญญา
นี้ จะเรียกว่า “บริษัท ” อีก ฝ่ายหนึ่ ง ลูก ค้าตกลงแต่ งตั้ งบริษั ทเป็ น ตัวแทน/นายหน้ าในการซื้ อ ขายหลักทรัพ ย์ตาม พรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหมายความรวมถึงการเป็นตัวแทนซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) โดยให้
มีการหักทอนบัญชีกันเป็นครั้งคราวและยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดย
มีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คาจากัดความ
เว้นแต่จะนิยามไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ ให้นาคาที่ได้นิยามไว้ใน พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตลอดจนที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ไป มาใช้บังคับตามสัญญานี้
“หลักทรัพย์” หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภท และตราสารทางการเงินอื่นใดที่หน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้มี
การซื้อหรือขายได้ ให้หมายความรวมถึง ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน อันได้แก่ตราสาร หรื อหลักฐาน
แสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหน่วยลงทุน ตราสารอื่นใดที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกาหนด รวมทั้งสัญญา
และตราสารอื่นๆ ตลอดจนดอกผลของหลักทรัพย์นั้นๆ
“สั ญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ า” หมายความว่ า สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้ าตามพระราชบั ญ ญั ติ สัญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้ า พ.ศ.2546
ตลอดจนที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ไป
“สิน ค้า” หมายความว่า สิ นค้าตามพระราชบัญ ญั ติสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตลอดจนที่ จะได้แก้ไขเพิ่ม เติมเป็ น
คราวๆ ไป
“ตัวแปร” หมายความว่า ตัวแปรตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ตลอดจนที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็น
คราวๆ ไป
“ตลาดหลักทรัพย์” ให้หมายความรวมถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และแหล่งกลางใน
การซื้อขายหลักทรัพย์อนื่ ๆ
“ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความถึง บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือศูนย์
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใดที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
“เงินทดรอง” หมายความถึง เงินซึ่งบริษัทได้จ่ายเป็นค่าซื้อหรือค่าจองซื้อหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
ซึ่งเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าและให้รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการติดตามการชาระหนี้ของลูกค้าด้วย
“หลักประกัน ” หมายความว่า หลักประกันหรือทรัพย์สินที่บริษัทกาหนดและเรียกเก็บจากลูกค้าเพื่อเป็นประกันในการ
ปฏิบัติตามสัญญานี้
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“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลผู้ซึ่งมีบัญชีซื้อขายกับบริษัท และให้หมายรวมถึง ตัวแทนหรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
ลูกค้า ให้ลงลายมือชื่อหรือออกคาสั่งแทนลูกค้าหรือกระทาการใดๆ ตามสัญญานี้ ( เช่น รับหรือส่งมอบเอกสาร) โดยตรงด้วย
“วงเงินซื้อขาย” หมายความถึง จานวนเงินสูงสุดที่ลูกค้าอาจสั่งซื้อหลักทรัพย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือมูลค่าของหนี้และ
ภาระผูกพันทั้งหมดที่ลูกค้าได้รับ อนุญาต ให้มีขึ้นกับบริษัท (ไม่เกินวงเงินซื้อขายที่บริษัทได้กาหนดไว้) ทั้งนี้ บริษัทสามารถ
ใช้ดุล พินิ จเปลี่ยนแปลงและ/หรือ กาหนดวงเงินซื้ อขายหลักทรัพย์ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้ องแจ้งให้ ลูกค้ าทราบ
ล่วงหน้า กรณีที่วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์เป็นประเภทที่กาหนดจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้า วงเงิ นซื้อขายหลักทรัพย์ของ
ลูกค้าจะคานวณจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้าตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง ในระหว่างวันทาการ โดยจะปรับยอดเงินคงเหลือของ
ลูกค้าตามข้อกาหนดหรือ วิธีปฏิบัติของบริษัท หรือในกรณีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหมายความรวมถึง วงเงินซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าในขณะใดขณะหนึ่งที่บริษัทอนุมัติและตามวิธีคิดคานวณที่บริษัทประกาศกาหนด ทั้งนี้
บริษัทมีสิทธิใช้ดุลพินิจที่จะเพิ่มหรือ คงหรือลดวงเงินซื้อขายและ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดโดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากลูกค้าก่อน
“การซื้อขาย” หมายความถึง การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ โดยการ “ซื้อ” ให้หมายความรวมถึงการจองซื้อ
หลักทรัพย์ด้วย
“ระบบอิเล็กทรอนิกส์” หมายความถึง ระบบการประยุกต์ใช้วิธีทางอิเล็คตรอนไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดใน
ลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น
“ธุรกรรมทางระบบอิเล็คทรอนิกส์” หมายความถึง ธุรกรรมที่กระทาขึ้นโดยใช้วิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วน
“รหัสประจาตัวและรหัสผ่าน” หมายความถึง รหัสประจาตัวส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทกาหนดเพื่อใช้ในการทาธุรกรรม
ต่างๆ กับบริษัทผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์, ระบบอินเทอร์เน็ต ภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้
“มูลค่าตลาด” หมายความถึง มูลค่าของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งคานวณจากราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่
ละประเภทที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือบริษัทประกาศกาหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือ
มูลค่าหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินในบัญชีของลูกค้า ซึ่งคานวณจากราคาตลาดของหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินแต่ละ
ประเภทที่ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทประกาศกาหนด
“หลักประกันเริ่มต้น” ( Initial Margin) หมายความว่า หลักประกันขั้นต่าที่ลูกค้าต้องวางไว้หรือชาระสาหรับการซื้อหรือขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิดในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกาหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
“หลักประกันรักษาสภาพ” (Maintenance Margin) หมายความว่า หลักประกันขั้นต่าที่ลูกค้าต้องดารงไว้สาหรับการซื้อหรือ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกาหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
“หลั ก ประกั น ส่ ว นเพิ่ ม ” (Additional Margin) หมายความว่ า หลั ก ประกั น อื่ น นอกเหนื อ จากหลั ก ประกั น เริ่ ม ต้ น และ
หลักประกันรักษาสภาพที่ลูกค้าต้องวางไว้ กับบริ ษัทสาหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่
บริษัทกาหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
“บริษัทคู่ข่าย” หมายความว่า ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มีข้อตกลงกับทางบริษัท ในเรื่องการโอนคาสั่งซื้อ
ขายของลูกค้า ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุฉุกเฉินหรือเหตุขัดข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทไว้
“ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด” หมายความว่า จานวนฐานะสูงสุดในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท
และ/หรือทุกประเภทที่ลูกค้าพึงครอบครองได้ในขณะใดขณะหนึ่งตามที่บริษัทกาหนดภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
“การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า การปลดภาระหรือสิทธิตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอยู่เดิมให้หมด
ไปโดยการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ที่มีผลในทางตรงกันข้ามหรือโดยวิธีการอื่นใดภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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2. ข้อกาหนดและเงื่อนไขทั่วไป
2.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอานาจให้บริษัทเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าของลูกค้าในการซื้อและ/หรือขาย
หลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์ (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์และให้มีอานาจในการกระทาการ
ใดๆ เกี่ยวกับการซื้อขายแทนและในนามของลูกค้า ตลอดจนกระทาการอื่นใดที่จาเป็นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ สัญญาและ
สินค้าหรือตัวแปรและให้บริษัทมีอานาจแต่งตั้งตัวแทนช่วงหรือมอบหมายให้บุคคลใดดาเนินการ โดยถือเอาสัญญานี้เป็น
หนังสือแต่งตั้งหรือมอบอานาจ โดยลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงในสัญญานี้หรือเพิกถอนอานาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่
บริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ ลูกค้าได้ชาระหนี้ที่เกี่ ยวเนื่องกับสัญญานี้หรือหนี้ อื่นใดที่มีกับบริษัทครบถ้วนแล้ว
และลูกค้าตกลงว่าจะจ่ายค่าบาเหน็จตามอัตราที่บริษัทได้กาหนด รวมทั้งค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ซึ่งต่อไปจะ
รวมเรียกว่า “ค่าบาเหน็จ”) ให้แก่บริษัท โดยนับแต่วันทาสัญญาเป็นต้นไป
การมอบอานาจตามวรรคก่อนให้รวมถึงการมอบอานาจให้บริษทั เก็บรักษา โอน รับโอน ส่งมอบ รับมอบ ถอน แปลงสภาพหุ้น
รับ ตรวจสอบและแก้ไข เงินปันผล ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ให้แก่ลูกค้า ตรวจสอบและแก้ไข
สัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ าและสินค้าหรือตัวแปรแทนลูกค้า นอกจากนี้ให้ รวมถึงกรณี ที่ บริษัท ทาการจองซื้อหรือใช้สิทธิใน
หลักทรัพย์ใดๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ ใช้สิทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรใดๆ ให้กับลูกค้าตาม
สิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ ในกรณีที่บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทาเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ตลอดจนให้บริษัทมีอานาจชาระค่า
ซื้อหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้า
หรือตัวแปร ทวงถามรับชาระเงินค่าขายหลักทรัพย์ รับชาระเงินค่าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร การหัก
ชาระและการนาส่งภาษี ลงนามในเอกสารหรือตราสารใดๆ ที่บริษัทได้ดาเนินการในฐานะผู้รับมอบอานาจจากลูกค้า โดยให้
บริษัทมีอานาจแต่งตั้งและ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงเพื่อกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในขอบเขตแห่ง
การมอบอานาจข้างต้นได้ด้วย การที่บริษัทกระทาการใดๆ ให้แก่หรือแทนลูกค้าตามสัญญานี้ลูกค้ายอมรับให้มีผลเท่ากับเป็น
การกระทาของลูกค้าเอง โดยลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความรับผิดและจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใดทั้งสิ้น
2.2 ลูกค้าตกลงยินยอมเสียดอกเบี้ยในหนี้ที่ค้างชาระตามสัญญานี้แก่บริษัทในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศของบริษัทที่
ได้กาหนดไว้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทจะประกาศกาหนดเปลี่ยนแปลงเป็นคราวๆ ไป นับแต่วันที่
ลูกค้าผิดนัดชาระราคาจนกว่าลูกค้าจะชาระเสร็จสิ้น
2.3 สัญญานี้มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกาหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญานี้ จะต้องบอก
กล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และการเลิกสัญญานี้ไม่เป็นการ
กระทบกระเทือนสิทธิและหน้าทีข่ องคู่สัญญาซึ่งได้มีขนึ้ ก่อนการบอกเลิกสัญญานี้จะมีผลในกรณีที่ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลง ลูกค้า
ตกลงให้บริษัทมีสิทธิล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ตามที่บริษัท เห็นสมควรและให้นาความในข้อ 5. มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
2.4 ลูกค้าได้อ่านและทราบถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมตลอดถึงข้อกาหนดและเงื่อนไขในการซื้อขายของบริษัท เป็นอย่างดี
แล้ว และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องข้อกาหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนั้นทุกประการโดยเคร่งครัด
2.5 ลูกค้าขอรับรองว่าข้อมูลใดๆ ที่แจ้งกับบริษัท รวมถึงข้อมูล ที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริ งของลูกค้าและผู้รับ
ประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทุกรายทุกทอด วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของ
ลูกค้า ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้า และในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดาเนินการสั่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอด
ผ่านบั ญ ชีแบบไม่เปิด เผยชื่อ (omnibus account) ลูกค้ ายินยอมที่ จะแจ้ง จัดหา และจัดท าคาชี้ แจงเกี่ยวกับข้ อมูลตาม
ข้างต้นของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดาเนินการเช่นนั้น เป็นข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดัง กล่าวข้างต้น พร้อมทั้งจัดทาคาชี้แจงเพื่อ
อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สานักหักบัญชีสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า หรือสานักงาน เมื่อผู้ประกอบธุรกิจหรือหน่วยงานต่ าง ๆ ดังกล่าวร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
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หน่วยงานดังกล่าวกาหนด หากข้อมูลใดที่ลูกค้าแจ้งดังกล่าวไม่เป็นความจริงซึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อข้อตกลงและเงื่อนไข
ใดๆ แห่งสัญญานี้ให้หนี้สินทั้งหมดของลูกค้าถึงกาหนดชาระโดยพลันและ/หรือถือว่าลูกค้าผิดสัญญา
2.6 บริษัทจะแจ้งรายการซื้อขายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบในวันทาการถัดไปนับจากวันที่ลูกค้ามีรายการซื้อขาย
ตามรูปแบบที่บริษัทหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด นอกจากนี้บริษัทจะจัดทารายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าจัดส่งให้แก่ลูกค้าทุกเดือน โดยมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่บริษัทกาหนดภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยบริษัทอาจคิดค่าใช้จ่ายกับลูกค้าหรือไม่ก็ได้
2.7 การแจ้งข้อความ การบอกกล่าวหรือการทวงถามใดๆ ที่บริษัทได้กระทาเป็นหนังสือส่งไปยังสถานที่อยู่ของลูกค้าที่ระบุ
ไว้หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทหรือแจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท
ลูกค้ายินยอมให้ถือว่ามีการบอกกล่าวหรือแจ้งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่คานึงว่าลูกค้าจะได้รับแจ้งด้วยตนเอง หรือ
มีผู้อื่นรับไว้แทนโดยชอบ อนึ่ง ในกรณีที่สถานที่อยู่หรือที่อยู่ของจดหมายอิเลคทรอนิกส์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้ามี
การเปลี่ยนแปลงลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบทันที
2.8 ในกรณี ที่ ข้อตกลงแห่ งสัญ ญานี้ ในส่วนหนึ่งส่วนใดเป็ น โมฆะหรือใช้บั งคับ ไม่ได้ คู่สัญ ญาทั้ งสองฝ่ายตกลงว่าให้
ข้อกาหนดในสัญญานี้ในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับได้ยังคงมีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญาต่อไป
2.9 ลู กค้ าตกลงยิน ยอมให้ บ ริษั ท เข้าเป็ น สมาชิ กของศู น ย์รับ ฝากหลั กทรัพ ย์ต ามกฎหมายว่ าด้วยหลักทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายอื่นที่ได้ประกาศบังคับใช้และใช้บริการต่างๆ ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวในส่วนที่
เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของลูกค้า ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ทุกประการ เช่น ตกลงให้บริษัทเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับตัวของลูกค้าให้แก่ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ทราบ เป็นต้น
2.10 ในกรณีที่บริษัทได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้าใดๆ ตามสัญญานี้หรือละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาใน
คราวใดให้ถือว่า การผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น
3. การซื้อขาย
3.1 ในการสั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดและในราคาเท่าใดนั้น ลูกค้าจะได้มีคาสั่งด้วย
วาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือไม่ว่าจะโดย ทางโทรศัพท์ โทรสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อจะให้บริษัท
สั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์, ส่งคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นครั้งคราวนั้น การสั่งซื้อและ/หรือสั่งขาย
ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามแบบทีบ่ ริษทั ได้กาหนดไว้ เมื่อบริษัทได้รับทราบคาสั่งนั้นโดยชัดเจนปราศจากข้อสงสัยแล้ว จะถือเป็น
คาสั่งโดยชอบของลูกค้าและในการนี้ลูกค้าตกลงยอมรับผลของคาสั่งดังกล่าวเสมือนว่าลูกค้าได้ทาคาสั่งนั้นด้วยตนเองทุก
ประการ
ลูกค้าสามารถทาธุรกรรมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับรหัสประจาตัวในธุรกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดให้มีใช้บริการ ได้แก่
การส่งคาสั่งซื้อขายหลักทรัพย์, การส่งคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคาสั่งดังกล่าว
การชาระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ การฝากหรือเบิกถอนเงินฝากของลูกค้า
จากยอดคงเหลือการฝากหรือจัดให้มีการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ การถอนหรือโอนหลักทรัพย์จากบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์ หรือการดาเนินธุรกรรมอื่น ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะยืนยันคาสั่งของลูกค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่น
ตามที่บริษัทเห็นสมควรและลูกค้าตกลงรับผลแห่งธุรกรรมนั้นและจะชาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามอัตรา และวิธีการที่บริษัทกาหนด ลูกค้าทราบและยอมรับว่าเป็นสิทธิของบริษัทที่ จะให้บริการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทุกประเภทหรือเพียงบางประเภทหรือไม่ให้บริการทุกประเภทแก่ลูกค้าก็ได้ เป็นหน้าที่ลูกค้าที่จะตอบรับ
หรือยืนยันการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ประกอบด้วยชื่อ ของหลักทรัพย์ จานวน และราคาหลักทรัพย์กับบริษัทเป็นลายลักษณ์
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อักษรในวันทาการสั่งซื้อขายหรือในวันทาการถัดไปหรือก่อนวันครบกาหนดชาระเงิน หากลูกค้าไม่ ปฏิบัติดังกล่าวให้ถือว่า
หลักฐานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นผลที่ถูกต้องตามเจตนาของลูกค้า
3.2 คู่สัญญาตกลงและยอมรับ ว่า ในการสั่งซื้อและ/หรือสั่งขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นเป็นการ
สั่งซื้อและ/หรือสั่งขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามชื่อ ประเภท ชนิด จานวน และราคาที่ต้องการซื้อและ/
หรือขายเท่านั้นโดยไม่เจาะจงว่าจะเป็นการซื้อจากหรือขายให้แก่ผู้ใดหรือมีผู้ใดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่ซื้อหรือขายนั้นหรือหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นมีลักษณะระบุเฉพาะอย่างใด และเมื่อบริษัท
จะต้องรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือลูกค้าก็ให้ใช้หลักทรัพย์ ชื่อ ชนิด
ประเภทเดียวกันและจานวนเท่ากันแทนกันได้ ลูกค้าตกลงว่าในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์, ในการสั่งซื้อหรือสั่งขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าตามคาสั่งของลูกค้า บริษัทอาจขายหรือซื้อกับบริษัทเองได้
คู่สัญญาตกลงว่าบริษัทไม่มีความผูกพัน ที่จะต้องรับคาสั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ
ลูกค้าเสมอไปหากเห็นว่าการดาเนินการตามคาสั่งของลูกค้าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎหรือระเบียบของบริษัทและ/หรือตลาด
หลักทรัพย์ บริษัท มีสิท ธิที่จะไม่สั่งซื้อ หรือสั่งขายตามคาสั่ งซึ่ งเกินกว่าวงเงิน ซื้อขายหลักทรัพ ย์และ/หรือสัญ ญาซื้อขาย
ล่วงหน้าคงเหลือของลูกค้าในขณะใดขณะหนึ่ง โดยลูกค้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ จากบริษัท
3.3 ในกรณี ที่ ลูกค้ามี ความประสงค์ จะท าการส่ งคาสั่ งซื้อ ขายหลั กทรัพ ย์และ/หรือ สัญ ญาซื้ อขายล่ วงหน้ าผ่ านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบริษัท ลูกค้าตกลงดังนี้
3.3.1 บริษัทจะแจ้งรหัสประจาตัวและรหัสผ่านของลูกค้าให้แก่ลูกค้าทราบ โดยลูกค้าจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทันที เพื่อ
ป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้รหัสผ่านของลูกค้า ตลอดจนจะเก็บรักษารหัสประจาตัวและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ รวมทั้งจัดหา
มาตรการในการป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้ หรือสามารถใช้รหัสประจาตัวหรือรหัสผ่านได้ และลูกค้าตกลงยอมรับว่าในกรณี
ที่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้รหัสประจาตัวเข้าทาการซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือดูข้อมูลข่าวสารใดๆ
ในระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือกระทาการอื่นใด
อันเนื่องมาจากการใช้รหัสประจาตัวและรหัสผ่านของลูกค้า ลูกค้าตกลงผูกพันตนและจะเป็นผู้รับผิดชอบสาหรับผลและความ
เสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด เสมือนหนึ่งเป็นการกระทาของลูกค้าด้วยตนเอง
3.3.2 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้
ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทางานได้ตามปกติ และความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับ
เนื่องจากข้อจากัดในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ จากทางบริษัท และยินดีรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเอง
3.4 ในกรณีที่ลูกค้าเห็นว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องในคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขาย ลูกค้าจะต้องทาการโต้แย้งคาสั่งซื้อหรือ
คาสั่งขายที่ได้มีการยืนยันคาสั่งนั้นๆ มายังบริษัททันทีภายในวันที่มีการซื้อขาย มิเช่นนั้นแล้วให้ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับคาสั่งซื้อ
หรือคาสั่งขายนั้นๆ ว่าเป็นการซื้อขายที่ถูกต้องแท้จริงและมีผลสมบูรณ์
3.5 เว้นแต่ ลูกค้าจะระบุในคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายเป็นการเฉพาะ คาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายมีผลผูกพันลูกค้านับแต่เวลาที่
ลูกค้าได้ออกคาสั่งหรือถือว่าได้ออกคาสั่งเช่น ว่านั้ นในกรณีที่ บริษัท ไม่สามารถดาเนิน การซื้อขายตามคาสั่งของลูกค้าได้
ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่วนที่ไม่สามารถทาได้ให้เป็นอันยกเลิกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กาหนดไว้ในคาสั่งซื้อหรือคาสั่ง
ขายของลูกค้านั้นหรือตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด ในกรณีที่บริษัทสามารถดาเนินการ ซื้อขายตามคาสั่งของลูกค้าได้
ไม่ว่า ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ลูกค้าตกลงยอมรับผลแห่งการซื้อขายนั้นทุกประการและบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าอันเนื่องจากมาจากการที่บริษัทไม่สามารถทาการซื้อขายตามคาสั่งให้แก่ลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน
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3.6 การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ลูกค้าจะต้องแจ้งมายังบริษัทก่อนคาสั่ง
ซื้อหรือคาสั่งขายนั้นจะสาเร็จตามคาสั่งการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าได้รับแจ้งยืนยันการ
ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจากบริษัทแล้วเท่านั้น การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบไปถึงการใดๆ ที่บริษัทได้กระทาไป
ก่อนที่การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจะมีผลสมบูรณ์
3.7 ในกรณีที่ฐานะสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดที่บริษัทและ/หรือ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าหากลูกค้าไม่แสดงเจตนาล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยตนเอง
ภายในเวลาที่บริษัทกาหนด บริษัทหรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดาเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า จน
ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทและ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด
3.8 ลูกค้ายอมรับว่าการซื้อขายที่เกิดจากการแสดงเจตนาของลูกค้าไม่ว่าครั้งใด รายการใดเป็นการตัดสินใจของลูกค้าเอง
ทั้งสิ้น ข้อมูล ข่าวสารหรือคาแนะนาใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายจากพนักงานคนใดของบริษัทไม่เป็นการผูกพันบริษัทและไม่มี
ผลให้ทางบริษัท ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดทั้งสิ้น เว้นแต่ เป็นการจงใจหรือ ประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือผิดนัดของบริษัท
หรือเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.9 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทาการซื้อขายในบัญชีซึ่งได้เปิดไว้กับบริษัทและไม่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือทรัพย์สิน
ของลูกค้าคงเหลืออยูใ่ นบัญชี เป็นระยะเวลา ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรือตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศกาหนด บริษัทมีสิทธิที่
จะระงับการซื้อขายของลูกค้าเป็นการชั่วคราวและ/หรือการคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีจากลูกค้า โดยลูกค้าตกลงยินยอมชาระ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่บริษัทในอัตราที่ประกาศกาหนด โดยบริษัทไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบหรือต้องได้รับความ
ยินยอมจากลูกค้าอีกแต่อย่างใดและลูกค้าตกลงจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัท ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิก
สัญญาและปิดบัญชีของลูกค้า
3.10 ในการดาเนินการเกี่ยวกับการโอนหรือรับโอนฐานะ (Position) ของลูกค้ากับบุคคลอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
บริษัทประกาศกาหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.11 เพื่ อประโยชน์ในการพิจารณาวงเงิน ซื้อขายและฐานะสัญ ญาซื้อขายสูงสุดของลูกค้าตามสัญ ญานี้ บริษัทอาจจะ
พิจารณารวมบัญชีของลูกค้าและผู้รับประโยชน์และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการซื้อขายสัญญาของลูกค้าที่เปิดไว้กับบริ ษัท ใน
การคานวณวงเงินซื้อขายและ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุด
4.

การชาระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์
4.1 ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษทั ซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงยินยอมชาระราคาหลักทรัพย์ที่สั่งให้บริษทั ซื้อคราวหนึง่
คราวใดหรือหลายคราวให้แก่ลูกค้า รวมทั้ งค่าบาเหน็จ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างช้าไม่เกินภายในวันที่ตลาดหลักทรัพย์
นั้นๆ หรือบริษัทกาหนด โดยให้คานวณยอดเงินตามรายการซื้อตามแบบที่บริษัทได้กาหนดไว้
กรณีลูกค้าชาระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชาระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็ค
จากลูกค้าได้แล้ว
หากลูกค้าผิดนัดชาระราคาดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทคิดดอกเบี้ย ในอัตราที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 2.2 นอกจากนี้ลูกค้า
ยินยอมให้บริษัทบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษั ทตลอดจนสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์
(ถ้ามี) ได้ โดยมิต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าหรือทราบแต่ประการใด ทั้งนี้ไม่คานึงว่าหลักทรัพย์และ/หรือสิทธิใน
การจองซื้อหลักทรัพย์ที่บังคับขายนั้นเป็นหลักทรัพย์และ/หรือสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชาระราคาหรือไม่ หรือ
เป็นหลักทรัพย์และ/หรือสิทธิในหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ฝากหรือมอบให้บริษัทครอบครองไว้เพื่อการใดหรือจะทาการบังคับขาย
เมื่อใด ลูกค้าตกลงชดใช้ค่าเสียหาย ดอกเบี้ย ค่าปรับ บาเหน็จ ภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อขาย การผิดนัดและการบังคับ
ขาย หลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นจนครบถ้วนทุกประการซึ่งลู กค้ายินยอมผูกพันต่อผลของการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเสมือน
เป็นการขายตามคาสั่งของลูกค้าเอง กรณีที่ลูกค้าตกลงที่จะฝากยอดเงินคงเหลือไว้กับบริษัท เพื่อประโยชน์ในการกาหนดวงเงิน
ซื้อขายก่อนที่ลูกค้าจะสั่งซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบหมายให้แก่บริษัทในการเบิกถอนยอดเงินคงเหลือในบัญชี
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ที่ฝากไว้กับบริษัทเพื่อชาระภาระหนี้สินและหนี้สินอื่นที่ลูกค้ามีต่อบริษัทโดยไม่มีเงื่อนไข และข้อโต้แย้งใดๆ หากลูกค้าได้สั่ง
ให้บริษัททาการซื้อหลักทรัพย์ใดๆ เกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตกลงไว้ ลูกค้ายินยอมให้ถือว่าลูกค้า ได้ขอเพิ่มวงเงินซื้อ
ขายหลักทรัพย์และยอมรับการซื้อขายนั้นๆ และยอมรับชาระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วย
4.2 ภายใต้ข้อบังคับ 4.1 บริษัทจะดาเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าภายในวันทาการถัดจากวันชาระราคาค่าซื้อ
หลั กทรัพ ย์ห รื อ ในวั น อื่ น ใดที่ ต ลาดหลั กทรั พ ย์ นั้ น ๆ หรือ บริษั ท กาหนด ในกรณี ที่ บ ริษั ท โอนหลั กทรัพ ย์ ผ่ านบั ญ ชี ฝ าก
หลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้ เพื่อการฝาก ถอนหรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าหรือบริษัทได้เก็บรักษาหลักทรัพย์
ที่ลูกค้ามอบหมายให้ซื้อไว้กับบริษัทนัน้ ตามคาสั่งของลูกค้าให้ถือว่าบริษทั ได้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าตามวรรคก่อนแล้ว
4.3 ภายใต้บังคับของวรรคสองและวรรคสามต่อไปนี้ ในกรณีลูกค้ามอบหมายให้บริษัททาการขายหลักทรัพย์ ลูกค้ามี
หน้าที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทภายในเวลา 12.00 นาฬิกาของวันทาการถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์หรือในวันและ
เวลาอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทกาหนด บริษัทจะชาระเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าต่อเมื่อลูกค้าได้ชาระ
ราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ เงินทดรองจ่ายหรือเงินอื่นใดให้แก่บริษัทครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ถือเป็นดุลพินิจเด็ดขาดของบริษัท
ในกรณีที่ลูกค้าโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้ เพื่อการฝาก ถอนหรือโอนหลักทรัพย์
ให้แก่บริษัทหรือลูกค้าได้มีคาสั่งให้บริษัทส่งมอบหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทนั้น ให้ถือว่า
ลูกค้าได้ส่งมอบหลักทรัพย์นั้นให้แก่บริษัทตามความในวรรคก่อนแล้ว
ในกรณีที่ลูกค้ามีหลักทรัพย์เก็บรักษาไว้กับบริษัท (ซึ่งให้หมายความรวมถึง หลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัท นาไปฝากไว้กับศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ด้วย) ลูกค้ายินยอมให้บริษัทสามารถนาหลักทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้นั้นมาส่งมอบได้
หากลูกค้าไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ภายในกาหนดเวลาในวรรคแรก บริษัทมีสิทธิที่จ ะซื้อหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสั่งขายนั้นจากบุคคล
หรือสถานที่ใดๆ เพื่อนามาส่งมอบแทนได้ในทันทีหรือในระยะเวลาอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควรได้ และลูกค้ายินยอมรับผิดใน
เงินทดรอง ค่าบาเหน็จ ภาษี ค่าปรับ และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทจากการไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ของตนทุกประการ
กรณีที่ลูกค้าสั่งให้บริษัทขายหลักทรัพย์ หากลูกค้ายังค้างชาระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ เงินทดรอง ค่าบาเหน็จ หรือเงินอื่นใดแก่
บริษัท ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชาระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ เงินทดรอง ค่าบาเหน็จ หรือเงินอื่นๆ ที่ค้ างชาระให้แก่บริษัทจนครบถ้วน
ก่อน บริษัทจึงจะชาระเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ ถือเป็นดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของบริษัท
4.4 บริษัทจะชาระราคาค่าขายหลักทรัพย์ ให้แก่ลูกค้าในวันทาการที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทกาหนด หากลูกค้า
ขายหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อในวันเดียวกันบริษัท จะชาระราคาค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทได้รับ
ชาระค่าซื้อหลักทรัพย์ นั้นแล้วหรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทกาหนดในกรณีที่ลูกค้าขายหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อไว้
โดยยังมิได้ชาระราคาค่าซื้อ ลูกค้าจะต้องชาระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ ค่าบาเหน็จและภาษีนั้นก่อน บริษัทจึงจะชาระราคาค่าขาย
ให้แก่ลูกค้าโดยบริษัทจะไม่หักกลบค่าซื้อกับค่าขาย เว้นแต่ กรณีที่บริษัททาการบังคับขาย หรือเพื่อปิดบัญชีของลูกค้าหรือกรณี
การหักกลบค่าซื้อและค่าขายตามข้อ 4.6
4.5 บริษัทจะชาระราคาค่าขายหลักทรัพย์โดยจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุเข้าบัญชีลูกค้าเท่านั้น หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของลูกค้า หรือโดยวิธีการอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทกาหนด
4.6 ภายใต้ข้อบังคับของข้อ 4.3 ในกรณีที่ลูกค้าต้องชาระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท และบริษัทต้องชาระราคาค่า
ขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าดังกล่าว ในวัน เดียวกันบริษัทมีสิทธิที่จะทาการหักกลบค่าซื้อกับค่าขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้
เพื่อให้บริษัทหรือลูกค้าชาระราคาให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งตามส่วนต่างของการหักกลบค่าซื้อกับค่าขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ทั้ง นี้
บริษัทมิต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนและบริษัทมิต้องแจ้ง ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ถึงการหักกลบค่าซื้อกับค่าขาย
นอกจากนั้นให้บริษัทมีอานาจระงับหรือยกเลิกวิธีการหักกลบค่าซื้อกับค่าขายดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทมิต้องแจ้งให้ลูกค้า
ทราบล่วงหน้า
บริษัทมีสิทธิที่จะเลือกหลักทรัพย์ ซึ่งมีชื่อหรือประเภทหรือจานวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ใดเป็นบางส่วนหรือ
ทั้งหมดที่จะนามาใช้ในการหักกลบค่าซื้อกับค่าขายตามข้อนีก้ ็ได้ โดยบริษัทมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าถึงการใช้สิทธินั้น
และลูกค้าจะไม่โต้แย้งทักท้วงถึงการใช้สิทธิดังกล่าวของบริษัท
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บริ ษั ท มี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ ด าเนิ น การหั กกลบค่ าซื้ อ กับ ค่ าขายตามข้ อ นี้ หากปรากฎว่ าลู ก ค้ าไม่ มี ย อดคงเหลื อ ของ
หลักทรัพย์ที่ขายไว้กับบริษัทหรือลูกค้ามิได้ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายให้แก่บริษัท
4.7 ในกรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตายหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือถูกฟ้องร้องดาเนินคดี
หรือกรณีอื่นใดที่เมื่อบริษัทเห็นเป็นการสมควรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของบริษัท ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทขาย
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใดของลูกค้าซึ่งอยู่ในความครอบครองบริษัทได้ ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที และ/หรือ
ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อชดใช้ให้บริษัทแทนหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้สั่งให้บริษัทขายแล้วแต่ลูกค้ายังมิได้ส่งมอบ
ให้บริษัทได้ทันทีได้เช่นกัน อีกทั้งไม่เป็นการตัดสิทธิของบริษัทที่จะปิดบัญชีของลูกค้าด้วย
4.8 ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใดของลูกค้าโดยบริษัทเพราะเหตุที่ลูกค้ามิได้ปฏิบัติตาม
สัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด บริษัทมีสิทธิที่จะกระทาการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือโดยการขาย
ทอดตลาดหรือโดยซื้อขายกับบุคคลใดๆ หรือบริษัทก็ ได้ โดยมิต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อนและไม่จาเป็นต้องแจ้งความหรือ
โฆษณาหรือกระทาการใดๆ ที่คล้ายคลึงกันก่อนทั้งสิ้นและลูกค้ายินยอมให้บริษัทนาเงินซึ่งได้จากการขายหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใดนั้น ๆ ชาระหนี้และค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัททั้งในปัจจุบันและหนี้ที่อาจมีขึ้นในอนาคตไม่
ว่าหนี้นั้นจะถึงกาหนดชาระคืนแก่บริษัทหรือไม่ก็ตาม บริษัทมีสิทธิหั กกลบลบหนี้ทุกชนิดของลูกค้าได้ตามแต่บริษัทจะ
เห็นสมควรและลูกค้ายินยอมผูกพันที่จะชดใช้หนี้ทุกชนิดที่ยังคงต้องชาระแก่บริษัทจนครบถ้วน
5.

การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
5.1 หากปรากฎเหตุหรือพฤติการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งให้หนี้สินทั้งหมดของลูกค้าที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าถึงกาหนดชาระโดยพลันกล่าวคือ
5.1.1 ลูกค้าตายหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์
ทรัพย์ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือมีคาสั่งรับคาร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของลูกค้า
5.1.2 เมื่อมีพฤติการณ์ส่อแสดงให้บริษัทเห็นว่าลูกค้าจะไม่สามารถวางหลักประกันส่วนเพิ่มหรือชาระราคาสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่ได้ทาการซื้อขายล่วงหน้าได้เช่น ซ่อนเร้น จาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตนทั้งหมดหรือบางส่วน ทาข้อตกลง ชาระ
หนี้หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ เป็นต้น
5.1.3 เมื่อศาลหรือหน่วยงานราชการมีคาพิพากษาหรือคาสั่งให้ลูกค้าชาระหนี้หรือให้ยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกค้าไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน
5.1.4 เมื่อลูกค้าผิดนัดไม่ชาระเงินจานวนใดๆ ภายใต้สัญญานี้ตามจานวนที่ต้องชาระหรือตามจานวนขั้นต่าที่ต้องชาระเมื่อ
ถึงกาหนดชาระ
5.1.5 เมื่อลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกาหนดหรือหน้าที่ ใดๆของตน (นอกเหนือจากข้อ (4) ข้างต้น) ที่ระบุไว้ภายใต้
สัญ ญาหรือไม่ป ฏิบัติตามข้อตกลงหรือข้อกาหนดใดๆ ซึ่งได้กระทาขึ้นภายใต้ห รือเกี่ยวข้องกับสั ญ ญานี้และในกรณี ของ
ข้อตกลง ข้อกาหนดหรือหน้าที่ใดที่บริษัทเห็นว่าสามารถเยียวยาแก้ไขได้ โดยลูกค้าไม่สามารถเยียวยาแก้ไขได้ภายในเวลา 30
(สามสิบ) วันนับจากวันที่เกิดกรณีการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อกาหนดหรือหน้าที่ดังกล่าว
5.1.6 เมื่อคายืนยัน คารับรองหรือข้อความใดๆ ซึ่งลูกค้าได้กระทาหรือได้ให้ไว้ (หรือถือว่าได้กระทาหรือได้ให้ไว้) ภายใต้
สัญญาหรือที่ระบุไว้ในหนังสือหรือเอกสารอื่นใดซึ่งลูกค้าได้ทาขึ้นหรือส่งมอบภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้มีความไม่
ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริงหรือไม่ครบถ้วนในเนื้อหาสาระสาคัญ
5.1.7 ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจใดๆ ของลูกค้าถูกยกเลิก เพิกถอน ระงับ หรือหมดอายุโดยมิได้ต่ออายุ
ใหม่และเหตุการณ์นั้นมีผลกระทบในทางลบ อย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญานี้
5.1.8 เมื่อหนี้สินอื่นใดของลูกค้าถึงกาหนดชาระก่อนวันครบกาหนดแล้วไม่มีการชาระเมื่อถึงวันครบกาหนด หรือในกรณี
ของการค้าประกันเมื่อบุคคลที่ลูกค้าไปค้าประกันไว้ได้มีการกระทาผิดสัญญาซึ่งจะทาให้มีการเรียกร้องตามสัญญาค้าประกัน
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เอากับลูกค้า หรือเมื่อลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดหรือปฏิบัติผิดข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินดังกล่าว เว้นแต่ ในกรณีของหนี้
การค้าหรือข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับหนี้การค้านั้น
5.1.9 เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกันได้รับการ
แต่งตั้งเพื่อจัดการกับธุรกิจหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้าหรือเมื่อมีคาสั่งในทางบังคับคดีซึ่งบังคับเอากับ
ทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้าหรือเมื่อมีการบังคับเอากับทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้าที่ได้ให้ไว้เป็น
ประกันแก่บุคคลใดๆ
5.1.10 ในกรณีที่ลูกค้าถูกฟ้องล้มละลายหรือมีบุคคลใดยื่นคาร้องขอต่อศาลให้ลูกค้าล้มละลายและลูกค้าไม่สามารถแก้ไข
การถูกฟ้องหรือยื่นคาร้องขอล้มละลายดังกล่าวให้ เป็นที่พอใจแก่บริษัทได้ภายในระยะเวลา 45 (สี่สิบห้า) วันนับตั้งแต่วันที่มี
การฟ้องหรือยื่นคาร้องขอล้มละลายนั้น
5.1.11 เมื่อลูกค้าเรียกประชุมเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไปเสนอเข้าดาเนินการหรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ของตนเป็นการ
ทั่วไปหรือดาเนินการโอนสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป
5.1.12 เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้น ทั้งนี้ไม่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกี่ยวข้อง
กันหรือไม่ก็ตาม ซึ่งอาจจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่ อความสามารถของลูกค้าใน
การปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ภายใต้สัญญานี้
5.2 การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีชาระหนี้ดังกล่าว นอกจากเพื่อชาระหนี้ตามสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าและสัญญานี้แล้วให้รวมถึงการชาระเบี้ยปรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิ ดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าตามสัญญานี้ด้วย หากเมื่อดาเนินการดังกล่าวแล้วปรากฎว่าลูกค้ายังเป็นหนี้บริษัทอยู่ลูกค้าต้องรับผิดชาระหนี้ ส่วนที่
ขาดอยู่นั้นพร้อมเบี้ยปรับจนกว่าจะชาระเสร็จสิ้นครบถ้วน หากภายหลังการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชี
ปรากฎว่ามีเงินหรือทรัพย์สินเหลือบริษัทจะคืนให้กับลูกค้าโดยไม่มีดอกเบี้ย
5.3 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชาระหนี้หรือผิดสัญญาในข้อที่ไม่เป็นสาระสาคัญ บริษัทอาจผ่อนผันให้ลูกค้าแก้ไขการผิด
นัดหรือผิดสัญญานั้นภายในกาหนดระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขอย่างใดๆ ก็ได้ แต่การผ่อนผันนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะ
คราวที่ผ่อนผันให้เท่านั้น หากลูกค้าไม่จัดการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในกาหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กาหนดสาหรับการผ่อน
ผันนั้นให้ถือว่าลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัด บริษัทมีสิทธิที่จะเลิกสัญญานี้และเรียกให้ลูกค้าชาระหนี้ทั้งหมดได้ทันที การผ่อนผันใดๆ
ตามข้อนี้ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของบริษัทซึ่งสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่มีต่อลูกค้าอันเนื่องมาจากการผิดนัดชาระหนี้
5.4 กรณีที่ลูกค้าปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ได้ให้ไว้ในสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2
หรือละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดที่เป็นสาระสาคัญของสัญญานี้หรือกรณีที่บริษัทเห็นเป็นการสมควรหรือ
เพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติหรือมีพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเป็น
การฝ่าฝืนกฎหมายหรือกรณีที่บริษัทปฏิบัติตามคาสั่งของสานักหักบัญชี หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดาเนินการดังต่อไปนี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นการล่วงหน้า
5.4.1 ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หักทอนบัญชีหรือหักจากทรัพย์สินหรือบังคับชาระหนี้จากบัญชีที่ลูกค้าได้เปิดไว้
กับบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกาหนดชาระแล้วหรือไม่ก็ตามหรือ
5.4.2 ลดหรือจากัดวงเงินซื้อขายหรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าหรือ
5.4.3 ยกเลิกคาสั่งซื้อและคาสั่งขายทั้งหมดซึ่งลูกค้าได้มีคาสั่งไว้แล้วแต่บริษัทยังมิได้ดาเนินการหรือ
5.4.4 ปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดเพื่อชาระหนี้ตามข้อผูกพันต่างๆ ของลูกค้า
5.5 กรณีที่บริษัทใช้สิทธิตามสัญญาหรือตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ /หรือ
บังคับขายหลักทรัพย์หรือสินค้าอ้างอิง แม้จะปรากฎว่า ผลจากการกระทาดังกล่าวทาให้ลูกค้าเกิดผลขาดทุนหรือความเสียหาย
ใดๆ ลูกค้าตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบในผลขาดทุนหรือความเสียหายใดๆ จากการล้างฐานะสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าและ/หรือบังคับขายหลักทรัพย์หรือสินค้าอ้างอิงดังกล่าว รวมถึงการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นหรือสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าใดๆ และ/หรือการซื้อหลักทรัพย์นั้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดหรือสินค้าอ้างอิงคืนแก่ลูกค้า
หน้า 27

5.6 ในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถดาเนินการไม่อาจดาเนินการหรือไม่ดาเนินการล้างฐานะสั ญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้
สัญญาฉบับนี้หรือภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวสามารถกระทาได้
โดยสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สานักหักบัญชี หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย ทั้งนี้การล้างฐานะสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าของลูกค้าตามข้อ 5. นี้ ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าและรวมไปถึงผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ของลูกค้าและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. หลักประกัน
6.1 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าตกลงนาหรือดาเนินการให้มีการนาทรัพย์สินของลูกค้ามา
วางไว้เป็นหลักประกันกับบริษัทสาหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง โดยมีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าที่
บริษัทประกาศกาหนด ประเภทของหลักประกันที่ลูกค้าสามารถนามาวางตลอดจนระยะเวลาการนาหลักประกันมาวางนั้นให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกาหนดภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าบริษัทอาจยินยอมให้ลูกค้าซื้อ
หรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ต้องมีการนาหลักประกันมาวางไว้กับบริษัทก่อนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ
บริษัทและภายใต้เงื่อนไขที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด
6.2 บริษัทจะคานวณมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าและปรับมูลค่าหลักประกันที่ลูกค้าวางกับบริษัทให้
สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริงตามแนวทางที่ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนดอย่างน้อยในทุกสิ้นวันทาการหรือตามที่บริษัท
ประกาศกาหนด
6.3 ลูกค้าตกลงดารงหลักประกันรักษาสภาพให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและตามที่บริษัทประกาศกาหนด หาก
หลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตรารวมน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพ ณ สิ้นวันทาการใดๆ ลูกค้าต้องนาหลักประกันมา
วางเป็นหลักประกันเพิ่มเพื่อให้มูลค่าหรืออัตราของหลักประกันรักษาสภาพในบัญชีของลูกค้าไม่ต่ากว่าหลักประกันเริ่มต้น
โดยลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด
6.4 บริษัทอาจเรียกให้ลูกค้าต้องวางหลักประกันส่วนเพิ่มไว้กับบริษัทสาหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิดหรือ
ประเภทได้ในจานวนอัตราหรือมูลค่าและภายในระยะเวลาที่บริษัทหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด
6.5 ลูกค้าอาจถอนหลักประกันที่ วางไว้กับ บริษัทได้ หากปรากฎว่าหลักประกันที่วางไว้กับบริษัท มีมูลค่าหรืออัตรา
มากกว่าจานวนหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าจะถอนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทประกาศกาหนด
6.6 โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิอื่นใดของบริษัทที่มีอยู่ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามสัญญานี้ ในกรณี
บริษัท ไม่ได้รับหลักประกันจากลูกค้าภายในเวลาที่กาหนด บริษัท มีสิทธิที่จะดาเนินการดังต่อไปนี้
6.6.1 บริษัทมีสิทธิไม่รับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายล่วงหน้าของลูกค้า เว้นแต่ เป็นคาสั่งเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
6.6.2 บริษัทมีสิทธิล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันที
6.6.3 บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้หรือยึดหน่วงหลักประกันหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท
6.6.4 บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บเบี้ยปรับจากลูกค้า ในการผิดนัดการวางหลักประกันของจานวนเงินที่ผิดนัดชาระหรือ
จานวนค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าต้องชาระตามข้อ 2.1
7. ความรับผิดและการเยียวยา
7.1 ลูกค้าตกลงรับผิดในบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากหรือที่เกี่ยวกับสัญญานี้
หรือเกี่ยวกับการกระทาหรืองดเว้นกระทาการ ของลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึง บรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่าย
ใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้องโดยบุคคลอื่นให้บริษัทต้องรับผิดเกี่ยวกับสัญญานี้ ซึ่งมิได้
เกิดขึ้นจากการกระทาหรืองดเว้นกระทาการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือพนักงานหรือลูก จ้างของบริษัทแต่
ประการใด
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7.2 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย เหตุฉุกเฉินหรือเหตุขัดข้องเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ลูกค้ายินยอมที่จะให้
บริษัทดาเนินการส่งค่าสั่งซื้อหรือคาสั่ งขายของลูกค้าผ่านบริษัทคู่ข่ายเพื่อดาเนินการจับคู่คาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายดั งกล่าวใน
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อไป
7.3 ลูกค้าตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียและ/หรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับหากความสูญเสียและ/
หรือความเสียหายดังกล่าว มีเหตุจากอัคคีภัย พายุ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดย
อานาจรัฐ ข้อ ผิด พลาดในการจัดส่ งข้อมู ลและข้อ ผิดพลาดเกี่ยวกับ ระบบเครือข่ายการสื่ อสารหรือ ความล่าช้าอัน เกิดจาก
เครือข่ายสื่อสารของบุคคลภายนอกหรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัท อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือเหตุ
สุดวิสัยที่มีผลต่อการดาเนินการของบริษัท แต่ทั้งนี้เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าวต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากความจงใจหรือความ
ประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
8. ทรัพย์สินของลูกค้า
8.1 ลู กค้ าตกลงมอบหมายให้ บ ริษั ท จัด การดู แลหลักทรัพ ย์ และทรัพ ย์สิน อื่น รวมตลอดถึ งสิ ท ธิอื่ น ๆ ที่ เกิด ขึ้ น จาก
หลักทรัพย์และทรัพย์สินดังกล่าว ลูกค้าเข้าใจและทราบดีว่ามอบหมายให้บริษัทดาเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ในกรณี ที่บริษัท
เป็นผู้เก็บรักษาเงินของลูกค้าไว้เอง หากบริษัทประสบปัญ หาทางการเงิน เงินของลูกค้ าที่ฝากไว้ดังกล่าวจะไม่ได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ในการดูแลรักษาของบริษัท ตามสัญญานี้สูญหายหรือเสียหายอันเนื่องจากการละเลย
การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท บริษัทจะรับผิดชอบในทรัพย์สินของลูกค้าที่สูญหายหรือเสียหายดังกล่าวอย่างเต็มจานวน
8.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับไว้จะถูกจัดเก็บแยกออกจากบัญชีของบริษัท โดยทรัพย์สิน
ของลูกค้าจะถูกจัดเก็บรวมกันภายในบัญชีรวมของลูกค้าทุกราย (Omnibus Account) ซึ่งทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายจะไม่ถูก
แบ่งแยกภายใต้บัญชีรวมนั้น
8.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทมีอานาจในการหักทอนทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชีและ/หรือสั่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าวได้
ดังต่อไปนี้
8.3.1 เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
8.3.2 เพื่อใช้เป็นหลักประกันหรือการปรับฐานะบัญชีหลักประกัน
8.3.3 เพื่อชาระค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
8.3.4 เพื่อชาระหนี้และเบี้ยปรับในกรณีลูกค้าผิดนัดตามสัญญานี้
8.3.5 กรณีอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8.4 บรรดาทรัพย์และทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับหรือจะได้รับไว้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า บริษัทจะทาการแยกหลักทรัพย์และทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อการดูแลและรักษาภายใต้ข้อกาหนดแห่งคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังต่อไปนี้
8.4.1 เงินสด เก็บรักษาในบัญชีแยกต่างหากโดยการเก็บรักษาไว้เองหรือนาไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือตาม
วิธีอื่นใด ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และบริษัทกาหนด
8.4.2 หลักทรัพ ย์ น าไปฝากไว้กับ ศู น ย์ รับ ฝากหลักทรัพ ย์ห รือที่ อื่ น ใดตามที่ สานั กงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และบริษัทกาหนดหรือบริษัทเก็บรักษาไว้เองในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็น
หลักทรัพย์ของลูกค้า
8.4.3 ทรัพย์สินอื่น แยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า
8.5 บริษัทสามารถนาทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแทนลูกค้า โดยบริษัทตกลงชาระค่าดอกผลจากการฝากเงินหรือลงทุน
ในตั๋วสัญญาใช้เงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่นๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกผลหรือผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจริงจากการนั้น
โดยจะชาระให้ตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป
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ลูกค้าขอให้ความยินยอมว่าลูกค้าตกลงให้บริษัทนาเงินจานวนที่ต้องแยกไว้เป็ นทรัพ ย์สินของลูกค้าไปฝากหรือลงทุนกับ
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะบริษัทใหญ่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้
8.6 ลูกค้าตกลงชาระค่าธรรมเนียมดอกผลจากหลักทรัพย์และทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้ดูแลและรักษาให้แก่บริษัท
ในอัตราและระยะเวลาที่บริษัทจะประกาศกาหนดเป็นครั้งๆ ไป
8.7 การเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละครั้งจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วันทาการ กรณี การเบิกถอนหลักทรัพย์ต้องแจ้งล่วงหน้าตามระเบียบการเบิกถอนหลักทรัพย์ของศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์และสามารถถอนได้ไม่เกินจานวนหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินต่างๆ ของลูกค้าแล้วหรือ
เป็นไปตามที่บริษัทประกาศไว้ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8.8 บริษัทจะไม่กระทาการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงั บสิทธิของลูกค้าในหลักทรัพย์และ
ทรัพย์สินโดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคาสั่งหรือความยินยอมของลูกค้า เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กาหนดให้
บริษัทกระทาได้
9. ความเสี่ยง
ลูกค้าได้ทราบและศึกษาเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแนบ
ท้ายสัญญานี้แล้วโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
10. การเก็บรักษาความลับ
เป็นสิทธิของลูกค้าในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรหัสประจาตัว โดยลูกค้าจะเก็บรหัสประจาตัวไว้เป็นความลับและจะไม่
เผยแพร่รหัสประจาตัวนั้นแก่บุคคลใดทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้รหัสประจาตัวโดยมิชอบและไม่ได้รับอนุญาต
11. อนุญาโตตุลาการ
ลูกค้าอาจร้องขอให้มีการระงับข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ/หรือสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า โดยอนุญ าโตตุลาการของสานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงาน ก.ล.ต.
กาหนดไว้
12. สัญญาฉบับนี้มีเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ดังต่อไปนี้
12.1 บันทึกแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เอกสารแนบท้าย 1)
12.2 เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ออปชั่น ในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เอกสารแนบท้าย2)
ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ลูกค้าสามารถทาธุรกรรมได้ทุกประเภทแต่ต้องแสดงข้อมูลรายละเอียดและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการที่ บริษั ท ได้กาหนดไว้โดยครบถ้วน และรับ รองว่าเจ้าหน้ าที่ การตลาดได้ อธิบ ายรายละเอียดข้ อมู ล ใน
เอกสารแนบท้ายสัญญาทุกฉบับ ตลอดจนความเสี่ยงต่างๆ ให้ลูกค้าทราบโดยตลอดแล้ว ลูกค้าได้อ่านโดยละเอียดและเข้าใจ
ข้อความในเอกสารแนบท้ายรวมถึงความเสี่ยงทั้งหมดแล้วและพร้อมจะรับความเสี่ยงทั้งปวงที่ได้กล่าวไว้
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เอกสารแนบท้าย 1
บันทึกแนบสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1. คาจากัดความ ในสัญญานี้ คาว่า
“หลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน” (Force Close Margin Requirement) หมายความถึง ระดับหลักประกันที่บริษัทและภายใต้
บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้ว่าหากมูลค่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ของลูกค้าได้ลดลง
ต่ากว่าระดับที่ได้กาหนดไว้นี้ บริษัทจะดาเนินการติดต่อแจ้งลูกค้าให้นาเงินมาวางเพิ่มโดยทันทีเพื่อทาให้มูลค่าหลักประกัน
เทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) กลับมาที่ระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)
“หลักประกันเทียบเท่าเงินสด” (Equity Balance) หมายความถึงมูลค่าของสินทรัพย์เทียบเท่าเงินสดของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัท
ซึ่งเท่ากับสินทรัพย์ที่เป็นเงินสดรวมกับผลการปรับมูลค่าของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท Futures โดยการ Mark to
Market ณ สิ้นวันทาการ ( Equity Balance = Cash Balance + Mark to Market from Futures)
“หลักประกันเมื่อทาการปิดฐานะ” (Liquidation Value) หมายความถึงหลักประกันเทียบเท่าเงินสดรวมถึง มูลค่าจากการปรับ
เป็นราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น
“หลักประกันส่วนเกิน” (Excess Equity) หมายความถึงมูลค่าของหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ลบด้วยระดับ
หลั ก ประกัน เริ่ ม ต้ น (Initial Margin) ของฐานะสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้ าของลู กค้ า (Excess Equity = Equity Balance-Initial
Margin Requirement)
2. หลักปฎิบัติในการเรียกหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) และการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Force Close) สาหรับ
สินค้าทุกประเภทในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)
ณ สิ้นวันที่ T เมื่อบริษัทได้ทาการปรับมูลค่าหลักประกันของลูกค้า โดยการ Mark to Market แล้วพบว่ามูลค่าหลักประกัน
เทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ที่ลูกค้านามาวางไว้อยู่ต่ากว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) บริษัทจะ
ดาเนินการติดต่อแจ้งลูกค้าให้นาเงินมาวางเป็นหลั กประกันเพิ่ม (Margin Call) ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ T+1 ทั้งนี้ลูกค้า
สามารถเลือกวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้
2.1 นาเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มทั้งจานวนเงินที่ถูกเรียก
2.2 ปิ ด ฐานะสั ญ ญาหรื อ สร้ างฐานะตามประเภทของสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้ าจนกว่ า ขนาดของการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) รวมกับขนาดของการลดของระดับหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) โดยอิง
จากฐานะในวันที่ T ไม่ต่ากว่าจานวนเงินที่ถูกเรียกให้นามาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม ทั้งนี้ การสร้างฐานะตามประเภทของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นจะต้องเป็นการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทาให้ความเสี่ยงของลูกค้าลดลงโดยที่หลังจากการปิด
ฐานะสัญญาหรือสร้างฐานะสัญญาเพื่อลดความเสี่ยงแล้ว หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ของลูกค้าต้องมีมูลค่า
ไม่ต่ากว่าหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ของฐานะสัญญาที่มีเหลืออยู่หรือที่มีอยู่ใหม่
2.3 ปิดฐานะสัญญาหรือสร้างฐานะตามประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางส่วน (ตามข้อ 2.2) และนาเงินมาวางเป็น
หลักประกันเพิ่มบางส่วนโดยให้มีผลทาให้ขนาดของการเพิ่มขึ้นของหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) รวมกับ
ขนาดของการลดของระดับหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) โดยอิงจากฐานะในวันที่ T ไม่ต่ากว่าจานวนเงินที่ถูกเรียกให้
นามาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม โดยที่หลังจากการปิดฐานะสัญญาหรือการสร้างฐานะสัญญาบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยง และนา
เงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มบางส่วนแล้ว หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ของลูกค้าต้องมีมูลค่าไม่ต่ากว่า
หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ของฐานะสัญญาที่มีเหลืออยู่หรือที่มีอยู่ใหม่ สาหรับหลักปฏิบัติในการเรียกหลักประกัน
เพิ่ม (Margin Call) บริษัทจะดาเนินการดังนี้
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กรณีที่ 1 หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ต่ากว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) แต่ยัง
สูงกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (Force Close Margin Requirement)
ระหว่างวันทาการ บริษัทอาจติดต่อแจ้งลูกค้าให้นาเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มในจานวนทีท่ าให้หลักประกันเทียบเท่าเงิน
สด (Equity Balance) สูงกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)
ณ สิ้นวันทาการ (T) เมื่อบริษัทดาเนินการปรับฐานะประจาวัน (Mark to Market) แล้วพบว่ามูลค่าหลักประกันเทียบเท่าเงิน
สด (Equity Balance) ของลูกค้าต่ากว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) บริษัทจะแจ้งลูกค้าให้นาเงินมาวาง
เป็นหลักประกันเพิ่มภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ T+1 โดยจานวนเงินที่ให้ลูกค้านามาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมนั้นต้อง
ทาให้มูลค่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) สูงกว่าหรือเท่ากับระดับ หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin)
กรณีที่ระหว่างเวลาทาการในวันที่ T+1 นั้น เมื่อมีการปรับมูลค่าหลักประกันของลูกค้าแล้ว พบว่าหลักประกันของลูกค้าอาจ
เพิ่มขึ้นเกินกว่าหรือเท่ากับระดับ Maintenance Margin หรือ Initial Margin แล้วก็ตาม กระบวนการวางหลักประกันเพิ่ม (Call
Margin) ยังจะต้องดาเนินการต่อไป ลูกค้ายังต้องมีหน้าที่ดาเนินการนาเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มหรือปิดฐานะหรือสร้าง
ฐานะด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้นจนแล้วเสร็จ บริษัทจึงจะอนุญาตให้ลูกค้าสร้างฐานะเพิ่มได้
วันทาการหลังวันทาการถัดไป (T+2) สาหรับกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถดาเนินการตามหลักปฏิบัติข้างต้นให้แล้วเสร็จ ภายใน
เวลา 15.00 น.ของวัน ที่ T+1 ภายในช่ วงเวลาที่ ต ลาดสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้ า เปิ ด ซื้ อ ขายภาคเช้ าของวั น ที่ T+2 บริ ษั ท จะ
ดาเนินการปิดฐานะการถือครอง สัญญาล่ วงหน้าของลูกค้าลงอย่างน้อยในจานวนที่ทาให้หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin)
ลดลงหรือหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) เพิ่มขึ้นรวมกันเท่ากับจานวนเงินที่ถูกเรียกให้ นามาเป็นหลักประกัน
เพิ่ม โดยอิงจากฐานะ ณ เวลาปิดทาการซื้อขายภาคปกติของวันทาการก่อนหน้า ทั้งนี้เมื่อปิดฐานะการถือครองสัญญาของลูกค้า
แล้ว หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ของลูกค้า ต้องมีมูลค่าไม่ต่ากว่าระดับหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin)
ของฐานะสัญญาที่มีเหลืออยู่ กรณีที่บริษัทได้ทาการแจ้งลูกค้าให้วางหลักประกันเพิ่มแล้วแต่ลูกค้า ไม่ดาเนินการใดๆ บริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ที่อาจดาเนินการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดของลูกค้าจนฐานะการถือครองของลูกค้าเท่ากับศูนย์
กรณีที่ 2 หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ต่ากว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) และต่า
กว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (Force Close Margin Requirement)
ในกรณีนี้ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้
( ก ) ตลาดปิดทาการซื้อขายภาคเช้า
เมื่อบริษัทได้ทาการปรับมูลค่าหลักประกันของลูกค้า โดยการ Mark to Market * แล้วพบว่า หลักประกันเทียบเท่าเงิน
สด (Equity Balance) ต่ากว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) และต่ากว่าระดับหลักประกันปิดฐานะ
ระหว่างวัน (Force Close Margin Requirement) บริษทั จะทาการติดต่อแจ้งลูกค้าให้ดาเนินการวางหลักประกันเพิ่ม เพื่อให้
หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) กลับมาที่ระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ภายในเวลา
15.00 น. ของวันนัน้ (T) เมื่อได้ดาเนินการเพื่อติดต่อแจ้งลูกค้าแล้ว หากลูกค้าไม่ได้ดาเนินการนาเงินมาวางเป็นหลักประกัน
เพิ่มภายในเวลาที่กาหนด บริษทั จะไม่ให้ลูกค้าสร้างฐานะเพิ่ม เว้นแต่การสร้างฐานะนั้นจะเป็นการทาให้ความเสี่ยงของลูกค้า
ลดลง และบริษทั มีสิทธิทจี่ ะปิดฐานะเพื่อให้หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ลดลงกลับมาที่หลักประกัน
เทียบเท่าเงินสด (Equity Balance)
ทั้งนี้ กรณีที่ลูกค้าได้ดาเนินการนาหลักประกันมาวางเพิ่มแล้ว และเมื่อมีการปรับมูลค่าหลักประกัน ณ เวลาปิดทาการ
ซื้อขายภาคปกติแล้ว หลักประกันของลูกค้ามีมากกว่าหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (Force Close Margin Requirement) แต่
ยังคงต่ากว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ให้ดาเนินการตาม กรณีที่ 1 [วันทาการถัดไป (T+1) และ/
หรือวันทาการหลังวันทาการถัด (T+2)]
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* กรณีไม่มีราคาที่ใช้ชาระราคา (Settlement Price) จากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ใช้ราคาซื้อขายล่าสุด (Last
Price) และกรณีไม่มีราคาซื้อขายล่าสุด (Last Price) ให้ใช้ราคาทีใ่ ช้ชาระราคา (Settlement Price) ของวันก่อนหน้า
( ข ) ตลาดปิดทาการซื้อขายภาคปกติ
เมื่อมีการปรับมูลค่าหลักประกันของลูกค้า โดยการ Mark to Market แล้วพบว่า หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity
Balance) ต่ากว่า ระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) และต่ากว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน
(Force Close Margin Requirement) บริษทั ทาการติดต่อแจ้งลูกค้าให้ดาเนินการวางหลักประกันเพิ่มเพื่อให้หลักประกัน
เทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) กลับมาที่ระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ก่อนตลาดปิดทาการซื้อขาย
ภาคเช้า 1 ชั่วโมงของวันทาการถัดไป (T+1) หากลูกค้าไม่ได้ดาเนินการนาเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มภายในเวลาที่กาหนด
บริษทั จะไม่อนุญาตให้ลูกค้าสร้างฐานะเพิ่ม เว้นแต่การสร้างฐานะนั้นจะเป็นการทาให้ความเสี่ยงของลูกค้าลดลง และบริษัทมี
สิทธิที่จะปิดฐานะเพื่อให้หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ลดลงกลับมาทีห่ ลักประกันเทียบเท่าเงินด (Equity
Balance)
อย่างไรก็ตาม ผลของการที่ลูกค้ามีหลักประกันต่ากว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ในวันที่
T ทาให้ลูกค้ายังคงมีหน้าที่ในการนาหลักประกันมาวางเพิ่มให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) กลับมาที่ระดับ
หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ภายในเวลา 15.00 น. ของวันทาการถัดไป (T+1) หากลูกค้าไม่ได้ดาเนินการนาเงินมาวาง
เป็นหลักประกันเพิ่มภายในเวลาที่กาหนด บริษัทจะไม่อนุญาตให้ลูกค้าสร้างฐานะเพิ่ม เว้นแต่การสร้างฐานะนั้นจะเป็นการทา
ให้ ค วามเสี่ ยงของลู กค้ าลดลง และบริษั ท มีสิท ธิที่ จ ะปิ ดฐานะเพื่ อให้ ห ลั กประกัน เริ่มต้ น (Initial Margin) ลดลงกลับ มาที่
หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) หรือจะดาเนินการปิดฐานะในวันทาการหลังวันทาการถัดไป (T+2) ตามที่ระบุ
ในกรณีที่ 1 ก็ได้
กรณีที่ 3 หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ต่ากว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (Force Close Margin
Requirement) แล้วกลับขึ้นมาสูงกว่าแต่ยังต่ากว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)
หากอยู่ระหว่างกาลังดาเนินการเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่ม (Call Margin) และปรากฎว่าหลักประกันของลูกค้า
กลั บ ขึ้ น มาสู ง กว่ า ระดั บ หลั ก ประกั น ปิ ด ฐานะระหว่ า งวั น (Force Close Margin Requirement) แล้ ว แต่ ยั ง ต่ ากว่ าระดั บ
หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) บริษัทจะดาเนินการเรียกให้ลูกค้านาเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเพื่ อให้
มูลค่าหลักประกันกลับมาที่ระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ทั้งนี้ ณ สิ้นวันหลังปรับฐานะประจาวันแล้ว
หลักประกันของลูกค้ายังต่ากว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ให้ดาเนินการตามกรณีที่ 1 (วันที่ T, T+1
และ/หรือวันที่ T+2)
3. ทั้งนี้ในการปิดฐานะสัญญาของลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกพิจารณาปิดฐานะสัญญาได้ทุกประเภททุกรุ่นและ
ในทุกจานวนของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า หากลูกค้ามีผลขาดทุนหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจาก
การที่บริษัท ปิดฐานะการถือครองสัญญาของลูกค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าตกลงว่าจะไม่เรียกร้องให้บริษั ทรับผิดชอบหรือยกมา
เป็นข้อต่อสู้กับบริษัท
4. หากบริษัทปิดฐานะการถือครองสัญญาล่วงหน้าของลูกค้าแล้วได้เงินไม่เพียงพอต่อการชาระหนี้ใดๆ ที่อาจจะเกิด มีขึ้น
และ/หรือหากลูกค้าเกิดมีผลขาดทุนอยู่ซึ่งทาให้ลูกค้า เกิดภาระหนี้และต้องชาระเงินเพิ่มให้แก่บริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมชาระ
เงินในส่วนที่ขาดให้แก่บริษัทจนครบถ้วนโดยลูกค้ายินยอมให้บริษัทเรียกเก็บเงินหรือหักกลบหนี้กับทรัพย์สินอื่นใดที่ลูกค้ามี
อยู่กับบริษัทได้
5. ทั้งนี้หากลูกค้าไม่ได้ชาระหนี้ที่กล่าวไว้ในข้อ. 4 ) ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ครบกาหนดชาระ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการดาเนินการ Lock Code บัญชี ทุกประเภทของลูกค้า โดยห้ามลูกค้าซื้อหลักทรัพย์เพิ่มในทุกประเภทบัญชีของลูกค้า
แต่ให้สามารถขายหลักทรัพย์ได้อย่างเดียว (Sell Only)
หน้า 33

6. ในการถอนเงินหลักประกัน ส่วนเกิน (Excess Equity) ให้ลูกค้าแจ้งบริษัทภายในเวลาก่อนเที่ยงวันที่ T และบริษัทจะ
ดาเนินการจ่ายเงินให้ลูกค้าในวันที่ T+1 เป็นเงินเท่ากับ หรือน้อยกว่ายอดเงินหลักประกันส่วนเกิน (Excess Equity) ตามที่ลูกค้า
แจ้งมายังบริษัท หรืองดจ่าย แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักประกันส่วนเกิน (Excess Equity) ของลูกค้า ณ เวลาสิ้นวันที่ T
7. การจ่ายดอกเบี้ยจะคานวณจากยอดของหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ณ สิ้นวันทาการ ทั้งนี้กาไรขาดทุน
จากการ Mark to Market ของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท Options จะไม่ได้นามาคานวณการรับจ่ายดอกเบี้ย
8. ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่าบริษัทอาจดาเนินการดังต่อไปนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากปรากฎว่าการเสนอซื้อ
ขายของลูกค้ามีลักษณะการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามข้อกาหนดของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หนังสือเวียนหรือคาสั่งของ
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทางานของระบบการซื้อขาย การดาเนินงานของบริษัทหรือ
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสภาพการซื้อขายโดยรวม
8.1 แจ้งลูกค้ามิให้บันทึกการเสนอซื้อขายที่มีลักษณะดังกล่าวเข้ามาในระบบการซื้อขาย
8.2 ยกเลิกการซื้อขายที่มีลักษณะดังกล่าว
8.3 ระงับการให้บริการซื้อขายแก่ลูกค้า
หมายเหตุ 1. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
2. ในการเรียกวางหลักประกันเพิ่ม (Call Margin) บริษัทสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบได้โดยทางโทรศัพท์
หรือทางโทรสารหรือทางการส่ง SMS หรือทางการส่ง E-Mail หรือสื่อระบบอิเลคโทรนิกส์อื่น

หน้า 34

เอกสารแนบท้าย 2
เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
1.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สเป็นสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาต่างมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงใน
สัญญา ดังนั้น ในกรณีที่คู่สัญญามิได้ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนสัญญาครบกาหนด ผู้ขายสัญญามีหน้าที่ต้องส่งมอบ
สินค้าให้แก่ผู้ซื้อในขณะที่ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องชาระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขาย (Physical Delivery) หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะ
ได้รับชาระเงินหรือต้องชาระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเท่ากับจานวนเงินที่คานวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับ
ราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญา (Cash Settlement)
1.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ทั้งผู้ซื้อ (Long Position) และผู้ขาย (Short Position) มีหน้าที่ต้อง
วางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า โดย
จานวนทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) มีมูลค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ดังนั้น แม้กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าก็มีโอกาสได้รับผลกาไร
จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจานวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว เช่นเดียวกับโอกาสที่จะได้รับผลขาดทุนเป็น
จานวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้
และอาจทาให้เกิดผลขาดทุนเกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรืออาจต้องถูกบังคับ
ให้ล้างฐานะสัญญาในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่กาหนดได้
2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น
2.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น เป็นสัญญาที่ผู้ขายให้สิทธิกับผู้ซื้อในการที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงตามราคาที่
กาหนด ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือได้รับสิทธิในการที่จะได้รับชาระเงินจากผู้ขายตามเงื่อนไขที่
กาหนดในสัญญา โดยผู้ซื้อต้องจ่ายค่าพรีเมี่ยมให้กับผู้ขายเพื่อแลกกับสิทธิในการซื้อหรือขายนั้น
สัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น ที่ ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อ ในการซื้อ สิน ค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กาหนด เรียกว่า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคอลออปชั่น (Call Options) ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการขายสินค้าหรือ
ตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กาหนด เรียกว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพุทออปชั่น (Put Options) การใช้สิทธิดังกล่าวต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
ทั้งนี้ ในการชาระราคาและส่งมอบเมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิตามที่กาหนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Exercise) อาจตกลงให้มีการส่งมอบสินค้าอ้างอิง (Physical Delivery) หรืออาจกาหนดให้ชาระเงิน (Cash Settlement) ให้แก่ผู้
ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่ากับจานวนเงินที่คานวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัว
แปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กาหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement)
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2.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น
ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นสามารถเลือกที่จะล้างฐานะ (Offset) หรือใช้สิทธิ (Exercise) หรือปล่อยให้
สัญญาหมดอายุลง ในกรณีผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้ รับชาระเงินเท่ากับ
จานวนเงินที่คานวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของสินค้า หรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลา
หนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กาหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement) หรือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทา
การรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กาหนดไว้ในสัญญา (Physical Delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสาหรับสินค้าอ้างอิงที่
ทาการรับและส่งมอบสินค้าอ้างอิง ดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กาหนดไว้ในสัญญาและกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น
หมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ซื้อจะมีผลขาดทุนเท่ากับค่าพรีเมี่ยม
ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นได้รับค่าพรีเมี่ยมจากผู้ซื้ อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมีภาระผู กพันที่จะต้องทา
ตามสัญญา หากผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องวางหลักประกัน (Margin) โดยหากผู้ขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังไม่ได้ทาการล้างฐานะ (Offset) เมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิ (Exercise) ผู้ขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าจะต้องชาระเงินเท่ากับจานวนเงินที่คานวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือ
ตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กาหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement) หรือ
ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทาการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กาหนดไว้ในสัญญา (Physical Delivery) โดยต้องจ่าย
หรือรับเงินสาหรับสินค้าอ้างอิงที่ทาการรับและส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กาหนดไว้ในสัญญา และกรณี
ที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้กาไรเท่ากับ ค่าพรีเมี่ยม
ด้วยเหตุ ที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าออปชั่นมีผลขาดทุนจากัดสูงสุด เท่ากับค่ าพรีเมี่ยมนั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าออปชั่นจึงไม่ต้องวางหลักประกันใดๆ คงจ่ายชาระค่าพรีเมี่ยมเท่านั้น ในทางตรงข้ามผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ออปชั่นนั้นอาจมีผลขาดทุนไม่จากัดในลักษณะเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฟิวเจอร์ส ดังนั้น ผู้ขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าออปชั่นจึงต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าและเช่นเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฟิวเจอร์ส ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นก็มีโอกาสได้รับผล
ขาดทุนเป็นจานวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าได้กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไป
3. ความเสี่ยงร่วมและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ออปชั่น
3.1 การทาความเข้าใจกับรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกค้าควรศึกษาและทาความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Specification) แต่ละประเภท
อย่างละเอียดรอบคอบ เช่น ประเภทของสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิง (Underlying Assets / Variables) ขนาดของสัญญา
(Contract Size / Unit / Multiplier) วัน สุ ด ท้ ายของการซื้ อขาย (Last Trading Day) วัน ครบกาหนดสั ญ ญา (Settlement Day)
วิธีการส่งมอบหรือชาระราคา (Settlement Method) ราคาสาหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคานวณส่วนต่างของราคา
(Settlement Price) วิธีการวางหลักประกัน เป็นต้น โดยลูกค้าควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัต ถุประสงค์ใน
การลงทุนและฐานะการเงินของลูกค้าหรือไม่เพียงใดด้วย
ในกรณีของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น ลูกค้าควรทาความเข้าใจกับเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น
ประเภทของสัญญา อาทิ พุทออปชั่น (Put Options) หรือคอลออปชั่น (Call Options) และเงื่อนไขในการใช้สิทธิ ประเภทของ
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สินค้า หรือตัวแปรอ้างอิง (Underlying Assets / Variables) เป็นต้นว่าเหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่พิจารณาไว้
หรือไม่ นอกจากนี้ลูกค้าควรคานึงถึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะ ค่าพรีเมี่ยม (Premium) ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและ
ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
3.2 ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ก่อนที่ จะทาการซื้ อขาย ลูกค้าควรสอบถามตัวแทนซื้ อขายสัญ ญาซื้ อขายล่วงหน้ าให้ เข้ าใจถึงรายละเอี ยด อัต รา
ประเภทของค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย การชาระราคาและการใช้สิทธิที่ลูกค้าต้องชาระ เช่น ค่านายหน้า
ค่าธรรมเนี ยมการใช้สิทธิ เป็น ต้น เนื่องจากค่าธรรมเนี ยมเหล่านี้ จะเป็ นต้ นทุ นในการซื้อขายสั ญ ญาซื้ อขายล่วงหน้ าอัน มี
ผลกระทบต่อกาไรขาดทุนและการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ทั้งนี้ ค่านายหน้าอาจแตกต่างกันตาม
ประเภท ปริม าณการซื้ อขายของลูกค้าได้ โดยบริษั ท ตลาดสัญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้ า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และ
สานักงาน กลต. ไม่มีข้อกาหนดในเรื่องอัตราค่านายหน้าแต่อย่างใด
3.3 ความเสีย่ งในการถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและความรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้น
เมื่อลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทซึ่งมีภาระผูกพันที่ต้องดาเนินการตามสัญญาแล้ว อันได้แก่
การมีฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (Long Futures) การมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส(Short
Futures) และการมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น (Short Options) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะทาการ
ปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to Market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีฐานะดังกล่าวอย่างน้อยทุกสิ้นวันทาการ
เพื่อให้สะท้อนผลกาไรหรือขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในแต่ละวัน หากลูกค้าขาดทุนจากการมีฐานะ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจนมีผลทาให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงต่ากว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในจานวนที่เป็นผลให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้า
ไม่ต่ากว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องดาเนิน การให้ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด หากลูกค้าไม่สามารถวาง
หลักประกันเพิ่มภายในเวลาดังกล่าวตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดาเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ
ลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น นอกจากนี้ ตัวแทนซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกาหนดมาตรการในเรื่องจุดบังคับปิดฐานะ (Force Close) เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้
ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่หาก
มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงจนถึงจุดบังคับปิดฐานะ (Force Close) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้า
วางหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาทาการซื้อขาย ซึ่งหากลูกค้าไม่นาหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้
ตามเงื่อนไขหรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีสิทธิที่จะดาเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่ อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นเช่นกัน
ความเสี่ยงในทานองเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้น อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าโดยตนเอง
หรือผ่านบุคคลอื่นเกินกว่าจานวนที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ กาหนดและ ลูกค้าไม่ดาเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่
ได้รบั แจ้งจากตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ในกรณีที่ลูกค้าอาจไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ก่อนสัญญาครบกาหนดไม่ว่าด้วยเหตุเนื่องจาก
สภาพตลาดไม่เอื้ออานวย เช่นตลาดขาดสภาพคล่อง หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สั่งงดการซื้อขายหรือด้วยเหตุ อื่นใดลูกค้าอาจ
ได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้างอยู่จนสัญญาครบกาหนดได้
3.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดาเนินการตามคาสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเพื่อจากัดผลขาดทุน
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ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่สามารถดาเนินการตามคาสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท
หนึ่งประเภทใดของลูกค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจากัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น คาสั่ง
ซื้อขายประเภท Stop Loss หรือ Stop Limit เป็นต้น หากสภาพตลาดไม่เอื้ออานวยให้เกิดการจับคู่คาสั่งซื้อขายดังกล่าว
3.6 ความเสี่ยงจากการถูกจากัดฐานะสัญญาหรือถูกห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่ม
ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สานักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสานัก ก.ล.ต. อาจสั่งการให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ จากัดฐานะ
สัญญา หรือสั่งห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่ม ให้แก่ลูกค้าปิดบัญชีซื้อขาย รวมทั้งอาจสั่งให้ล้างฐานะสัญญาได้หากการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน
ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯหรือทาให้หรือน่าจะทาให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ ไม่ตรงต่อสภาพปกติของ
ตลาด หรือลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า หรือลูกค้าไม่ดาเนินการแจ้งจัดหาข้อมูลหรือจัดทาคาชี้แจงหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสาคัญผิด
ในสาระสาคัญแก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สานักหักบัญชี สัญญาฯ หรือสานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีศูนย์ซื้อ
ขายสัญญาฯ สานักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสานักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ นอกจากนี้ คณะกรรมการกากับตลาดทุน อาจสั่งให้ศูนย์ซื้อ
ขายสัญญาฯ หรือสานักหักบัญชีสัญญาฯ งดการซื้อขาย จากัดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในกรณีที่มี
เหตุจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศหรือดารงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบ
การซื้อขายและการชาระหนี้ในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าและเอกสารแนบทั้งหมดโดยตลอดแล้ว และได้รับการอธิบาย
ถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ.X...............................................................................................ลูกค้า
(....................................................................................................)

ลงลายมือชื่อX................................................................................................บริษทั
( บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด )
ลงลายมือชื่อ X.........................................................................................พยาน/เจ้าหน้าที่การตลาด
(..........................................................................................)

ลงลายมือชื่อ X.......................................................................................พยาน
( .........................................................................................)
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หนังสือมอบอานาจ
ทาที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
วันที่............................................................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า......................................................................................ผู้ถือบัตร.......................................เลขที่
...................................ออกให้โดย........................................เมือ่ วันที.่ .............................วันที่หมดอายุ...............................
อยู่บ้านเลขที่..................ซอย/ตรอก.........................หมู่ที่............ถนน.....................................แขวง/ตาบล.......................................
เขต/อาเภอ ............................................จังหวัด......................................................ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้เรียกว่า “ผู้มอบอานาจ”
ขอมอบอานาจให้..............................................................................ความสัมพันธ์........................................ ผู้
ถือบัตร.......................เลขที่...................................ออกให้โดย.............................เมื่อวันที่....................วันที่หมดอายุ....................อยู่
บ้านเลขที่..............................ซอย/ตรอก............................หมู่ที่.............ถนน..............................แขวง/ตาบล.................................เขต/
อาเภอ....................................จังหวัด..................................................................... โทรศัพท์ .............................................
ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้เรียกว่า “ผู้รับมอบอานาจ” เป็นผู้รับมอบอานาจ เพื่อให้กระทาการ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์และ/
หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด ดังนี้
ดาเนินการสั่งซื้อและสั่งขาย (รวมถึงการขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง (Short Sale)) การจองซื้อและซื้อ
ขายหลักทรัพย์และตราสารทุกประเภท และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การใช้สิทธิแทนในนามของข้าพเจ้าในสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่
ข้าพเจ้าได้รับ อัน เนื่องจากหลักทรัพย์และตราสารทุกประเภทและ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ในบัญชีของข้าพเจ้าไม่ว่าหลักทรัพย์
ดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นตราสารเปลี่ยนมือได้ ได้มีการออกจาหน่ายหรือยังไม่มีการออกจาหน่ายแล้วก็ตาม รวมถึงลงนามรับรองยืนยัน
คาสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์
การรับใบแจ้งรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวในบัญชีของข้าพเจ้า การอนุมัติและรับรองเอกสาร การรับหนังสือบอกกล่าวใดๆ
หนังสือเรียกหลักประกัน (Margin) เพิ่มหรือหนังสือทวงถามอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีของข้าพเจ้า
การมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจฉบับนี้จะไม่ได้รับผลกระทบโดยการสิ้นสุดของระยะเวลาใดๆ และจะยังคงมีผลใช้
บังคับโดยสมบูรณ์ต่อไป จนกว่าข้าพเจ้าจะได้แจ้งยกเลิกเพิกถอนหนังสือฉบับนี้เป็นลายลักษณ์อัก ษรหรือในกรณีที่บริษัทได้รับหนังสือ
แจ้งการถึงแก่กรรมของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อกาหนดในหนังสือมอบอานาจฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และเข้าใจดีว่าหนังสือมอบอานาจฉบับนี้ได้ให้
อานาจแก่ “ผู้รับมอบอานาจ” ซึ่งมีชื่อปรากฎในหนังสือมอบอานาจฉบั บนี้ เป็นผู้มีอานาจในการ สั่งซื้อและสั่งขาย เกี่ยวกับบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของข้าพเจ้า และเข้าใจดีว่าการใช้สิทธิและอานาจดังกล่าวของผู้รับมอบอานาจมีผลผูกพัน
ข้าพเจ้าตามกฎหมาย โดยสมบูรณ์

ลายมือชื่อ.X..................................................ผูม้ อบอานาจ ลายมือชื่อX...............................................ผูร้ ับมอบอานาจ
(
)
(
)

ลายมือชื่อX...................................................พยาน
(
)

ลายมือชื่อ X..............................................พยาน
(
)
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บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ

ชื่อบัญชี .......................................................................................เลขที่บัญชี .....................................................................
ตัวอย่างลายมือชี่อ

ตราประทับ กรณีนิติบุคคล (ถ้ามี)

1. X..................................................................................................................................

2. X..................................................................................................................................

ลายมือชื่อผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี)

1. X.................................................................................................................................

2. X.................................................................................................................................

ลงชื่อ X..................................................................เจ้าหน้าที่การตลาด

เงื่อนไขการลงนาม (ถ้ามี)…..............................................................................................................................................
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