ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การให้บริการด้านการเงิน

ยินดีต้อนรั บสู่บริ การของหยวนต้ า (ประเทศไทย)
บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด (“บริ ษัทฯ”) ขอขอบคุณลูกค้ าผู้มีเกียรติที(ไว้ วางใจเลือกใช้ บริ การของบริ ษัทฯ
บริ ษั ท ฯ เป็ นสมาชิ ก ตลาดหลัก ทรั พย์ แ ห่งประเทศไทย หมายเลข 19 ได้ รับ ใบอนุญ าตจากกระทรวงการคลังให้ ป ระกอบธุ รกิจ
หลักทรัพย์ 6 ประเภท นอกจากนี 8 บริ ษัทฯ ยังได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า : ประเภท โดยได้ เข้ าเป็ นสมาชิกของ
บริ ษัทตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เพื(อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ลกู ค้ าผู้มีเกียรติ บริ ษัทฯ ขอสรุ ปลักษณะที(สําคัญของการให้ บริ การด้ านการเงินของบริ ษัทฯ
ดังนี 8
1.

ข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงินฉบับนี 8 จะใช้ กบั การให้ บริ การของบริ ษัทฯ ทังหมด
8
โดยจะกําหนดข้ อสัญญาที(
สําคัญ เช่น
1.1 เอกสารธุรกรรม
1.2 คํารับรองและคํายืนยัน
1.3 คําสัง( และรายงาน
1.4 ข้ อตกลงในการรับผิดชดใช้ และความรับผิด
1.5 หลักประกันและทรัพย์สินของลูกค้ า
1.6 การทําธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต และผ่านทางโทรศัพท์
1.7 เหตุแห่งการผิดนัด
1.8 ความเสี(ยง
1.9 การบอกเลิกธุรกรรม

2.

นอกจากนี 8 ธุรกรรมแต่ละประเภทจะมีข้อกํ าหนดและเงื(อนไขเพิ(มเติมเฉพาะของแต่ละธุรกรรม ซึ(งข้ อกํ าหนดและเงื(อนไขเพิ(มเติม
ดังกล่าวจะรวมอยูใ่ นข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงินฉบับนี 8ไว้ ด้วยกัน ได้ แก่
2.1 ข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตังตั
8 วแทน/นายหน้ าซื 8อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
2.2 ข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตังตั
8 วแทนซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า
2.3 ข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการซื 8อขายรายใหญ่ (Block Trade) สําหรับ Single Stock Futures
2.4 ข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการกู้ยืมเงินเพื(อซื 8อหลักทรัพย์ (Credit Balance)
2.5 ข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์
2.6 ข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตังตั
8 วแทนและ/หรือนายหน้ าซื 8อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
2.7 ข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที(จะออกและเสนอขายโดยบริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด
2.8 ข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตังตั
8 วแทนซื 8อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
2.9 ข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการซื 8อขายตราสารหนี 8
:.Z[ ข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการให้ บริ การออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH

3.

ข้ อกําหนดเฉพาะของธุ รกรรมแต่ ละประเภทซึ$งถือเป็ นส่ วนหนึ$งของข้ อกําหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้ บริ การด้ าน
การเงินจะมีผลผูกพันระหว่ างบริ ษัทฯ และลูกค้ าต่ อเมื$อลูกค้ าได้ เข้ าทําธุ รกรรมนัน2 ๆ กับบริ ษัทฯ โดยลูกค้ าไม่ จําต้ องลง
นามในข้ อกําหนดเพิ$มเติมของธุ รกรรมนัน2 อีกครั ง2 หรื ออีกนัยหนึ$งหากลูกค้ าไม่ ได้ ใช้ บริ การนัน2 ๆ ของบริ ษัทฯ ลูกค้ าก็จะ
ไม่ ผูกพันโดยข้ อกําหนดเพิ$มเติมเฉพาะของธุ รกรรมนั น2 ๆ ดังนัน2 ลูกค้ าจึงต้ องอ่ านข้ อกําหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการ
ให้ บริ การด้ านการเงินประกอบกับข้ อกําหนดเพิ$มเติมเฉพาะของธุรกรรมที$ลูกค้ าใช้ บริ การจากบริ ษัทฯ

4.

เนื$องจากธุ รกรรมแต่ ละประเภทมีความเสี$ยงในการทําธุ รกรรมแตกต่ างกัน ลูกค้ าจึงต้ องอ่ านและศึกษาเอกสารเปิ ดเผย
ความเสี$ยงที$แนบอยู่กับข้ อกําหนดเพิ$มเติมของธุรกรรมนัน2 ๆ ก่ อนตัดสินใจเข้ าทําธุรกรรม

บริ ษัทฯ หวังเป็ นอย่างยิ(งว่า ท่านลูกค้ าจะพึงพอใจในการให้ บริ การของบริ ษัทฯ ทังนี
8 8 ในกรณีที(ท่านมีข้อเสนอแนะ และ/หรื อ ต้ องการ
รับทราบข้ อมูลหรื อคําแนะนําเพิ(มเติม ท่านสามารถติดต่อกับบริ ษัทฯ ได้ ที( ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์
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ข้ อกําหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน
ข้ อกําหนดและเงื$อนไขฉบับนี 2 ทําขึ 8นเมื(อวันที(
โดยและระหว่าง
(1)
บริ ษัทหลักทรั พย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด ซึง( มีสํานักงานจดทะเบียนตังอยู
8 ท่ ี( 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ (ชัน8 14, 15, 16)
ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ซึง( ต่อไปในข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8เรี ยกว่า “บริ ษัทฯ”) ฝ่ ายหนึ(ง
กับ
ซึง( มีที(อยูอ่ ยูท่ ี(

(2)

(ซึง( ต่อไปในข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับ
นี 8เรี ยกว่า “ลูกค้ า”) อีกฝ่ ายหนึ(ง
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
8
ายได้ ตกลงกันดังต่อไปนี 8
1.
ข้ อความเบือ2 งต้ น
1.1 ข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8ทําขึ 8นเพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้ าที( ข้ อรับรอง ข้ อปฏิบตั ิตา่ งๆ โดยทัว( ไปที(เกี(ยวข้ องกับธุรกรรม
ต่างๆ ที(ลกู ค้ าได้ เข้ าทํา หรื อจะได้ เข้ าทํากับบริ ษัทฯ ภายใต้ เอกสารธุรกรรมที(เกี(ยวข้ อง
1.2 ข้ อกํ าหนดเพิ(มเติมที(เกี( ยวข้ องกับธุรกรรมแต่ละประเภท และเอกสารอื(นใดที(เกี( ยวข้ องถื อเป็ นส่วนหนึ(งของข้ อกํ าหนดและ
เงื(อนไขฉบับนี 8
2.
คําจํากัดความและการตีความ
2.1 คําดังต่อไปนี 8 หากไม่ได้ นิยามไว้ เป็ นการเฉพาะ หรื อมิได้ นิยามไว้ ในข้ อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้ องกับธุรกรรมแต่ละประเภท
เป็ นการเฉพาะ ให้ มีความหมายตามที(ได้ นิยามไว้ ดงั ต่อไปนี 8
(ก) “กฎหมาย” หมายถึง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. สัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า กฎกระทรวง ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ
หนังสือเวียนหรื อคําสัง( ที(ออกโดย ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรั พย์ ตลาด
สัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า หน่วยงานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาคม
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทย สมาคมตลาดตราสารหนีไ8 ทย สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค กรมสรรพากร หรื อ
สมาคมที(เกี( ยวข้ องกับธุรกิ จหลักทรั พย์ รวมตลอดจนกฎหมายและระเบียบอื(นใดที(อาจเกี( ยวข้ องกับการลงทุน การ
ส่งออก/นํ า เข้ า เงิ น หรื อทรั พย์ สิ นลงทุน การป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น หรื อเรื( องอื( น ๆ รวมถึ ง กฎ คํ า สั(ง
ประกาศ (ไม่วา่ จะมีผลเป็ นกฎหมายหรื อไม่) ที(ออกโดยรัฐบาล ราชการ หรื อหน่วยงานที(มีอํานาจตามกฎหมาย (ทังใน
8
และต่างประเทศ) ที(ใช้ บงั คับอยูใ่ นขณะที(เข้ าทําข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 หรื อที(จะได้ แก้ ไขเพิ(มเติมต่อไป
(ข) “การทําธุ รกรรมผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ต” หมายถึง การซื 8อขาย การเปิ ดบัญชี การส่งและรับคําสัง( หรื อธุรกรรมอื(น
ใดที(เกี(ยวข้ องกับการให้ บริ การด้ านการเงินที(กระทําผ่านระบบที(มีลกั ษณะดังต่อไปนี 8
(1) มีการเชื(อมผ่านระบบเครื อข่ายทัว( ไป (Public Network)
(2) มีผ้ ใู ห้ บริ การอินเทอร์ เน็ต (Internet Service Provider) (ISP) ที(ให้ บริ การเป็ นการทัว( ไป (Public Service) และ
(3) มีระบบคอมพิวเตอร์ ที(ใช้ ในการรับหรื อส่งคําสัง( ซื 8อขายผ่านอินเทอร์ เน็ต (Order Management) แยกต่างหากจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ ที(ใช้ ในการรับหรื อส่งคําสัง( ซื 8อขายผ่านเจ้ าหน้ าที(รับอนุญาตของบริ ษัทฯ (Broker Front Office)
หรื อการซือ8 ขายผ่านอินเทอร์ เน็ ตในลักษณะอื(นใด และ/หรื อ วิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ใดๆ ที(ตลาดหลักทรัพย์
และ/หรื อ ตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า และ/หรื อ สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน กําหนดให้ เป็ นการซื 8อขายผ่านอินเทอร์ เน็ต
(ค) “ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ง) “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” หมายถึง คณะกรรมการกํากับตลาดทุนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
(จ) “ชื$อผู้ใช้ บริ การ” (Username) หมายถึง กลุ่มตัวอักษร และ/หรื อตัวเลขที(กําหนดขึ 8นโดยบริ ษัทฯ ซึ(งได้ ตกลงกับลูกค้ า
ว่า เป็ นสัญ ลัก ษณ์ แ สดงการเข้ า มาในระบบของบริ ษั ท ฯ โดยลูก ค้ า ซึ(งจะต้ องใช้ ชื(อผู้ใ ช้ บ ริ ก ารร่ ว มกับ รหัส ผ่ า น
(Password)
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(ฉ)
(ช)

(ซ)

(ฌ)
(ญ)
(ฎ)
(ฏ)
(ฐ)
(ฑ)
(ฒ)
(ณ)

(ด)

(ต)

(ถ)
(ท)

(ธ)
(น)

“ตลาดหลั กทรั พ ย์ ” หมายถึ ง ตลาดหลัก ทรั พย์ แห่งประเทศไทย ศูน ย์ ซือ8 ขายหลัก ทรั พย์ ศูน ย์ ซือ8 ขายหลักทรั พย์
ล่วงหน้ า และแหล่งกลางในการซื 8อขายหลักทรัพย์อื(นๆ ทังในและต่
8
างประเทศ
“ตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า” หมายถึง บริ ษัท ตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ศูนย์ซื 8อ
ขายสัญ ญาซื อ8 ขายล่ว งหน้ าหรื อ อนุพัน ธ์ และแหล่ง กลางในการซื อ8 ขายสัญ ญาซื อ8 ขายล่ว งหน้ าอื( น ๆ ทัง8 ในและ
ต่างประเทศ
“ธุ รกรรม” หมายถึง การซื 8อขายหลักทรัพย์ และ/หรื อการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า และ/หรื อการกู้ยืมเงินเพื(อซือ8
หลักทรัพย์ (Credit Balance) และ/หรื อการยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์ และ/หรื อการซื 8อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ และ/
หรื อการซื 8อขายหลักทรัพย์ที(จะออกและเสนอขายโดยบริ ษัทฯ และ/หรื อการซื 8อขายหน่วยลงทุน และ/หรื อการซื 8อขาย
ตราสารหนี 8 และ/หรื อการให้ บริ การออกแบบการลงทุน Yuanta Wealth รวมถึงธุรกรรมอื(นๆ ซึ(งบริ ษัทฯ ได้ กําหนด
เพิ(มเติมเพื(อให้ ใช้ บังคับตามข้ อตกลงและเงื(อนไขฉบับนี 8 และข้ อตกลงและเงื(อนไขเฉพาะตามข้ อกํ าหนดเพิ(มเติมที(
เกี(ยวข้ องกับธุรกรรมแต่ละประเภทดังกล่าว
“บัญชีของบริ ษัทเพื$อลูกค้ า” หมายถึง บัญชีเงินฝากตามข้ อ 3.2 (ข)
“บัญชีเพื$อการทําธุ รกรรม” หมายถึง บัญชีซื 8อขายหลักทรัพย์ บัญชีซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า หรื อบัญชีอื(นใดที(
ลูกค้ าเปิ ดไว้ กบั บริ ษัทฯ อันเกี(ยวเนื(องกับการทําธุรกรรมของลูกค้ า เว้ นแต่จะได้ มีการนิยามไว้ เป็ นการเฉพาะ
“บัญชีธนาคารเพื$อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริ ษัท” หมายถึง บัญชีเงินฝากตามข้ อ 3.2 (ค)
“บริ ษัทฯ” หมายถึง บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด
“พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายถึง พระราชบัญญัติวา่ ด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ตามที(
ได้ มีการแก้ ไขเพิ(มเติมเป็ นครัง8 คราว
“พ.ร.บ. สัญญาซือ2 ขายล่ วงหน้ า” หมายถึง พระราชบัญญัติสญ
ั ญาซื 8อขายล่วงหน้ า พ.ศ. 2546 ตามที(ได้ มีการแก้ ไข
เพิ(มเติมเป็ นครัง8 คราว
“พ.ร.บ. หลักทรั พย์ ฯ” หมายถึงพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ตามที(ได้ มีการแก้ ไข
เพิ(มเติมเป็ นครัง8 คราว
“รหัสประจําตัว” (PIN ID) หมายถึง กลุ่มตัวเลขที(บริ ษัทฯ ได้ ส่งมอบให้ แก่ลูกค้ า หรื อกลุ่มตัวเลขที(กําหนดขึน8 โดย
ลูก ค้ า ในภายหลัง โดยที( ลูก ค้ าและบริ ษัท ฯ ตกลงร่ ว มกัน ว่าจะเป็ นเครื( องบ่งชี ใ8 นการทํา รายการของลูก ค้ า ภายใต้
ข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8
“รหัสผ่ าน” (Password) หมายถึง กลุม่ ตัวอักษร และ/หรื อตัวเลขที(กําหนดขึ 8นโดยลูกค้ า ซึง( ได้ ตกลงร่วมกันกับบริ ษัทฯ
ว่ า เป็ นสัญ ลัก ษณ์ แ สดงการเข้ า มาในระบบของบริ ษั ท ฯ โดยลูก ค้ า ซึ( ง จะต้ อ งใช้ ร หัส ผ่ า นร่ ว มกั บ ชื( อ ผู้ใ ช้ บ ริ ก าร
(Username)
“ลูกค้ า” หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล บริ ษัท ห้ างหุ้นส่วน หรื อนิติบุคคล และในกรณีที(ลกู ค้ าประกอบด้ วยกลุม่ บุคคล
มากกว่าหนึ(งรายขึ 8นไป คําว่า “ลูกค้ า” ให้ หมายรวมถึงบุคคลใดบุคคลหนึ(งหรื อทังหมดของกลุ
8
่มบุคคลนัน8 แล้ วแต่กรณี
และให้ หมายความรวมถึงบุคคลซึ(งลูกค้ ามอบหมายหรื อยินยอมให้ กระทําการซื 8อหรื อขายหลักทรัพย์ หรื อการอื(นใด
ตามข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8แทนหรื อในนามของลูกค้ าด้ วย
“วันทําการ” หมายถึง วันที(ธนาคารพาณิชย์เปิ ดทําการโดยทัว( ไปในกรุงเทพมหานคร ซึ(งมิใช่วนั เสาร์ หรื อวันอาทิตย์
หรื อวันที(ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้ เป็ นวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์
“วงเงินการทําธุ รกรรม” หมายถึง มูลค่าวงเงินที(กําหนดไว้ โดยดุลพินิจของบริ ษัทฯ ในการที(จะอนุญาตให้ ลูกค้ า
สามารถก่อหนีแ8 ละภาระผูกพันใดๆ กับบริ ษัทฯ ได้ สําหรับการทําธุรกรรมแต่ละประเภทและการทําธุรกรรมโดยรวม
ทังหมด
8
โดยวงเงินการทําธุรกรรมของธุรกรรมแต่ละประเภทอาจมีการกําหนดให้ แตกต่างกันได้
“เว็บไซต์ ” (Website) หมายถึง Website ของบริ ษัทฯ ภายใต้ โดเมนเนม www.yuanta.co.th และ/หรื อโดเมนเนมอื(นที(
อาจจะมีการเพิ(มเติมหรื อเปลี(ยนแปลงในอนาคต
“ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ” หมายถึง บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรื อบุคคล นิติบุคคล
หรื อองค์กรอื(นใดซึ(งได้ รับอนุญาตตามกฎหมายให้ เป็ นศูนย์กลางในการให้ บริ การรับฝากและถอนหลักทรัพย์ รวมทัง8
บริ การที(เกี(ยวข้ องเพื(อประโยชน์ในการหักบัญชีหลักทรัพย์และให้ บริ การอื(นๆ ที(เกี(ยวข้ องทังในและต่
8
างประเทศ
ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 2/77

3.

(บ) “สมาคมที$เกี$ยวข้ องกับธุ รกิจหลักทรั พย์ ” หมายถึง สมาคมอื(นใดที(เกี(ยวเนื(องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรื อ สัญญา
ซื 8อขายล่วงหน้ า ซึ(งทําหน้ าที(หลักในการเป็ นองค์กรกํากับดูแลสมาชิก (Self-Regulatory Organization/ SRO) ทังใน
8
และต่างประเทศ
(ป) “สํานักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ผ) “สํานักหักบัญชี” หมายถึง บริ ษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรื อบุคคล นิติบคุ คล หรื อองค์กรอื(นใดซึ(ง
ได้ รับอนุญาตตามกฎหมายให้ เป็ นศูนย์กลางการชําระราคา รวมทังบริ
8 การที(เกี(ยวข้ องเพื(อประโยชน์ ในการชําระราคา
และให้ บริ การอื(นๆ ที(เกี(ยวข้ องทังในและต่
8
างประเทศ
(ฝ) “หน่ วยงานกํากับดูแลต่ างประเทศ” หมายถึง หน่วยงานที(มีอํานาจหน้ าที(ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายอื(นใดในทํานองเดียวกันที(เกี(ยวข้ องกับตลาดทุนของต่างประเทศ
(พ) “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุสดุ วิสยั ตามที(ได้ กําหนดไว้ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฟ) “เหตุแห่ งการผิดนัด” หมายถึงเหตุตามที(กําหนดในข้ อ 11
(ภ) “เอกสารธุ รกรรม” หมายถึง เอกสารเปิ ดบัญชีลกู ค้ า ข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 ข้ อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้ องกับ
ธุรกรรมแต่ละประเภท สัญญาจํานํา คู่มือนักลงทุน เอกสารชี 8แจง เอกสารเปิ ดเผยความเสี(ยง แบบคําขอเปิ ดบัญชี/ใช้
บริ การ รวมทังเอกสาร
8
แบบฟอร์ มต่างๆ ที(เกี(ยวข้ องกับธุรกรรมทังหมด
8
(ม) “เอกสารรายงาน” หมายถึง ใบยืนยันการซือ8 ขายหลักทรั พย์ และ/หรื อ เอกสารยืนยันการซือ8 ขายสัญญาซื อ8 ขาย
ล่วงหน้ า และ/หรื อหนังสือยืนยันการยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์ และ/หรื อเอกสารยืนยันการทําธุรกรรมอื(นใด และ/หรื อ
รายงานการลงทุนประจําเดือน (Monthly Statement) รวมถึงข้ อมูล รายงาน และเอกสารอื(นใด
2.2 เว้ นแต่จะได้ นิยามเป็ นอย่างอื(นโดยชัดแจ้ งในข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 หรื อปรากฏเจตนารมย์ เป็ นอย่างอื(น ให้ ถ้อยคํา
ทังหมดในข้
8
อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนีม8 ีความหมายตามที(ได้ นิยามไว้ ในกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้ อง ในกรณีที(คํา
นิยามตามที(กําหนดในข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนีข8 ัดแย้ งหรื อไม่สอดคล้ องกับกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้ อง ให้ คํา
นิยามตามที(กําหนดไว้ ในกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้ องมีผลใช้ บงั คับ
2.3 การอ้ า งถึ งกฎหมายหรื อบทบัญ ญัติ ของกฎหมายใด ให้ ห มายความรวมถึ งการแก้ ไ ขหรื อการตรากฎหมายขึ น8 ใหม่ หรื อ
บทบัญญัติกฎหมายที(ออกและใช้ มีผลบังคับใช้ แ ทนกฎหมายนัน8 ๆ รวมทัง8 กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบต่างๆ ที(ออกภายใต้
กฎหมายนัน8
2.4 หัวข้ อที(กําหนดไว้ ในข้ อกํ าหนดและเงื( อนไขฉบับนี 8 เพื(อประโยชน์ ในการอ้ างอิงเท่านัน8 ไม่มีผลต่อการตีความข้ อความใน
ข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8แต่อย่างใด
2.5 ในกรณี ที(ลูก ค้ า เป็ นกลุ่มบุค คลมากกว่า หนึ(งบุค คลขึน8 ไป โดยการเปิ ดบัญชี ร่วมเพื( อการทํา ธุรกรรมกับ บริ ษัทฯ บุค คล
ดังกล่าวจะถื อเป็ นลูก หนี ร8 ่ ว ม โดยจะต้ องรั บผิ ด ร่ ว มกัน และแทนกันภายใต้ ข้อกํา หนดเงื(อนไขของข้ อกําหนดและเงื( อนไข
ฉบับ นี 8
เอกสารธุรกรรม
3.1 การใช้ บังคับเอกสารธุรกรรม
(ก) ลูกค้ าตกลงว่าข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8จะใช้ บงั คับกับธุรกรรมทุกประเภทที(ลกู ค้ าได้ เข้ าทํากับบริ ษัทฯ (ไม่ว่าจะ
เป็ นธุรกรรมที(ได้ เข้ าทําในวันที(ของข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 หรื อในภายหน้ า) ในกรณีที(ลกู ค้ าเข้ าทําหรื อมีคําสัง( ให้
บริ ษัทฯ เข้ าทําธุรกรรมใดๆ เพิ(มเติม ลูกค้ าตกลงว่า ลูกค้ ายินยอมผูกพันในข้ อกํ าหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 รวมถึง
ข้ อกําหนดเฉพาะที(กําหนดเงื(อนไขเพิ(มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทนัน8 ๆ โดยลูกค้ าไม่จําเป็ นต้ องเข้ าทําหรื อลงนาม
ในข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 หรื อเอกสารใดๆ เพิ(มเติมอีก อย่างไรก็ดี เพื(อเป็ นหลักฐานการยืนยันธุรกรรม บริ ษัทฯ
อาจกําหนดให้ ลกู ค้ าเข้ าทําหรื อลงนามเอกสารยืนยันธุรกรรมดังกล่าว ก่อนหรื อในภายหลังการเข้ าทําหรื อการมีคําสัง(
ให้ บริ ษัทฯ เข้ าทําธุรกรรมได้
(ข) ลู กค้ าตกลงว่ า ลู กค้ ายอมผู กพั นตามข้ อกํ า หนดและเงื$อ นไขฉบั บ นี 2 รวมถึ งข้ อกําหนดเพิ$ มเติ ม สํ า หรั บ
ธุ รกรรมแต่ ละประเภทตามที$ได้ กําหนดแนบท้ ายข้ อกําหนดและเงื$อนไขฉบับ นี 2 โดยข้ อกําหนดเพิ$มเติ ม
สําหรั บธุ รกรรมแต่ ละประเภทจะใช้ บังคับกับลูกค้ าเฉพาะในกรณี ท$ ี (ก) ลูกค้ าได้ มีการตกลงเข้ าทําและ/
หรื อเข้ าทําธุ รกรรมที$เกี$ยวข้ องดังกล่ าวด้ วยวิธีการที$กําหนดในข้ อกําหนดเพิ$มเติมสําหรั บธุ รกรรมแต่ ละ
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3.2

ประเภท หรื อตามที$บริ ษัทฯ กําหนด และ (ข) บริ ษัทฯ ตอบรั บการให้ บริ การแก่ ลูกค้ าไม่ ว่าจะในรู ปแบบที$
เป็ นลายลั กษณ์ อักษรหรื อไม่ ก็ต าม ทัง2 นี 2 หากมี การกําหนดข้ อกําหนดเพิ$ มเติ มที$เ กี$ ย วข้ องกั บ ธุ รกรรม
ประเภทอื$นเพิ$มเติม นอกเหนื อจากที$ได้ ระบุ หรื อรวมไว้ ในข้ อกําหนดและเงื$อนไขฉบับนี 2 บริ ษัทฯ จะส่ ง
เฉพาะข้ อกําหนดเพิ$มเติมดังกล่ าวให้ แก่ ลูกค้ า โดยข้ อกําหนดเพิ$มเติมดังกล่ าวจะใช้ บังคับกับลูกค้ าเฉพาะ
ในกรณีท$ ลี ูกค้ าได้ มีการเข้ าทําธุรกรรมเพิ$มเติมดังกล่ าวนัน2 กับบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้ บริ การธุ รกรรมทัง2 หมดหรื อบางประเภท หากบริ ษัทฯ เห็นว่ า
ลูกค้ าไม่ มีความเหมาะสมเพียงพอในการทําธุ รกรรม หรื อการให้ บริ การของบริ ษัทฯ อาจขัดหรื อแย้ งต่ อ
กฎหมาย หรื อด้ วยเหตุอ$ ืนใดแล้ วแต่ ดุลพินิจของบริ ษัทฯ โดยลูกค้ าไม่ มีสิทธิในการเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทฯ รั บ
ผิดต่ อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้ บริ การของบริ ษัทฯ เว้ นแต่ กรณีท$ ีเกิดขึน2 โดยการจง
ใจหรื อประมาทเลินเล่ อของบริ ษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรื อผู้แทนของบริ ษัทฯ
(ค) ลูกค้ าตกลงว่า ข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 ข้ อกําหนดและเงื(อนไขเพิ(มเติมสําหรับธุรกรรมแต่ละประเภททังหมด
8
(ไม่
ว่าจะได้ ระบุไว้ ในข้ อกํ าหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 หรื อที(จะได้ ส่งให้ แก่ลูกค้ าเพิ(มเติมในภายหน้ า) เอกสารเปิ ดบัญชี
รวมทัง8 เอกสาร แบบฟอร์ มต่างๆ ที(เกี( ยวข้ องกับธุรกรรมทังหมด
8
จะถื อรวมเป็ นสัญญาเดียวกันโดยจะระบุรวมเรี ยก
ภายใต้ คํานิยามว่า “เอกสารธุรกรรม”
(ง) ในการเข้ า ทํา ธุร กรรมระหว่า งคู่สัญ ญานั น8 เมื( อ ได้ มี ก ารตกลงและยืน ยัน จากคู่ส ัญ ญาทัง8 สองฝ่ ายว่า จะเข้ า ทํา
ธุ ร กรรมดัง กล่า ว (ไม่ว ่า การตกลงและยื น ยัน ดัง กล่า วจะทํ า เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร กระทํ า ผ่ า นทางระบบ
อิ น เทอร์ เน็ ต ทางโทรศัพท์ หรื อในรู ป แบบอื( น ใดตามที( บริ ษัทฯ กํา หนด) จะถื อว่า ธุ รกรรมดังกล่าวนัน8 มี ผลผูกพัน
คู่สัญ ญาทันที ที( ได้ มีก ารตกลงและยื น ยัน ดังกล่า ว และบริ ษั ทฯ มี สิ ท ธิ ยึด ถื อและดํา เนิ น การตามคําสั(งหรื อความ
ตกลงและยืน ยัน ที( ไ ด้ รั บ จากลูก ค้ า ตามที(บ ริ ษั ท ฯ เห็ น สมควร แม้ ว ่า ในเวลาที(ไ ด้ ยื น ยัน และตกลงดัง กล่า วนัน8
ลูก ค้ า อาจยังมิ ได้ ลงนามในเอกสารใดๆ ภายใต้ เอกสารธุ รกรรม และแบบฟอร์ มต่า งๆ ที( เกี( ย วกับ ธุ รกรรมก็ ต าม
(จ) ในกรณี ที( ข้ อความในข้ อกํา หนดและเงื( อนไขฉบับ นี ข8 ัด แย้ งกับ ข้ อความในข้ อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้ องกับธุรกรรม
ที(ลกู ค้ าเข้ าทํา ให้ ข้ อ ความที(กํา หนดในข้ อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้ องกับธุรกรรมที(ลกู ค้ าเข้ าทํานัน8 ใช้ บังคับ ทัง8 นี ใ8 ห้
ใช้ บ ัง คับ เพี ย งเท่า ที(เ กี( ย วข้ อ งกับ เฉพาะธุร กรรมที(ล ูก ค้ า เข้ า ทํา นั น8 อย่า งไรก็ ดี เ พื( อ มิ ใ ห้ เกิ ด ข้ อ โต้ แ ย้ ง ในกรณี ท(ี
ข้ อ ความใดในข้ อ กํา หนดและเงื( อนไขฉบับ นี เ8 ป็ นการขยายหรื อ เพิ( มเติม ข้ อ ตกลงในข้ อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้ อง
กับธุรกรรมแต่ละประเภท หรื อ ข้ อตกลงใดในข้ อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้ องกับธุรกรรมแต่ละประเภทเป็ นการขยาย
หรื อเพิ( มเติ มข้ อตกลงในข้ อกํา หนดและเงื( อนไขฉบับ นี 8 กรณี ดังกล่า วไม่ถื อว่า ข้ อตกลงนัน8 ขัด กัน
(ฉ) ในกรณี ที( ล ูก ค้ า ได้ เ ข้ า ทํ า หรื อ ลงนามในสัญ ญา แบบฟอร์ ม หรื อ ข้ อ กํ า หนดและเงื( อ นไขใดๆ เกี( ย วกับ การ
ให้ บ ริ ก ารด้ า นการเงิ น หรื อ ธุ ร กรรมใดๆ ก่ อ นที( จ ะเข้ า ทํา และลงนามในข้ อ กํา หนดและเงื(อ นไขฉบับ นี 8 รวมทัง8
เอกสารธุ รกรรมที(เกี( ยวข้ อง ให้ ถื อว่า ข้ อกําหนดและเงื( อนไขฉบับนี 8 รวมทัง8 เอกสารธุรกรรมที(เกี( ยวข้ อง เป็ นความ
ตกลงทัง8 หมดระหว่า งลูก ค้ า และบริ ษัท ฯ และให้ ใ ช้ บังคับ แทนข้ อตกลงและความตกลงใดๆ ระหว่า งลูก ค้ า และ
บริ ษั ท ฯ ที( มีขึ น8 ก่ อนหน้ า นี ท8 ี( เกี( ย วข้ อง หรื อเกี( ย วกับ การให้ บ ริ ก ารด้ า นการเงิ น หรื อธุ รกรรมที( เกี( ย วข้ อง
การเปิ ดบัญชีเพื$อการทําธุรกรรม
(ก) เพื(อการดําเนินการในการทําธุรกรรมภายใต้ ข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงินฉบับนี 8 ลูกค้ าตก
ลงกรอกแบบฟอร์ มและลงนามในเอกสารเปิ ดบัญชีล ูก ค้ า หนังสือมอบอํานาจ หนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร และเอกสารที(เกี(ยวข้ องอื(นๆ ตามแบบที(บริ ษัทฯ กําหนด รวมถึงส่งมอบเอกสารประกอบอื(นๆ ตามที(บริ ษัทฯ
ร้ องขอ ซึ(งรวมถือเป็ นส่วนหนึ(งของ “เอกสารธุ รกรรม” ให้ ครบถ้ วน และเมื(อบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบเอกสารธุรกรรม
และตกลงเปิ ดบัญชีให้ ลกู ค้ าแล้ ว บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบพร้ อมจัดส่งเลขที(บญ
ั ชีเพื(อใช้ ในการทําธุรกรรมของ
ลูกค้ าภายใต้ ข้อกํ าหนดและเงื( อนไขเกี( ยวกับการให้ บ ริ ก ารด้ า นการเงินฉบับนี 8 รวมถึงเอกสารธุ รกรรมที( เกี( ย วข้ อง
ทังหมด
8
(ซึง( ต่อไปนี 8เรี ยกว่า “บัญชีเพื$อการทําธุรกรรม”)
ลูกค้ าได้ อ่านและรับทราบการชี 8แจงจากพนักงานบริ ษัทฯ ถึงกฎหมาย ข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การ
ด้ านการเงิน รวมทังเอกสารธุ
8
รกรรมอื(นๆ ที(เกี(ยวข้ องทังหมดเป็
8
นอย่างดีแล้ วและตกลงปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
(ข) ลูกค้ าตกลงที(จะโอนเงินสดของลูกค้ ามายังบริ ษัทฯ ในบัญชีเงินฝากที(อยูใ่ นชื(อของบริ ษัทฯ เพื(อลูกค้ าหรื อบัญชีอื(นของ
บริ ษัทฯ ตามรายละเอียดของชื(อและหมายเลขบัญชีที(บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งให้ ลูกค้ า (ซึ(งต่อไปนี จ8 ะเรี ยกว่า “บั ญ ชี ของ
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3.3

3.4

บริ ษัทเพื$อลูกค้ า”) ตามจํานวน วิธีการ และภายในระยะเวลาที(บริ ษัทฯ กําหนด ไม่วา่ จะเป็ นการนําฝากเพื(อเปิ ดบัญชี
หรื อเป็ นการนําฝากเพิ(มเติมครัง8 ใดๆ รวมถึงเงินฝากเพิ(มที(มาจากเงินที(ได้ รับจากการขายหลักทรัพย์ หรื อเงินอื(นๆ (ซึ(ง
รวมถึงดอกเบี 8ยที(บริ ษัทฯ ได้ รับจากเงินที(ลกู ค้ านํามาฝากหรื อมอบไว้ กับบริ ษัทฯ ดังกล่าวด้ วย) รายละเอียดปรากฏ
ตามหลักฐานการรับเงินซึง( บริ ษัทฯ ได้ ออกให้ แก่ลกู ค้ าเป็ นคราวๆ ไป
(ค) ลูก ค้ า ตกลงให้ มีบัญชี เงิ น ฝากธนาคารที( อยู่ในชื( อของลูกค้ าตามรายละเอี ย ดของชื( อและหมายเลขบัญ ชี เงินฝาก
ธนาคารที(ลกู ค้ าได้ แจ้ งไว้ ต่อบริ ษัทฯ ซึ(งลูกค้ าได้ ทําหนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝากมอบไว้ ให้ แก่ธนาคารหรื อทํา
วิธีการอื(นใดเพื(อยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว และดํารงเงินฝาก ให้ เพียงพอต่อการชําระหนีส8 ิน
ที(มีอยูก่ บั บริ ษัทฯ (ซึง( ต่อไปนี 8จะเรี ยกว่า “บัญชีธนาคารเพื$อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริ ษัท”) ตามวิธีการ และภายใน
ระยะเวลาที(บริ ษัทฯ กําหนด และโดยที(ลกู ค้ าและบริ ษัทฯ หรื อฝ่ ายหนึ(งฝ่ ายใดมีภาระผูกพันในการชําระหนีแ8 ละ/หรื อ
ภาระผูกพันต่อกันตามข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงินหรื อสัญญาหรื อบัญชีอื(นใดที(ลกู ค้ าทํา
หรื อมี อยู่กับ บริ ษั ท ฯ ลูก ค้ า และบริ ษัท ฯ ต่า งตกลงยิ น ยอมให้ ธ นาคารที( ลูก ค้ า แจ้ งไว้ ต่อบริ ษัท ฯ หัก เงิ น จากบัญชี
ธนาคารเพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติกับบริ ษัทดังกล่าวได้ โดยถื อว่าเป็ นวิธีการชําระหนีแ8 ละ/หรื อภาระผูกพันของลูกค้ าต่อ
บริ ษัทฯ หรื อของบริ ษัทฯ ต่อลูกค้ าโดยชอบตามข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน โดยคูส่ ญ
ั ญา
ทุก ฝ่ ายต่า งทราบหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และข้ อกํ า หนดต่างๆ ที( ธ นาคารกํ า หนดไว้ โดยชัด เจนแล้ ว ทัง8 นี 8 ไม่ตัด สิ ทธิ
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ(งฝ่ ายใดที(จะชําระหนี 8โดยวิธีอื(น
ในกรณีที(บริ ษัทฯ ต้ องทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการหักเงิน ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทฯ หักเงินจากบัญชีธนาคาร
เพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติกับบริ ษัท และ/หรื อหักจากเงินที(บริ ษัทฯ จะต้ องนําเข้ าบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติกับ
บริ ษัท หรื อชําระโดยวิธีอื(นตามที(บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้กําหนด ทังนี
8 8 ให้ ถือว่าเงินที(ลกู ค้ าได้ รับเมื(อรวมกับค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายที(บริ ษัทฯ ได้ หกั ไว้ เป็ นเงินที(ลกู ค้ าได้ รับไว้ เต็มจํานวน หรื อให้ ถือว่าเงินที(หกั จากบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชี
อัตโนมัติกับบริ ษัทเข้ าบัญชีบริ ษัทฯ เมื(อหักค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้ จ่ายที(ลกู ค้ าต้ องชําระแล้ วนัน8 เป็ นจํานวนเงินที(
บริ ษัทฯ ได้ รับชําระหนี 8 แล้ วแต่กรณี
(ง) บริ ษัทฯ มีสิทธิ ใช้ ดุลพินิจในการตกลงหรื อปฏิเสธการเปิ ดบัญชีเพื(อการทําธุรกรรมให้ กับลูกค้ าและในการกํ าหนด
จํานวนและประเภทบัญชีเพื(อการทําธุรกรรมของลูกค้ าโดยไม่ต้องแจ้ งเหตุผลให้ ลกู ค้ าทราบ บริ ษัทฯ มีสิทธิใช้ ดลุ พินิจ
(แต่ไม่มีข้อผูกพัน) ที(จะทําการเปลี(ยนแปลงจํานวนและประเภทบัญชีเพื(อการทําธุรกรรมของลูกค้ า
วงเงินการทําธุรกรรม
เพื(อการทําธุรกรรมภายใต้ ข้อกํ าหนดและเงื(อนไขเกี( ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงินฉบับนี 8 รวมถึงข้ อกํ าหนดเพิ(มเติมของ
ธุรกรรมแต่ละประเภท บริ ษัทฯ จะกํ าหนดวงเงินการทําธุรกรรมให้ กับลูกค้ า โดยลูกค้ าจะดําเนิ นการทําธุรกรรมได้ ภายใน
วงเงินการทําธุรกรรมที(บริ ษัทฯ เป็ นผู้กําหนดโดยดุลพินิจของบริ ษัทฯ ทังนี
8 8 บริ ษัทฯ มีสิทธิ เปลี(ยนแปลงวงเงินการทําธุรกรรม
ดังกล่าวได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องบอกกล่าวแก่ลกู ค้ า
การกําหนดวงเงินการทําธุรกรรมข้ า งต้ น มิให้ ถือเป็ นการจํากัดความรับผิดของลูกค้ าที(เกิดขึน8 จริ งภายใต้ หรื อเกี( ยวเนื( องกับ
ข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงินฉบับนี 8 รวมถึงข้ อกําหนดเพิ(มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท
การใช้ สิทธิหกั กลบลบหนีใ2 ดๆ ภายใต้ เอกสารธุรกรรม
คู่สัญ ญามี สิ ท ธิ หัก กลบลบหนี 8 สํา หรั บ หนี ท8 ุก ประเภทที( ถึ งกํา หนดชํา ระภายใต้ เอกสารธุรกรรมเพื( อชํา ระหนี ใ8 ดๆ ภายใต้
เอกสารธุ รกรรมทัง8 หมด ทัง8 นี 8 ไม่ว่า หนี ร8 ะหว่า งคู่สัญ ญาดัง กล่า วจะต้ องทํา การชํา ระ ณ สถานที( หรื อ ด้ ว ยเงิน สกุล ใดๆ
ในกรณี ที( ห นี ร8 ะหว่า งคู่สัญ ญาต้ องชํา ระเป็ นเงิ น สกุลต่างกัน บริ ษั ท ฯ อาจทํา การหัก กลบลบหนี โ8 ดยเปลี( ย นสกุล เงิ น ของ
หนี ใ8 ดหนี ห8 นึ( งดัง กล่า วให้ เ ป็ นสกุล เงิน เดีย วกับ หนี อ8 ีก รายโดยใช้ อัต ราตลาดที(ใ ช้ ท างธุ รกิ จตามปกติ และในกรณี ที(เกิ ด
เหตุแ ห่ง การผิ ด นัด ภายใต้ เ อกสารธุ ร กรรม คู่ส ัญ ญาตกลงให้ ห นี ข8 องคู่ส ัญ ญาที( มี ต ่อ กัน ถึ ง กํ า หนดชํา ระทัน ที และ
คู่สัญ ญามี สิ ท ธิ หัก กลบลบหนี ส8 ํา หรั บ หนี ด8 ังกล่า วได้ โดยทัน ที
เมื( อ คู่ส ัญ ญาดํา เนิ น การหัก กลบลบหนี แ8 ล้ ว หากคู่ส ัญ ญาทั 8งสองฝ่ ายมี ห น้ า ที(ต้ อ งชํา ระเงิ น จํา นวนใดๆ ให้ แ ก่ กัน ตาม
เอกสารธุ รกรรม ให้ จํา นวนเงิน ที( ต้อ งชํา ระต่อ กัน นัน8 ถื อ ว่า ได้ รับ การชํา ระและปลดภาระหนี ส8 ิน ในการชํา ระเงิน ระหว่า ง
กัน โดยการหัก กลบลบหนี ด8 ังกล่า ว และให้ คู่สัญ ญาที( มีห น้ าที( ชํา ระเงิ นในจํา นวนที( เหลือ ชํา ระเพี ย งจํา นวนเงิ น สุท ธิ ที( พึง
ต้ องชํา ระต่อคู่สัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ( ง เว้ น แต่คู่สัญ ญาทัง8 สองฝ่ ายจะตกลงกัน เป็ นอย่า งอื( น
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ทัง8 นี 8 ข้ อ 3.4 นี ไ8 ม่ใ ช้ บ ัง คับ กับ กรณี ที(ล ูก ค้ า มี คํา สั(ง ให้ บ ริ ษั ท ฯ ซื อ8 หลัก ทรั พ ย์ แ ละขายหลัก ทรั พ ย์ นั น8 โดยที( ย ัง มิ ไ ด้ ชํา ระ
ราคาค่า ซื อ8 หลัก ทรั พย์ นัน8 โดยลูก ค้ า จะต้ อ งชํา ระราคาค่า ซื อ8 หลัก ทรั พ ย์ ก่ อน บริ ษั ท ฯ จึง จะชํา ระเงิน ค่า ขายหลัก ทรั พย์
ให้ แ ก่ ลูก ค้ า
3.5 การใช้ สิทธิบังคับหลักประกันสําหรั บหนีส2 ินทัง2 หมดของลูกค้ าภายใต้ เอกสารธุรกรรม
ตราบเท่าที(กฎหมายอนุญาตให้ กระทําได้ ภายใต้ ข้อตกลงเกี(ยวกับหลักประกันที(กําหนดในข้ อ 8 (หลักประกัน) ของข้ อกําหนด
และเงื(อนไขฉบับนี 8 คู่สญ
ั ญาตกลงว่าหลักประกัน (รวมทัง8 หลักทรัพย์ เงินสด หรื อทรัพย์สินอื(นใด) ที(บริ ษัทฯ กําหนดให้ นํามา
วางเพื(อเป็ นประกันการซื 8อขาย และ/หรื อการชําระหนี 8สําหรับการทําธุรกรรมใดๆ ภายใต้ เอกสารธุรกรรมใดๆ ให้ แก่บริ ษัทฯ นัน8
ให้ หลักประกันดังกล่าวถือเป็ นหลักประกันการซื 8อขาย และ/หรื อการชําระหนีข8 องลูกค้ าสําหรับหนีส8 ินทุกประเภทของลูกค้ า
ภายใต้ เอกสารธุรกรรมที(เกี(ยวข้ องทังหมด
8
รวมถึง ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ค่านายหน้ า ค่าภาษี อากร ดอกเบีย8 เงินทดรองจ่าย ค่า
ดําเนินการ ตลอดจนค่าอุปกรณ์ แห่งหนี 8 และค่าเสียหายทังปวงที
8
(ลกู ค้ าต้ องรับผิดชอบต่อบริ ษัทฯ ไม่ว่าจะเป็ นภายใต้ บัญชี
ตามข้ อตกลงแห่งเอกสารธุรกรรมใดๆ และ/หรื อสัญญา หรื อบัญชีอื(นใดที(ลูกค้ าทําหรื อมีอยู่กับบริ ษัท ฯ และให้ บริ ษัทฯ
สามารถดําเนินการเกี(ยวกับหลักประกันดังกล่าวตามเงื(อนไขที(กําหนดในข้ อ •
คํารั บรองและคํายืนยัน
4.1 ลูก ค้ า มี ค วามรู้ และความเข้ า ใจเกี( ย วกับ กฎหมาย หลักเกณฑ์ เงื( อนไข และประเพณี ป ฏิ บัติ ใ นการทํ าธุ รกรรมใดๆ ตาม
ข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 ตามที( สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หน่วยงานกํากับดูแลต่างประเทศ และ/
หรื อตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชีและ/หรื อหน่วยงาน องค์กร สมาคม
ที( เ กี( ย วข้ องกั บ ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ อื( น ใด และหน่ ว ยงานที( กํ า กับ ดูแ ลอื( น ใดของรั ฐ (ทัง8 ในและ
ต่างประเทศที(เกี( ยวข้ อง) เช่น หน่วยงานที(ทําหน้ าที(ดูแลตนเองและสมาชิก (Self-Regulatory Organization) กํ าหนดเป็ น
อย่างดี และลูกค้ าจะดําเนินการใดๆ ด้ วยความซื(อสัตย์สจุ ริตตามปกติวิสยั ของนักลงทุนทัว( ไปที(ควรกระทํา ไม่ก่อให้ เกิดความ
เสียหายต่อระบบของการทําธุรกรรมแต่ละประเภทไม่วา่ กรณีใดๆ ไม่อาศัยช่องทางหรื อเหตุการณ์อนั ผิดปกติวิสยั ที(ควรจะเป็ น
หรื อความบกพร่องของระบบเพื(อหาประโยชน์สว่ นตน (รวมเรี ยกว่า “พฤติกรรมอันไม่ พึงประสงค์ ”)
4.2 ลูกค้ าขอรับรองว่าตนเองเป็ นผู้มีความสามารถในการเข้ าทํา การชําระหนี 8 และการปฏิบตั ิตามหน้ าที(ต่างๆ อันเกิดขึน8 ภายใต้
เอกสารธุรกรรมทังหมด
8
และลูกค้ าทําเพื(อตนเองมิได้ กระทําในฐานะตัวแทนของบุคคลอื(น
4.3 ลูกค้ ามีความสามารถและอํานาจตามกฎหมาย และได้ ดําเนิ นการต่างๆ ที(จําเป็ นเพื(อให้ ลูกค้ าสามารถเข้ าทําและปฏิบตั ิ
ภาระหน้ าที(ของตนภายใต้ ข้อกําหนดและเงื(อนไขของเอกสารธุรกรรมทังหมดได้
8
โดยชอบด้ วยกฎหมาย
4.4 เอกสารธุรกรรม เป็ นสัญญาที(มีผลใช้ บงั คับโดยสมบูรณ์ และมีผลผูกพันที(สามารถใช้ บงั คับกับลูกค้ าให้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
และเงื(อนไขของสัญญา เว้ นแต่กรณีที(การบังคับใช้ สญ
ั ญาอาจถูกจํากัดโดยกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย การฟื น8 ฟูกิจการหรื อ
กฎหมายอื(นที(เกี(ยวข้ องในลักษณะเดียวกันซึง( มีผลกระทบต่อสิทธิของลูกค้ าโดยทัว( ไป
4.5 ลูกค้ าได้ อ่านและรับทราบคู่มือ และ/หรื อเอกสารชี 8แจงเพื(อการทําธุรกรรมแต่ละประเภทตามที(ปรากฏในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
และ/หรื อที(ได้ รับจากเจ้ าหน้ าที(ของบริ ษัทฯ และตกลงที(จะปฏิบตั ิตามคูม่ ือ และ/หรื อเอกสารชี 8แจงดังกล่าว
4.6 การเข้ าทําข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8หรื อการปฏิบตั ิหน้ าที(ของลูกค้ าตามเอกสารธุรกรรมไม่เป็ นการละเมิดหรื อจะไม่เป็ น
การละเมิดหรื อทําให้ มีผลเป็ นการขัดหรื อผิดข้ อกําหนดข้ อใดข้ อหนึ(งดังต่อไปนี 8 (1) ข้ อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที(
เกี(ยวข้ อง คําพิพากษา คําวินิจฉัยหรื อคําสัง( หรื อคําบังคับของหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (ทังในและต่
8
างประเทศ) ซึง( มีผลผูกพันต่อ
ลูกค้ า (2) เอกสารหรื อสัญญาอื(นใดที(ลกู ค้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาหรื อมีผลผูกพันลูกค้ าหรื อทรัพย์สินของลูกค้ า
4.7 ในวันที(มีการส่งมอบข้ อมูลและเอกสารให้ กับบริ ษัทฯ ข้ อมูลและเอกสารทังหมดที
8
(ลกู ค้ าได้ ให้ ไว้ กับบริ ษัทฯ เป็ นข้ อมูลและ
เอกสารที(เป็ นความจริ ง ครบถ้ วน ถูกต้ องทุกประการและไม่มีข้อความที(จะทําให้ บริ ษัทฯ สําคัญผิดแต่ประการใด และ ณ วันที(
ทําเอกสารธุรกรรม ข้ อมูลและเอกสารทังหมดยั
8
งคงเป็ นข้ อมูลและเอกสารที(เป็ นความจริ ง ครบถ้ วน ถูกต้ องทุกประการและไม่
มีข้อความที(จะทําให้ บริ ษัทฯสําคัญผิดแต่ประการใด บริ ษัทฯ มีสิทธิ ยึดถื อข้ อมูลและเอกสารดังกล่าวได้ ทัง8 นี 8 ลูกค้ าไม่ได้
ปกปิ ดหรื อบิ ด เบือนข้ อเท็ จจริ งหรื อเหตุก ารณ์ ใดๆ ที( เป็ นสาระสํา คัญ ซึ(งหากลูก ค้ า ได้ เปิ ดเผยให้ กับบริ ษัทฯ แล้ ว อาจมี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจของบริ ษัทฯ ในการเข้ าทําเอกสารธุรกรรม
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4.8 ลูก ค้ า มี สิท ธิ โดยสมบูรณ์ และเป็ นเจ้ าของผู้รับประโยชน์ ในทรั พย์ สิน ของลูกค้ าทัง8 หมดที(ไ ด้ ให้ ไ ว้ กับ บริ ษัท ฯ ตามเอกสาร
ธุ รกรรม และทรั พย์ สินของลูกค้ าดังกล่าวปราศจากการจํ านํ า จํ า นอง ภาระติ ด พัน สิ ท ธิ ยึด หน่ว งหรื อส่วนได้ เสียในทาง
หลักประกันอื(นๆ หรื อภาระติดพันหรื อส่วนได้ เสียอื(นใดเพื(อประโยชน์ของบุคคลอื(นนอกจากตามที(ลกู ค้ าได้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์
อักษรต่อบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ ได้ ให้ ความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่ลกู ค้ าแล้ วล่วงหน้ า
4.9 ไม่มีคดีความ การดําเนินคดี การพิจารณาคดีหรื อการดําเนินการใดๆ ที(อาจเกิดหรื อมีขึ 8นกับลูกค้ าหรื อทรัพย์สินของลูกค้ าใน
ชันศาล
8
ศาลยุติธรรม อนุญาโตตุลาการ หรื อการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐ (ทังในและต่
8
างประเทศ) ซึง( มีผลหรื ออาจจะ
มีผลกระทบต่อความชอบด้ วยกฎหมาย ความสมบูรณ์หรื อการใช้ บงั คับได้ ของเอกสารธุรกรรม หรื อความสามารถของลูกค้ าที(
จะปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนที(เกี(ยวกับเอกสารธุรกรรม
4.10 ไม่มีเหตุแห่งการผิดนัดหรื อเหตุอื(นใดที(อาจก่อให้ เกิดเป็ นเหตุแห่งการผิดนัดซึง( ได้ เกิดขึน8 และกําลังดําเนินอยูใ่ นส่วนของลูกค้ า
และการเข้ าทําข้ อกํ าหนดและเงื(อนไขฉบับนีห8 รื อการปฏิบตั ิหน้ าที(และภาระผูกพันของลูกค้ าภายใต้ เอกสารธุรกรรมจะไม่
ก่อให้ เกิดหรื ออาจก่อให้ เกิดเหตุแห่งการผิดนัด
4.11 ลูกค้ าตกลงให้ ถือว่าข้ อมูลใดๆ ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลที(ได้ แจ้ งต่อหรื อมอบไว้ แก่บริ ษัทฯ ก่อนวันที(ลงนามในข้ อกําหนดและเงื(อนไข
ฉบับนี 8 หรื อหลังจากที(มีการลงนามในข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 ไม่ว่าโดยการที(บริ ษัทฯ ได้ รับจากลูกค้ าหรื อผู้กระทําการ
แทนลูกค้ า หรื อที(บริ ษัทฯ ได้ รับผ่านชื(อผู้ใช้ บริ การ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจําตัว (PIN ID) ของลูกค้ า
มีความถูกต้ องสมบูรณ์ และมีผลผูกพันลูกค้ าทุกประการ แม้ ว่าจะมีการจัดทํา และ/หรื อ จัดส่งข้ อมูลหรื อหลักฐานใดๆ ใน
รู ปแบบของเอกสารให้ แก่บริ ษัทฯ หรื อไม่ก็ตาม ตลอดจนยินยอมสละสิทธิ ในการเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทฯ รั บผิ ดชอบใดๆ หาก
ปรากฏว่าข้ อมูลที(บริ ษัทฯ ได้ รับดังกล่าวผิดพลาด คลาดเคลื(อน ไม่ครบถ้ วน หรื อไม่เป็ นปั จจุบนั ไม่วา่ ด้ วยเหตุประการใด
4.12 ลูกค้ ารับทราบและยินยอมว่าบริ ษัทฯ อาจกําหนดให้ ลกู ค้ าจัดทําและลงนามในคําขอใช้ บริ การ หนังสือแจ้ งเปลี(ยนแปลงข้ อมูล
หรื อเอกสาร และ/หรื อ หลักฐานใดๆ เพิ(มเติมหรื อเพื(อเปลี(ยนแปลงข้ อมูลตามเงื(อนไขและแบบที(บริ ษัทฯ กําหนด พร้ อมทัง8
จัดส่งคําขอใช้ บริ การ หนังสือแจ้ งเปลี(ยนแปลงข้ อมูล หรื อเอกสาร และ/หรื อ หลักฐานดังกล่าว ให้ แก่บริ ษัทฯ ภายในระยะเวลา
ที(บริ ษัทฯ กําหนดก็ได้
4.13 ลูกค้ าเข้ าทําข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงินฉบับนี 8 รวมทังธุ
8 รกรรมต่างๆ ในฐานะตัวการและมิใช่ใน
ฐานะตัวแทนของบุคคลหรื อนิติบคุ คลใดๆ
4.14 ลูกค้ าตกลงที(จะแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในทันที หากคํารับรองใดๆ ข้ างต้ นมีการเปลี(ยนแปลงไป หรื อไม่
เป็ นความจริ ง ไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถูกต้ องอย่างมีนัยสําคัญด้ วยประการใดๆ แต่ทัง8 นี 8 หน้ าที(ของลูกค้ าในการแจ้ งให้ บริ ษัทฯ
ทราบดังกล่าวไม่ถือเป็ นเงื(อนไขบังคับก่อนในการที(บริ ษัทฯ จะดําเนินการใดๆ เมื(อเกิดกรณีมีการเปลี(ยนแปลง ไม่เป็ นความ
จริ ง ไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ องอย่างมีนยั สําคัญดังกล่าวเกิดขึ 8น
4.15 ลูกค้ ารับทราบว่าบริ ษัทฯ อาจกําหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ หรื อข้ อกําหนดเกี(ยวกับการทําธุรกรรม หรื อการทําธุรกรรมผ่าน
ระบบอินเทอร์ เน็ต ซึง( เป็ นหลักเกณฑ์ มาตรการ หรื อข้ อกําหนดที(มากหรื อสูงกว่าหลักเกณฑ์ มาตรการ หรื อข้ อกําหนดเกี(ยวกับ
การทําธุรกรรม หรื อการทําธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ที(ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า สมาคมบริ ษัทหลักทรัพย์ ไทย สํานักหักบัญชี หรื อศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ กําหนด
ทัง8 นี 8 บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ ที(จะพิจารณาแก้ ไขเปลี(ยนแปลงหรื อยกเลิกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรื อข้ อกํ าหนดเกี( ยวกับการทํา
ธุรกรรม หรื อการทําธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตที(บริ ษัทฯ กําหนดขึ 8นดังกล่าวในเวลาใดก็ได้ โดยให้ อยูใ่ นดุลพินิจของบริ ษัทฯ
ในการดําเนินการดังกล่าวโดยไม่จําต้ องได้ รับความยินยอมจากลูกค้ าหรื อบอกกล่าวแก่ลกู ค้ าก่อนแต่อย่างใด และเมื(อบริ ษัทฯ
ได้ แก้ ไขเปลี(ยนแปลงหรื อยกเลิกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรื อข้ อกําหนดดังกล่าวแล้ ว ให้ หลักเกณฑ์ มาตรการ หรื อข้ อกําหนดที(
มีการแก้ ไขเปลี(ยนแปลงหรื อยกเลิกดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับกับการทําธุรกรรมของลูกค้ าที(ดําเนินการภายหลังการนัน8
4.16 ในกรณีที(บริ ษัทฯ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมใดๆ ในนามของลูกค้ าโดยใช้ เงินสกุลอื(นที(ไม่ใช่เงินบาท ให้ ใช้ อตั ราแลกเปลี(ยนตามอัตรา
ที(ตกลงกัน ณ เวลาที(ทําการแลกเปลี(ยนเงินของลูกค้ า ระหว่างบริ ษัทฯ กับธนาคารของบริ ษัทฯ คู่สญ
ั ญาของบริ ษัทฯ หรื อสํานัก
หักบัญชี เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื(นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4.17 ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทฯ ทําการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์หรื ออุปกรณ์ในลักษณะเดียวกัน รวมถึงการบันทึกข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ โดยอาจมีหรื อไม่มีเสียงอุปกรณ์ เตือนโดยอัตโนมัติ และยินยอมให้ เทปเสียงหรื ออุปกรณ์ที(ใช้ ในการบันทึก
การสนทนานัน8 เป็ นหลักฐานยืนยันเกี( ยวกับข้ อเท็จจริ ง การทําคําสัง( หรื อดําเนินการใดๆ เกี(ยวกับธุรกรรม หรื อเกี(ยวข้ องกับ
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5.

6.

เอกสารธุรกรรมของลูกค้ า และให้ บริ ษัทฯ มีสิทธิ ยึดถือปฏิบตั ิและดําเนินการตามคําสัง( แนวทาง คําบอกกล่าวใดๆ ผ่านทาง
โทรศัพท์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรื อผ่านวิธีการ หรื อสื(อกลางใดๆ ตามที(บริ ษัทฯ และลูกค้ าได้ ตกลงกัน ซึ(งบริ ษัทฯ เชื(อ
โดยสุจริ ตว่าได้ ส่งมาจากลูกค้ าหรื อบุคคลผู้ซึ(งได้ รับมอบอํานาจให้ กระทําการแทนลูกค้ า ทังนี
8 8 บริ ษัทฯ อาจสอบถามข้ อมูล
ต่างๆ ที(เกี(ยวข้ องเพื(อยืนยันตัวตนของลูกค้ า หรื ออํานาจของบุคคลที(ได้ รับมอบอํานาจจากลูกค้ า (แต่บริ ษัทฯ ไม่มีหน้ าที(ที(
จะต้ องดําเนินการดังกล่าว) และลูกค้ ายอมรับและตกลงที(จะผูกพันตามคําสัง( ของลูกค้ าทุกประการ ทังนี
8 8 ลูกค้ ารับทราบและ
ตกลงให้ บริ ษัทฯ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรั พย์ ตลาดสัญญาซือ8 ขายล่วงหน้ า
สํานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรื อหน่วยงานกํากับดูแลอื(นใด (ก) ใช้ เทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรื อข้ อความจาก
เทปบันทึกดังกล่าวได้ เพื(อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที(บริ ษัทฯ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า สํานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรื อหน่วยงานกํากับดูแลเห็นว่าเหมาะสม
(ข) นํ าเทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรื อข้ อความจากเทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวมาใช้ เป็ นหลัก ฐานในการดํ า เนิ น
ธุรกรรม หรื อในข้ อพิพาทที(เกิดขึน8 หรื อข้ อพิพาทที(คาดว่าจะเกิดขึน8 ระหว่างบริ ษัทฯ กับลูกค้ า และ (ค) เปิ ดเผยเทปบันทึกการ
สนทนาดังกล่าวหรื อข้ อความจากเทปบันทึกเพื(อให้ บริ ษัทฯ ปฏิบัติตามที(กฎหมายกําหนด หรื อปฏิบัติตามคําสัง( ศาล หรื อ
หน่วยงานราชการที(เกี(ยวข้ อง รวมทังเปิ
8 ดเผยต่อก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์
ตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า สํานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หน่วยงานกํากับดูแล และที(ปรึกษาของบริ ษัทฯ เพื(อใช้ ใน
การดําเนินการที(เกี(ยวกับธุรกรรม หรื อใช้ สําหรับบริ ษัทฯ ในการปรับปรุงระบบการดําเนินงานใดๆ ของบริ ษัทฯ
4.18 เพื$อให้ การบริ การมีประสิทธิ ภ าพ และเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ ลูกค้ า บริ ษัทฯ จะประกาศรายละเอี ย ด
เกี$ยวกับการทําธุรกรรมต่ างๆ ไว้ ในเว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ โดยลูกค้ ารั บทราบและเข้ าใจว่ า ลูกค้ ามีหน้ าที$จะต้ องเข้ า
ตรวจสอบรายละเอียดเกี$ยวกับการทําธุรกรรมนัน2 ๆ อย่ างสมํ$าเสมอ
กฎและระเบียบ
5.1 การดําเนินการใดๆ ซึ(งเกี(ยวกับธุรกรรมนัน8 จะต้ องอยู่ภายใต้ กฎหมาย และประเพณีปฏิบตั ิที(เกี(ยวกับการทําธุรกรรมดังกล่าว
โดยลูกค้ าตกลงยอมรับที(จะปฏิบตั ิตามกฎหมายและประเพณีปฏิบตั ิดงั กล่าว
5.2 ในกรณีที(ลกู ค้ าฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อกําหนดใดๆ ตามที(ระบุไว้ ในเอกสารธุรกรรมใดๆ และการฝ่ าฝื นดังกล่าวส่งผล
ให้ บริ ษัทฯ เสียหาย หรื อต้ องรั บผิ ดในการชําระค่าปรั บ หรื อถูกลงโทษจากหน่วยงานที(กํากับดูแล ลูกค้ าตกลงรั บผิ ดชดใช้
ค่าเสียหายให้ แก่บริ ษัทฯ สําหรับค่าปรับหรื อความเสียหายทังหมดที
8
(เกิดขึ 8น พร้ อมทังดอกเบี
8
8ยในอัตราสูงสุดที(บริ ษัทฯ กําหนด
นับจากวันที(ถึงกําหนดชําระหรื อวันที(บริ ษัทฯ ได้ ชําระเงินดังกล่าวจนถึงวันที(บริ ษัทฯ ได้ รับชําระเงินจากลูกค้ าจนครบถ้ วน
5.3 ในกรณี ที(การดําเนิ นธุรกรรมใดๆ หรื อการให้ บริ การทางการเงินใดๆ นัน8 กลายเป็ นการกระทําที(ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย หรื อ
กฎระเบี ย บที( เกี( ย วข้ อง บริ ษั ท ฯ อาจดํา เนิ น การอย่า งใดอย่า งหนึ( งหรื อหลายอย่า งดังต่อไปนี 8
(ก) แจ้ งให้ ลูก ค้ า ทราบ และยกเลิ ก ธุ รกรรมและ/หรื อการดํา เนิ น การที( เกี( ย วข้ องดังกล่า ว และ/หรื อ
(ข) บอกเลิ ก ธุ ร กรรมที(เ กี( ย วข้ อ งนั น8 โดยให้ ก ารบอกเลิก ธุร กรรมนั น8 มี ผ ลตามกํ า หนดเวลาที( บ ริ ษั ท ฯ ได้ แ จ้ ง ให้ แ ก่
ลูก ค้ า โดยให้ ผ ลของการบอกเลิก ธุ รกรรมนั น8 เป็ นไปตามเงื( อนไขที( กํา หนดในข้ อ 15 ของข้ อ กํา หนดและเงื(อนไข
ฉบับ นี 8
คําสั$งและรายงาน
6.1 ในการทําคําสัง( หรื อการดําเนินการใดๆ ตามข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 ข้ อกําหนดเพิ(มเติมของแต่ละธุรกรรม และเอกสาร
ธุรกรรมที(เกี(ยวข้ องอื(นใด ลูกค้ าจะได้ มีคําสัง( ด้ วยวาจา หรื อลายลักษณ์อกั ษร หรื อไม่ว่าจะโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรื อโดย
วิธีการอื(นใดซึ(งเป็ นที(ยอมรับกันโดยทัว( ไปในประเพณีปฏิบตั ิของการทําคําสัง( เพื(อจะให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการเป็ นครัง8 คราวนัน8
หรื อโดยการบันทึกคําสัง( ผ่านอินเทอร์ เน็ต โดยลูกค้ ายอมรับและตกลงผูกพันตามคําสัง( ของลูกค้ าดังกล่าว ทังนี
8 8
(ก) หากเป็ นคํา สั(ง โดยลายลัก ษณ์ อ ัก ษร ลูก ค้ า จะต้ อ งปฏิบ ัติ โ ดยทํา เป็ นหนัง สื อ ตามแบบที(บ ริ ษั ท ฯ กํ า หนดหรื อ
ยอมรั บ เป็ นกรณี ไ ป
(ข) หากเป็ นคํา สั(ง โดยวาจาหรื อ ทางโทรศัพ ท์ ลูก ค้ า จะต้ อ งมี คํา สั(ง โดยตรงไปยัง เจ้ า หน้ า ที( ข องบริ ษั ท ฯ และจะถื อ
เป็ นคํา สั(ง โดยชอบตามข้ อ กํา หนดและเงื( อนไขฉบับ นี 8 รวมถึ งข้ อ กํา หนดเพิ( ม เติ มของธุร กรรมแต่ล ะประเภท เมื( อ
เจ้ า หน้ า ที( ข องบริ ษั ท ฯ ได้ รับ ทราบคํา สั(งนัน8 โดยชัด เจนและปราศจากข้ อสงสัย แล้ ว
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6.2

6.3
6.4
6.5

(ค) หากเป็ นการทํา ธุ ร กรรมผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ลูก ค้ า จะต้ อ งปฏิ บ ัติ ต ามข้ อ กํา หนดและเงื( อ นไขฉบับ นี 8 รวมถึ ง
ข้ อ กํา หนดเพิ( ม เติม ของแต่ล ะธุร กรรม และข้ อ กํา หนดและเงื( อ นไขในเว็ บ ไซต์ (ถ้ า มี ) ที( ใ ช้ บ ัง คับ ในระหว่า งอายุ
ของข้ อกํา หนดและเงื( อนไขฉบับ นี 8 รวมถึ งข้ อกํา หนดเพิ( มเติ มของธุ รกรรมแต่ล ะประเภท
(ง) การมี คํา สั(งดังกล่า วเกิ ด จากดุล พิ นิ จและการตัด สิ น ใจของลูก ค้ า เอง
(จ) ลูก ค้ า ตกลงรั บ ทราบว่า บริ ษั ท ฯ มี สิ ท ธิ ใ ช้ ดุล พิ นิ จเพื( อปฏิ เสธการดํา เนิ น การใดๆ และบริ ษั ท ฯ ไม่ต้ องรั บ ผิ ด ชอบ
อย่า งใดต่อลูก ค้ า หากบริ ษั ท ฯ ไม่ส ามารถดํา เนิ น การตามคํา สั(งของลูก ค้ า ได้ ไ ม่ว่า ทัง8 หมดหรื อบางส่ว น
เว้ นแต่จะได้ มีการตกลงระหว่างบริ ษัทฯ และลูกค้ าเป็ นอย่างอื(น บริ ษัทฯ จะดําเนินการจัดส่งเอกสารรายงานให้ แก่ลกู ค้ า โดย
บริ ษัทฯ จะแจ้ งเป็ นหนังสือให้ แก่ลูกค้ าทราบทางไปรษณี ย์หรื อในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิ ก ส์
(Email) ตามที(อยู่สําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ตามที(ลกู ค้ าได้ แจ้ งความประสงค์จะรับเอกสารรายงาน
ดังกล่าวในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที(บริ ษัทฯ กําหนด ในกรณี ดังกล่าวลูกค้ าตกลงและยอมรับว่าการส่งข้ อมูลใน
รูปแบบดังกล่าว ถือเป็ นการส่งเอกสารรายงานให้ แก่ลกู ค้ าโดยชอบแล้ วโดยบริ ษัทฯ ไม่มีหน้ าที(ในการจัดส่งเอกสารรายงานใน
รู ปแบบเอกสารทางไปรษณีย์ให้ แก่ลูกค้ าอีกครั ง8 หนึ(ง และลูกค้ าตกลงผูกพันตนตามข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการรั บ
เอกสารรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ที(กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8
รวมถึงข้ อกําหนดเพิ(มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภททุกประการ เมื(อลูกค้ าได้ รับเอกสารรายงานดังกล่าวแล้ ว ลูกค้ าจะต้ อง
ตรวจสอบรายการทัง8 หมดและแจ้ งการแก้ ไขหรื อโต้ แย้ งข้ อผิดพลาดรายการใดๆ (ถ้ ามี) ภายในระยะเวลาที(กําหนดไว้ ใ น
เอกสารรายงาน หากลูกค้ าไม่แจ้ งแก้ ไขหรื อโต้ แย้ งข้ อผิดพลาดรายการใดๆ ภายในระยะเวลาที(กําหนดไว้ ในเอกสารรายงาน
ดังกล่าว ให้ ถือว่า เอกสารรายงานที(บริ ษัทฯ จัดทําและส่งมอบให้ เป็ นหลักฐานที(ถกู ต้ อง และให้ ถือว่าลูกค้ าสละสิทธิที(จะทํา
การโต้ แย้ งใดๆ ทังสิ
8 8น และได้ ยอมรับความถูกต้ องของข้ อมูลในเอกสารรายงานดังกล่าว
การเปลี( ย นแปลงวิ ธี ก ารรั บ เอกสารรายงานจากวิ ธี ก ารส่ง ทางไปรษณี ย์ เ ป็ นรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นทางจดหมาย
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Email) หรื อกลับ กัน ให้ ทํ า โดยการที( ลูก ค้ า แจ้ ง ความจํ า นงเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรมายัง บริ ษั ท ฯ ซึ(งการ
เปลี(ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อเมื(อลูกค้ าได้ รับการอนุญาตจากบริ ษัทฯ ถึงการเปลี(ยนแปลงดังกล่าวแล้ วเท่านัน8
ในกรณี ที(ปรากฏแก่บริ ษัทฯ โดยชัดแจ้ งว่าเอกสารรายงานไม่สามารถส่งไปยังที(อยู่สําหรั บจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (Email
Address) ที( ลูก ค้ า ได้ แจ้ งไว้ กับบริ ษัท ฯ ไม่ว่า ด้ ว ยเหตุใ ด (รวมถึ งกรณี ที(ลูก ค้ า แจ้ งความจํ า นงขอรั บเอกสารรายงานทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) มากกว่า Z ที(อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์) บริ ษัทฯ จะทําการส่งเอกสารรายงานในรู ปแบบเอกสาร
ทางไปรษณีย์เพียง 1 ฉบับ ตามที(อยู่ในการรับส่งเอกสารที(ลกู ค้ าได้ แจ้ งไว้ ต่อบริ ษัทฯ ลูกค้ าตกลงยอมรับว่าใบยืนยันการทํา
ธุรกรรม (Confirmation Note) หรื อเอกสารรายงานซึ(งออกโดยบริ ษัทฯ หลังจากที(มีการทําธุรกรรมในบัญชีลูกค้ า ถื อเป็ น
หลักฐานที(เชื(อถือได้ ถึงการทําธุรกรรม จํานวนเงินที(บริ ษัทฯ ได้ ทดรองจ่ายให้ แก่ลกู ค้ าในการทําธุรกรรม และเงินที(ได้ รับจาก
การทําธุรกรรมตามที(ระบุไว้ ในใบยืนยันการทําธุรกรรม (Confirmation Note) หรื อเอกสารรายงานดังกล่าว ทังนี
8 8 เว้ นแต่ลกู ค้ า
จะได้ โต้ แย้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษรมายังบริ ษัทฯ ภายในระยะเวลาที(กําหนดไว้ ในใบยืนยันการทําธุรกรรม (Confirmation
Note) หรื อเอกสารรายงาน ในส่วนของข้ อมูลการซือ8 ขายคืนหรื อสับเปลี(ยนหน่วยลงทุนนัน8 ให้ อ้างอิงจากรายงานที(บริ ษัท
หลัก ทรั พย์ จัด การกองทุน ที( เกี( ย วข้ องเป็ นผู้จัด ทํ า โดยบริ ษั ท ฯ ไม่รับ ผิ ด ชอบในความถูก ต้ องครบถ้ ว นของข้ อมูล และไม่
รับผิดชอบว่าลูกค้ าจะได้ รับรายงานข้ อมูลดังกล่าวหรื อไม่ หรื อได้ รับรายงานข้ อมูลดังกล่าวล่าช้ า
บริ ษัทฯ มีสิทธิ ปรับปรุ งเอกสารรายงานเป็ นครัง8 คราว หากมีความผิดพลาดหรื อข้ อผิดหลงใดๆ ในเอกสารรายงานดังกล่าว
โดยบริ ษัทฯ จะดําเนินการแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบต่อไป
ลูกค้ ามีหน้ าที(แจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบ หากลูกค้ าไม่ได้ รับเอกสารรายงานที(ลกู ค้ าควรได้ รับตามปกติ
คําสั(งใดๆ ของลูกค้ าจะมีผลต่อเมื(อบริ ษัทฯ ได้ รับคําสั(งนัน8 แล้ ว และคําสัง( ใดๆ ของลูกค้ าให้ มีผลใช้ บังคับจนกว่าจะมีการ
ยกเลิกหรื อแทนที(โดยคําสัง( อื(นในภายหลัง ทังนี
8 8 คําสัง( ของลูกค้ ายังคงมีผลบังคับใช้ จน ณ สิ 8นวันดังกล่าว เว้ นแต่จะได้ ตกลงกัน
ไว้ เป็ นอย่างอื(น ทังนี
8 8 ตามแต่ประเภทของธุรกรรมตามที(ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า และ/หรื อ
สํานักหักบัญชีกําหนด และเท่าที(บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งต่อลูกค้ าว่าบริ ษัทฯ มีความพร้ อมที(จะประกอบธุรกิจได้ และลูกค้ าตกลงเป็ น
ผู้รับความเสี(ยงหรื อความเสียหายใดๆ ที(เกิ ดขึน8 จากการสั(งหรื อคําสั(งของลูกค้ า ไม่ว่าโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย
อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อผ่านทางอินเทอร์ เน็ต หรื อสื(ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เองทัง8 สิน8 อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทฯ มีสิทธิ ที(จะระงับการ
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ดําเนินการตามคําสัง( ดังกล่าว จนกว่าบริ ษัทฯ จะได้ รับการยืนยันคําสัง( เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากลูกค้ า และในกรณีดงั กล่าว
บริ ษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้ าไม่วา่ กรณีใดๆ
6.6 บริ ษัทฯ มีสิทธิในการยึดถือคําสัง( แนวทาง คําบอกกล่าวใดๆ หรื อการติดต่ออย่างอื(นซึ(งบริ ษัทฯ เชื(อโดยสุจริ ตว่าได้ สง่ มาจาก
ลูกค้ าหรื อบุคคลผู้ซึ(งได้ รับมอบอํานาจให้ กระทําการแทนลูกค้ า ทังนี
8 8 ลูกค้ าตกลงรับผิดและชดใช้ บรรดาค่าเสียหาย ความ
สูญเสีย ค่าใช้ จา่ ยในต้ นทุน และค่าใช้ จา่ ยใดๆ (รวมทังค่
8 าทนายความ) รวมถึงการฟ้องร้ อง การเรี ยกร้ อง หรื อการร้ องเรี ยนใดๆ
ที(บริ ษัทฯ ได้ รับหรื ออาจมีขึน8 อันเนื(องมาจากการยึดถือและการปฏิบตั ิตามคําสัง( ดังกล่าวโดยลูกค้ ายอมรับและตกลงผูกพัน
ตามคําสัง( ของลูกค้ าทุกประการ
6.7 บริ ษัทฯ มีสิทธิ ใช้ ดลุ พินิจเพื(อปฏิเสธการดําเนินการใดๆ เว้ นแต่ในกรณีที(ลกู ค้ ามีคําสัง( ให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการชําระบัญชีของ
ลูกค้ า ทัง8 นี 8 การปฏิบตั ิตามคําสัง( ชําระบัญชีดงั กล่าวนัน8 จะต้ องไม่ถกู จํากัดโดยคําสัง( ของศาล คําสั(งของฝ่ ายปกครอง หรื อ
คําสัง( อื(นใด และลูกค้ าตกลงยอมรับว่าบริ ษัทฯ มีสิทธิที(จะไม่ดําเนินการตามคําสัง( ใดๆ ของลูกค้ าในกรณีที(ลกู ค้ ามีเงินในบัญชี
ของบริ ษัทเพื(อลูกค้ าหรื อบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติกับบริ ษัทไม่เพียงพอ หรื อไม่ดําเนินการใดๆ ซึ(งจะทําให้ วงเงิน
สําหรับทําธุรกรรมของลูกค้ าเกินกว่าวงเงินที(บริ ษัทฯ กําหนด รวมถึงกรณีที(คําสัง( ของลูกค้ ามีลกั ษณะคลุมเครื อ ขัดแย้ งหรื อ
ขัดกัน หรื อในกรณีที(บริ ษัทฯ เห็นว่าการดําเนินการตามคําสัง( ของลูกค้ านันอาจส่
8
งผลให้ บริ ษัทฯ หรื อลูกค้ าฝ่ าฝื น อาจจะฝ่ าฝื น
หรื อคาดการณ์ได้ วา่ จะฝ่ าฝื นกฎหมาย บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบในกรณีที(บริ ษัทฯ ใช้ ดลุ พินิจปฏิเสธคําสัง( ใดๆ ของลูกค้ า
โดยที(บริ ษัทฯ ไม่มีหน้ าที(ต้องแสดงเหตุผลในการใช้ ดลุ พินิจดังกล่าว และบริ ษัทฯ ไม่จําเป็ นต้ องรับผิดในบรรดาความสูญเสีย
การขาดกําไรหรื อส่วนต่าง รวมตลอดถึงความเสียหาย ความรับผิด ค่าใช้ จา่ ยต้ นทุนหรื อค่าใช้ จา่ ยใดๆ ที(เกิดขึ 8นกับลูกค้ าไม่วา่
โดยทางตรงหรื อทางอ้ อมซึ(งเป็ นผลมาจากกรณีดงั กล่าว (Consequential Damage) เว้ นแต่กรณีที(เกิดขึน8 โดยการจงใจหรื อ
ประมาทเลินเล่อของบริ ษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรื อผู้แทนของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที(ความ
เสียหายที(เกิดขึ 8นจริ ง
6.8 บริ ษัทฯ มีสิทธิ ระงับมิให้ ลกู ค้ าส่งคําสัง( การทําธุรกรรมผ่านช่องทางใดๆ ได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ ตามแต่ดลุ พินิจของบริ ษัทฯ ทังนี
8 8
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิ ดชอบในความเสียหาย (รวมทัง8 ค่าเสียหายหรื อค่า ใช้ จ่ายอย่างใดๆ) ที(เกิ ดจากการระงับ การส่ งคํา สั(ง
ดังกล่าว เว้ นแต่กรณีที(เกิดขึ 8นโดยการจงใจหรื อประมาทเลินเล่อของบริ ษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรื อผู้แทนของบริ ษัทฯ
โดยบริ ษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที(ความเสียหายที(เกิดขึ 8นจริ ง
6.9 เมื(อลูกค้ าได้ ออกคําสัง( แล้ ว ลูกค้ าสามารถยกเลิก เปลี(ยนแปลงหรื อเพิกถอนคําสัง( ได้ หากบริ ษัทฯ ยังไม่ได้ ดําเนินการปฏิบตั ิ
ตามคําสัง( นัน8 ไม่วา่ จะทังหมดหรื
8
อบางส่วน ตามที(กฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้ องกําหนด ทังนี
8 8 การยกเลิก แก้ ไขหรื อเพิก
ถอนคําสัง( จะมีผลเมื(อได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ และลูกค้ าต้ องผูกพันและรับผิดชอบต่อผลแห่งการทําธุรกรรมภายหลังจาก
ที(ได้ มีการทําธุรกรรมตามคําสัง( เดิมที(ลกู ค้ าออกให้ กบั บริ ษัทฯ ไปแล้ ว
6.10 บริ ษัทฯ มีดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตให้ ลูกค้ าทําธุรกรรมในตลาดโดยตรง (Direct Markets Access) หรื อชุดคําสั(ง
คอมพิวเตอร์ สําหรับการซื 8อขายโดยอัตโนมัติ (Program Trading) เป็ นกรณีๆ ไป ทังนี
8 8 ตามที(บริ ษัทฯ เห็นสมควรและลูกค้ าตก
ลงที(จะปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงื(อนไขทังหมดที
8
(บริ ษัทฯ กําหนด หรื อจะกําหนดขึ 8นโดยอยูใ่ นดุลพินิจของบริ ษัทฯ แต่เพียงผู้
เดียว
ข้ อตกลงในการรั บผิดชดใช้ และความรั บผิด
7.1 ลูกค้ าตกลงที(จะรับผิดชดใช้ ในความเสียหาย ค่าปรับ จํานวนเงิน การดําเนินคดี กระบวนพิจารณา การฟ้องร้ อง การเรี ยกร้ อง
การทวงถาม ค่าเสียหาย ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหลาย
8
รวมตลอดถึงค่าใช้ จ่ายทางกฎหมายหรื อค่าใช้ จ่ายอื(นใด
ตามสมควรและจํานวนเงินอื(นใดก็ตามที(บริ ษัทฯ ได้ ชดใช้ ไปหรื อจะต้ องชดใช้ หรื ออาจเกิดขึ 8นกับบริ ษัทฯ อันเนื(องมาจากการ
ฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อข้ อกําหนดและเงื(อนไข การกระทําหรื อการงดเว้ นกระทําการใดๆ ของลูกค้ าตามเอกสาร
ธุรกรรมใดๆ หรื อมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ พร้ อมดอกเบีย8 ที(บริ ษัทฯ จะเรี ยกเก็ บในอัตราที(บริ ษัทฯ กํ าหนดนับแต่วนั ที(
บริ ษัทฯ ได้ ชําระเงินดังกล่าวไป หรื อนับแต่วนั ที(เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทฯ จนกว่าวันที(ลกู ค้ าชําระให้ แก่บริ ษัทฯ ครบถ้ วน
รวมทัง8 ลูกค้ าตกลงที(จะดําเนินการใดๆ ที(สามารถกระทําได้ เพื(อมิให้ บริ ษัทฯ รวมถึงกรรมการ พนักงาน ตัวแทนและผู้แทนของ
บริ ษัทฯ ต้ องได้ รับความเสียหาย สูญเสียประโยชน์ ที(เกี( ยวข้ อง หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ อันเนื( องมาจากการผิ ดข้ อกํ าหนดและ
เงื(อนไข การกระทําหรื อการงดเว้ นกระทําการใดๆ ของลูกค้ าตามเอกสารธุรกรรมใดๆ เช่นกัน ทัง8 นี 8 เว้ นแต่ความเสียหาย
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ค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวจะเกิดขึ 8นจากความจงใจหรื อความประมาทเลินเล่อของบริ ษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรื อผู้แทนของ
บริ ษัทฯ โดยไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม บริ ษัทฯ ไม่จําเป็ นต้ องรับผิดต่อความเสียหายที(เป็ นผลสืบเนื(องหรื อความเสียหายทางอ้ อม
7.2 ในกรณีที(ลกู ค้ ากระทําการหรื องดเว้ นการกระทําการตามกฎหมาย หรื อข้ อกําหนดใดๆ ในข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการ
ให้ บริ การทางการเงินฉบับนี 8 รวมถึงข้ อกําหนดเพิ(มเติมสําหรับธุรกรรมแต่ละประเภท หรื อมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ และ
เป็ นเหตุให้ บริ ษัทฯ ต้ องชดใช้ คา่ เสียหาย ค่าปรับ หรื อเงินอื(นใดให้ แก่ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
หน่วยงานกํ ากับดูแลต่างประเทศ ตลาดหลักทรั พย์ ตลาดสัญญาซือ8 ขายล่วงหน้ า ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ สํานักหักบัญชี
หน่วยงานที(กํากับดูแล องค์กร สถาบันการเงินไม่ว่าในหรื อต่างประเทศ หรื อหน่วยงานอื(นใดของรัฐ (ทังในและต่
8
างประเทศ)
รวมถึงบุคคลใดๆ หรื อเกิดความเสียหายใดๆ กับบริ ษัทฯ อันเนื(องมาจากการที(บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตาม หรื อยึดถือคําสั(งของ
ลูกค้ าผ่านทางอินเทอร์ เน็ ต หรื อทางโทรศัพท์ ดังกล่าว ลูกค้ ายินยอมรั บผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหาย ค่าปรั บ หรื อเงินอื(นใดที(
บริ ษัทฯ ต้ องจ่ายไปคืนแก่บริ ษัทฯ หรื อค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที(เกิดขึน8 กับบริ ษัทฯ ทันที พร้ อมดอกเบี 8ยที(บริ ษัทฯ จะ
เรี ยกเก็บในอัตราที(บริ ษัทฯ กําหนดนับแต่วนั ที(บริ ษัทฯ ได้ ชําระเงินดังกล่าวไปจนกว่าวันที(ลกู ค้ าชําระให้ แก่บริ ษัทฯ ครบถ้ วน
7.3 ในกรณีที(บริ ษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรื อผู้แทนของบริ ษัทฯ ไม่ได้ จงใจหรื อประมาทเลินเล่อในการดําเนินการของ
บริ ษัทฯ ในฐานะผู้ให้ บริ การภายใต้ การทําธุรกรรมใดๆ ของลูกค้ า บริ ษัทฯ ไม่จําเป็ นต้ องรับผิดในบรรดาความเสียหาย การ
ขาดกํ าไร ค่าเสียหาย ต้ นทุนหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม หรื อค่าเสียหายที(เป็ นผลสืบเนื( อง อัน
เนื(องมาจากภัยธรรมชาติหรื อภัยพิบตั ิที(เกิดขึน8 จากมนุษย์ ความขัดแย้ งที(มีการใช้ อาวุธ การก่อการร้ าย การก่อการจลาจล
หรื อข้ อพิพาทแรงงาน หรื อกรณีอื(นใดที(อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริ ษัทฯ และทําให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที(ของ
บริ ษัทฯ โดยสิ 8นเชิง หรื อไม่สามารถทําการชําระเงินหรื อส่งมอบ หรื อรับชําระเงินหรื อรับมอบภายใต้ การทําธุรกรรมดังกล่าว
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามบทบัญญัติที(เป็ นสาระสําคัญของเอกสารธุรกรรมใดๆ ในส่วนที(เกี(ยวกับการทําธุรกรรมดังกล่าวได้
ทังนี
8 8เท่าที(กฎหมายจะอนุญาต โดยเหตุการณ์ตามข้ อ 7.3 นี 8ให้ หมายรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
(ก) ความล่าช้ า หรื อข้ อผิดพลาดในการสื(อสารหรื อส่งคําสัง( ของลูกค้ าอันเนื( องมาจากกระแสไฟฟ้าขัดข้ อง หรื ออุปกรณ์
การส่งหรื อสื(อสาร และ/หรื ออุปกรณ์ โทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็ นของบริ ษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื 8อขาย
ล่วงหน้ า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี หน่วยงานหรื อบุคคลอื(นใดขัดข้ องและ/หรื อใช้ การไม่ได้
(ข) ความเสี ย หายและ/หรื อค่าเสีย หายใดๆ ที( ไ ด้ รับ อัน เนื( องมาจากตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อตลาดสัญ ญาซื อ8 ขาย
ล่วงหน้ า ไม่ได้ ดําเนินการซื 8อขายให้ สําเร็ จ และ/หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ได้ ดําเนินการฝาก ถอน โอนหลักทรัพย์
หรื อบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ ให้ สําเร็ จ และ/หรื อสํานักหักบัญชีไม่ได้ ดําเนินการส่งมอบและ/หรื อชําระราคาให้ สําเร็ จ
หรื อเหตุอื(นใดที(เกิ ดจากตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อตลาดสัญญาซือ8 ขายล่วงหน้ า และ/หรื อศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์
และ/หรื อสํานักหักบัญชี
7.4 ในกรณีที(บริ ษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรื อผู้แทนของบริ ษัทฯ ไม่ได้ จงใจหรื อประมาทเลินเล่อในการดําเนินการของ
บริ ษัทฯ ในฐานะผู้ให้ บริ การภายใต้ การทําธุรกรรมใดๆของลูกค้ า ให้ บทบัญญัติแต่ละข้ อที(ระบุข้างต้ นที(กําหนดให้ แก่บริ ษัทฯ
ครอบคลุมและคุ้มครองถึงกรรมการ พนักงาน ตัวแทนและผู้แทนทุกคนของบริ ษัทฯ ที(ดําเนินการทําธุรกรรมเพื(อลูกค้ าด้ วย
ทังนี
8 8 เท่าที(กฎหมายจะอนุญาต
หลักประกัน
8.1 ลูกค้ าจะต้ องนําหลักประกัน (รวมทัง8 หลักทรัพย์ เงินสด หรื อทรัพย์สินอื(นใด) ที(บริ ษัทฯ กําหนดมาวางเพื(อเป็ นประกันการ
ชําระหนี ส8 ําหรั บการทําธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม รวมถึง ค่านายหน้ า ค่าภาษี อากร ดอกเบีย8 เงินทดรองจ่าย ค่า
ดําเนิ นการ ตลอดจนค่าอุปกรณ์ แห่งหนี 8 ค่าใช้ จ่าย และค่าเสียหายทัง8 ปวงที(ลูกค้ าต้ องรั บผิดชอบต่อบริ ษัทฯ ไม่ว่าจะเป็ น
ภายใต้ บญ
ั ชีตามข้ อตกลงแห่งเอกสารธุรกรรมใดๆ และ/หรื อสัญญา หรื อบัญชีอื(นใดที(ลกู ค้ าทําหรื อมีอยูก่ บั บริ ษัทฯ (ซึง( ต่อไป
ในข้ อกําหนดและเงื(อนไขนีจ8 ะเรี ยกว่า “หนี ส2 ินที$มีอยู่กับบริ ษัทฯ”) ทันทีที(บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบ ทังนี
8 8 หลักประกัน
ดังกล่า วจะต้ องมี มูล ค่า ไม่ตํ( า กว่า ที( บ ริ ษั ท ฯ ได้ กํ า หนดไว้ สํ า หรั บ การทํ า ธุ รกรรมแต่ล ะประเภทของลูก ค้ า หากเมื( อใดที(
หลักประกันมีมลู ค่าลดลงน้ อยกว่ามูลค่าตามที(บริ ษัทฯ กําหนดข้ างต้ น ไม่วา่ จะด้ วยเหตุประการใดก็ตาม ลูกค้ าตกลงที(จะนํา
หลักประกันมาเพิ(มให้ แก่บริ ษัทฯ จนครบถ้ วนตามจํานวนดังกล่าวภายในเวลาที(บริ ษัทฯ แจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบโดยทันที
8.2 หลักประกันที(ลกู ค้ าได้ นํามาวางให้ แก่บริ ษัทฯ นัน8 บริ ษัทฯ มีสิทธิดําเนินการดังนี 8 (ตราบเท่าที(ไม่ขดั กับกฎหมายที(เกี(ยวข้ อง)
(ก) ยึดถือไว้ เพื(อเป็ นประกันหนี 8สินที(มีอยูก่ บั บริ ษัทฯ
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(ข) ขาย บังคับขาย หรื อดําเนินการใดๆ เพื(อนําเงินมาหักชําระหนี 8สินที(มีอยูก่ บั บริ ษัทฯ
(ค) ยึดหน่วงไว้ จนกว่าบริ ษัทฯ จะได้ รับชําระหนี 8สินที(มีอยูก่ บั บริ ษัทฯ ครบถ้ วน
(ง) นําเงินปั นผล กําไร หรื อดอกเบี 8ย มาหักชําระหนี 8สินที(มีอยูก่ บั บริ ษัทฯ
นอกจากนัน8 บริ ษัทฯ มีสิทธิระงับการชําระเงินที(ลกู ค้ ามีสิทธิได้ รับจากบริ ษัทฯ ไม่วา่ จากกรณีใดๆ เพื(อนําเงินมาชําระหนีส8 ินที(
มีอยูก่ บั บริ ษัทฯ ก่อน
ลูกค้ าตกลงว่าหากบริ ษัทฯ บังคับหลักประกันหรื อดําเนินการตามข้ อ 8.2 แล้ ว ยังไม่สามารถชําระหนี 8สินที(มีอยูก่ บั บริ ษัทฯ ได้
ครบถ้ วน ลูกค้ ายังคงต้ องรับผิดชอบชดใช้ ในส่วนที(ขาดภายใน 5 (ห้ า) วัน นับจากวันที(ได้ รับแจ้ งจากบริ ษัทฯ
ในกรณีที(ลกู ค้ าวางหลักทรัพย์ที(วางประกันเพื(อประกันการชําระหนีส8 ินที(มีอยู่กับบริ ษัทฯ ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ เป็ นสิทธิของ
บริ ษัทฯ ที(จะจัดให้ มีการทําธุรกรรมเกี(ยวเนื(องกับหลักประกัน หรื อทําให้ หลักประกันสมบูรณ์ เช่น การจดแจ้ งรายการการใช้
หลักทรัพย์เป็ นประกันกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรื อการเพิกถอนการใช้ หลักทรัพย์เป็ นประกัน
การจํานํา การระบุชื(อบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ‚ ผู้รับโอนหลักทรัพย์ หรื อการทําและลงนามเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้ องกับกรณี
ดังกล่าว
โดยการเข้ าทําข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 ลูกค้ าตกลงโอนให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ ตกลงรับโอนจากลูกค้ าซึ(งสิทธิ ใดๆ ของ
ลูกค้ าภายใต้ บญ
ั ชีของบริ ษัทเพื(อลูกค้ า (ตามที(ได้ นิยามไว้ ในข้ อกําหนดเพิ(มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท) ซึ(งรวมถึงสิทธิใน
การรับคืนเงินจากบริ ษัทฯ ทังหมดภายใต้
8
บญ
ั ชีดงั กล่าว เพื(อเป็ นประกันการชําระหนีส8 ินที(มีอยู่กับบริ ษัทฯ โดยถือว่า ภายใต้
ข้ อกํ าหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 ลูกค้ าได้ แจ้ งการโอนสิทธิ ไปยังบริ ษัทฯ ในฐานะผู้รับฝากเงินและบริ ษัทฯ ตกลงให้ ถือว่าได้
รับทราบและยินยอมด้ วยกับการโอนสิทธิ ใดๆ ของลูกค้ าในการรับคืนเงินจากบริ ษัทฯ ในบัญชีของบริ ษัทเพื(อลูกค้ าดังกล่าว
แล้ ว
ลูกค้ ารับทราบว่าข้ อกําหนดเกี(ยวกับอัตราหรื อมูลค่าของหลักประกันที(บริ ษัทฯ กําหนดขึน8 นัน8 อาจมีจํานวนที(มากหรื อสูงกว่า
ข้ อกํ า หนดเกี( ย วกับ อัต ราหรื อมูล ค่า ของหลัก ประกัน ที( ก.ล.ต. สํ า นัก งาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าหรื อสํานักหักบัญชีกําหนด แต่ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม อัตราหรื อมูลค่าของหลักประกัน
ที(บริ ษัทฯ กําหนดจะต้ องไม่ตํ(ากว่าข้ อกําหนดที( ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรั พย์
ตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าหรื อสํานักหักบัญชีกําหนด ทังนี
8 8 บริ ษัทฯ สงวนสิทธิที(จะพิจารณาเพิ(มหรื อลดข้ อกําหนดเกี( ยวกับ
อัตราหรื อมูลค่าของหลักประกันในเวลาใดก็ได้ โดยให้ อยู่ในดุลพินิจของบริ ษัทฯ โดยไม่จําต้ องได้ รับความยินยอมจากลูกค้ า
หรื อบอกกล่าวแก่ลูกค้ าก่อนแต่อย่างใด และเมื(อบริ ษัทฯ ได้ มีการเพิ(มหรื อลดข้ อกํ าหนดอัตราหรื อมูลค่าของหลักประกัน
ดังกล่าวแล้ ว ให้ อตั ราหรื อมูลค่าหลักประกันที(กําหนดขึ 8นใหม่มีผลใช้ บงั คับกับธุรกรรม และ/หรื อฐานะสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า
ของลูกค้ าที(มีอยู่ รวมทังธุ
8 รกรรม และ/หรื อฐานะสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าที(จะเกิดขึ 8นใหม่ภายใต้ ข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8
หรื อสัญญาใดๆ ที(ได้ รับผลกระทบจากการแก้ ไขเปลี(ยนแปลงดังกล่าว
ลูกค้ าตกลงยินยอมว่า ในกรณีที(บริ ษัทฯ ต้ องรับภาระค่าใช้ จ่ายใดๆ เกี(ยวกับการดําเนินการจัดให้ มีหลักประกัน การจดแจ้ ง
หรื อการจดทะเบียน หรื อการดําเนินการบังคับหลักประกันตามข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 หรื อเอกสารธุรกรรมที(เกี(ยวข้ อง
หรื อมีค่าดําเนิ นการ และ/หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ เกิ ดขึน8 โดยเหตุอันเนื( องมาจากการปฏิบัติการให้ เป็ นไปตามข้ อกํ าหนดและ
เงื(อนไขฉบับนี 8 ลูกค้ าจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าดําเนินการ และ/หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวแต่เพียงฝ่ ายเดียว ทังนี
8 8 ในกรณีที(บริ ษัทฯ
เห็นเป็ นการจําเป็ น ลูกค้ ายินยอมให้ บริ ษัทฯ ทดรองออกค่าดําเนินการ และ/หรื อค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวแทนลูกค้ าไปก่อนก็ได้ โดย
ในกรณี เช่นนี 8 ลูกค้ าจะชดใช้ ค่าดําเนิ นการ และ/หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวคืนบริ ษัทฯ ในทันทีที(ได้ รับแจ้ งจากบริ ษัทฯ พร้ อม
ดอกเบี 8ยในอัตราที(บริ ษัทฯ กําหนด
ภาระหน้ าที(ของลูกค้ าที(จะต้ องส่งมอบและวางหลักประกันให้ กับบริ ษัทฯ จะสิ 8นสุดลงเมื(อข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8สิ 8นผล
ผูกพัน และลูกค้ าได้ ชําระเงินทังหมดที
8
(พึงต้ องชําระให้ แก่บริ ษัทฯ จนครบถ้ วน และลูกค้ าไม่มีภาระหน้ าที(ใดๆ ที(ยงั ค้ างอยู่กบั
บริ ษัทฯ
ตราบเท่าที(ไม่ขดั กับกฎหมายที(เกี(ยวข้ อง หลักประกันใดๆ ที(ลกู ค้ าได้ ให้ กบั บริ ษัทฯ ลูกค้ าตกลงยินยอมล่วงหน้ าต่อบริ ษัทฯ
(ก) ให้ ถือว่าหลักประกันดังกล่าวเป็ นหลักประกันหนีส8 ินที(มีอยู่กับบริ ษัทฯ สําหรับธุรกรรมทุกประเภทที(ลกู ค้ าได้ ตกลงเข้ า
ทํากับบริ ษัทฯ ภายใต้ เอกสารธุรกรรม หรื อเอกสารอื(นๆ และ
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(ข)

9.

ในกรณี ที( เกิ ด เหตุแ ห่งการผิ ด นัด ที( เกี( ย วข้ องกับ ธุ รกรรมใดๆ ให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถดํ า เนิ น การขาย บังคับ ขาย หรื อ
ดําเนิ นการใดๆ กับหลักประกันดังกล่าวตามข้ อ 8.2 เพื(อนํ าเงินจากหลักประกันมาหักชําระหนี ส8 ินที(มีอยู่กับบริ ษัทฯ
สําหรับธุรกรรมทุกประเภทที(ลกู ค้ าได้ ตกลงเข้ าทํากับบริ ษัทฯ ภายใต้ เอกสารธุรกรรม หรื อเอกสารอื(นๆ เพื(อชําระหนีส8 ิน
ที(มีอยูก่ บั บริ ษัทฯ
ทังนี
8 8 บริ ษัทฯ สามารถดําเนินการตามข้ อ (ก) และ/หรื อ (ข) ได้ โดยไม่วา่ หลักประกันดังกล่าวจะได้ ให้ ไว้ ในปั จจุบนั หรื อในภาย
หน้ าและไม่ว่าจะเป็ นหนีส8 ินภายใต้ ธุรกรรมที(ลูกค้ าได้ เข้ าทําในปั จจุบัน หรื อในภายหน้ าก็ตาม โดยลูกค้ าไม่จําเป็ นต้ องให้
ความยินยอม หรื อลงนามในเอกสารใดๆ เพิ(มเติมอีก อย่างไรก็ดี ลูกค้ าตกลงที(จะดําเนินการใดๆ ตามที(บริ ษัทฯ อาจกําหนด
เพิ( มเติ ม เพื( อให้ ห ลัก ประกัน ดังกล่า วมี ผลสมบูรณ์ ตามกฎหมาย) รวมทัง8 ตามความเห็นของสํา นัก งาน ก.ล.ต. (เพื( อเป็ น
หลักประกันหนีส8 ินที(มีอยู่กับบริ ษัทฯ ภายใต้ ธุรกรรมทุกประเภทตามที(กําหนดในข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 และเอกสาร
ธุรกรรมที(เกี(ยวข้ องใดๆ (รวมถึงการลงนามในเอกสารอื(นใดเพิ(มเติมตามที(บริ ษัทฯ กําหนด)
ทรั พย์ สินของลูกค้ า
9.1 ลูกค้ าตกลงมอบหมายให้ บริ ษัทฯ จัดการดูแลทรั พย์ สินของลูกค้ าซึ(งลูกค้ าได้ วางหรื อมอบไว้ ให้ กับบริ ษัทฯ หรื อที(บริ ษัทฯ
ได้ รับไว้ หรื อได้ เก็บไว้ เพื(อหรื อในนามของลูกค้ า (รวมถึงหลักประกันที(บริ ษัทฯ หรื อบุคคลใดๆ ได้ ให้ แก่ลกู ค้ า ซึ(งลูกค้ าได้
มอบหมายให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้เก็บรักษาไว้ ) รวมตลอดถึงสิทธิและประโยชน์ อื(นๆ ที(เกิดขึ 8นจากทรัพย์สินของลูกค้ าดังกล่าว โดย
ลูกค้ าตกลงว่า ตราบเท่าที(กระทําได้ ตามกฎหมาย บริ ษัทฯ มีสิทธิ ยึดหน่วง หรื อครอบครองเหนือบรรดาทรัพย์สินของลูกค้ า
เพื(อเป็ นประกันการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันและความรับผิดทุกประการที(ลกู ค้ ามีต่อบริ ษัทฯ ตามเอกสารธุรกรรม (ไม่ว่าที(ได้
เกิ ดขึน8 แล้ วหรื อที(อาจเกิ ดขึ น8 ในอนาคต) และในกรณี ที(เกิ ดเหตุแห่งการผิ ดนัด ภายใต้ เอกสารธุ รกรรม ให้ บริ ษัทฯ มีสิท ธิ
ดําเนินการต่อทรัพย์สินของลูกค้ าดังกล่าว ตามที(กําหนดในข้ อ 8.2
9.2 เว้ นแต่บริ ษัทฯ จะได้ ตกลงกับลูกค้ าเป็ นประการอื(นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ลูกค้ าจะต้ องไม่กระทําการอันเป็ นการจํานํา จํานอง
โอนหรื อก่อให้ เกิดสิทธิ ในทางหลักประกันอื(นใดเหนือทรัพย์สินของลูกค้ า หรื อกระทําการอันเป็ นการสนับสนุนการก่อให้ เกิด
สิทธิในทางหลักประกันดังกล่าว
9.3 ลูกค้ ายินยอมให้ บริ ษัทฯ ทําการหักกลบลบหนี 8 สุทธิหรื อปรับ หัก ใช้ นําไปใช้ ขายและ/หรื อสัง( จ่ายเงินจากทรัพย์สินของลูกค้ า
ในบัญชีของลูกค้ าในเวลาใดก็ ได้ โดยไม่จํา เป็ นต้ องบอกกล่า วกับลูกค้ า ทัง8 นี 8 เพื(อประโยชน์ และวัตถุป ระสงค์ ดัง ต่อ ไปนี 8
(1) การทําธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม (2) การปรับฐานะบัญชีหลักประกัน (3) การชําระค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่ายหรื อ
เงินอื(นใดที(ลกู ค้ าพึงต้ องชําระ หรื อ (4) กรณีอื(นใดเพื(อการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันและความรับผิดของลูกค้ าที(เกี(ยวกับการทํา
ธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม หรื อตามที(กําหนดไว้ ในกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้ อง
9.4 ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ า บริ ษัทฯ จะทําการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้ าแยกออกจากทรั พย์สินของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทฯ จะจัดทําบัญชีแสดงทรั พย์ สินของลูกค้ าแต่ละรายแยกจากทรั พย์ สินของบริ ษัทฯ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที(
เกี(ยวข้ อง อย่างไรก็ดี ในกรณีที(ลกู ค้ ามีบญ
ั ชีกบั บริ ษัทฯ หลายบัญชี บริ ษัทฯ อาจดําเนินการจัดเก็บทรัพย์สินแต่ละบัญชีของ
ลูกค้ าหลายบัญชีดงั กล่าวโดยไม่แยกออกจากกัน หรื ออาจดําเนินการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้ าแต่ละบัญชีแยกออกจากกัน
ก็ได้ ทังนี
8 8 ในกรณีที(บริ ษัทฯ ดําเนินการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้ าแต่ละบัญชีแยกออกจากกันก็ไม่ทําให้ ทรัพย์สินของลูกค้ าใน
บัญชีที(ลกู ค้ าผิดนัดกับบริ ษัทฯ แยกออกจากบัญชีอื(นๆ ของลูกค้ าได้ ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ า บริ ษัทฯ จะจัดทํา
และส่งมอบบันทึกบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้ าตามข้ อกําหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที(เกี(ยวข้ อง โดยให้ ถือว่าบันทึก
และบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้ าที(บริ ษัทฯ จัดทําและเก็บรักษาไว้ เป็ นหลักฐานเบื 8องต้ นที(ถกู ต้ อง เว้ นแต่ลกู ค้ าจะพิสจู น์เป็ น
อย่างอื(น
9.5 ลูกค้ าตกลงยินยอมมอบอํานาจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้เก็บรักษาหรื อเก็บอารักขาไว้ อย่างปลอดภัย ซึ(งทรัพย์สินของลูกค้ า หรื อตก
ลงยินยอมมอบอํานาจให้ บริ ษัทฯ นํ าทรั พย์ สินของลูกค้ าไปฝากไว้ กับธนาคารพาณิ ชย์ หรื อผู้เก็ บรั กษาหรื อผู้ดูแลรั กษา
ทรั พย์ สินหรื อสถานที(อื(น หรื อนํ าทรั พย์ สินของลูกค้ าไปลงทุนแทนลูกค้ า ตามที(บริ ษัทฯ เห็นสมควรภายใต้ ข้อกํ าหนดของ
กฎหมายที(เกี(ยวข้ องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ า โดยบริ ษัทฯ อาจฝากและ/หรื อลงทุนแทนลูกค้ าในชื(อของบริ ษัทฯ
แต่จะต้ องระบุอย่างชัดแจ้ งว่าเป็ นดําเนินการโดยบริ ษัทฯ เพื(อลูกค้ าและประโยชน์ของลูกค้ า นอกจากนี 8 ลูกค้ าตกลงยินยอม
ให้ บริ ษัทฯ นําทรัพย์สินของลูกค้ าไปฝากหรื อลงทุนแทนลูกค้ ากับสถาบันการเงินหรื อนิติบุคคลที(เป็ นบุคคลที(เกี(ยวข้ องหรื อ
บริ ษัทในเครื อ หรื อนิติบุคคลที(มีความสัมพันธ์ กับบริ ษัทฯ ในลักษณะบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมได้ อนึ(ง บริ ษัทฯ
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10.

ตกลงรับผิดชอบต่อความสูญหายหรื อเสียหายอันเกิดขึ 8นโดยตรงแก่ทรัพย์สินของลูกค้ าเฉพาะส่วนที(เกิดจากการละเลยการ
ปฏิบตั ิหน้ าที(ตามข้ อกําหนดข้ างต้ นของบริ ษัทฯ
9.6 ลูกค้ ามีสิทธิได้ รับดอกเบี 8ยหรื อสิทธิประโยชน์อย่างอื(นที(เกิดขึ 8นจากบัญชีของลูกค้ าภายในระยะเวลาและวิธีการตามที(บริ ษัทฯ
จะแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบเป็ นครัง8 คราวไปในอัตราไม่เกินกว่าที(บริ ษัทฯ ได้ รับจริ งหลังหักค่าธรรมเนียมค่าใช้ จ่ายใดๆ และภาษี ที(
บริ ษัทฯ พึงต้ องชําระ
9.7 หากลูกค้ าประสงค์จะฝากหรื อถอนทรัพย์สินของลูกค้ า เพื(อประโยชน์ อื(นใดนอกจากที(ระบุในข้ อ 9.3 ข้ างต้ น ลูกค้ าจะต้ อง
ปฏิบตั ิดงั นี 8
(ก) ในกรณี ฝากทรั พย์ สิน ลูกค้ าจะต้ องกรอกรายละเอียดในแบบคําขอฝากทรั พย์ สิน และส่งมอบแบบคําขอดังกล่าว
พร้ อมกับทรัพย์สินให้ แก่บริ ษัทฯ หรื อกรณีอื(นใดที(บริ ษัทฯ เห็นสมควร
(ข) ในกรณีการถอนทรัพย์สิน ลูกค้ าจะต้ องกรอกรายละเอียดในแบบคําขอถอนทรัพย์สินของลูกค้ า และส่งมอบแบบคํา
ขอดังกล่าวให้ แก่บริ ษัทฯ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 (หนึ(ง) วันทําการ ก่อนวันที(ประสงค์จะถอนทรัพย์สินของลูกค้ า หรื อ
กรณีอื(นใดที(บริ ษัทฯ เห็นสมควร
กรณีที(ลกู ค้ าประสงค์จะฝากหรื อถอนหลักประกัน ลูกค้ าจะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการและเงื(อนไขตามที(บริ ษัทฯ กําหนด
9.8 เว้ นแต่จะได้ มีการระบุไว้ ในข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 บริ ษัทฯ จะไม่กระทําการใดอันมีผลเป็ นการเปลี(ยนแปลง โอน สงวน
หรื อระงับซึ(งสิทธิ ในทรั พย์ สินของลูกค้ า และจะไม่แสดงเจตนาที(จะใช้ สิทธิ และประโยชน์ ของลูกค้ าที(มีอยู่ในทรั พย์สินของ
ลูกค้ าโดยขัดกับคําสัง( ของลูกค้ า หรื อไม่ได้ รับความยินยอมจากลูกค้ าหรื อบุคคลที(ได้ รับมอบหมายจากลูกค้ าก่อน
9.9 ลูกค้ าอาจขอรับคืนหลักประกันและทรัพย์สินของลูกค้ าทังหมดได้
8
เมื(อข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนีส8 ิ 8นผลผูกพัน และลูกค้ า
ได้ ชําระเงินที(พึงต้ องชําระให้ แก่บริ ษัทฯ ครบถ้ วนแล้ ว และลูกค้ าไม่มีภาระผูกพันที(ยงั ค้ างอยู่ ในการนีล8 กู ค้ าตกลงว่าบริ ษัทฯ
อาจคืนทรัพย์สินของลูกค้ าให้ กบั ลูกค้ าด้ วยทรัพย์สินที(มีมลู ค่าเทียบเท่ากับทรัพย์สินของลูกค้ าที(ได้ วางหรื อมอบไว้ กบั บริ ษัทฯ
หรื อเก็บไว้ โดยบริ ษัทฯ ทังนี
8 8 แม้ ว่าทรัพย์สินที(ส่งคืนดังกล่าวจะไม่ใช่ทรัพย์สินเดิมของลูกค้ า เว้ นแต่บริ ษัทฯ และลูกค้ าจะตก
ลงกันเป็ นอย่างอื(น
9.10 ลูกค้ าตกลงชําระค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่ายและค่าดําเนินการในการเก็บรักษาสินทรัพย์ให้ แก่บริ ษัทฯ ตามอัตราและวิธีการที(
บริ ษัทฯ กําหนด
การทําธุรกรรมผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ต และผ่ านทางโทรศัพท์
10.1 ในการทํ า ธุ รกรรมผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เน็ ต ลูก ค้ า จะต้ องใช้ ชื(อผู้ใ ช้ บ ริ ก าร (Username) รหัส ผ่ า น (Password) และรหัส
ประจําตัว (PIN ID)ตามวิธีการที(บริ ษัทฯ กําหนด ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตภายใต้ เอกสารธุรกรรม ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที(
ทางบริ ษัทฯ กําหนดเท่านัน8 โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งชื(อผู้ใช้ บริ การ (Username) และรหัสผ่าน(Password) ให้ แก่ลกู ค้ าทางที(อยู่
สํ า หรั บ จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Email Address) ที( ลูก ค้ า ได้ ใ ห้ ไ ว้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ หรื อ ส่ ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารอื( น ใดตามที( บ ริ ษั ท ฯ
เห็นสมควร
ในกรณีที(ลกู ค้ าไม่สามารถจํารหัสผ่าน (Password) หรื อรหัสประจําตัว (PIN ID) ได้ หรื อรหัสประจําตัว (PIN ID) สูญหาย
หรื อถูกทําลาย ไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ลูกค้ าจะต้ องทําการแจ้ งต่อบริ ษัทฯ ตามขันตอนและวิ
8
ธีการที(บริ ษัทฯ กําหนดเพื(อให้ บริ ษัทฯ
ดําเนินการระงับการใช้ รหัสผ่าน (Password) หรื อรหัสประจําตัว (PIN ID) นัน8 โดยทันที และเพื(อขอให้ บริ ษัทฯ ออกรหัสผ่าน
(Password) หรื อรหัสประจําตัว (PIN ID) ให้ ใหม่ ทังนี
8 8 คําสัง( ใดหรื อการกระทําใดที(ได้ มีขึน8 โดยการใช้ รหัสผ่าน (Password)
หรื อรหัสประจําตัว (PIN ID) ของลูกค้ า ก่อนเวลาที(บริ ษัทฯ จะระงับการใช้ รหัสผ่าน (Password) หรื อรหัสประจําตัว (PIN ID)
ถือว่าเป็ นการดําเนินการของลูกค้ า และลูกค้ าตกลงว่าบริ ษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที(เกิดขึน8 หรื อที(ลกู ค้ า
ได้ รับก่อนเวลาที(บริ ษัทฯ จะดําเนินการระงับการใช้ รหัสผ่าน (Password) หรื อรหัสประจําตัว (PIN ID)
10.2 คําสัง( อื(นใดที(เกี(ยวข้ องกับการทําธุรกรรม หลักประกันหรื อเงินในบัญชีของลูกค้ าที(บนั ทึกผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ รหัส
ประจําตัว (PIN ID) ถือเป็ นการบันทึกคําสัง( เกี(ยวกับการทําธุรกรรมประเภทนัน8 ๆ หลักประกันหรื อเงินในบัญชีของลูกค้ าโดย
ลูกค้ า ทังนี
8 8 การบันทึกคําสัง( ดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามวิธีการและแบบที(บริ ษัทฯ กําหนด
อย่างไรก็ดี ในกรณีที(มีเหตุขัดข้ องทําให้ ลกู ค้ าไม่สามารถบันทึกการทําธุรกรรมเข้ ามาในระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทฯ ได้
(เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ หรื อเครื( องคอมพิวเตอร์ ของลูกค้ าขัดข้ อง เป็ นต้ น) ลูกค้ าสามารถทําการบันทึกการทําธุรกรรมกับ
เจ้ าหน้ าที(รับอนุญาตของบริ ษัทฯ ทางโทรศัพท์หรื อวิธีการอื(นใดที(บริ ษัทฯ กําหนดแทนได้
ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 14/77

10.3 ลูกค้ าตกลงที(จะเก็บรักษาชื(อผู้ใช้ บริ การ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ รหัสประจําตัว (PIN ID) ของลูกค้ าไว้ เป็ น
ความลับ และจะใช้ ชื(อผู้ใช้ บริ การ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจําตัว (PIN ID) เพื(อการบันทึกคําสั(ง
เกี( ยวกับการทําธุรกรรม หลักประกัน และเงินในบัญชีของลูกค้ า ภายใต้ ข้ อกํ าหนดและเงื( อนไขฉบับนี 8 รวมถึงข้ อกํ า หนด
เพิ( ม เติ ม ของธุ ร กรรมแต่ ล ะประเภทโดยตนเองและเพื( อ ตนเองเท่ า นั น8 ลูก ค้ า จะต้ อ งไม่ ใ ห้ บุ ค คลอื( น นํ า ชื( อ ผู้ ใช้ บ ริ ก าร
(Username) รหัสผ่าน (Password) และ รหัสประจําตัว (PIN ID) ไปใช้ หากมีผ้ ูใดนําชื(อผู้ใช้ บริ การ (Username) รหัสผ่าน
(Password) และ รหัสประจําตัว (PIN ID) ของลูกค้ าไปใช้ ในการดูข้อมูล และ/หรื อ ส่งคําสั(งไม่ว่ากรณี ใดๆ ลูกค้ าตกลง
รับผิดชอบและผูกพันในการกระทําดังกล่าวนันเอง
8
10.4 ลูก ค้ า ตกลงที(จะไม่ใ ช้ ชุดคํ าสั(งคอมพิ วเตอร์ อื(นนอกจากชุดคําสั(งคอมพิ ว เตอร์ ของบริ ษัท ฯ หรื อชุด คํ าสั(งอื( น ใดที(บริ ษัทฯ
อนุญาตหรื อยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ สามารถใช้ ได้ ซึ(งต่อเชื(อมกับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ที(ใช้ ในการทําธุรกรรมผ่าน
ระบบอินเทอร์ เน็ตตามที(ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า และ/หรื อสํานักหักบัญชีอนุญาต รวมทัง8
ป้องกันไม่ให้ บุคคลอื(นใดต่อเชื(อมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เข้ ากับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ที(ลกู ค้ าใช้ ในการทําธุรกรรมผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ตซึง( ทําให้ บคุ คลดังกล่าวสามารถบันทึกคําสัง( เข้ ามาในระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทฯ ได้ นอกจากนี 8 ลูกค้ าตกลงที(
จะไม่ดัด แปลง กระทํ า ซํ า8 หรื อกระทํ า การแก้ ไ ขอื( นใดในชุดคําสั(งคอมพิ วเตอร์ ของบริ ษัทฯ หรื อชุด คํ า สั(งอื( น ใดที(บริ ษัทฯ
อนุญาตหรื อยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ สามารถใช้ ได้ โดยเด็ดขาด
10.5 ในกรณีที(ระบบคอมพิวเตอร์ หรื อเครื( องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทฯ ระบบของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า
และ/หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี หรื อระบบไฟฟ้า หรื อระบบการสื(อสารหยุดชะงักหรื อขัดข้ อง หรื อเหตุอื(นใดที(
อยู่เหนื อการควบคุมของบริ ษัทฯ เป็ นเหตุให้ ลูกค้ าไม่สามารถทําธุรกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ ตได้ หรื อทํารายการไม่ครบถ้ วน
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย (รวมทังค่
8 าเสียหายและค่าใช้ จา่ ยใดๆ ที(เกิดขึ 8น) ของลูกค้ าที(เกิดจากเหตุดงั กล่าว
10.6 ในกรณีที(การทําธุรกรรมของลูกค้ ามีลกั ษณะฝ่ าฝื น มีความเป็ นไปได้ วา่ จะฝ่ าฝื น หรื อคาดการณ์ได้ วา่ จะฝ่ าฝื น หรือไม่เป็ นไป
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้ องหรื อหลักเกณฑ์ มาตรการ หรื อข้ อกําหนดที(กําหนดโดยบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทฯ เห็นว่า
คําสัง( ที(ได้ รับจากลูกค้ านัน8 ไม่ชดั เจน หรื อขัดแย้ งกัน บริ ษัทฯ จะดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ(งหรื อหลายอย่างตามที(บริ ษัทฯ
กําหนดเพื(อป้องกัน แก้ ไข หรื อระงับ การดําเนินการดังกล่าว
10.7 คําสัง( ซื 8อขาย จําหน่ายจ่ายโอน เก็บรักษา ส่งมอบ รับมอบ หรื อคําสัง( อื(นใดที(เกี(ยวข้ องกับธุรกรรม หรื อเงินในบัญชีของลูกค้ าที(
บันทึกผ่านอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ รหัสประจําตัว (PIN ID) ของลูกค้ า ถือเป็ นการบันทึกคําสัง( เกี(ยวกับธุรกรรม หรื อเงินในบัญชี
ของลูกค้ าโดยลูกค้ า การบันทึกคําสัง( ดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามวิธีการและแบบที(บริ ษัทฯ กําหนด โดยบริ ษัทฯ จะทําการยืนยัน
รายการการดําเนินการตามคําสัง( เกี( ยวกับธุรกรรมหรื อเงินในบัญชีให้ ลูกค้ าทราบทางที(อยู่สําหรั บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(Email Address) ของลูกค้ า และ/หรื อ ทางอื(นใดที(บริ ษัทฯ เห็นสมควร ลูกค้ ามีหน้ าที(ตรวจสอบความถูกต้ องของรายการ
ดังกล่าว ทัง8 นี 8 หากลูกค้ ามิได้ โต้ แย้ งหรื อคัดค้ านการยืนยันรายการดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์ อักษรภายในระยะเวลาตามที(
กําหนดไว้ ในใบยืนยันการทําธุรกรรม (Confirmation Note) นับจากเวลาที(ลกู ค้ าได้ รับการยืนยันรายการจากทางบริ ษัทฯ แล้ ว
ให้ ถือว่าลูกค้ ายอมรั บและผูกพันตามรายการที(ได้ มีการบันทึกคําสั(งผ่านอินเทอร์ เน็ ตแล้ ว แม้ ว่าลูกค้ าจะไม่ได้ ทําหรื อลง
ลายมือชื(อในเอกสารใดๆ เพื(อเป็ นหลักฐานแห่งการนันก็
8 ตาม
อย่างไรก็ดี ในกรณีที(มีเหตุขดั ข้ องทําให้ ลกู ค้ าไม่สามารถบันทึกคําสัง( เข้ ามาในระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทฯ ได้ (เช่น ระบบ
คอมพิวเตอร์ หรื อเครื( องคอมพิวเตอร์ ของลูกค้ าขัดข้ อง เป็ นต้ น) ลูกค้ าสามารถทําการบันทึกคําสัง( กับเจ้ าหน้ าทีร( ับอนุญาตของ
บริ ษัทฯ ทางโทรศัพท์หรื อวิธีการอื(นใดที(บริ ษัทฯ กําหนดแทนได้ เมื(อบริ ษัทฯ ได้ ทําการบันทึกคําสัง( ตามคําสัง( ของลูกค้ าแล้ ว
บริ ษัทฯ จะยืนยันรายการการทําธุรกรรมดังกล่าวให้ แก่ลกู ค้ าทราบ ทังนี
8 8 ในกรณีที(ลกู ค้ ามิได้ โต้ แย้ งหรื อคัดค้ านการยืนยัน
รายการการทํ า ธุ ร กรรมของบริ ษั ท ฯ เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรภายในระยะเวลาที( กํ า หนดไว้ ใ นใบยื น ยัน การทํ า ธุ ร กรรม
(Confirmation Note) ให้ ถือว่าลูกค้ าได้ ตกลงผูกพันตนตามรายการการทําธุรกรรมของบริ ษัทฯ ที(ได้ กระทําการแทนลูกค้ า
10.8 ลูก ค้ า ยอมรั บ ว่า การทํ า ธุ รกรรมผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เน็ ต อาจมี ค วามเสี( ย งในการได้ รับ ไวรั ส เข้ า มาสู่ระบบ หรื ออุป กรณ์
คอมพิวเตอร์ ของลูกค้ า หรื อมีความเสี(ยงในการถูกขัดขวาง หรือรบกวนการใช้ บริ การ โดยบุคคลภายนอกที(อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริ ษัทฯ ที(สามารถเข้ าถึงระบบหรื ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้ าหรื อบุคคลอื(น
หากเกิดความสูญเสียหรื อความเสียหายเนื(องจากการได้ รับไวรัส หรื อการถูกขัดขวางหรื อรบกวนการใช้ บริ การดังกล่าว
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11.

10.9 ธุรกรรมที(ลกู ค้ าเข้ าทําผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตข้ างต้ น (ซึ(งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การยืนยันธุรกรรม การออกคําสัง( ใดๆ การ
รั บรองความถูกต้ องสําหรั บข้ อตกลงหรื อธุรกรรมใดๆ) จะถื อว่าเป็ น “ข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์” ตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ และให้ ข้อความ ข้ อตกลง หรื อธุรกรรมใดที(ได้ รับการยืนยัน รั บรอง ตกลง หรื อยอมรั บ ให้ สามารถใช้ เป็ น
พยานหลักฐานที(เป็ นที(ยอมรับตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
10.10 ลูก ค้ า มี ค วามรู้ และความเข้ า ใจเกี( ย วกับ ความเสี( ย งที( อาจเกิ ด ขึ น8 จากการทํ า ธุ รกรรม รวมถึ งการทํ า ธุ รกรรมผ่า นระบบ
อินเทอร์ เน็ตเป็ นอย่างดี ทังนี
8 8 ไม่ว่าจะเป็ นความเสี(ยงที(เกิดจากการสูญหายของข้ อมูลระหว่างการสื(อสาร หรื อส่งผ่านข้ อมูล
หรื อการส่งหรื อรั บข้ อมูล เป็ นไปอย่างล่าช้ า หรื อไม่อาจรั บหรื อส่งข้ อมูลได้ หรื อการไม่ได้ รับ execute order หากมีความ
ขัดข้ องทางเทคนิค หรื อถูกลักลอบนําข้ อมูลไปใช้ หรื อได้ รับไวรัสเข้ ามาสูร่ ะบบของลูกค้ า หรื อกรณีอื(นใดก็ตาม และลูกค้ าตก
ลงและยอมรับในความเสี(ยงดังกล่าวและรับทราบและเข้ าใจว่าบริ ษัทฯ มิได้ รับรองหรื อรับประกันว่าสามารถป้องกันหรื อขจัด
ความเสี(ยงต่างๆ ดังกล่าวได้
เหตุแห่ งการผิดนัดของลูกค้ า
11.1 ลูกค้ าตกลงว่ากรณีใดกรณีหนึ(งดังต่อไปนี 8เป็ นเหตุแห่งการผิดนัด
(ก) ลูกค้ าไม่ทําการชําระเงินหรื อส่งมอบ (ถ้ ามี) ตามที(ลกู ค้ าต้ องชําระหรื อส่งมอบเมื(อถึงกําหนด
(ข) ลูกค้ าไม่ปฏิบตั ิตามภาระหน้ าที(ข้อใดข้ อหนึ(งหรื อทังหมดตามเอกสารธุ
8
รกรรม รวมถึงข้ อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้ อง
กับ ธุ รกรรมแต่ละประเภท และลูก ค้ าไม่มีก ารแก้ ไ ขเยี ย วยาเหตุก ารณ์ ดังกล่า ว ภายในระยะเวลาตามที(บริ ษัทฯ
กํ าหนด นับจากวันที(เกิ ดกรณีการไม่ปฏิบตั ิดังกล่าว (รวมถึงกรณี ที(ลกู ค้ าปฏิเสธที(จะยอมรั บข้ อเสนอที(ได้ ขอแก้ ไข
ข้ อตกลงที(กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 รวมถึงข้ อกําหนดเพิ(มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทโดยบริ ษัทฯ)
และ/หรื อ ฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามข้ อเสนอดังกล่าว และ/หรื อ ข้ อกําหนดอื(นใดที(บริ ษัทฯ กําหนด
(ค) เมื(อลูกค้ า (1) เลิกกิจการ (2) ตกเป็ นผู้มีหนีส8 ินล้ นพ้ นตัว ล้ มละลาย หรื อเข้ าสู่กระบวนการฟื น8 ฟูกิจการ ประนอมหนี 8
หรื อเข้ าทําความตกลงเพื(อประโยชน์ ของเจ้ าหนี 8 ไม่ว่าโดยสมัครใจหรื อโดยประการอื(นใด (3) เป็ นนิติบุคคลประเภท
บริ ษัท ได้ มีมติให้ ทําการชําระบัญชีหรื อเลิกกิ จการ (4) ร้ องขอให้ มีการแต่งตัง8 หรื อถูกคําสั(งแต่งตัง8 ผู้ชําระบัญชี ผู้
พิทกั ษ์ ทรัพย์และผู้จดั การ ผู้ควบคุมการจัดการหรื อเจ้ าหน้ าที(ผ้ จู ดั การลูกค้ าหรื อทรัพย์สินของลูกค้ า ไม่วา่ ทังหมดหรื
8
อ
บางส่วน (5) มีการเรี ยกประชุมเพื(อพิจารณามีมติให้ เลิกกิจการของลูกค้ าด้ วยความสมัครใจ หรื อมีการดําเนินการไม่
ว่าในลักษณะใดก็ตามโดยมีวตั ถุประสงค์เพื(อหรื ออาจส่งผลให้ มีการเลิกกิจการ การชําระบัญชี การพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อ
การควบคุมจัดการลูกค้ าโดยผลทางศาล หรื อ (6) ดําเนินการใดๆ หรื อถูกดําเนินการใดๆ ซึง( ก่อให้ เกิดผลใกล้ เคียงกัน
กับกรณีใดกรณีหนึ(งดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที(ลกู ค้ าเป็ นบุคคลธรรมดา ให้ หมายความรวมถึงการที(ลกู ค้ าตาย หรื อตก
เป็ นผู้วิกลจริ ต หรื อการที(ลกู ค้ าหรื อกองทรัพย์สินของลูกค้ าจะถูกจัดการในลักษณะใดๆ ตามกฎหมาย
(ง) เมื(อคํารับรองและคํายืนยันของลูกค้ าที(ลกู ค้ าได้ ให้ ไว้ หรื อที(ลกู ค้ าได้ รับรองและยืนยันหรื อถือว่าได้ รับรองหรื อยืนยัน
ซํ 8าอีก ณ เวลาใดเวลาหนึ(งตามที(กําหนดในข้ อ 4 ของข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 หรื อภายใต้ เอกสารธุรกรรมใดๆ
หรื อเอกสารและข้ อมูลที(ลกู ค้ ามอบให้ แก่บริ ษัทฯ รวมถึงข้ อมูลในแบบคําขอเปิ ดบัญชีลกู ค้ า ไม่ถกู ต้ อง ไม่ครบถ้ วน
ก่อให้ เกิ ดการสําคัญผิ ดหรื อไม่เป็ นความจริ งในประการใดๆ หรื อมีการปกปิ ดข้ อมูลอันควรแจ้ งไม่ว่าทัง8 หมดหรื อ
บางส่วน
(จ) เมื( อลูก ค้ า ผิ ดนัด เกิ ด เหตุแ ห่งการผิ ดนัด หรื อเกิ ด เหตุก ารณ์ ในทํา นองเดีย วกัน ในส่วนของลูกค้ าภายใต้ เอกสาร
ธุรกรรม
(ฉ) เมื(อลูกค้ าผิ ดนัด เกิ ดเหตุแห่งการผิดนัด หรื อเกิ ดเหตุการณ์ ในทํานองเดียวกันในส่วนของลูกค้ าภายใต้ ข้อกําหนด
เพิ(มเติมที(เกี(ยวข้ องกับธุรกรรมใดๆ ให้ ถือว่าลูกค้ าผิดนัด เกิดเหตุแห่งการผิดนัด หรื อเกิดเหตุการณ์ในทํานองเดียวกัน
สําหรับธุรกรรมทุกประเภทตามเอกสารธุรกรรม
(ช) เมื(อบริ ษัทฯ พิจารณาเห็นควร เพื(อป้องกันและยับยังสภาพการทํ
8
าธุรกรรมที(ผิดปกติ พฤติกรรมการทําธุรกรรมของ
ลูกค้ าที(ไม่เหมาะสมหรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมายหรื อการกระทําของลูกค้ าที(ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อการทําธุรกรรมของ
ลูกค้ าซึ(งขัด หรื ออาจขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชนในเรื( องที(เกี(ยวกับการทําธุรกรรมใดๆ
ภายใต้ เอกสารธุรกรรม ไม่ว่าเป็ นธุรกรรมในตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อ ตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า หรื อการทํา
ธุรกรรมของลูกค้ าที(ก่อให้ เกิดหรื ออาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยในตลาดหลักทรัพย์ และ/
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หรื อตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า หรื อก่อให้ เกิดหรื ออาจก่อให้ เกิดความผันผวนแก่ราคาในการทําธุรกรรมนัน8 ๆ ใน
ตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อตลาดสัญญาซือ8 ขายล่วงหน้ าให้ แตกต่างไปจากสภาพตลาดโดยปกติ หรื อลูกค้ ามีการ
กระทําหรื อพฤติกรรมที(ไม่เหมาะสมหรื ออาจเป็ นการละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้ อง
(ซ) เมื( อลูก ค้ า มิ ไ ด้ ให้ ข้อมูล แสดงตน หรื อกรอกแบบฟอร์ มภาษี ต่างๆ (รวมถึ งแต่ไ ม่จํากัดเพี ยงแบบฟอร์ มภาษี ของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา) หรื อให้ ข้อมูลอันเป็ นเท็จหรื ออาจก่อให้ เกิดความสําคัญผิดในสาระสําคัญ (รวมถึงข้ อมูลตาม
ข้ อ 19.1 ของสัญ ญานี )8 กับ บริ ษั ทฯ ตามที( บ ริ ษัทฯ ร้ องขอเพื( อให้ บริ ษัท ฯ สามารถปฏิบัติต ามกฎหมาย ระเบียบ
รวมทังข้
8 อผูกพัน หรื อข้ อสัญญาใดๆ ที(บริ ษัทฯ ได้ เข้ าทํากับหน่วยงานของรัฐ (ทังในและต่
8
างประเทศ) รวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียงหน้ าที(ของบริ ษัทฯ ในการเปิ ดเผยข้ อมูลตามกฎหมายภาษี ของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA)) หรื อกฎหมายอื(นใดที(มีลักษณะเดียวกัน ซึ(งบริ ษัทฯ มีหน้ าที(หรื อข้ อผูกพันที(ต้อง
ดําเนินการภายใต้ หลักเกณฑ์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้ อผูกพัน หรื อข้ อสัญญาดังกล่าว ภายในระยะเวลาที(กําหนด
(ฌ) เมื(อเกิดการเปลี(ยนแปลงซึง( มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินของลูกค้ า ซึง( บริ ษัทฯ เห็นว่าอาจ
กระทบต่อความสามารถของลูกค้ าในการปฏิบตั ิตามภาระหน้ าที(ใดๆ ภายใต้ เอกสารธุรกรรม
(ญ) ลูกค้ ามีสว่ นเกี(ยวข้ องกับการกระทําดังต่อไปนี 8 หรื อบริ ษัทฯ มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าลูกค้ ามีสว่ นเกี(ยวข้ องกับการกระทํา
ดังต่อไปนี 8
(1) การกระทําที(เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี(ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(2) มีพฤติการณ์ ก่อการร้ าย หรื อให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อถูกระงับการดําเนิ นการกับ
ทรัพย์สินทังในส่
8 วนของตน ในกิจการที(ตนมีอํานาจควบคุม หรื อในฐานะผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน ตามที(
กําหนดในกฎหมายเกี(ยวกับการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย ไม่วา่ จะเป็ น
กฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(3) ถูกยึดหรื ออายัดทรัพย์สินตามคําสัง( โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ฑ) เหตุการณ์อื(นใด ที(กําหนดไว้ เป็ นการเฉพาะในข้ อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้ องกับธุรกรรมแต่ละประเภท
11.2 ลูกค้ าตกลงที(จะแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในทันที เมื(อเกิดหรื ออาจเกิดเหตุแห่งการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ(ง
ข้ างต้ น แต่ทงนี
ั 8 8ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม หน้ าที(ของลูกค้ าในการแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบดังกล่าวไม่ถือเป็ นเงื(อนไขบังคับก่อนในการ
ที(บริ ษัทฯ จะดําเนินการใดๆ เมื(อเหตุแห่งการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ(งข้ างต้ นดังกล่าวเกิดขึ 8น
11.3 หากเกิดกรณีหนึ(งกรณีใดตามที(ระบุในข้ อ 11.1 บริ ษัทฯ มีสิทธิดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ(งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี 8ได้ โดย
ไม่ต้องมีการบอกกล่าวใดๆ ให้ ลกู ค้ าทราบ
(ก) ทําการระงับการทําธุรกรรมในบัญชีของลูกค้ าหรื อระงับการให้ บริ การเป็ นตัวแทนและ/หรื อนายหน้ าเป็ นการชัว( คราว
ปิ ดหรื อยกเลิกบัญชีของลูกค้ า จํากัดการทําธุรกรรม จํากัดฐานะ และ/หรื อปริ มาณการทําธุรกรรมของลูกค้ า และ/หรื อ
ดําเนินการอื(นใดเกี(ยวกับการทําธุรกรรมของลูกค้ าเพื(อให้ เป็ นไปตามคําสัง( ของหน่วยงานที(มีอํานาจและ/หรื อ
(ข) นําบัญชีใดๆ ของลูกค้ ามารวมเข้ าด้ วยกัน ทังนี
8 8 ไม่ว่าจะเป็ นการรวมในลักษณะใดๆ หรื อในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่
จําต้ องบอกกล่าวให้ ลกู ค้ าทราบล่วงหน้ า และหักกลบ หักไว้ โอน หรื อใช้ เงิน หลักทรัพย์ หลักประกัน หรื อทรัพย์สิน
ใดๆ ในบัญชีหนึ(งบัญชีใดของลูกค้ า และ/หรื อบัญชีอื(นใดที(ลูกค้ ามีอยู่กับบริ ษัทฯ เพื(อหักชําระหนี ห8 รื อเพื(อชดเชย
ความรับผิดของลูกค้ าที(มีต่อบริ ษัทฯ ไม่วา่ จะเป็ นความรับผิดทางภาษี หรื อความรับผิดต่อหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (ทัง8
ในและต่างประเทศ) ทังนี
8 8 ไม่ว่าภาระหนีแ8 ละความรับผิดดังกล่าวได้ เกิดขึน8 แล้ วหรื อจะเกิดมีขึน8 ในภายหน้ า หรื อมี
ลักษณะเป็ นหนี 8ประธานหรื อหนี 8อุปกรณ์ ไม่วา่ หนี 8และความรับผิดนันจะมี
8 หรื อไม่มีหลักประกัน หรื อเป็ นหนี 8หรื อความ
รับผิดที(ร่วมกันหรื อแยกออกจากกันก็ตาม และ/หรื อ
(ค) ขาย บังคับขาย หรื อดําเนินการใดๆ กับหลักประกันตามเงื(อนไขที(กําหนดในข้ อ 8 หรื อกับทรัพย์สินของลูกค้ าเพื(อนํา
เงินมาหักชําระหนี 8สินที(มีค้างอยูก่ บั บริ ษัทฯ (ตราบเท่าที(สามารถดําเนินการได้ ตามกฎหมาย) และ/หรื อ
(ง) บอกเลิกธุรกรรมระหว่างบริ ษัทฯ กับลูกค้ าเกี( ยวกับบัญชีการทําธุรกรรมใดๆ และ/หรื อบัญชีอื(นใดที(ลกู ค้ ามีอยู่กับ
บริ ษัทฯ ทังหมดหรื
8
อบางส่วน และเรี ยกร้ องให้ ลกู ค้ าชําระหนี 8ทังหมดจนครบถ้
8
วนพร้ อมทังดอกเบี
8
8ยทังหมดที
8
(ลกู ค้ าเป็ น
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12.

13.

14.

หนี 8อยูภ่ ายใต้ หรื อตามบัญชีดงั กล่าว โดยให้ ถือว่าหนี 8ดังกล่าวเป็ นหนี 8ที(ถึงกําหนดชําระโดยพลัน ซึง( ลูกค้ าจะต้ องชําระ
ให้ แก่บริ ษัทฯ ในทันที และ/หรื อ
(จ) ชําระบัญชีทงหมดที
ั8
(ลกู ค้ าได้ ซื 8อไว้ หรื อที(บริ ษัทฯ ได้ ยดึ ถือไว้ เพื(อลูกค้ า หรื อที(ลกู ค้ ามีอยูก่ บั บริ ษัทฯ ในบัญชีใดๆ ทังนี
8 8
โดยบริ ษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้ าสําหรับการดําเนินการดังกล่าว และ/หรื อ
(ฉ) ในกรณี ที(เหตุแห่งการผิดนัดของลูกค้ าดังกล่าวมีผลให้ บริ ษัทฯ มีหน้ าที(ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ รวมทัง8 ข้ อผูกพัน
หรื อข้ อสัญญาใดๆ ที(บริ ษัทฯ ได้ เข้ าทํากับหน่วยงานของรัฐ (ทังในและต่
8
างประเทศ) รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงหน้ าที(
ของบริ ษัทฯ ในการเปิ ดเผยข้ อมูลตามกฎหมายภาษี ของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA)) ซึ( ง บริ ษั ท ฯ มี ห น้ าที( ห รื อ ข้ อผู ก พัน ที( ต้ อ งดํ า เนิ น การใดๆ โดยในกรณี ดัง กล่า วให้ บ ริ ษั ท ฯ มี สิ ท ธิ
(1) ดํ า เนิ น การตามที( กํ าหนดในข้ อผูกพัน หรื อข้ อสัญ ญาดังกล่าวต่อลูก ค้ า ได้ (ซึ(งรวมถึ งการหัก จํ า นวนเงิ น จาก
ผลประโยชน์ หรื อการหักจากทรัพย์สินของลูกค้ าที(มีอยูก่ บั บริ ษัทฯ หรื อจํานวนเงินใดๆ ที(บริ ษัทฯ มีหน้ าที(ต้องชําระต่อ
ลูกค้ า ไม่เกินกว่าจํานวนเงินที(บริ ษัทฯ จะต้ องดําเนินการภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ รวมทังข้
8 อผูกพัน หรื อข้ อสัญญา
ดังกล่าวนัน8 ) และ/หรื อ (2) เลิกธุรกรรมที(เกี( ยวข้ องก่อนกํ าหนด ทัง8 นี 8 บริ ษัทฯ จะไม่รับผิ ดชอบความเสียหาย หรื อ
ค่าใช้ จา่ ยใดๆ ที(เกิดขึ 8นกับลูกค้ า ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้ อมก่อนการเลิกธุรกรรมก่อนกําหนดนัน8
การดําเนินการของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์ที(ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็ นการดําเนินการโดยตรงหรื อผ่านบริ ษัทในเครื อ(ถ้ ามี) โดยธุรกิจ
หลักทรัพย์ที(ดําเนินงานโดยบริ ษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การเป็ นนายหน้ าซื 8อขายหลักทรัพย์ การเป็ นตัวแทนซื 8อขายสัญญาซือ8
ขายล่วงหน้ า การค้ าหลักทรัพย์ การค้ าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี 8 การเป็ นที(ปรึกษาการลงทุน และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
บริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ(ถ้ ามี)อาจทําการซือ8 ขายตราสารหนี 8 ตราสารทุน หรื อตราสารทางการเงินอื(นๆ (หรื อตราสารอนุพันธ์ ที(
เกี( ยวข้ อง) ของตนเองหรื อของบุคคลหรื อนิติบุคคลที(เป็ นลูกค้ าของบริ ษัทฯ และไม่ว่าในเวลาใดๆ อาจดํารงสถานะซื 8อหรื อขายใน
หลักทรัพย์หรื อตราสาร หรื ออาจเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในการทําธุรกรรมเพื(อลูกค้ า ดังนัน8 ผลประโยชน์ของบุคคลต่างๆ ที(กล่าวมาข้ างต้ นนี 8
จึงอาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของลูกค้ าได้
เหตุสุดวิสัย
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ(งไม่ต้องรับผิดชอบสําหรับความสูญเสียใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมที(เกิดขึน8 แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(ง อัน
เนื(องมาจากการที(ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายนัน8 ไม่สามารถปฏิบัติตามข้ อกําหนดภายใต้ เอกสารธุรกรรมได้ เพราะเหตุสดุ วิสยั ซึ(งรวมถึงเหตุอัน
เกิ ดขึน8 จากข้ อห้ ามของทางราชการ การประกาศใช้ วิธีการฉุกเฉิ นโดยรัฐบาลหรื อหน่วยงานราชการ หรื อการระงับการซือ8 ขายโดย
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า หรือเหตุการณ์อื(นซึง( อยูน่ อกเหนือการควบคุมของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนัน8
ความเสี$ยง และการใช้ ดุลพินิจของลูกค้ าในการตัดสินใจ
14.1 ลูกค้ าได้ รับทราบและได้ เข้ าใจถึงความเสี(ยงที(อาจเกิดขึน8 จากการทําธุรกรรมตามเอกสารรายงานการเปิ ดเผยความเสี(ยงที(
แนบท้ ายข้ อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้ องกับธุรกรรมแต่ละประเภทเป็ นอย่างดีแล้ ว โดยให้ ถือเป็ นส่วนหนึ(งของเอกสารธุรกรรม
ทังหมด
8
14.2 ลูก ค้ า ตกลงและยอมรั บ ว่า ในการลงทุน การกํ า หนดวัต ถุป ระสงค์ แ ละระดับความเสี( ย งที( เหมาะสมถื อเป็ นขัน8 ตอนที(มี
ความสําคัญเป็ นอย่างยิ(ง ลูกค้ ารับทราบว่าชุดคําถามเรื( องลักษณะของนักลงทุนที(บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําขึน8 เป็ นการช่วยให้ ลกู ค้ า
ทราบถึงความเสี(ยงที(ตนเองยอมรับได้ และรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนที(เหมาะกับลูกค้ า และระบุเป้าหมายในการลงทุนและ
ประเมินทางเลือกในการลงทุนที(แตกต่างกัน ข้ อมูลเหล่านี 8เป็ นพื 8นฐานสําคัญสําหรับการจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมและ
กําหนดรายละเอียดของแผนการลงทุนที(ชดั เจน
การตอบคําถามไม่ครบทุกข้ ออาจมีผลให้ ลกู ค้ าไม่สามารถส่งคําสัง( จองซื 8อ หรื อคําสัง( ซื 8อขายเพื(อการทําธุรกรรมบางประเภท
ได้ ทังนี
8 8 ตามประกาศของ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และอาจมีผลให้ การลงทุนของลูกค้ า
ไม่เป็ นไปตามรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนที(เหมาะสมของลูกค้ า
ลูกค้ ารับทราบว่าชุดคําถามจัดทําขึ 8นเพื(อประโยชน์ในการกําหนดวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้ าและระดับความเสี(ยงที(
เหมาะสมแก่การลงทุนเฉพาะของลูกค้ า อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ(งของลูกค้ าอาจไม่เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ ในการลงทุน และ/หรื อระดับความเสี(ยงที(เหมาะสมของลูกค้ าที(เป็ นผลมาจากการทําชุดคําถามที(เกี( ยวข้ อง
รวมถึงผลการประเมินที(จะได้ รับแจ้ งจากบริ ษัทฯ ซึง( การตัดสินใจลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ(งของลูกค้ าที(อาจไม่สอดคล้ องกับ
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15.

วัตถุประสงค์ และ/หรื อระดับความเสี(ยงที(ได้ รับจากผลการประเมินของชุดคําถาม ลูกค้ าตกลงยอมรับความเสี(ยงที(อาจเกิดขึ 8น
จากการตัดสินใจลงทุนนันเอง
8 นอกจากนี 8 ลูกค้ าตกลงให้ บริ ษัทฯ ถือเอาข้ อมูลที(ลกู ค้ าได้ ให้ ไว้ ณ วันที(ทําการประเมินตามชุด
คําถามเป็ นข้ อมูลล่าสุด และหากมีการเปลี(ยนแปลงวัตถุประสงค์ ในการลงทุน ประสบการณ์ ในการลงทุน ฐานะการเงิน
ความรู้ความเข้ าใจเกี(ยวกับการลงทุน หรื อสิ(งใดๆ ที(อาจกระทบต่อรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนหรื อระดับความเสี(ยงที(ยอมรับ
ได้ ของลูกค้ า ลูกค้ าจะดําเนิ นการแจ้ งต่อบริ ษัทฯ เพื(อขอทบทวนชุดคําถามใหม่โดยทันที ทัง8 นี 8 ในกรณี ที(ลกู ค้ ามิได้ แจ้ งต่อ
บริ ษัทฯ เพื(อขอทบทวนชุดคําถามใหม่ ลูกค้ าตกลงยอมรับความเสี(ยงและผลกระทบที(อาจเกิดขึน8 จากผลการเปลี(ยนแปลง
ดังกล่าวซึง( รวมถึงผลการขาดทุนจากการตัดสินใจลงทุนที(ไม่สอดคล้ องกับรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนและระดับความเสี(ยงที(
ยอมรับได้ ของลูกค้ า
14.3 ลูกค้ ายืนยันว่าในการเข้ าทําธุรกรรมแต่ละธุรกรรมโดยลูกค้ านัน8 ลูกค้ าได้ เข้ าทําเพื(อประโยชน์ ของลูกค้ า และโดยการใช้
ดุลพินิจการตัดสินใจของลูกค้ าเอง (รวมถึงการพิจารณาว่าธุรกรรมที(ได้ เข้ าทําดังกล่าวนันจะเหมาะสมและเป็
8
นประโยชน์ กับ
ลูกค้ าหรื อไม่) ทังนี
8 8 แม้ วา่ ลูกค้ าอาจได้ รับข้ อมูล หรื อได้ รับการสื(อสารจากบริ ษัทฯ เกี(ยวกับธุรกรรมใดๆ ลูกค้ าก็มิได้ ใช้ ดลุ พินิจ
หรื อตัดสินใจเข้ าทําธุรกรรมใดๆ จากข้ อมูลหรื อการสื(อสารของบริ ษัทฯ ดังกล่าวนันเพี
8 ยงปั จจัยเดียว หรื อถือว่าข้ อมูล หรื อการ
สื(อสารดังกล่าว จะถือเป็ นคําปรึ กษาด้ านการลงทุนหรื อคําแนะนําเพื(อการลงทุนใดๆ ต่อลูกค้ า นอกจากนีล8 กู ค้ ารับทราบว่า
การที(บริ ษัทฯ ให้ ข้อมูล หรื อสื(อสารกับลูกค้ าใดๆ เกี(ยวกับธุรกรรมใดๆ นัน8 บริ ษัทฯ มิได้ ดําเนินการเพื(อยืนยัน หรื อเป็ นการ
ชักชวนเพื(อให้ ลูกค้ าเข้ าทําธุรกรรมกับบริ ษัทฯ ภายใต้ เอกสารธุรกรรมใดๆ ที(เกี( ยวข้ อง นอกจากนี ล8 ูกค้ ายืนยันว่าลูกค้ ามี
ความสามารถ ความรู้ และความเข้ าใจ ถึงข้ อตกลง เงื(อนไขต่างๆ รวมทังความเสี
8
(ยงของธุรกรรมต่างๆ (ไม่ว่าโดยลูกค้ าเอง
หรื อจากการได้ รับคําปรึกษาจากผู้เชี(ยวชาญที(เกี(ยวข้ องของลูกค้ า)
การบอกเลิกธุรกรรมและผลของการบอกเลิกธุรกรรม
15.1 เว้ นแต่จะได้ มีการกําหนดไว้ เป็ นการเฉพาะในข้ อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้ องกับธุรกรรมแต่ละประเภท ธุรกรรมระหว่างบริ ษัทฯ
และลูกค้ าจะมีผลสิ 8นสุดลงเมื(อ
(ก) เกิดกรณีเหตุแห่งการผิดนัดใดๆ เกิดขึน8 ตามข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 หรื อตามที(ระบุไว้ ในข้ อกําหนดเพิ(มเติมที(
เกี( ยวข้ องกับธุรกรรมแต่ละประเภท และบริ ษัทฯ ใช้ สิทธิ ในการบอกเลิกธุรกรรมใดๆ ทัง8 นี 8 บริ ษัทฯ มีสิทธิ บอกเลิก
ธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ(ง หรื อทุกธุรกรรมที(บริ ษัทฯ ได้ เข้ าทํากับลูกค้ าภายใต้ เอกสารธุรกรรมที(เกี(ยวข้ องทังหมด
8
หรื อ
(ข) คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ(งส่งหนังสือแจ้ งบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ(ง หรื อทุกธุรกรรม ถึงคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งเป็ น
เวลาอย่างน้ อย 14 (สิบสี() วัน
15.2 การบอกเลิกธุรกรรมจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินการใดๆ ที(ได้ ดําเนินการไปโดยชอบแล้ ว หรื อที(ไม่สามารถเพิกถอนได้
และกํ าลังอยู่ในระหว่างดําเนิ นการก่อนหน้ าที(จะได้ รับหนังสือแจ้ งบอกเลิกธุรกรรม โดยลูกค้ ายังคงต้ องผูกพันดําเนินการ
ดังกล่าวต่อไป และรับผิดชอบต่อผลแห่งการดําเนินการดังกล่าว (รวมถึงความรับผิด การชดใช้ ภาระหนี 8ต่างๆ หรื อค่าใช้ จ่าย
ใดๆ ที(เกี(ยวข้ อง)
15.3 การบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ(งภายใต้ เอกสารธุรกรรม จะไม่เป็ นการปลดหน้ าที(คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดจากภาระผูกพันที(มีอยู่
หรื อความรับผิดใดๆ (รวมถึงความรับผิดซึง( เป็ นผลมาจากการละเมิด) ตามข้ อกําหนดของเอกสารธุรกรรมใดๆ ที(เกี(ยวข้ อง ซึ(ง
ได้ เกิดขึ 8นก่อนหน้ านัน8 จนกว่าจะได้ มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทังหมดและชํ
8
าระเงินจนครบถ้ วนแล้ ว
15.4 เมื(อธุรกรรมใดๆ สิ 8นสุดลง บริ ษัทฯ มีสิทธิดงั นี 8
(ก) ชําระและปิ ดบัญชีใดๆ หรื อทังหมดของลู
8
กค้ าที(ลกู ค้ าซื 8อไว้ หรื อที(บริ ษัทฯ ได้ ยึดถือไว้ เพื(อลูกค้ า หรื อที(ลกู ค้ ามีอยู่กับ
บริ ษัทฯ ในบัญชีใดๆ ที(เกี(ยวกับธุรกรรมที(ได้ สิ 8นสุดลงนัน8 ทังนี
8 8 โดยบริ ษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้ าสําหรับการ
ดําเนิ นการดังกล่าว และเรี ยกร้ องให้ ลูกค้ าชําระเงินทัง8 หมดจนครบถ้ วน พร้ อมทัง8 ดอกเบีย8 ทัง8 หมดที(ลูกค้ าเป็ นหนี 8
ภายใต้ บญ
ั ชีที(เกี(ยวกับธุรกรรมที(ได้ สิ 8นสุดลงนันๆ
8
(ข) นําเงินที(ได้ จากการขาย การชําระบัญชีใดๆ หรื อการจําหน่ายทรัพย์สินในบัญชีอื(นใดที(ลกู ค้ ามีอยูก่ บั บริ ษัทฯ ที(เกี(ยวกับ
ธุรกรรมที(ได้ สิ 8นสุดลงนัน8 มาชําระหนี 8ทังหมดที
8
(ถึงกําหนดชําระแล้ วหรื อถูกถือว่าถึงกําหนดชําระโดยพลัน ซึง( ลูกค้ าต้ อง
ชําระให้ แก่บริ ษัทฯ
(ค) กําหนดให้ หนี 8ภายใต้ ธุรกรรมที(สิ 8นสุดลงดังกล่าวนันถึ
8 งกําหนดชําระทันที และให้ คสู่ ญ
ั ญามีสิทธิดําเนินการหักกลบลบ
หนีส8 ําหรับหนีร8 ะหว่างบริ ษัทฯ และลูกค้ าทังหมดภายใต้
8
ธุรกรรมที(สิ 8นสุดลงดังกล่าว โดยให้ ดําเนินการหักกลบลบหนี 8
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ตามเงื(อนไขที(กําหนดในข้ อ ….† ของข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 และเงื(อนไขภายใต้ เอกสารธุรกรรมที(เกี(ยวข้ องกับ
ธุรกรรมดังกล่าว และเมื(อคู่สญ
ั ญาดําเนินการหักกลบลบหนี 8แล้ ว ให้ จํานวนเงินที(ได้ หกั กลบลบหนี ก8 ันแล้ วนัน8 ถื อว่า
ได้ รับการชําระและปลดภาระหนีส8 ินในการชําระเงินระหว่างกันจากการหักกลบลบหนีด8 งั กล่าว และให้ ค่สู ญ
ั ญาที(มี
หน้ าที(ชําระเงินในจํานวนที(เหลือ ชําระเพียงจํานวนเงินสุทธิที(พึงต้ องชําระต่อคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(ง เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาทัง8
สองฝ่ ายจะตกลงกันเป็ นอย่างอื(น
16.

17.

18.

19.

คําบอกกล่ าว
16.1 จดหมาย คําบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที(บริ ษัทฯ จัดส่งให้ แก่ลูกค้ าตามที(อยู่ หรื อที(อยู่สําหรั บจดหมายอิเล็กทรอนิ ก ส์
(Email Address) ของลูกค้ า ซึง( ลูกค้ าได้ แจ้ งไว้ กบั บริษัทฯ และ/หรื อจัดส่งให้ แก่ลกู ค้ าตามวิธีการอื(นใดที(บริ ษัทฯ เห็นสมควร
ตามที(อยู่ หรื อที(อยูส่ ําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที(ลกู ค้ าได้ แจ้ งต่อบริ ษัทฯ ให้ ถือว่าได้ สง่ ให้ แก่ลกู ค้ าโดย
ชอบแล้ ว แม้ วา่ สถานที(อยูข่ องลูกค้ ามีการเปลี(ยนแปลง หรื อถูกรื อ8 ถอน ถูกทิ 8งร้ าง หรื อไม่มีผ้ รู ับ หรื อมีผ้ อู ื(นรับไว้ แทน หรื อเจ้ า
พนักงานแจ้ งว่าหาที(อยู่ไ ม่พบ ซึ(งในกรณี ดังกล่าว ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ ถื อว่าลูกค้ า ได้ รับ จดหมาย คําบอกกล่าว หรื อ
เอกสารใดๆ โดยชอบแล้ ว
16.2 ในกรณีที(ลกู ค้ าเปลี(ยนแปลงหรื อแก้ ไขที(อยู่ หรื อที(อยูส่ ําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ของลูกค้ า ซึง( ได้ แจ้ งไว้
กับบริ ษัทฯ ตามข้ อ 16.1 ลูกค้ าจะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบเป็ นหนังสือหรื อด้ วยวิธีการอื(นใดตามที(บริ ษัทฯ กําหนดโดยทันที
การแก้ ไขเพิ$มเติม
17.1 เว้ นแต่จะได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอื(นในเอกสารธุรกรรมที(เกี(ยวข้ อง ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ เป็ นดุลพินิจของบริ ษัทฯ ในการแก้ ไข
เพิ(มเติมข้ อกําหนดในเอกสารธุรกรรมได้ โดยบริ ษัทฯ จะต้ องส่งคําบอกกล่าวให้ แก่ลกู ค้ าตามวิธีการที(บริ ษัทฯ เห็นสมควร
อย่างน้ อย 14 (สิบสี()วันล่วงหน้ าก่อนวันที(บริ ษัทฯ จะทําการแก้ ไขเพิ(มเติมข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 ทังนี
8 8 (ก) หากการ
แก้ ไขเพิ(มเติมดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขเพื(อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ให้ ถือว่าลูกค้ าได้ ยินยอมในการแก้ ไขเพิ(มเติมดังกล่าวเมื(อคํา
บอกกล่าวดังกล่าวได้ สง่ ถึงลูกค้ า และ (ข) หากเป็ นการแก้ ไขเพิ(มเติมในกรณีอื(นนอกจากที(กําหนดในข้ อ (ก) ข้ างต้ นให้ ถือว่า
หากลูกค้ าไม่มีหนังสือโต้ แย้ งคัดค้ านการแก้ ไขเพิ(มเติมอย่างสมเหตุสมผล ดังกล่าวมายังบริ ษัทฯ ก่อนวันที(บริ ษัทฯ จะทําการ
แก้ ไขเพิ(มเติมตามระยะเวลาที(กําหนดข้ างต้ น ให้ ถือว่าลูกค้ าได้ ตกลงยอมรับการแก้ ไขเพิ(มเติมข้ อกําหนดและเงื(อนไขดังกล่าว
17.2 สํ า หรั บ การแก้ ไ ขเพิ( มเติ มคู่มือ และ/หรื อเอกสารชีแ8 จงสํ า หรั บ การทํ า ธุ รกรรม เพื( อให้ เกิ ด ความสะดวก รวดเร็ ว และมี
ประสิทธิ ภาพ ลูกค้ าและ บริ ษัทฯ ตกลงให้ บริ ษัทฯ มีสิทธิ ที(จะแก้ ไขคู่มือ และ/หรื อเอกสารชี 8แจงสําหรับการทําธุรกรรมใดๆ
เพื(อให้ เป็ นไปตามที(กฎหมายกํ าหนด หรื อเพื(อให้ เหมาะสมกับการทําธุรกรรมแต่ละประเภทที(เกี( ยวข้ อง ทัง8 นี 8 บริ ษัทฯ จะ
ประกาศรายละเอียดของคูม่ ือและ/หรื อเอกสารชี 8แจงสําหรับการทําธุรกรรมที(ได้ แก้ ไขเพิ(มเติมไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ และให้
ถือว่าลูกค้ าได้ รับทราบคูม่ ือ และ/หรื อเอกสารชี 8แจงที(แก้ ไขดังกล่าวแล้ วนับแต่วนั ที(บริ ษัทฯ ประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ใน
กรณีที(การแก้ ไขดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขเพื(อให้ เป็ นไปตามที(กฎหมายกําหนด หรื อเพื(อให้ เป็ นไปตามการแก้ ไขของกฎหมาย ให้
คู่มือและ/หรื อเอกสารชี 8แจงที(แก้ ไขดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับทันทีที( บริ ษัทฯ ประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ในกรณีการแก้ ไข
อื(นๆ หากลูกค้ าไม่ได้ คดั ค้ านภายในระยะเวลา 15 (สิบห้ า) วัน นับแต่วนั ที(บริ ษัทฯ ประกาศบนเว็บไซต์ หรื อลูกค้ ายังคงเข้ าทํา
ธุรกรรม หรื อใช้ บริ การของบริ ษัท ฯ ต่อไป ให้ ถือว่าลูกค้ าได้ ตกลงยอมรั บการแก้ ไขเพิ( มเติ มคู่มือ และ/หรื อเอกสารชี แ8 จง
ดังกล่าว
17.3 บริ ษัทฯ จะส่งข้ อกําหนดในเอกสารธุรกรรมที(ได้ แก้ ไขเพิ(มเติมดังกล่าวให้ แก่ลกู ค้ า ไม่ว่าลูกค้ าจะได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมที(มี
การแก้ ไขเพิ(มเติมข้ อกําหนดดังกล่าวนันกั
8 บบริ ษัทฯ หรื อไม่
การแยกส่ วน และกรณีท$ ีข้อความในเอกสารธุรกรรมขัดแย้ งกัน
ความไม่ส มบูร ณ์ หรื อ ความไม่ส ามารถบังคับ ใช้ ข องข้ อ ตกลงใดๆ ให้ มี ผ ลเฉพาะส่ว นที( ไ ม่ส ามารถบัง คับ ได้ หรื อ ไม่ส มบูรณ์
ดังกล่า ว โดยไม่มีผ ลกระทบต่อการบังคับ ใช้ แ ละความสมบูรณ์ ข องข้ อตกลงในส่ว นอื( น ของข้ อกํา หนดและเงื( อนไขฉบับ นี 8
การเปิ ดเผยข้ อมูล
19.1 ลูก ค้ า ตกลงและยิ นยอมให้ บริ ษัท ฯ เปิ ดเผยข้ อมูล เกี( ย วกับลูกค้ า บัญ ชี เพื( อการทํา ธุ รกรรมของลูก ค้ า บัญ ชี ก องทุนใดๆ
ที( ล ูก ค้ า มี หรื อ จะมี อยู่กับ บริ ษั ท หลัก ทรั พย์ จัด การกองทุน ใดๆ และธุ รกรรมต่า งๆ ภายใต้ เอกสารธุ รกรรม หรื อ ธุรกรรม
ของลูก ค้ าตามธุ รกิ จหลัก ทรั พย์ อื(นๆ ที( บ ริ ษั ท ฯ ได้ รับ และเก็ บรั กษาไว้ ไม่ว่า ในรู ป แบบใดๆ ตามที( ก ฎหมายกําหนดให้ แก่
หน่ ว ยงานที(กํา กับ ดูแ ลบริ ษั ท ฯ ได้ นอกจากนี 8 ลูก ค้ า ตกลงยิน ยอมให้ บ ริ ษั ท ฯ เปิ ดเผยข้ อ มูล ดังกล่า วให้ แ ก่ผ้ ูส อบบัญ ชี
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20.

หรื อ ที( ป รึ ก ษาที(เ กี( ย วข้ อ งของบริ ษั ท ฯ เพื( อ วัต ถุป ระสงค์ ใ นการบริ ห ารความเสี(ย งของบริ ษั ท ฯ หรื อ ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ในเครื อ
หรื อบริ ษั ท ที( เกี( ย วข้ องกับ บริ ษัท ฯ หรื อตัว แทนของบริ ษัท ฯ หรื อบริ ษั ท คู่สัญญากับบริ ษัท ฯ เพื( อการวิ เคราะห์ และบริ การ
สิ น เชื( อ จัด ฐานข้ อ มูล เก็ บ รวบรวมสถิ ติก ารให้ บ ริ ก าร พัฒ นาบริ ก าร หรื อ การส่ง เสริ ม การขายของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใน
เครื อหรื อบริ ษั ท ที( เกี( ยวข้ องกับบริ ษัท ฯ รวมทัง8 การเปิ ดเผยข้ อมูล ตามที( กฎหมายกํา หนดไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย หรื อ
กฎหมายต่างประเทศ หากเกี( ย วข้ องกับบริ ษัท ฯ รวมถึ งคํา สั(งศาล องค์ ก ร หรื อหน่ วยงานใดๆ ที( บ ริ ษั ทฯ มี ภ าระผูกพันที(
จะต้ อ งให้ ข้ อ มูล ดัง กล่า ว (ไม่ว ่า ในปั จ จุบ ัน หรื อ ในอนาคต) ซึ(ง รวมถึ ง แต่ไ ม่จํา กัด เฉพาะการเปิ ดเผยข้ อ มูล ตาม
กฎหมายภาษี ข องประเทศสหรั ฐอเมริ ก า (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) หรื อกฎหมายอื( น ใดที(
มี ล ัก ษณะเช่น เดีย วกัน ซึ(ง บริ ษั ท ฯ มี ห รื อ อาจมีข้ อ ผูก พัน ใดๆ ที( จ ะต้ องดํา เนิ น การเปิ ดเผยข้ อ มูล ดังกล่า ว อี ก ทัง8 ลูก ค้ า
ตกลงยิ น ยอมให้ บ ริ ษั ท ฯ เปิ ดเผยข้ อมูล ดังกล่า วให้ แ ก่ ตัว แทน บริ ษั ท ย่อย บริ ษั ท ร่ ว มของบริ ษัท ฯ หรื อบริ ษัท ภายนอก
ที( บ ริ ษั ท ฯ จัด จ้ า งเพื( อ ให้ บ ริ ก ารแก่บ ริ ษั ท ฯ เพื( อ วัต ถุป ระสงค์ ใ นการให้ บ ริ ก ารของบริ ษั ท ภายนอก รวมถึง เพื(อ การ
ดํา เนิ น การตรวจสอบหรื อจัด ทํา รายงานตามที( กํา หนดในกฎหมายภาษี ข องประเทศสหรั ฐอเมริ ก า (Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA))
19.2 นอกเหนือจากข้ อตกลงยินยอมเกี(ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที(กําหนดในข้ อ 19.1 ลูกค้ าตกลงจะดําเนินการทุกวิถีทางเพื(อ
จัดให้ มี แจ้ ง และจะส่งมอบหรื อจัดให้ มีการส่งมอบบรรดาข้ อมูลและเอกสารทัง8 หมดที(เกี(ยวข้ องกับการดําเนินการเกี( ยวกับ
ธุรกรรมใดๆ ตามที(ร้องขอโดยบริ ษัทฯ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญา
ซื 8อขายล่วงหน้ า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี หน่วยงานกํากับดูแล หรื อบุคคลที(มีสิทธิ ร้อง
ขอข้ อมูลหรื อเอกสารดังกล่าวแก่บริ ษัทฯ ทังนี
8 8 เพื(อประโยชน์ในการป้องกันและยับยังการกระทํ
8
าอันไม่เป็ นธรรมหรือพฤติกรรม
การลงทุนหรื อทําธุรกรรมที(ไม่เหมาะสม
การเปิ ดเผยข้ อมูลของลูกค้ าตามที(กําหนดในวรรคก่อนและในข้ อ 19.1 ให้ ข้อมูลของลูกค้ าดังกล่าวหมายรวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพียง
(ก) ข้ อมูลที(สามารถระบุความมีตวั ตนที(แท้ จริ งของลูกค้ าและผู้รับประโยชน์จากการทําธุรกรรมของลูกค้ าทุกรายทุกทอด
(ข) วัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรมของลูกค้ า
(ค) ข้ อมูลเกี(ยวกับการทําธุรกรรมของลูกค้ า ไม่ว่าการทําธุรกรรมดังกล่าวจะกระทําผ่านบริ ษัทฯ หรื อไม่ก็ตาม ในกรณีที(
ลูก ค้ า ทํ าธุ รกรรมเกี( ยวกับสัญ ญาซื อ8 ขายล่ว งหน้ า ให้ รวมถึ งข้ อมูลเกี( ย วกับการซือ8 ขายสิ นค้ า ของสัญญาซือ8 ขาย
ล่วงหน้ าที(ลกู ค้ าซื 8อขายด้ วย
(ง)
ในกรณี ที( ลูก ค้ า เป็ นผู้ดํ าเนิ น การสั(งซื อ8 ขายเพื( อบุคคลอื(น หลายรายหรื อหลายทอดผ่ านบัญ ชี แ บบไม่เปิ ดเผยชื(อ
(Omnibus Account) ลูกค้ าตกลงยินยอมที(จะแจ้ ง จัดหา จัดทําและให้ ข้อมูลตาม (ก) ถึง (ค) ของบุคคลอื(นซึ(งเป็ น
ลูกค้ าที(แท้ จริ งทุกรายและทุกทอด ทังนี
8 8 เฉพาะที(ลกู ค้ ารู้หรื อควรรู้เนื(องจากการเป็ นผู้ดําเนินการเช่นนัน8
พร้ อมทังจั
8 ดทําคําชี 8แจงเพื(ออธิ บายรายละเอียดเกี(ยวกับข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่ บริ ษัทฯ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สํานักหัก
บัญชี หน่วยงานกํากับดูแล หรื อบุคคลที(มีสิทธิ ร้องขอข้ อมูลหรื อเอกสารดังกล่าวในกรณี ที(บริ ษัทฯ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
กํ ากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรั พย์ ตลาดสัญญาซือ8 ขายล่วงหน้ า ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ นายทะเบียน
หลักทรั พย์ สํานักหักบัญชี หน่วยงานกํากับดูแล หรื อบุคคลที(มีสิทธิ ร้องขอข้ อมูลหรื อเอกสารดังกล่าวได้ มีการร้ องขอ หรื อ
เพื(อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที(หน่วยงานดังกล่าวกําหนด
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
20.1 ลูก ค้ า ตกลงจะชํ าระค่าธรรมเนี ยมที( เกี( ย วข้ องทัง8 หลาย รวมถึ งค่า บริ การในอัตราที( บริ ษัทฯ กํ า หนดในเอกสารธุรกรรมที(
เกี(ยวข้ อง หรื อตามที(บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบเป็ นครัง8 คราวไป โดยค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนนัน8 ให้ รวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียงจํานวนเงินที(บริ ษัทฯ พึงต้ องชําระให้ แก่ตลาดหลักทรั พย์ ตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์
สํ า นัก หัก บัญชี ห รื อหน่ วยงานกํ ากับดูแ ลอื( น ๆ และลูก ค้ า ตกลงชํ า ระเงิ น ประเมิ น เงิ น เรี ย กเก็ บ ภาษี แ ละอากรแสตมป์ที(
เกี(ยวข้ อง และค่าใช้ จ่ายอื(นๆ ที(เกี(ยวข้ องหรื อเกี(ยวเนื(องกับหรื อเกิดขึน8 จากข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8ซึ(งบริ ษัทฯ เข้ าทําใน
นามของลูก ค้ า และค่า ใช้ จ่า ยทางกฎหมายทัง8 หมดที( เกิ ด ขึน8 กับ บริ ษั ท ฯ ในการบังคับ ภาระผูก พัน ใดๆ ของลูก ค้ า ตาม
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21.

ข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8 ทังนี
8 8 เว้ นแต่จะตกลงกันเป็ นอย่างอื(น โดยลูกค้ าตกลงชําระค่าธรรมเนียมให้ บริ ษัทฯ ตามวิธีการ
เงื(อนไข และระยะเวลาที(บริ ษัทฯ กําหนด
20.2 ลูกค้ าต้ องชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที(กําหนดในข้ อ 20.1 ให้ แก่บริ ษัทฯ ทันที โดยจะต้ องชําระเป็ นเงินที(สามารถโอน
ต่อไปได้ โดยไม่มีข้อจํากัด การชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยให้ กบั บริ ษัทฯ จะต้ องชําระให้ กบั บริ ษัทฯ ณ ที(อยูข่ องบริ ษัทฯ
และภายในระยะเวลาและวิธีการที(บริ ษัทฯ แจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบ ทังนี
8 8 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยจะต้ องไม่มีการหักหรื อหัก ณ
ที(จา่ ยใดๆ
20.3 หากลูกค้ าไม่ชําระเงินจํานวนใดให้ แก่บริ ษัทฯ เมื(อถึงกําหนด บริ ษัทฯ มีสิทธิคิดดอกเบี 8ยบนจํานวนเงินที(ค้างชําระได้ ในอัตรา
ที(บริ ษัทฯ ได้ ตกลงไว้ กับลูกค้ า และในกรณีที(ไม่มีการตกลงกันดังกล่าว ให้ อตั ราดอกเบี 8ยผิดนัดชําระหนีข8 องลูกค้ าเป็ นอัตรา
เท่ากับอัตราที(บริ ษัทฯ แจ้ งต่อลูกค้ าครั ง8 ล่าสุดโดยให้ บริ ษัทฯ มีดุลพินิจในการกํ าหนดอัตราดอกเบี 8ยผิ ดนัดดังกล่าวเท่าที(
กฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้ องอนุญาต ทังนี
8 8 ในการคํานวณดอกเบี 8ยดังกล่าว ให้ คิดตามจํานวนวันที(ถดั จากวันที(กําหนด
ชําระตามวิธีปฏิบตั ิที(เป็ นมาตรฐานทางธนาคารและให้ คํานวณโดยนับจากวันที(ถึงกําหนดชําระเงินจํานวนดังกล่าวจนถึงวันที(
บริ ษัทฯ ได้ รับชําระเงินจากลูกค้ าจนครบถ้ วน
20.4 คําบอกกล่าวชําระหนีห8 รื อคําบอกกล่าวใดๆ ของบริ ษัทฯ ที(ลงนามโดยกรรมการ ผู้จดั การ พนักงาน ตัวแทนหรื อผู้แทนที(มี
อํานาจของบริ ษัทฯ ที(ระบุจํานวนเงินที(ถึงกําหนดต้ องชําระโดยลูกค้ า ให้ ถือเป็ นหลักฐานเบื 8องต้ นของคําบอกกล่าวชําระหนี 8
หรื อคําบอกกล่าวใดๆ ของบริ ษัทฯ ที(ถกู ต้ อง
20.5 ในกรณี ที(บริ ษัทฯ มีหน้ าที(ตามกฎหมาย (ไม่ว่าในหรื อต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงกฎหมายภาษี ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) รวมทังข้
8 อผูกพัน หรื อข้ อสัญญาใดๆ ที(บริ ษัทฯ ได้ เข้ าทํา
กับหน่วยงานของรัฐ (ทัง8 ในและต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงกฎหมายภาษี ของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA)) ที(จะต้ องหักภาษี หรื อหักเงินจากจํานวนเงินใดๆ หรื อการชําระเงินใดๆ ที(บริ ษัทฯ
จะต้ องชําระให้ แก่ลกู ค้ า ลูกค้ าตกลงให้ บริ ษัทฯ มีสิทธิ ดําเนินการหักภาษี หรื อหักจํานวนเงินดังกล่าว โดยบริ ษัทฯ จะไม่มี
หน้ าที(รับผิดชอบชดเชยภาษี หรื อจํานวนเงินดังกล่าวให้ แก่ลกู ค้ าเพิ(มเติม
20.6 ในกรณี ที( ลูก ค้ า มี ห น้ า ที( ต ามกฎหมาย (ไม่ว่า ในหรื อต่า งประเทศ) (รวมถึ งแต่ไ ม่จํา กัด เพี ย งกฎหมายภาษี ข องประเทศ
สหรัฐอเมริ กา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) ที(จะต้ องหักภาษี หรื อหักเงินจากจํานวนเงินใดๆ จาก
ค่าธรรมเนียม หรื อการชําระเงินใดๆ ที(ลกู ค้ าจะต้ องชําระให้ แก่บริ ษัทฯ ลูกค้ าจะต้ องแจ้ งให้ แก่บริ ษัทฯ ทราบถึงภาระดังกล่าว
และจะต้ องรับผิดชอบชําระจํานวนเงินในส่วนที(หกั ออกดังกล่าว เพิ(มเติมให้ แก่บริ ษัทฯ เพื(อให้ บริ ษัทฯ ได้ รับชําระเงินเต็ม
จํานวน เสมือนมิได้ มีการหักภาษี หรื อหักจํานวนเงินใดๆ และจะต้ องนําส่งหลักฐานให้ แก่บริ ษัทฯ เพื(อแสดงว่าลูกค้ าได้ ชําระ
ภาษี และนําส่งภาษี ตามกฎหมายที(เกี(ยวข้ องนันแล้
8 ว
20.7 จํานวนเงินและอัตราทังหลายที
8
(ระบุไว้ ในเอกสารธุรกรรมเป็ นจํานวนที(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ(ม (ถ้ ามี) นอกจากนี 8 คูส่ ญ
ั ญาฝ่ าย
ที(ได้ รับการชําระเงินจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งจะต้ องจัดเตรี ยมใบกํากับภาษี ให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งเพื(อเป็ นหลักฐานการ
เรี ยกเก็บภาษี มลู ค่าเพิ(มตามแบบและข้ อความที(กําหนดไว้ ในประมวลรัษฎากร
ข้ อกําหนดอื$นๆ
21.1 ลูกค้ าตกลงที(จะแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบตามวิธีการที(บริ ษัทฯ กําหนด ในกรณีที(มีการเปลี(ยนแปลงข้ อมูลใดๆ ในเอกสารการเปิ ด
บัญชีลกู ค้ าหรื อข้ อมูลใดๆ ที(ลกู ค้ าได้ แจ้ งมายังบริ ษัทฯ ก่อนหน้ านี 8 ทังนี
8 8 ลูกค้ าตกลงและรับทราบว่าในการติดต่อและผูกพัน
ตนระหว่า งลูก ค้ าและบริ ษัทฯ บริ ษั ท ฯ จะยึด ถื อข้ อมูล ใดๆ ซึ(งบริ ษั ท ฯ ถื อว่า ลูก ค้ าได้ ใ ห้ ไ ว้ แ ก่บ ริ ษั ทฯ ในกรณี ที( บริ ษัทฯ
เห็นสมควร บริ ษัทฯ มีสิทธิ ตรวจสอบรายละเอียด และ/หรื อข้ อมูลใดๆ ที(ลกู ค้ าได้ ให้ ไว้ แก่บริ ษัทฯ และ/หรื อข้ อมูลที(เกี(ยวข้ อง
กับบัญชีของลูกค้ า
21.2 ลูกค้ าตกลงยอมรับที(จะปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้ อกําหนด และ วิธีปฏิบตั ิที(บริ ษัทฯ และ/หรื อเจ้ าของข้ อมูลจะกําหนดหรื อได้ แจ้ ง
ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ทังนี
8 8 บริ ษัทฯ อาจแก้ ไขเพิ(มเติมข้ อกําหนดและเงื(อนไขของบริ ษัทฯ ได้ โดยประกาศแก้ ไขเพิ(มเติมไว้
ในเว็บไซต์
21.3 ในการชํ า ระหนี ห8 รื อการดํ า เนิ น การใดๆ ในบัญ ชี ข องลูก ค้ า ให้ ก ระทํ าโดยใช้ เงิ น สกุล บาท ซึ(งเป็ นสกุล เงิ น ที( ถูก ต้ องตาม
กฎหมายของประเทศไทยในขณะนี 8 หรื อสกุลเงินอื(นใดที(บริ ษัทฯ อาจกําหนดเพิ(มเติมในภายหลัง โดยลูกค้ าตกลงและยินยอม
ชําระหนี 8ใดๆ ที(ลกู ค้ ามีอยูก่ บั ทางบริ ษัทฯ ตามวิธีการ เงื(อนไข และภายในระยะเวลาที(บริ ษัทฯ กําหนด
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22.

23.

24.

ในกรณี ที( จ ะต้ อ งดํ า เนิ น การเพื( อ แลกเปลี( ย นเงิ น ระหว่ า งสกุล เงิ น บาทกั บ สกุ ล เงิ น ต่า งประเทศ ลูก ค้ า ตกลงให้ บ ริ ษั ท ฯ
ดําเนิ นการแลกเปลี(ยนเงินตราหรื อใช้ อัตราแลกเปลี(ยนของสถาบันการเงินที(บริ ษัทฯ เป็ นผู้กําหนดได้ ลูกค้ าตกลงยอมรับ
ความเสี(ยงใดๆ ต่อผลขาดทุน ความสูญเสีย หรื อความเสียหาย หรื อค่าใช้ จา่ ยใดๆ อันเป็ นผลมาจากการแลกเปลี(ยนเงินสกุล
หนึ(งไปเป็ นเงินในอีกสกุลหนึ(งที(อาจเกิดขึ 8นในบัญชีของลูกค้ า
21.4 ในกรณีที(ลกู ค้ านําเช็ค และ/หรื อ ตราสารอื(นใด มาวางไว้ แก่บริ ษัทฯ โดยมีเจตนาให้ บริ ษัทฯ นับเป็ นเงินสดนัน8 บริ ษัทฯ จะถือ
ว่าเช็ค และ/หรื อ ตราสารอื(นใดนัน8 เป็ นเงินสดก็ตอ่ เมื(อบริ ษัทฯ สามารถเรี ยกเก็บเงินตามเช็ค และ/หรื อ ตราสารอื(นใดนัน8 ได้
เสียก่อน โดยบริ ษัทฯ จะถือว่าเช็ค และ/หรื อ ตราสารอื(นใดเป็ นเงินสดได้ ในวันที(บริ ษัทฯ สามารถเรี ยกเก็บเงินหรื อขึน8 เงินได้
แล้ ว นอกจากนี 8 ในกรณีที(ลกู ค้ าโอนเงินจากบัญชีของลูกค้ าที(เปิ ดไว้ กบั สถาบันการเงินอื(นมายังบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จะถือว่าเป็ น
เงินสดก็ตอ่ เมื(อการโอนเงินดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์และบริ ษัทฯ ได้ รับเงินนันๆ
8 แล้ วเท่านัน8
21.5 บริ ษัทฯ มีสิทธิยดึ หน่วงหรื อหักกลบลบหนี 8ในเงิน หลักทรัพย์ หลักประกัน และทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้ าที(บริ ษัทฯ ยึดถือไว้ ไม่
ว่าจะเป็ นการยึดถื อไว้ เพื(อเก็ บรั กษาหรื อเพื(อวัตถุประสงค์อื(นก็ ตาม เพื(อใช้ เป็ นหลักประกันและภายใต้ บงั คับของสิทธิ ยึด
หน่วงทัว( ไปเพื(อประโยชน์ของบริ ษัทฯ หรื อเพื(อหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (ทังในและต่
8
างประเทศ) ทังนี
8 8 จนกว่าลูกค้ าจะชําระหนี 8
ให้ แก่บริ ษัทฯ จนครบถ้ วน
21.6 ในกรณีที(บญ
ั ชีของลูกค้ าไม่มีการทํารายการ และ/หรื อมีทรัพย์สิน และ/หรื อหลักทรัพย์ และ/หรื อหลักประกัน ในบัญชีของ
ลูกค้ าไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื(อนไขที(บริ ษัทฯ กําหนด บริ ษัทฯ มีสิทธิ เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรั กษาบัญชี
ตามอัตราที(บริ ษัทฯ กําหนดเป็ นคราวๆ โดยลูกค้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทฯ มีอํานาจหักเงินจากบัญชีของบริ ษัทเพื(อลูกค้ าหรื อ
บัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริ ษัทฯ (ตามแต่กรณี ) ทัง8 นี 8 เว้ นแต่ลูกค้ าจะได้ ชําระค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวให้ แก่
บริ ษัทฯ ภายใน 14 (สิบสี() วัน นับจากที(ได้ รับแจ้ งจากบริ ษัทฯ ถึงการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมนัน8 หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถหัก
เงินหรื อลูกค้ าไม่ชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายใน 14 (สิบสี() วัน นับจากที(ได้ รับแจ้ งจากบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ อาจใช้ ดลุ พินิจที(
จะปิ ดบัญชีใดๆ ของลูกค้ า โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบ และในกรณีที(ทรัพย์สินของลูกค้ าที(เหลือเป็ นเงินสด (หลังจาก
หักค่าทําธุรกรรม ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จา่ ยอื(นๆ รวมถึงหนี 8สินที(มีอยูก่ บั บริ ษัทฯ จนครบถ้ วนแล้ ว) บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน
การคืนเงินสดดังกล่าวโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีของลูกค้ า หรื อโดยเช็ค (แล้ วแต่กรณี) ตามที(ลกู ค้ าได้ แจ้ งไว้ กบั บริ ษัทฯ ทังนี
8 8
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเนื(องมาจากการดําเนินการดังกล่าวข้ างต้ น (หากมี)
การสละสิทธิ
การที( ล ูก ค้ า หรื อ บริ ษั ท ฯ ไม่ไ ด้ เ รี ย กให้ คู่ส ัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ(ง ปฏิ บ ัติ ต ามเอกสารธุ ร กรรม หรื อ เรี ย กให้ คู่ส ัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ(ง
ปฏิ บ ัติ ต ามเอกสารธุร กรรมล่า ช้ า ไม่ถื อ เป็ นการสละสิ ท ธิ หรื อ การได้ รั บ การชดใช้ หรื อ สละซึ(ง ข้ อ กํ า หนดใดๆ ในเอกสาร
ธุ รกรรม
การโอนสิทธิ
ข้ อ กํา หนดและเงื( อ นไขฉบับ นี เ8 ป็ นประโยชน์ แ ละผูก พัน บริ ษั ท ฯ ลูก ค้ า รวมถึ ง ผู้ รั บ โอนและผู้ สื บ สิ ท ธิ ข องบริ ษั ท ฯ และลูก ค้ า
อย่า งไรก็ ตาม ลูก ค้ า จะโอนหรื อจําหน่ าย สิ ท ธิ หน้ า ที( แ ละ/หรื อภาระผูก พันตามข้ อกําหนดและเงื( อนไขมิ ไ ด้ หากไม่ไ ด้ รับความ
ยิ น ยอมเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรจากบริ ษั ท ฯ ก่ อน และการโอนที(ขัด กับ ข้ อกํา หนดนี จ8 ะไม่มีผ ลสมบูรณ์
กฎหมายที$ใช้ บังคับและอนุญาโตตุลาการ
24.1 ข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8ให้ ใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย
24.2 ในกรณีที(มีข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างบริ ษัทฯ และลูกค้ าซึ(งเกิดขึน8 จากหรื อเกี(ยวข้ องกับข้ อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 8
รวมถึงข้ อกํ าหนดเพิ( มเติ มของธุ รกรรมแต่ละประเภท คู่สัญญาทัง8 สองฝ่ ายตกลงว่าบริ ษัทฯ หรื อลูกค้ าอาจยื(นคํา ร้ องต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เพื(อขอให้ มีการชี 8ขาดข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการแล้ วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที(กฎระเบียบ
ที(เกี(ยวข้ องประกาศกําหนด โดยส่งคําบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งล่วงหน้ า
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-ข้ อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมื!อลูกค้ าและบริ ษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนี$เท่ านั$ น-

1.

2.

3.

ข้ อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการแต่ งตัง2 ตัวแทน/นายหน้ าซือ2 ขายหลักทรั พย์ ด้วยเงินสด
ข้ อความเบีอ2 งต้ น
1.1 ข้ อกําหนดเพิ(มเติมนีท8 ําขึ 8นเพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้ าที( ข้ อรับรอง ข้ อปฏิบตั ิตา่ งๆ ที(เป็ นการเฉพาะที(เกี(ยวกับการให้ บริ การ
เป็ นตัวแทน/นายหน้ าซื 8อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
1.2 ข้ อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการแต่ งตัง2 ตัวแทน/นายหน้ าซือ2 ขายหลักทรั พย์ ด้วยเงินสดฉบับนี 2 จะใช้ บังคับระหว่ าง
บริ ษัทฯ และลู กค้ าทันที เมื$ อ (ก) ลู กค้ ามี คําสั$ งซื อ2 ขายหลั กทรั พ ย์ ม ายั งบริ ษัทฯ ไม่ ว่าจะด้ วยวิ ธี ทางโทรศั พ ท์
อิ นเทอร์ เน็ ต หรื อผ่ านทางเจ้ าหน้ าที$ของบริ ษัทฯ และ (ข) บริ ษัทฯ ตอบรั บ การให้ บ ริ การแก่ ลูกค้ าไม่ ว่าจะใน
รู ปแบบที$เป็ นลายลักษณ์ อักษรหรื อไม่ ก็ตาม โดยลูกค้ ายอมรั บและตกลงผูกพันตามตามเงื$อนไขในข้ อกําหนดและ
เงื$อนไขเกี$ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่ างๆ ที$เกี$ยวข้ อง
ทัง2 นี 2 บริ ษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้ บริ การ หากบริ ษัทฯ พบว่ าลูกค้ าไม่ มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา
ธุ รกรรม หรื อการให้ บ ริ การของบริ ษัทฯ อาจขั ด หรื อแย้ งต่ อกฎหมาย หรื อด้ วยเหตุ อ$ ื นใดแล้ วแต่ ดุลพิ นิจของ
บริ ษัทฯ โดยลูกค้ าไม่ มีสิทธิเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทฯ รั บผิดต่ อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้ บริ การ
ของบริ ษัทฯ เว้ นแต่ กรณีท$ เี กิดขึน2 โดยการจงใจหรื อประมาทเลินเล่ อของบริ ษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรื อ
ผู้แทนของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะรั บผิดชอบเพียงเท่ าที$ความเสียหายที$เกิดขึน2 จริ ง
1.3 ข้ อกํ าหนดเพิ(มเติมเกี( ยวกับการแต่งตัง8 ตัวแทน/นายหน้ าซือ8 ขายหลักทรั พย์ ด้วยเงินสดนี 8 ซึ(งต่อไปจะเรี ยกว่า “ข้ อกําหนด
เพิ$มเติมเกี$ยวกับการแต่ งตัง2 ตัวแทน/นายหน้ าซือ2 ขายหลักทรั พย์ ” รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้ อง เป็ นส่วนหนึ(งของ
เอกสารธุรกรรม ตามที(ได้ นิยามไว้ ในข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงินที(ลกู ค้ าได้ ตกลงทํากับบริ ษัทฯ
(“ข้ อกําหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน”)
คําจํากัดความ
2.1 เว้ นแต่จะได้ มีการนิ ยามไว้ เป็ นการเฉพาะในข้ อกํ าหนดและเงื(อนไขเกี( ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน คําดังต่อไปนี ใ8 ห้ มี
ความหมายตามที(ได้ นิยามไว้ ดงั ต่อไปนี 8
(ก) “ซือ2 ” ให้ หมายความรวมถึง การจองซื 8อหลักทรัพย์ด้วย
(ข) “บั ญ ชี ซื อ2 ขายหลั ก ทรั พ ย์ ” หรื อ Securities Trading Account หมายถึ ง บัญ ชี ซือ8 ขายหลัก ทรั พย์ ที( ลูก ค้ า เปิ ดกับ
บริ ษัทฯ ไม่วา่ จะเป็ นการซื 8อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์ เน็ตหรื อไม่ก็ตาม
(ค) “หลักทรั พย์ ” หมายถึง หลักทรัพย์ตามประเภทที(ระบุไว้ ในพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และให้ หมายความรวมถึงแต่ไม่จํากัด
เฉพาะตราสารหนีอ8 ื(นๆ หรื อหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม และตราสารหรื อสิทธิ อื(นใดตามที(กําหนด
ไว้ ในหรื อที(ได้ รับอนุญาตตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้ อง ทังนี
8 8 คําว่า “หลักทรัพย์” ให้
หมายรวมถึงหลักทรัพย์ที(อยูใ่ นระหว่างการออกและเสนอขาย ดอกผล เงินปั นผลและสิทธิอื(นๆ ของหลักทรัพย์นนๆ
ั 8 ด้ วย
(ง) “เอกสารกองทุนรวม” หมายถึง คูม่ ือผู้ลงทุน หนังสือชี 8ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือชี 8ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ
ข้ อมูลภาษี หรื อเงื(อนไข ภาระและประโยชน์ ทางภาษี ที(เกี(ยวข้ อง และ/หรื อเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวกับหรื อใช้ ในการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนที(บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนที(เกี(ยวข้ องได้ จดั ทําขึ 8นแล้ วรวมถึงรายละเอียดในใบคําสัง( ซื 8อ ขายคืน
และ/หรื อสับเปลี(ยนหน่วยลงทุน
การแต่ งตัง2
3.1 ลูกค้ าตกลงแต่งตังและมอบอํ
8
านาจให้ บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทน และ/หรื อ นายหน้ าโดยชอบด้ วยกฎหมายของลูกค้ า รวมทังให้
8 มี
อํานาจแต่งตังตั
8 วแทนช่วง ในการดําเนินการใดๆ ที(เกี(ยวกับหลักทรัพย์ในทุกกรณีไม่วา่ ในหรื อนอกตลาดหลักทรัพย์ ซึง( รวมถึง
การซื 8อขาย การจําหน่าย จ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรื อรับมอบหลักทรัพย์ หรื อการดําเนินการเกี(ยวกับหลักประกัน
ตลอดจนทําการชําระเงินค่าซื 8อหลักทรัพย์ รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ชําระและรับชําระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และ
ค่าใช้ จา่ ยใดๆ อันเกี(ยวกับการซื 8อขายหลักทรัพย์ การจําหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรื อรับมอบหลักทรัพย์ของ
ลูกค้ า การรับและ/หรื อการปฏิบตั ิตามคําสัง( ของลูกค้ าไม่วา่ ด้ วยวาจา หรื อลายลักษณ์อกั ษร และคําสัง( อื(นใดที(เกี(ยวข้ อง หรื อ
เกี(ยวเนื(องกับการซื 8อขายหลักทรัพย์ในบัญชีซื 8อขายหลักทรัพย์ใดๆ ของลูกค้ าที(ได้ เปิ ดไว้ กบั บริ ษัทฯ ภายในวงเงินซื 8อขาย การ
เปิ ดบัญชีกบั บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนที(เกี(ยวข้ องเพื(อการซื 8อ ขายคืน หรื อสับเปลี(ยนหน่วยลงทุนและรายการต่างๆ ที(
ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 24/77
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เกี(ยวเนื(องกับหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และบริ ษัทฯ ตกลงรับทําการเป็ นตัวแทนและ/หรื อนายหน้ าในการดําเนินการต่างๆ
ข้ างต้ นให้ แก่ลกู ค้ า ภายใต้ ข้อกําหนดและเงื(อนไขที(ระบุไว้ ในข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน รวมถึง
ข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตังตั
8 วแทน/นายหน้ าซื 8อขายหลักทรัพย์ฉบับนี 8
3.2 ลูกค้ าตกลงให้ สัตยาบันและยอมรั บที(จะผูกพันในการใดๆ ที(บริ ษัทฯ และ/หรื อตัวแทนช่วงได้ กระทําไปในฐานะตัวแทน/
นายหน้ าของลูกค้ าตามข้ อกํ าหนดและเงื(อนไขเกี( ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน รวมถึงข้ อกํ าหนดเพิ(มเติมเกี( ยวกับการ
แต่งตังตั
8 วแทน/นายหน้ าซื 8อขายหลักทรัพย์ฉบับนี 8
3.3 เว้ นแต่จะได้ มีการตกลงระหว่างบริ ษัทฯ และลูกค้ าเป็ นอย่างอื(น ลูกค้ าจะต้ องทําการซื 8อขายหลักทรัพย์หรื อดําเนินการใดๆ
เกี(ยวกับหลักทรัพย์ผ่านทางบัญชีเพื(อการทําธุรกรรมเท่านัน8
การส่ งมอบและการชําระเงิน
4.1 ลูกค้ าตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ให้ บริ ษัทฯ เพื(อการส่งมอบหลักทรัพย์ที(ขาย และลูกค้ าตกลงชําระเงินแก่บริ ษัทฯ เพื(อการชําระ
เงินค่าหลักทรัพย์ที(ซื 8อหรื อยินยอมให้ บริ ษัทฯ หักเงินจากบัญชีของบริ ษัทเพื(อลูกค้ าหรื อบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติกบั
บริ ษัท (ตามแต่กรณี) เต็มตามจํานวนที(ลกู ค้ าจะต้ องชําระเพื(อการชําระเงินค่าหลักทรัพย์ที(ซื 8อ หรื อนําหลักทรัพย์จากบัญชีซื 8อ
ขายหลัก ทรั พย์ ข องลูก ค้ า ไปส่งมอบในกรณี ที( ลูก ค้ า สั(งขายหลัก ทรั พย์ ดังกล่า ว เพื( อให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถทํ า การส่งมอบ
หลักทรั พย์และชําระเงินค่าซือ8 หลักทรั พย์ได้ ตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ หรื อหน่วยงานกํ ากับดูแลที(เกี( ยวข้ องโดย
ลูกค้ าตกลงรับทราบว่าการดําเนินการดังกล่าวจะเป็ นไปตามข้ อกําหนด ระยะเวลา และเงื(อนไขที(บริ ษัทฯ กําหนด และบริ ษัทฯ
จะไม่ดําเนินการชําระราคาค่าซื 8อขายหลักทรัพย์เป็ นบางส่วน (Partial Settlement)
4.2 ในกรณี ที(ลูกค้ าไม่สามารถจัดหาหลักทรั พย์ มาส่งมอบให้ แก่บริ ษัทฯ เพื(อการส่งมอบหลักทรั พย์ เมื(อมีการขายหลักทรั พย์
หรื อไม่ส ามารถชํ า ระเงิ น สํ า หรั บ หลัก ทรั พย์ ที( ซือ8 ตามหลัก เกณฑ์ ที( กํ า หนดไว้ ข้ อ 4.1 ข้ า งต้ น บริ ษั ท ฯ มี สิ ท ธิ ดํ า เนิ น การ
ดังต่อไปนี 8
(ก) ในกรณีของการขายหลักทรัพย์ บริ ษัทฯ มีสิทธิดําเนินการซื 8อหลักทรัพย์เพื(อการส่งมอบตามราคาที(บริ ษัทฯ เห็นสมควร
และเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวจากบัญชีของบริ ษัทเพื(อลูกค้ าหรื อบัญชีธนาคาร
เพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติกบั บริ ษัท (ตามแต่กรณี) แล้ วดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์เพื(อปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของลูกค้ า
และนํ าเงินที(ได้ รับมานัน8 เครดิตเข้ าในบัญชีของบริ ษัทเพื( อลูกค้ าหรื อบัญชีธนาคารเพื( อตัดบัญชี อัตโนมัติกับ บริ ษั ท
(ตามแต่กรณี) หรื อบริ ษัทฯ อาจดําเนินการยืมหลักทรัพย์ในนามของลูกค้ าเพื(อส่งมอบและเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จา่ ยที(เกิดขึ 8นเนื(องจากการยืมหลักทรัพย์หรื อการจัดหาหลักประกัน หรื อบริ ษัทฯ อาจดําเนินการยืมหลักทรัพย์ใดๆ
ในบัญชีซื 8อขายหลักทรัพย์ ทังนี
8 8 ในการดําเนินการดังกล่าวบริ ษัทฯ มีสิทธิ ดําเนินการได้ โดยไม่ต้องแจ้ งหรื อบอกกล่าว
ให้ ลกู ค้ าทราบ หรื อขอรับความยินยอมจากลูกค้ า
(ข) ในกรณีของการซื 8อหลักทรัพย์ บริ ษัทฯ มีสิทธิ ยอมรับการส่งมอบหลักทรัพย์ และเรี ยกเก็บเงินจากบัญชีของบริษัทเพื(อ
ลูกค้ าหรื อบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริ ษัท (ตามแต่กรณี) เต็มตามจํานวนที(ลกู ค้ าจะต้ องชําระสําหรับ
ค่าใช้ จ่ายใดๆ อันเนื(องมาจากหลักทรัพย์ที(ลกู ค้ าซื 8อไว้ โดยบริ ษัทฯ อาจดําเนินการขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวในราคาที(
บริ ษัทฯ เห็นสมควร และนําเงินที(ได้ รับเครดิตเข้ าในบัญชีของบริ ษัทเพื(อลูกค้ าหรื อบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติ
กับบริ ษัท (ตามแต่กรณี) ทังนี
8 8 ในการดําเนินการดังกล่าวบริ ษัทฯ มีสิทธิ ดําเนินการได้ โดยไม่ต้องแจ้ งหรื อบอกกล่าวให้
ลูกค้ าทราบ หรื อขอรับความยินยอมจากลูกค้ า
ในกรณีดงั กล่าวข้ างต้ น ไม่ว่าจะเป็ นกรณีใดก็ตาม บริ ษัทฯ จะเรี ยกเก็บจากบัญชีของบริ ษัทเพื(อลูกค้ าหรื อบัญชีธนาคารเพื(อ
ตัดบัญชีอตั โนมัติกบั บริ ษัท (ตามแต่กรณี) และสําหรับจํานวนเงินที(ลกู ค้ ายังค้ างชําระอยูน่ นจะถื
ั 8 อว่าเป็ นหนีท8 ี(ถึงกําหนดชําระ
แล้ วในวันนัน8 ซึ(งลูกค้ าต้ องชําระค่าปรับตามอัตราที(ตลาดหลักทรั พย์ กําหนด และดอกเบี 8ยแก่บริ ษัทฯ ตามอัตราดอกเบีย8 ที(
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป โดยบริ ษัทฯ จะคํานวณดอกเบี 8ยไปจนกว่าบริ ษัทฯ จะได้ รับชําระหนี 8ครบถ้ วนแล้ ว
4.3 นอกเหนือไปจากกรณีตามข้ อ 4.1 ในกรณีที(ลกู ค้ าตกลงมอบหมายให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการชําระราคาค่าซื 8อขายหลักทรัพย์ผ่าน
กองทุนรวมโดยให้ บริ ษัทฯ นํ าเงินที(ได้ รับจากการขายหลักทรัพย์ ไปซื 8อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที(ลูกค้ ากําหนดเพื(อการ
บริ หารผลตอบแทน หรื อให้ บริ ษัทฯ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที(ลกู ค้ ากําหนดเพื(อนําเงินไปชําระค่าซือ8 หลักทรั พย์
ของลูกค้ า หรื อในกรณีที(ลกู ค้ ามีหนังสือแจ้ งเปลี(ยนแปลงข้ อมูลเกี(ยวกับกองทุนรวมที(ใช้ ในการชําระค่าซื 8อขายหลักทรัพย์ หรื อ
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5.

มีคําสัง( ในภายหลังตกลงมอบหมายให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการชําระราคาค่าซื 8อขายหลักทรั พย์ผ่านกองทุนรวมดังกล่าว เว้ นแต่
ลูกค้ าจะมีคําสัง( เป็ นอย่างอื(น การชําระค่าซื 8อขายหลักทรัพย์จะเป็ นไปดังต่อไปนี 8
(ก) ในการชําระเงินค่าซื อ8 หลักทรั พย์ ของลูกค้ า ลูกค้ าตกลงมอบหมายให้ บ ริ ษัทฯ ดําเนิ นการขายคืนหน่วยลงทุน ของ
กองทุนรวมที(ลกู ค้ ากําหนด และนําเงินที(ได้ รับมาชําระค่าซื 8อหลักทรัพย์ของลูกค้ า ในกรณีที(เงินที(ได้ รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุนไม่เพียงพอที(จะชําระค่าซื 8อหลักทรัพย์ ลูกค้ าตกลงว่าลูกค้ ายังคงมีภาระผูกพันต้ องชําระค่าซื 8อหลักทรัพย์
ให้ แก่บริ ษัทฯให้ เพียงพอกับมูลค่าหลักทรัพย์ที(ซื 8อทังจํ
8 านวนตามที(กําหนดไว้ ในข้ อ 4.1
(ข) ในกรณีลกู ค้ าขายหลักทรัพย์ ลูกค้ าตกลงมอบหมายให้ บริ ษัทฯ นําเงินที(ได้ รับจากการขายหลักทรัพย์ทงจํ
ั 8 านวนมาซื 8อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที(ลกู ค้ ากําหนด
ในกรณี ที(บริ ษัทหลักทรั พย์ จัด การกองทุนปฏิ เสธคํ าสั(งซื อ8 หรื อขายคืน หน่ว ยลงทุนของกองทุนรวมที(ลูกค้ ากํ า หนด ลูกค้ า
รับทราบว่า บริ ษัทฯ จะดําเนินการชําระราคารายการซื 8อขายหลักทรัพย์ตามที(กําหนดไว้ ในข้ อ 4.1
ลูกค้ าตกลงว่าบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติกับบริ ษัทและบัญชีธนาคารที(ลกู ค้ าใช้ ในการรับชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมที(ลกู ค้ ากําหนดกับบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนต้ องเป็ นบัญชีเดียวกัน ในกรณีที(ตอ่ มาภายหลังลูกค้ า
มีการเปลี(ยนแปลงบัญชีธนาคารที(ลกู ค้ าใช้ ในการรับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที(ลกู ค้ ากําหนดกับบริ ษัท
หลัก ทรั พย์ จัดการกองทุน ลูก ค้ า ต้ องแจ้ งเปลี(ยนแปลงข้ อมูลต่อบริ ษัทฯ เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรเพื( อขอเปลี(ยนแปลงบัญชี
ธนาคารเพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติกบั บริ ษัท ซึ(งการเปลี(ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อเมื(อลูกค้ าได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ ถึงการ
เปลี(ยนแปลงดังกล่าวแล้ วเท่านัน8
ลูกค้ ารับทราบว่าการดําเนินการเพื(อการชําระราคาค่าซื 8อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนรวมโดยวิธีการตามข้ อ 4.3 นี 8 มีคา่ ใช้ จา่ ย
ที(เกี(ยวข้ องอาทิเช่น ค่านายหน้ าซื 8อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมในการซื 8อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อ ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้ จ่ายอื(นๆ ที(เกี( ยวข้ อง (ซึ(งต่อไปนี จ8 ะรวมเรี ยกว่า “ค่ าใช้ จ่ายเกี$ยวกับการดําเนิ นการซือ2 ขายหลักทรั พ ย์ ผ่ าน
กองทุน”) ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทฯ หักเงินในบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติกับบริ ษัทเพื(อชําระค่าใช้ จ่ายเกี(ยวกับ
การดําเนินการชําระราคาค่าซื 8อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนนันได้
8
ในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที(ลกู ค้ ากําหนด หากภายหลังการขายคืนหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนของลูกค้ า
ที(เหลืออยู่มีจํานวนน้ อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนขัน8 ตํ(าที(ผ้ ูถือหน่วยลงทุนต้ องถื อไว้ ตามที(เอกสารกองทุนรวมกําหนด (ถ้ ามี)
ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทฯ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที(ลกู ค้ ากําหนดที(เหลือทังหมดและให้
8
โอนเงินที(ได้ รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้ าบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติกบั บริ ษัทต่อไป
การดําเนินการของบริ ษัทฯ
5.1 ลูกค้ ารับทราบและตกลงว่า บริ ษัทฯ อาจทํารายการเกี(ยวกับหลักทรัพย์ในบัญชีซื 8อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ าได้ ทังในฐานะ
8
ตัวการหรื อในฐานะตัวแทน บริ ษัทฯ มีสิทธิ ที(จะซื 8อหรื อขายหลักทรัพย์ที(บริ ษัทฯ ถืออยู่ และ/หรื อที(บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนและ/
หรื อนายหน้ าของผู้อื(นให้ กบั ลูกค้ าได้
5.2 ลูกค้ ารั บทราบและตกลงว่า ในกรณี ที(เป็ นการสัง( ซือ8 ขายคืน หรื อสับเปลี(ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ การบริ หาร
จัดการของบริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนใดๆ การชําระค่าซื 8อหรื อรั บชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนการอื(นใดที(
เกี(ยวข้ องกับหน่วยลงทุนดังกล่าว ลูกค้ าได้ มอบหมายและแต่งตังบริ
8 ษัทฯ ให้ เป็ นตัวแทนและผู้รับมอบอํานาจของลูกค้ าใน
การกระทําการทังหลายข้
8
างต้ นตามขอบอํานาจที(ระบุไว้ ในหนังสือมอบอํานาจในเรื( องนี 8ถึงบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนที(
เกี(ยวข้ อง ลูกค้ าได้ รับทราบ อ่านและเข้ าใจเอกสารกองทุนรวม และยอมรับว่าการเพิ(ม/ลดทรัพย์สินของกองทุนรวม การคืน
ผลประโยชน์ ของกองทุนรวม การส่งมอบทรั พย์สินของกองทุนรวมและการจัดทําและจัดส่งรายงานต่างๆ ซึ(งเกี( ยวข้ องกับ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทังกรณี
8
อื(นๆ จะต้ องอยู่ภายใต้ ข้อกําหนดและเงื(อนไขของเอกสารกองทุนรวมด้ วย ลูกค้ าได้
รั บทราบและเข้ าใจคําเตือนและการเปิ ดเผยในเรื( องต่างๆ เช่น ความเสี(ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสี(ยงในการ
ลงทุนของกองทุนรวม หรื อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เป็ นต้ น และตกลงยินยอมผูกพันตนและปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและ
เงื(อนไขของเอกสารกองทุนรวมดังกล่าวทุกประการ
ลูกค้ ารับทราบว่าการซื 8อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนหนึ(งๆ อาจ
ไม่สามารถดําเนินการได้ ในกรณีที(ลกู ค้ าและบุคคลที(มีสว่ นเกี(ยวข้ องกับลูกค้ าได้ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกินกว่าหนึ(งใน
สามของจํานวนหน่วยลงทุนที(จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
8
นรวม หรื อเกินกว่าหลักเกณฑ์ตามที(กฎหมายกําหนด
5.3 ลูกค้ าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื(อนไข และวิธีการในการซื 8อขายหน่วยลงทุนตามที(บริ ษัทฯ ประกาศ
กําหนดเป็ นครัง8 คราวไป
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รายงานการเปิ ดเผยความเสี$ยง
รายงานฉบับนีจ8 ดั เตรี ยมขึน8 เพื(อช่วยให้ ท่านมีความเข้ าใจถึงความเสี(ยงที(อาจเกิดขึน8 จากการทําธุรกรรมซื 8อขายหลักทรั พย์ (รวมถึง
การขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง) และท่านควรเข้ าใจในภาระภาษี ที(เกิดขึน8 จากการเข้ าทําธุรกรรมดังกล่าวครบถ้ วนดีแล้ ว
ทัง8 นี 8 ในกรณี ที(ท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านควรปรึ กษาที(ปรึ กษาทางกฎหมาย ธุรกิ จ และภาษี เกี( ยวกับการทําธุรกรรมซือ8 ขายหลักทรัพย์
ดังกล่าว
โดยการเข้ าทําข้ อกํ าหนดและเงื(อนไขเกี( ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน รวมถึงข้ อกํ าหนดเพิ(มเติ มเกี( ยวกับการแต่งตัง8 ตัว แทน/
นายหน้ าซือ8 ขายหลักทรั พย์ ด้วยเงินสด ถื อว่าลูกค้ าได้ รับทราบและเข้ าใจในข้ อความที(ปรากฏในรายงานฉบับนี 8 ก่อนที(จะเริ( มทําการซือ8 ขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ แหล่งกลางซื 8อขายหลักทรัพย์อื(นใด
ในการซื 8อขายหลักทรัพย์อาจมีความเสี(ยงสูง เนื(องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ และความเสี(ยงในเรื( องของการขาดทุนก็
เป็ นสิ(งที(เป็ นสาระสําคัญ ทํานองเดียวกับราคาของหลักทรัพย์ ซึ(งมีความผันผวน และอาจทําให้ ราคาหลักทรั พย์ตัวใดตัวหนึ(งไม่มีมลู ค่าเลย
ดังนัน8 ท่านจึงต้ องพร้ อมที(จะรับความเสี(ยงนี 8 นอกจากนี 8 ท่านควรเข้ าทํารายการซื 8อขายต่อเมื(อท่านได้ เข้ าใจถึงลักษณะและขอบเขตของสิทธิ
ภาระผูกพัน และความเสี(ยงที(เกี(ยวข้ องอย่างครบถ้ วนเสียก่อน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ซงึ( ท่านไม่สามารถที(จะใช้
สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ ได้ หลังวันที(หมดอายุ นอกจากนี 8 ท่านควรต้ องพิจารณาด้ วยว่ารายการซือ8 ขายนันๆ
8 เหมาะสมกับท่าน
หรื อไม่อย่างไร โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การลงทุนและสถานะทางการเงินของท่านเอง รวมทัง8 ควรปรึ กษาที(ปรึ กษาทางกฎหมายธุรกิจ
และภาษี ของท่านก่อนทําธุรกรรมซื 8อขายหลักทรัพย์ใดๆ อีกทังท่
8 านได้ รับทราบถึงลักษณะความเสี(ยงต่างๆ อันอาจเกิดได้ จากการขายหลักทรัพย์
โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง เช่น ความผันผวนขึน8 ลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์ ความเสี(ยงอันอาจเกิด
จากการเปลี(ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที(เกี(ยวข้ องต่างๆ กับธุรกรรมการยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์และการขายหลักทรัพย์โดยไม่
มีหลักทรัพย์ในครอบครองนี 8
สําหรับบุคคลต่างด้ าวที(ถือหุ้นที(กําหนดให้ คนไทยเป็ นผู้ถือและคนไทยที(ถือหุ้นที(กําหนดให้ บคุ คลต่างด้ าวเป็ นผู้ถือนัน8 บุคคลดังกล่าว
อาจไม่มีสิทธิ ในการลงทะเบียนเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ‚ในหุ้นดังกล่าวในนามของตนได้ ทังนี
8 8 ขึน8 อยู่กับสัดส่วนการถือกรรมสิทธิ‚ ของบุคคลต่างด้ าว
ของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์นนๆ
ั 8 และในกรณีที(ห้ นุ นันไม่
8 ได้ ลงทะเบียนในชื(อของบุคคลดังกล่าว บุคคลดังกล่าวก็จะไม่มีสิทธิได้ รับประโยชน์ ใดๆ
จากผู้ออกหลักทรัพย์นนั 8 อันได้ แก่ เงินปั นผล และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เป็ นต้ น และสําหรับบุคคลที(กระทําการใดๆ เพื(อประโยชน์ ของ
บุคคลต่างด้ าวในการรับสิทธิดงั กล่าวอาจได้ รับโทษทางอาญา และหากท่านเป็ นบุคคลต่างด้ าวที(ถือหุ้นที(กําหนดให้ คนไทยเป็ นผู้ถือ หรื อเป็ นคน
ไทยที(ถือหุ้นที(กําหนดให้ บคุ คลต่างด้ าวเป็ นผู้ถือ ท่านต้ องยอมรับถึงบรรดาความเสี(ยงทังหมดที
8
(อาจเกิดขึน8 จากการถือครองหุ้นดังกล่าว อีกทัง8
ต้ องยอมรั บด้ วยว่า ไม่ว่ากรณี ใดก็ตาม บริ ษัทหลักทรั พย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด ไม่สามารถช่วยเหลือท่านไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ
เพื(อให้ ทา่ นได้ มาซึง( สิทธิใดๆ ในหุ้นดังกล่าวจากผู้ออกหลักทรัพย์
นอกจากนี 8 บรรดาทรั พย์ สินและมูลค่าของทรั พย์ สินในบัญชีของท่านนัน8 จะไม่ได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้ วยสถาบัน
คุ้มครองเงินฝากหรื ออยูภ่ ายใต้ การคุ้มครองจากหน่วยงานรัฐบาลอื(นใด หรื อการประกันภัยใดๆ
สําหรับผู้ถือบัญชีมาร์ จิ 8น (ระบบเครดิตบาลานซ์) นอกเหนือจากความเสี(ยงข้ างต้ น ท่านได้ รับแจ้ งและรับทราบถึงเรื(องดังต่อไปนี 8
การกู้ยืมเงินเพื(อการลงทุน ถือได้ วา่ เป็ นการดําเนินการอย่างหนึ(งเพื(อเพิ(มผลทางการเงิน วิธีการที(จะทําให้ ได้ รับกําไรจาก
การเพิ(มผลทางการเงินนัน8 ผลตอบแทนที(ได้ รับจากการลงทุนดังกล่าวจะต้ องสูงกว่าต้ นทุนของเงินที(ก้ ูยืมมา นอกจากนี 8
กลวิธีในการเพิ(มผลทางการเงินก็อาจทําให้ เกิดผลกําไรหรื อขาดทุนในการลงทุนก็ได้ ทังนี
8 8 หากต้ องการผลตอบแทนทาง
การเงินสูงมากเท่าใด ความเป็ นไปได้ ที(จะเกิดผลกําไรหรื อผลขาดทุนก็จะยิ(งเพิ(มมากขึ 8นเท่านัน8
มูลค่าของหลักทรัพย์ที(วางเป็ นหลักประกัน จะถูกทําการปรับปรุ งให้ เป็ นปั จจุบนั ตามราคาปิ ดของหลักทรัพย์นัน8 ๆ ซึง( การ
ปรับปรุงมูลค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าวอาจจะส่งผลให้ อํานาจซื 8อของท่านเพิ(มขึ 8นหรื อลดลงได้
รายงานฉบับนี 8 มิได้ จดั ทําขึ 8นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื(อเปิ ดเผยบรรดาความเสี(ยงและแง่มมุ ที(เป็ นสาระสําคัญทังหมดที
8
(เกี(ยวข้ องกับการ
ทําธุรกรรมซื 8อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรื อแหล่งกลางซื 8อขายหลักทรัพย์อื(นใด
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-ข้ อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมื!อลูกค้ าและบริ ษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนี$เท่ านั$ น-

1.

2.

ข้ อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการแต่ งตัง2 ตัวแทนซือ2 ขายสัญญาซือ2 ขายล่ วงหน้ า
ข้ อความเบือ2 งต้ น
1.1 ข้ อกําหนดเพิ(มเติมนี 8ทําขึ 8นเพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้ าที( ข้ อรับรอง ข้ อปฏิบตั ิตา่ งๆ ที(เป็ นการเฉพาะที(เกี(ยวกับการให้ บริ การ
เป็ นตัวแทนซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าที(บริ ษัทฯ จะให้ บริ การแก่ลกู ค้ า
1.2 ข้ อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการแต่ งตัง2 ตัวแทนซือ2 ขายสัญญาซือ2 ขายล่ วงหน้ าฉบับนี 2 จะใช้ บังคับระหว่ างบริ ษัทฯ
และลูกค้ า ทันที เมื$อ (ก) ลูกค้ ามีคําสั$งซือ2 ขายสัญญาซือ2 ขายล่ วงหน้ ามายังบริ ษัทฯ ไม่ ว่าจะด้ วยวิธีทางโทรศัพท์
อินเทอร์ เน็ ต หรื อผ่ านทางเจ้ าหน้ าที$ของบริ ษัทฯ และ (ข) บริ ษัทฯ ตอบรั บการให้ บริ การแก่ ลูกค้ าไม่ ว่าจะใน
รู ปแบบที$เป็ นลายลักษณ์ อักษรหรื อไม่ ก็ตาม โดยลูกค้ ายอมรั บและตกลงผูกพันตามเงื$อนไขในข้ อกําหนดและ
เงื$อนไขเกี$ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่ างๆ ที$เกี$ยวข้ อง
ทัง2 นี 2 บริ ษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้ บริ การ หากบริ ษัทฯ พบว่ าลูกค้ าไม่ มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา
ธุ รกรรม หรื อการให้ บริ การของบริ ษัทฯ อาจขัดหรื อแย้ งต่ อกฎหมาย หรื อด้ วยเหตุ อ$ ืนใดแล้ วแต่ ดุ ลพิ นิจ ของ
บริ ษัทฯ โดยลูกค้ าไม่ มีสิทธิเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทฯ รั บผิดต่ อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้ บริ การ
ของบริ ษัทฯ เว้ นแต่ กรณีท$ เี กิดขึน2 โดยการจงใจหรื อประมาทเลินเล่ อของบริ ษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรื อ
ผู้แทนของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะรั บผิดชอบเพียงเท่ าที$ความเสียหายที$เกิดขึน2 จริ ง
1.3 ข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี( ยวกับการแต่งตัง8 ตัวแทนซือ8 ขายสัญญาซือ8 ขายล่วงหน้ านี 8 ซึ(งต่อไปจะเรี ยกว่า “ข้ อกําหนดเพิ$มเติม
เกี$ยวกับการแต่ งตัง2 ตัวแทนซือ2 ขายสัญญาซือ2 ขายล่ วงหน้ า” รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้ อง เป็ นส่วนหนึ(งของเอกสาร
ธุ รกรรม ตามที( ไ ด้ นิ ย ามไว้ ใ นข้ อกํ า หนดและเงื( อนไขเกี( ย วกับ การให้ บ ริ ก ารด้ า นการเงิ น ที( ลูก ค้ า ได้ ต กลงทํ า กับ บริ ษั ท ฯ
(“ข้ อกําหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน”)
คําจํากัดความ
2.1 เว้ นแต่จะได้ มีการนิ ยามไว้ เป็ นการเฉพาะในข้ อกํ าหนดและเงื(อนไขเกี( ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน คําดังต่อไปนี ใ8 ห้ มี
ความหมายตามที(ได้ นิยามไว้ ดงั ต่อไปนี 8
(ก) “การซือ2 ขายสัญญาซือ2 ขายล่ วงหน้ า” หมายถึง การซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า การจับคู่คําสัง( ซื 8อและคําสัง( ขาย
ซึง( ดําเนินการโดยบริ ษัทฯ และได้ รับการยืนยันจากตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าและสํานักหักบัญชี
(ข) “จํ า นวนการถื อ ครองสั ญ ญาซื อ2 ขายล่ ว งหน้ าสู ง สุ ด ” (Position Limit) หมายถึ ง จํ า นวนฐานะสัญ ญาซื อ8 ขาย
ล่วงหน้ าแบบหนึ(งแบบใดหรื อหลายแบบรวมกันที(ลกู ค้ าพึงถือครองหรื อที(ลกู ค้ าพึงมีภาระหนีส8 ิน ตลอดจนมีคําสัง( ซื 8อ
ขายสัญญาซือ8 ขายล่วงหน้ าที(ยังไม่ได้ มีการส่งมอบหรื อชําระเงินหรื อที(ลูกค้ าพึงมีภาระหน้ าที(ความรั บผิ ดชอบโดย
ประการอื(นต่อบริ ษัทฯ ได้ ตามที(บริ ษัทฯ กําหนด ไม่ว่าจะอยู่ในรู ปของการกําหนดจํานวนการถือครองสัญญาซื 8อขาย
ล่วงหน้ าสูงสุดเป็ นมูลค่าตัวเงินหรื อจํานวนของสัญญาซือ8 ขายล่วงหน้ าสูงสุดที(ถือครองได้ โดยให้ อยู่ในดุลพินิจของ
บริ ษัทฯ ในการกําหนดจํานวนการถือครองสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าสูงสุดดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
(ค) “ฐานะสัญญาซือ2 ขายล่ วงหน้ า” หมายถึง ภาระผูกพันหรื อสิทธิ ของบุคคลหนึ(งอันเนื(องมาจากการซื 8อขายสัญญาซื 8อ
ขายล่วงหน้ า ณ เวลาใดเวลาหนึ(ง
(ง) “ทรั พ ย์ สินของลู กค้ า” หมายถึง ทรั พย์ สินอย่างหนึ(งอย่างใดหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ซ8 ึ(งบริ ษัทฯ ยอมรั บให้ เป็ น
ทรัพย์สินของลูกค้ า และเท่าที(กฎหมายที(เกี(ยวข้ องอนุญาตให้ เป็ นทรัพย์สินของลูกค้ า
(1) ทรัพย์สินที(บริ ษัทฯ ได้ รับมาหรื อมีไว้ เพื(อเป็ นหลักประกันหรื อประกันในการปฏิบตั ิตามสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าที(
ลูกค้ าได้ ซื 8อขายไว้
(2) กําไรหรื อสิทธิประโยชน์อื(นใดของลูกค้ าอันเนื(องมาจากการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าของลูกค้ า
(3) ใบรับของคลังสินค้ า ใบตราส่งหรื อตราสารอื(นใดที(แสดงสิทธิในทรัพย์สินที(บริ ษัทฯ ถือไว้ เพื(อลูกค้ า เพื(อประโยชน์
ในการส่งมอบหรื อเนื(องมาจากการรับมอบสินค้ าตามสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าของลูกค้ า
(4) เงินสด หลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื(นที(บริ ษัทฯ ได้ รับจากลูกค้ าเพื(อการชําระราคาสินค้ าที(จะรับมอบตามสัญญาซื 8อ
ขายล่วงหน้ าของลูกค้ า หรื อที(บริ ษัทฯ ได้ รับไว้ เพื(อลูกค้ าอันเนื(องมาจากการส่งมอบสินค้ าตามสัญญาซือ8 ขาย
ล่วงหน้ าของลูกค้ า
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3.

(5) เงินที(เหลือจากการขายหลักทรั พย์ ของลูกค้ าที(บริ ษัทฯ ถื อไว้ เพื(อลูกค้ า อันเนื( องมาจากการผิ ดข้ อกํ าหนดและ
เงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน รวมถึงข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตังตั
8 วแทนซื 8อขายสัญญาซื 8อ
ขายล่วงหน้ าฉบับนี 8ของลูกค้ า
(6) ทรัพย์สินอื(นใดที(มีสภาพคล่องตามที( ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
(จ) “ล้ างฐานะสัญญาซือ2 ขายล่ วงหน้ า” (Close Out) หมายถึง การปลดสิทธิและภาระหน้ าที(ตามสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า
ที(มีอยู่ให้ หมดไปโดยการเข้ าทําความตกลงขึ 8นใหม่เพื(อเป็ นการล้ างผลของสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ านัน8 ซึ(งรวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียง การเข้ าทําสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าขึ 8นใหม่ซึ(งมีผลในทางตรงกันข้ าม หรื อโดยวิธีการอื(นใดตามที(สํานักหัก
บัญ ชี กํ า หนด ทัง8 นี 8 ไม่รวมถึ งการส่งมอบและการชํ าระเงิ น ที(ถึ งกํ าหนดชํ า ระแล้ ว ซึ(งคู่สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ( งต้ อง
ดําเนินการกับคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งในการล้ างฐานะสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าดังกล่าว
(ฉ) “เวลาปิ ดทําการซือ2 ขายภาคปกติ” หมายถึง เวลาปิ ดทําการซือ8 ขายสัญญาซือ8 ขายล่วงหน้ าภาคบ่าย (Afternoon
Session) ตามที(ตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ ากําหนด
(ช) “หลั กประกั น” (Margin) หมายถึง หลักประกันในรู ปของเงินสด พันธบัตรรัฐบาล ตั‡วเงินคลัง หรื อทรั พย์ สินอื(นใด
ตามที( ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ เป็ นหลักประกันในการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
เพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตังตั
8 วแทนซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ านี 8ของลูกค้ า ซึง( บริ ษัทฯ ได้ ยอมรับให้ เป็ นหลักประกัน
และเท่าที(กฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้ องอนุญาตให้ เป็ นหลักประกัน
(ซ) “หลักประกันเริ$ มต้ น” (Initial Margin) หมายถึง จํานวนหลักประกันขัน8 ตํ(าที(ลกู ค้ าต้ องวางไว้ หรื อมอบให้ เพื(อการซื 8อ
ขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า ในอัตราและมูลค่าที(บริ ษัทฯ กําหนด ทังนี
8 8 การกําหนดอัตราและมูลค่าของหลักประกัน
เริ( มต้ นดังกล่าวให้ อยูใ่ นดุลพินิจของบริ ษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
(ฌ) “หลั ก ประกั น รั ก ษาสภาพ” (Maintenance Margin) หมายถึ ง จํ า นวนหลัก ประกั น ขั น8 ตํ( า ที( ลูก ค้ า ต้ อ งดํ า รงไว้
ตลอดเวลาเพื(อการซือ8 ขายสัญญาซือ8 ขายล่วงหน้ า ในอัตราและมูลค่าที(บริ ษัทฯ กําหนด ทังนี
8 8 การกําหนดอัตราและ
มูลค่าของหลักประกันรักษาสภาพดังกล่าวให้ อยูใ่ นดุลพินิจของบริ ษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
การรั บทราบและความเข้ าใจของลูกค้ า
ลูกค้ ารับทราบและเข้ าใจว่า
3.1 ในกรณี ที( บ ริ ษั ท ฯ ให้ ข้ อมูล คํ า ปรึ ก ษาหรื อคํ า แนะนํ า ใดๆ บริ ษั ท ฯ ไม่ไ ด้ ใ ห้ คํ า ยื น ยัน คํ า รั บ รองหรื อรั บ ประกัน เกี( ย วกับ
ผลตอบแทน ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการลงทุน ความเหมาะสมหรื อความเสี(ยงที(เกี(ยวกับการลงทุน ความถูกต้ องครบถ้ วน
ของข้ อมูลหรื อคําแนะนําที(ให้ ดงั กล่าว หรื อผลทางภาษี จากการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า ลูกค้ ารับทราบและเข้ าใจว่า
(ก) การให้ คําปรึ กษาของบริ ษัทฯ นัน8 เป็ นการให้ คําปรึ กษาที(เกี(ยวกับการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าของลูกค้ าที(มีกับ
บริ ษัทฯ และมีวตั ถุประสงค์เพื(อให้ ลกู ค้ าสามารถประเมินการลงทุนและตัดสินใจลงทุนด้ วยตนเองเท่านัน8
(ข) ลูกค้ าไม่ได้ ยึดถือหรื ออาศัยข้ อมูล คําแนะนําหรื อการสื(อสารใดๆ ของบริ ษัทฯ ในลักษณะเป็ นคําปรึ กษาที(เกี(ยวกับการ
ลงทุนหรื อคําแนะนําให้ เข้ าทําสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า
(ค) ข้ อมูลที(ให้ แก่ลกู ค้ ารายอื(นๆ อาจแตกต่างไปจากคําปรึกษาที(ให้ แก่ลกู ค้ า และ
(ง) ข้ อมูล ดังกล่า วอาจไม่ส อดคล้ องกับ ข้ อ มูล การลงทุน เพื( อประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ เองหรื อการลงทุน ของกรรมการ
พนักงาน ตัวแทนหรื อผู้แทนของบริ ษัทฯ
3.2 บริ ษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรื อผู้แทนของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อยหรื อ บริ ษัทในเครื อแห่งใดแห่งหนึ(งของบริ ษัทฯ (ถ้ ามี)
อาจมีฐานะสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า และอาจมีความประสงค์ที(จะเข้ าทําการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าซึง( เป็ นสัญญาตาม
รายการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าที(บริ ษัทฯ ดําเนินการในนามของลูกค้ า ในกรณีดงั กล่าว บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบ
และขอรับความยินยอมจากลูกค้ า
3.3 บริ ษัทฯ อาจโอนบัญชีของลูกค้ าไปยัง
(ก) บัญชีอื(นของลูกค้ า (ถ้ ามี) ทังนี
8 8 ไม่วา่ บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ดําเนินการหรื อจัดการบัญชีของลูกค้ าดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
(ข) บัญชีของบริ ษัทฯ หรื อ
(ค) บัญชีของตัวแทนซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ ารายอื(นซึ(งเป็ นสมาชิกของตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าและสํานักหัก
บัญชี โดยให้ เป็ นไปตามกฎหมาย หรื อตามข้ อตกลงอื(น หรื อคําสั(งที(ลกู ค้ าได้ ให้ ไว้ ในกรณี ตามข้ อ (ค) นี ใ8 ห้ บริ ษัทฯ
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3.4

3.5

3.6

หลุดพ้ นจากภาระหน้ าที(ของบริ ษัทฯ ตามข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน รวมถึงข้ อกําหนด
เพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตังตั
8 วแทนซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าฉบับนี 8 เมื(อได้ มีการโอนบัญชีของลูกค้ า
ภายใต้ บงั คับของกฎหมาย บริ ษัทฯ อาจมีดลุ พินิจที(จะพิจารณาไม่รับการโอนหรื อจัดสรรสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าที(ตวั แทนซื 8อ
ขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ ารายอื(นจะได้ โอนหรื อจัดสรรให้ แก่บริ ษัทฯ ซึ(งหากบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาตัดสินใจยอมรับการโอน
หรื อการจัดสรรสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าดังกล่าว จากตัวแทนซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ ารายอื(น ให้ สญ
ั ญาซื 8อขายล่วงหน้ า
รายการนัน8 ๆ มีผลผูกพันลูกค้ าในทันทีที(บริ ษัทฯ ได้ รับการโอนหรื อจัดสรรสัญญาซือ8 ขายล่วงหน้ าดังกล่าวเพื(อการส่งมอบ
และ/หรื อการชําระเงิน ไม่ว่าจะได้ มีการยืนยันจากลูกค้ าแล้ วหรื อไม่ก็ตาม ทัง8 นี 8 บริ ษัทฯ ไม่จําต้ องรั บผิ ดในบรรดาความ
เสียหาย ต้ นทุน ค่าใช้ จ่าย หรื อความเสียหายใดๆ ที(เกิดขึน8 จากการโอนหรื อจัดสรรสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าดังกล่าว เว้ นแต่
เป็ นกรณีที(เกิดขึ 8นจากการจงใจหรื อความประมาทเลินเล่อของบริ ษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรื อผู้แทนของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ อาจดําเนินการ หรื อมีคําสัง( ให้ บคุ คลภายนอกดําเนินการเกี(ยวกับสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าและการซื 8อขายสัญญาซื 8อ
ขายล่วงหน้ าในตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าในนามของลูกค้ า และบริ ษัทฯ อาจแบ่งค่าธรรมเนี ยมหรื อจํานวนเงินอื(นๆ ที(
เกี( ย วข้ องกับสัญญาซื อ8 ขายล่วงหน้ าและการซื อ8 ขายสัญ ญาซือ8 ขายล่วงหน้ าให้ กับบุค คลดังกล่า ว ตามที( บริ ษัทฯ เห็นว่า
เหมาะสมและเท่าที(กฎหมายอนุญาต โดยบริ ษัทฯ รวมทังกรรมการ
8
พนักงาน ตัวแทนหรื อผู้แทนของบริ ษัทฯ ไม่จําต้ องรับผิดต่อ
ลูกค้ าสําหรับการกระทําหรื อการงดเว้ นกระทําใดๆ ของบุคคลภายนอกที(จดั การแทนลูกค้ า เว้ นแต่เป็ นกรณีที(เกิดขึ 8นจากการ
จงใจหรื อความประมาทเลินเล่อของบริ ษัทฯ ซึ(งเกี( ยวกับการจัดจ้ าง การมอบหมายหรื อมีคําสั(งต่อบุคคลภายนอกในการ
จัดการแทนลูกค้ าดังกล่าว
ลูกค้ าไม่มีความสัมพันธ์ โดยตรงกับตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าหรื อสํานักหักบัญชีแต่อย่างใด และการซื 8อขายสัญญาซื 8อ
ขายล่วงหน้ าจะดําเนินการผ่านทางบริ ษัทฯ ทังนี
8 8 ไม่ว่าในการเข้ าทํารายการซื 8อขายสัญญาซือ8 ขายล่วงหน้ านัน8 บริ ษัทฯ ได้
กระทําการตามคําสัง( เพื(อหรื อในนามของลูกค้ า

3.7

4.

ลูกค้ าได้ รับเอกสารดังต่อไปนีจ8 ากบริ ษัทฯ และรับรองว่าบริ ษัทฯ ได้ อธิบายถึงความเสี(ยงที(อาจเกิดขึ 8นจากการซื 8อขายสัญญา
ซื 8อขายล่วงหน้ าแล้ ว
(ก) เอกสารเปิ ดเผยข้ อมูล ความเสี( ย ง (Risk Disclosure Statement) หรื อ เอกสารเปิ ดเผยข้ อมูล ความเสี( ย งเฉพาะ
(Product Risk Disclosure Statement) ที(บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําตามที(กฎหมายกําหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องส่งให้ แก่ลกู ค้ าตาม
พ.ร.บ. สัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า และกฎหมายที(เกี(ยวข้ อง
(ข) เอกสารชี 8แจงการเปิ ดบัญชีเพื(อการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า
3.8 เพื(อประโยชน์ ในการจัดส่งเอกสารหรื อรายงานใดๆ การคํานวณมูลค่าฐานะสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าด้ วยการปรั บมูลค่าให้
สอดคล้ องกับมูลค่าตลาดที(เป็ นจริ ง การคํานวณมูลค่าหลักประกัน การเรี ยกและวางหลักประกัน หรื อการอื(นใดอันจําเป็ นต่อ
การปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน รวมถึงข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตังตั
8 วแทน
ซือ8 ขายสัญญาซือ8 ขายล่วงหน้ าฉบับนี 8 และ/หรื อ กฎหมายและกฎระเบียบที(เกี( ยวข้ อง คู่สัญญาตกลงให้ ถือว่าการซือ8 ขาย
สัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าที(เกิดขึ 8นหลังเวลาปิ ดทําการซื 8อขายภาคปกติ เป็ นการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าที(เกิดขึ 8นในวันทํา
การถัดไป
จํานวนการถือครองสัญญาซือ2 ขายล่ วงหน้ าสูงสุด (Position Limit)
4.1 บริ ษัทฯ มีสิทธิ ที(จะกําหนดจํานวนการถือครองสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าสูงสุดสําหรับสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าแบบหนึ(งแบบใด
หรื อหลายแบบรวมกัน ที(ลกู ค้ าอาจก่อหนีแ8 ละภาระผูกพันต่อบริ ษัทฯ ในระยะเวลาใดๆ ในดุลพินิจของบริ ษัทฯ ทังนี
8 8 บริ ษัทฯ
มีดลุ พินิจแต่เพียงผู้เดียวที(จะกําหนดหรื อเปลี(ยนแปลงจํานวนการถือครองสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าสูงสุด ในเวลาใดก็ได้ โดย
ไม่จําเป็ นต้ องได้ รับความยินยอมจากลูกค้ าหรื อบอกกล่าวแก่ลกู ค้ าเป็ นการล่วงหน้ า ทังนี
8 8 การกําหนดจํานวนการถือครอง
สัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าสูงสุดของลูกค้ าดังกล่าว ไม่เป็ นการจํากัดความรับผิดของลูกค้ าที(เกิดขึน8 จริ งภายใต้ ข้อกําหนดและ
เงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงินหรื อที(เกี(ยวเนื(องกับข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตังตั
8 วแทนซื 8อขายสัญญาซื 8อ
ขายล่วงหน้ านี 8
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4.2

5.

6.

ลูกค้ าตกลงว่ามูลค่าของหนี 8และภาระผูกพันทังหมดที
8
(ลกู ค้ าอาจก่อขึ 8นหรื อมีอยูก่ บั บริ ษัทฯ ภายใต้ ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับ
การแต่งตังตั
8 วแทนซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าฉบับนี 8 ไม่วา่ สําหรับสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าแบบหนึ(งแบบใดหรื อหลายแบบ
รวมกันจะต้ องไม่เกินจํานวนการถือครองสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าสูงสุด
4.3 บริ ษัทฯ จะคํานวณมูลค่าฐานะสัญญาซื 8อขายของลูกค้ าทุกวันทําการ ณ เวลาปิ ดทําการซื 8อขายภาคปกติด้วยการปรับมูลค่า
ให้ สอดคล้ องกับมูลค่าตลาดที(เป็ นจริ ง (Mark to Market) ตามแนวทางและวิธีการที(บริ ษัทฯ กํ าหนดและเท่าที(กฎหมายที(
เกี(ยวข้ องอนุญาต
4.4 บริ ษัทฯ อาจตรวจสอบฐานะสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าของลูกค้ าที(คงค้ างอยู่กบั บริ ษัทฯ ตามที(เห็นสมควร และในกรณีที(ฐานะ
สัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าของลูกค้ ามีจํานวนเกินกว่าจํานวนการถือครองสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าสูงสุดที(บริ ษัทฯ กําหนดไว้ ไม่
ว่า ในเวลาใดๆ บริ ษั ท ฯ มี สิ ท ธิ ที( จะใช้ ดุลพิ นิจพิจารณาสุทธิ ห รื อปรั บ (Netting) ฐานะสัญ ญาซื อ8 ขายล่วงหน้ าของลูกค้ า
ปฏิเสธคําสัง( ของลูกค้ า เรี ยกหลักประกันเพิ(ม ล้ างฐานะสัญญาซือ8 ขายล่วงหน้ าทัง8 หมดที(มีขึน8 ตามข้ อกํ าหนดและเงื(อนไข
เกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน รวมถึงข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตังตั
8 วแทนซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าฉบับนี 8
หรื อดําเนินการอย่างหนึ(งอย่างใดหรื อหลายอย่างที(บริ ษัทฯ พิจารณาว่าเหมาะสมเพื(อให้ ลกู ค้ ามีจํานวนการถือครองสัญญา
ซื 8อขายล่วงหน้ าตามที(บริ ษัทฯ กําหนด โดยการดําเนินการของบริ ษัทฯ ดังกล่าวให้ ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของลูกค้ าเอง และลูกค้ า
ตกลงว่าลูกค้ าจะไม่คดั ค้ านการดําเนินการของบริ ษัทฯ และจะไม่เรี ยกร้ องความเสียหายหรื อค่าเสียหายใดๆ ที(เกิดขึน8 จาก
บริ ษัทฯ แต่อย่างใด
หลักประกัน
5.1 เพื(อเป็ นประกันการชําระหนี แ8 ละการปฏิบัติตามภาระหน้ าที(ที(ลกู ค้ ามีอยู่กับบริ ษัทฯ ลูกค้ าตกลงมอบหลักประกันเริ( มต้ น
(Initial Margin) และหลักประกันเพิ(มเติมอื(นใดให้ แก่บริ ษัทฯ ในจํานวน อัตรา รูปแบบ วิธีการและภายในระยะเวลาที(บริ ษัทฯ
กํ าหนดและอาจเรี ยกร้ องจากลูกค้ าเป็ นครั ง8 คราว โดยอยู่ในดุลพินิจของบริ ษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ในการกํ าหนดเรี ยกร้ อง
หลัก ประกัน เอาจากลูกค้ า โดยหลัก ประกันที( ลูกค้ าตกลงส่งมอบให้ กับบริ ษัทฯ นัน8 จะต้ องเป็ นหลัก ประกันที( ปราศจาก
ข้ อจํากัดหรื อเงื(อนไข และสุทธิซงึ( ไม่มีการหักลดใดๆ ทังสิ
8 8น และหลักประกันที(บริ ษัทฯ กําหนดหรื อเรี ยกเอาจากลูกค้ าดังกล่าว
อาจเป็ นหลักประกันสําหรับสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าแบบหนึ(งแบบใดหรื อหลายแบบรวมกันก็ได้ ลูกค้ าตกลงว่าลูกค้ าไม่มีสิทธิ
ที(จะยกเลิก เพิกถอนหรื อขอรับคืนหลักประกันดังกล่าว เว้ นแต่บริ ษัทฯ จะตกลงเป็ นประการอื(น
5.2 บริ ษัทฯ จะคํานวณมูลค่าหลักประกันทุกวันทําการ ณ เวลาปิ ดทําการซือ8 ขายภาคปกติตามแนวทางและวิธีการที(บริ ษัทฯ
กําหนดและเท่าที(กฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้ องอนุญาต
5.3 ลูกค้ าตกลงว่าลูกค้ าจะดํารงอัตราหรื อมูลค่าหลักประกันรั กษาสภาพ (Maintenance Margin) ตามที(บริ ษัทฯ กํ าหนดไว้
ตลอดเวลา และหาก ณ เวลาปิ ดทําการซื 8อขายภาคปกติของวันทําการใดๆ อัตราหรื อมูลค่าของหลักประกันของลูกค้ ามีอตั รา
หรื อมูลค่าลดลงน้ อยกว่าหลักประกันรั กษาสภาพไม่ว่า จะด้ ว ยเหตุประการใดก็ ตาม ลูกค้ าตกลงที(จะจัดหาและส่งมอบ
หลักประกันเพิ(มเติมให้ กับบริ ษัทฯ ตามที(บริ ษัทฯ เรี ยกร้ อง โดยลูกค้ าจะต้ องวางหลักประกันเพิ(มเติมตามที(บริ ษัทฯ ร้ องขอ
ดังกล่าวก่อนเวลาปิ ดทําการซื 8อขายภาคปกติไม่น้อยกว่าหนึ(งชัว( โมงในวันทําการถัดจากวันที(หลักประกันของลูกค้ ามีอตั รา
หรื อมูล ค่า ลดลงน้ อยกว่า หลัก ประกัน รั ก ษาสภาพและบริ ษั ท ฯ ได้ เรี ย กให้ ลูก ค้ า วางหลัก ประกัน เพิ( ม เติ ม ทัง8 นี 8 เพื( อ ให้
หลักประกันของลูกค้ ามีอตั ราหรื อมูลค่าไม่ตํ(ากว่าอัตราหรื อมูลค่าหลักประกันเริ( มต้ น
5.4 บริ ษัทฯ อาจเรี ยกร้ องให้ ลูกค้ ามอบหลักประกันเพิ(มเติมให้ แก่บริ ษัทฯ ในระหว่างวันทําการซือ8 ขายสําหรั บสัญญาซือ8 ขาย
ล่วงหน้ าแต่ละประเภทหรื อบางประเภทในจํานวนอัตราหรื อมูลค่าและภายในระยะเวลาที(บริ ษัทฯ กําหนดโดยการพิจารณา
กําหนดดังกล่าวให้ อยูใ่ นดุลพินิจของบริ ษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
5.5 ภาระหน้ าที(ของลูกค้ าที(จะต้ องส่งมอบและวางหลักประกันให้ กบั บริ ษัทฯ จะสิ 8นสุดลงเมื(อข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการ
ให้ บริ การด้ านการเงิน รวมถึงข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตังตั
8 วแทนซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าฉบับนี 8สิ 8นผลผูกพัน
และลูกค้ าได้ ชําระเงินทังหมดที
8
(พงึ ต้ องชําระให้ แก่บริ ษัทฯ จนครบถ้ วน และลูกค้ าไม่มีภาระหน้ าที(ใดๆ ที(ยงั ค้ างอยูก่ บั บริ ษัทฯ
การส่ งมอบและการชําระเงิน
6.1 ลูก ค้ า ต้ อ งชํ า ระเงิ น หรื อ ส่ง มอบสิ น ค้ า ตามสัญ ญาซื อ8 ขายล่ว งหน้ าให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ เพื( อ ให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถปฏิ บัติ ต าม
ภาระหน้ าที(ในการชําระเงินหรื อส่งมอบสินค้ าตามสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าที(เกี( ยวข้ องตามที(ตลาดสัญญาซือ8 ขายล่วงหน้ า
สํานักหักบัญชี หรื อกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้ องกําหนดต่อไป
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6.2

7.

การชําระเงินภายใต้ สัญญาซือ8 ขายล่วงหน้ า ให้ ลูกค้ าชําระเงินในวันที(ครบกําหนดชําระ ในมูลค่า ณ วันกํ าหนดชําระเงิน
ดังกล่าว ณ สถานที(ที(บริ ษัทฯ กําหนด โดยเงินที(ชําระจะต้ องเป็ นเงินที(สามารถโอนต่อไปได้ โดยไม่มีข้อจํากัด และไม่มีการหัก
ทอนใดๆ ตามวิธีการที(เป็ นหลักปฏิบตั ิในการชําระเงินในตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าและสํานักหักบัญชี เว้ นแต่บริ ษัทฯ จะ
กําหนดเป็ นอย่างอื(น ในกรณีการส่งมอบสินค้ าภายใต้ สญ
ั ญาซื 8อขายล่วงหน้ า (ซึง( เป็ นกรณีที(ไม่ใช่การชําระเงิน) ลูกค้ าจะต้ อง
ส่งมอบสินค้ าในวันที(ครบกําหนด โดยปราศจากข้ อจํากัดหรื อเงื(อนไขใดๆ และไม่มีการหักทอนตามวิธีการที(เป็ นหลักปฏิบตั ิ
สําหรับภาระผูกพันที(เกี(ยวข้ องในตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าและสํานักหักบัญชี เว้ นแต่บริ ษัทฯ กําหนดเป็ นประการอื(น
การดําเนินการเมื$อมีการผิดนัด
7.1 เมื(อเกิดเหตุแห่งการผิดนัด บริ ษัทฯ มีสิทธิที(จะดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ(ง หรื อหลายอย่างตามที(กําหนดไว้ ในข้ อ 11.3 ของ
ข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน ซึง( รวมถึงการดําเนินการดังต่อไปนี 8
(ก) ยกเลิก ปฏิเสธหรื อเพิกถอนคําสัง( ที(ยงั ไม่ได้ ดําเนินการ หรื อสัง( ให้ มีการล้ างฐานะสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าตามคําสัง( นัน8
(ข) ล้ างฐานะสัญญาซือ8 ขายล่วงหน้ าของลูกค้ าทัง8 หมดที(ทําขึน8 ตามข้ อกํ าหนดและเงื( อนไขเกี( ยวกับการให้ บริ การด้ า น
การเงิน รวมถึงข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตังตั
8 วแทนซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าฉบับนี 8
7.2 เมื(อเกิดเหตุแห่งการผิดนัดและบริ ษัทฯ ดําเนินการล้ างฐานะสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าของลูกค้ าทังหมดที
8
(ทําขึ 8นตามข้ อกําหนด
และเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน รวมถึงข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตังตั
8 วแทนซื 8อขายสัญญาซือ8 ขาย
ล่วงหน้ าฉบับนี ต8 ามข้ อ 7.1 (ข) ให้ บริ ษัทฯ เลิกและชําระบัญชีสัญญาซือ8 ขายล่วงหน้ าทัง8 หมดที(มีขึน8 ตามข้ อกํ าหนดและ
เงื( อนไขเกี( ย วกับการให้ บ ริ ก ารด้ า นการเงิ น รวมถึ งข้ อกํ า หนดเพิ( มเติมเกี( ย วกับการแต่งตัง8 ตัว แทนซื อ8 ขายสัญญาซื อ8 ขาย
ล่วงหน้ าฉบับนี 8
7.3 เมื(อมีการเลิกและชําระบัญชีสญ
ั ญาซือ8 ขายล่วงหน้ าทัง8 หมดที(มีขึน8 ตามข้ อกํ าหนดและเงื(อนไขเกี( ยวกับการให้ บริ การด้ าน
การเงิน รวมถึงข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตังตั
8 วแทนซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าฉบับนี 8
(ก) คู่สญ
ั ญายังไม่จําต้ องชําระเงินหรื อดําเนินการส่งมอบใดๆ ภายใต้ ข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี( ยวกับการให้ บริ การด้ าน
การเงิน รวมถึงข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตังตั
8 วแทนซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าฉบับนี 8ที(มีการบอกเลิกและ
ชําระบัญชี และให้ ภาระผูกพันในการชําระเงินหรื อส่งมอบของคู่สัญญาภายใต้ ข้อกํ าหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการ
ให้ บริ การด้ านการเงิน รวมถึงข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตังตั
8 วแทนซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าฉบับนีท8 ี(มี
การบอกเลิกและชําระบัญชีดงั กล่าวเป็ นไปตามขันตอนการดํ
8
าเนินการชําระหนี 8ในข้ อ 7.3 นี 8
(ข) เมื(อมีการเลิกและชําระบัญชีสญ
ั ญาซื 8อขายล่วงหน้ า ให้ บริ ษัทฯ ทําการคํานวณจํานวนหรื อมูลค่าของสิทธิ ภาระหน้ าที(
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
8
ายมีตอ่ กันภายใต้ ข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน รวมถึงข้ อกําหนดเพิ(มเติม
เกี(ยวกับการแต่งตังตั
8 วแทนซือ8 ขายสัญญาซือ8 ขายล่วงหน้ าฉบับนีท8 ี(มีการบอกเลิกและชําระบัญชีดังต่อไปนีใ8 นทัน ทีที(
สามารถจะดําเนินการได้ ภายหลังจากที(มีการเลิกและชําระบัญชีสญ
ั ญาซือ8 ขายล่วงหน้ า (1) ให้ บริ ษัทฯ คํานวณหา
จํานวนต้ นทุน ผลขาดทุนหรื อกําไรทังหมด
8
ภายใต้ สญ
ั ญาซื 8อขายล่วงหน้ าที(บริ ษัทฯ มีข้อผูกพันต้ องส่งมอบหรื อชําระ
เงินให้ กับลูกค้ าเพื(อการชําระหนีห8 ากมิได้ มีการบอกเลิกหรื อชําระบัญชีสญ
ั ญาซื 8อขายล่วงหน้ าแต่ละสัญญาดังกล่าว
และ (2) ให้ บริ ษัทฯ คํานวณหาจํานวนของต้ นทุน ผลขาดทุนหรื อกําไรทังหมด
8
ภายใต้ สญ
ั ญาซื 8อขายล่วงหน้ าที(บริ ษัทฯ
จะมีสิทธิ ได้ รับการส่งมอบหรื อชําระเงินจํานวนดังกล่าวจากลูกค้ าเพื(อการชําระหนีห8 ากมิได้ มีการบอกเลิกหรื อชํา ระ
บัญชีสัญญาซือ8 ขายล่วงหน้ าแต่ละสัญญา ทัง8 นี 8 บนสมมุติฐานว่าได้ มีการปฏิบตั ิตามเงื(อนไขบังคับก่อนแต่ละข้ อที(
เกี(ยวข้ องกับสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าเป็ นที(เรี ยบร้ อยแล้ ว และได้ พิจารณาถึงราคาตลาดที(ประกาศหรื อราคาที(กําหนด
เป็ นทางการโดยตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าหรื อสํานักหักบัญชีในวันที(ทําการคํานวณหรื อวันที(ถัดจากวันที(ทําการ
คํานวณตามความเหมาะสม
(ค) หากผลจากการคํานวณที(ได้ ในข้ อ 7.3 (ข) (Z) สูงกว่าผลจากการคํานวณที(ได้ ในข้ อ 7.3 (ข) (:) ให้ ถือว่าส่วนต่างดัง
กล่าวคือผลขาดทุนจากการล้ างฐานะสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า และหากผลจากการคํานวณที(ได้ ในข้ อ 7.3 (ข) (:) สูง
กว่าผลจากการคํานวณที(ได้ ในข้ อ 7.3 (ข) (Z) ให้ ถือว่าส่วนต่างคือผลกําไรจากการล้ างฐานะสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า
(ง) ภายหลังจากการคํานวณในข้ อ (ข) และ (ค) ให้ บริ ษัทฯ รวมผลกําไรหรื อขาดทุนที(คํานวณได้ จากการคํานวณในข้ อ (ข)
และ (ค) ทังหมดเข้
8
าด้ วยกันเป็ นจํานวนยอดสุทธิ จํานวนเดียวที(ลกู ค้ าพึงต้ องจ่ายให้ แก่บริ ษัทฯ หรื อจํานวนที(บริ ษัทฯ
พึงต้ องจ่ายให้ แก่ลกู ค้ า (“มูลค่ าในการล้ างฐานะสัญญาซือ2 ขายล่ วงหน้ า” หรื อ Close Out Amount”)
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(จ)

หากจํานวนยอดสุทธิของมูลค่าในการล้ างฐานะสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าเป็ นจํานวนบวก (Positive Amount) ให้ ลกู ค้ ามี
หน้ าที(จะต้ องจ่ายเงินจํานวนดังกล่าวให้ แก่บริ ษัทฯ และหากจํานวนยอดสุทธิของมูลค่าในการล้ างฐานะสัญญาซื 8อขาย
ล่วงหน้ าเป็ นจํานวนติดลบ (Negative Amount) ให้ บริ ษัทฯ มีหน้ าที(จะต้ องจ่ายเงินจํานวนดังกล่าวให้ แก่ลกู ค้ า ณ สิ 8น
วันทําการถัดจากการเลิกและชําระบัญชีสญ
ั ญาซื 8อขายล่วงหน้ า โดยบริ ษัทฯ จะต้ องแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบถึงมูลค่าในการ
ล้ างฐานะสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าที(คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ(งฝ่ ายใดมีสิทธิได้ รับชําระเงิน ในทันทีหลังจากที(ทําการคํานวณแล้ ว
เสร็ จ
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การเปิ ดเผยความเสี$ยงจากการซือ2 ขายสัญญาซือ2 ขายล่ วงหน้ า
ลูกค้ าตกลงรับทราบว่าการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ ามีความเสี(ยง และลูกค้ าจะเข้ าทํารายการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า
ต่อเมื(อลูกค้ าได้ เข้ าใจถึงหลักการรายละเอียดการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าและพิจารณาไตร่ ตรองโดยรอบคอบแล้ วว่าการซื 8อขายสัญญา
ซื 8อขายล่วงหน้ าเหมาะสมกับประสบการณ์ ฐานะการเงิน วัตถุประสงค์ แหล่งเงินทุน และปั จจัยอื(นที(เกี(ยวข้ องของตน นอกจากนี 8 ลูกค้ าควรจะ
เข้ าใจเงื(อนไขและรายละเอียดข้ อกํ าหนดของสัญญาซือ8 ขายล่วงหน้ าซึ(งลูกค้ าจะเข้ าทําการซือ8 ขายและผูกพันตน เช่น ประเภทหรื อชนิ ดของ
สินค้ าหรื อตัวแปรอ้ างอิง (Underlying Assets/Variables) ขนาดของสัญญา (Contract Size/Unit/Multiplier) ประเภทของสัญญา อาทิ พุท
ออปชัน( (Put Options) หรื อคอล ออปชั(น (Call Options) และเงื(อนไขในการใช้ สิทธิ เป็ นต้ น ว่าเหมาะสมกับความต้ องการและความเสี(ยงที(
พิจารณาไว้ หรื อไม่ โดยลูกค้ าควรคํานึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะ และผลขาดทุนที(อาจเกิดขึน8 รวมถึงเข้ าใจอย่างถ่องแท้ เกี( ยวกับ
ค่าธรรมเนียมการให้ บริ การ หรื อค่าธรรมเนียมอื(นใดที(ลกู ค้ ามีหน้ าที(ต้องชําระ นอกจากนี 8 ลูกค้ ารับทราบว่าในการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า
นัน8 ลูกค้ าอาจประสบปั ญหาการขาดทุนเกินกว่าจํานวนที(ลกู ค้ าได้ ฝากไว้ กบั บริ ษัทฯ
ความเสี$ยงเกี$ยวกับหลักประกัน การซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ ามีความเสี(ยงสูง โดยในกรณีการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าฟิ ว
เจอร์ สนัน8 จํานวนหลักประกันเบื 8องต้ น (Initial Margin) ที(วางไว้ มีมลู ค่าน้ อยกว่ามูลค่าของสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า หากตลาดการซื 8อขาย
สัญญาซือ8 ขายล่วงหน้ ามีการเปลี(ยนแปลงเพียงเล็กน้ อย ลูกค้ าอาจมีโอกาสได้ รับผลกํ าไรจากการซือ8 ขายสัญญาซือ8 ขายล่วงหน้ าเป็ น
จํานวนมากภายในระยะเวลาอันรวดเร็ ว แต่ในทางกลับกัน ลูกค้ าอาจได้ รับผลกระทบอย่างมากจากการวางหลักประกันที(วางไว้ หรื อจะได้
วางไว้ กับบริ ษัทฯ ซึ(งลูกค้ าอาจต้ องรับภาระการขาดทุนจากการวางหลักประกันเริ( มต้ นและหลักประกันรักษาสภาพใดๆ ที(ลกู ค้ าวางไว้ กบั
บริ ษัทฯ เพื(อรักษาฐานะสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าของตนอย่างไม่จํากัด และหากตลาดการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าเคลื(อนไหวในทาง
ตรงกันข้ ามกับฐานะสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าของลูกค้ า หรื อส่งผลให้ อตั ราหลักประกันเพิ(มสูงขึ 8น บริ ษัทฯ อาจเรี ยกให้ ลกู ค้ าวางหลักประกัน
รักษาสภาพเพิ(มเติมภายในระยะเวลาอันสันเพื
8 (อการรักษาฐานะสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าของลูกค้ า หากลูกค้ าไม่สามารถวางหลักประกัน
เพิ(มเติมได้ ภายในระยะเวลาที(บริ ษัทฯ กํ าหนด บริ ษัทฯ อาจดําเนิ นการล้ างสถานะของลูกค้ า และอาจส่งผลให้ ลกู ค้ าต้ องรั บภาระการ
ขาดทุน นอกจากนี 8 ลูกค้ ายังคงต้ องรับผิดต่อจํานวนเงินส่วนที(ขาดอยู่ให้ ครบถ้ วนด้ วย นอกจากนี 8 ในกรณีที(ลกู ค้ ามีฐานะสัญญาซื 8อขาย
ล่วงหน้ าไม่ว่าด้ วยตนเองหรื อผ่านบุคคลอื(นเกิ นกว่าจํานวนที(ตลาดสัญญาซือ8 ขายล่วงหน้ ากํ าหนด และลูกค้ าไม่ดําเนิ นการล้ างฐานะ
สัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าตามที(ได้ รับแจ้ งจากบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ อาจดําเนินการล้ างฐานะของลูกค้ าและอาจส่งผลให้ ลกู ค้ าต้ องรับภาระขาดทุน
อย่างไม่จํากัด โดยบริ ษัทฯ อาจกํ าหนดมาตรการในเรื( องจุดบังคับขาย (Force Close) เพิ(มเติมตามเงื(อนไขที(ได้ ตกลงกันไว้ ในสัญญา
แต่งตังตั
8 วแทนซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตหรื อระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า โดยที(หาก
มูลค่าหลักประกันของลูกค้ าลดลงจนถึงจุดบังคับขาย บริ ษัทฯ จะเรี ยกให้ ลกู ค้ าวางหลักประกันเพิ(มในระหว่างเวลาทําการซื 8อขาย ซึ(งหาก
ลูก ค้ า ไม่นําหลักประกัน มาวางเพิ( มภายในระยะเวลาที(ไ ด้ ตกลงกัน ไว้ ต ามเงื( อนไขหรื อระเบียบวิธีปฏิ บัติดังกล่าว บริ ษั ท ฯ มี สิ ท ธิ ที(จะ
ดําเนินการล้ างฐานะสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าของลูกค้ า ซึ(งลูกค้ ายังคงต้ องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที(เกิดขึน8 จากการล้ างฐานะสัญญาซื 8อ
ขายล่วงหน้ านันเช่
8 นกัน
ในส่วนของการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าออปชัน( นัน8 ผู้ขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าออปชัน( ได้ รับค่าพรี เมี(ยมจากผู้ซื 8อสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า
และมี ภ าระผูก พัน ที( จะต้ องทํ า ตามสัญญาหากผู้ซือ8 เลื อกที(จะใช้ สิ ท ธิ ผู้ข ายสัญ ญาซื อ8 ขายล่ว งหน้ ามี ห น้ า ที( ต้องวางเงิ น หลัก ประกัน
(Margin) โดยหากผู้ขายสัญญาซือ8 ขายล่วงหน้ ายังไม่ได้ ทําการล้ างฐานะ เมื(อผู้ซือ8 สัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าใช้ สิทธิ ผู้ขายสัญญาซื 8อขาย
ล่วงหน้ าจะต้ องชําระเงินเท่ากับจํานวนเงินที(คํานวณได้ จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้ สิทธิกบั ราคาหรื อมูลค่าของสินค้ าหรื อตัวแปรที(เป็ นอยู่
ณ เวลาใดเวลาหนึ(ง หรื อช่วงเวลาใดเวลาหนึ(งในอนาคตตามที(กําหนดไว้ ในสัญญา (Cash Settlement) หรื อ ในกรณีที(สามารถดําเนินการ
ได้ ภายใต้ ข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน รวมถึงข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตังตั
8 วแทนซื 8อขายสัญญาซื 8อ
ขายล่วงหน้ าฉบับนี 8 ผู้ขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าต้ องทําการรับหรื อส่งมอบสินค้ าอ้ างอิงตามที(กําหนดไว้ ในสัญญา (Physical Delivery)
โดยต้ องจ่ายหรื อรับเงินสําหรับสินค้ าอ้ างอิงที(ทําการรับ และส่งมอบสินค้ าอ้ างอิงดังกล่าวตามราคาใช้ สิทธิที(กําหนดไว้ ในสัญญา และกรณี
ที(สัญญาซือ8 ขายล่วงหน้ าออปชั(นหมดอายุลงโดยไม่มีมลู ค่า ผู้ขายสัญญาซือ8 ขายล่วงหน้ าจะได้ กําไรเท่ากับค่าพรี เมี(ยม ด้ วยเหตุที(ผ้ ูซื 8อ
สัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าออปชัน( มีผลขาดทุนจํากัดสูงสุดเท่ากับค่าพรี เมี(ยมนัน8 ผู้ซื 8อสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าออปชัน( จึงไม่ต้องวางหลักประกัน
ใดๆ คงจ่ายชําระพรี เมี(ยมเท่านัน8 ในทางตรงกันข้ าม ผู้ขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าออปชัน( นัน8 อาจมีผลขาดทุนไม่จํากัดในลักษณะเดียวกับ
การซื 8อขายล่วงหน้ าฟิ วเจอร์ ส ดังนัน8 ผู้ขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าออปชัน( จึงต้ องวางทรัพย์สินไว้ กับบริ ษัทฯ เพื(อเป็ นประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า และเช่นเดียวกับการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าฟิ วเจอร์ ส ผู้ขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าออปชัน( ก็มีโอกาส
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ได้ รับผลขาดทุนเป็ นจํานวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ ว ซึ(งอาจเกินมูลค่าหลักประกันเริ( มต้ นที(วางไว้ กบั บริ ษัทฯ ได้ กรณีที(ราคาตลาดของ
สัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าเปลี(ยนแปลงไป
นอกจากนี 8 เกี(ยวกับความเสี(ยงที(เกิดจากการขาดทุนในการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าออปชัน( นัน8 ผู้ซื 8อสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าออปชัน(
สามารถเลือกที(จะล้ างฐานะ (Offset) หรื อใช้ สิทธิ (Exercise) หรื อปล่อยให้ สญ
ั ญาหมดอายุลง ในกรณีที(ผ้ ซู ื 8อสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าเลือก
ที(จะใช้ สิทธิ ผู้ซื 8อสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าจะได้ รับเงินเท่ากับจํานวนเงินที(คํานวณได้ จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้ สิทธิ กับราคา หรื อมูลค่า
ของสินค้ าหรื อตัวแปรที(เป็ นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ(ง หรื อช่วงเวลาใดเวลาหนึ(งในอนาคตตามที(กําหนดไว้ ในสัญญา (Cash Settlement)
หรื อในกรณีที(สามารถดําเนินการได้ ภายใต้ ข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน รวมถึงข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการ
แต่งตังตั
8 วแทนซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าฉบับนี 8 ผู้ซื 8อสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าต้ องทําการรับหรื อส่งมอบสินค้ าอ้ างอิงตามที(กําหนดไว้ ใน
สัญญา (Physical Delivery) โดยต้ องจ่ายหรื อรับเงินสําหรับสินค้ าอ้ างอิงที(ทําการรับ และส่งมอบสินค้ าอ้ างอิงดังกล่าวตามราคาใช้ สิทธิที(
กําหนดไว้ ในสัญญา และกรณีที(สญ
ั ญาซื 8อขายล่วงหน้ าออปชัน( หมดอายุลงโดยไม่มีมลู ค่า ผู้ซื 8อจะมีผลขาดทุนเท่ากับค่าพรี เมี(ยม
ความเสี$ยงจากการซือ2 ขายสัญญาซือ2 ขายล่ วงหน้ า ในการส่งคําสัง( ใดๆ เพื(อการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าเพื(อจํากัดผลขาดทุน เช่น
คําสัง( ซื 8อขายประเภท Stop Loss หรื อ Stop Limit เป็ นต้ น อาจไม่สามารถกระทําได้ เนื(องจากสภาวะของตลาดการซื 8อขายสัญญาซื 8อขาย
ล่วงหน้ าและการปฏิบตั ิงานของตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าและสํานักหักบัญชี รวมถึงการรวมประเภทของสถานะ (Combinations of
Position) อาจมีความเสี(ยงเช่นเดียวกับการมีสถานะ Long หรื อ Short อย่างเดียว นอกจากนี 8 ความสัมพันธ์ ของราคาซื 8อขายปกติระหว่าง
ผลประโยชน์ ที( ลูก ค้ า ควรจะได้ รั บ (Underlying interest) กั บ สัญ ญาซื อ8 ขายล่ ว งหน้ า อาจไม่ มี อ ยู่จ ริ ง และภายใต้ ส ถานการณ์ บ าง
สถานการณ์ รายละเอียดคงค้ างของสัญญาซือ8 ขายล่วงหน้ า อาจมีการปรับเปลี(ยนโดยตลาดสัญญาซือ8 ขายล่วงหน้ าหรื อสํานักหักบัญ ชี
เพื(อให้ สะท้ อนถึงการเปลี(ยนแปลงในผลประโยชน์ที(ลกู ค้ าควรจะได้ รับ
การซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าในตลาดซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าในต่างประเทศ มีความเสี(ยงแตกต่างจากการซื 8อขายสัญญาซื 8อ
ขายล่วงหน้ าในประเทศ และในบางกรณีการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าในตลาดซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าในต่างประเทศ มีความ
เสี(ยงสูงกว่าความเสี(ยงจากการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าในประเทศ
ความเสี$ยงจากการจํากัดสถานการณ์ ซือ2 ขายสัญญาซือ2 ขายล่ วงหน้ า บริ ษัทฯ จะมีการกํ าหนดจํานวนการถือครองสัญญาซือ8 ขาย
ล่วงหน้ า (Position Limit) ในกรณีที(ฐานะสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าของลูกค้ าเกินกว่าจํานวนการถื อครองสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าที(บริ ษัทฯ
กําหนด บริ ษัทฯ อาจพิจารณาดําเนินการดังต่อไปนี 8ได้ (1) หักกลบฐานะสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าของลูกค้ า (2) ปฏิเสธคําสัง( ของลูกค้ า (3)
เรี ยกให้ มีการวางหลักประกันเพิ(มเติม (4) ล้ างฐานะสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าสําหรับสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าใดๆ หรื อทังหมดของลู
8
กค้ า หรื อ
(5) ดําเนินการใดๆ ที(บริ ษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ดังนี 8ลูกค้ าอาจได้ รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าคงค้ างอยู่จนครบ
กําหนดของสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าได้
ความเสี$ยงจากการไม่ สามารถล้ างฐานะสัญญาซือ2 ขายล่ วงหน้ า ในกรณีที(ลกู ค้ าไม่สามารถล้ างฐานะสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าได้ ก่อน
วันครบกําหนดของสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า ไม่ว่าด้ วยเหตุเนื(องจากตลาดการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าขาดสภาพคล่อง หรื อตลาด
สัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าสัง( งดการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า หรื อด้ วยเหตุอื(น ลูกค้ าอาจได้ รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซือ8 ขาย
ล่วงหน้ าคงค้ างอยูจ่ นสัญญาครบกําหนดได้
ความเสี$ยงจากระบบคอมพิวเตอร์ การซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าโดยทัว( ไปจะใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ เพื(ออํานวยความสะดวกในการ
จัดลําดับคําสัง( ซื 8อขาย การส่งคําสัง( ซื 8อขาย การจับคู่คําสัง( ซื 8อขาย การจดทะเบียนหรื อการล้ างการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า ระบบ
คอมพิวเตอร์ อาจได้ รับการรบกวนหรื อไม่สามารถใช้ การได้ เป็ นการชัว( คราว ดังนัน8 ความสามารถในการชดเชยผลขาดทุนของลูกค้ าอาจมี
อย่างจํากัดขึ 8นอยูก่ บั ระบบคอมพิวเตอร์ ของผู้ให้ บริ การคอมพิวเตอร์ ตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า สํานักหักบัญชี หรือสมาชิกรายอื(น การ
จํ า กั ด ความสามารถดังกล่า วอาจแตกต่ า งกัน ตามสถานการณ์ ลูก ค้ า ควรปรึ ก ษาบริ ษั ท ฯ ในรายละเอี ย ด นอกจากนี 8 การที( ระบบ
คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถใช้ งานได้ อาจส่งผลให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถส่งคําสัง( ซื 8อขายได้ ตามที(ลกู ค้ ามีคําสัง(
ความเสี$ ย งจากปั จจั ย ที$ ไ ม่ เกี$ ยวข้ องกั บ ตลาดสั ญ ญาซื อ2 ขายล่ วงหน้ า (Off-Exchange Risk) บริ ษั ท ฯ อาจกระทํ า การเป็ น
Counterparty ของลูกค้ าในการทําธุรกรรมภายใต้ ข้อกํ าหนดและเงื(อนไขเกี( ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน รวมถึงข้ อกํ าหนดเพิ(มเติม
เกี(ยวกับการแต่งตังตั
8 วแทนซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าฉบับนี 8 ทังนี
8 8 การล้ างฐานะสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าของลูกค้ าที(มีอยู่ การประเมิน
มูลค่า (Assess the Value) การกําหนดราคายุติธรรม (Fair Price) หรื อการประเมินความเสี(ยง อาจเป็ นการยากหรื อไม่สามารถกระทําได้
การทําธุรกรรมโดยมีปัจจัยที(ไม่เกี( ยวข้ องกับตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าอาจได้ รับการกํ ากับดูแลไม่เข้ มงวดหรื อมีการกํ ากับดูแลโดย
หน่วยงานอื(น ลูกค้ าจึงควรศึกษาและเข้ าใจถึงกฎและระเบียบที(เกี(ยวข้ อง รวมถึงเข้ าใจความเสี(ยงที(อาจมีขึ 8นได้
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ความเสี$ยงจากอัตราแลกเปลี$ยน การซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าอาจเกี(ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี(ยน ผลกําไรและผลขาดทุนสัญญา
ซื 8อขายล่วงหน้ าในอัตราแลกเปลี(ยนเงินตราต่างประเทศอาจได้ รับผลกระทบจากการผันแปรของอัตราแลกเปลี(ยนใดๆ ที(ระบุว่าต้ องมีการ
แปลงเป็ นอัตราแลกเปลี(ยนอีกอัตราหนึ(ง
ความเสี$ยงจากกฎระเบียบที$เกี$ยวข้ อง การทําธุรกรรมซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าเป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้ อง
การแก้ ไขเปลี(ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้ องอาจส่งผลกระทบต่อการซือ8 ขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าของลูกค้ า และ/หรื อ
บริ ษัทฯ ในการเป็ นตัวแทนซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า ดังนันลู
8 กค้ าจึงควรศึกษาข้ อมูลที(เกี(ยวข้ องจากบริ ษัทฯ หรื อหน่วยงานกํากับดูแล
ที(เกี(ยวข้ องอยูเ่ สมอ นอกจากนี 8 ตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า สํานักหักบัญชี ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อสํานักงาน ก.ล.ต.
อาจสัง( การให้ บริ ษัทฯ จํากัดฐานะสัญญาหรื อสัง( ห้ ามสร้ างฐานะสัญญาเพิ(มให้ แก่ลกู ค้ า ปิ ดบัญชีซื 8อขาย รวมทังอาจสั
8
ง( ให้ ล้างฐานะสัญญา
ได้ หากการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าของลูกค้ ามีหรื อน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยในการซื 8อขายสัญญาซื 8อขาย
ล่วงหน้ าในตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า หรื อทําให้ หรื อน่าจะทําให้ ราคาสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าในตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า ไม่ตรงต่อ
สภาพปกติของตลาดหรื อลูกค้ ามีพฤติกรรมการซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าที(ไม่เหมาะสมหรื ออาจฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยสัญญาซื 8อขาย
ล่วงหน้ า หรื อลูกค้ าไม่ดําเนิ นการแจ้ ง จัดหาข้ อมูล หรื อจัดทําคําชีแ8 จงหรื อให้ ข้อมูลอันเป็ นเท็จ หรื ออาจก่อให้ เกิ ดความสําคัญผิ ดใน
สาระสําคัญแก่บริ ษัทฯ ตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า สํานักหักบัญชี หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า สํานักหัก
บัญชี หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. ร้ องขอ นอกจากนี 8 ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุน อาจสัง( ให้ ตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า หรื อ
สํานักหักบัญชี งดการซื 8อขาย จํากัดฐานะ หรื อล้ างฐานะสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าของลูกค้ า ในกรณีที(มีเหตุจําเป็ นเพื(อประโยชน์ในการรักษา
ความมั(นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิ จของประเทศ หรื อดํารงไว้ ซึ(งเสถี ยรภาพของระบบการซือ8 ขายและการชําระหนี ใ8 นตลาดซื 8อขาย
สัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า
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-ข้ อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมื!อลูกค้ าและบริ ษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนี$เท่ านั$ นข้ อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการซือ2 ขายรายใหญ่ (Block Trade) สําหรั บ Single Stock Futures
1.

2.

3.

ข้ อความเบือ2 งต้ น
1.1. ข้ อกําหนดเพิ(มเติมนี 8ทําขึน8 เพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้ าที( ข้ อรับรอง ข้ อปฏิบตั ิตา่ งๆ ที(เป็ นการเฉพาะที(เกี(ยวกับการซื 8อขาย
รายใหญ่ (Block Trade) สําหรับ Single Stock Futures ที(บริ ษัทฯ จะให้ บริ การแก่ลกู ค้ า
1.2. ข้ อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการซือ2 ขายรายใหญ่ (Block Trade) สําหรั บ Single Stock Futures ฉบับนี 2 จะใช้ บังคับ
ระหว่ างบริ ษัทฯ และลู กค้ าทันที เมื$ อ (ก) ลู กค้ ามี คําสั$ งซื อ2 ขายรายใหญ่ (Block Trade) สําหรั บ Single Stock
Futures มายังบริ ษัทฯ ไม่ ว่าจะด้ วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์ เน็ ต หรื อผ่ านทางเจ้ าหน้ าที$ของบริ ษัทฯ และ (ข)
บริ ษัทฯ ตอบรั บการให้ บริ การแก่ ลูกค้ าไม่ ว่าจะในรู ปแบบที$เป็ นลายลักษณ์ อักษรหรื อไม่ ก็ตาม โดยลูกค้ ายอมรั บ
และตกลงผูกพันตามเงื$อนไขในข้ อกําหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน และเอกสารธุ รกรรม
ต่ างๆ ที$เกี$ยวข้ อง
ทัง2 นี 2 บริ ษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้ บริ การ หากบริ ษัทฯ พบว่ าลูกค้ าไม่ มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา
ธุ รกรรม หรื อการให้ บริ การของบริ ษัทฯ อาจขัดหรื อแย้ งต่ อกฎหมาย หรื อด้ วยเหตุ อ$ ืนใดแล้ วแต่ ดุลพินิจของ
บริ ษัทฯ โดยลูกค้ าไม่ มีสิทธิเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทฯ รั บผิดต่ อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้ บริ การ
ของบริ ษัทฯ เว้ นแต่ กรณี ท$ ีเกิดขึน2 โดยการจงใจหรื อประมาทเลินเล่ อของบริ ษัทฯ กรรมการ พนั กงาน ตัวแทน
หรื อผู้แทนของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะรั บผิดชอบเพียงเท่ าที$ความเสียหายที$เกิดขึน2 จริ ง
1.3. ข้ อกํ า หนดเพิ( มเติ มเกี( ย วกับ การซื อ8 ขายรายใหญ่ (Block Trade) สํ า หรั บ Single Stock Futures นี 8 ซึ(งต่อไปจะเรี ย กว่ า
“ข้ อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการซือ2 ขายรายใหญ่ (Block Trade) สําหรั บ Single Stock Futures” รวมถึงเอกสารอื(น
ใดที(เกี( ยวข้ อง เป็ นส่วนหนึ(งของเอกสารธุรกรรม ตามที(ได้ นิยามไว้ ในข้ อกํ าหนดและเงื(อนไขเกี( ยวกับการให้ บริ การด้ า น
การเงินที(ลกู ค้ าได้ ตกลงทํากับบริ ษัทฯ (“ข้ อกําหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน”)
คําจํากัดความ
2.1. เว้ นแต่จะได้ มีการนิ ยามไว้ เป็ นการเฉพาะในข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี( ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน คําดังต่อไปนี ใ8 ห้ มี
ความหมายตามที(ได้ นิยามไว้ ดงั ต่อไปนี 8
(ก) “Block Trade” (BT) หมายถึง การซื 8อขายรายใหญ่ หรื อ Big Lot หรื อรายการ Trade Report
(ข) “Single Stock Futures” (SSF) หมายถึง สัญญาซื 8อขายล่วงหน้ าชนิดฟิ วเจอร์ สที(อ้างอิงกับหุ้นรายตัว ที(ซื 8อขายใน
ศูนย์ซื 8อขายสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า
(ค) “TFEX” หมายถึง บริ ษัท ตลาดสัญญาซื 8อขายล่วงหน้ า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรื อ ศูนย์ซื 8อขายสัญญาซื 8อ
ขายล่วงหน้ าหรื ออนุพนั ธ์
ธุรกรรม Single Stock Futures Block Trade
3.1. ลูกค้ า และ บริ ษัทฯ เป็ นคูส่ ญ
ั ญา Single Stock Futures โดยทํารายการผ่านกระดานซื 8อขายรายใหญ่ใน TFEX
3.2. ลูกค้ าที(เปิ ดสถานะ Single Stock Futures Block Trade ไว้ กับบริ ษัทฯ จะทําการปิ ดสถานะ Single Stock Futures Block
Trade กับบริ ษัทฯ
3.3. บริ ษัทฯ จะอํานวยความสะดวกปิ ดสถานะ Single Stock Futures Block Trade ให้ กับลูกค้ าที(เปิ ดสถานะ Single Stock
Futures Block Trade ไว้ กบั บริ ษัทฯ
3.4. บริ ษัทฯ จะกําหนด จํานวนการถือครองสัญญาสูงสุด (position limits) สําหรับแต่ละ Single Stock Futures หรื อทุก Single
Stock Futures ให้ สําหรับลูกค้ าแต่ละราย หรื อสําหรับลูกค้ าทุกรายรวมกัน
3.5. ลูกค้ าจะสัง( คําสัง( ให้ บริ ษัทฯ สําหรับการส่งคําสัง( ของ Single Stock Futures Block Trade โดยอ้ างอิงถึงราคาหุ้นอ้ างอิง
3.6. บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้คํานวณราคาของ Single Stock Futures Block Trade โดยการใช้ สตู รการคํานวณตามที(บริ ษัทฯ ประกาศ
กําหนด
3.7. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิในการกําหนดและยืนยันว่าคําสัง( ของลูกค้ าไม่วา่ ทังหมดหรื
8
อบางส่วนได้ ถกู จับคู่ ลูกค้ าไม่สามารถยกเลิก
คําสัง( ได้ เว้ นแต่บริ ษัทฯ ยินยอม
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3.8.

4.

5.

6.

7.

หากลูกค้ าไม่สามารถทํารายการ Single Stock Futures Block Trade กับทางบริ ษัทฯ ได้ ด้ วยเหตุผลซึ(งรวมถึงแต่ไม่ไ ด้
จํากัดเพียง ลูกค้ าไม่มีหลักประกันส่วนเกินที(เพียงพอ หรื อไม่มีวงเงินคงเหลือที(เพียงพอกับการเปิ ดสถานะ Single Stock
Futures เพิ(ม หรื อลูกค้ าไม่สามารถเปิ ดสถานะเกินกว่าจํานวนการถือครองสัญญาสูงสุด (position limits) ที( TFEX กําหนด
หรื อที(บริ ษัทฯ กําหนด ฯลฯ ลูกค้ าจะชดเชยให้ บริ ษัทฯ สําหรับความเสียหายหรื อผลขาดทุนอันเกิดจากการที(ไม่สามารถเข้ า
ทํารายการหรื อทําตามคําสัง( ได้ สมบูรณ์ รวมถึง ต้ นทุนที(สมเหตุสมผลของค่าใช้ จ่ายในการทํารายการและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ด้ วย
การคํานวณราคาของ Single Stock Futures Price
4.1. ในการคํานวณราคาของ Single Stock Futures ตอนเปิ ดสถานะ บริ ษัทฯ จะคิดรวม อัตราดอกเบี 8ยขัน8 ต้ น (Initial Interest
Rate) และ/หรื อ รายการที(เกี(ยวข้ อง ที(บริ ษัทฯ ประกาศกําหนด
4.2. ในการคํานวณราคาของ Single Stock Futures ตอนปิ ดสถานะ บริ ษัทฯ จะคิด อัตราดอกเบี 8ยที(แท้ จริ ง (Effective Interest
Rate) และ/หรื อ รายการที(เกี(ยวข้ องตามช่วงเวลาที(ลกู ค้ าถือครองสถานะ ตามที(บริ ษัทฯประกาศกําหนด
4.3. บริ ษัทฯ จะประกาศเงื(อนไขของ Corporate Action สําหรับ Single Stock Futures Block Trade และอาจมีการเปลี(ยนแปลง
ได้ ในอนาคต
เงื$อนไขการส่ งคําสั$งของ Single Stock Futures Block Trade
5.1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปิ ดสถานะสัญญาของลูกค้ าโดยการแจ้ งต่อลูกค้ าโดยทันที ในกรณีดงั ต่อไปนี 8
(1) บริ ษั ท ฯ จํ า เป็ นต้ องคื น หุ้น อ้ า งอิ งที( ยื มมาจากธุ รกรรมการยื มและให้ ยื มหลัก ทรั พย์ (securities borrowing and
lending)
(2) บริ ษัทฯ เห็นว่า บริ ษัทฯ ไม่สามารถดําเนินการป้องกันความเสี(ยงของสถานะ Single Stock Futures Block Trade
ได้ อย่างต่อเนื(องและมีประสิทธิภาพ (Hedging disruption)
(3) บริ ษัทฯ เห็นว่าหุ้นอ้ างอิงอาจจะถูกหยุดการซื 8อขายโดยตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตอันใกล้ จากการที( บริ ษัทของหุ้น
อ้ างอิง เผชิญการผิดนัดชําระหนี 8 หรื อ เกิดความเสียหายรุ นแรง หรื อ เกิดภาวะขัดข้ องทางการเงิน หรื อถูกหน่วยงาน
ของรัฐเข้ าตรวจสอบ ฯลฯ
5.2. จํานวนสัญญาขันตํ
8 (าของ Single Stock Futures ในการทํารายการ Block Trade ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ TFEX
5.3. บริ ษัทฯ อาจยินยอมให้ ปิดสถานะได้ หากจํานวนสัญญาที(จะคงเหลืออยู่ มีจํานวนมากพอที(จะสามารถทํารายการ Block
Trade ได้ ตามกฎเกณฑ์ของ TFEX
5.4. หาก TFEX เพิ(มจํานวนสัญญาขัน8 ตํ(าของ Single Stock Futures ในการทํารายการ Block Trade โดยจะมีผลในวันที(มีผล
บังคับใช้ โดยอาจทําให้ จํานวนสัญญา Single Stock Futures ที(ลกู ค้ าถืออยูเ่ ดิมมีจํานวนน้ อยกว่าจํานวนสัญญาขันตํ
8 (าตาม
เกณฑ์การทํารายการ Block Trade ในวันที(มีผลบังคับใช้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปิ ดสถานะสัญญา 1 วันทําการก่อน
วันที(มีผลบังคับใช้ เว้ นแต่ลกู ค้ าได้ เพิ(มจํานวนสถานะสัญญาจนกระทัง( มีจํานวนสัญญามากกว่าจํานวนสัญญาขันตํ
8 (าที(กําลัง
จะมีผลบังคับใช้ สําหรับการทํารายการ Block Trade
เงื$อนไขการส่ งคําสั$ง Short ของ Single Stock Futures Block Trade
6.1. ในกระบวนการรับคําสัง( ของลูกค้ าสําหรับการ Short Open บริ ษัทฯ จะทําตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ที(เกี(ยวข้ องกับ
การขายชอร์ ต ของหุ้น อ้ างอิ ง ตัว อย่า งเช่น จากกฎเกณฑ์ ข องตลาดหลัก ทรั พย์ ในปั จจุบัน บริ ษั ท ฯจะสามารถส่งคําสั(ง
ขายชอร์ ตได้ ในช่วงเวลาที(ตลาดเปิ ดทําการจับคู่ซื 8อขายแบบอัตโนมัติ แต่ไม่สามารถส่งคําสัง( ขายชอร์ ตในช่วง Pre-opening
และช่วง Call market (Auction) และต้ องทําตามกฏ zero-plus-tick ในการส่งคําสัง( ขายชอร์ ต
6.2. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที(จะปิ ดสถานะ Short Open ของลูกค้ า 1 วันทําการก่อนวัน X-Date ต่างๆ ซึง( รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ
XD, XR, XT, XW, XS, XM, XB ฯลฯ และ Corporate Action ต่างๆ
เงื$อนไขการยกเลิกคําสั$งการซือ2 ขายรายใหญ่ (Block Trade) สําหรั บ Single Stock Futures
7.1. บริ ษั ท ฯ จะทํ า การยกเลิ ก คํ า สั(งในส่ว นที( ยัง ไม่ส ามารถจับ คู่ไ ด้ ณ เวลาที( จบช่ว งเวลาการซื อ8 ขายภาคบ่า ยของตลาด
หลักทรัพย์ (16.30 น.) (ช่วงเวลาที(กําลังเข้ าสู่ call market)
7.2. สําหรั บคําสั(ง Long Open หรื อ Long Close หลังจากจบช่วงเวลาการซือ8 ขายภาคบ่ายของตลาดหลักทรั พย์ (16.30 น.)
บริ ษัทฯ จะรับเฉพาะคําสัง( ATC (At-The-Close) สําหรับหุ้นอ้ างอิง
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7.3.

8.

ลูก ค้ า ไม่ส ามารถยกเลิ กคํ าสั(งของ Single Stock Futures Block Trade ถ้ า บริ ษั ท ฯ แจ้ งว่า ทัง8 หมดหรื อบางส่วนของหุ้น
อ้ างอิงได้ มีการจับคูแ่ ล้ วหรื อได้ มีการป้องกันความเสี(ยงแล้ วตามที(เกี(ยวข้ องกับคําสัง( ของลูกค้ า หรื อบริ ษัทฯ ได้ ยืมหุ้นอ้ างอิง
มาแล้ วเพื(อใช้ ป้องกันความเสี(ยงตามที(เกี(ยวข้ องกับคําสัง( ของลูกค้ า
7.4. ในกรณี ที(บางส่วนของหุ้น อ้ า งอิงจับคู่ได้ และจํา นวนสัญญาที( เกี( ยวข้ องมี จํานวนพอในการเข้ า ทํา รายการ Block Trade
บริ ษัทฯ จะเข้ าจับคูส่ ญ
ั ญา Single Stock Futures จํานวนนี 8กับลูกค้ าโดยการเข้ าทํารายการ Block Trade
7.5. ในกรณี ที(บางส่วนของหุ้นอ้ างอิงจับคู่ได้ และจํานวนสัญญาที(เกี( ยวข้ องมีจํานวนไม่เพียงพอในการเข้ าทํารายการ Block
Trade บริ ษั ท ฯ จะล้ า งสถานะหุ้น อ้ า งอิ ง ออกไป และลูก ค้ า จะชดเชยผลการสูญ เสี ย ที( เ กิ ด จากการทํ า รายการและ
ค่าธรรมเนียมที(เกี(ยวข้ อง (ถ้ ามี) ลูกค้ าอาจแก้ ไขคําสัง( ให้ สามารถจับคู่ห้ นุ อ้ างอิงได้ จํานวนมากขึน8 เพื(อให้ จํานวนสัญญาที(
เกี(ยวข้ องมีจํานวนมากพอในการเข้ าทํารายการ Block Trade เพื(อป้องกันไม่ให้ บริ ษัทฯ ล้ างสถานะหุ้นอ้ างอิงออกไป
วันซือ2 ขายสุดท้ ายของ Single Stock Futures Block Trade
8.1. ลูกค้ าที(ถือสถานะ Single Stock Futures ไปจนถึงวันซื 8อขายสุดท้ ายของสัญญา จะปิ ดสถานะของสัญญาก่อนจบช่วงเวลา
การซือ8 ขายภาคเช้ าของตลาดหลักทรั พย์ (Z:.…[ น.) ของวันดังกล่าว ลูกค้ าอาจขอให้ บริ ษัทฯ ทําการ roll-over สถานะ
Single Stock Futures ไปยังซีรีย์ที(ไกลออกไปได้
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-ข้ อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมื!อลูกค้ าและบริ ษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนี$เท่ านั$ นข้ อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการกู้ยืมเงินเพื$อซือ2 หลักทรั พย์ (Credit Balance)
1.

2.

ข้ อความเบือ2 งต้ น
1.1. ข้ อกําหนดเพิ(มเติมฉบับนี 8ทําขึ 8นเพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้ าที( ข้ อรับรอง ข้ อปฏิบตั ิตา่ งๆ ที(เป็ นการเฉพาะที(เกี(ยวกับการกู้ยืม
เงินเพื(อซื 8อหลักทรัพย์ (Credit Balance)
1.2. ข้ อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการกู้ยืมเงินเพื$อซือ2 หลักทรั พย์ (Credit Balance) ฉบับนี 2 จะใช้ บังคับระหว่ างบริ ษัทฯ และ
ลูกค้ าทันที เมื$อ (ก) ลูกค้ าแสดงความประสงค์ ท$ จี ะใช้ บริ การกู้ยืมเงินเพื$อซือ2 หลักทรั พย์ (Credit Balance) มายังบริษัทฯ
ไม่ ว่าจะด้ วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์ เน็ต หรื อผ่ านทางเจ้ าหน้ าที$ของบริ ษัทฯ และ (ข) บริ ษัทฯ ตอบรั บการให้ บริ การ
แก่ ลูกค้ าไม่ ว่าจะในรู ปแบบที$เป็ นลายลักษณ์ อักษรหรื อไม่ ก็ตาม โดยลูกค้ ายอมรั บและตกลงผูกพันตามเงื$อนไขใน
ข้ อกําหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่ างๆ ที$เกี$ยวข้ อง
ทัง2 นี 2 บริ ษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้ บริ การ หากบริ ษัทฯ พบว่ าลูกค้ าไม่ มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา
ธุรกรรม หรื อการให้ บริ การของบริ ษัทฯ อาจขัดหรื อแย้ งต่ อกฎหมาย หรื อด้ วยเหตุอ$ ืนใดแล้ วแต่ ดุลพินิจของบริ ษัทฯ
โดยลูกค้ าไม่ มีสิทธิเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทฯ รั บผิดต่ อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้ บริ การของบริ ษัทฯ
เว้ นแต่ กรณี ท$ ีเกิดขึน2 โดยการจงใจหรื อประมาทเลิ นเล่ อของบริ ษัทฯ กรรมการ พนั กงาน ตัวแทนหรื อผู้แทนของ
บริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะรั บผิดชอบเพียงเท่ าที$ความเสียหายที$เกิดขึน2 จริ ง
1.3. ข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการกู้ยืมเงินเพื(อซื 8อหลักทรัพย์ (Credit Balance) ซึง( ต่อไปจะเรี ยกว่า “ข้ อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับ
การกู้ยืมเงินเพื$อซือ2 หลักทรั พย์ (Credit Balance)” รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้ อง เป็ นส่วนหนึ(งของเอกสารธุรกรรม ตามที(
ได้ นิยามไว้ ในข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงินที(ลกู ค้ าได้ ตกลงทํากับบริษัทฯ (“ข้ อกําหนดและเงื$อนไข
เกี$ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน”)
คําจํากัดความ
2.1. เว้ น แต่จะได้ มีก ารนิ ย ามไว้ เป็ นการเฉพาะในข้ อกํ า หนดและเงื( อนไขเกี( ย วกับ การให้ บ ริ ก ารด้ า นการเงิ น คํ า ดังต่อไปนี ใ8 ห้ มี
ความหมายตามที(ได้ นิยามไว้ ดงั ต่อไปนี 8
(ก) “หลักทรั พย์ ” ในที(นี 8หมายถึง
(1)
หลักทรัพย์จดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงหลักทรัพย์ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิ ที(จะซื 8อหุ้น ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที(จะ
ซื อ8 หุ้น กู้ ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ อนุพัน ธ์ และใบแสดงสิ ทธิ ใ นผลประโยชน์ ที( เกิ ด จากหลัก ทรั พย์ อ้า งอิ งไทยที(มี
หลักทรัพย์อ้างอิงเป็ นใบสําคัญแสดงสิทธิที(จะซื 8อหุ้น
(2) หุ้น เพิ( มทุน ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พย์ ซึ(งหุ้น จํ า นวนดังกล่า วยังไม่ไ ด้ จดทะเบี ย นกับ ตลาด
หลักทรัพย์
(3) หลักทรัพย์อื(นใดที(จะได้ มีการประกาศแก้ ไขเพิ(มเติมเป็ นครัง8 คราว
(ข) “หลักประกัน” ได้ แก่ทรัพย์สินดังต่อไปนี 8
(1)
เงินสด
(2)
หลักทรัพย์จดทะเบียน
นอกจากนี ย8 ังให้ ห มายความรวมถึ งทรั พย์ สิ น อื( น ใดตามที( ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน ประกาศ
กําหนดให้ เป็ นหลักประกันในการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการกู้ยืมเงินเพื(อซื 8อหลักทรัพย์ (Credit Balance)
ฉบับ นี ข8 องลูกค้ าทัง8 ในปั จจุบัน และตามที( ไ ด้ มีก ารประกาศแก้ ไ ขเพิ( มเติ มเป็ นครั ง8 คราว ซึ(งบริ ษั ท ฯ ได้ ย อมรั บ ให้ เป็ น
หลักประกัน และเท่าที(กฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้ องอนุญาตให้ เป็ นหลักประกัน
(ค) “บัญชีมาร์ จิน2 หมายความว่า บัญชีที(บนั ทึกรายการการให้ ลกู ค้ ากู้ยืมเงินเพื(อการซื 8อหลักทรัพย์ และให้ หมายความรวมถึง
รายการ ดอกเบี 8ยเงินกู้ยืม เงินกู้ยืมหรื อสินเชื(อที(เกิดขึน8 จากการถอนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้ าและค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้ จา่ ยอื(นใดที(ลกู ค้ าต้ องชําระให้ กบั บริ ษัทฯ
(ง) “ซือ2 ” ให้ หมายความรวมถึง การจองซื 8อหลักทรัพย์ด้วย
(จ) “อัตรามาร์ จิน2 เริ$ มต้ น” (Initial Margin Rate) หมายความว่า อัตราส่วนขัน8 ตํ(าของจํานวนเงินที(ลูกค้ าต้ องชําระเพื( อซื อ8
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้ าที(ลกู ค้ าต้ องมีในบัญชีมาร์ จิ 8นต่อมูลค่าซือ8 หลักทรั พย์ รายการใดรายการหนึ( ง
ก่อนที(จะซื 8อหลักทรัพย์รายการนัน8
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(ฉ) “ทรั พย์ สินส่ วนเกินของลูกค้ า” (Excess Equity) หมายความว่า ทรัพย์สินของลูกค้ ารายใดรายหนึ(งในส่วนที(เกินกว่า
จํานวนที(ลกู ค้ าต้ องดํารงไว้ ตามอัตราส่วนที(บริ ษัทฯ กําหนด
(ช) “ทรั พย์ สินของลูกค้ า” หมายความว่า มูลค่าสุทธิของเงิน หลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื(นที(เป็ นประกันการชําระหนี 8ในบัญชี
มาร์ จิ 8นของลูกค้ ารายใดรายหนึ(ง เมื(อหักภาระหนีท8 ี(เกิดจากการซื 8อหรื อขายหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์ จิ 8นของลูกค้ ารายนัน8
แล้ ว
(ซ) “ภาระหนี”2 ให้ หมายความถึง หนีท8 ี(เกิดจากการซื 8อหรื อขายหลักทรัพย์ รวมค่าธรรมเนียมนายหน้ าซื 8อขายหลักทรัพย์และ
ภาษี มลู ค่าเพิ(ม ดอกเบีย8 เงินกู้ยืม เงินกู้ยืม อากรแสตมป์ ค่าปรั บ ค่าไปรษณี ยากร ค่าธรรมเนี ยมอื(นที( เกี( ยวข้ อง เช่น
ค่าธรรมเนียมการจดแจ้ งจํานํา รวมทังสิ
8 นเชื(อที(เกิดขึน8 จากการถอนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้ า ตลอดจนค่าใช้ จา่ ยอื(นใด
ที(ลกู ค้ าต้ องชําระให้ แก่บริ ษัทฯ
(ฌ) “มูลค่ าซือ2 ” หมายความว่า จํานวนเงินค่าซื 8อหลักทรัพย์แต่ละรายการที(ซื 8อจากบัญชีมาร์ จิ 8น ซึง( รวมค่าธรรมเนียมนายหน้ า
ซื 8อขายหลักทรัพย์ ภาษี มลู ค่าเพิ(มและค่าภาษี อื(นๆ ของรายการนันด้
8 วย
(ญ) “อํานาจซือ2 ” หมายความว่า จํานวนเงินสูงสุดที(ลกู ค้ าอาจสัง( ซื 8อหลักทรัพย์จากบัญชีมาร์ จิ 8นได้ ณ ขณะใดขณะหนึ(ง ซึ(ง
รวมค่าธรรมเนียมนายหน้ าซื 8อขายหลักทรัพย์ และภาษี มลู ค่าเพิ(มแล้ ว
(ฎ) “มู ลค่ าหลั กประกั นที$ต้ องดํารงไว้ ” (Maintenance Margin Requirement) หมายถึง ระดับมูลค่าของทรั พย์ สินรวม
(Equity) ที(ลูกค้ าต้ องดํารงไว้ ซึ(งการคํานวณมูลค่าของหลักประกันให้ เป็ นไปตามวิธีการตามที( (1) บริ ษัทฯ ประกาศ
กําหนดให้ ทราบเป็ นคราวๆ ซึง( ปั จจุบนั อัตราตํ(าสุดเท่ากับร้ อยละ 35 (สามสิบห้ า) ของมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ทัง8 หมด
ที(ลกู ค้ ามีอยูใ่ นบัญชีของลูกค้ า หรื อ (2) มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คณ
ู ด้ วยอัตราที(บริ ษัทฯ
หรื อตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดเป็ นคราวๆ ซึง( ในกรณีที(บญ
ั ชีของลูกค้ ามีมลู ค่าตํ(ากว่ามูลค่าที(กําหนดดังกล่าวแล้ ว
ลูกค้ าจะต้ องนําหลักประกันมาวางเป็ นประกันเพิ(มให้ ครบมูลค่าหลักประกันที(ต้องดํารงไว้ ตามที(บริ ษัทฯ กําหนด
ทังนี
8 8 บริ ษัทฯ มีสิทธิทจ!ี ะเปลี!ยนแปลงอัตราดังกล่ าวได้ โดยไม่ จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบล่ วงหน้ า
(ฏ) “มูลค่ าหลักประกันขัน2 ตํ$า” (Minimum Margin Requirement) หมายถึง ระดับมูลค่าของทรัพย์สินรวม (Equity) ขัน8 ตํ(า
ที(ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการบังคับชําระหนี 8 ซึ(งการคํานวณมูลค่าหลักประกันขันตํ
8 (าจะเป็ นไปตามที( (1) บริ ษัทฯ จะได้ ประกาศ
กํ า หนดเป็ นคราวๆ ซึ(งปั จจุบัน ตลาดหลัก ทรั พ ย์ กํ า หนดให้ เ ท่า กับ อัต ราร้ อยละ 25 (ยี( สิ บ ห้ า ) ของมูล ค่า ตลาดของ
หลักทรัพย์ทงหมดที
ั8
(ลกู ค้ ามีอยู่ในบัญชีของลูกค้ า หรื อ (2) มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
คูณด้ วยอัตราที(บริ ษัทฯ หรื อตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดเป็ นคราวๆ ทังนี
8 8 บริ ษัทฯ มีสิทธิทจ!ี ะเปลี!ยนแปลงอั ตรา
ดังกล่ าวได้ โดยไม่ จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบล่ วงหน้ า
3. ข้ อตกลงเกี$ยวกับวงเงินกู้ยืมเพื$อซือ2 หลักทรั พย์
3.1. โดยที(ลกู ค้ ามีความประสงค์ขอเปิ ดบัญชีก้ ยู ืมเงินเพื(อซื 8อหลักทรัพย์กบั บริ ษัทฯ ลูกค้ าตกลงรับทราบว่าบริ ษัทฯ จะเป็ นผู้พิจารณา
อนุมัติวงเงินให้ ก้ ูยืม โดยมีวงเงินกู้ยืมไม่เกิ นกว่าจํานวนที(ลกู ค้ าขอไว้ ในคําขอใช้ บริ การเปิ ดบัญชีเพิ(ม ซึ(งการกู้ยืมเงินเพื(อซือ8
หลักทรัพย์ในบัญชีมาร์ จิ 8นนี 8จะถือเป็ นการกู้ยืมเงินในลักษณะบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยลูกค้ า
จะนําเงินมาวางเป็ นประกันการชําระหนี 8กับบริ ษัทฯ ก่อนการซื 8อขายหลักทรัพย์ และเงินที(วางประกันดังกล่าวนี 8จะไม่อยู่ภายใต้
ความคุ้มครองของกองทุนเพื(อการฟื น8 ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรื อสถาบันอื(นใดที(ทําหน้ าที(รับประกันเงินฝาก โดย
ลูกค้ าจะได้ รับผลตอบแทนจากการวางเงินประกันในส่วนที(เกินกว่าภาระหนี 8ในบัญชีมาร์ จิ 8นเป็ นดอกเบี 8ยตามหลักเกณฑ์และใน
อัตราที(บริ ษัทฯ จะประกาศกําหนดเป็ นคราวๆ ไป ทังนี
8 8 บริ ษัทฯ มีสิทธิ ที(จะเปลี(ยนแปลงอัตราดอกเบี 8ยดังกล่าวได้ ตามที(บริ ษัทฯ
ประกาศกําหนด โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากลูกค้ าก่อน
3.2. ลูกค้ าตกลงยินยอมซื 8อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ ภายในวงเงินที(กําหนดในบัญชีมาร์ จิ 8นตามที(บริ ษัทฯ อนุมตั ิให้ แก่ลกู ค้ า
3.3.

3.4.

ลูกค้ าตกลงรับทราบและยินยอมให้ บริ ษัทฯ มีดุลพินิจแต่ เพียงผู้เดียวในการเพิ!มหรื อลดวงเงินซื$อขาย โดยมิต้องได้ รับ
ความยินยอมจากลูกค้ าก่ อน เมื(อบริ ษัทฯได้ สงั( ซื 8อหลักทรัพย์ตามคําสัง( ของลูกค้ าแล้ ว ให้ ถือว่าลูกค้ าได้ รับการส่งมอบเงินที(
กู้ยืมตามสัญญานี 8แล้ ว
ลูกค้ าตกลงยินยอมและรับทราบว่าลูกค้ าสามารถทําคําสัง( ซื 8อหลักทรัพย์ได้ เพียงเท่าที(ไม่เกินกว่าวงเงินในบัญชีมาร์ จิ 8นที(บริ ษัทฯ
กําหนดให้ ในกรณีที(ลกู ค้ าทําการซื 8อหลักทรัพย์ใดๆ เกินกว่าวงเงินที(กําหนดไว้ ในบัญชีมาร์ จิ 8น และหากบริ ษัทฯ ตกลงยินยอมให้
ลูกค้ าทําการซื 8อหลักทรัพย์เกินกว่าวงเงินดังกล่าว ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ ถือว่าคําสัง( ซื 8อหลักทรัพย์เกินวงเงินดังกล่าวเป็ นการขอ
ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 41/77

เพิ(มวงเงินในบัญชีมาร์ จิ 8น และให้ ถือว่าลูกค้ ายอมรับการซื 8อหลักทรัพย์นัน8 ๆ และลูกค้ าตกลงยินยอมชําระเงินค่าซื 8อหลักทรัพย์
ดังกล่าว โดยถือว่าเงินที(ลกู ค้ าได้ ก้ ยู ืมเกินกว่าวงเงินที(กําหนดเป็ นหนี 8กู้ยืมเงินตามข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการกู้ยืมเงินเพื(อซือ8
หลักทรัพย์ (Credit Balance) นี 8ทังสิ
8 8น
ทัง8 นี 8 กํ าหนดเวลาชําระหนี ก8 ้ ูยืมเงิน การชําระดอกเบีย8 และอัตราดอกเบีย8 ให้ เป็ นไปตามที(กําหนดไว้ ใ นข้ อกํ าหนดเพิ( มเติ ม
เกี(ยวกับการกู้ยืมเงินเพื(อซื 8อหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี 8ทุกประการ
3.5. ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทฯ มีสิทธิ ใช้ ดลุ ยพินิจที(จะไม่ดําเนินการสัง( ซื 8อหลักทรัพย์ตามคําสัง( ซึ(งเกินกว่าวงเงินในบัญชีมาร์ จิ 8น
ของลูกค้ า และลูกค้ าสละสิทธิที(จะเรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังปวงอั
8
นเนื(องมาจากการไม่ดําเนินการตามคําสั(งซือ8
หลักทรัพย์เกินวงเงินดังกล่าว
4. หลักประกัน
4.1. ลูกค้ าตกลงที(จะกู้ยืมเงินเพื(อซื 8อหลักทรัพย์ และตกลงยินยอมที(จะวางเงิน หลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื(นในบัญชีมาร์ จิ 8น รวมทังส่
8 ง
มอบหลักทรัพย์ที(ลกู ค้ าซื 8อผ่านบัญชีมาร์ จิ 8นทังหมดให้
8
แก่บริ ษัทฯ เพื(อให้ บริ ษัทฯ ยึดถือหลักทรัพย์ทงหลายที
ั8
(ซื 8อจากบัญชีมาร์ จิ 8น
และทรัพย์สินทังปวงที
8
(ลกู ค้ านํามาวางกับบริ ษัทฯ ไว้ เป็ นประกันการชําระหนีใ8 นบัญชีมาร์ จิ 8นและหนีอ8 ื(นใดของลูกค้ า รวมไปถึง
ภาระหนี 8ทังปวงที
8
(ลกู ค้ ามีกบั บริ ษัทฯ
4.2. ประเภทของทรัพย์สินที(ลกู ค้ าสามารถนํามาวางเพิ(มเติมเพื(อเป็ นประกันการชําระหนีใ8 นบัญชีมาร์ จิ 8นนัน8 ให้ เป็ นไปตามที(บริ ษัทฯ
จะได้ ประกาศกําหนดเป็ นคราวๆ ไป แต่ทงนี
ั 8 8ภายใต้ หลักเกณฑ์ที(สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์
หรื อตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
4.3. ลูกค้ าตกลงรับทราบว่าวิธีการคํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์และหลักประกันจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์/เงื(อนไขที(บริ ษัทฯ กําหนด
4.4. ลูกค้ าตกลงรับทราบว่าบริ ษัทฯ จะทําการปรับปรุงมูลค่าของหลักทรัพย์และ/หรื อหลักประกันตามราคาตลาด (Mark to Market)
และคํานวณมูลค่าของหลักทรั พย์ และ/หรื อทรั พย์ สินของลูก ค้ า อย่า งน้ อย 1 ครั ง8 ในทุกสิน8 วันทําการ ตามราคาที(สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรื อบริ ษัทฯ กําหนด ซึ(งการปรับปรุ งมูลค่าของหลักทรัพย์และ/หรื อ
ทรัพย์สินจะทําให้ ทราบผลการเปลี(ยนแปลงอํานาจซื 8อของลูกค้ า ตลอดจนมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้ าและทรัพย์สินส่วนเกินของ
ลูกค้ าที(อาจจะเพิ(มขึ 8นหรื อลดลง ทังนี
8 8 การปรับปรุงมูลค่าของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินดังกล่าวให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์/เงื(อนไข
ที(บริ ษัทฯ ประกาศกําหนดเป็ นคราวๆ ไป
ภายใต้ บงั คับข้ อ 4.4. ลูกค้ าตกลงรับทราบว่าบริ ษัทฯ จะทําการเปรี ยบเทียบทรัพย์สินรวมของลูกค้ ากับมูลค่าหลักประกันที(ต้อง
4.5.
ดํ า รงไว้ (Maintenance Margin Requirement) ทุก สิ น8 วัน ทําการ หากปรากฏว่าทรั พย์ สินรวมของลูก ค้ าลดลงตํ(ากว่ามูลค่า
หลักประกันที(ต้องดํารงไว้ (Maintenance Margin Requirement) บริ ษัทฯ จะไม่ให้ ลกู ค้ าซื 8อหลักทรัพย์เพิ(มและลูกค้ าตกลงนํา
ทรัพย์สินมาวางเป็ นหลักประกันเพิ(มกับบริ ษัทฯ ภายในวันทําการถัดไป จนทําให้ ทรัพย์สินรวมของลูกค้ าเท่ากับหรื อสูงกว่ามูลค่า
หลักประกันที(ต้องดํารงไว้ (Maintenance Margin Requirement) หากลูกค้ าไม่นําทรัพย์สินมาวางเป็ นหลักประกันเพิ(มเติมตาม
ความในวรรคก่อนภายในระยะเวลาที(บริ ษัทฯ หรื อตลาดหลักทรัพย์จะได้ กําหนดเป็ นคราวๆ ไป (ซึง( ปั จจุบนั มีกําหนดเวลา 5 (ห้ า)
วันทําการนับแต่วนั ที(บริ ษัทฯ เรี ยกให้ ลกู ค้ านําทรัพย์สินมาวางเป็ นหลักประกันเพิ(ม) ลูกค้ ายินยอมและรับทราบว่า บริ ษัทฯ มี
สิทธิ ที(จะเริ( มทําการบังคับชํา ระหนี จ8 ากหลักทรั พย์ หรื อทรัพย์ สิ นที(วางเป็ นประกัน ได้ ในวัน ทําการถัดไปภายในเวลาที( บ ริ ษั ท
ประกาศกํ าหนด จนทําให้ ทรั พย์ สินรวมของลูกค้ ามีมลู ค่าเท่ากับหรื อสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที(ต้องดํารงไว้ (Maintenance
Margin) ทัง8 นี 8 บริ ษัทฯ จะเรี ยกหลักประกันประเภทใดเพิ(มเติมเพื(อลดความเสี(ยงของบริ ษัทฯ ก็ ได้ แต่หลักประกันที(สามารถ
นําไปใช้ คํานวณระดับ Maintenance Margin ได้ จะต้ องเป็ นหลักประกันที(สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรื อบริ ษัทฯ ประกาศกําหนด แต่บริ ษัทฯ จะไม่นบั รวมมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าว เพื(อประโยชน์ในการคํานวณอํานาจซื 8อ
ของลูกค้ า
4.6.
ภายใต้ บงั คับข้ อ 4.4. ลูกค้ าตกลงรับทราบว่าบริ ษัทฯ จะทําการเปรี ยบเทียบทรัพย์สินรวมของลูกค้ ากับมูลค่าหลักประกันขันตํ
8 (า
(Minimum Margin Requirement) ทุกสิน8 วันทําการ หากปรากฏว่าทรั พย์ สินรวมของลูกค้ าลดลงจนเท่ากับหรื อตํ(ากว่ามูลค่า
หลักประกันขัน8 ตํ(า (Minimum Margin Requirement) ลูกค้ ายินยอมและรับทราบว่า บริ ษัทฯ มีสิทธิ ที(จะเริ( มทําการบังคับชําระ
หนีจ8 ากหลักทรัพย์ หรื อทรั พย์สินที(วางเป็ นประกันได้ ในวันทําการถัดไป จนทําให้ ทรัพย์สินรวมของลูกค้ ามีมลู ค่าสูงกว่า มูลค่า
หลักประกันขันตํ
8 (า (Minimum Margin Requirement)

ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 42/77

อย่างไรก็ตาม ลูกค้ ายังคงมีหน้ าที(ต้องนําทรัพย์สินมาวางเป็ นหลักประกันเพิ(มตามที(บริ ษัทฯ เรี ยกเพื(อให้ ทรัพย์สินรวมของลูกค้ า
มีมลู ค่าเท่ากับหรื อสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที(ต้องดํารงไว้ ตามเงื(อนไขที(ตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้ ในข้ อ 4.5
หากลูกค้ าไม่นําทรัพย์สินมาวางเป็ นหลักประกันเพิ(มตามที(บริ ษัทฯ เรี ยกภายในระยะเวลาตามข้ อ 4.5. วรรค 2 ย่อมไม่กระทบ
สิทธิของบริ ษัทฯ ที(จะดําเนินการตามเงื(อนไขของข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการกู้ยืมเงินเพื(อซื 8อหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี 8
ต่อไป ทังนี
8 8 หากมีการบังคับชําระหนี 8จากหลักประกันหรื อทรัพย์สินแล้ วได้ เงินไม่พอชําระหนีท8 งหมด
ั8
ไม่วา่ กรณีใดๆ ลูกค้ าตกลง
ยินยอมรับผิดชําระในส่วนที(ขาดให้ บริ ษัทฯ จนครบถ้ วน
4.7. ในกรณีที(บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหลักทรัพย์ในการจองซื 8อหลักทรัพย์ใดๆ หากหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์ที(
ได้ วางเป็ นประกันการชําระหนีข8 องลูกค้ า และลูกค้ าได้ ชําระราคาการจองซือ8 หลักทรั พย์ใดๆ ดังกล่าว ลูกค้ าตกลงให้ บริ ษัทฯ
ยึดถือหลักทรัพย์ที(ได้ รับจากการจองซื 8อดังกล่าวเป็ นประกันการชําระหนี 8เพิ(มเติม
4.8. ในกรณีที(บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์จา่ ยเงินปั นผลและ/หรื อหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหลักทรัพย์ หากหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์ที(
ได้ วางเป็ นประกันการชําระหนี 8ของลูกค้ า ในกรณีที(ได้ รับดอกผลเป็ นหุ้นปั นผล ลูกค้ าตกลงให้ บริ ษัทฯ ยึดถือหุ้นปั นผลดังกล่าวไว้
เป็ นประกันการชําระหนี 8ด้ วย
4.9. ลูกค้ ารับทราบว่าในกรณีที(ลกู ค้ าประสงค์จะถอนหลักทรัพย์จากบัญชีมาร์ จิ 8น และ/หรื อหลักทรัพย์ที(นํามาวางเป็ นหลักประกัน
ลูกค้ าต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบล่วงหน้ าภายในระยะเวลาทีบ( ริ ษัทฯ กําหนด ทังนี
8 8 ลูกค้ าตกลงให้ เป็ นดุลพินิจของบริ ษัทฯ แต่เพียง
ผู้เดียวในการที(จะให้ ถอนทรัพย์สินดังกล่าวหรื อไม่ก็ได้
5. ข้ อตกลงเกี$ยวกับการซือ2 ขายหลักทรั พย์ และการก่ อภาระหนีใ2 นบัญชีมาร์ จิน2
5.1. ลูกค้ ารับทราบว่าบริ ษัทฯ จะเป็ นผู้กําหนดรายชื(อหลักทรัพย์ที(จะอนุญาตให้ ลกู ค้ าซื 8อจากบัญชีมาร์ จิ 8นได้ พร้ อมทังกํ
8 าหนดอัตรา
มาร์ จิ 8นเริ( มต้ นที(เหมาะสมสําหรับแต่ละหลักทรัพย์ (Multiple Margin Rate) โดยบริ ษัทฯ จะได้ ประกาศรายชื(อหลักทรัพย์พร้ อม
ทังอั
8 ตรามาร์ จิ 8นเริ( มต้ นเพื(อให้ ลกู ค้ าทราบเป็ นคราวๆ ไปภายใต้ หลักเกณฑ์ที(สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กําหนด ซึง( ลูกค้ าตกลงยินยอมและรับทราบว่าบริ ษัทฯ มีสิทธิเปลี(ยนแปลงอัตราดังกล่าวได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบ
ล่วงหน้ า
5.2. ในกรณีที(ลกู ค้ าสัง( ซื 8อหลักทรัพย์เป็ นจํานวนที(มีมลู ค่าซื 8อตํ(ากว่าเงินที(วางประกัน ลูกค้ าตกลงให้ บริ ษัทฯ หักเงินที(ลกู ค้ าวางเพื(อ
ชําระค่าซื 8อหลักทรัพย์ได้ ก่อน โดยบริ ษัทฯ จะหักเงินของลูกค้ าเป็ นจํานวนน้ อยลงอย่างน้ อย 10 (สิบ) บาท เพื(อให้ ลกู ค้ ากู้ยืมเงิน
จากบริ ษัทฯ ในแต่ละรายการสําหรับคําสัง( ซื 8อหลักทรัพย์ที(มีมลู ค่าซื 8อตํ(ากว่าเงินที(วางประกันนัน8 และลูกค้ าตกลงยินยอมให้ ถือว่า
การซื 8อหลักทรัพย์ทกุ รายการในบัญชีมาร์ จิ 8น ของลูกค้ าเป็ นการกู้ยืมเงินเพื(อซื 8อหลักทรัพย์
5.3. ในกรณีที(ลกู ค้ าสัง( ซื 8อหลักทรั พย์ในบัญชีมาร์ จิ 8นเป็ นจํานวนเงินที(มีมลู ค่าซือ8 สูงกว่าเงินที(วางประกัน บริ ษัทฯ สามารถหักเงินที(
ลูกค้ าวางเพื(อชําระค่าซื 8อหลักทรัพย์ก่อนได้ และหากเงินที(วางดังกล่าวไม่เพียงพอชําระค่าซื 8อหลักทรัพย์ จํานวนเงินส่วนที(ขาดนี 8
ให้ ถือว่าลูกค้ ากู้ยืมเงินจากบริ ษัทฯ โดยลูกค้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทฯ คิดดอกเบี 8ยจากจํานวนหนีด8 ังกล่าวได้ ในอัตราสูงสุดที(
บริ ษัทฯ ได้ ประกาศกํ าหนดเป็ นคราวๆ โดยจะคํานวณตัง8 แต่วันที(ซือ8 หลักทรั พย์ ไปจนกว่าจะได้ มีการชํา ระหนี เ8 สร็ จสิน8 ทัง8 นี 8
บริ ษัทฯ มีสิทธิ ที(จะเปลี(ยนแปลงอัตราดอกเบี 8ยดังกล่าวได้ ตามที(บริ ษัทฯ ประกาศกําหนด โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจาก
ลูกค้ าก่อน
5.4. ในกรณี ที(ลกู ค้ าทําการจองซื 8อหลักทรั พย์ผ่านบัญชีมาร์ จิ 8น และลูกค้ าไม่ได้ ชําระราคาจองซือ8 หลักทรัพย์ ดงั กล่าว ลูกค้ าตกลง
ยินยอมให้ บริ ษัทฯ ชําระราคาจองซื 8อหลักทรัพย์นัน8 แทนลูกค้ า และให้ ถือว่าเงินจํานวนดังกล่าวเป็ นเงินที(ลกู ค้ ากู้ยืมจากบริ ษัทฯ
ซึ(งอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์/เงื(อนไขที(กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงินและข้ อกําหนดเพิ(มเติม
เกี(ยวกับการกู้ยืมเงินเพื(อซื 8อหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี 8ทุกประการ
5.5. ในกรณีที(ลกู ค้ าสัง( ขายหลักทรัพย์ หรื อถูกบังคับขายหลักทรัพย์ หรื อถูกบังคับชําระหนีแ8 ละได้ รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
หรื อได้ รับเงินในกรณีอื(นใด หรื อการที(ลกู ค้ านําเงินมาวางเพิ(ม บริ ษัทจะนําเงินที(ได้ รับดังกล่าวมาหักหนี 8เงินกู้ยืมเพื(อซื 8อหลักทรัพย์
ที(มีอยูเ่ ดิมก่อน หากจํานวนหนี 8คงค้ างลดตํ(าลงกว่าเงินที(ลกู ค้ านํามาวางเป็ นประกัน ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ มีจํานวนหนี 8กู้ยืมเงิน
เพื(อซื 8อหลักทรัพย์ดงั กล่าวคงเหลือไว้ ในบัญชีมาร์ จิ 8นอย่างน้ อย 10 (สิบ) บาท และให้ ถือว่าหลักทรัพย์ทงหลายในบั
ั8
ญชีมาร์ จิ 8น
ยังคงเป็ นประกันการชําระหนีก8 ้ ูยืมเงินตามข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการกู้ยืมเงินเพื(อซือ8 หลักทรั พย์ (Credit Balance) นีท8 กุ
ประการ
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5.6.

ลูกค้ ารับทราบว่าหากลูกค้ าประสงค์ จะทําการการถอนเงินจากบัญชีมาร์ จิ 8น ลูกค้ าสามารถถอนเงินจากบัญชีมาร์ จิ 8นได้ เพี ยง
เท่าที(ไม่เกินกว่าจํานวนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้ า (Excess Equity) และหากลูกค้ าประสงค์จะถอนเงินเป็ นจํานวนเงินสูงกว่า
ยอดเงินคงเหลือของลูกค้ า (Cash Balance) ที(ลกู ค้ ามีอยูใ่ นขณะนัน8 ลูกค้ าตกลงให้ ถือว่าจํานวนเงินส่วนที(เกินยอดเงินคงเหลือ
เป็ นการให้ ก้ ูยืมเงินเพื(อซื 8อหลักทรัพย์จากบริ ษัทฯ เพิ(มขึน8 โดยการถอนเงินจากบัญชีมาร์ จิ 8นดังกล่าวให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
กําหนดเวลา และสัดส่วนที(จะถอนเงินได้ ตามที(บริ ษัทฯ จะประกาศกําหนดเป็ นคราวๆ ไป ทังนี
8 8 ให้ เป็ นดุลยพินิจของบริ ษัทฯ แต่
เพียงผู้เดียวในการที(จะให้ ถอนเงินจากบัญชีมาร์ จิ 8นหรื อไม่ก็ได้
6. การชําระหนีเ2 งินกู้ยืมเพื$อซือ2 หลักทรั พย์
6.1.
ลูกค้ ามีหน้ าที(ต้องชําระหนี 8เงินกู้ยืมเพื(อซื 8อหลักทรัพย์ให้ แก่บริ ษัทฯ พร้ อมดอกเบี 8ยตามอัตราดอกเบี 8ยที(บริ ษัทฯ ประกาศกําหนด
ภายใน 6 (หก) เดือน นับจากวันที(ซื 8อหลักทรัพย์รายการนันๆ
8 เว้ นแต่จะได้ รับการขยายระยะเวลาชําระหนีด8 งั กล่าวจากบริ ษัทฯ
โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ ลกู ค้ าทราบ ทังนี
8 8 ขึน8 อยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัทฯ ที(จะพิจารณาขยายระยะเวลาให้
หรื อไม่ก็ได้
ลูกค้ ามีหน้ าที(คืนเงินกู้ภายในระยะเวลาตามวรรคแรกให้ แก่บริษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ไม่มีหน้ าที(ต้องแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบล่วงหน้ า หาก
ลูกค้ ามิได้ ดําเนินการชําระหนีก8 ้ ูยืมเงินและดอกเบี 8ยภายในระยะเวลาดังกล่าว ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทฯ มีอํานาจสัง( ขาย
หลักทรัพย์นนๆ
ั 8 ได้ ในวันเวลาและราคาที(บริ ษัทฯ เห็นสมควรในกรณีที(ทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้ า (Excess Equity) มีมลู ค่าตํ(า
กว่ามูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ที(ซื 8อมาโดยใช้ เงินกู้ยืมตามข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการกู้ยืมเงินเพื(อซื 8อหลักทรัพย์
(Credit Balance) นี 8 ลูกค้ าจะใช้ วิธีคืนเงินกู้โดยการขายหลักทรัพย์นัน8 หรื อโดยวิธีอื(นใดที(บริ ษัทฯ เห็นชอบภายใต้ กฎ ข้ อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทฯ นําเงินปั นผล ดอกเบี 8ย หรื อดอกผลอื(นใดที(อาจเกิดขึน8 จากหลักทรัพย์ หรื อหลักประกันที(ลกู ค้ าได้
6.2.
นํามาวางเป็ นประกันการชําระหนีก8 ับบริ ษัทฯ หรื อที(บริ ษัทฯ ได้ ครอบครองอยู่มาลดยอดหนีใ8 นบัญชีมาร์ จิ 8นของลูกค้ าที(มีอยู่ใน
ขณะนัน8 ได้ ทังนี
8 8 หากมีเงินคงเหลือหลังจากการลดยอดหนีด8 งั กล่าวแล้ ว ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทฯ โอนเงินคงเหลือนัน8 ไป
บันทึกในบัญชีมาร์ จิ 8นเสมือนว่าลูกค้ าได้ นําเงินมาวางเป็ นประกันเพิ(มเติม
6.3.
ในกรณี ที( บ ริ ษั ท ฯ ประกาศเปลี( ย นแปลงประเภทของหลัก ทรั พย์ จากที( อนุญ าตให้ ซือ8 ในบัญ ชี มาร์ จิน8 ได้ (Marginable) เป็ น
ประเภทหลักทรัพย์ที(ไม่อนุญาตให้ ซือ8 ในบัญชีมาร์ จิ 8น (Non-Marginable) ลูกค้ ามีหน้ าที(ต้องขายหลักทรัพย์ที(ถกู เปลี(ยนแปลง
ประเภทดังกล่าวเพื(อชําระหนี 8 รวมถึงค่านายหน้ า ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายอันเป็ นอุปกรณ์ทงหมดที
ั8
(เกี(ยวกับหลักทรัพย์นนั 8
ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที(ลงในหนังสือแจ้ งของบริ ษัทฯ
หากลูกค้ าไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาตามวรรคก่อน ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการขายหลักทรัพย์ทงหมดหรื
ั8
อ
บางส่วนและ/หรื อดําเนินการใดๆ ตามที(กําหนดไว้ ในข้ อกํ าหนดและเงื(อนไขเกี( ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน และ/หรื อโอน
หลักทรัพย์นนทั
ั 8 งหมดหรื
8
อบางส่วนไปไว้ ในบัญชีอื(นใด และ/หรื อดําเนินการอื(นใดตามที(บริ ษัทฯ เห็นสมควร
7. การแต่ งตัง2
7.1. ในการกู้ยืมเงินเพื(อซื 8อหลักทรัพย์ตามสัญญานี 8 ลูกค้ าตกลงแต่งตังและมอบอํ
8
านาจให้ บริ ษัทฯ มีอํานาจกระทําการโดยทัว( ไปแทน
ลูกค้ าดังนี 8
(1) ทํา และ/หรื อ ลงนามในหนังสือ เอกสาร สัญญา หรื อตราสาร หรื อดําเนินการใดๆ เช่น จดแจ้ งจํานําหรื ออื(นใดเพื(อเป็ น
ประกันการชําระหนี 8 ปิ ดโอน ลงทะเบียน อันเกี(ยวข้ องกับหลักทรัพย์และ/หรื อทรัพย์สิน ตลอดจนการซื 8อขายหลักทรัพย์
(2) มอบอํานาจช่วงเพื(อกระทําการใดๆ แทนลูกค้ าตามอํานาจที(ให้ ไว้ ในสัญญานี 8และเพิกถอนการมอบอํานาจช่วง
(3) กระทําการอื(นใดตามที(จําเป็ นหรื อสมควร เพื(อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการมอบอํานาจที(ให้ ไว้ ในสัญญานี 8
7.2. ลูกค้ าตกลงแต่งตังและมอบหมายให้
8
บริ ษัทฯ มีอํานาจกระทําการแทนลูกค้ าในการจองซื 8อหลักทรัพย์หรื อรับโอนหลักทรัพย์โดย
ใช้ ชื(อของบริ ษัทฯ หรื อผู้ที(บริ ษัทฯ มอบหมายให้ เป็ นผู้จองซื 8อ และหรื อ ถือ/หลักทรัพย์แทนลูกค้ า
7.3. ลูกค้ าตกลงแต่งตังและมอบหมายให้
8
บริ ษัทฯ มีอํานาจกระทําการแทนลูกค้ าในการรับเงินปั นผล และ/หรื อหุ้นปั นผลจากบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ที(ลกู ค้ าได้ นํามาวางเป็ นประกันการชําระหนีก8 ับบริ ษัทฯ โดยใช้ ชื(อของบริ ษัทฯ หรื อผู้ที(บริ ษัทฯ มอบหมายเป็ นผู้
ถือหลักทรัพย์แทนลูกค้ า
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8. ข้ อตกลงอื$นๆ
8.1. ลูกค้ าตกลงรับทราบว่าในการคํานวณอํานาจซื 8อของลูกค้ า ณ ขณะใดขณะหนึ(ง บริ ษัทฯ จะคํานวณจากทรัพย์สินส่วนเกินของ
ลูกค้ า ณ ขณะนันต่
8 ออัตรามาร์ จิ 8นเริ( มต้ นของหลักทรัพย์ที(ลกู ค้ าประสงค์จะซื 8อ
กรณีที(ลกู ค้ าไม่มีทรั พย์สินส่วนเกิน หากบริ ษัทฯ ยินยอมให้ ลกู ค้ านําเงินมาวางเป็ นประกันการซือ8 ขายหลักทรัพย์เพิ(มเป็ นครั ง8
คราว บริ ษัทฯ จะคํานวณอํานาจซื 8อจากจํานวนเงินที(ลกู ค้ านํามาวางไว้ เฉพาะคราวนันๆ
8 ทังนี
8 8 เมื(อสิ 8นวันทําการของวันที(ลกู ค้ านํา
เงินดังกล่าวมาวางไว้ แล้ วภายหลังจากการหักทอนบัญชี หากมีเงินคงเหลือบริ ษัทฯ จะทําการโอนเงินคงเหลือนัน8 ไปบันทึกบัญชี
มาร์ จิ 8นของลูกค้ าที(มีอยู่กับบริ ษัทฯ เสมือนว่าลูกค้ าได้ นําเงินมาวางเพิ(ม หรื อหากลูกค้ าได้ แจ้ งความต้ องการให้ บริ ษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้ า ณ เวลาที(นําเงินมาวางเป็ นประกัน บริ ษัทฯ จะคืนเงินคงเหลือนันให้
8 แก่ลกู ค้ าก็ได้
8.2. ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทฯ หักทอนบัญชีทุกสิน8 วันทําการ โดยบริ ษัทฯ คํานวณจากยอดสุทธิ ในแต่ละวัน ซึ(งได้ จากการ
เปรี ยบเทียบยอดเงินคงเหลือของลูกค้ ากับยอดเงินกู้ยืมเพื(อซื 8อหลักทรัพย์
8.3. บริ ษัทฯ จะจ่ายดอกเบี 8ยสําหรับเงินคงเหลือของลูกค้ าในส่วนที(เกินกว่าเงินกู้ยืมเพื(อซื 8อหลักทรัพย์ และเรี ยกเก็บดอกเบี 8ยเงินกู้ยืม
เพื(อซื 8อขายหลักทรัพย์ในส่วนที(เกินกว่าเงินคงเหลือของลูกค้ าอย่างน้ อยเดือนละ 1(หนึ(ง) ครัง8 เว้ นแต่จะตกลงกันไว้ เป็ นอย่างอื(น
ทังนี
8 8 บริ ษัทฯ จะคิดคํานวณและหักภาษี อากร ณ ที(จา่ ยไว้ (ถ้ ามี) ก่อนที(จะทําการหักทอนบัญชีระหว่างดอกเบี 8ยที(จะต้ องจ่ายกับ
ดอกเบี 8ยที(จะต้ องเรี ยกเก็บ ณ วันสิ 8นเดือน และลูกค้ ายินยอมให้ บริ ษัทฯ หักทอนโดยวิธีปรับปรุ งรายการดอกเบี 8ยดังกล่าวจาก
บัญชีมาร์ จิ 8นของลูกค้ า เสมือนว่าลูกค้ าได้ ถอนเงินหรื อนําเงินมาเพิ(มแล้ วแต่กรณี
8.4. ลูกค้ าตกลงว่า หากมีการบังคับชําระหนี 8จากหลักประกันหรื อทรัพย์สินแล้ วได้ เงินไม่พอชําระหนี 8กู้ยืมเงิน ลูกค้ าตกลงยินยอมรับ
ผิดชําระในส่วนที(ขาดให้ กบั บริ ษัทฯ พร้ อมดอกเบี 8ยจนกว่าจะครบถ้ วน
8.5. นอกเหนือจากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อ 19 ของข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน ลูกค้ าตกลงยินยอมให้
บริ ษัทฯ ทําการเปิ ดเผยหรื อตรวจสอบข้ อมูลเกี(ยวกับลูกค้ าและการซื 8อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ ากับบริ ษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ
จํากัด (National Credit Bureau)
8.6. ลูกค้ าตกลงรับทราบว่า การผ่อนผันการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการกู้ยืมเงินเพื(อซื 8อหลักทรัพย์ (Credit Balance)
หรื อการละเว้ นการใช้ สิทธิ ตามข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการกู้ยืมเงินเพื(อซื 8อหลักทรั พย์ (Credit Balance) นี 8 โดยบริ ษัทฯ ใน
คราวใด ให้ ถือว่าการผ่อนผันหรื อการละเว้ นดังกล่าวเป็ นการผ่อนผันหรื อการละเว้ นเฉพาะคราวนันเท่
8 านัน8
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รายงานการเปิ ดเผยความเสี$ยง
รายงานฉบับนีจ8 ดั เตรี ยมขึน8 เพื(อช่วยให้ ท่านมีความเข้ าใจถึงความเสี(ยงที(อาจเกิดขึน8 จากการทําธุรกรรมซื 8อขายหลักทรั พย์ (รวมถึง
การขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง) และท่านควรเข้ าใจในภาระภาษี ที(เกิดขึน8 จากการเข้ าทําธุรกรรมดังกล่าวครบถ้ วนดีแล้ ว
ทัง8 นี 8 ในกรณี ที(ท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านควรปรึ กษาที(ปรึ กษาทางกฎหมาย ธุรกิ จ และภาษี เกี( ยวกับการทําธุรกรรมซือ8 ขายหลักทรัพย์
ดังกล่าว
โดยการเข้ าทําข้ อกํ าหนดและเงื(อนไขเกี( ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน รวมถึงข้ อกํ าหนดเพิ(มเติ มเกี( ยวกับการแต่งตัง8 ตัว แทน/
นายหน้ าซือ8 ขายหลักทรั พย์ ด้วยเงินสด ถื อว่าลูกค้ าได้ รับทราบและเข้ าใจในข้ อความที(ปรากฏในรายงานฉบับนี 8 ก่อนที(จะเริ( มทําการซือ8 ขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ แหล่งกลางซื 8อขายหลักทรัพย์อื(นใด
ในการซื 8อขายหลักทรัพย์อาจมีความเสี(ยงสูง เนื(องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ และความเสี(ยงในเรื( องของการขาดทุนก็
เป็ นสิ(งที(เป็ นสาระสําคัญ ทํานองเดียวกับราคาของหลักทรัพย์ ซึ(งมีความผันผวน และอาจทําให้ ราคาหลักทรั พย์ตัวใดตัวหนึ(งไม่มีมลู ค่าเลย
ดังนัน8 ท่านจึงต้ องพร้ อมที(จะรับความเสี(ยงนี 8 นอกจากนี 8 ท่านควรเข้ าทํารายการซื 8อขายต่อเมื(อท่านได้ เข้ าใจถึงลักษณะและขอบเขตของสิทธิ
ภาระผูกพัน และความเสี(ยงที(เกี(ยวข้ องอย่างครบถ้ วนเสียก่อน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ซงึ( ท่านไม่สามารถที(จะใช้
สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ ได้ หลังวันที(หมดอายุ นอกจากนี 8 ท่านควรต้ องพิจารณาด้ วยว่ารายการซือ8 ขายนันๆ
8 เหมาะสมกับท่าน
หรื อไม่อย่างไร โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การลงทุนและสถานะทางการเงินของท่านเอง รวมทัง8 ควรปรึ กษาที(ปรึ กษาทางกฎหมายธุรกิจ
และภาษี ของท่านก่อนทําธุรกรรมซื 8อขายหลักทรัพย์ใดๆ อีกทังท่
8 านได้ รับทราบถึงลักษณะความเสี(ยงต่างๆ อันอาจเกิดได้ จากการขายหลักทรัพย์
โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง เช่น ความผันผวนขึน8 ลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์ ความเสี(ยงอันอาจเกิด
จากการเปลี(ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที(เกี(ยวข้ องต่างๆ กับธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื(อซื 8อหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี 8
สําหรับบุคคลต่างด้ าวที(ถือหุ้นที(กําหนดให้ คนไทยเป็ นผู้ถือและคนไทยที(ถือหุ้นที(กําหนดให้ บคุ คลต่างด้ าวเป็ นผู้ถือนัน8 บุคคลดังกล่าว
อาจไม่มีสิทธิ ในการลงทะเบียนเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ‚ในหุ้นดังกล่าวในนามของตนได้ ทังนี
8 8 ขึน8 อยู่กับสัดส่วนการถือกรรมสิทธิ‚ ของบุคคลต่างด้ าว
ของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์นนๆ
ั 8 และในกรณีที(ห้ นุ นันไม่
8 ได้ ลงทะเบียนในชื(อของบุคคลดังกล่าว บุคคลดังกล่าวก็จะไม่มีสิทธิได้ รับประโยชน์ ใดๆ
จากผู้ออกหลักทรัพย์นนั 8 อันได้ แก่ เงินปั นผล และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เป็ นต้ น และสําหรับบุคคลที(กระทําการใดๆ เพื(อประโยชน์ ของ
บุคคลต่างด้ าวในการรับสิทธิดงั กล่าวอาจได้ รับโทษทางอาญา และหากท่านเป็ นบุคคลต่างด้ าวที(ถือหุ้นที(กําหนดให้ คนไทยเป็ นผู้ถือ หรื อเป็ นคน
ไทยที(ถือหุ้นที(กําหนดให้ บคุ คลต่างด้ าวเป็ นผู้ถือ ท่านต้ องยอมรับถึงบรรดาความเสี(ยงทังหมดที
8
(อาจเกิดขึน8 จากการถือครองหุ้นดังกล่าว อีกทัง8
ต้ องยอมรับด้ วยว่า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริ ษัทหลักทรัพย์หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด ไม่สามารถช่วยเหลือท่านไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ เพื(อให้
ท่านได้ มาซึง( สิทธิใดๆ ในหุ้นดังกล่าวจากผู้ออกหลักทรัพย์
นอกจากนี 8 บรรดาทรั พย์ สินและมูลค่าของทรั พย์ สินในบัญชีของท่านนัน8 จะไม่ได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้ วยสถาบัน
คุ้มครองเงินฝากหรื ออยูภ่ ายใต้ การคุ้มครองจากหน่วยงานรัฐบาลอื(นใด หรื อการประกันภัยใดๆ
สําหรับผู้ถือบัญชีมาร์ จิ 8น (ระบบเครดิตบาลานซ์) นอกเหนือจากความเสี(ยงข้ างต้ น ท่านได้ รับแจ้ งและรับทราบถึงเรื(องดังต่อไปนี 8
การกู้ยืมเงินเพื(อการลงทุน ถือได้ วา่ เป็ นการดําเนินการอย่างหนึ(งเพื(อเพิ(มผลทางการเงิน วิธีการที(จะทําให้ ได้ รับกําไรจาก
การเพิ(มผลทางการเงินนัน8 ผลตอบแทนที(ได้ รับจากการลงทุนดังกล่าวจะต้ องสูงกว่าต้ นทุนของเงินที(ก้ ูยืมมา นอกจากนี 8
กลวิธีในการเพิ(มผลทางการเงินก็อาจทําให้ เกิดผลกําไรหรื อขาดทุนในการลงทุนก็ได้ ทังนี
8 8 หากต้ องการผลตอบแทนทาง
การเงินสูงมากเท่าใด ความเป็ นไปได้ ที(จะเกิดผลกําไรหรื อผลขาดทุนก็จะยิ(งเพิ(มมากขึ 8นเท่านัน8
มูลค่าของหลักทรัพย์ที(วางเป็ นหลักประกัน จะถูกทําการปรับปรุ งให้ เป็ นปั จจุบนั ตามราคาปิ ดของหลักทรัพย์นัน8 ๆ ซึง( การ
ปรับปรุงมูลค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าวอาจจะส่งผลให้ อํานาจซื 8อของท่านเพิ(มขึ 8นหรื อลดลงได้
รายงานฉบับนี 8 มิได้ จดั ทําขึ 8นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื(อเปิ ดเผยบรรดาความเสี(ยงและแง่มมุ ที(เป็ นสาระสําคัญทังหมดที
8
(เกี(ยวข้ องกับการ
ทําธุรกรรมซื 8อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรื อแหล่งกลางซื 8อขายหลักทรัพย์อื(นใด
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-ข้ อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมื!อลูกค้ าและบริ ษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนี$เท่ านั$ นข้ อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการยืมและให้ ยืมหลักทรั พย์
1.

2.

ข้ อความเบีอ2 งต้ น
1.1 ข้ อกํ าหนดเพิ(มเติมนี ท8 ําขึน8 เพื(อกํ าหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้ าที( ข้ อรั บรอง ข้ อปฏิบัติต่างๆ ที(เป็ นการเฉพาะที(เกี(ยวกับการยืมและ
ให้ ยืมหลักทรัพย์
1.2 ข้ อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการยืมและให้ ยืมหลักทรั พย์ ฉบับนี 2 จะใช้ บังคับระหว่ างบริ ษัทฯ และลูกค้ าทันที เมื$อ (ก)
ลูกค้ าลงนามในหนั งสือแจ้ งความประสงค์ เพิ$มเติมเกี$ยวกับการสมัครใช้ บริ การการยืมหรื อให้ ยืมหลักทรั พย์ และ
จัดส่ งหนังสือดังกล่ าวมายังบริ ษัทฯ ตามวิธีท$ ีบริ ษัทฯ กําหนด และ (ข) บริ ษัทฯ ตอบรั บการให้ บริ การแก่ ลูกค้ าไม่ ว่า
จะในรู ปแบบที$เป็ นลายลักษณ์ อักษรหรื อไม่ ก็ตาม โดยลูกค้ ายอมรั บและตกลงผูกพันตามตามเงื$อนไขในข้ อกําหนด
และเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่ างๆ ที$เกี$ยวข้ อง
ทัง2 นี 2 บริ ษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้ บริ การ หากบริ ษัทฯ พบว่ าลูกค้ าไม่ มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา
ธุรกรรม หรื อการให้ บริ การของบริ ษัทฯ อาจขัดหรื อแย้ งต่ อกฎหมาย หรื อด้ วยเหตุอ$ ืนใดแล้ วแต่ ดุลพินิจของบริ ษัทฯ
โดยลูกค้ าไม่ มีสิทธิเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทฯ รั บผิดต่ อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้ บริ การของบริ ษัทฯ
เว้ นแต่ กรณี ท$ ีเกิดขึน2 โดยการจงใจหรื อประมาทเลินเล่ อของบริ ษัทฯ กรรมการ พนั กงาน ตัวแทนหรื อผู้แทนของ
บริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะรั บผิดชอบเพียงเท่ าที$ความเสียหายที$เกิดขึน2 จริ ง
1.3 ข้ อกํ าหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์ นี 8 ซึ(งต่อไปจะเรี ยกว่า “ข้ อกํ าหนดเพิ(มเติมเกี( ยวกับการยืมและให้ ยืม
หลักทรั พย์” รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี( ยวข้ อง เป็ นส่วนหนึ(งของเอกสารธุรกรรม ตามที(ได้ นิยามไว้ ในข้ อกํ าหนดและเงื( อนไข
เกี( ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงินที(ลูกค้ าได้ ตกลงทํากับบริ ษัทฯ (“ข้ อกําหนดและเงื$อนไขเกี$ ย วกั บการให้ บ ริ การด้ าน
การเงิน”)
1. 4 ผู้ให้ ยืมตกลงจะให้ ยืมหลักทรัพย์ (“หลักทรั พย์ ท$ใี ห้ ยืม”) แก่ผ้ ยู ืมเป็ นคราวๆ เมื(อได้ รับหลักประกันซึง( ผู้ยืมจะมอบให้ ไว้ และผู้ยืม
มีหน้ าที(ต้องส่งมอบหลักทรัพย์ เทียบเท่าให้ แก่ผ้ ูให้ ยืมตามข้ อกํ าหนดและเงื(อนไขของข้ อกํ าหนดเพิ(มเติมเกี( ยวกับการยืมและ
ให้ ยืมหลักทรัพย์นี 8
1.5 ธุรกรรมการให้ ยืมและยืมหลักทรั พย์ใดๆ และทังปวงระหว่
8
างคู่สญ
ั ญา (โดยจะเรี ยกแยกแต่ละรายการและเรี ยกรวมกันหลาย
รายการว่า “การให้ ยืมหลักทรั พย์ ”) นัน8 ให้ อยู่ภายได้ บังคับของข้ อกํ าหนดเพิ(มเติมเกี( ยวกับการยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์นี 8
ตามที( อาจมี ก ารเพิ( มเติ ม แก้ ไ ข หรื อปรั บ ปรุ ง โดยคู่สัญ ญาในหนังสื อยื น ยัน ธุ รกรรม หลัก ประกัน ทัง8 หลายที( ใ ด้ ว างไว้ ตาม
ข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์นี 8 ให้ ถือเป็ นหลักประกันสําหรับสิทธิเรี ยกร้ องใดๆ ทังปวงในปั
8
จจุบนั หรื อ
ในอนาคตเกี(ยวกับการให้ ยืมหลักทรัพย์
คําจํากัดความ
2.1 เว้ น แต่จะได้ มีก ารนิ ย ามไว้ เป็ นการเฉพาะในข้ อกํ า หนดและเงื( อนไขเกี( ย วกับ การให้ บ ริ ก ารด้ า นการเงิ น คํ า ดังต่อไปนี ใ8 ห้ มี
ความหมายตามที(ได้ นิยามไว้ ดงั ต่อไปนี 8
(ก) “กฎระเบียบ” หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบซึ(งใช้ บงั คับกับการให้ ยืมและการ
ยืมหลักทรัพย์ ตามที(อาจมีการแก้ ไขเพิ(มเติมต่อไป รวมตลอดถึงพระราชกําหนดซึ(งออกตามประมวลรัษฎากรว่าด้ วย
การลดอัตราและยกเว้ นรั ษฎากร (ฉบับที( 331) พ.ศ. 2541 รวมทัง8 กฎหมาย ประกาศ และระเบียบอื(นๆ ว่าด้ วยภาษี
อากร ตามที(อาจมีการแก้ ไขเพิ(มเติมต่อไป
(ข) “ผู้ ป ระกอบการ” หมายถึง นิ ติบุคคลใดที(ใด้ ระบุไว้ ในข้ อ 2(3) ประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ที( กธ. 8/2551 ลงวันที( 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และที(อาจมีการแก้ ไขเพิ(มเติมต่อไป
(ค) “หลั ก ทรั พ ย์ ที$ ใ ห้ ยื ม ” หมายถึ ง หลั ก ทรั พ ย์ ทุ ก ประเภทตามที( ไ ด้ นิ ย ามหรื อ กํ า หนดไว้ ให้ เป็ นหลัก ทรั พ ย์ ต าม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ซึ(งเป็ นหลักทรัพย์ที(ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ทําหน้ าที(เป็ นนายทะเบียน หรื อหลักทรัพย์อื(นๆ
ที(ได้ รับอนุญาตให้ ทําการยืมหรื อให้ ยืมได้ ตามกฎระเบียบ โดยคู่สัญญาจะตกลงกันกําหนดหลักทรั พย์ ที(ให้ ยืมแต่ละ
รายการไว้ ในเอกสารยืนยันรายการสําหรับหลักทรัพย์ที(ให้ ยืมแต่ละรายการ ทังนี
8 8 การให้ ยืมหลักทรัพย์อาจจัดทําขึน8 เพื(อ
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี 8
(1) เพื(อให้ ผ้ ยู ืมหรื อบุคคลอื(นใดสามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดการส่งมอบภายได้ ธุรกรรมการขายได้
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3.

4.

(2) เพื(อให้ ผ้ ยู ืมหรื อบุคคลอื(นใดสามารถคืนหลักทรัพย์ภายใต้ ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ก่อนหน้ านันได้
8 หรื อ
(3) เพื(อให้ ผ้ ยู ืมสามารถจะปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที(กฎระเบียบพึงอนุญาตให้ ทําได้
ธุรกรรมที$จัดทําในฐานะตัวแทน
3.1 ภายใต้ บงั คับของบทบัญญัติในข้ อนี 8 ผู้ให้ ยืมอาจจะทําการให้ ยืมหลักทรัพย์ในฐานะที(เป็ นตัวแทน (ซึ(งเรี ยกว่า “ตัวแทน”) ของ
บุคคลภายนอก (ซึ(งจะเรี ยกว่า “ตัวการ”) ทังนี
8 8 ไม่ว่าตนจะมีฐานะเป็ นผู้เก็บรักษาทรัพย์หรื อผู้จดั การลงทุนหรื ออื(นๆ ด้ วยก็ได้
(การให้ ยืมที(ได้ ทําขึ 8นดังกล่าวจะอ้ างถึงในข้ อนี 8ว่า “ธุรกรรมการเป็ นตัวแทน”)
3.2 ผู้ให้ ยืมอาจจะเข้ าทําธุรกรรมการเป็ นตัวแทนได้ เฉพาะในกรณีตอ่ ไปนี 8เท่านัน8
(1) เมื(อมีการระบุวา่ เป็ นธุรกรรมการเป็ นตัวแทนในขณะเข้ าทํารายการนัน8
(2) ผู้ให้ ยืมทําการให้ ยืมดังกล่าวแทนตัวการรายเดียว โดยได้ เปิ ดเผยตัวการนัน8 ต่อผู้ยืมแล้ ว (ไม่ว่าโดยการระบุชื(อหรื อการ
อ้ างอิงถึงรหัสหรื อเครื( องหมายบ่งชี 8ตามที(คสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกันให้ นํามาใช้ ในการอ้ างอิงถึงตัวการ ที(ได้ ระบุไว้ นน)
ั 8 ในขณะ
ที(ตนทําการให้ ยืมนัน8
(3) ในขณะที( ทํ าการให้ ยื ม ผู้ใ ห้ ยื มมี อํา นาจทํ าการให้ ยื มและชํ า ระหนี ท8 ัง8 ปวงของตัวการนัน8 ตามสัญ ญาที( ได้ ระบุไว้ ใน
ข้ อ 3.4 (2) ข้ างล่างนี 8 แทนตัวการดังกล่าว
3.3 ผู้ให้ ยืมตกลงยอมรับว่าหากตนเข้ าทําธุรกรรมการเป็ นตัวแทน ตนจะแจ้ งให้ ผ้ ูยืมทราบถึงข้ อเท็จจริ งในทันทีที(ตนทราบ และจะ
จัดหาข้ อมูลเพิ(มเติมให้ แก่ผ้ ยู ืมเมื(อผู้ยืมร้ องขอตามสมควรเกี(ยวกับ
(1) กรณีใดๆ ที(ถือเป็ นการมีหนี 8สินล้ นพ้ นตัวของตัวการที(เกี(ยวข้ อง หรื อ
(2) การทําผิดคํารับรองใดๆ ที(ได้ ให้ ไว้ ในข้ อ 3.5 ข้ างล่างนี 8 หรื อกรณีหรื อเหตุการณ์ใด อันยังผลให้ คํารับรองใดๆ ดังกล่าวนัน8
ไม่เป็ นความจริ ง หากมีการให้ คํารับรองซํ 8าโดยอ้ างอิงถึงข้ อเท็จจริ งในปั จจุบนั
3.4 (1) ธุรกรรมการเป็ นตัวแทนแต่ละรายการจะเป็ นธุ รกรรมระหว่างตัว การที(เกี( ยวข้ องกับผู้ยื มและไม่มีบุคคลใดนอกจาก
ตัวการที(เกี(ยวข้ องกับผู้ยืมเป็ นคูส่ ญ
ั ญาหรื อเป็ นผู้มีสิทธิหรื อภาระหน้ าที(ภายใต้ ธุรกรรมการเป็ นตัวแทนรายการนัน8 อนึ(ง
โดยไม่เป็ นการจํากัดความหมายของข้ อความก่อนหน้ านี 8 ผู้ให้ ยืมไม่จําต้ องรับผิดในฐานะตัวการในการปฏิบตั ิการชําระ
หนีภ8 ายใต้ ธุรกรรมการเป็ นตัวแทนรายการใด แต่ทงนี
ั 8 ข8 ้ อความดังกล่าวจะไม่เปลี(ยนแปลงความรับผิดใดๆ ของผู้ให้ ยืม
ตามบทบัญญัติอื(นใดในข้ อนี 8
(2) บทบัญญัติแห่งข้ อกํ าหนดเพิ( มเติ มเกี( ยวกับ การยื มและให้ ยื มหลักทรั พย์ นีท8 ัง8 ปวงจะนํ า มาใช้ บังคับแยกต่า งหากใน
ระหว่างผู้ยืมกับตัวการแต่ละรายที(ตวั แทนได้ เข้ าทําธุรกรรมการเป็ นตัวแทนรายการหนึ(งหรื อหลายรายการเพื(อตัวการนัน8
เสมื อ นว่ า ตัว การดัง กล่า วแต่ ล ะรายเป็ นคู่สัญ ญาภายใต้ สัญ ญากับ ผู้ ยื ม แยกต่ า งหาก โดยสัญ ญานัน8 มี ข้ อความ
เหมือนกับข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์นี 8ทุกประการ ยกเว้ นข้ อความในวรรคนี 8 และเสมือนว่า
ตัวการเป็ น ผู้ให้ ยืมภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวด้ วย
ทังนี
8 8 โดยมีเงื(อนไขว่า หากปรากฏกรณีผิดนัดหรื อเหตุการณ์อนั พึงถือเป็ นกรณีผิดนัด หากผู้ยืมมีหนังสือบอกกล่าวแล้ ว
ให้ ผ้ ูยืมมีสิทธิ ที(จะส่งหนังสือบอกกล่าวต่อตัวการเพื(อประกาศว่าเกิดกรณีผิดนัดขึ 8นแล้ วในส่วนที(เกี(ยวกับตัวการ หากผู้
ยืมมีหนังสือบอกกล่าวเช่นนันแล้
8 วเนื(องจากกรณีดงั กล่าว ให้ ถือว่าได้ เกิดกรณีผิดนัดขึ 8นในส่วนที(เกี(ยวกับตัวการ ในขณะ
ที(ถือได้ วา่ มีการส่งหนังสือบอกกล่าวเช่นนัน8
(3) บทบัญญัติข้างต้ นนี 8 จะไม่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้ ข้อกํ าหนดเพิ(มเติมเกี( ยวกับการยืมและให้ ยืมหลักทรั พย์ นีใ8 น
ระหว่างผู้ยืมกับผู้ให้ ยืมเกี(ยวกับธุรกรรมใดๆ ที(ผ้ ใู ห้ ยืมอาจจะทําขึ 8นเพื(อประโยชน์ของตนเองในฐานะตัวการ
3.5 ผู้ให้ ยืมขอรับรองต่อผู้ยืมว่า ทุกครัง8 ที(ตนเข้ าทําธุรกรรมใดหรื อพยายามเข้ าทําธุรกรรมใดที(เป็ นธุรกรรมการเป็ นตัวแทน ตนจะต้ อง
ได้ รับมอบอํานาจโดยชอบให้ ทําการให้ ยืมดังกล่าว รวมทังชํ
8 าระหนีอ8 นั เกิดขึ 8นตามธุรกรรมดังกล่าวแทนบุคคลที(ตนระบุไว้ ว่าเป็ น
ตัวการในส่วนของธุรกรรมนันๆ
8 และชําระหนี 8ทังปวงของบุ
8
คคลดังกล่าวตามสัญญาที(ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 3.4 (2) แทนบุคคลดังกล่าว
ด้ วย
ข้ อตกลงการให้ ยืมหลักทรั พย์ และการยืนยันธุรกรรม
4.1 หากคูส่ ญ
ั ญาได้ บรรลุข้อตกลงเกี(ยวกับข้ อกําหนดและเงื(อนไขของธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์แต่ละรายการแล้ ว บริ ษัทฯ จะส่ง
หนังสือยืนยันธุรกรรมให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายตรงข้ ามโดยไม่ชกั ช้ า (“หนังสือยืนยัน”) โดยระบุถึงข้ อกําหนดและเงื(อนไขของธุรกรรม
ดังกล่าว พร้ อมทังรายละเอี
8
ยดของหลักประกันที(ผ้ ยู ืมจะมอบให้ ไว้ ด้วย
ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 48/77

4.2

5.

6.

หากไม่มีคําคัดค้ านเป็ นหนังสือจากผู้รับหนังสือยืนยันภายในระยะเวลาที(ระบุไว้ ในข้ อกําหนดและเงื(อนไขเพิ(มเติม เว้ นแต่กรณีมี
ข้ อผิดพลาดที(ปรากฏชัดแจ้ งให้ ถือว่าคูส่ ญ
ั ญาทังหลายผู
8
กพันตามข้ อกําหนดและเงื(อนไขที(ระบุไว้ ในหนังสือยืนยันการทําธุรกรรม
ดังกล่าว
4.3 ในกรณี ที(ข้อความหรื อเงื(อนไขในข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี( ยวกับการยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์ ฉบับนีแ8 ละในหนังสือยืนยันมีความ
ขัดแย้ งกัน คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ ยดึ ถือข้ อความหรื อเงื(อนไขในหนังสือยืนยันเป็ นหลักในการใช้ บงั คับ
การส่ งมอบหลักทรั พย์ ท$ใี ห้ ยืม
5. 1 ผู้ให้ ยืมมีหน้ าที(สง่ มอบหลักทรัพย์ที(ให้ ยืมและผู้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักประกันในรูปแบบของหลักทรัพย์ โดยวิธีตอ่ ไปนี 8
(1)
กรณี ที( เ ป็ นรู ป แบบใบหลัก ทรั พ ย์ คู่สัญ ญาแต่ล ะฝ่ ายรั บ ว่า จะสลัก หลัง หรื อ ดํ า เนิ น การเพื( อ ให้ มี ก ารสลัก หลังใบ
หลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ที(ให้ ยืม ในกรณีที(หลักทรัพย์ที(ให้ ยืมหรื อหลักประกันจะต้ องมีวิธีการโอนนอกเหนือจากการ
สลักหลัง คูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีหน้ าที(จดั ทําและส่งมอบเอกสารที(จําเป็ นทังหลายตามข้
8
อกําหนดของกฎหมายที(บงั คับใช้
ดังกล่าว หรื อ
(2)
กรณี ที( เ ป็ นรู ป แบบไร้ ใบหลัก ทรั พ ย์ คู่สัญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายตกลงจะดํ า เนิ น การให้ มี ก ารฝากหลัก ทรั พ ย์ ที( ใ ห้ ยื ม หรื อ
หลัก ประกัน เข้ า บัญ ชี รับ ฝากทรั พย์ ต ามข้ อตกลงที( มีขึ น8 ระหว่า งคู่สัญ ญาทัง8 สองฝ่ าย หากหลัก ทรั พย์ ที( ใ ห้ ยื ม หรื อ
หลักประกันได้ มีการฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ แล้ ว ผู้ให้ ยืมและผู้ยืมมีหน้ าที(ดําเนินการส่งมอบให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ
5. 2 โดยข้ อกํ าหนดเพิ(มเติมเกี( ยวกับการยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์ นี 8 ผู้ให้ ยืมตกลงว่าจะจัดทําและส่งมอบเอกสารอันจําเป็ นทังปวง
8
‚
พร้ อมทังจั
8 ดทําคําสัง( อันจําเป็ นทังปวงเพื
8
(อจัดให้ สิทธิ กรรมสิทธิ และส่วนได้ เสียทังหมดในหลั
8
กทรัพย์ที(ให้ ยืมโอนเปลี(ยนมือมายัง
ผู้ยืมเมื(อมีการส่งมอบหลักทรัพย์นนตามข้
ั8
อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์นี 8 โดยปราศจากสิทธิ ยดึ หน่วง
สิทธิหลักประกันและภาระผูกพันอย่างใดๆ ทังปวง
8
หลักประกัน
6.1 ผู้ยืมมีหน้ าที(ต้องจัดหาทรัพย์สินอันเป็ นที(ยอมรับของผู้ให้ ยืม (“หลักประกัน”) มอบให้ แก่ผ้ ูให้ ยืมโดยมีมลู ค่า(ตามที(ได้ นิยามไว้
ในในข้ อ 6.6 นี )8 เท่ากับมูลค่าหลักประกันที(กํ าหนด เมื(อมีการส่งมอบหลัก ทรั พย์ ที(ใ ห้ ยื ม อย่างไรก็ ตาม กรณี ที(ผ้ ูให้ ยืมเป็ น
ผู้ป ระกอบการ (Market Professional) คู่สัญ ญาจะตกลงกัน เป็ นอย่า งอื( น โดยระบุ ไ ว้ ใ นหนั งสื อยื น ยัน ตามที( พึง ทํ า ได้ ตาม
กฎระเบียบ ทังนี
8 8 ผู้ให้ ยืมจะต้ องให้ การยืนยันและรับรองไว้ ในหนังสือยืนยันว่า ตนเป็ นผู้ประกอบการ ผู้ให้ ยืมจะชําระดอกเบี 8ย
สําหรั บหลักประกันที(เป็ นเงินสดในอัต ราที(ตกลงกันระหว่างคู่สัญ ญา“มู ลค่ าหลั กประกั น ที$กําหนด” จะเท่ากับมูลค่า ของ
หลักทรัพย์ที(ให้ ยืมบวกด้ วยมูลค่าส่วนต่างของหลักประกันตามที(ได้ ตกลงกันไว้ (“ส่ วนต่ าง”)
6.2 เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกันไว้ เป็ นอย่างอื(นในหนังสือยืนยัน ผู้ยืมตกลงว่าจะส่งมอบหลักประกันให้ แก่ผ้ ูให้ ยืมเมื(อมีการส่ง
มอบหลักทรัพย์ที(ให้ ยืมและจะต้ องจัดทําและส่งมอบเอกสารที(จําเป็ นทังปวง
8
หรื อสัง( การต่างๆ เพื(อจัดการให้ สิทธิ กรรมสิทธิ‚ และ
ส่วนได้ เสียทังหมดเหนื
8
อหลักประกันที(เกี( ยวข้ องนัน8 โอนเปลี(ยนมือมายังผู้ให้ ยืมโดยปราศจากสิทธิ ยึดหน่วง หลักประกันและ
ภาระผูกพันทังปวง
8
8
6.3 หลักประกันจะต้ องอยู่ในประเภทที(ได้ ระบุรายการไว้ ดงั ต่อไปนี 8 ซึ(งหลักประกันดังกล่าวอาจจะถูกยึดหรื อชําระคืนไม่ว่าทังหมด
หรื อแต่บางส่วน ตามข้ อกําหนดและเงื(อนไขแห่งข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์นี 8ก็ได้
(1) เงินสดเป็ นเงินบาท
(2) หนังสือคํ 8าประกันที(ออกโดยธนาคารพาณิชย์อนั เป็ นที(ยอมรับของหรื อกําหนดไว้ โดยผู้ให้ ยืม
(3) หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่
(4) หลักทรัพย์อื(นใดตามที(บริ ษัทจะได้ มีการประกาศกําหนดเป็ นคราวๆ ไป
6.4 ให้ คู่สัญญาตกลงโดยระบุในหนังสือยืนยันว่าหลักประกันนัน8 จัดให้ ไว้ สําหรั บการให้ ยืมหลักทรั พย์ รายใด การเปลี(ยนทดแทน
หลักประกันนัน8 ย่อมทําได้ ตามข้ อ 8.6
6.5 เว้ นแต่กฎระเบียบจะกําหนดไว้ เป็ นประการอื(น ให้ คํานวณมูลค่าหลักประกัน ดังนี 8
(1) ในกรณีที(หลักประกันเป็ นเงินสด หนังสือคํ 8าประกัน หรื อแสตนบายเล็ตเตอร์ ออฟเครดิต (Stand-by Letter of Credit) ที(
ได้ กําหนดจํานวนเงินไว้ เป็ นเงินบาท มูลค่าหลักประกันได้ แก่มลู ค่าที(ตราไว้ และ
(2) ในกรณีที(หลักประกันเป็ นหลักทรัพย์ ราคาอ้ างอิงได้ แก่ราคาปิ ดของหลักทรัพย์ดงั กล่าวตามที(ได้ รายงานไว้ โดยตลาด
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7.

8.

รอง (Secondary Market) สําหรับหลักทรัพย์ดงั กล่าว ในวันทําการก่อนหน้ าวันคํานวณมูลค่าที(เกี(ยวข้ อง หรื อหากไม่
ปรากฏราคาปิ ดดังกล่าว ให้ ใช้ ราคาอ้ างอิงตามกฎระเบียบ
6.6 คํ า ว่า “มู ล ค่ า ” ที( ก ล่า วถึ งในข้ อกํ า หนดเพิ( ม เติ มเกี( ย วกับ การยื มและให้ ยื ม หลัก ทรั พย์ นี ใ8 นส่ ว นที( เกี( ย วกับ หลัก ทรั พ ย์ ห รื อ
หลักประกันใดๆ หมายถึง ราคาหรื อมูลค่าอ้ างอิงของหลักทรัพย์หรื อหลักประกันดังกล่าว ซึง( ได้ กําหนดขึ 8นตามความในวรรคก่อน
หน้ านี 8
การปรั บมูลค่ าหลักประกัน
7. 1 หากมูลค่ารวมของหลักประกันสําหรับการยืมหลักทรัพย์ที(ยงั ไม่ได้ คืนทังหมดในวั
8
นเดียวกันนัน8 มีมลู ค่ารวมน้ อยกว่ามูลค่ารวม
ของมูล ค่า หลัก ประกัน ที( กํ า หนด ณ เวลาสิ น8 สุด วันทํ า การวัน ใดๆ และเมื( อได้ รับ การร้ องขอจากผู้ใ ห้ ยื ม ผู้ยื มจะต้ องจัด หา
หลักประกันเพิ(มเติมแก่ผ้ ใู ห้ ยืมเป็ นจํานวนเงินและตามประเภทที(ผ้ ใู ห้ ยืมกําหนดขึ 8นตามสมควร เพื(อเพิ(มเติมมูลค่าหลักประกันที(
ขาดไปให้ ครบมูลค่าหลักประกันที( กําหนด หากผู้ยื มจะต้ องโอนหลัก ประกันเพิ( มเติมนอกเหนื อจากเงิ นสด ผู้ยื มมี สิ ทธิ ตาม
ดุลพินิจของตนที(จะส่งมอบเงินสดในจํานวนที(เท่ากับมูลค่าหลักประกันที(เพิ(มขึ 8นตามที(ผ้ ใู ห้ ยืมกําหนดภายใต้ บงั คับของวรรคนี 8
7.2 หากมูลค่ารวมของหลักประกันสําหรับการยืมหลักทรัพย์ที(ยงั ไม่ได้ คืนทังหมดในวั
8
นเดียวกันนัน8 มีจํานวนเกินกว่ามูลค่ารวมของ
มูลค่าของหลักประกันที(กําหนด ณ เวลาสิน8 สุดวันทําการวันใดๆ และเมื(อได้ รับการร้ องขอจากผู้ยืม ผู้ให้ ยืมจะต้ องชําระคืน
หลักประกันเงินสดดังกล่าวหรื อส่งมอบแก่ผ้ ูยืมซึ(งหลักประกันที(เทียบเท่าตามที(ผ้ ูยืมกําหนดขึน8 ตามสมควร เพื(อลดจํานวนมูล
ค่าที(เกินให้ น้อยลง
7.3 หากคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
8
ายต่างมีหน้ าที(ที(จะต้ องส่งมอบหลักประกันเพิ(มเติมหรื อส่งมอบคืนหลักประกันที(เทียบเท่าให้ แก่กนั มูลค่า
ของหลักประกันเพิ(มเติมหรื อหลักประกันที(เทียบเท่าซึ(งจะต้ องส่งมอบหรื อส่งมอบคืนโดยคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายนัน8 จะต้ องถูกนํามา
หักกลบกันก่อนเพื(อหาส่วนต่างที(คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ(งมีอยูเ่ กินกว่าคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง( และเป็ นจํานวนที(เกินกว่าจํานวนที(คสู่ ญ
ั ญา
ทังสองฝ่
8
ายตกลงไม่เรี ยกให้ วางหรื อคืนหลักประกัน (“ความเสี$ยงสุ ทธิ ”) ตามที(ระบุไว้ ในข้ อกําหนดและเงื(อนไขเพิ(มเติ มและ
คู่สัญญาฝ่ ายที(มีส่วนต่างเกิ นกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ(งนัน8 จะต้ องส่งมอบหลักประกัน เพิ( มเติมหรื อส่งมอบคืนหลักประกัน ที(
เทียบเท่าให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งเป็ นจํานวนเท่ากับความเสี(ยงสุทธิเท่านัน8
การส่ งมอบหลักทรั พย์ ท$ เี ทียบเท่ าหรื อหลักประกันที$เทียบเท่ า
8.1 คําว่า “เทียบเท่ า” ให้ หมายถึง หลักทรั พย์ ที(ได้ ออกให้ โดยผู้ออกหลักทรั พย์รายเดียวกันและอยู่ในประเภท มีมลู ค่าที(ตราไว้
ลักษณะ และจํานวนเช่นเดียวกับหลักทรัพย์ที(ให้ ยืม หรื อหลักทรัพย์ที(เป็ นหลักประกัน แล้ วแต่กรณี หากหลักทรัพย์ดงั กล่าวถูก
แปลงสภาพ แบ่งแยก รวม ไถ่ถอน ถูกเสนอซื 8อตามคําเสนอซื 8อหลักทรัพย์ในการครอบงํากิจการ ถูกเปลี(ยนแปลงมูลค่าที(ตราไว้
มีการออกหลักทรัพย์ปันผล มีการให้ สิทธิ ผ้ ูถือหลักทรัพย์จองซื 8อหลักทรัพย์ มีการควบบริ ษัท หรื อการรวมกิจการในรู ปแบบอื(น
ห่รือกรณีอื(นใดที(มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับกรณีที(ใด้ ระบุไว้ ข้างต้ น และคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายตรงข้ ามพึงมีสิทธิที(จะเข้ าร่วมในกิจกรรมหรื อ
การเปลี(ยนแปลงใดๆ ดังกล่าวได้ หากตนยังคงถือครองหลักทรัพย์อยู่ ให้ คําว่า “เทียบเท่า” มีความหมายดังต่อไปนี 8
(1) ในกรณีที(มีการแปลงสภาพ การแบ่งแยก หรื อการรวม หรื อการเปลี(ยนแปลงมูลค่าที(ตราไว้ ได้ แก่ หลักทรัพย์ที(เป็ นผล
จากการแปลงสภาพ แบ่งแยก หรื อรวมหลักทรัพย์ที(ให้ ยืม ทังนี
8 8 ภายใต้ เงื(อนไขที(วา่ ได้ มีการบอกกล่าวตามข้ อ 11.2 แล้ ว
ในกรณีที(การแปลงสภาพ การแบ่งแยก หรื อการรวมหลักทรัพย์ดงั กล่าวนันจั
8 ดทําขึ 8นโดยสมัครใจ
(2) ในกรณีของการไถ่ถอน ได้ แก่ จํานวนเงินเท่ากับจํานวนเงินที(ได้ จากการไถ่ถอนนัน8 ทังนี
8 8 หากการไถ่ถอนดังกล่าวเป็ นการ
ไถ่ถอนก่อนกําหนดเมื(อมีคําขอให้ ไถ่ถอนดังกล่าว จะต้ องมีการบอกกล่าวตามข้ อ 11.2 ด้ วย
(3) ในกรณี ที(มีการเสนอซื อ8 หลัก ทรั พย์ ในการครอบงํา กิ จการ ได้ แก่ จํานวนเงินหรื อหลักทรั พย์ ที( เป็ นค่าตอบแทน หรื อ
ค่าตอบแทนอย่างอื(นที(เป็ นทางเลือก ตามที(คสู่ ญ
ั ญาซึง( เป็ นผู้ให้ ยืมหรื อผู้ยืมจะได้ บอกกล่าวไว้ ตามข้ อ 11.2
(4) ในกรณีที(มีการออกหุ้นทุน จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้น หรื อหุ้นโบนัส ได้ แก่ หลักทรัพย์ที(ให้ ยืมพร้ อมทังหลั
8 กทรัพย์ ที(จดั สรรให้
โดยการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้น หรื อหุ้นโบนัส สําหรับหลักทรัพย์ที(ให้ ยืมนัน8
(5) ในกรณีการให้ สิทธิผ้ ถู ือหลักทรัพย์จองซื 8อหลักทรัพย์ ได้ แก่ หลักทรัพย์ที(ให้ ยืมพร้ อมด้ วยหลักทรัพย์ที(ได้ จดั สรรให้ สําหรับ
หลักทรัพย์ที(ให้ ยืมนัน8 ทังนี
8 8 เมื(อได้ มีการบอกกล่าวตามข้ อ 11.1 และผู้ให้ ยืมหรื อผู้ยืม (แล้ วแต่กรณี) ได้ ชําระเงินให้ แก่
บุคคลภายนอกเป็ นจํานวนใดๆ ทังปวงซึ
8
ง( จะต้ องชําระให้ สําหรับหลักทรัพย์ดงั กล่าวแล้ ว
(6) ในกรณี ข องการควบบริ ษั ท หรื อการรวมกิ จการในรู ป แบบอื( น ได้ แ ก่ หลัก ทรั พย์ แ ละ/หรื อเงิ น สดที( ไ ด้ รับ มาสํ า หรั บ
หลักทรัพย์ที(ให้ ยืมอันเป็ นผลของการควบบริ ษัทหรื อรวมกิจการดังกล่าว ทังนี
8 8 ในกรณีที(การได้ สิทธิ ในหลักทรั พย์และ
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8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

8.7

8.8

หรื อเงินสดดังกล่าวนันเป็
8 นกรณีสมัครใจ จะต้ องมีการบอกกล่าวตามข้ อ 11.2 ด้ วย
(7) ในกรณี ที( เ กิ ด เหตุก ารณ์ ที( มี ลัก ษณะคล้ า ยคลึงกั บ กรณี ต่า งๆ ข้ างต้ น ได้ แ ก่ หลัก ทรั พ ย์ ที( ใ ห้ ยื ม พร้ อมกับ เงิ น หรื อ
หลัก ทรั พย์ เที ย บเท่ากับหลัก ทรั พย์ ที( ผ้ ูใ ห้ ยื มพึงได้ รับเกี( ย วกับหลัก ทรั พย์ ที( ให้ ยื ม อัน เป็ นผลจากการเกิ ดเหตุการณ์
ดังกล่าว หากผู้ให้ ยืมยังคงถื อหลักทรั พย์ ดังกล่าวอยู่หรื อหมายเฉพาะเงินหรื อหลักทรั พย์ เทียบเท่าดังกล่าวที(แทนที(
หลักทรัพย์ที(ให้ ยืม
หากเหตุการณ์ตา่ งๆ ตามที(ได้ ระบุไว้ ในวรรคแรกของข้ อนี 8ยังผลให้ หลักทรัพย์ใดๆ ที(ให้ ยืมไว้ ภายใต้ ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรั พย์
รายการใดถูกแทนที(ทงหมดด้
ั8
วยเงินสดแล้ ว ให้ ธุรกรรมการให้ ยืมสําหรับหลักทรัพย์ดงั กล่าวนัน8 สิ 8นสุดลง และให้ ผ้ ูยืมชําระเงิน
จํานวนดังกล่าวแก่ผ้ ูให้ ยืมภายในวันทําการใดที(ค่สู ญ
ั ญาตกลงกันไว้ หลังจากวันที(ได้ กําหนดไว้ สําหรับการชําระเงินโดยผู้ออก
หลักทรัพย์ดงั กล่าวนัน8 หากเหตุการณ์ดงั กล่าวยังผลให้ หลักทรัพย์ใดๆ ที(เป็ นหลักประกันถูกแทนที(ด้วยเงินสด ผู้ให้ ยืมอาจยึดถือ
เงินจํานวนดังกล่าวไว้ เป็ นหลักประกันแทนที(หลักทรัพย์ที(ถกู ทดแทนนันก็
8 ได้
ภายใต้ บงั คับแห่งข้ อ 8.2 ผู้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าตามข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์นี 8
และตามข้ อกําหนดของหนังสือยันยันหรื อเมื(อผู้ให้ ยืมเรี ยกให้ ดําเนินการหากกฎระเบียบยอมให้ ทําได้ อนึ(ง ผู้ยืมตกลงจะส่งมอบ
หลักทรัพย์เทียบเท่าภายใต้ ธุรกรรมการให้ ยืมใดๆ เพื(อมิให้ ธุรกรรมการให้ ยืมดังกล่าวคงค้ างอยู่เป็ นเวลาเกินกว่าระยะเวลาที(
กฎระเบียบจะพึงอนุญาต ทังนี
8 8 โดยมิต้องคํานึงถึงข้ อกําหนดการส่งมอบที(กล่าวมาข้ างต้ น ในการส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่า ผู้
ยืมจะต้ องจัดทําและส่งมอบเอกสารอันจําเป็ นทังปวงพร้
8
อมทังออกคํ
8
าสัง( ต่างๆ เพื(อจัดการให้ มีการโอนสิทธิ กรรมสิทธิ‚ ส่วนได้
เสียทังหมดในหลั
8
กทรัพย์เทียบเท่านันเปลี
8 (ยนมือไปยังผู้ให้ ยืมโดยปราศจากสิทธิ ยดึ หน่วง สิทธิหลักประกัน และภาระผูกพันใดๆ
ทังสิ
8 8น
ภายใต้ บงั คับแห่งข้ อ 12 และข้ อกําหนดต่างๆ ในหนังสือยืนยัน ผู้ให้ ยืมอาจจะเรี ยกร้ องให้ มีการส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าใดๆ
และทังปวงในเวลาใดก็
8
ใด้ โดยจัดส่งหนังสือบอกกล่าวแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าในวันทําการวันใดวันหนึ(ง โดยระบุถึงวันที(ประสงค์
ให้ สง่ มอบ ซึง( วันดังกล่าวจะต้ องไม่เร็ วกว่ากําหนดเวลาส่งมอบมาตรฐานสําหรับหลักทรัพย์ประเภทนันๆ
8 และผู้ยืมจะต้ องส่งมอบ
หลักทรัพย์เทียบเท่าดังกล่าวก่อนวันสิ 8นสุดของระยะเวลาที(ได้ ระบุไว้ ในหนังสือบอกกล่าวนัน8
ผู้ให้ ยืมตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าตามข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์นี 8 และตามข้ อกําหนด
อื(นๆ ที(ระบุไว้ ในหนังสือยืนยัน
ผู้ยืมอาจจะเรี ยกให้ ชําระคืนหลักประกันที(เป็ นเงินสด หรื อเรี ยกให้ สง่ มอบหลักประกันเทียบเท่าได้ เป็ นคราวๆ ไป ก่อนที(จะถึงวัน
อันพึงจะต้ องชําระคืนหรื อส่งมอบหลักประกันเทียบเท่านัน8 ทัง8 นี 8 ในขณะที(ทําการชําระคืนเงินหรื อส่งมอบหลักประกัน ผู้ยืม
จะต้ องส่งมอบหลักประกันอื(นทดแทนที(เป็ นที(ยอมรับของผู้ให้ ยืม
อนึ(ง คูส่ ญ
ั ญาตกลงกันอีกว่า
(1) ในกรณี ที( มีก ารส่งมอบหลัก ประกัน อื( น ๆ (นอกจากหลัก ประกัน ที( เป็ นเงิ น สด) ที( อาจก่ อให้ เกิ ด เงิ น ได้ ใ ดๆ ผู้ยื มอาจ
เรี ยกร้ องให้ มีการส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าภายในเวลาอันควร เพื(อทําให้ มีการส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าดังกล่าว
ก่อนถึงวันที(กําหนดสิทธิ ในการได้ รับเงินได้ ดงั กล่าว ในเวลาเดียวกันกับเวลาที(ทําการส่งมอบดังกล่าว ผู้ยืมดังกล่าว
จะต้ องส่งมอบหลักประกันทดแทนซึง( เป็ นที(ยอมรับของผู้ให้ ยืมและ
(2) ในกรณีที(ไม่มีการส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าตามข้ อ 8.6 (1) ข้ างต้ น ผู้ให้ ยืมจะต้ องชําระเงินให้ แก่ผ้ ูยืมเป็ นจํานวน
เท่ากับเงินได้ จํานวนดังกล่าว ภายในวันที(ได้ กําหนดไว้ สําหรับการชําระเงินได้ เช่นนันโดยผู
8
้ ออกหลักทรัพย์ดงั กล่าวนัน8
ภายใต้ บังคับแห่งข้ อ 12 และข้ อกํ าหนดอื(นๆ ของหนังสือยืน ยัน ผู้ยืมอาจจะบอกเลิ กธุรกรรมการยื มหลัก ทรั พย์ รายการใด
รายการหนึ(ง ณ เวลาใดเวลาหนึ(งก็ ได้ และส่งมอบหลักทรั พย์ เทียบเท่าให้ แก่ผ้ ูให้ ยืม และผู้ให้ ยืมจะต้ องยอมรั บการส่งมอบ
หลักทรั พย์ เทียบเท่าและชําระคืนหลักประกันที(เป็ นเงินสดในเวลาเดียวกับการยอมรั บการส่งมอบ หรื อส่งมอบหลักประกัน
เทียบเท่าให้ แก่ผ้ ยู ืม แต่ทงนี
ั 8 8 ผู้ยืมจะต้ องมีหนังสือบอกกล่าวแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ ยืมทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 (หนึ(ง) วันทําการ
ในกรณีที(ผ้ ูยืมไม่ส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าภายในวันที(กําหนดให้ มีการส่งมอบดังกล่าวแล้ ว หลังจากที(ได้ บอกกล่าวให้ ทราบ
ล่วงหน้ า และเมื(อครบกําหนดระยะเวลาผ่อนผันซึ(งจะไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาส่งมอบมาตรฐานสําหรับหลักทรัพย์เทียบเท่านัน8
แล้ ว ผู้ให้ ยืมอาจจะซือ8 หลักทรั พย์ เทียบเท่าในจํานวนเดียวกันนัน8 ในวันเปิ ดซื 8อขายหลักทรั พย์วันแรกถัดจากวันที(ครบกําหนด
ระยะเวลาผ่อนผัน ตามที(ได้ ระบุไว้ ในหนังสือบอกกล่าวก็ ได้ และผู้ยืมจะต้ องรั บผิดชอบชําระเงินคืนแก่ผ้ ูให้ ยืมเพื(อชดเชยค่า
ต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยทังปวงที
8
(เกิดขึ 8นแก่ผ้ ใู ห้ ยืมเนื(องจากการซื 8อดังกล่าวภายในระยะเวลาที(ผ้ ใู ห้ ยืมแจ้ งให้ ทราบดังกล่าวด้ วย
ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 51/77
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ผู้ให้ ยืมจะต้ องชําระดอกเบี 8ยในหลักประกันที(เป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ูยืมในอัตราที(ได้ ระบุไว้ ในหนังสือยืนยันหรื ออัตราตามที(ค่สู ญ
ั ญา
อาจจะตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นครัง8 คราวไป ดอกเบี 8ยจะคิดคํานวณนับจากและรวมถึงวันที(ผ้ ูให้ ยืมได้ รับหลักประกัน
เป็ นเงินสดดังกล่าว และจนกว่า (แต่ไม่รวมถึง) วันที(ได้ มีการชําระคืนหลักประกันที(เป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ูยืม และคํานวณตาม
จํานวนวันที(ผ่านพ้ นไปจริ ง

9.

ค่ าธรรมเนียม
9. 1 ค่ า ธรรมเนี ย มการยื ม หลัก ทรั พ ย์ (“ค่ าธรรมเนี ย ม”) ให้ คํ า นวณในอัต ราที( ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นหนั ง สื อ ยื น ยัน โดยคิ ด คํ า นวณ
ค่าธรรมเนียมเป็ นรายวันจากมูลค่าของหลักทรัพย์ที(ให้ ยืมต่อวัน โดยถือว่าปี หนึ(งมี 365 (สามร้ อยหกสิบห้ า) วัน และตามจํานวน
วันที(ผ่านพ้ นไปจริ ง โดยให้ นบั รวมวันที(ผ้ ใู ห้ ยืมส่งมอบหลักทรัพย์ที(ให้ ยืมด้ วย แต่ไม่รวมถึงวันที(ผ้ ยู ืมส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่า
9. 2 เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกันไว้ เป็ นอย่างอื(นตามที(ใด้ ระบุไว้ ในหนังสือยืนยัน ให้ ผ้ ใู ห้ ยืมคํานวณค่าธรรมเนียม ณ วันเริ( มต้ นของ
เดือนแต่ละเดือนสําหรับเดือนตามปฏิทินก่อนหน้ านัน8 ผู้ยืมจะต้ องชําระค่าธรรมเนียมไม่ช้ากว่าวันทําการซึง( เป็ นวันครบรอบหนึ(ง
สัปดาห์หลังจากวันทําการวันสุดท้ ายของเดือนปฏิทินที(เกี(ยวข้ องกับการชําระเงินจํานวนดังกล่าว ทังนี
8 8เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงไว้
เป็ นประการอื(นในหนังสือยืนยัน
10. การชดเชยสิทธิประโยชน์
10.1 ในช่ว งระยะเวลาการยื มและให้ ยื มหลัก ทรั พย์ และยังไม่ไ ด้ มีก ารส่งคื น หลัก ทรั พย์ ที( ใ ห้ ยื มหรื อหลัก ประกัน นัน8 หากผู้ออก
หลักทรัพย์ที(ให้ ยืมหรื อหลักประกันมีการให้ สิทธิ ประโยชน์ ตา่ งๆ เช่น เงินปั นผลหรื อดอกเบี 8ย เป็ นต้ น แก่ผ้ ูยืมหรื อผู้ให้ ยืมที(เป็ นผู้
ถือหลักทรัพย์ที(ให้ ยืมหรื อหลักประกันหรื อตราสารที(เป็ นหลักประกัน และเป็ นสิทธิประโยชน์ที(คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งพึงได้ รับหาก
ยังคงถื อหลักทรั พย์ ที(ให้ ยืมหรื อหลักประกันไว้ (แล้ วแต่กรณี ) ผู้ยืมหรื อผู้ให้ ยืมที(ถือหลักทรั พย์ ที(ให้ ยืมหรื อหลักประกันอยู่ใน
ขณะนัน8 ตกลงจ่ายชดเชยสิทธิ ประโยชน์ ดงั กล่าวให้ แก่ที(ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งนัน8 เป็ นเงินจํานวนเท่ากับสิทธิ ประโยชน์ที(ผ้ ูออก
หลักทรัพย์หรื อตราสารจ่ายให้ แก่ผ้ ูยืมหรื อผู้ให้ ยืมที(เป็ นผู้ถือหลักทรั พย์หรื อตราสารนัน8 ทังนี
8 8 ไม่ว่าผู้ยืมหรื อผู้ให้ ยืมที(เป็ นผู้ถือ
หลักทรัพย์หรื อตราสารนัน8 จะได้ รับสิทธิประโยชน์ นนหรื
ั 8 อไม่ก็ตาม เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกันเป็ นอย่างอื(นเป็ นหนังสือ โดยผู้
ยืมหรื อผู้ให้ ยืมที(เป็ นผู้ถือหลักทรัพย์หรื อตราสารนันนํ
8 าหลักทรัพย์ที(ยืมไปดังกล่าวมาส่งมอบให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งโดยเร็ ว
แต่ไม่เกิน 3 (สาม) วันทําการหลังจากวันที(พงึ ได้ รับสิทธิประโยชน์นนั 8
10.2 ในกรณีที(มีการผิดนัดชําระเงินจํานวนดังกล่าวไว้ ในข้ อ 10.1 คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที(ผิดนัดจะต้ องรับผิดชอบชําระดอกเบี 8ยสําหรั บ เงิน
จํานวนดังกล่าวนับตังแต่
8 วนั ที(ครบกําหนดชําระเงินจนถึงวันที(ชําระเงินเสร็ จสิ 8นในอัตราดอกเบี 8ยสูงสุดตามที(กําหนดไว้ ในประกาศ
ของบริ ษัท (ปั จจุบนั อัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า) ต่อปี ) ทั 8งนี 8 คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที(ผิดนัดตกลงให้ สิทธิ บริ ษัทเปลี(ยนแปลงอัตราดอกเบี 8ย
ดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้ งหรื อขอความยินยอมอีกแต่อย่างใด และให้ การเปลี(ยนแปลงอัตราดอกเบี 8ยแต่ละคราวมีผลสมบูรณ์
ตังแต่
8 วนั ที(บริ ษัทมีประกาศเปลี(ยนแปลงอัตราดอกเบี 8ยดังกล่าว
11. การจัดสรรหลักทรั พย์ และสิทธิประโยชน์ อ$ ืนในหลักทรั พย์
11.1 การเสนอขายหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม หากหลักทรัพย์ที(ให้ ยืมหรื อหลักประกันเป็ นหุ้น และมีการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
โดยผู้ออกหุ้นดังกล่าวแล้ ว ผู้ให้ ยืมหรื อผู้ยืม (แล้ วแต่กรณี) ซึง( พึงจะได้ สิทธิเข้ าร่วมในการเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมดังกล่าว
หากคู่สญ
ั ญานันถื
8 อหลักทรัพย์หรื อหลักประกันนันอยู
8 ่ จะต้ องมีหนังสือบอกกล่าวแจ้ งให้ อีกฝ่ ายหนึ(งทราบถึงความประสงค์ของ
ตนในการจองซื 8อหุ้นใหม่หรื อหลักทรัพย์อื(นๆ ที(ออกใหม่ภายในเวลาที(ตกลงกันไว้ ในข้ อกําหนดและเงื(อนไขเพิ(มเติม ก่อนวันแรก
ของระยะเวลาปิ ดการโอนหลักทรัพย์ที(เสนอขายดังกล่าว พร้ อมกับชําระราคาจองซื 8อจนเต็มจํานวนสําหรับหุ้นหรื อหลักทรัพย์อื(น
ที(ประสงค์จะจองซื 8อนัน8 เมื(อคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งได้ รับหนังสือบอกกล่าวและได้ รับการชําระเงินดังกล่าวแล้ ว ให้ คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึ(งจัดให้ มีการจองซือ8 หุ้นหรื อหลักทรั พย์ ที(มีการเสนอขายดังกล่าวหรื อส่งมอบหุ้นหรื อหลักทรั พย์ ที(เทียบเท่าตามคําสั(งของ
คูส่ ญ
ั ญาที(เป็ นผู้ให้ ยืมหรื อผู้ยืม (แล้ วแต่กรณี) หากไม่มีการส่งหนังสือบอกกล่าว และ/หรื อการชําระเงินภายในระยะเวลาตามที(
ได้ ระบุไว้ แล้ ว ผู้ให้ ยืมหรื อผู้ยืม (แล้ วแต่กรณี) ไม่มีหน้ าที(ต้องจองซื 8อหุ้นหรื อหลักทรัพย์ที(ออกใหม่ดงั กล่าวแต่อย่างใด
11.2 สิ ท ธิ อื(น ๆ ในส่ว นของหลัก ทรั พย์ ที(ให้ ยืมหรื อหลัก ทรั พย์ ที(เป็ นหลัก ประกันใดๆ หากสิ ท ธิ ใดๆ เกี( ย วกับ การแปลงสภาพ การ
แบ่งแยก การรวม การเปลี(ยนมูลค่าที(ตราไว้ การไถ่ถอนก่อนกําหนด สิทธิอนั เกิดขึ 8นจากคําเสนอซื 8อเพื(อการครอบงํากิจการ การ
ควบบริ ษัทหรื อการรวมกิจการในรู ปแบบอื(น หรื อสิทธิ อื(นๆ อันจําต้ องได้ รับการตัดสินใจใช้ สิทธิโดยผู้ทรงนัน8 สามารถใช้ สิทธิได้
แล้ ว ให้ ผ้ ูให้ ยืมหรื อผู้ยืม (แล้ วแต่กรณี) (ซึ(งพึงมีสิทธิ ดังกล่าวหากคู่สัญญาดังกล่าวยังคงถื อหลักทรั พย์ นัน8 อยู่) มีหนังสือบอก
กล่าวแจ้ งให้ คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งทราบถึงการเลือกใช้ สิทธิของตนก่อนวันกําหนดสิทธทีเกี(ยวข้ องเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 (ห้ า) วัน
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ทําการเมื(อได้ รับการบอกกล่าว เช่นนัน8 ให้ คลู่ ญ
ั Šฺาอีกฝ่ ายหนึ(งดังกล่าวใช้ ความพยายามอย่างเต็มที(ของตนในการใช้ หรื อบังคับ
ตามสิทธิดงั กล่าว หากไม่มีการบอกกล่าวข้ างต้ น คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งไม่จําต้ องใช้ หรื อบังคับตามสิทธิดงั กล่าวแต่อย่างใด
12. กรณีผิดนัดผิดสัญญา
12.1 มีเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ หนึ(งหรื อหลายเหตุการณ์ ดงั ต่อไปนีเ8 กิดขึน8 ให้ ถือว่าเป็ นกรณีผิดนัดผิดสัญญาตามข้ อกําหนดเพิ(มเติม
เกี(ยวกับการยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์นี 8
(1) ผู้ยืมหรื อผู้ให้ ยืมไม่ชําระหรื อไม่ชําระคืนหลักประกันที(เป็ นเงินสด หรื อไม่ส่งมอบหลักประกันหรื อหลักประกันเทียบเท่า
หรื อไม่ปฏิบัติภาระหน้ าที(ในการชําระเงินหรื อส่งมอบใดๆ ตามที(ได้ ระบุไว้ ในข้ อกํ าหนดเพิ(มเติมเกี( ยวกับการยืมและ
ให้ ยืมหลักทรัพย์นี 8 (แล้ วแต่กรณี) ณ วันครบกําหนดชําระหรื อส่งมอบ
(2) กรณีใดกรณีหนึ(งอันเป็ นข้ อสมมุติฐานตามกฎหมายข้ อหนึ(งของการมีหนีส8 ินล้ นพ้ นตัวตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย
พ.ศ. 2483 ฉบับ แก้ ไ ขเพิ( มเติ ม เกิ ด ขึ น8 กับ ผู้ใ ห้ ยื มหรื อผู้ยืมและคู่สัญญาฝ่ ายที( ไ ม่ผิด นัด ได้ มีห นังสื อบอกกล่าวต่อ
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที(ผิดนัดแล้ ว (ยกเว้ นในกรณีที(มีการยื(นคําร้ องขอให้ มีการฟื น8 ฟูกิจการ การเลิกบริ ษัท หรื อกระบวนวิธีใน
ลักษณะเดียวกันนัน8 ใดๆ หรื อการแต่งตังผู
8 ้ ชําระบัญชีหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที(ในลักษณะเดียวกันนัน8 ของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที(
ผิดนัด ซึง( ในกรณีเช่นนันไม่
8 จําต้ องมีการบอกกล่าวดังกล่าว)
(3) กรณีใดกรณีหนึ(งอันเป็ นข้ อสมมุติฐานตามกฎหมายข้ อหนึ(งของการมีหนีส8 ินล้ นพ้ นตัวตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย
พ.ศ. 2483 ฉบับแก้ ไขเพิ(มเติม เกิดขึ 8นในส่วนของผู้คํ 8าประกันในกรณีที(มีการมอบหนังสือคํ 8าประกันเป็ นหลักประกัน หรื อ
ธนาคารผู้ออกในกรณี ที(มีการออกหนังสือสแตนบายเล็ตเตอร์ ออฟเครดิตเพื(อเป็ นหลักประกัน หรื อผู้คํา8 ประกัน หรื อ
ธนาคารผู้ออกได้ รับคําสัง( จากธนาคารแห่งประเทศไทยหรื อผู้กํากับดูแลอื(นๆ ให้ ระงับการดําเนินธุรกิจตามปกติของตน
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ(ง หรื อระงับการชําระเงินจํานวนใดตามภาระหน้ าที(ในการชําระเงินของตน หรื อการประกอบธุรกิจ
ของตนไม่ว่าทังหมดหรื
8
อแต่บางส่วนตกอยู่ภายใต้ การแทรกแชงหรื อควบคุมในรู ปแบบใดๆ โดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทยหรื อผู้กํากับดูแลอื(นๆ ของสถาบันการเงินดังกล่าว และผู้ยืมไม่อาจจัดหาหลักประกันทดแทนอันเป็ นที(ยอมรับของผู้
ให้ ยืมเพื(อแลกเปลี(ยนกับหนังสือคํ 8าประกันหรื อหนังสือสแตนบายเล็ตเตอร์ ออฟเครดิตที(ได้ ออกให้ โดยสถาบันการเงิน
ดังกล่าวภายในระยะเวลาที(ได้ ระบุไว้ โดยผู้ให้ ยืม
(4) คํารับรองหรื อคํารับประกันใดๆ ที(ผ้ ูให้ ยืมหรื อผู้ยืมได้ ให้ ไว้ นัน8 ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่เป็ นความจริ งในเรื( องอันมีนัยสําคัญใน
ขณะที(ให้ หรื อให้ ซํ 8า หรื อถือว่าให้ หรื อให้ ซํ 8า
(5) ผู้ให้ ยืมหรื อผู้ยืมยอมรับต่อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งว่าตนไม่สามารถชําระหนี 8หรื อประสงค์จะไม่ชําระหนีใ8 ดๆ ของตนตาม
ข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์ นีแ8 ละ/หรื อหนีเ8 กี(ยวกับการให้ ยืมใดๆ ตามข้ อกําหนดเพิ(มเติม
เกี(ยวกับการยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์นี 8
(6) คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ(งผิดนัดหรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงื(อนไขข้ อหนึ(งข้ อใดของข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ ยืม
หลักทรัพย์นี 8
12.2 หากเกิดกรณีผิดนัดผิดสัญญากับฝ่ ายคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ(ง ให้ หนีใ8 นการชําระเงินและในการส่งมอบของคู่สญ
ั ญาทังสองภายใต้
8
ธุรกรรมการยืมและ/หรื อให้ ยืมหลักทรัพย์ทงปวงซึ
ั8
(งอยูภ่ ายใต้ บงั คับแห่งข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ ยืมหลักทรั พย์
นี 8 ถึงกําหนดชําระและ/หรื อถึงกําหนดส่งมอบในทันทีที(เกิดกรณีผิดนัดผิดสัญญาดังกล่าวขึ 8น (“วันเลิกสัญญา”) คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที(
ผิดนัดจะต้ องรับผิดต่อคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที(ไม่ผิดนัดสําหรับจํานวนค่าใช้ จ่ายทางด้ านกฎหมายหรื อค่าบริ การวิชาชีพอื(นๆ บรรดาที(
เกิ ดขึน8 ตามสมควรแก่คู่สัญญาฝ่ ายที(ไม่ผิดนัดเกี( ยวกับหรื อเนื( องมาจากกรณี ผิดนัดผิ ดสัญญาแต่ละกรณี พร้ อมทัง8 ดอกเบีย8
สําหรับการทดรองจ่ายค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว ในอัตราดอกเบี 8ยสูงสุดตามที(กําหนดไว้ ในประกาศของบริ ษัท (ปั จจุบนั อัตราร้ อยละ 15
ต่อปี ) ทังนี
8 8 คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที(ผิดนัดตกลงให้ สิทธิบริ ษัทฯ เปลี(ยนแปลงอัตราดอกเบี 8ยดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้ งหรื อขอความยินยอม
อีกแต่อย่างใด และให้ การเปลี(ยนแปลงอัตราดอกเบี 8ยแต่ละคราวมีผลสมบูรณ์ ตงแต่
ั 8 วนั ที(บริ ษัทฯ มีประกาศเปลี(ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี 8ยดังกล่าว และให้ คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายที(ไม่ผิดนัดคํานวณมูลค่า (ตามที(ได้ นิยามไว้ ในข้ อ 6.6) ของหลักทรัพย์เทียบเท่า พร้ อมทัง8
มูลค่า (ตามที(ได้ นิยามไว้ ในข้ อ 6.6) ของหลักประกันเทียบเท่า ซึ(งจะต้ องส่งมอบให้ ณ วันเลิกสัญญา หลังจากที(ได้ พิจารณาถึง
มูลค่าของหลักทรัพย์ที(ให้ ยืม มูลค่าของหลักประกัน ค่าธรรมเนียมการให้ ยืมที(ค้างชําระ ค่าใช้ จ่ายทางด้ านกฎหมายและอื(นๆ
รวมทังเงิ
8 นจํานวนอื(นๆ ที(ชําระไปหรื อจะต้ องชําระด้ วยเหตุแห่งการผิดนัดดังกล่าวมาพิจารณาแล้ ว ให้ นํายอดเงินที(คสู่ ญ
ั ญาฝ่ าย
หนึ(งจะต้ องชําระมาหักกลบกับยอดเงินที(ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งจะต้ องชําระ และให้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที(มีสิทธิ เรี ยกร้ องอันมีมลู ค่า
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จํานวนน้ อยกว่าตามที(ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนัน8 เป็ นฝ่ ายต้ องชําระยอดเงินคงเหลือเท่านัน8 ทังนี
8 8 ให้ ชําระภายในวันที(เลิกสัญญา
12.3 กรณีคสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายตรงข้ ามกับบริ ษัทเป็ นคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที(ผิดนัด คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที(ผิดนัดยินยอมให้ บริ ษัทในฐานะคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที(ไม่
ผิดนัด มีสิทธินําเงินหรื อหลักทรัพย์ที(วางไว้ หรื อฝากไว้ ในครอบครองของบริ ษัทฯ ออกขายหรื อนํามาหักชําระหนี 8 หรื อดําเนินการ
ตามวิธีการที(บริ ษัทฯ เห็นสมควร เพื(อนําเงินที(ได้ มาหักกลบลบหนีท8 งหมดหรื
ั8
อบางส่วนได้ ทนั ที โดยไม่ต้องขอความยินยอมจาก
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที(ผิดนัดอีกแต่อย่างใด ทังนี
8 8 ไม่เป็ นการตัดสิทธิบริ ษัทในการเรี ยกร้ องจากคูส่ ญ
ั ญาที(ผิดนัดในหนี 8ส่วนที(ยงั ค้ างชําระ
12.4 คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ ดําเนินการในกรณีที(มีการผิดนัด ดังนี 8
(1) ในกรณี ที(ผ้ ูยืมไม่คืนหลักทรั พย์ ที(ยืม และ/หรื อผลประโยชน์ ที(ได้ จากหลักทรั พย์ ที(ยืมแก่ผ้ ูให้ ยืม ผู้ยืมตกลงให้ ผ้ ูให้ ยืม
ดําเนินการ ดังนี 8
1) ผู้ยืมตกลงให้ ผ้ ใู ห้ ยืมทําการยืมหลักทรัพย์ ประเภท ชนิด และจํานวนเดียวกัน จากผู้ให้ ยืมรายอื(น โดยค่าใช้ จา่ ย
ของผู้ยืมหรื อให้ ผ้ ใู ห้ ยืมดําเนินการซื 8อหลักทรัพย์ที(เหมือนกันในปริ มาณเท่ากัน เพื(อทดแทนหลักทรัพย์ที(ผ้ ยู ืมมิได้
ส่งมอบ โดยค่าใช้ จ่ายของผู้ยืม หากผู้ให้ ยืมได้ ชําระเงินทดรองแทนผู้ยืม ผู้ยืมตกลงชําระหนีค8 ืนผู้ให้ ยืมพร้ อม
ดอกเบี 8ยในอัตราตามที(ระบุในข้ อ 12.2
2) ผู้ยืมตกลงให้ ผ้ ใู ห้ ยืมมีสิทธิบงั คับหลักประกันได้ ทนั ที ในกรณีหลักประกันเป็ นเงินสด ผู้ให้ ยืมมีสิทธิ นําเงินนันไป
8
หักชําระหนี 8 หรื อนํ าเงินไปซื 8อหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ตามจํานวนหลักทรั พย์ซึ(งผู้ยืมมี
หน้ าที(ต้องคืน ถ้ าเงินสดไม่เพียงพอ ผู้ให้ ยืมอาจชําระค่าซื 8อพร้ อมค่าธรรมเนียมในการซื 8อขายแทนล่วงหน้ า ใน
กรณีหลักประกันประเภทอื(นนอกจากเงินสด ผู้ยืมตกลงให้ ผ้ ใู ห้ ยืมบังคับขายหลักประกันซึ(งผู้ยืมวางไว้ เพื(อนํา
เงินมาชําระค่าหลักทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายที(เกิดขึน8 ตามข้ อ 12.2 โดยอาจนําออกขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเพื(อนําเงินมาหักชําระหนี 8
(2) ในกรณีที(ผ้ ูให้ ยืมผิดนัดไม่คืนหลักประกันแก่ผ้ ยู ืม และ/หรื อผลประโยชน์ จากหลักประกันนันแก่
8 ผ้ ูยืม ผู้ให้ ยืมตกลงให้ ผ้ ู
ยืมมีสิทธิซื 8อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน ปริ มาณเดียวกันหลักทรัพย์ที(
ส่งมอบเป็ นหลักประกัน โดยค่าใช้ จา่ ยของผู้ให้ ยืม และ/หรื อนําหลักทรัพย์ที(ยืมออกขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเพื(อนําเงินมาชําระหนี 8
13. การบอกเลิก
13.1 นอกเหนือจากการบอกเลิกธุรกรรมตามข้ อ 15 ของข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การทางการเงิน ภายใต้ ดลุ พินิจของ
ผู้ ยื ม หรื อ ผู้ ให้ ยื ม แต่ เ พี ย งผู้ เดี ย ว ผู้ ยื ม หรื อ ผู้ ให้ ยื ม อาจบอกเลิ ก ธุ ร กรรมและเรี ย กให้ ส่ง มอบคื น หลัก ทรั พ ย์ เ ที ย บเท่ า หรื อ
หลักประกันเทียบเท่า (แล้ วแต่กรณี) ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้ าไปยังคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งอย่างน้ อย
[3 (สาม) วันทําการ] โดยระบุวนั ที(ที(คาดว่าจะมีการส่งมอบ ทัง8 นี 8 ระยะเวลาดังกล่าวจะต้ องไม่น้อยกว่าวันส่งมอบมาตรฐาน
สําหรั บการซือ8 หลักทรั พย์ เที ยบเท่าหรื อการซื อ8 หลักประกันเที ยบเท่า (แล้ วแต่กรณี ) โดยผู้ยืมหรื อผู้ให้ ยืมจะต้ องส่งมอบคื น
หลักทรัพย์เทียบเท่าหรื อหลักประกันเทียบเท่า (แล้ วแต่กรณี) ภายในระยะเวลาตามที(กําหนดในหนังสือบอกกล่าวดังกล่าว
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บันทึกแนบท้ ายข้ อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการยืมและให้ ยืมหลักทรั พย์
(กรณีลูกค้ าผู้ให้ ยืม – บัญชีเงินสด บัญชีวางเงินล่ วงหน้ า)
1.

2.

การเปิ ดบัญชี วิธีการให้ ยืมหลักทรั พย์ ลูกค้ าผู้ให้ ยืมแจ้ งความประสงค์จะให้ ยืมหลักทรัพย์ต้องปฏิบตั ิ ดังนี 8
1.1

เปิ ดบัญชีซื 8อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด

1.2

ลงนามในใบแสดงความจํานงให้ ยืมหลักทรัพย์ หรื อแสดงความจํานงให้ ยืมหลักทรัพย์ด้วยวิธีอื(นใดตามที(บริ ษัทฯ กําหนด

ระยะเวลาในการให้ ยืมหลักทรั พย์ การให้ ยืมหลักทรัพย์จะให้ ยืมติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี คู่สญ
ั ญาอาจตกลงให้ มีการต่ออายุการให้ ยืมและให้ สทิ ธิแก่
ลูกค้ าผู้ให้ ยืมในการถื อครองหลักประกันต่อไป หรื อต่ออายุสิทธิการในการถื อครองดังกล่าว โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง(
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย [3 (สาม) วันทําการ] ก่อนการสิ 8นสุดอายุการให้ ยืม ทังนี
8 8 ในเวลาเดียวกันกับข้ อตกลงในการต่ออายุ บริ ษัทฯ จะส่งหนังสือยืนยัน
ให้ แก่ลกู ค้ าโดยไม่ชกั ช้ าและให้ ถือว่าหลักประกันและหลักทรัพย์ได้ มีการส่งมอบแล้ ว (เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะมีข้อตกลงเป็ นอย่างอื(น)

3.

การจัดสรรการยืมหลักทรั พย์ กรณี มีลกู ค้ าผู้ให้ ยืมหลายรายที(พร้ อมจะให้ ยืมหลักทรัพย์อย่างเดียวกันในเวลาเดียวกัน บริ ษัทฯ จะจัดกระบวนการ
จัดสรรการยืมหลักทรัพย์จากลูกค้ าผู้ให้ ยืมแต่ละรายอย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใสโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี 8

4.

3.1

เลือกอัตราค่าธรรมเนียมการให้ ยืมตํ(าที(สดุ ก่อน

3.2

เลือกจํานวนหุ้นที(ให้ ยืมมากที(สดุ ก่อน

3.3

เลือกตามลําดับเวลาของการแจ้ งความจํานงในการให้ ยืม (เข้ าก่อน-ออกก่อน)

ประเภทและมูลค่ าของหลักประกัน คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
8
ายตกลงกํ าหนดประเภทหลักประกันเป็ นเงินสดสกุลบาท หลักประกันจะต้ องไม่มีภาระคํ 8า
ประกัน หนี 8สินอื(นหรื อภาระผูกพันใดๆ ทังนี
8 8 หากมีการเปลี(ยนแปลงใดๆ คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
8
ายจะต้ องตกลงร่ วมกัน โดยบริ ษัทจะวางหลักประกันขันตํ
8 (า
ให้ ลกู ค้ าผู้ให้ ยืม ไม่น้อยกว่าอัตราร้ อยละ 100 (หนึ(งร้ อย) ของมูลค่าหลักทรัพย์ที(ยืม โดยลูกค้ าผู้ให้ ยืมตกลงจะฝากเงินสดหลักประกันไว้ กับบริ ษัทใน
บัญชี “บริ ษัทหลักทรัพย์หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด เพื(อลูกค้ า” โดยลูกค้ าผู้ให้ ยืมจะไม่ได้ รับผลประโยชน์จากเงินสดหลักประกันส่วนนี 8

5.

การคํานวณมูลค่ าหลักประกัน และการฝาก/ถอนหลักประกัน
5.1 กรณีมลู ค่าหลักทรัพย์ในราคาตลาดลดลงทําให้ อตั ราหลักประกันเพิ(มขึ 8นมากกว่าอัตราหลักประกันขันตํ
8 (าในข้ อ 5 บริ ษัทฯ อาจจะพิจารณาเรี ยก
หลักประกันจากบัญชี “บริ ษัทหลักทรั พย์ หยวนต้ า(ประเทศไทย) จํ ากัด เพื( อลูกค้ า” คืนจากลูกค้ าผู้ให้ ยืมภายใน 1 วันทําการนับจากวันที(
คํานวณมูลค่า โดยให้ อตั ราหลักประกันเท่ากับอัตราหลักประกันขันตํ
8 (าในข้ อ 4
5.2

กรณี มูลค่าหลักทรัพย์ในราคาตลาดเพิ(มขึ 8นทําให้ อตั ราหลักประกันลดลงตํ(ากว่าอัตราหลักประกันขันตํ
8 (าในข้ อ 4 บริ ษัทฯ จะนําส่งหลักประกัน
เพิ(มเข้ าบัญชี “บริ ษัทหลักทรั พย์ หยวนต้ า(ประเทศไทย) จํ ากัด เพื( อลูกค้ า” ภายใน 1 วันทําการนับจากวันที( ต้องเรี ยกเพิ(ม โดยให้ อัตรา
หลักประกันเท่ากับอัตราหลักประกันขันตํ
8 (าในข้ อ 4

6.

การเรี ยกคืนหลักทรั พย์ ท$ ใี ห้ ยืม/การคืนหลักทรั พย์ ท$ ยี ืม
6.1 ลูกค้ าผู้ให้ ยืมมีสิทธิเรี ยกคืนหลักทรัพย์ที(ให้ ยืมได้ ทงจํ
ั 8 านวน โดยสามารถแจ้ งบริ ษัทฯ ได้ ทกุ วันทําการก่อน 16.00 น. โดยแจ้ งด้ วยตนเองผ่าน
ระบบตามที(บริ ษัทฯ กําหนดให้ เป็ นช่องทางสําหรับลูกค้ า หรื อแจ้ งผ่านผู้แนะนําการลงทุน หรื อแจ้ งด้ วยวิธีการอื(นใดตามที(บริ ษัทฯ กําหนด
6.2

บริ ษัทฯ มีสทิ ธิคืนหลักทรัพย์ที(ยืมได้ โดยสามารถแจ้ งลูกค้ าผู้ให้ ยืมได้ ทกุ วันทําการก่อน 17.00 น. และจะนําส่งเอกสารยืนยันรายการให้ ลกู ค้ าผู้
ให้ ยืม พร้ อมส่งมอบหลักทรัพย์คืนเมื(อบริ ษัทฯ ได้ รับเงินสดหลักประกันคืนเรี ยบร้ อยแล้ ว
หมายเหตุ :
1.

บริ ษัทฯ มี สิทธิ จะคื นหลักทรัพย์ ได้ทนั ที หากหลักทรัพย์ทีย" ื มนัน# มี การปิ ดสมุดทะเบี ยน เพื "อจะได้รับสิ ทธิ ใดๆ ก็ตาม เช่น สิ ทธิ ในการรับ
เงิ นปั นผล สิ ทธิ ในการจองซื #อหุน้ เพิ" มทุน เป็ นต้น โดยลูกค้าผูใ้ ห้ยืมไม่ถือเป็ นการผิ ดเงื "อนไขการยื ม

2.

บริ ษัทฯ จะดําเนิ นการส่งคื นหลักทรัพย์เมื "อได้รับหลักประกันคื นเรี ยบร้อยแล้ว

3.

เมื "อผูใ้ ห้ยืมขอเรี ยกคื นหลักทรัพย์แล้ว สามารถจํ าหน่ายหลักทรัพย์ ดงั กล่าวที "ฝากในบัญชี ที"ฝากไว้กบั บริ ษัทฯ ได้ในวันทําการถัดจาก
วันทีแ" จ้งเรี ยกคื น อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้ยืมจะโอนหลักทรัพย์ทีเ" รี ยกคื นได้เมื "อพ้น 4 วันทําการนับแต่วนั ทีแ" จ้งเรี ยกคื น
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บันทึกแนบท้ ายข้ อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการยืมและให้ ยืมหลักทรั พย์
(กรณีลูกค้ าผู้ยืม – บัญชีเครดิตบาลานซ์ )
1. การเปิ ดบัญชี วิธีการยืมหลักทรั พย์ ลูกค้ าผู้ยืมแจ้ งความประสงค์จะขอยืมหลักทรัพย์จะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี 8
1.1 เปิ ดบัญชีซื 8อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเครดิตบาลานซ์
1.2 ลงนามในใบแสดงความจํานงขอยืมหลักทรัพย์ หรื อแสดงความจํานงขอยืมหลักทรัพย์ด้วยวิธีอื(นใดตามที(บริ ษัทฯ กําหนด
2. ระยะเวลาในการยืมหลักทรั พย์ การยืมหลักทรัพย์จะยืมติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี คู่สญ
ั ญาอาจตกลงให้ มีการต่ออายุการให้ ยืมและให้ สิทธิ
แก่บริ ษัทฯ ในการถือครองหลักประกันต่อไป หรื อต่ออายุสิทธิ การในการถือครองดังกล่าว โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังคูส่ ญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายหนึ(งล่วงหน้ าอย่างน้ อย [3 (สาม) วันทําการ] ก่อนการสิ 8นสุดอายุการให้ ยืม ทังนี
8 8 ในเวลาเดียวกันกับข้ อตกลงในการต่ออายุ บริ ษัทฯ
จะส่งหนังสือยืนยันให้ แก่ลกู ค้ าโดยไม่ชกั ช้ าและให้ ถือว่าหลักประกันและหลักทรัพย์ได้ มีการส่งมอบแล้ ว (เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะมีข้อตกลงเป็ น
อย่างอื(น)
3. ประเภท / มูลค่ าของหลักประกัน / ผลตอบแทนของหลักประกัน
บริ ษัทฯ กําหนดประเภทหลักประกันเป็ นเงินสดและหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักประกันจะต้ องไม่
มีภาระ คํ 8าประกันหนี 8สินอื(นหรื อภาระผูกพันใดๆ ซึ(งลูกค้ าผู้ยืมจะต้ องวางหลักประกันก่อนการยืมในจํานวนไม่ตํ(ากว่าอัตรามาร์ จิ 8นเริ( มต้ น
(Initial Margin) ของมูลค่าหลักทรัพย์ที(ยืมในแต่ละหลักทรัพย์ หรื อมีอํานาจซื 8อในบัญชีเครดิตบาลานซ์ไม่ตํ(ากว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที(ยืมแต่
ละหลักทรัพย์ ทังนี
8 8 สามารถเปลี(ยนแปลงเป็ นอัตราใหม่โดยได้ รับความยินยอมจากทังสองฝ่
8
ายเรี ยบร้ อยแล้ ว
4.

การเรี ยกหลักประกันเพิ$ม
4.1 เมื(อหลักประกันลดลงตํ(ากว่ามูลค่าหลักประกันที(ต้องดํารงไว้ (Maintenance Margin Requirement) ลูกค้ าผู้ยืมจะวางหลักประกัน
เพิ(มให้ มากกว่าหรื อเท่ากับมูลค่าหลักประกันในข้ อ 3 โดย ลูกค้ าผู้ยืมจะส่งหลักประกันให้ ผ้ ูให้ ยืมเป็ นเงินสดหรื อแคชเชียร์ เช็ค
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที(หลักประกันลดลงตํ(ากว่ามูลค่าหลักประกันที(ต้องดํารงไว้ ของมูลค่าหลักทรัพย์ที(ยืม
4.2 เมื(อหลักประกันลดลงตํ(ากว่ามูลค่าหลักประกันขันตํ
8 (า(Minimum Margin Requirement) ลูกค้ าผู้ยืมตกลงให้ บริ ษัทฯ มีสิทธิ บงั คับ
หลักประกันเพื(อทําการซื 8อหลักทรัพย์ที(ยืม และลูกค้ าผู้ยืมตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ที(ซื 8อคืนให้ แก่บริ ษัทฯ

5. การคืนหลักทรั พย์ ท$ ยี ืม/การเรี ยกคืนหลักทรั พย์ ท$ใี ห้ ยืม
5.1 ผู้ให้ ยืมมีสิทธิเรี ยกคืนหลักทรัพย์ที(ให้ ยืมได้ โดยสามารถแจ้ งผู้ยืมได้ ทกุ วันทําการก่อน 17.00 น.
5.2 ลูกค้ าผู้ยืมมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที(ยืมได้ ทงจํ
ั 8 านวนโดยสามารถแจ้ งผู้ให้ ยืมได้ ทกุ วันทําการก่อน 16.00น.
หมายเหตุ :
1.

บริ ษัทฯ มี สิทธิ จะคื นหลักทรัพย์ ได้ทนั ที หากหลักทรัพย์ ที"ยืมนัน# มี การปิ ดสมุดทะเบี ยน เพื อ" จะได้รับสิ ทธิ ใดๆ ก็ ตาม เช่ น
สิ ทธิ ในการรับเงิ นปั นผล สิ ทธิ ในการจองซื #อหุ้นเพิ"มทุน เป็ นต้น โดยลูกค้าผู้ให้ยืมไม่ถือเป็ นการผิ ดเงือ" นไขการยื ม

2.

บริ ษัทฯ จะดํ าเนิ นการส่งคื นหลักทรัพย์ เมื อ" ได้รบั หลักประกันคื นเรี ยบร้อยแล้ว
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-ข้ อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมื!อลูกค้ าและบริ ษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนี$เท่ านั$ น-

1.

2.

3.

ข้ อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการแต่ งตัง2 ตัวแทนและ/หรื อนายหน้ าซือ2 ขายหลักทรั พย์ ต่างประเทศ
ข้ อความเบีอ2 งต้ น
1.1 ข้ อกําหนดเพิ(มเติมนีท8 ําขึน8 เพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้ าที( ข้ อรับรอง ข้ อปฏิบตั ิต่างๆ ที(เป็ นการเฉพาะที(เกี(ยวกับการให้ บริ การ
เป็ นตัวแทน/นายหน้ าซื 8อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
1.2
ข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตังตั
8 วแทน/นายหน้ าซื 8อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศฉบับนี 8 จะใช้ บงั คับระหว่างบริ ษัทฯ และ
ลูกค้ าทันที เมื(อ (ก) ลูกค้ ามีคําสัง( ซื 8อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศมายังบริ ษัทฯ ไม่วา่ จะด้ วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์ เน็ต หรื อผ่าน
ทางเจ้ าหน้ าที(ของบริ ษัทฯ และ (ข) บริ ษัทฯ ตอบรับการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าไม่ว่าจะในรู ปแบบที(เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรหรื อไม่ก็
ตาม โดยลูกค้ ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื(อนไขในข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน และเอกสาร
ธุรกรรมต่างๆ ที(เกี(ยวข้ อง
ทังนี
8 8 บริ ษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้ บริ การ หากบริ ษัทฯ พบว่าลูกค้ าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทําธุรกรรม หรื อการ
ให้ บริ การของบริ ษัทฯ อาจขัดหรื อแย้ งต่อกฎหมาย หรื อด้ วยเหตุอื(นใดแล้ วแต่ดลุ พินิจของบริ ษัทฯ โดยลูกค้ าไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องให้
บริ ษัทฯ รั บผิ ดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิ ดจกกการปฏิเสธการให้ บริ การของบริ ษัทฯ เว้ นแต่กรณีที(เกิดขึน8 โดยการจงใจหรื อ
ประมาทเลินเล่อของบริ ษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรื อผู้แทนของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะรั บผิ ดชอบเพียงเท่าที(ความ
เสียหายที(เกิดขึ 8นจริ ง
1.3 ข้ อกํ าหนดเพิ(มเติมเกี( ยวกับ การแต่งตัง8 ตัวแทน/นายหน้ า ซื อ8 ขายหลักทรั พย์ ต่า งประเทศนี 8 ซึ(งต่อไปจะเรี ยกว่า “ข้ อกําหนด
เพิ$มเติม เกี$ยวกับการแต่ งตัง2 ตัวแทน/นายหน้ าซือ2 ขายหลักทรั พย์ ต่างประเทศ” รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้ อง เป็ นส่วน
หนึ(งของเอกสารธุรกรรม ตามที(ได้ นิยามไว้ ในข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงินที(ลกู ค้ าได้ ตกลงทํากับ
บริ ษัทฯ (“ข้ อกําหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน”)
คําจํากัดความ
2.1 เว้ น แต่จะได้ มีก ารนิ ย ามไว้ เป็ นการเฉพาะในข้ อกํ า หนดและเงื( อนไขเกี( ย วกับ การให้ บ ริ ก ารด้ า นการเงิ น คํ า ดังต่อไปนี ใ8 ห้ มี
ความหมายตามที(ได้ นิยามไว้ ดงั ต่อไปนี 8
(ก) “ซือ2 ” ให้ หมายความรวมถึง การจองซื 8อหลักทรัพย์หรื อการใช้ สิทธิจองซื 8อหลักทรัพย์ที(เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหลักทรัพย์ เดิม
ด้ วย
(ข) “บัญชีซือ2 ขายหลักทรั พย์ ต่างประเทศ” หรื อ Global Securities Trading Account หมายถึง บัญชีซื 8อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศที(ลกู ค้ าเปิ ดบัญชีกบั บริ ษัทฯ ตามข้ อ ….Z ไม่วา่ จะเป็ นการซื 8อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์ เน็ตหรื อไม่ก็ตาม
(ค) “วงเงินจัดสรร” หมายถึง วงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศซึ(งธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมายให้ สํานักงาน
ก.ล.ต. เป็ นผู้จดั สรรวงเงิน
(ง) “หลักทรั พย์ ต่างประเทศ” หมายถึง หลักทรัพย์ที(ออกเป็ นเงินตราต่างประเทศ และ/หรือจําหน่ายในต่างประเทศ
การแต่ งตัง2
3.1 ลูกค้ าตกลงแต่งตังและมอบอํ
8
านาจให้ บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนและ/หรื อนายหน้ าโดยชอบด้ วยกฎหมายของลูกค้ า รวมทังให้
8 มีอํานาจ
แต่งตังตั
8 วแทนช่วงหรื อกระทําการในนามของบริ ษัทฯ เพื(อลูกค้ าสําหรับการดําเนินการใดๆ ที(เกี(ยวกับหลักทรัพย์ตา่ งประเทศใน
ทุกกรณีไม่วา่ ในหรื อนอกตลาดหลักทรัพย์ และไม่วา่ จะเป็ นการซื 8อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์ เน็ตหรื อผ่านเจ้ าหน้ าที(ของบริ ษัทฯ
ซึ(งรวมถึงแต่ไม่จํากัดแต่เพียง การซื 8อขาย การจําหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรื อรับมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศ
การขอวงเงินจัดสรร การขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยสําหรับการดําเนินการที(เกี(ยวข้ องกับเงินตราต่างประเทศ การ
เปิ ดบัญชีซื 8อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ การเปิ ดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับสถาบัน
การเงินทังไทยและต่
8
างประเทศ การติดต่อและดําเนินการเกี(ยวกับการแลกเปลี(ยนเงินตรา การทําธุรกรรมเพื(อป้องกันความเสี(ยง
อัตราแลกเปลี(ยน (Currency Hedge) การอื(นใดที(กฎระเบียบที(เกี( ยวข้ องกําหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิ รวมทังดู
8 แลเก็บรั กษา
ทรั พยสินหรื อสิทธิ ประโยชน์ อื(นใดอัน เกี( ยวเนื( องกับ การกระทําหน้ าที(ตามข้ อกํ า หนดและเงื(อนไขเกี( ยวกับการให้ บริ การด้ า น
การเงิน รวมถึงข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตังตั
8 วแทน/นายหน้ าซื 8อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี 8 ตลอดจนทําการ
ชําระเงินค่าซื 8อหลักทรัพย์ต่างประเทศ รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ชําระและรับชําระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์
ค่าใช้ จา่ ยใดๆ อันเกี(ยวกับการซื 8อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ การใช้ สิทธิใดๆ ของลูกค้ า การจําหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การ
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4.

ส่งมอบหรื อรับมอบหลักทรัพย์ตา่ งประเทศของลูกค้ า การนําหลักทรัพย์ตา่ งประเทศของลูกค้ าไปวางเป็ นหลักประกัน รวมตลอด
ถึงทําการจํานําและ/หรื อจดแจ้ งจํานํา เพื(อเป็ นประกันการชําระหนีท8 กุ ชนิดของลูกค้ า การรับและ/หรื อการปฏิบตั ิตามคําสัง( ของ
ลูกค้ าไม่วา่ ด้ วยวาจา หรื อลายลักษณ์อกั ษร และคําสัง( อื(นใดที(เกี(ยวข้ อง หรื อเกี(ยวเนื(องกับการซื 8อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศใน
บัญชีซือ8 ขายหลักทรั พย์ ต่างประเทศใดๆ ของลูกค้ าที(ได้ เปิ ดไว้ กับบริ ษัทฯ (ซึ(งแต่ละบัญชีของลูกค้ าจะเรี ยกว่า “บัญชีซือ8 ขาย
หลักทรั พย์ ต่างประเทศ”) ภายในวงเงินจัดสรรและวงเงินการทําธุรกรรม และบริ ษัทฯ ตกลงรั บทําการเป็ นตัวแทนและ/หรื อ
นายหน้ าในการดําเนินการต่างๆ ข้ างต้ นให้ แก่ลกู ค้ า ภายใต้ ข้อกําหนดและเงื(อนไขที(ระบุไว้ ในข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการ
ให้ บริ การด้ านการเงิน รวมถึงข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตังตั
8 วแทน/นายหน้ าซื 8อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศฉบับนี 8 โดย
ลูกค้ ารับทราบและตกลงว่า บริ ษัทฯ อาจทํารายการเกี(ยวกับหลักทรัพย์ตา่ งประเทศในบัญชีซื 8อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของ
ลูกค้ าทัง8 ในฐานะตัวการหรื อในฐานะตัวแทน และอาจแต่งตัง8 ตัวแทนช่วงเพื(อทําการใดๆ แทนบริ ษัทฯ โดยให้ ตัวแทนช่วงมี
อํานาจเช่นเดียวกันกับบริ ษัทฯ ตามข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตังตั
8 วแทน/นายหน้ าซื 8อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศฉบับนี 8
3.2 ลูกค้ าตกลงให้ สตั ยาบันและยอมรับที(จะผูกพันในการใดๆ ที(บริ ษัทฯ และ/หรื อตัวแทนช่วงได้ กระทําไปในฐานะตัวแทน/นายหน้ า
ของลูกค้ าตามข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน รวมถึงข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตังตั
8 วแทน/
นายหน้ าซื 8อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศฉบับนี 8
เงื$อนไขเกี$ยวกับการลงทุนในต่ างประเทศ
4.1 ลูก ค้ า จะต้ องได้ รับ อนุมัติ ก ารลงทุน ในหลัก ทรั พย์ ใ นต่า งประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้ า พนัก งาน ควบคุมการ
แลกเปลี(ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี(ยนเงิน และ/หรื อจากหน่วยงานที(เกี(ยวข้ อง (หากมี) เป็ นครัง8 คราว และ
ได้ รับการจัดสรรวงเงินเพื(อลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อ
ก่อนการเพิ(มการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทังนี
8 8 ลูกค้ ารับทราบว่าลูกค้ าอาจไม่ได้ รับการอนุมตั ิหรื อจัดสรรวงเงินจัดสรร
ข้ างต้ นตามที(ลกู ค้ าประสงค์ ลูกค้ าตกลงยอมรับผลที(เกิดขึน8 และจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมจาก
บริ ษัทฯ ทังสิ
8 8น
4.2 ลูกค้ ารับทราบและตกลงว่า ประเภทหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที(ลกู ค้ าจะลงทุนซื 8อหรื อขายผ่านบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที(
สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานที(มีอํานาจประกาศใช้ อยูใ่ นขณะทําข้ อกําหนดเพิ(มเติม เกี(ยวกับการแต่งตังตั
8 วแทน/นายหน้ าซื 8อ
ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศนี 8 และ/หรื อที(จะได้ มีการแก้ ไขเพิ(มเติมต่อไปในภายหน้ า
4.3 ลูก ค้ า รั บทราบว่า ลูกค้ าสามารถทํ าการซื อ8 ขายหลัก ทรั พย์ ต่างประเทศผ่านบัญชี ซือ8 ขายหลัก ทรั พย์ ต่า งประเทศแบบ Cash
Balance ได้ เท่านัน8 โดยตกลงที(จะวางเงินกับบริ ษัทฯ ก่อนส่งคําสัง( ซื 8อหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยเงินที(ลกู ค้ าวางไว้ กบั บริ ษัทฯ
เพื(อรอโอนไปต่างประเทศ และเงินของลูกค้ าที(อยูใ่ นต่างประเทศ ลูกค้ ายอมรับว่าลูกค้ าจะไม่ได้ รับดอกเบี 8ยหรื อผลประโยชน์ อื(น
ใดจากเงินดังกล่าวแต่อย่างใด เว้ นแต่บริ ษัทฯ จะพิจาณาให้ ดอกเบี 8ยหรื อผลประโยชน์อื(นใด ตามที(บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบ
เป็ นครัง8 คราวไปในอัตราไม่เกินกว่าที(บริ ษัทฯ ได้ รับจริงหลังหักค่าใช้ จา่ ยใดๆ และภาษี ที(บริ ษัทฯ พึงต้ องชําระ
4.4 ลูกค้ าตกลงยินยอมมอบอํานาจให้ บริ ษัทฯ แต่งตังสถาบั
8
นการเงินในต่างประเทศ และ/หรื อผู้ดแู ลรักษาทรัพย์สิน เพื(อประโยชน์
สําหรับการซื 8อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศและการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ าในนามของบริ ษัทฯ ตามรูปแบบและวิธีการที(
บริ ษัทฯ เห็นสมควรภายใต้ ข้อกําหนดของกฎหมายที(เกี(ยวข้ องกับการดูแลรักษาทรั พย์สินของลูกค้ า ซึ(งบริ ษัทฯ อาจพิจารณา
แต่งตัง8 หรื อเปลี( ย นแปลงสถาบัน การเงิ น ในต่า งประเทศ และ/หรื อ ผู้ดูแ ลรั ก ษาทรั พย์ สิ น ตามที( บริ ษั ท ฯ เห็ น สมควรโดยไม่
จําเป็ นต้ องแจ้ งหรื อขอความยินยอมจากลูกค้ าก่อน และให้ ถือว่าการลงนามในเอกสารธุรกรรมลูกค้ าได้ ให้ ความยินยอมและ
มอบอํานาจให้ แก่บริ ษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ ดุล ยพิ นิจคัด เลื อกสถาบัน การเงินในต่างประเทศ และ/หรื อผู้ดูแลรั กษา
ทรัพย์สิน ลูกค้ าตกลง ที(จะเป็ นผู้ชดใช้ ให้ กับบริ ษัทฯ สําหรับค่าธรรมเนียมใดๆ อันเกิดขึน8 รวมถึงค่าใช้ จ่ายที(บริ ษัทฯ ได้ ทําการ
ชําระไปเพื(อการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ า ทังนี
8 8 ลูกค้ ายินยอมให้ บริ ษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลของลูกค้ าให้ แก่สถาบันการเงินหรื อ
ผู้ดแู ลทรัพย์สินดังกล่าวเพื(อประโยชน์ ในการลงทุนซื 8อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศและการดูแลรักษาทรัพย์สิน อนึ(ง บริ ษัทฯ
ตกลงรับผิดชอบต่อความสูญหายหรื อเสียหายอันเกิดขึน8 โดยตรงแก่ทรัพย์สินของลูกค้ าเฉพาะส่วนที(เกิดมาจากการละเลยการ
ปฏิบตั ิหน้ าที(ตามข้ อกําหนดข้ างต้ น
ลูกค้ ารั บทราบและยินยอมว่า ทรั พย์ สินในต่างประเทศของลูกค้ า ลูกค้ าอาจจะไม่สามารถมีชื(อเป็ นผู้ถือครองทรั พย์ สินหรื อ
เจ้ าของบัญชีหรื ออ้ างกรรมสิทธิ‚ ได้ โดยตรง โดยใบหุ้น ใบหลักทรั พย์ ชื(อบัญชี และเอกสารต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิ กส์ อาจจะ
ปรากฎในชื(อของและ/หรื อถือครองไว้ โดยบริ ษัทฯ หรื อตัวแทนหรื อคูส่ ญ
ั ญาของบริ ษัทฯ หรื อบุคคลอื(นใด แต่อย่างไรก็ตาม
ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 58/77

บริ ษัทฯ จะดําเนินการให้ มีการจัดเก็บและบันทึกรายการทรัพย์สินในต่างประเทศของลูกค้ าภายใต้ บญ
ั ชีของบริ ษัทฯ ในลักษณะ
Omnibus Account เพื( อ ลูก ค้ า โดยทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่า ว บริ ษั ท ฯ จะทํ า การแยกทรั พ ย์ สิ น ของลูก ค้ า แต่ล ะรายภายในบัญ ชี
Omnibus Account เพื(อลูกค้ าดังกล่าว ออกจากทรัพย์สินอื(นๆ ของบริ ษัทฯ
4.5 ลูกค้ ารับทราบและยินยอมว่าในการลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ ลูกค้ าจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อเงื(อนไขที(
บริ ษัทฯ กําหนดไว้ ในเอกสารคูม่ ือนักลงทุน (Handbook) ที(ปรากฎอยูใ่ นเว็ปไซต์ของบริ ษัทฯ ซึ(งบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวในการแก้ ไขเปลี(ยนแปลงโดยไม่จําเป็ นต้ องได้ รับความยินยอมจากลูกค้ าก่อน ซึ(งการแก้ ไขเปลี(ยนแปลงดังกล่าว บริ ษัทฯ
อาจดําเนินการแจ้ งไปยังที(อยู่ หรื อ E-Mail Address ที(ลกู ค้ าได้ แจ้ งไว้ กับบริ ษัทฯ หรื อ บริ ษัทฯ อาจดําเนินการแจ้ งให้ แก่ลกู ค้ า
ทราบผ่านทางเว็ปไซต์ และลูกค้ าตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อเงื(อนไขที(บริ ษัทฯ ได้ แก้ ไขเปลี(ยนแปลงไว้ ทกุ
ประการ
4.6 ลูกค้ ารับทราบและยินยอมว่า การซื 8อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจมีความล่าช้ าหรื อความคลาดเคลื(อนสําหรับการประมวล
หรื อแสดงผลการเสนอซื 8อ (Bid) หรื อราคาเสนอขาย (Offer) คําเสนอซื 8อหรื อเสนอขายที(ลกู ค้ าได้ แสดงเจตนาไว้ อาจไม่ได้ รับการ
จับคู่โดยระบบ หรื ออาจถูกจับคู่โดยระบบในราคาที(ลกู ค้ าได้ แสดงเจตนาไว้ ลูกค้ าตกลงยอมรับความเสี(ยงข้ างต้ นและตกลงว่า
ไม่วา่ กรณีใดๆ ลูกค้ าจะรับผิดชอบต่อรายการซื 8อหรื อรายการขายที(เกิดขึ 8นตามคําสัง( ของลูกค้ าทุกประการ
4.7 ลูก ค้ า ตกลงยิน ยอมและแต่งตัง8 ให้ บ ริ ษัท ฯ เป็ นผู้เลือกใช้ บริ การการแลกเปลี( ยนเงิ น ตราต่างประเทศ บริ ก ารการโอนเงินไป
ต่างประเทศหรื อการทําสัญญาเพื(อป้องกันความเสี(ยงจากอัตราแลกเปลี(ยนกับธนาคารพาณิ ชย์ที(ได้ รับอนุญาตตามที(บริ ษัทฯ
เห็ น สมควร โดยไม่ต้ องได้ รับ การยิ น ยอมจากลูก ค้ า เป็ นรายครั ง8 ก่ อน ลูก ค้ า ตกลงที( จะเป็ นผู้รับ ผิ ด ชอบค่า ธรรมเนี ยมการ
แลกเปลี(ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน การทําสัญญาเพื(อป้องกันความเสี(ยงจากอัตราแลกเปลี(ยนโดยยินยอมให้ บริ ษัทฯ
หักจากเงินที(ลกู ค้ าได้ นํามาวางนัน8 หรื อในบัญชีอื(นใดของลูกค้ า
4.8 ลูก ค้ า ตกลงว่า ในกรณี ที( ลูกค้ า ประสงค์ ที(จะทํ าสัญ ญาเพื( อป้องกันความเสี(ยงจากอัตราแลกเปลี(ย นด้ วยตนเอง (Currency
Hedge) อันเกี(ยวเนื(องจากการลงทุนในหลักทรั พย์ต่างประเทศ ลูกค้ าจะต้ องขอความเห็นชอบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อักษร
จากบริ ษัทฯ ก่อนการดําเนินการดังกล่าวทุกครัง8
4.9 ลูกค้ าตกลงว่าเงินของลูกค้ าที(อยู่ในต่างประเทศ จะถูกเก็บอยู่ในบัญชีในนามของบริ ษัทฯ เพื(อลูกค้ าโดยเป็ นเงินสกุลเงิ นตรา
ต่างประเทศกับสถาบันการเงินในต่างประเทศหรื อผู้ดแู ลรักษาทรัพย์สิน โดยการชําระหนี 8หรื อการดําเนินการใดๆ ในบัญชีซื 8อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศของลูกค้ าให้ กระทําโดยใช้ เงินตราต่างประเทศที(บริ ษัทฯ กําหนด ในกรณีที(ลกู ค้ ามีเงินตราต่างประเทศที(
วางไว้ กบั บริ ษัทฯ หลายสกุล เนื(องจากการซื 8อขายหลักทรัพย์ในหลายประเทศ หากเงินตราต่างประเทศสกุลใดไม่เพียงพอต่อการ
ชําระราคาค่าซื 8อหลักทรัพย์ใดๆ ลูกค้ ายินยอมให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ตดั สินใจเลือกประเภทสกุลเงินที(ลกู ค้ ามีอยูเ่ พื(อชําระราคาค่าซื 8อ
หลักทรัพย์ในต่างประเทศของลูกค้ าในสกุลเงินใดๆ ตามที(บริ ษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรื อได้ รับการยินยอมจาก
ลูกค้ าก่อน
4.10 ลูกค้ าตกลงและรั บทราบว่าลูกค้ าไม่ได้ รับอนุญาตให้ ส่งคําสั(งซือ8 หรื อขาย/เสนอซือ8 หรื อเสนอขายหลักทรั พย์ ในต่างประเทศ
ประเภท Market Order ทุกประเภทและทุกช่วงเวลา และไม่ได้ รับอนุญาตใช้ สิทธิที(จะจองซื 8อหุ้นเพิ(มทุนที(จําหน่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
เดิมหรื อสิทธิ อื(นใดซึ(งลูกค้ าจะต้ องมีภาระในการชําระเงินสําหรั บการใช้ สิทธิ ดังกล่าวในขณะที(ลกู ค้ ามีเงินสดในบัญชีซื 8อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศไม่เพียงพอหรื อเป็ นผลให้ ลกู ค้ ามีเงินสดไม่เพียงพอในภายหลัง นอกจากนี 8 ลูกค้ าตกลงและยอมรับว่า
ถึงแม้ ลกู ค้ าจะสามารถส่งคําสัง( หรื อใช้ สิทธิ ดังกล่าวโดยฝ่ าฝื นข้ อกําหนดข้ างต้ นผ่านระบบซือ8 ขายหลักทรั พย์ต่างประเทศทาง
อินเทอร์ เน็ตได้ ก็ไม่เป็ นเหตุที(ลกู ค้ าจะถือได้ วา่ บริ ษัทฯ ได้ ยินยอมตกลงให้ ลกู ค้ าสามารถส่งคําสัง( หรื อใช้ สิทธิดงั กล่าวได้ ซึง( หาก
บริ ษัทฯ ได้ ตรวจพบการฝ่ าฝื นข้ างต้ น บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที(จะดําเนินการใดๆ โดยไม่จําเป็ นต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าก่อน ซึ(ง
รวมถึงแต่ไม่จํากัดแต่เพียงการยกเลิกเพิกถอนคําสัง( ใดๆ ของลูกค้ า การบังคับขายหลักทรัพย์ใดๆ ของลูกค้ า หรื อเรี ยกให้ ลกู ค้ า
นําเงินสดตามจํานวนที(บริ ษัทฯ กําหนดมาเพื(อชําระเป็ นค่าซื 8อ ค่าปรับ ค่าใช้ จ่ายอื(นใด เป็ นต้ น โดยบริ ษัทฯ จะไม่มีความรับผิด
ใดๆ ตามกฎหมายหรื อต้ องรับผิดชอบต่อความสูญหาย เสียหาย หรื อผลการขาดทุนใดๆ ต่อลูกค้ าไม่วา่ ทางตรงและทางอ้ อม
ในกรณีที(ลกู ค้ ามีเงินไม่พอที(จะทํารายการซื 8อขายภายในวันที(กําหนด ลูกค้ ารับทราบและยินยอมให้ บริ ษัทฯ ทําการบังคับขาย
หลักทรัพย์ที(ลกู ค้ าสัง( ซื 8อหรื อหลักทรัพย์อื(นใด โดยบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลขาดทุนอันเกิดจากการขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ทังนี
8 8 หากลูกค้ าไม่มีหลักทรัพย์คงเหลืออยูใ่ นบัญชีหรื อมีไม่เพียงพอ ลูกค้ าต้ องดําเนินการโอนเงินไปต่างประเทศเพื(อชําระค่าซื 8อ
ส่วนที(ขาดอยู่ รวมทังต้
8 องชําระค่าปรับล่าช้ า ค่าใช้ จา่ ยในการโอนเงิน หรื อค่าใช้ จา่ ยอื(นๆ ให้ บริ ษัทฯ ทันทีที(ได้ รับแจ้ ง
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6.

4.11 ลูกค้ ายินยอมให้ บริ ษัทฯ เปิ ดเผย หรื อ รายงานข้ อมูลของลูกค้ าที(เกี(ยวข้ องกับบัญชีซื 8อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศต่อสํานักงาน
ก.ล.ต.และ/หรื อธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานอื(นที(เกี(ยวข้ องไม่ว่าในหรื อต่างประเทศ ทังนี
8 8 ตามที(กฎหมายหรื อ
กฎระเบียบที(เกี(ยวข้ องกําหนด ซึง( รวมถึงแต่ไม่จํากัดแต่เพียงรายการซื 8อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ ผลกําไรและขาดทุน การนํา
เงินเข้ าและออก เป็ นต้ น
4.12 ลูกค้ าไม่ได้ รับอนุญาตให้ ทําการโอนหรื อรับโอนเงินหรื อหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีซื 8อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศและบัญชีอื(นของ
ลูกค้ าที(เปิ ดไว้ ในต่างประเทศ เว้ นแต่การโอนหลักทรัพย์ตา่ งประเทศในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้ าไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื(นและ/
หรื อบัญชีหลักทรัพย์ประเภท Private Fund ของลูกค้ าที(ได้ เปิ ดไว้ และ/หรื อบริ หารจัดการโดยบริ ษัทฯ หรื อโดยบริ ษัทหลักทรัพย์
อื(นในประเทศไทย หรื อเป็ นการรั บโอนหลักทรั พย์ ห รื อเงิน เข้ าบัญ ชี ซือ8 ขายหลักทรั พย์ ต่างประเทศ ทัง8 นี 8 ตามกฎเกณฑ์ ห รื อ
ระเบียบที(เกี(ยวข้ องกําหนดและได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทฯ แล้ ว
4.13 ลูกค้ าขอรับรองว่าลูกค้ ามีความประสงค์หลักที(จะทําการลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศเท่านัน8 มิได้ มีวตั ถุประสงค์อื(นแอบแฝง
เช่น การเก็งกําไรค่าเงินหรื อจากอัตราแลกเปลี(ยนและเป็ นความประสงค์ของตัวลูกค้ าเองทังหมด
8
ลูกค้ ามิได้ กระทําในนามของ
ตนเองเพื(อบุคคลอื(นแต่อย่างใด
4.14 บริ ษัทฯ จะเก็ บเงินลงทุนที(ลกู ค้ าโอนให้ แก่บริ ษัทฯ เงินค่าขาย เงินปั นผล ดอกเบีย8 หรื อเงินได้ อื(นใด อันเกิ ดจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศไว้ ในบัญชีของบริ ษัทฯ เพื(อลูกค้ าในต่างประเทศ ซึ(งบัญชีดงั กล่าวหากไม่มีการเคลื(อนไหวติดต่อกันเกิน
กว่าระยะเวลาที(บริ ษัทฯ เห็นสมควร ลูกค้ าตกลงและยินยอมให้ บริ ษัทฯ โอนเงินของลูกค้ าตามจํานวนที(บริ ษัทฯ เห็นสมควรกลับ
เข้ ามาในประเทศไทย โดยลูกค้ าตกลกเป็ นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรื อภาระทางภาษี ที(อาจเกิดขึ 8นทุกประการ
ข้ อตกลงอื$นๆ
5.1 ลูกค้ ารับทราบและเข้ าใจว่า เงินได้ ต่างๆ ที(เกิดจากการซื 8อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศอาจถูกหัก ณ ที(จ่ายตามกฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ ที(เกี( ยวข้ องในแต่ละประเภท ซึ(งลูกค้ ารั บทราบว่าลูกค้ าอาจไม่ได้ รับประโยชน์ ฯ จากอนุสัญญาระหว่างประเทศกับ
ประเทศอื(นเพื(อการเว้ นการเก็บภาษี ซ้อนและการป้องกันการเลี(ยงการรัษฎากรในส่วนที(เกี(ยวกับภาษี เก็บจากเงินได้ และลูกค้ า
อาจมีภาระทางภาษี รวมทังมี
8 หน้ าที(ในการยื(นรายการเกี(ยวกับเงินได้ พึงประเมินตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อข้ อบังคับของ
สรรพากร ซึง( ในกรณีที(กฎหมาย กฎระเบียบ หรื อข้ อบังคับของกรมสรรพากรกําหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องดําเนินการหักภาษี ณ ที(จา่ ย
ลูกค้ ายินยอมให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการหักภาษี ณ ที(จา่ ยและนําส่งต่อกรมสรรพากร
5.2 ลูกค้ ามีความประสงค์ที(จะขอใช้ บริ การรั บข้ อมูล รายงาน และเอกสารอื(นใด รวมถึงรายงานการลงทุนประจําเดือน (รวมกัน
เรี ย กว่า “รายงาน”) ในรู ป แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นทางจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-mail) สํ า หรั บ บัญ ชี ซือ8 ขายหลัก ทรั พ ย์
ต่างประเทศ โดยลูกค้ ายินยอมให้ บริ ษัทฯ ถือว่าการลงนามในเอกสารธุรกรรมเป็ นการแสดงเจตนาเพื(อตกลงและยินยอมเข้ า
ผูกพันตามข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการรับรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ตาม
รายละเอียดที(กําหนดไว้ ในเอกสารธุรกรรมที(ลกู ค้ าได้ เคยแสดงเจตนาไว้ และตามที(ปรากฎในเว็ปไซต์ของบริ ษัทฯ ทุกประการ
5.3 ลูกค้ าตกลงและรับทราบว่า
(1) ลูกค้ าจะไม่มีนิติสมั พันธ์ โดยตรงกับสถาบันการเงินในต่างประเทศที(เป็ นคูส่ ญ
ั ญากับบริ ษัทฯ แต่อย่างใด และการซื 8อขาย
หลักทรัพย์ หรื อธุรกรรมใดๆ ภายใต้ บญ
ั ชีซื 8อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศจะดําเนินการผ่านทางบริ ษัทฯ เท่านัน8
(2) ลูกค้ าจะไม่สามารถติดต่อสื(อสารใดๆ ทังทางตรงและทางอ้
8
อมกับสถาบันการเงินต่างประเทศในนามของบริ ษัทฯ ใน
ฐานะตัวแทนของลูกค้ าได้ และ
(3) ลูกค้ าจะต้ องไม่ใช้ ระบบซือ8 ขายที(ให้ บริ การโดยบริ ษัทฯ หรื อกระทําการใดๆ อันเป็ นผลให้ สถาบันการเงินต่างประเทศ
จะต้ องมีหน้ าที(และความรับผิดชอบต่อบุคคลที(สาม
5.4 ลูกค้ าตกลงยินยอมที(จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื(อนไขเพื(อการลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศตามที(บริ ษัทฯ คณะกรรมการ
ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หรื อหน่วยงานที(มีอํานาจ ประกาศใช้ อยู่ในขณะทําสัญญานี 8 และ/หรื อที(จะได้ มีการ
แก้ ไขเพิ(มเติมต่อไปในภายหน้ า
การส่ งมอบและการชําระเงิน
6.1 ลูกค้ าตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ให้ บริ ษัทฯ เพื(อการส่งมอบหลักทรัพย์ที(ขาย และลูกค้ าตกลงชําระเงินแก่บริ ษัทฯ เพื(อการชําระเงิน
ค่าหลักทรัพย์ที(ซื 8อหรื อยินยอมให้ บริ ษัทฯ หักเงินจากบัญชีของบริ ษัทเพื(อลูกค้ าหรื อบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติกบั บริ ษัท
(ตามแต่กรณี ) เต็มตามจํานวนที(ลูกค้ าจะต้ องชําระเพื(อการชําระเงินค่าหลักทรั พย์ ที(ซือ8 หรื อนํ าหลักทรั พย์ จากบัญชีซือ8 ขาย
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6.2
(ก)

(ข)

หลักทรัพย์ของลูกค้ าไปส่งมอบในกรณีที(ลกู ค้ าสัง( ขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว เพื(อให้ บริ ษัทฯ สามารถทําการส่งมอบหลักทรัพย์และ
ชําระเงินค่าซือ8 หลักทรั พย์ ได้ ตามข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรั พย์ ในต่างประเทศ โดยลูกค้ าตกลงรั บทราบว่าการดําเนิ นการ
ดังกล่า วจะเป็ นไปตามข้ อกํ าหนดระยะเวลา และเงื( อนไขที( บ ริ ษั ท ฯ กํ า หนด และบริ ษั ทฯ จะไม่ดํ า เนิ น การชํ า ระค่า ซื อ8 ขาย
หลักทรัพย์เป็ นบางส่วน (Partial Settlement)
ในกรณีที(ลกู ค้ าไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์มาส่งมอบให้ แก่บริ ษัทฯ เพื(อการส่งมอบหลักทรัพย์เมื(อมีการขายหลักทรัพย์ หรื อไม่
สามารถชําระเงินสําหรับหลักทรัพย์ที(ซื 8อตามหลักเกณฑ์ที(กําหนด บริ ษัทฯ มีสิทธิดําเนินการดังต่อไปนี 8
ในกรณีของการขายหลักทรัพย์ บริ ษัทฯ มีสิทธิดําเนินการซื 8อหลักทรัพย์เพื(อการส่งมอบตามราคาที(บริ ษัทฯ เห็นสมควร และเรี ยก
เก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินการดังกล่าวจากบัญชีของบริ ษัทเพื(อลูกค้ าหรื อบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติ
กับบริ ษัท (ตามแต่กรณี) แล้ วดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์เพื(อปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของลูกค้ า และนําเงินที(ได้ รับมานันเครดิ
8
ต
เข้ าในบัญชีของบริ ษัทเพื(อลูกค้ าหรื อบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติกบั บริ ษัท (ตามแต่กรณี) หรื อบริ ษัทฯ อาจดําเนินการยืม
หลักทรัพย์ในนามของลูกค้ าเพื(อส่งมอบและเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที(เกิดขึน8 เนื(องจากการยืมหลักทรัพย์หรื อการ
จัดหาหลักประกัน หรื อบริ ษัทฯ อาจดําเนิ นการยืมหลักทรัพย์ ใดๆ ในบัญชีซือ8 ขายหลักทรั พย์ ทัง8 นี ใ8 นการดําเนินการดังกล่าว
บริ ษัทฯ มีสิทธิดําเนินการได้ โดยไม่ต้องแจ้ งหรื อบอกกล่าวให้ ลกู ค้ าทราบ หรื อขอรับความยินยอมจากลูกค้ า หรื อ
ในกรณีของการซื 8อหลักทรัพย์ บริ ษัทฯ มีสิทธิ ยอมรับการส่งมอบหลักทรัพย์ และเรี ยกเก็บเงินจากบัญชีของบริ ษัทฯ เพื(อลูกค้ า
หรื อบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติกบั บริ ษัทฯ (ตามแต่กรณี) เต็มตามจํานวนที(ลกู ค้ าจะต้ องชําระสําหรับค่าใช้ จา่ ยใดๆ อัน
เนื(องมาจากหลักทรัพย์ที(ลกู ค้ าซื 8อไว้ โดยบริ ษัทฯ อาจดําเนินการขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวในราคาที(บริ ษัทฯ เห็นสมควร และนํา
เงินที(ได้ รับเครดิตเข้ าในบัญชีของบริ ษัทฯ เพื(อลูกค้ า หรื อบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติกับบริ ษัทฯ (ตามแต่กรณี) ทังนี
8 ใ8 น
การดําเนินการดังกล่าวบริ ษัทฯ มีสิทธิ ดําเนินการได้ โดยไม่ต้องแจ้ งหรื อบอกกล่าวให้ ลกู ค้ าทราบ หรื อขอรับความยินยอมจาก
ลูกค้ า
ในกรณีดงั กล่าวข้ างต้ น ไม่ว่าจะเป็ นกรณีใดก็ตาม บริ ษัทฯ จะเรี ยกเก็บจากบัญชีของบริ ษัทเพื(อลูกค้ าหรื อบัญชีธนาคารเพื(อตัด
บัญชีอตั โนมัติกบั บริ ษัทฯ (ตามแต่กรณี) และสําหรับจํานวนเงินที(ลกู ค้ ายังค้ างชําระอยูน่ นจะถื
ั 8 อว่าเป็ นหนี 8ที(ถึงกําหนดชําระแล้ ว
ในวันนัน8 ซึง( ลูกค้ าต้ องชําระค่าปรับตามอัตราที(ตลาดหลักทรัพย์กําหนด และดอกเบี 8ยแก่บริ ษัทฯ ตามอัตราดอกเบี 8ยที(บริ ษัทฯ ได้
กําหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป โดยบริ ษัทฯ จะคํานวณดอกเบี 8ยไปจนกว่าบริ ษัทฯ จะได้ รับชําระหนี 8ครบถ้ วนแล้ ว
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รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลความเสี$ยงเกี$ยวกับการลงทุนในหลักทรั พย์ ต่างประเทศ1
การลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศมีความเสี(ยง ลูกค้ าอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่วา่ ทังหมดหรื
8
อบางส่วนได้ ดังนัน8 ก่อนการตัดสินใจลงทุน
ลูกค้ าควรตรวจสอบและพิจารณาข้ อมูลในรายงานการฉบับนี 8อย่างรอบคอบ ซึ(งรายงานฉบับนี 8แสดงถึงความเสี(ยงที(สําคัญซึ(งอาจส่งผลกระทบ
ต่อการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนีม8 ิได้ แสดงถึงความเสี(ยงทังหมดที
8
(เกี(ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ แต่
แสดงถึงปั จจัยหรื อความเสี(ยงที(สําคัญบางประการที(เกี(ยวข้ องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ ดังนัน8 จึงอาจมีปัจจัยหรื อความเสี(ยงอื(นที(
ไม่อาจทราบได้ ในขณะนี 8หรื อเป็ นความเสี(ยงที(พิจารณาในขณะนี 8ว่าไม่เป็ นสาระสําคัญ ซึง( อาจกลายเป็ นปั จจัยหรื อความเสี(ยงที(มีความสําคัญใน
อนาคตได้
รายงานฉบับนีม8 ิใช่เอกสารที(ให้ คําแนะนําในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรื อบัญชี โดยลูกค้ าควรปรึ กษาที(ปรึ กษาในด้ านต่างๆ ที(เกี(ยวกับ
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนัน8 ลูกค้ าไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศเว้ นแต่ลกู ค้ าได้ มีความเข้ าใจถึงความเสี(ยงที(เกี(ยวข้ อง
กับการลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศอย่างถ่องแท้ และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศดังกล่าวนันเหมาะสมกั
8
บตน
ความเสี$ยงทั$วไปในการลงทุนในหลักทรั พย์ ลูกค้ าในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี(ยงที(จะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทัง8 หมดหรื อ
บางส่วนได้ ทังนี
8 8 อาจมีเหตุการณ์ที(คาดไม่ถึง ซึง( รวมถึงการดําเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทัง8
ภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ ที(เป็ นเหตุสดุ วิสยั อื(นๆ และเหตุการณ์ ที(ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม จราจล
ความวุ่นวายภายในบ้ านเมือง หรื อการก่อการร้ าย เป็ นต้ น ซึ(งเหตุการณ์ ดงั กล่าวอาจทําให้ เกิดความผันผวนอย่างรุ นแรงต่อตลาดและ
ราคาของหลักทรัพย์ได้
ความเสี$ยงที$เกี$ยวข้ องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา หลักทรัพย์ต่างประเทศที(ลกู ค้ าจะเข้ าลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ที(ทํา
การซื 8อขายหรื อจดทะเบียนอยู่ในประเทศที(อาจมีสภาวะทางการเมืองเศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที(แตกต่างจากของประเทศไทย
อย่างมีนยั สําคัญ นอกจากนี 8 ตลาดหลักทรัพย์ที(หลักทรัพย์ตา่ งประเทศมีการซื 8อขายหรื อจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ ดลุ ยพินิจระงับการซื 8อ
ขายหลักทรัพย์เป็ นครัง8 คราว ดังนัน8 การเปลี(ยนแปลง หรือความผันผวน หรื อภาวะตกตํ(าหรื อการเกิดขึ 8นของเหตุการณ์ดงั กล่าวอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อปริ มาณการซื 8อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้ นอกเหนือจากปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ นซึง( เป็ นปั จจัยภายในแล้ ว ปริ มาณ
การซื 8อขายและราคาของหลักทรัพย์อาจได้ รับผลกระทบจากปั จจัยอื(นซึ(งอาจเป็ นปั จจัยที(เกี( ยวข้ องกับหลักทรั พย์เอง หรื ออาจเกิดจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจและ/หรื อทางการเงินของโลกหรื อของภูมิภาค เป็ นต้ น ซึ(งการเปลี(ยนแปลงของ
ปั จจัยเหล่านี 8อาจส่งผลกระทบต่อปริ มาณการซื 8อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้
ความเสี$ยงที$เกี$ยวกับระบบการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศจะเกี(ยวข้ องกับการส่งคําสัง(
ซื 8อขาย การส่งมอบ และการชําระราคาในตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ ซึง( กฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที(
มีการทําธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกัน ซึง( ลูกค้ าอาจไม่ได้ รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทําธุรกรรมโดยลูกค้ าของประเทศ
ดังกล่าว
โดยที(ระบบการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ดงั กล่าวอาจมีการพัฒนาที(ด้อยกว่าหรื อมีมาตรฐานที(ตํ(ากว่า และใน
บางกรณีอาจมีความน่าเชื(อถือน้ อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที(เกี(ยวข้ องกับการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจสูงกว่า
ค่าธรรมเนี ยมที(ต้ องชํา ระในประเทศไทยหรื อสูงกว่าที(ลูกค้ าได้ คาดหมายไว้ นอกจากนี 8 เนื( องจากระบบการชํ าระราคาและส่ ง มอบ
หลักทรัพย์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ หรื อระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศมิได้
เชื(อมโยงกันหรื อมีการประสานงานกันอย่างเป็ นระบบ จึงอาจส่งผลให้ กระบวนการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจใช้ เวลานานกว่า
ที(คาดหมายไว้ ซึ(งปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ นอาจก่อให้ เกิดความเสี(ยงในการลงทุนที(เพิ(มมากขึน8 ซึ(งรวมถึงความเสี(ยงต่อการทุจริ ต การไม่
สามารถส่งมอบหลักทรัพย์หรื อความสับสนในเงื(อนไขและกระบวนการในชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ตลาดจนการชําระคืนเงินทุน
และปั จจัยอื(นๆ ที(อาจส่งผลให้ เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าช้ า และเพิ(มค่าใช้ จ่ายในการดําเนิ นการและค่าใช้ จ่ายทาง
กฎหมาย
ความเสี$ยงที$เกี$ยวกับกฎหมายหรื อระเบียบที$ใช้ บังคับ เนื(องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศเป็ นการลงทุนในหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทที(มีถิ(นที(อยูห่ รื อมีสํานักงาน ทรัพย์สิน บุคลากร และผลประโยชน์ อยู่ในต่างประเทศ ซึง( อยูภ่ ายใต้ กฎหมายหรื อระเบียบที(แตกต่างกัน
การลงทุนในประเทศต่างๆ หรื อในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจํากัดหรื อถูกควบคุมในระดับที(แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรื อ
ระเบียบที(ใช้ บงั คับในแต่ละประเทศนัน8 ซึ(งข้ อจํากัดหรื อการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึง การต้ องได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรื อ
1

หลักทรัพย์ หมายถึง หลักทรัพย์ทกุ ประเภทและตราสารทางการเงิ นอืน" ใดที "หน่วยงานราชการไทยที "เกี "ยวข้องอนุญาตให้มีการซื #อหรื อขายได้
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จากบุคคลอื(นใดก่อนการลงทุน ข้ อจํากัดการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติในธุรกิจบางประเภทการขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื(อนํา
เงินได้ จากการลงทุนหรื อเงินทุนหรื อเงินที(ผ้ ูลงทุนต่างชาติได้ รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศออกนอกประเทศดังกล่าว หรื อการ
จัดเก็บภาษี ที(เกี(ยวข้ องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างชาติ นอกจากนี 8 กฎหมายและระเบียบในประเทศเหล่านันอาจมี
8
ความ
ไม่ชดั เจน และอาจขึ 8นอยูก่ บั การตีความของเจ้ าหน้ าที(ที(เกี(ยวข้ องในประเทศดังกล่าว ซึง( อาจตีความกฎหมายหรื อระเบียบเหล่านันในทาง
8
ที(ไม่เป็ นคุณต่อผู้ลงทุน อีกทังประเทศต่
8
างๆ ดังกล่าวอาจมีการออกกฎหมายหรื อระเบียบใหม่เป็ นครัง8 คราว ซึง( ทําให้ เกิดความไม่แน่นอน
ในเรื( องของขอบเขตและเนื 8อหาของกฎหมายหรื อระเบียบที(ออกมาใหม่ ซึง( ปั จจัยเหล่านี 8อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการลงทุน
นอกเหนื อจากข้ อจํากัดและการควบคุมตามที( ได้ กล่าวข้ างต้ นแล้ ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิ ของผู้ลงทุนในฐานะผู้ถื อ
หลักทรัพย์ไว้ อย่างจํากัดหรื อน้ อยมาก ซึ(งรวมถึงสิทธิ ในการฟ้องร้ องดําเนินคดีและการขอให้ มีการบังคับคดีตามคําพิพากษา นอกจากนี 8
ความมีประสิทธิ ภาพของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไป ซึ(งอาจทําให้ ลกู ค้ าประสบปั ญหาในการ
ดําเนิ นการฟ้องร้ องในชัน8 ศาลในประเทศนัน8 ๆ อีกทัง8 ในกรณี ที(ลูกค้ าได้ รับคําพิพากษาให้ ชนะคดีในประเทศหนึ(ง แต่ลูกค้ าอาจต้ อง
ดําเนินการให้ มีการบังคับตามคําพิพากษาดังกล่าวในประเทศที(ลกู ค้ าได้ ทําการลงทุนก็มิได้ มีหลักประกันใดๆ ว่า ศาลของประเทศนันๆ
8
จะดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาที(ได้ รับ
ความเสี$ยงเกี$ยวกับการดูแลรั กษาทรั พย์ สินของลูกค้ า ทรัพย์สินของลูกค้ าที(ได้ รับหรื อฝากไว้ หรื ออยู่ภายใต้ การเก็บรั กษาของผู้
ประกอบธุรกิจต่างประเทศ หรื อผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ จะอยู่ภายใต้ การคุ้มครอง และการจัดการตามกระบวนการล้ มละลายที(
บัญญัติตามกฎหมายต่างประเทศรวมถึงหลักเกณฑ์อื(นที(เกี(ยวข้ องที(ออกโดยหน่วยงานกํากับดูแลของต่างประเทศนัน8 ซึ(งอาจแตกต่าง
จากที(กําหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. :•…• พระราชบัญญัติสญ
ั ญาซื 8อขายล่วงหน้ า พ.ศ. :•†6
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. :†•… และกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์อื(นที(เกี(ยวข้ องของประเทศไทย ดังนัน8 หากเกิดกรณีที(มีเหตุการณ์ ใด
ที( ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองทรั พย์ สิน ของลูก ค้ า หรื อในกรณี ที( ลูก ค้ าต้ องการจะเรี ยกร้ องทรั พย์ สิน ของลูก ค้ า ที(เก็ บหรื อรั กษาใน
ต่างประเทศคืนหรื อโอนไปยังบุคคลอื(น หรื อกรณีที(ผ้ ปู ระกอบธุรกิจต่างประเทศหรื อผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศนันประสบปั
8
ญหาทาง
การเงินจนถึงขันล้
8 มละลาย ลูกค้ าอาจมีความเสี(ยงในเรื( องขันตอน
8
ระยะเวลา และต้ นทุนในการดําเนินการ หรื ออาจได้ รับคืนไม่ครบถ้ วน
ตามประเภท จํานวน หรื อมูลค่าของทรัพย์สินที(ลูกค้ าได้ รับหรื อฝากไว้ ในต่างประเทศนัน8 ลูกค้ าจึงควรทําความเข้ าใจในหลักเกณฑ์ ที(
กําหนด และอาจขอให้ ผ้ ูประกอบธุรกิจอธิ บายหรื อให้ ข้อมูลเพิ(มเติมเกี(ยวกับกระบวนการในการจัดการและความเสี(ยงในเรื( องดังกล่าว
เพิ(มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน
ความเสี$ยงที$เกี$ยวกับสภาพคล่ องของหลักทรั พย์ แม้ ว่าลูกค้ าจะลงทุนในหลักทรัพย์ที(ได้ มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่
ตลาดหลักทรัพย์ในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่อง นอกจากนี 8 สภาพคล่องของหลักทรัพย์อาจขึน8 อยู่กับปั จจัยอื(น
เช่น ลักษณะของหลักทรัพย์ รวมทังปั
8 จจัยภายใน และ/หรือปั จจัยภายนอกของประเทศที(ตลาดหลักทรัพย์นัน8 ตังอยู
8 ่ ดังนัน8 สภาพคล่องที(
มีอยู่น้อยอาจลดความสามารถของลูกค้ าในการซื 8อหรื อขายหลักทรัพย์นัน8 หรื ออาจทําให้ การซื 8อหรื อขายหลักทรัพย์ในราคาที(ต้องการ
หรื อที(น่าพอใจ หรื อในจํานวนที(ลกู ค้ าต้ องการเป็ นไปได้ ยาก
ความเสี$ ย งที$เ กี$ ย วกั บ อั ต ราแลกเปลี$ ย น เนื( องจากการลงทุนในหลัก ทรั พย์ ต่างประเทศมี การชํ า ระเงิ นเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ
ผลตอบแทนที(ได้ รับจากการลงทุนอาจได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญจากความเสี(ยงที(เกิดจากอัตราแลกเปลี(ยน โดยลูกค้ าอาจมีความ
เสี(ยงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี(ยนแปลงมูลค่าเมื(อเทียบกับมูลค่าของเงินบาท ซึ(งเหตุการณ์ ดงั กล่าวอาจเกิด
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ(ง หรื ออาจเกิดขึ 8นอย่างถาวร นอกจากนี 8 หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใดๆ ที(ลกู ค้ าได้ ลงทุน
ไป ลูกค้ าอาจได้ รับความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว
ความเสี$ยงที$เกี$ยวกับความน่ าเชื$อถือของคู่สัญญา ลูกค้ าอาจมีความเสี(ยงที(เกี(ยวข้ องกับความน่าเชื(อถือของคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(ง ซึง(
รวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที(ลกู ค้ าได้ ลงทุนไว้ (ไม่วา่ จะเป็ นการลงทุนในหรื อนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม) โดยลูกค้ าอาจมีความ
เสี(ยงที(อาจสูญเงินที(ลงทุนไม่ว่าทัง8 หมดหรื อบางส่วน ในกรณีที(ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งหรื อผู้ออกหลักทรั พย์ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็ น
บุคคลล้ มละลาย หรื อมีหนี 8สินล้ นพ้ นตัว หรื อไม่สามารถหรื อไม่พร้ อมที(จะชําระหนี 8หรื อปฏิบตั ิตามหน้ าที(ของตน รวมถึงหน้ าที(ในการชําระ
เงินคืนทุนหรื อหน้ าที(ในการไถ่ถอนหลักทรัพย์ที(ลกู ค้ าได้ ลงทุนไว้
ความเสี$ยงที$เกี$ยวกับการลงทุนของลูกค้ าเอง การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์เป็ นการตัดสินใจของลูกค้ าเอง บริ ษัทฯ มิได้
ดําเนินการในฐานะเป็ นที(ปรึกษาหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ของลูกค้ าในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้ าได้ ยืนยันต่อ
บริ ษัทว่า ลูกค้ าได้ ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้ อมูลทังหมดที
8
(เกี(ยวกับสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการ
ของผู้ออกหลักทรัพย์ ที(ลกู ค้ าจะทําการลงทุน ตลอดจนปั จจัยอื(นๆ ที(เกี(ยวข้ องกับการลงทุน เช่น สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย
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และระเบียบต่างๆ ของประเทศที(เกี(ยวข้ องเป็ นอย่างดีแล้ ว ดังนัน8 ลูกค้ าจึงต้ องรับเอาความเสี(ยงทังปวงจากการลงทุ
8
นเอง และบริ ษัทฯ ไม่
มีหน้ าที(ในการดูแลผลประโยชน์ให้ แก่ลกู ค้ า อีกทังไม่
8 มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดใดๆ ในความรับผิด ข้ อเรี ยกร้ อง ความเสียหาย
ความสูญเสีย ต้ นทุน และค่าใช้ จา่ ยใดๆ ที(เกิดขึ 8นจากการลงทุนดังกล่าว
ความเสี$ยงอื$นๆ ในการซือ2 ขายด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ ในการซือ8 ขายด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ อาจมีความเสี(ยงเกี(ยวกับการหยุด
ทํางานโดยระบบฮาร์ ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ผลดังกล่าวอาจทําให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถทําตามคําสัง( ของลูกค้ าได้
เป็ นบางส่วนหรื อทังหมด
8
รายงานฉบับ นี ม8 ิ ไ ด้ ก ล่า วถึ งความเสี( ย งทุก รายการ หรื อประเด็ น สํ า คัญ อื( น นอกเหนื อ จากความเสี( ย งจากการลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์
ต่างประเทศ ในการพิจารณาความเสี(ยง ลูกค้ าควรเข้ าทําธุรกรรมต่อเมื(อมีความเข้ าใจเกี(ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผลผูกพัน
ทางกฎหมายอันเกิดจากการลงทุน และระดับความเสี(ยงที(อาจได้ รับ การลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศอาจเป็ นการลงทุนที(ไม่เหมาะสมกับผู้
ลงทุน บางกลุ่ม ลูก ค้ า ควรพิ จารณาอย่างระมัดระวังว่าเป็ นการลงทุน ที(เหมาะสมกับตนหรื อไม่ โดยพิ จารณาจากประสบการณ์ การลงทุน
วัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะการเงิน และสถานการณ์อื(นๆ ที(อาจเกี(ยวข้ อง
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-ข้ อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมื!อลูกค้ าและบริ ษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนี$เท่ านั$ นข้ อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการลงทุนในหลักทรั พย์ ท$ จี ะออกและเสนอขายโดยบริ ษัทหลักทรั พย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด
1. ข้ อความเบือ2 งต้ น
1.1 ข้ อกําหนดเพิ(มเติมนีท8 ําขึน8 เพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้ าที( ข้ อรับรอง ข้ อปฏิบตั ิต่างๆ ที(เป็ นการเฉพาะที(เกี(ยวกับการให้ บริ การ
การลงทุนในหลักทรัพย์ที(จะออกและเสนอขายโดยบริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด
1.2 ข้ อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการลงทุนในหลักทรั พย์ ท$ จี ะออกและเสนอขายโดยบริ ษัทหลักทรั พย์ หยวนต้ า (ประเทศ
ไทย) จํากัด ฉบับนี 2 จะใช้ บังคับระหว่ างบริ ษัทฯ และลูกค้ าทันที เมื$อ (ก) ลูกค้ าแสดงความประสงค์ ท$ จี ะซือ2 หลักทรั พย์
ที$จะออกและเสนอขายโดยบริ ษัทฯ มายังบริ ษัทฯ ไม่ ว่าจะด้ วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์ เน็ต หรื อผ่ านทางเจ้ าหน้ าที$
ของบริ ษัทฯ และ (ข) บริ ษัทฯตอบรั บการให้ บริ การแก่ ลูกค้ า ไม่ ว่าจะในรู ปแบบที$เป็ นลายลักษณ์ อักษรหรื อไม่ ก็ตาม
โดยลูกค้ ายอมรั บและตกลงผูกพันตามเงื$อนไขในข้ อกําหนด และเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน และ
เอกสารธุรกรรมต่ างๆ ที$เกี$ยวข้ อง
ทัง2 นี 2 บริ ษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้ บริ การ หากบริ ษัทฯ พบว่ าลูกค้ าไม่ มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา
ธุ รกรรมหรื อการให้ บริ การของบริ ษัทฯ อาจขัดหรื อแย้ งต่ อกฏหมาย หรื อด้ วยเหตุอ$ ืนใดแล้ วแต่ ดุลพินิจของบริ ษัทฯ
โดยลูกค้ าไม่ มีสิทธิเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทฯ รั บผิดชอบต่ อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้ บริ การของ
บริ ษัทฯ เว้ นแต่ กรณีท$ เี กิดขึน2 โดยการจงใจหรื อประมาทเลินเล่ อของบริ ษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรื อผู้แทน
ของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะรั บผิดชอบเพียงเท่ าที$ความเสียหายที$เกิดขึน2 จริ ง
1.3 ข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที(จะออกและเสนอขายโดยบริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด นี 8
ซึง( ต่อไปจะเรี ยกว่า “ข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที(จะออกและเสนอขายโดยบริ ษัทฯ” รวมถึงเอกสารอื(นใด
ที(เกี(ยวข้ อง เป็ นส่วนหนึ(งของเอกสารธุรกรรม ตามที(ได้ นิยามไว้ ในข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงินที(
ลูกค้ าได้ ตกลงทํากับบริ ษัทฯ (“ข้ อกําหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน”)
2. คําจํากัดความ
2.1 เว้ น แต่จะได้ มีก ารนิ ย ามไว้ เป็ นการเฉพาะในข้ อกํ า หนดและเงื( อนไขเกี( ย วกับ การให้ บ ริ ก ารด้ า นการเงิ น คํ า ดังต่อไปนี ใ8 ห้ มี
ความหมายตามที(ได้ นิยามไว้ ดงั ต่อไปนี 8
(ก) “ซือ2 ” ให้ หมายความรวมถึง การจองซื 8อหลักทรัพย์ด้วย
(ข) “หลักทรั พย์ ” หมายถึง หุ้นกู้ หุ้นกู้อนุพนั ธ์ ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ หรื อหลักทรัพย์อื(นใดที(จะออกและเสนอขายโดย
บริ ษัทฯ
(ค) “วันที$ทาํ การตกลงซือ2 ขายหลักทรั พย์ ” หมายถึง วันที(ลกู ค้ าตกลงรายละเอียดเกี(ยวกับหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ตาม
ข้ อ 3.2
3. ข้ อตกลง
3.1 ลูกค้ าและบริ ษัทฯ จะทําการตกลงเกี(ยวกับรายละเอียดของหลักทรัพย์ (เช่น ชนิด ประเภท จํานวน และราคาของหลักทรัพย์) แต่
ละครัง8 ก่อนที(จะจองซื 8อหรื อซื 8อหลักทรัพย์กบั บริ ษัทฯ โดยอาจตกลงด้ วยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษร
3.2 ภายหลังจากที(ลกู ค้ าได้ ตกลงเกี(ยวกับรายละเอียดของหลักทรัพย์กับบริ ษัทฯ (“วันที$ทาํ การตกลงซือ2 ขายหลักทรั พย์ ”) ไม่ว่า
โดยทางวาจาหรื อลายลักษณ์ อกั ษร ลูกค้ าตกลงที(จะไม่ยกเลิก เพิกถอน แก้ ไข หรื อเปลี(ยนแปลงคําสัง( ของลูกค้ า ไม่ว่ากรณีใดๆ
และตกลงผูกพันตามคําสัง( ของลูกค้ าทุกประการ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากบริ ษัทฯ โดยลูกค้ าตกลงที(จะลงนามและนําส่ง
ใบจองซื 8อหลักทรัพย์และชําระเงินค่าจองซื 8อหลักทรัพย์ให้ แก่บริ ษัทฯ ตามจํานวนหลักทรัพย์ที(ลกู ค้ าได้ รับการจัดสรรเต็มจํานวน
ตามวิ ธี ก ารและระยะเวลาที( กํ าหนดไว้ ในใบจองซื อ8 หลัก ทรั พย์ หรื อหนังสือชี ช8 วนสํา หรั บการออกและเสนอขายหลักทรั พย์
(ตามแต่กรณี)
3.3 ลูกค้ าตกลงว่า ใบยืนยันการซื 8อขายหลักทรัพย์ซึ(งออกในวันทําการถัดจากวันที(ทําการตกลงซื 8อขายหลักทรัพย์โดยบริ ษัทฯ ให้ ถือ
ว่าเป็ นหลักฐานที(เชื(อถือได้ ถึงการตกลงซื 8อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ า ทังนี
8 8 ลูกค้ าตกลงและรับทราบว่า บริ ษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธหรื อ
ยกเลิกการจองซื 8อของผู้จองซื 8อหลักทรัพย์รายใดๆ ที(ดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อกําหนดและเงื(อนไขในการจองซื 8อหลักทรัพย์ที(
กําหนดไว้ โดยบริ ษัทฯ (ซึ(งรวมถึง ข้ อกําหนดและเงื(อนไขที(ระบุไว้ ในใบจองซื 8อหลักทรัพย์และหนังสือชี 8ชวนสําหรับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์)
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3.4

ลูกค้ าตกลงและยินยอมว่า บริ ษัทฯ มีสิทธิหกั กลบลบหนี 8 ยึดถือ โอน หรื อใช้ ประโยชน์จากเงิน หลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื(นที(ฝาก
ไว้ หรื อยึดถือไว้ โดยบริ ษัทฯ เพื(อลูกค้ า ไม่ว่าจะเกี(ยวข้ องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ภายใต้ ข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการ
ให้ บริ การด้ านการเงิน รวมถึงข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที(จะออกและเสนอขายโดยบริ ษัทฯ ฉบับนี 8 หรื อ
ข้ อกําหนดอื(นใด (ถ้ ามี) เพื(อการปฏิบตั ิตามภาระหน้ าที(และความผูกพันหรื อความรับผิดที(ลกู ค้ ามีตอ่ บริ ษัทฯ ภายใต้ ข้อกําหนด
และเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน รวมถึงข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที(จะออกและเสนอขาย
โดยบริ ษัทฯ ฉบับนีห8 รื อที(เกิดขึน8 จากการลงทุนในหลักทรั พย์ของลูกค้ า ซึ(งรวมถึง การหัก ณ ที(จ่ายบนผลตอบแทนที(ลกู ค้ าจะ
ได้ รับหรื อได้ รับการลงทุนในหลักทรั พย์ ไม่ว่าในรู ปแบบของดอกเบีย8 ผลประโยชน์ ที(ได้ รับจากการโอนหลักทรั พย์ และ/หรื อ
ผลประโยชน์ ที(ได้ รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ คือ เงินคืนที(เป็ นผลกําไรเมื(อครบอายุหลักทรัพย์ ทังนี
8 8 บริ ษัทฯ สามารถยึดถือ
เป็ นหลักประกันอยูภ่ ายใต้ บงั คับซึง( สิทธิยดึ หน่วงโดยทัว( ไปเพื(อประโยชน์ของบริ ษัทฯ จนกว่าจะมีการชําระหนี 8ที(คงค้ างแก่บริ ษัทฯ
ครบถ้ วนตามจํานวน ซึ(งเงิน หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื(นของลูกค้ าที(บริ ษั ทฯ ยึดถื อไว้ ไม่ว่าจะเป็ นการยึดถื อเพื( อการดูแ ล
ทรัพย์สินหรื อเพื(อการอื(นใด
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-ข้ อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมื!อลูกค้ าและบริ ษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนี$เท่ านั$ นข้ อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการแต่ งตัง2 ตัวแทนซือ2 ขายหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม
ข้ อความเบือ2 งต้ น
1.1 ข้ อกําหนดเพิ(มเติมนีท8 ําขึน8 เพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้ าที( ข้ อรับรอง ข้ อปฏิบตั ิต่างๆ ที(เป็ นการเฉพาะที(เกี(ยวกับการให้ บริ การ
เป็ นตัวแทนซื 8อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
1.2 ข้ อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการแต่ งตัง2 ตัวแทนซือ2 ขายหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนี 2 จะใช้ บังคับระหว่ างบริ ษัทฯ
และลูกค้ าทันที เมื$อ (ก) ลูกค้ ามีคําสั$งซือ2 ขายหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมมายังบริ ษัทฯ ไม่ ว่าจะด้ วยวิธีทางโทรศัพท์
อินเทอร์ เน็ต หรื อผ่ านทางเจ้ าหน้ าที$ของบริ ษัทฯ และ (ข) บริ ษัทฯ ตอบรั บการให้ บริ การแก่ ลูกค้ า ไม่ ว่าจะในรู ปแบบ
ที$เ ป็ นลายลั กษณ์ อักษรหรื อไม่ ก็ตาม โดยลู กค้ ายอมรั บและตกลงผู กพันตามเงื$อนไขในข้ อกําหนด และเงื$อนไข
เกี$ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่ างๆ ที$เกี$ยวข้ อง
ทัง2 นี 2 บริ ษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้ บริ การ หากบริ ษัทฯ พบว่ าลูกค้ าไม่ มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา
ธุ รกรรมหรื อการให้ บริ การของบริ ษัทฯ อาจขัดหรื อแย้ งต่ อกฏหมาย หรื อด้ วยเหตุอ$ ืนใดแล้ วแต่ ดุลพินิจของบริ ษัทฯ
โดยลูกค้ าไม่ มีสิทธิเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทฯ รั บผิดชอบต่ อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้ บริ การของ
บริ ษัทฯ เว้ นแต่ กรณีท$ เี กิดขึน2 โดยการจงใจหรื อประมาทเลินเล่ อของบริ ษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรื อผู้แทน
ของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะรั บผิดชอบเพียงเท่ าที$ความเสียหายที$เกิดขึน2 จริ ง
1.3 ข้ อกํ าหนดเพิ(มเติมเกี( ยวกับการแต่งตัง8 แทนซือ8 ขายหน่วยลงทุนในกองทุน รวมนี 8 ซึ(งต่อไปจะเรี ยกว่า “ข้ อกําหนดเพิ$ มเติม
เกี$ยวกับการแต่ งตัง2 ตัวแทนซือ2 ขายหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม” รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้ อง เป็ นส่วนหนึ(งของเอกสาร
ธุ ร กรรม ตามที( ไ ด้ นิ ย ามไว้ ใ นข้ อกํ า หนดและเงื( อ นไขเกี( ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารด้ า นการเงิ น ที( ลูก ค้ า ได้ ต กลงทํ า กั บ บริ ษั ท ฯ
(“ข้ อกําหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน”)
2. คําจํากัดความ
2.1 เว้ น แต่จะได้ มีก ารนิ ย ามไว้ เป็ นการเฉพาะในข้ อกํ า หนดและเงื( อนไขเกี( ย วกับ การให้ บ ริ ก ารด้ า นการเงิ น คํ า ดังต่อไปนี ใ8 ห้ มี
ความหมายตามที(ได้ นิยามไว้ ดงั ต่อไปนี 8
(ก) “หน่ วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
(ข) “บริ ษัทจัดการ” หมายถึง บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
(ค) “เอกสารกองทุนรวม” หมายถึง เอกสารกองทุนรวมตามข้ อ 3.1
3. การซือ2 ขายหน่ วยลงทุน
3.1 ลูกค้ ารับทราบและตกลงว่า ก่อนที(ลกู ค้ าจะส่งคําสัง( ซื 8อ ขายคืน และ/หรื อสับเปลี(ยนหน่วยลงทุนใดๆ ลูกค้ าได้ รับทราบ อ่านและ
เข้ าใจคูม่ ือผู้ลงทุน หนังสือชี 8ชวนเสนอโครงการจัดการกองทุนรวม หนังสือชี 8ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ ข้ อมูลภาษี หรื อเงื(อนไข ภาระ
และประโยชน์ ทางภาษี ที(เกี(ยวข้ อง และ/หรื อเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวกับหรื อใช้ ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที(บริ ษัทจัดการที(เกี(ยวข้ อง
ได้ จดั ทําขึน8 รวมถึงรายละเอียดในใบคําสัง( ซื 8อ ขายคืน และ/หรื อสับเปลี(ยนหน่วยลงทุน (ต่อไปนีจ8 ะรวมเรี ยกว่า “เอกสารกองทุน
รวม”) เป็ นอย่างดีแล้ ว และยอมรั บว่าการเพิ(ม/ลดทรั พย์ สินของกองทุนรวม การคืนผลประโยนชน์ ของกองทุนรวม การส่งมอบ
ทรัพย์สินของกองทุนรวมและการจัดทํา และจัดส่งรายงานต่างๆ ซึ(งเกี(ยวข้ องกับหน่วยลงทุน รวมทังกรณี
8
อื(นๆ จะต้ องอยู่ภายใต้
ข้ อกําหนดและเงื(อนไขของเอกสารกองทุนรวมด้ วยลูกค้ าได้ รับทราบและเข้ าใจคําเตือนและการเปิ ดเผยในเรื( องต่างๆ เช่น ความ
เสี(ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสี(ยงในการลงทุนของกองทุนรวม หรื อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เป็ นต้ น และตกลง
ยินยอมผูกพันตนและปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงื(อนไขของเอกสารกองทุนรวมดังกล่าวทุกประการ
3.2 หลักเกณฑ์และเงื(อนไขในการซือ8 ขายคืน และ/หรื อสับเปลี(ยนหน่วยลงทุนใดๆ ให้ เป็ นไปตามที(กําหนดไว้ ในเอกสารกองทุนรวม
และ/หรื อหนังสือชีช8 วนของกองทุนรวมนัน8 ๆ หากลูกค้ าไม่สามารถดําเนินการตามเงื(อนไขหรื อหลักเกณฑ์ ที(กําหนดไว้ ในเอกสาร
กองทุนรวม และ/หรื อหนังสือชี 8ชวนของกองทุนรวม บริ ษัทฯ สามารถยกเลิกการทําธุรกรรมดังกล่าวได้ ทนั ที
3.3 ในการที(บริ ษัทฯ ซื 8อ ขายคืน และ/หรื อสับเปลี(ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง( ของลูกค้ า ลูกค้ าไม่มีสิทธิยกเลิกคําสัง( ซื 8อ ขายคืน และ/หรื อ
สับเปลี(ยนหน่วยลงทุน เว้ นแต่ลกู ค้ าจะได้ รับความยินยอมจากบริ ษัทฯ
3.4 ลูกค้ าตกลงชําระค่าซื 8อหน่วยลงทุนรวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษี มลู ค่าเพิ(ม ภาษี อากรอื(นใด ตลอดจนค่าใช้ จา่ ยที(เกี(ยวข้ องตามเงื(อนไข
และวิธีการที(บริ ษัทฯ กําหนด
1.
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3.5 ลูกค้ ามีหน้ าที(ตรวจสอบธุรกรรมการซื 8อ ขายคืน และ/หรื อสับเปลี(ยนหน่วยลงทุนใดๆ หากลูกค้ าเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถกู ต้ อง
ลูกค้ าต้ องโต้ แย้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษรมายังบริ ษัทฯ ภายในเวลาที(กําหนด หากลูกค้ ามิได้ โต้ แย้ งหรื อคัดค้ านรายการธุรกรรม
ดังกล่าวภายในเวลาที(กําหนด บริ ษัทฯ จะถือว่าลูกค้ ารับรองรายการธุรกรรมดังกล่าวเป็ นรายการที(ถกู ต้ องทุกประการ
3.6 ลูกค้ ารับทราบและตกลงว่า การซื 8อ ขายคืน และ/หรื อสับเปลี(ยนหน่วยลงทุนภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการหนึ(งๆ อาจ
ไม่สามารถดําเนินการได้ ในกรณีที(ลกู ค้ าและ/หรื อผู้ที(มีส่วนเกี(ยวข้ องกับลูกค้ าจะได้ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกินกว่าหนึ(งใน
สามของจํานวนหน่วยลงทุนที(จําหน่ายได้ แล้ วทัง8 หมดของกองทุนรวม และ/หรื อเกินกว่าสัดส่วนการลงทุนของคนต่างด้ าวตามที(
กฎหมายที(เกี(ยวข้ องกําหนด หรื อเกินกว่าหลักเกณฑ์ตามที(กฎหมาย และ/หรื อ ประกาศของก.ล.ต. สํานักงานก.ล.ต. คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ หรื อ กระทรวงพาณิชย์กําหนด
4. ข้ อตกลงเพิ$มเติมกรณีการซือ2 ขายหน่ วยลงทุนภายใต้ บัญชีซือ2 ขายหน่ วยลงทุนแบบไม่ เปิ ดเผยชื$อ (Omnibus Account)
4.1 ลูก ค้ า รั บ ทราบและตกลงว่า สิ ท ธิ ข องผู้ถื อหน่ ว ยลงทุน ภายใต้ บัญ ชี ซือ8 ขายหน่ ว ยลงทุน แบบไม่เปิ ดเผย ชื( อผู้ถือหน่ ว ยลงทุน
(Omnibus Account) อาจมีสิทธิ แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทัว( ไป เช่น การรับเอกสารกองทุนรวมต่างๆ อาจช้ ากว่าการซื 8อขาย
หน่วยลงทุนจากบริ ษัทจัดการโดยตรง เนื( องจากบริ ษัทฯ จะดําเนิ นการจัดส่งให้ แก่ลูกค้ าเมื(อบริ ษัทฯ ได้ รับเอกสารกองทุนรวม
ดังกล่าวจากบริ ษัทจัดการ
4.2 ลูกค้ ารั บทราบและตกลงว่า ในการทําหน้ าที(เป็ นตัวแทนในการซือ8 ขายหน่วยลงทุนตามข้ อกํ าหนดเพิ(มเติมเกี( ยวกับการแต่งตัง8
ตัวแทนซื 8อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ฉบับนี 8 บริ ษัทฯ มีสิทธิ ได้ รับค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าตอบแทนในการทําหน้ าที(
เป็ นผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจากบริ ษัทจัดการด้ วย
4.3 ในกรณีที(ลกู ค้ าผิดนัดไม่ชําระหนี 8ใดๆ ที(มีตอ่ บริ ษัทฯ ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทฯ มีสิทธิบงั คับขายหน่วยลงทุนหรื อทรัพย์สินอื(นใด
ที(อยู่ในความครอบครองของบริ ษัทฯ เพื(อนําเงินค่าขายมาชําระหนี 8 หรื อหักเงินคงเหลือในบัญชีเพื(อการทําธุรกรรมเพื(อชําระหนี 8ต่อ
บริ ษัทฯ ได้
4.4 ลูก ค้ า ตกลงและยิ น ยอมให้ บ ริ ษัท ฯ เปิ ดเผยข้ อมูล ลูก ค้ าภายใต้ บัญชี ซือ8 ขายหน่ วยลงทุน แบบไม่เปิ ดเผยชื( อผู้ถือหน่ ว ยลงทุน
(Omnibus Account) รวมทังส่
8 งมอบเอกสารหลักฐานที(เกี(ยวข้ องกับการทํารายการให้ แก่หน่วยงานที(กํากับดูแลบริ ษัทฯ หน่วยงาน
ภาครัฐที(เกี(ยวข้ องและบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที(กฎหมายกําหนดหรื อเมื(อมีการร้ องขอ
5. การแต่ งตัง2 และการมอบอํานาจ
5.1 ลูกค้ าตกลงแต่งตังและมอบอํ
8
านาจให้ บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนและผู้รับมอบอํานาจของลูกค้ าในการซื 8อขายหน่วยลงทุนโดยให้ บริ ษัทฯ
มีอํานาจดําเนินการต่างๆ แทนลูกค้ าดังต่อไปนี 8
(1)
เปิ ดบัญชี ซื 8อ ขายคืน และ/หรื อสับเปลี(ยนหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
(2)
กระทําการแก้ ไขเปลี(ยนแปลงข้ อมูลส่วนตัวต่างๆ ของลูกค้ า
(3)
ลงนามในเอกสารใบคํ าสั(งซือ8 ขายคื น และ/หรื อสับเปลี(ย นหน่ วยลงทุน และ/หรื อเอกสารอื( นใดที(เกี( ย วข้ อง รวมถึง
ดําเนินการส่งคําสัง( ซื 8อ ขายคืน และ/หรื อสับเปลี(ยนหน่วยลงทุนใดๆ ภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการ ไม่วา่ จะ
อยูใ่ นรูปแบบของเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อวิธีการอื(นใดที(บริ ษัทจัดการกําหนด
ดําเนินการเพื(อชําระค่าซื 8อหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
(4)
(5)
ดําเนินการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ ใดๆ ที(ได้ จากการลงทุนในหน่วยลงทุนเพื(อเข้ าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที(ลกู ค้ าได้ แจ้ งไว้ กบั บริ ษัทฯ หรื อตามที(ลกู ค้ าได้ แจ้ งเปลี(ยนแปลง
รับทราบข้ อมูลที(เกี(ยวกับการซือ8 ขายคืน และ/หรื อสับเปลี(ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนข้ อมูลเกี(ยวกับการถือครองหน่วย
(6)
ลงทุนของลูกค้ าและจัดส่งข้ อมูลดังกล่าวให้ กบั ลูกค้ าทราบต่อไป
(7)
ลงนามในเอกสารแจ้ งสรุ ปมติผ้ ูถือหน่วยลงทุน และ/หรื อเอกสารรายงานต่างๆที(เกี( ยวข้ องกับกองทุนรวมภายใต้ การ
บริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการ
(8)
ติดต่อประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ที(เกี(ยวข้ องกับลูกค้ า ลงนามรับรองความถูกต้ องของสําเนาเอกสารใดๆ ของ
ลูกค้ ารวมถึงกระทําการใดๆ อันจําเป็ นเพื(อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์แห่งข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตังตั
8 วแทนซื 8อ
ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนี 8 หรื อเพื(อให้ การดําเนินการดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นผลสําเร็ จสมบูรณ์
มีอํานาจในการแต่งตังและมอบอํ
8
านาจช่วงให้ บคุ คลใดซึง( เป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับมอบอํานาจช่วง (“ตัวแทน
(9)
ช่ วง”) เป็ นผู้ดําเนินการต่างๆ ตามที(ระบุไว้ ในข้ อ 4 นี 8ได้
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5.2 การใดๆ ที(บริ ษัทฯ และตัวแทนช่วงได้ กระทําภายในกรอบอํานาจที(ลกู ค้ าได้ ให้ ไว้ ย่อมถือเสมือนหนึ(งว่าลูกค้ าได้ กระทําด้ วยตนเอง
และลูกค้ าขอรับรองและตกลงรับผิดชอบการใดๆ ที(บริ ษัทฯ และตัวแทนช่วงของลูกค้ าได้ กระทําภายในกรอบอํานาจที(ได้ มอบให้ ไว้
ภายใต้ ขอบเขตของข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวการให้ บริ การด้ านการเงิน รวมถึงข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตังตั
8 วแทนซื 8อ
ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนี 8
5.3 ลูกค้ าและบริ ษัทฯ ตกลงให้ ถือข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวการให้ บริ การด้ านการเงิน รวมถึงข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตัง8
ตัวแทนซื 8อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนี 8เป็ นหนังสือมอบอํานาจของลูกค้ าให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการต่างๆ ตามที(ระบุไว้ ในข้ อ 4
นี 8ได้ โดยไม่ต้องทําหนังสือมอบอํานาจอีกฉบับหนึ(ง
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-ข้ อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมื!อลูกค้ าและบริ ษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนี$เท่ านั$ นข้ อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการซือ2 ขายตราสารหนี 2
1.

ข้ อความเบีอ2 งต้ น
1.1 ข้ อกําหนดเพิ(มเติมนีท8 ําขึ 8นเพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้ าที( ข้ อรับรอง ข้ อปฏิบตั ิตา่ งๆ ที(เป็ นการเฉพาะที(เกี(ยวกับการให้ บริ การ
การซื 8อขายตราสารหนี 8
1.2 ข้ อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการซือ2 ขายตราสารหนี ฉ2 บับนี 2 จะใช้ บังคับระหว่ างบริ ษัทฯ และลูกค้ าทันที เมื$อ (ก)
ลูกค้ ามีคาํ สั$งซือ2 ขายหลักทรั พย์ มายังบริ ษัทฯ ไม่ ว่าจะด้ วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์ เน็ต หรื อผ่ านทางเจ้ าหน้ าที$ของ
บริ ษัทฯ และ (ข) บริ ษัทฯ ตอบรั บการให้ บริ การแก่ ลูกค้ าไม่ ว่าจะในรู ปแบบที$เป็ นลายลักษณ์ อักษรหรื อไม่ ก็ตาม
โดยลูกค้ ายอมรั บและตกลงผูกพันตามตามเงื$อนไขในข้ อกําหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน
และเอกสารธุรกรรมต่ างๆ ที$เกี$ยวข้ อง
ทัง2 นี 2 บริ ษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้ บริ การ หากบริ ษัทฯ พบว่ าลูกค้ าไม่ มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา
ธุ รกรรม หรื อการให้ บ ริ การของบริ ษัทฯ อาจขั ด หรื อแย้ งต่ อกฎหมาย หรื อด้ วยเหตุ อ$ ื นใดแล้ วแต่ ดุลพิ นิจของ
บริ ษัทฯ โดยลูกค้ าไม่ มีสิทธิเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทฯ รั บผิดต่ อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้ บริ การ
ของบริ ษัทฯ เว้ นแต่ กรณีท$ เี กิดขึน2 โดยการจงใจหรื อประมาทเลินเล่ อของบริ ษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรื อ
ผู้แทนของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะรั บผิดชอบเพียงเท่ าที$ความเสียหายที$เกิดขึน2 จริ ง
1.3 ข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการซื 8อขายตราสารหนี 8นี 8 ซึ(งต่อไปจะเรี ยกว่า “ข้ อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการซือ2 ขายตราสาร
หนี”2 รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้ อง เป็ นส่วนหนึ(งของเอกสารธุรกรรม ตามที(ได้ นิยามไว้ ในข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการ
ให้ บริ การด้ านการเงินที(ลกู ค้ าได้ ตกลงทํากับบริ ษัทฯ (“ข้ อกําหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน”)

2.

คําจํากัดความ
2.1 เว้ นแต่จะได้ มีการนิ ยามไว้ เป็ นการเฉพาะในข้ อกํ าหนดและเงื(อนไขเกี( ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน คําดังต่อไปนี ใ8 ห้ มี
ความหมายตามที(ได้ นิยามไว้ ดงั ต่อไปนี 8
(ก) “ซือ2 ” ให้ หมายความรวมถึง การจองซื 8อหลักทรัพย์ด้วย
(ข) ”ตราสารหนี“2 หมายถึง ตัว‡ เงินคลัง บัตรเงินฝาก ตราสารพาณิชย์ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรกองทุนเพื(อการฟื น8 ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หุ้นกู้ (หมายรวมถึง หุ้นกู้แปลง
สภาพ) หุ้นกู้ระยะสัน8 ตัว‡ เงิน (หมายรวมถึง ตัว‡ แลกเงิน) และตราสารหนีอ8 ื(นใดตามที(กฎหมายที(เกี(ยวข้ องกําหนดให้
สามารถซื 8อขายกันได้ และให้ หมายรวมถึง ตราสารหนีป8 ระเภทที(ได้ รับอนุญาตให้ ซื 8อขายได้ ในตลาดตราสารหนี 8 หรื อ
ตราสารหนี ป8 ระเภทที(ไม่ได้ รับอนุญาตให้ ซือ8 ขายได้ ในตลาดตราสารหนี 8 หรื อหมายความรวมถึงตราสารหนี ท8 ัง8 สอง
ประเภท (แล้ วแต่กรณี)
(ค) “ตลาดตราสารหนี ”2 หมายถึ ง ตลาดตราสารหนี 8 (Bond Electronic Exchange : BEX) ซึ( ง จัด ตัง8 ขึ น8 โดยตลาด
หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย หรื อตลาดตราสารหนี อ8 ื(น ที(ได้ จัดตัง8 ขึน8 โดยชอบด้ วยกฎหมาย โดยบริ ษัททําหน้ าที(เป็ น
ตัวแทนของลูกค้ าในการซื 8อขายตราสารหนี 8
(ง) “สมาคมตลาดตราสารหนี ”8 หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไ8 ทย (Thai Bond Market Asscociation: ThaiBMA
หรื อ TBMA)

3.

การแต่ งตัง2
3.1 ลูกค้ าตกลงแต่งตังและมอบอํ
8
านาจให้ บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทน และ/หรื อ นายหน้ าโดยชอบด้ วยกฎหมายของลูกค้ า รวมทังให้
8 มี
อํานาจแต่งตังตั
8 วแทนช่วง ในการดําเนินการใดๆ ที(เกี(ยวกับการซื 8อขายตราสารหนี 8ในทุกกรณีไม่วา่ ในหรื อนอกตลาดตราสาร
หนี 8 ซึ(งรวมถึงการซื อ8 ขาย การจําหน่าย จ่ายโอน การเก็บรั กษา การส่งมอบหรื อรั บมอบตราสารหนี 8 หรื อการดําเนิ น การ
เกี(ยวกับหลักประกัน ตลอดจนทําการชําระเงินค่าซื 8อตราสารหนี 8 รับเงินค่าขายตราสารหนี 8 ชําระและรับชําระค่าธรรมเนียม
และค่าใช้ จา่ ยใดๆ อันเกี(ยวกับการซื 8อขายตราสารหนี 8 การจําหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรื อรับมอบตราสารหนี 8
ของลูกค้ า การรับและ/หรื อการปฏิบตั ิตามคําสัง( ของลูกค้ าไม่วา่ ด้ วยวาจา หรื อลายลักษณ์อกั ษร และคําสัง( อื(นใดที(เกี(ยวข้ อง
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3.2

3.3

หรื อเกี(ยวเนื(องกับการซื 8อขายตราสารหนีใ8 นบัญชีซื 8อขายหลักทรัพย์ใดๆ ของลูกค้ าที(ได้ เปิ ดไว้ กบั บริ ษัทฯ ภายในวงเงินซื 8อขาย
และบริ ษัทฯ ตกลงรับทําการเป็ นตัวแทนและ/หรื อนายหน้ าในการดําเนินการต่างๆ ข้ างต้ นให้ แก่ลกู ค้ า ภายใต้ ข้อกําหนดและ
เงื(อนไขที(ระบุไว้ ในข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริการด้ านการเงิน รวมถึงข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการซื 8อขายตรา
สารหนี 8ฉบับนี 8
ลูกค้ าตกลงให้ สัตยาบันและยอมรั บที(จะผูกพันในการใดๆ ที(บริ ษัทฯ และ/หรื อตัวแทนช่วงได้ กระทําไปในฐานะตัวแทน/
นายหน้ าของลูกค้ าตามข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน รวมถึงข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการซื 8อ
ขายตราสารหนี 8ฉบับนี 8
เว้ นแต่จะได้ มีการตกลงระหว่างบริ ษัทฯ และลูกค้ าเป็ นอย่างอื(น ลูกค้ าจะต้ องทําการซื 8อขายตราสารหนีห8 รื อดําเนินการใดๆ
เกี(ยวกับตราสารหนี 8ผ่านทางบัญชีเพื(อการทําธุรกรรมเท่านัน8

4.

การดําเนินการของบริ ษัทฯ
4.1 ลูกค้ ารับทราบและตกลงว่า บริ ษัทฯ อาจทํารายการเกี(ยวกับตราสารหนีใ8 นบัญชีซื 8อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ าได้ ทังในฐานะ
8
ตัวการหรื อในฐานะตัวแทน บริ ษัทฯ มีสิทธิ ที(จะซื 8อหรื อขายตราสารหนี 8ที(บริ ษัทฯ ถืออยู่ และ/หรื อที(บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนและ/
หรื อนายหน้ าของผู้อื(นให้ กบั ลูกค้ าได้
4.2 ลูกค้ ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที(เป็ นการสัง( ซื 8อ ขาย ตราสารหนี 8 การชําระค่าซื 8อหรื อรับชําระค่าขายตราสารหนี 8 ตลอดจน
การอื(นใดที(เกี(ยวข้ องกับตราสารหนีด8 งั กล่าว ลูกค้ าได้ มอบหมายและแต่งตังบริ
8 ษัทฯ ให้ เป็ นตัวแทนและผู้รับมอบอํานาจของ
ลูกค้ าในการกระทําการทังหลายข้
8
างต้ นตามขอบอํานาจที(ระบุไว้ ในหนังสือมอบอํานาจ ลูกค้ าได้ รับทราบ อ่านและเข้ าใจเอก
สารตราสารหนี 8 การส่งมอบตราสารหนีแ8 ละการจัดทําและจัดส่งรายงานต่างๆ ซึ(งเกี(ยวข้ องกับตราสารหนี 8 รวมทังกรณี
8
อื(นๆ
จะต้ องอยู่ภายใต้ ข้อกําหนดและเงื(อนไขของเอกสารที(เกี(ยวข้ องด้ วย ลูกค้ าได้ รับทราบและเข้ าใจคําเตือนและการเปิ ดเผยใน
เรื( องต่า งๆ เช่น ความเสี( ย งของการลงทุน ในตราสารหนี 8 ความเสี( ย งในการลงทุน ของตราสารหนี 8 หรื อความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ เป็ นต้ น และตกลงยินยอมผูกพันตนและปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงื(อนไขของการลงทุนในตราสารหนี 8ดังกล่าว
ทุกประการ
4.3 ลูกค้ าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื(อนไข และวิธีการในการซื 8อขายตราสารหนีต8 ามที(บริ ษัทฯ ประกาศ
กําหนดเป็ นครัง8 คราวไป

5.

คํารั บรองของลูกค้ า
ข้ อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการซื 8อขายตราสารหนี 8ฉบับนี 8 ลูกค้ าให้ คํารับรอง รับทราบ และตกลงไว้ กบั บริ ษัทฯ ดังต่อไปนี 8
5.1 ลูกค้ ารั บทราบและเข้ าใจถึงความเสี(ยงของการลงทุนซือ8 ขายตราสารหนี 8 ว่า มิใช่ การฝากเงิน ไม่ได้ รับการคุ้มครองจาก
สถาบันประกันเงินฝาก ลูกค้ าไม่สามารถไถ่ถอนตราสารหนี ก8 ่อนกํ าหนดได้ การขายในตลาดรองมีความเสี(ยงเรื( องราคา
เนื(องจากขึน8 อยู่กับสภาวะตลาดตราสารหนี 8 ลูกค้ ามีความเสี(ยงในเงินที(ลงทุน โดยอาจมีเหตุการณ์ ที(คาดไม่ถึง เช่น สภาวะ
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความวุน่ วายในบ้ านเมือง เป็ นต้ น ซึง( เหตุการณ์ดงั กล่าวอาจก่อให้ เกิดการผิดนัดชําระหนีข8 อง
ผู้ออกตราสารหนี 8 ลูกค้ าควรเข้ าทําธุรกรรมต่อเมื(อมีความเข้ าใจในตราสารหนี 8 รวมทัง8 ระดับความเสี(ยงที(อาจได้ รับก่อน
ตัดสินใจลงทุน
5.2 ลูกค้ าจะตัดสินใจด้ วยตนเอง อย่างเป็ นอิสระ การพิจารณาว่าตราสารหนีใ8 ดมีความเหมาะสมกับลูกค้ าหรื อไม่นัน8 เป็ นการ
ตัดสินใจของลูกค้ าเอง (ซึ(งหมายรวมถึงคําแนะนําที(ลกู ค้ าได้ รับจากที(ปรึ กษาของลูกค้ าซึ(งไม่รวมถึงบริ ษัทฯ) ตามที(ลกู ค้ า
เห็นสมควร ลูกค้ าไม่ได้ ถือเอาข้ อมูลหรื อการสื(อสารใดๆ จากบริ ษัทฯเป็ นคําแนะนําในการซื 8อขายตราสารหนี 8 ลูกค้ ารับทราบ
ว่าบริ ษัทฯไม่มีหน้ าที(ในการระวังรักษาผลประโยชน์ ของลูกค้ าหรื อดําเนินการใดๆ เพื(อประโยชน์ สงู สุดของลูกค้ า บริ ษัทฯไม่
สามารถรับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลใดๆ รวมถึงข้ อมูลที(เกี(ยวข้ องกับฐานะการเงินของผู้ออกตราสารหนี 8 การสื(อสารใดๆ
ที(ลกู ค้ าได้ รับจากบริ ษัทฯไม่ถือเป็ นการรับรองหรื อรับประกันผลกําไรจากการซื 8อขายตราสารหนี 8
5.3 ลูกค้ ารับทราบและเข้ าใจว่า การซื 8อขายตราสารหนีอ8 าจมีความเสี(ยงทางด้ านความผันผวนทางตลาด และความเสี(ยงด้ าน
เครดิตของผู้ออกตราสารหนีท8 ี(ไม่แน่นอนซึ(งอาจจะสูงหรื อตํ(าเพราะอาจไม่ได้ รับการประเมินความเสี(ยงด้ านเครดิตเบื 8องต้ น
โดยผู้จดั อันดับความน่าเชื(อถือ และอาจไม่มีตลาดรองที(มีสภาพคล่องในการซื 8อขายตราสารหนี 8และบริ ษัทฯไม่มีหน้ าที(ในการ
สร้ างตลาดรองเพื(อการซื 8อขายตราสารหนี 8แต่อย่างใด ลูกค้ าอาจสูญเสียเงินจากการซื 8อขายตราสารหนี 8ทังหมดหรื
8
อบางส่วน
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5.4

5.5

ลูกค้ ามีความสามารถในการประเมิน เข้ าใจ และยอมรับในข้ อตกลงรวมถึงความเสี(ยงในการซื 8อขายตราสารหนี 8 ไม่ว่จะด้ วย
ตนเองหรื อโดยคําแนะนําของที(ปรึกษาของลูกค้ า ลูกค้ ามีความสามารถในการรับความเสี(ยงทางการเงินหรื อความเสี(ยงใดๆ
ในการซื 8อขายตราสารหนี 8 ลูกค้ าเข้ าใจและรับทราบว่าลูกค้ ามีหน้ าที(ที(จะต้ องประเมินและตรวจสอบข้ อตกลงรวมถึ งความ
เสี(ยงที(เกี(ยวข้ องกับการซื 8อขายตราสารหนี 8 ซึ(งตราสารหนี 8อาจมีความเสี(ยงที(แตกต่างกันในขณะที(มีการออกตราสารหนี ช8 ุด
ใหม่ให้ แก่ผ้ ูลงทุนกลุ่มเดิมเพื(อนําเงินที(ได้ มาชําระคืนตามตราสารหนีช8 ดุ เดิมหรื อมีการต่ออายุ แต่ละคราว (ถ้ ามี) เนื(องจาก
การดําเนินการดังกล่าวอาจเกิดจากการเสื(อมถอยด้ านเครดิต ของผู้ออกตราสารหนี 8โดยลูกค้ าจะพิจารณาความเสี(ยงของการ
ซื 8อขายตราสารหนี 8ในแต่ละครัง8 ที(มีการซื 8อขาย
ลูกค้ าเข้ าใจและรับทราบว่าในการซื 8อตัว‡ แลกเงินต่อจากบริ ษัทฯ บริ ษัทฯจะดําเนินการสลักหลังโดยจํากัดความรับผิ ดชอบ
และส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ า ดังนัน8 ลูกค้ าจึงไม่มีสิทธิ ไล่เบี 8ยใดๆ ตามตัว‡ แลกเงินกับบริ ษัทฯในกรณีที(มีการผิดนัดชําระหนี 8ของผู้
ออกตัว‡ แลกเงินหรื อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที(อาจส่งผลต่อมูลค่าของตัว‡ แลกเงิน
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-ข้ อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนี$จะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมื!อลูกค้ าและบริ ษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนี$เท่ านั$ นข้ อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับการให้ บริ การออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH
1.

ข้ อความเบีอ2 งต้ น
1.1 ข้ อกําหนดเพิ(มเติมนีท8 ําขึ 8นเพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้ าที( ข้ อรับรอง ข้ อปฏิบตั ิตา่ งๆ ที(เป็ นการเฉพาะที(เกี(ยวกับการให้ บริ การ
ออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH
1.2 ข้ อกําหนดเพิ$มเติมเกี$ยวกับบริ การการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH ฉบับนี 2 จะใช้ บังคับระหว่ างบริ ษัทฯ
และลูกค้ าทันที เมื$อ (ก) ลูกค้ ามีคําสั$งขอรั บบริ การมายังบริ ษัทฯ ไม่ ว่าจะด้ วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์ เน็ต หรื อ
ผ่ านทางเจ้ าหน้ าที$ของบริ ษัทฯ และ (ข) บริ ษัทฯ ตอบรั บการให้ บริ การแก่ ลูกค้ าไม่ ว่าจะในรู ปแบบที$เป็ นลายลักษณ์
อักษรหรื อไม่ ก็ตาม โดยลูกค้ ายอมรั บและตกลงผูกพั นตามตามเงื$อนไขในข้ อกําหนดและเงื$อนไขเกี$ย วกั บ การ
ให้ บริ การด้ านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่ างๆ ที$เกี$ยวข้ อง
ทัง2 นี 2 บริ ษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้ บริ การ หากบริ ษัทฯ พบว่ าลูกค้ าไม่ มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา
ธุ รกรรม หรื อการให้ บ ริ การของบริ ษัทฯ อาจขั ด หรื อแย้ งต่ อกฎหมาย หรื อด้ วยเหตุ อ$ ื นใดแล้ วแต่ ดุลพิ นิจของ
บริ ษัทฯ โดยลูกค้ าไม่ มีสิทธิเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทฯ รั บผิดต่ อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้ บริ การ
ของบริ ษัทฯ เว้ นแต่ กรณีท$ เี กิดขึน2 โดยการจงใจหรื อประมาทเลินเล่ อของบริ ษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรื อ
ผู้แทนของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะรั บผิดชอบเพียงเท่ าที$ความเสียหายที$เกิดขึน2 จริ ง
1.3 ข้ อกํ า หนดเพิ( มเติมเกี( ยวกับ การให้ บริ ก ารออกแบบการลงทุน นี 8 ซึ(งต่อไปจะเรี ย กว่า “ข้ อกําหนดเพิ$ มเติ มเกี$ ย วกั บ การ
ให้ บริ การการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH” หรื อ “ข้ อกําหนดฯ” รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้ อง เป็ นส่วน
หนึ(งของเอกสารธุรกรรม ตามที(ได้ นิยามไว้ ในข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงินที(ลกู ค้ าได้ ตกลงทํากับ
บริ ษัทฯ (“ข้ อกําหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน”)
โดยที(บริ ษัทฯ ได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้ บริ การออกแบบการลงทุน (“WEALTH ADVICE”) ซึ(งลูกค้ ามีความประสงค์จะมอบหมายและมอบอํานาจให้
บริ ษัทฯ บริ การออกแบบการลงทุน โดยบริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด และมอบอํานาจให้ บริ ษัทฯ นําเงิน
และหลักทรัพย์ในพอร์ ตการลงทุนของลูกค้ าไปลงทุนภายใต้ ข้อกําหนดและเงื(อนไขของข้ อกําหนดฯ นี 8

2.

การแต่ งตัง2 และการมอบอํานาจ
8 ษัทฯบริ การออกแบบการลงทุนและบริ หารการลงทุนส่วนบุคคลตามเงื(อนไขที(ได้ ตกลงกันไว้ ภายใต้
2.1 ลูกค้ าตกลงแต่งตังบริ
ข้ อกําหนดของกฎหมายเกี(ยวกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการให้ บริ การออกแบบการลงทุน (“WEALTH
ADVICE”) และสอดคล้ องกับข้ อกําหนดและเงื(อนไขของข้ อกําหนดฯ นี 8 ทังนี
8 8 การแต่งตังดั
8 งกล่าวให้ มีผลบังคับใช้ ตามวันที(
สัญญามีผลบังคับ
2.2 เพื(อประโยชน์ ในการจัดการเงินลงทุนและทรัพย์สินตามสัญญานี 8 บริ ษัทฯ อาจมอบหมายหรื อมอบอํานาจให้ บคุ คลหนึ(ง หรื อ
หลายคนซึ(งเป็ นกรรมการหรื อพนัก งานของบริ ษัท ฯ เป็ นผู้มีอํา นาจกระทํ าการแทนและในนามของบริ ษัทฯ ได้ ทัง8 นี ก8 าร
มอบหมายหรื อการมอบอํานาจนัน8 บริ ษัทฯ จะต้ องกระทําให้ ถกู ต้ องตามบทบัญญัติของกฎหมาย นอกจากนี 8 ในกรณีลงทุน
ต่า งประเทศจะหมายรวมถึ งการแต่งตัง8 ให้ บ ริ ษัท ในต่างประเทศเป็ นผู้ดําเนิ น การแทน เพื( อบรรลุวัตถุประสงค์ ใ นการนํ า
ทรัพย์สินของลูกค้ าไปลงทุนต่างประเทศ
2.3 ในการส่งมอบทรัพย์สินเริ( มต้ น ลูกค้ าจะต้ องส่งมอบทรัพย์สินให้ แก่ผ้ รู ับฝากทรัพย์สิน (รวมตลอดถึงตราสาร ใบสําคัญ หรื อ
เอกสารอื(นที(แสดงกรรมสิทธิ‚หรื อสิทธิ ในการเป็ นเจ้ าของเหนือทรัพย์สินดังกล่าว) โดยปราศจากภาระผูกพันใดๆ ทังนี
8 8 จํานวน
และมูลค่าของทรัพย์สินเริ( มต้ นที(ลกู ค้ าจะต้ องส่งมอบตามสัญญาข้ อนี 8ให้ เป็ นไปตามที(ระบุอยูใ่ นเอกสารสัญญา
2.4 ทังนี
8 8 ลูกค้ ารับทราบและตกลงว่าหน้ าที(ในการดําเนินการจะเริ( มขึ 8นเมื(อทรัพย์สินที(ลกู ค้ าส่งมอบแก่ผ้ รู ับฝากทรัพย์สินนัน8 อยูใ่ น
สถานะที(บริ ษัทฯ สามารถดําเนินการจัดการลงทุนกับทรัพย์สินได้ แล้ วเท่านัน8 เว้ นแต่ สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อสมาคมที(เกี(ยวข้ อง
กับธุรกิ จจัดการลงทุนจะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื(น บริ ษัทฯ จะคํานวณมูลค่าทรั พย์สินเริ( มต้ นของการลงทุนโดยใช้ มลู ค่าของ
ทรัพย์สินสุทธิเริ( มต้ นของการลงทุน ณ วันเริ( มต้ น หรื อวันที(คสู่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
8
ายได้ ตกลงกันไว้
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3.

วัตถุประสงค์ นโยบายและข้ อจํากัดการลงทุน
คู่สัญ ญาได้ ร่วมกัน กํ า หนดวัต ถุประสงค์ นโยบายและข้ อจํา กัดการลงทุน ของเงิ น ลงทุน เพื( อให้ บ ริ ษั ท ฯ ใช้ เป็ นแนวทางในการ
ออกแบบการลงทุนให้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของคู่สญ
ั ญาและตามที(กําหนดไว้ ในกฎหมายที(เกี(ยวข้ องกับการออกแบบการลงทุน
ทังที
8 (มีอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อที(จะเปลี(ยนแปลงต่อไปในภายหน้ า
ลูกค้ ารับทราบว่าบริ ษัทฯ จัดทํานโยบายการลงทุนเสนอต่อลูกค้ าโดยประเมินจาก วัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้ า ประสบการณ์
ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ความต้ องการ และข้ อจํากัดการลงทุน ซึ(งบริ ษัทฯ ได้ รับจากข้ อมูลของลูกค้ า
(Customer’s profile) โดยรายละเอียดของข้ อมูลตามที(สมาคมที(เกี(ยวข้ องกับธุรกิจจัดการลงทุนกําหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. บริ ษัทฯ ได้ ใช้ ข้อมูลของลูกค้ าเท่าที(ลกู ค้ ามอบให้ กบั บริ ษัทฯ มาใช้ ประกอบในการจัดทํานโยบายการลงทุนเท่านัน8
อนึ(ง ในกรณีที(มีการกําหนดสัดส่วนการลงทุนสําหรับหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินใดๆ ไว้ และการลงทุนของลูกค้ าไม่เป็ นไปตามสัดส่วนที(
กําหนดไว้ ให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการปรับสัดส่วนให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที(กําหนดไว้ โดยให้ เป็ นดุลยพินิจของบริ ษัทฯ ในการ
ดําเนินการดังกล่าว

4.

การให้ บริ การออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH
4.1 ลูก ค้ า ได้ รับ การเปิ ดเผยเกี( ย วกับ รายละเอี ย ดการให้ บ ริ ก ารการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH และเข้ า ใจใน
กระบวนการตัดสินใจลงทุนของบริ การดังกล่าว พร้ อมยอมรั บเงื(อนไขตามข้ อตกลงฯฉบับนี 8 และข้ อตกลงตามที(ได้ ตกลง
ยอมรับทางระบบอิเล็คทรอนิคส์ภายใต้ การบริ การดังกล่าว
4.2 ลูกค้ าได้ รับคําเตือนและคําอธิบายเกี(ยวกับความเสี(ยงในการลงทุนตามนโยบายการลงทุน และทราบดีวา่ บริ การการออกแบบ
การลงทุน YUANTA WEALTH จะสอดคล้ องไปตามระดับความเสี(ยงที(ลกู ค้ าได้ ให้ ข้อมูลไว้ กบั บริ ษัทฯ
4.3 ลูกค้ ามีสิทธิ ในการเลือกตัดสินใจลงทุนเองและกรณีที(ลกู ค้ าตัดสินใจลงทุนด้ วยตนเอง ซึ(งไม่เป็ นไปตามคําแนะนําที(บริ ษัทฯ
ให้ บริ การ ลูกค้ าทราบดีวา่ อัตราผลตอบแทนจะไม่เป็ นไปตามการคาดการณ์ที(ได้ ตงเป
ั 8 ้ าหมายไว้
4.4 การลงทุนมีความเสี(ยงผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดและเงื(อนไขในบริ การการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH และ
การออกแบบการลงทุนที(ได้ นําเสนอลูกค้ านัน8 บริ ษัทฯ ได้ ประเมินจากวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้ า ฐานะการเงิน ภาระ
ทางการเงิน ความต้ องการลงทุน ข้ อจํากัดการลงทุน และความเสี(ยงของลูกค้ าตามที(ได้ รับข้ อมูลจากลูกค้ าเท่านัน8
4.5 ลูกค้ าตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสารต่างๆ ที(บริ ษัทฯ ส่งให้ ตลอดจนระบบแสดงรายการเคลื(อนไหวและทรัพย์สินของ
ลูกค้ า หากพบว่ามีความผิดพลาด ลูกค้ าจะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที(ได้ รับเอกสารนัน8 หากพ้ น
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว ถื อว่าลูกค้ ายอมรั บความถูกต้ องและความสมบูรณ์ ของรายงานและเอกสารต่างๆ ดังกล่าว และ
ผูกพันลูกค้ าทุกประการ
4.6 ลูกค้ ารับทราบและยอมรับว่าตนได้ รับแจ้ งจากบริ ษัทฯ ถึงภาระหน้ าที(ของลูกค้ าที(ต้องปฏิบตั ิตามบทบัญญัติว่าด้ วยการเข้ า
ถือหลักทรัพย์เพื(อครอบงํากิจการ และตามบทบัญญัติวา่ ด้ วยการจัดทําและเปิ ดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในมาตรา
59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงบทบัญญัติ หรื อประกาศที(เกี(ยวข้ อง และลูกค้ ารับทราบว่าเป็ นความ
เสี(ยงและความรับผิดชอบของลูกค้ าในกรณีที(ลกู ค้ ามิได้ แจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบถึงการถือครองหลักทรัพย์ใดๆ ที(อาจส่งผลให้
ลูกค้ าต้ องมีหน้ าที(ตามบทบัญญัติว่าด้ วยการเข้ าถือครองหลักทรัพย์เพื(อครอบงํากิจการ หรื อมิได้ แจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบถึงรายชื(อ
ของหลักทรัพย์ที(ลกู ค้ ามีหน้ าที(ต้องรายงานตามบทบัญญัติวา่ ด้ วยการจัดทําและรายงานการถือหลักทรัพย์นนั 8
4.7

ในกรณีที(บริ ษัทฯ ต้ องการข้ อมูลใดๆ อันเกี(ยวกับลูกค้ าซึง( มีสาระสําคัญต่อการบริ หารหรื อจัดการ สําหรับบริ การการออกแบบ
การลงทุน YUANTA WEALTH หรื อเป็ นผลเนื(องจากกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้ อบังคับหรื อคําสัง( ใดๆ ที(เกี(ยวข้ องในเรื( อง
การเปิ ดเผยข้ อมูล ไม่วา่ ที(มีอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อที(กําหนดขึ 8นในอนาคต ลูกค้ าตกลงจะจัดหาและแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบโดยทันที
รวมถึงในกรณีที(มีการเปลี(ยนแปลงข้ อมูล หรื อมีการแก้ ไข เพิ(มเติมหรื อเปลี(ยนแปลงเอกสารที(ลกู ค้ าได้ จดั ส่งให้ บริ ษัทฯ ไปแล้ ว
ลูกค้ าตกลงจะแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบถึงการเปลี(ยนแปลงและการแก้ ไขเพิ(มเติมดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยทันที
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5.

ข้ อควรทราบเกี$ยวกับการให้ บริ การ
5.1 การให้ บริ การ MY WEALTH
บริ การแนะนํ าพอร์ ตการลงทุนให้ เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ด้ วยการจัดสัดส่วนสินทรั พย์ ที(เหมาะสมด้ ว ยกลยุท ธ์ Asset
Allocation ผ่านการลงทุนในกองทุนรวม เพื(อช่วยให้ ลกู ค้ าตัดสินใจลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายการลงทุน
ในระยะยาว บริ ษัทฯ มีการจัดทําโมเดล Asset Allocation และการกําหนดระดับความเสี(ยงของแผนการลงทุนสอดคล้ องกับ
สัดส่วนการลงทุนที(เหมาะสมสําหรับแต่ละระดับความเสี(ยงของนักลงทุน และระดับความเสี(ยงของประเภทสินทรัพย์ โดยมี
รายละเอียด ดังนี 8
1) บริ ษัทฯ กําหนดให้ ลกู ค้ าไม่สามารถปรับสัดส่วน % Allocation ของแผนการลงทุนได้
2) ลูกค้ าสามารถกระจายการลงทุนในหลายกองทุน ในแต่ละ Asset Class โดยสัดส่วนการลงทุนรวมทุกกองทุนในแต่ละ
Asset Class จะต้ องเท่ากับสัดส่วนของ Asset Class ที(กําหนดโดยแผนการลงทุนนัน8 ๆ
3) Platform มีการอธิบายและแจ้ งลูกค้ าถึงการกําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนในแต่ละ Asset Class พร้ อมทังจั
8 ดทํา
ระบบตรวจสอบและแจ้ งเตือนเมื(อลูกค้ าใส่ % Allocation ไม่ตรงตามที(กําหนด
ความถี$ในการดําเนินการ
1) การ Rebalance to origin เมื(อถึงรอบ Rebalance : รายไตรมาส
2) การ Rebalance to origin เมื(อมีการเปลี(ยนแปลงของการลงทุนเข้ าเกณฑ์ การ Rebalance เช่น มีการเปลี(ยนแปลง
% Allocation ที(เหมาะสม หรื อมีการ Trigger ผลกําไรขาดทุน
การ Rebalance ตามรอบ Rebalance ที(กําหนดไม่มี Rebalance หากมีการเปลี(ยนแปลงสัดส่วนน้ อยกว่า Threshold ขันตํ
8 (า
ที(กําหนดไว้
กรณีมี Product Switching เปลี(ยนกองทุนที(แนะนําออกจาก Universe จะมีการแจ้ งเตือนลูกค้ าผ่านทางช่องทางที(เหมาะสม
เพื(อให้ ลกู ค้ าเข้ ามาเปลี(ยนกองทุน ทังนี
8 8 หากกองทุนที(ลกู ค้ าเลือกไว้ เป็ นกองทุนที(ถกู นําออกจาก Universe และลูกค้ าไม่เข้ ามา
เปลี(ยนการลงทุน ลูกค้ าจะหลุดจากการ Auto Rebalance เพราะถือว่าไม่อยู่ในข้ อตกลงการ Rebalance to origin (เงื(อนไข
ในสัญญาเรื( อง Rebalance to origin เฉพาะกองทุนที(อยูใ่ น Universe ปั จจุบนั )
ทัง8 นี 8 การแจ้ ง Product Switching จะมี ร ะยะเวลาแจ้ ง ลูก ค้ า ล่ว งหน้ า อย่ า งน้ อย 7 วัน เพื( อ ให้ ลูก ค้ า มี ร ะยะเวลาเข้ า มา
ดําเนินการ
5.2

การให้ บริ การ ALPHA WEALTH
บริ การบริ หารการลงทุนส่วนบุคคลโดยผู้จดั การกองทุนที(มีประสบการณ์ ประสานกับระบบ AI (ปั ญญาประดิษฐ์ ) ที(จะช่วย
เพิ(มประสิทธิ ภาพในการลงทุน บริ ษัทฯ มีการจัดทําโมเดล Asset Allocation และการกําหนดระดับความเสี(ยงของแผนการ
ลงทุนสอดคล้ องกับสัดส่วนการลงทุนที(เหมาะสมสําหรั บแต่ละระดับความเสี(ยงของนักลงทุน และระดับความเสี(ยงของ
ประเภทสินทรัพย์

ความถี$ในการดําเนินการ
1) การ Rebalance เมื(อถึงรอบ Rebalance :
(ก) ผลิตภัณฑ์ตราสารทุนในประเทศ – รายเดือนทุกวันทําการแรกที( 3 - 5 ของเดือน
(ข) ผลิตภัณฑ์ตราสารต่างประเทศ ETF – รายไตรมาสทุกวันที( 3 - 5 ทําการแรกของแต่ละไตรมาส
2) การ Rebalance to origin เมื(อมีการปรับเปลี(ยนรายไตรมาสที(ผ้ จู ดั การกองทุนทําการเปลี(ยนนํ 8าหนักการลงทุนของ Asset
Allocation โดยจะเปลี(ยนพร้ อมกันกับผลิตภัณฑ์ตราสารทุนต่างประเทศเสมอ ในขณะที(การปรับรายเดือนของตราสาร
ทุนในประเทศจะคงนํ 8าหนักการลงทุนเท่ากับ Asset Allocation ของตราสารทุนในประเทศ ณ ขณะนันๆ
8 เช่น ตอนเริ( มต้ น
แนะนําการลงทุนตราสารทุนในประเทศด้ วยสัดส่วน 20% ของเงินลงทุนและเมื(อระยะเวลาผ่านไป 1 เดือน ตราสารทุนใน
ประเทศมีมลู ค่าลดลงเหลือ 15% และการปรับตราสารทุนในประเทศครัง8 ถัดไปจะยังคงนํ 8าหนัก 15% เช่นเดิม แต่ในรอบ
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ของการปรั บผลิตภัณฑ์ ตราสารต่างประเทศ ETF รายไตรมาสจะทําการ Rebalance to origin นํ า8 หนักตราสารทุนใน
ประเทศจาก 15% สู่ 20% ตาม Asset Allocation ตามความเสี(ยงที(ลกู ค้ ายอมรับได้
3) แจ้ งลูกค้ าในช่องทางที(เหมาะสมเมื(อมีการปรับเปลี(ยนคําแนะนํา บริ ษัทฯ จัดให้ มีการแจ้ งลูกค้ าผ่านช่องทางที(เหมาะสม
เช่น การแจ้ งเตือนบน Digital Platform หน้ าเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ การส่ง Email แจ้ งเตือนเพื(อให้ ลกู ค้ าเข้ ามาดูคําแนะนํา
6.

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายในการให้ บริ การออกแบบการลงทุน
ลูกค้ าตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบในการชําระหรื อชดใช้ คา่ ธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ที(เกิดขึ 8นในส่วนที(เกี(ยวข้ องกับการให้ บริ การด้ าน
การออกแบบการลงทุนตามสัญญานี 8 โดยลูกค้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทฯ และผู้รับฝากทรั พย์ สินหักค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้ จ่าย
ดังกล่าวออกจากทรัพย์สินของการลงทุนของลูกค้ า ทังนี
8 8 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวเป็ นไปตามที(บริ ษัทฯ ประกาศกําหนด
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คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
8
ายได้ อา่ นและเข้ าใจข้ อความในข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงินนี 8แล้ ว จึงได้ ลงลายมือชื(อ
ไว้ ตอ่ หน้ าพยานเป็ นสําคัญในวันที(ที(ระบุไว้ ข้างต้ น ทังนี
8 8 หากลูกค้ าประสงค์จะขอสําเนาของข้ อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้ บริ การด้ าน
การเงิน ลูกค้ าสามารถร้ องขอได้ ที(บริ ษัทฯ

ลงชื(อลูกค้ า
(

ลงชื(อผู้มีอํานาจลงนาม
)

บริ ษัทหลักทรั พย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด

วันที(

วันที(

ลงชื(อพยาน
(

ลงชื(อพยาน
(

)
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