เอกสารเปิ ดบัญชี ลูกค้า
สําหรับนิติบุคคล

ขั้นตอนการเปดบัญชี
1
2

3

กรุณากรอกขอมูลและลงนามในเอกสารเปดบัญชีลูกคา หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝากธนาคารและ/หรือเอกสาร
ที่เกี่ยวของใหครบถวน
จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานประกอบการเปดบัญชี ดังตอไปนี้
2.1. สําเนาหนังสือรับรองบริษัท ยอนหลังไมเกิน 1 เดือน
2.2. สําเนาหนังสือบริคณหสนธิและบัญชีรายชื่อผูถือหุนลาสุด (บอจ.5 ยอนหลังไมเกิน 1 ป)
2.3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมตั ิใหเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย/สัญญาซื้อขายลวงหนา
2.4. งบการเงินปลาสุด (ยอนหลังไมเกิน 2 ป)
2.5. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรนิติบุคคล และสําเนาใบ ภ.พ.20
2.6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน ของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
2.7. หนังสือมอบอํานาจผูทําการซื้อขายหลักทรัพยแทนบริษัท
2.8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจกระทําการแทนบริษัท
2.9. สําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่มชี ื่อและเลขที่บญ
ั ชีธนาคาร (สําหรับสมัคร ATS)

นําสงเอกสารและหลักฐานการเปดบัญชีมาที่
ฝา่ ยสนับสนุนการตลาด (Marketing Administrative)
บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที� 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชัน� 14-16
ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเหตุ :
- เพื่อลดระยะเวลาการสมัครใชบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ซึ่งตามปกติจะใชระยะเวลาดําเนินการประมาณ 2 สัปดาห
ทานสามารถสมัครไดดวยตนเองโดยตรงกับธนาคารผานชองทางตางๆ อาทิ ATM, Online Banking, Call Center
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่0 2009 8000 หรือทีเ่ ว็บไซต www.yuanta.co.th

[Form: A-162-20160720(นิตบิ ุคคล)]

สวนที่ 1 – ขอมูลลูกคา-นิติบุคคล
วันที่........./............/...........
1. ขอมูลลูกคา
ชื่อ (ไทย) ______________________________________________________________________________________ (“ลูกคา” หรือ “ผูขอใชบริการ”)
(English) _____________________________________________________________________________________
เลขทะเบียนนิติบุคคล ____________________________________________
เลขประจําตัวผูเสียภาษี (กรณีแตกตางจากเลขทะเบียนนิติบุคคล) ____________________________________________
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง ประเทศไทย
ประเทศอื่น (โปรดระบุ) _________________
โทรศัพท_______________________________ โทรสาร ___________________________Email Address
_________________________________________
ที่อยูจดทะเบียน/ ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขที่ __________________ หมูที่ ________ หมูบาน/อาคาร ____________________________________________ ชั้น __________
ซอย __________________________________ ถนน__________________________________แขวง / ตําบล ___________________________________
เขต/อําเภอ ______________________________ จังหวัด_____________________ประเทศ ___________________ รหัสไปรษณีย __________________
สถานที่ติดตอทางไปรษณีย
เหมือนกับที่อยูจดทะเบียน
ที่อยูตามที่ระบุดานลาง
เลขที่ __________________ หมูที่ ________ หมูบาน/อาคาร ____________________________________________ ชั้น __________
ซอย __________________________________ ถนน__________________________________แขวง / ตําบล ___________________________________
เขต/อําเภอ ______________________________ จังหวัด_____________________ประเทศ ___________________ รหัสไปรษณีย __________________
2. ขอมูลการประกอบธุรกิจ
ประเทศที่ประกอบกิจการ ประเทศไทย
ประเทศอื่น (โปรดระบุ) _________________
ประเภทนิติบุคคล
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (โปรดระบุชอื่ ยอหลักทรัพย ______ )
บริษัทจํากัด
ประเภทธุรกิจ
หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
วิศวกรรม/เทคโนโลยี/ยานยนต
บริการดานความงาม/สุขภาพ
สํานักงานกฎหมาย
บริการดานการทองเที่ยว/บริษัททัวร
บริการดานการจัดหางาน
การเงิน/การธนาคาร/ประกันภัย

สถาบันการศึกษา
พลังงาน/สาธารณูปโภค
ขนสง/บรรจุภัณฑ
บริการทางการแพทย
สิ่งทอ/เสื้อผา/เครื่องแตงกาย
คาของเกา/วัตถุโบราณ
อื่นๆ (โปรดระบุ) _______________________

อื่นๆ (โปรดระบุ) ___________

กอสราง/อสังหาริมทรัพย
สื่อ/สิง่ พิมพ/บันเทิง
ศาสนสถาน/องคกรที่ไมแสวงหากําไร/การกุศล
ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา/โอนเงินระหวางประเทศ
คาทอง/โลหะมีคา /อัญมณี/เครื่องประดับมีคา

3. กรรมการหรือผูมีอํานาจลงนามเพื่อทําธุรกรรมกับบริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
โปรดทําเครื่องหมายตรงนี้หากมีรายละเอียดมากกวาเนื้อที่ที่กําหนดไวและใหทํารายละเอียดเพิม่ เติมแนบมาพรอมเอกสารชุดนี้

4. การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมตามที่กฎหมายกําหนด
1) ประเทศที่มาของรายไดหลักมาจาก
ประเทศไทย
ประเทศอื่น (โปรดระบุ) _________________
2) ทานอยูระหวางการถูกยับยั้งการทําธุรกรรม ยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือเปนผูที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสนิ ตก
เปนของแผนดินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม
3) ทานเปนหรือเคยเปนบุคคลที่กระทําความผิดเกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงิน ความผิดมูลฐาน1 ตาม
กฎหมายฟอกเงิน หรือความผิดเกี่ยวกับการกอการรายและสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายหรือไม

ไมใช

ใช โปรดระบุ ____________

ไมเคย

เคย โปรด ระบุ __________

4) โปรดกรอกรายละเอียดบุคคลที่ไดรับประโยชนจากการทําธุรกรรมที่แทจริง2 ในตารางดานลาง
(ไมตองระบุขอมูลในสวนนี้ กรณีลูกคาเปนหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานอื่นของรัฐ บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
มูลนิธิสายใจไทย มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และสถาบันการเงินตางๆ)

สวนที่ 1 – ขอมูลลูกคา-นิติบุคคล
วันที่........./............/...........
เลขประจําตัวประชาชน/
หนังสือเดินทาง

ชื่อ/สัญชาติ

1

ความสัมพันธ

1.

ผูถอื หุน

กรรมการ

อื่นๆ __________

2.

ผูถอื หุน

กรรมการ

อื่นๆ __________

3.

ผูถอื หุน

กรรมการ

อื่นๆ __________

4.

ผูถอื หุน

กรรมการ

อื่นๆ __________

โปรดทําเครื่องหมายตรงนี้หากมีรายละเอียดมากกวาเนื้อที่ที่กําหนดไวและใหทํารายละเอียดเพิม่ เติมแนบมาพรอมเอกสารชุดนี้

ความผิดมูลฐาน หมายถึง ฐานความผิดที่นําไปสูการฟอกเงินตามที่กฎหมายกําหนด เชน ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับคามนุษย ความผิดเกี่ยวกับการพนัน ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย ปลนทรัพย
ฉอโกงหรือยักยอกทรัพย ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชน ความผิดตอหนาที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการกอการราย ความผิดเกี่ยวกั บการปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส หนังสือเดินทาง ความผิด
เกี่ยวกับการกระทําอันไมเปนธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย
2
บุคคลที่ไดรับประโยชนจากการทําธุรกรรมที่แทจริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเปนเจาของบัญชีที่แทจริง หรือ มีอํานาจควบคุมความสัมพันธทางธุรกิจของลูกคากับสถาบันการเงิน หรือ บุคคลที่ลูกคาทําธุรกรรมแทน
หรือ บุคคลผูใชอํานาจควบคุมนิติบุคคล

5. คํารับรอง / คํายืนยันของลูกคาหรือผูขอใชบริการ
ลูกคาหรือผูขอใชบริการรับรองวาขอมูลและรายละเอียดที่ลูกคาหรือผูขอใชบริการใหไวแก บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด ( “บริษัท” ) ใน
เอกสารฉบับนี้ทั้งหมด ถูกตอง ครบถวน และเปนความจริง และหากขอมูลที่ไดระบุไวนี้แตกตางจากที่เคยใหไวกับบริษัท ใหถือวาลูกคาหรือผูขอใชบริการไดแจงความ
ประสงคใหเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว และหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆ ลูกคาหรือผูขอใชบริการตกลงแจงใหบริษัททราบทันที และลูกคาหรือผูขอใชบริการตก
ลงยินยอมใหบริษัท เก็บ รวบรวม ใช และ/หรือเปดเผย ขอมูลของลูกคาหรือผูขอใชบริการที่ไดใหไวกอนหรือในขณะทําเอกสารฉบับนี้และที่จะเกิดมีขึ้นในภายหลัง
ตลอดทั้งขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมใดๆ กับบริษัท รวมถึง ขอมูลการถือครองหนวยลงทุนในบัญชีกองทุนใดๆ ที่ไดมาจากการทําธุรกรรมผานบริษัท ตามที่บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนใดๆ จัดทําและสงให ลูกคาหรือผู ขอใชบริการในฐานะผูถือหนวยลงทุนเพื่อและในนามของลูกคาหรือ ผูขอใชบริกา ร แกบริษัท รวมทั้ง
กรรมการ ลูกจาง ผูรับจาง ผูแทน ตัวแทน และผูประกอบวิชาชีพในการใหคําปรึกษาดานตางๆ ของบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร เพื่ออํานวย
ความสะดวกแกลูกคาหรือผูขอใชบริการในการเรียกดูขอมูลของลูกคาหรือผูขอใชบริการที่มีอยูกับบริษัท และใหบริการตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการที่ลูกคาหรือผูขอใช
บริการมีหรือจะมีอยูกับบริษัทได

( ลงชื่อ

ลูกคา/ผูขอใชบริการ
(โดยผูมีอํานาจกระทําการ)

(
ตราประทับ (ถามี)

)
ขอยืนยันใหใชลายมือชื่อที่ไดใหไวขางตนนี้ เปนตัวอยางลายมือชื่อสําหรับการทําธุรกรรมทุกประเภท

1.สําหรับเจาหนาที่ผูติดตอลูกคา/ผูร ับเอกสาร
ชื่อ
2. สําหรับเจาหนาที่ผูตรวจสอบเอกสาร

รหัสพนักงาน___________ สาขา_________________

ชื่อ
3. สําหรับเจาหนาที่ผูบันทึก / ผูตรวจสอบ

รหัสพนักงาน___________

ชื่อผูบันทึก

รหัสพนักงาน___________ / ผูตรวจสอบ

รหัสพนักงาน_____________

สวนที่ 2 – แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
6. แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

โปรดตอบคําถามใหครบถวนโดยการเลือกคําตอบที่สะทอนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของทานไดดีที่สุดสําหรับการลงทุนผานบริษัท หลักทรัพย
หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษทั ”)
คําถามขอ 1-10 ใชเพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของทาน
(สําหรับลูกคาประเภทนิติบุคคล ใหเริ่มตั้งแตขอที่ 3 เปนตนไป)
1. ปจจุบันทานอายุ
ก. มากกวา 55 ป
ข. 45 – 55 ป
ค. 35 – 44 ป
ง. นอยกวา 35 ป
2. ปจจุบันทานมีภาระทางการเงินและคาใชจายประจํา เชน คาผอนบาน รถ คาใชจายสวนตัว และคาเลี้ยงดูครอบครัว เปนสัดสวนเทาใด
ก. มากกวารอยละ 75 ของรายไดทั้งหมด
ข. ระหวางรอยละ 50 ถึงรอยละ 75 ของรายไดทั้งหมด
ค. ระหวางรอยละ 25 ถึงรอยละ 50 ของรายไดทั้งหมด ง. นอยกวารอยละ 25 ของรายไดทั้งหมด
3. ทานมีสถานภาพทางการเงินในปจจุบันอยางไร
ก. มีทรัพยสินนอยกวาหนี้สนิ
ข. มีทรัพยสินเทากับหนี้สิน
ค. มีทรัพยสินมากกวาหนี้สิน
ง. มีความมั่นใจวามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสําหรับการใชชวี ิตหลังเกษียณอายุแลว
4. ทานเคยมีประสบการณ หรือมีความรูในการลงทุนในทรัพยสนิ กลุมใดตอไปนี้บาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
ก. เงินฝากธนาคาร
ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
ค. หุนกู หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
ง. หุนสามัญ หรือกองทุนรวมหุน หรือสินทรัพยอื่นที่มีความเสี่ยงสูง
5. ระยะเวลาที่ทานคาดวาจะไมมีความจําเปนตองใชเงินลงทุนนี้
ก. ไมเกิน 1 ป
ข. 1 ถึง 3 ป
ค. 3 ถึง 5 ป
ง. มากกวา 5 ป
6. วัตถุประสงคหลักในการลงทุนของทาน คือ
ก. เนนเงินตนตองปลอดภัยและไดรับผลตอบแทนสม่ําเสมอแตต่ําได
ข. เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สม่ําเสมอ แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินตนไดบาง
ค. เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สงู ขึ้น แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินตนไดมากขึ้น
ง. เนนผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเงินตนสวนใหญได
7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอยางผลตอบแทนของกลุมการลงทุนทีอ่ าจเกิดขึ้นดานลาง ทานเต็มใจที่จะลงทุนในกลุมการลงทุนใดมากที่สุด

ก. กลุมการลงทุนที่ 1 มีโอกาสไดรับผลตอบแทน 2.5% โดยไมขาดทุนเลย
ข. กลุมการลงทุนที่ 2 มีโอกาสไดรบั ผลตอบแทนสูงสุด 7% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 1%
ค. กลุมการลงทุนที่ 3 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 15% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 5%
ง. กลุมการลงทุนที่ 4 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 25% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 15%
8. ถาทานเลือกลงทุนในทรัพยสนิ ที่มีโอกาสไดรับผลตอบแทนมาก แตมีโอกาสขาดทุนสูงดวยเชนกัน ทานจะรูสึกอยางไร
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
ข. ไมสบายใจแตพอเขาใจไดบาง
ค. เขาใจและรับความผันผวนไดในระดับหนึ่ง
ง. ไมกังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนทีอ่ าจจะไดรับสูงขึน้
9. ทานจะรูสึกกังวล/รับไมได เมื่อมูลคาเงินลงทุนของทานมีการปรับตัวลดลงในสัดสวนเทาใด
ก. 5% หรือนอยกวา ข. มากกวา 5%-10%
ค. มากกวา 10%-20%
ง. มากกวา 20% ขึ้นไป
10. หากปที่แลวทานลงทุนไป 100,000 บาท ปนี้ทานพบวามูลคาเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ทานจะทําอยางไร
ก. ตกใจ และตองการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางสวนไปในทรัพยสินที่เสี่ยงนอยลง
ค. อดทนถือตอไปได และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
ง. ยังมั่นใจ เพราะเขาใจวาตองลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยตนทุน

สวนที่ 2 – แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
คําถามขอ 11-12 ใชเปนขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการใหคําแนะนํา
ใชเฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธและหุนกูอนุพันธโดยตรงเทานั้น
11. หากการลงทุนในอนุพันธและหุน กูอนุพนั ธประสบความสําเร็จ ทานจะไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แตหากการลงทุนลมเหลว ทานอาจจะ
สูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจตองลงเงินชดเชยเพิ่มบางสวน ทานยอมรับไดเพียงใด
ก.
ไมได
ข. ไดบาง
ค. ได
ใชเฉพาะที่จะมีการลงทุนในตางประเทศ
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแลว ทานสามารถรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไดเพียงใด
ก.
ไมได
ข. ไดบาง
ค. ได
ลูกคาตกลงใหบริษัทฯ ถือเอาขอมูลที่ลูกคาไดใหไว ณ วันที่ทําการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนเปนขอมูลลาสุด และรับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม
กับลู กค าตามที่ป รากฏด านลา ง การลงทุน ขึ้น อยู กับ การตัด สินใจของลู กค า และลูก คา ตกลงยอมรับ ความเสี่ ยงที่ อาจเกิด ขึ้น จากการตั ดสิ นใจลงทุ นนั้นเอง หากมี การ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการลงทุน ประสบการณในการลงทุน ฐานะทางการเงิน ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการลงทุน หรือสิ่งใดๆ ที่อาจกระทบตอรูปแบบการจัดสรรเงิน
ลงทุนหรือระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของลูกคา ลูกคาจะดําเนินการแจงตอบริษัทฯ เพื่อขอทบทวนแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนใหม โดยทันที ทั้งนี้ ในกรณีที่
ลูกคามิไดแจงตอบริษัทฯ เพื่อขอทบทวนแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนใหม ลูกคาตกลงยอมรับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากผลการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวซึ่งรวมถึงผลการขาดทุนจากการตัดสินใจลงทุนที่ไมสอดคลองกับรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของลูก คา

#ลงชื่อ .................................................................................................... ลูกคา / ผูขอใชบริการ
(

)

สวนที่ 1 เกณฑการคิดคะแนน
ตอบ ก. = 1 คะแนน
ตอบ ข. = 2 คะแนน
ตอบ ค. = 3 คะแนน
สําหรับขอ 4 หากตอบหลายขอใหเลือกขอที่คะแนนสูงสุด
สําหรับขอ 11 และ 12 ไมนํามาคิดคะแนน
รวม [
] คะแนน
สวนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
คะแนน
ระดับ
ประเภท
บุคคล
นิติบุคคล
นักลงทุน
ความเสี่ยง
ธรรมดา
นอยกวา 15
15-21

นอยกวา 13
13-18

1
2

ตอบ ง. = 4 คะแนน

สัดสวนการลงทุน
เงินฝากและ
ตราสารหนี้
ตราสารหนี้
ตราสารหนี้ ภาครัฐที่มีอายุ
ภาคเอกชน
ระยะสั้น
มากกวา 1 ป
>60%
<20%

ตราสารทุน

เสี่ยงต่ํา
<10%
เสี่ยงปานกลาง
<20%
<70%
<20%
คอนขางต่ํา
22-29
19-24
3
เสี่ยงปานกลาง
<10%
<60%
<30%
คอนขางสูง
30-36
25-30
4
เสี่ยงสูง
<10%
<40%
<40%
37 ขึ้นไป
31 ขึ้นไป
5
เสี่ยงสูงมาก
<5%
<30%
>60%
หมายเหตุ - ทําเครื่องหมาย ᅚ ในชอง
ใหตรงกับระดับความเสี่ยงของลูกคาที่ไดจากผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
- * รวมถึง สินคาโภคภัณฑ สัญญาซื้อขายลวงหนา

การลงทุน
ทางเลือก*
<5%
<10%
<10%
<20%
<30%

หมายเหตุ สัดสวนการจัดสรรการลงทุนที่แสดงในแบบประเมินเปนเพียงตัวอยางคําแนะนําเบื้องตนในการจัดสรรการลงทุนตามผลการประเมินที่ได ทั้งนี้ ลูกคาควรทํา
ความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่ นไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

.สําหรับเจาหนาที่การตลาด
ลงชื่อผูต ิดตอกับลูกคา..............................................
โทรศัพท...........................................เวลา................
วันที่..............เดือน..................ป.....................

.สําหรับเจาหนาที่ทีมทะเบียนลูกคา/ฝายปฏิบัติการหลักทรัพย
....................................
ผูบันทึก
วันที่........เดือน...........ป.............

...................................
ผูตรวจสอบ
วันที่.......เดือน............ป................

สวนที่ 3 - ใบคําขอใชบริการการลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด
7. การสมัครใชบริการการลงทุน

ผลิตภัณฑการลงทุน.
บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัท”) ไดจัดใหบริการการลงทุนในหลักทรัพย เปนบริการมาตรฐาน หากทานประสงคจะสมัครใช
บริการการลงทุนอื่นเพิ่มเติม โปรดระบุดานลาง
c บริการการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ
c บริการกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย (Credit Balance)

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อทําการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

c ธนาคารกรุงเทพ
c ธนาคารกสิกรไทย
c ธนาคารทหารไทย
c ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
c ธนาคารเกียรตินาคิน

c ธนาคารไทยพาณิชย
c ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี

c ธนาคารธนชาต
c ธนาคารยูโอบี

สาขา

เลขที่บัญชี

ประเภทบัญชี

c ออมทรัพย

c กระแสรายวัน

วิธีการชําระเงินคาซื้อขายหลักทรัพย
c บัญชีวางเงินลวงหนา (Cash Balance Account)
บริษัทจะทําการชําระคาซื้อขายดวยเงินสดที่ทานฝากอยูในบัญชีหลักประกันที่บริษัท โดยทานจะตองฝากเงินเขาบัญชีหลักประกันกอนทําการ
ซื้อหลักทรัพย ทั้งนี้ วงเงินในการซื้อของทานจะเทากับจํานวนเงินสดที่ทานฝากไวเพื่อเปนหลักประกันในการซื้อขาย

c บัญชีเงินสด (Cash Account)
บริษัทจะทําการชําระคาซื้อขายกับบัญชีเงินฝากธนาคารที่ทานใช เพื่อทําการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) โดยทานจะไดรับการพิจารณาวงเงินซื้อ
ตามเอกสารทางการเงินที่ยื่นประกอบ โดยทานตองฝากเงินสดหรือหลักทรัพยไวเพื่อเปนหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของทานใน
อัตราที่บริษัทกําหนดกอนทําการซื้อขาย

บริการที่เกี่ยวของ.
E-Document
เพื่อ ใหก ารบริก ารมีประสิท ธิภาพ และเปน การอํานวยความสะดวกแกลูกคา บริษ ัทจะทําการสงขอมูล รายงาน และเอกสารอื่น ใด เชน
รายงานการลงทุนประจําเดือน (Monthly Statement) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) โดยจะจัดสงตามที่
อยูไปรษณียทางอิเล็กทรอนิกส (Email Address) ที่ทา นไดแจงไวกับบริษัท หากทานประสงคที่จะรับเอกสารดังกลาวทางไปรษณีย กรุณา
แจงความประสงคตอเจาหนาที่ สอบถามขอมูลเพิม่ เติมที่ Online Service โทรศัพท 0 2009 8000

E-Dividend
เพื ่อ ใหก ารบริก ารมีป ระสิท ธิภ าพ และเปน การอํา นวยความสะดวกแกล ูก คา การจ า ยเงิ น ป น ผล/ดอกเบี้ ย และสิ ท ธิ อื่ น ๆ ที่ เ ป น
ตัวเงินโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแหงประเทศไทย จะนําฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารเดียวกัน
กับบัญชีที่ทานใชในการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ที่ทานไดแจงไวกับบริษัท บริการนี้ใชสําหรับหลักทรัพยในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของทาน
ที่มีอยูกับบริษทั หลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด เทานัน้ หากทานประสงคที่จะไมใชบริการ E-dividend กรุณาแจงความประสงค
ตอเจาหนาที่ สอบถามขอมูลเพิม่ เติมที่ Online Service โทรศัพท 0 2009 8000

สวนที่ 3 - ใบคําขอใชบริการการลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด
8. คํารับรอง / คํายืนยันของลูกคาหรือผูขอใชบริการ
โดยการลงนามในเอกสารนี้ ลูกคาหรือผูขอใชบริการขอใหบริษัทดําเนินการเปดบัญชีในนามของลูกคาหรือผูขอใชบริการตามประเภทบัญชีที่ลูกคาหรือ
ผูขอใชบริการรองขอในแตละครั้ง โดยลูกคาหรือผูขอใชบริการตกลงและยอมรับวาการใหบริการหรือการใหคําแนะนําแกลูกคาหรือผูขอใช บริการจะขึ้นอยู
กับขอมูลที่ไดรับจากลูกคาหรือผูขอใชบริการ และบริษัทจะดําเนินการดังกลาวตอเมื่อบริษัทยอมรับเอกสารฉบับนี้ซึ่งขอมูลในเอกสารนี้ อาจมีการปรับปรุง
ใหเปนปจจุบันโดยลูกคาหรือผูขอใชบริการในเวลาใดๆ รวมถึงสัญญา และเอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเปดบัญชี (ทั้งนี้ จะถือวาบริษัท
ยอมรับเอกสารดังกลาว เมื่อบริษัทไดลงนามในสัญญาที่เกี่ยวของกับการเปดบัญชีแลวเทานั้น ) นอกจากนี้ลูกคาหรือผูขอใชบริการตกลงแตงตั้งและ
มอบหมายใหบริษัทเปนนายหนาและตัวแทนโดยชอบดวยกฎหมายของลูกคาหรือผูขอใชบริการตามขอกําหนดและเงื่ อนไขที่กําหนดไวในขอกําหนดและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการดานการเงินและ/หรือ สัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนาเพื่อซื้อขายหลักทรัพย และ/หรือ สัญญาแตงตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญา
ซื้อขายลวงหนา ระหวางลูกคาหรือผูขอใชบริการกับบริษัท รวมถึงขอกําหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการใหบริการแตละประเภท (รวมเรียกวา“ขอกําหนดและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการดานการเงิน”) ซึ่งเอกสารนี้ถือเปนสวนหนึ่งของ 'เอกสารธุรกรรม' ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการดาน
การเงินดังกลาว รวมถึงขอกําหนดและเงื่อนไขที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมตอไปตามที่กําหนดไวในขอกําหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการดานการเงิน
นั้น โดยลูกคาหรือผูขอใชบริการไดอานและเขาใจขอความในขอกําหนดดังกลาว และตกลงยอมผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการ
ดานการเงินดังกลาว
นอกจากนี้ ลูกคาหรือผูขอใชบริการไดรับมอบ อาน และเขาใจการปฏิบัติตางๆ ตามที่กําหนดในคูมือนักลงทุนของธุรกรรมแตละประเภทตามที่ลูกคาหรือ
ผูขอใชบริการตกลงเขาทําแลว รวมถึงความเสี่ยงจากการทําธุรกรรมแตละประเภทตามที่ระบุในรายงานการเปดเผยความเสี่ยงของประเภท ธุรกรรมที่
ลูกคาหรือผูขอใชบริการตกลงเขาทํา ทั้งนี้ สําหรับการใชบริการการลงทุนในตราสารอนุพันธนั้น ลูกคาหรือผูขอใชบริการขอรับรองวา บริษัทไดอธิบายให
ลูกคาหรือผูขอใชบริการรับทราบและเขาใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตราสารอนุพันธ ตามที่ระ บุไวในเอกสารเปดเผยขอมูลความเสี่ยง
เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาฟวเจอรและสัญญาซื้อขายลวงหนาออปชั่นในศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนที่เรียบรอยแลว

ลายมือชื่อลูกคา (โดยผูมีอํานาจกระทําการ)

ลายมือชื่อพยาน

#_______________________________________

____________________________________

ชื่อผูลงนาม__________________________________

ชื่อผูลงนาม __________________________

ในกรณีที่ลูกคาใชบริการการลงทุนในตราสารอนุพันธนั้น บริษัทไดอธิบายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตราสารอนุพันธ ตามที่ระบุไวใน
เอกสารการเปดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา อันเปนสวนหนึ่งของขอกําหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการดานการเงินเปน
ที่เรียบรอยแลว

ลายมือชื่อผูมอี ํานาจลงนาม ____________________________________________
ชื่อผูมอี ํานาจลงนาม _________________________________________________
วันที่ _____________________________________________________________

แบบแจงสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน/ไมเปนบุคคลอเมริกันสําหรับลูกคานิติบุคคล
Form for Declaration of Status as U.S. Person or Non-U.S. Person for Entity/Juristic Person
เลขที่บัญชี/Account No
ชื่อองคกร/นิติบุคคล/บริษัท ผูขอเปดบัญชี
Name of Organization/Entity/Company of Applicant

สําหรับสถาบันการเงินภายใตขอกําหนดของ FATCA ที่มี GIIN
For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN
หมายเลข GIIN ของลูกคา / Customer GIIN
กรณีลูกคาเปนนิติบุคคลที่ไดรับการสนับสนุน (Sponsored Entity)
โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิติบคุ คลที่สนับสนุน (Sponsoring Entity) / If the
customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity
ชื่อนิติบุคคลทีส่ นับสนุน / Name on Sponsoring Entity
………………………………………………………………………………………………..
หมายเลข GIIN ของผูสนับสนุน / GIIN of Sponsoring Entity

(“ลูกคา”)
(The “Customer”)

ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง / Country of Incorporation

/Registration or Organization

เลขทะเบียนนิติบุคคล / Entity Registration Number
เลขประจําตัวผูเสียภาษีไทย / Thai Tax ID
เลขประจําตัวผูเสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถามี)
Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any)
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...

สวนที่ 1 สถานะของลูกคา
Status of Customer
Part 1
โปรดเลือกทําเครื่องหมายในชองที่สอดคลองกับสถานะของทาน
Please check the appropriate boxes corresponding to your status

นิติบุคคลอเมริกัน / US Person status
หากทานตอบวา ‘ใช’ โปรดกรอกแบบฟอรม W-9 และสิน้ สุดคําถาม
(If you check ‘Yes’, please complete Form W-9. If you check ‘No’, please complete the next section.)
1

ทานเปนนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใชหรือไม
Are you a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)?

ใช/Yes

ไมใช/No

สถาบันการเงิน / นิติบุคคลที่มีรายไดหลักมาจากการลงทุน
Foreign Financial Institution / Passive Non-Financial Foreign Entity ( Passive NFFE)
หากทานตอบวา ‘ใช’ ในขอใดขอหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอรม W-8BEN-E และสิ้นสุดคําถาม
(If you check ‘Yes’ in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)
2

ทานเปนสถาบันการเงิน ภายใตขอกําหนดของ FATCA ใชหรือไม
Are you a financial institution under the definition of FATCA?

ใช/Yes

ไมใช/No

3

ทานเปนนิติบุคคลทีม่ ีรายไดจากการลงทุนในหลักทรัพยตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป
ใช/Yes
ไมใช/No
ของรายไดรวม หรือ มีสินทรัพยทสี่ ามารถนําไปลงทุนในหลักทรัพยไดตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพยรวม ในรอบบัญชีปลาสุด
Are you a Passive NFFE of which at least 50% or more of the gross income for the preceding fiscal calendar year is a passive income or at least 50%
or more of its assets are assets that produce or are held for the production of passive income?
ควรตอบ “ไมใช” หากทานเปนนิติบุคคลตามขอ 3.1–3.2
You should answer ‘No’ if you are an entity that falls within the definitions provided in items 3.1-3.2 below.
3.1 องคกร/หนวยงานของรัฐบาลที่ไดรับการยกเวนภายใต FATCA เชน หนวยงานราชการ องคกรระหวางประเทศ หรือ ธนาคารกลาง เปนตน
An Exempt Beneficial Owner under FATCA e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.
3.2 นิติบุคคลที่ไดรบั การยกเวน ภายใต FATCA เชน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย นิติบคุ คลที่ไมแสวงหากําไร สมาคม มูลนิธิ นิติบคุ คลใหมที่เริม่
จัดตั้งไมเกิน 24 เดือน เปนตน
An entity that is Excepted Non Financial Foreign Entity under FATCA e.g., a publicly traded entity, a non-profit organization, association,
foundation, or an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months
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สวนที่ 2
Part 2
1.
2.

3.

4.

การยืนยันและการเปลีย่ นแปลงสถานะ
Confirmation and Change of Status

ทานยืนยันวา ขอความขางตนเปนความจริง ถูกตอง และครบถวนสมบูรณ
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.
ทานรับทราบและตกลงวาหากทานมีสถานะเปนบุคคลอเมริกันแตขอมูลที่ใหตามแบบฟอรมนี้ หรือตามแบบฟอรมW-9 เปนขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณ บริษัท
หลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด มีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวที่จะยุติความสัมพันธทางการเงิน /ทางธุรกิจกับทาน ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ตามที่บริษัทหลักทรัพย
หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัดเห็นสมควร
You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, YUANTA shall be
entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as YUANTA may deem appropriate.
ทานตกลงที่จะแจงใหบริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด ทราบและนําสงเอกสารประกอบใหแกบริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด ภายใน 30 วันหลังจากมี
เหตุการณเปลี่ยนแปลงอันใหขอมูลของทานที่ระบุในแบบฟอรมนี้ไมถูกตอง
You agree to notify and provide relevant documents to YUANTA within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be
incorrect.
ทานรับทราบและตกลงวา ในกรณีที่ทานไมไดดําเนินการตามขอ 3 ขางตน หรือมีการนําสงขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตองหรือไมครบถวนสมบูรณเกี่ยวกับสถานะของทาน บริษัทหลักทรัพย
หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัดมีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวที่จะยุติความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับทานไมวาทั้งหมดหรือบางสวนตามทีบ่ ริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศ
ไทย) จํากัดเห็นสมควร
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle YUANTA to terminate,
at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as YUANTA may deem appropriate.

สวนที่ 3
Part 3

การยินยอมใหเปดเผยขอมูลและการหักบัญชี
Authorization for information disclosure and account withholding

ทานตกลงใหความยินยอม ที่ไมอาจยกเลิกเพิกถอนแกบริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด ในการดําเนินการดังตอไปนี้
You hereby consent to/irrevocably authorize YUANTA to:
1. เปดขอมูลตาง ๆ ของทานใหแกนิติบุคคลภายในบริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ บริษัทตัวแทน และ/หรือ สถาบันการเงินอื่น เพื่อประโยชนในการทําธุรกรรม
ทางการเงินของขาพเจา เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตาม FATCA หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา
(Internal Revenue Service: IRS) ขอมูลดังกลาวรวมถึง ชื่อลูกคา ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑเรื่อง FATCA(คือ เปนผูปฏิบัติตาม หรือผูไมให
ความรวมมือ)จํานวนเงินหรือมูลคาคงเหลือในบัญชี การจายเงินเขา-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จํานวนเงิน ประเภทและมูลคาของผลิตภัณฑทางการเงินและ/หรือ
ทรัพยสินอื่น
ๆ
ที่มีอยูกับบริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด ตลอดจนจํานวนรายได และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกรองขอโดยบริษัทหลักทรัพย
หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ตัวแทน และ/หรือ สถาบันการเงินอื่น และ/หรือ หนวยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ดวย
disclose to the entities under YUANTA and/or agents and/or other financial institutions for benefits of my financial transactions (for the benefit of FATCA compliance),
domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS) and/or , your name, address, taxpayer identification number, account number,
FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the
type and value of financial products and/or other assets held with YUANTA, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the
banking/business relationship which may be requested or required by the entities under YUANTA and/or agents and/or other financial institutions, domestic and/or foreign
tax authorities, including the IRS;
2. หักเงินจากบัญชีของทาน และ/หรือ เงินไดที่ทานไดรับจากหรือผานบริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด ในจํานวนที่กําหนดโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/
หรือตางประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใตบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑตางๆ รวมถึงขอตกลงใดๆ ระหวางบริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด กับหนวยงานจัดเก็บ
ภาษีอากรดังกลาว
withhold from your account and/or the income derived from or though YUANTA in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS,
pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between YUANTA and such tax authorities; and
3. ใหบริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ที่แตงตั้งใหบริษัทในบริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูสนับสนุน/ตัวแทน ใน
การขาย/รับซื้อ/แลกเปลี่ยนหนวยลงทุน และผูเกี่ยวของหรือตัวแทนของบริษัทจัดการ/กองทุนดังกลาว มีสิทธิใชเอกสาร ขอมูล คํายืนยัน และคํายินยอมใดๆเกี่ยวกับการแสดงตนและการ
เปดเผยขอมูล/หัก ณ ที่จาย (รวมถึงเอกสารฉบับนี้และเอกสารที่อางถึง ) (ซึ่งตอไปนี้จะรวมเรียกวา “เอกสารและขอมูล”) ตามกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ (รวมถึงกฎหมาย
FATCA และกฎหมายฟอกเงิน) เสมือนหนึ่งวา ขาพเจาไดมอบเอกสารและขอมูลนั้น กับบุคคลดังกลาวทุกราย และใหบุคคลดังกลาวทุกรายสามารถนําสง/ใชเอกสารและขอมูลนั้นได
asset management companies (including all funds that managed by such asset management companies) who appoints any of the company in YUANTA as distributor/agent
for subscribing/redeeming/switching the investment unit(s) and any of related person or agent of the asset management companies or funds, to use any documents,
information, affirmation, consent related to identification and disclosure/withholding (including this document and reference document) (hereinafter referred to as “Document
and Information”) in accordance with any applicable laws (FATCA and AML) as if I have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person(s)
myself and authorize those person(s) to use/provide/share such Document and Information.
หากทานไมใหขอมูลที่จําเปนตอการพิจารณาสถานะบัญชีที่ตองรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือขอมูลที่จําเปนตองรายงานใหแก บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด
หรือไมสามารถจะขอใหยกเวนการบังคับใชกฎหมายที่หามการรายงานขอมูลได บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด มีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวที่จะยุติความสัมพันธทาง
การเงิน/ทางธุรกิจกับทาน ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ตามที่บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด เห็นสมควร
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. Reportable Account, or to provide the information required to be reported to YUANTA, or if
you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, YUANTA shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you
or part of such relationship as YUANTA may deem appropriate.

ขาพเจารับทราบและตกลงปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขตาง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธทางการเงิน/
ทางธุรกิจกับขาพเจา เพือ่ เปนหลักฐานแหงการนี้ จึงไดลงลายมือชือ่ ไวเปนสําคัญ
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of information,
account withholding and termination of banking/business relationship.
ลายมือชือ่ ผูขอเปดบัญชี#
Signature of Applicant

วันที่
Date
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หนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝาก
เขียนที
วันที

เดือน

เรียนผ้ จู ดั การธนาคาร

จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) สํานักงานใหญ่/สาขา

ข้ าพเจ้ า
เจ้ าของบัญชีเงินฝากประเภท

บัตรประจําตัวประชาชนเลขที
กระแสรายวัน

ออมทรัพย์

ชือบัญชี

พ.ศ.

บัญชีธนาคารเลขที
ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์/มือถือ

E-mail

สถานทีติดต่อ เลขที

ตรอก/ซอย

มีความประสงค์ให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้ าพเจ้ า และนําส่งเงินดังกล่าวโอนเข้ าบัญชีเงินฝากของบริ ษัทหลักทรัพย์
หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัท”) และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บัญชีอืนใดซึงบริษัทจะเปลียนแปลงหรือกําหนดเพิมเติมในอนาคต เพือชําระ
หนี ? และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ตามจํานวนเงินทีปรากฏในใบแจ้ งหนี ? หรือระบบสือสารข้ อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data)
หรือคําสังทีธนาคารได้ รับจากบริ ษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอืนใดทีได้ รับแต่งตังหรื
? อมอบหมายจากบริ ษัทให้ กระทําการแทน และ/หรือ ใน
นามของบริษัท
ทัง? นี ? ข้าพเจ้ าตกลงชําระค่าบริ การ และ/หรื อ ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการใช้ บริ การหักบัญชีดงั กล่าวให้ แก่ธนาคาร
ตามทีธนาคารกําหนด โดยยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากทีระบุข้างต้ น และ/หรื อ บัญชีเงินฝากอืนใดของข้ าพเจ้ าทีมีอยู่กบั ธนาคาร เพือชําระ
ค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวได้
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าเพือชําระหนี ? และ/หรื อ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้ แก่บริ ษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่า
จํานวนเงินทีระบุในคําสังตามทีธนาคารได้ รับนันไม่
? ถกู ต้ อง และธนาคารได้ ทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ า ตามจํานวนทีปรากฏในคําสังเรียบร้ อย
แล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงทีจะดําเนินการเรียกร้ องเงินจํานวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทังนี
? ? ข้าพเจ้ าขอสละสิทธิในการเรียกร้ อง หรือฟ้องร้ องให้ ธนาคารชดใช้ และ/
หรื อ คืนเงิน ทีธนาคารได้ หกั และโอนเข้ าบัญชีเงินฝากของบริ ษัท และ/หรื อ เงินค่าบริ การ และ/หรื อ ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีหักชําระให้ แก่
ธนาคาร (ถ้ ามี) และข้ าพเจ้ ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้ าพเจ้ าต่อเมือมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนันเท่
? านัน? และในการหัก
บัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้ าพเจ้ าไม่ประสงค์จะให้ ธนาคารแจ้ งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนืองจากข้ าพเจ้ าสามารถทราบรายการดังกล่าวนันได้
? จากสมุดคู่ฝาก
และ/หรือ STATEMENTของธนาคาร และ/หรือ จากใบรับเงิน และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ ว
ในกรณีทีเอกสารหลักฐาน และเลขทีบัญชีเงินฝากทีระบุในหนังสือนี ? ได้ เปลียนแปลงไปไม่วา่ โดยเหตุใดก็ตาม ข้ าพเจ้ าตกลงให้ หนังสือยินยอมให้
หักบัญชีเงินฝากฉบับนี ?คงมีผลใช้ บงั คับสําหรับบัญชีเงินฝากทีได้ มีการเปลียนแปลงเอกสารหลักฐานหรื อเลขทีบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ ด้วยทุกประการ การ
ขอให้ หกั บัญชีเงินฝากตามหนังสือนี ?ให้ มีผลใช้ บงั คับทันทีนบั แต่วนั ทําหนังสือนี ?และให้ คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้ เพิกถอน โดยทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้ ธนาคาร และบริษัททราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า S เดือน
ขอแสดงความนับถือ
ผ้ ใู ห้ ความยินยอม
)

ลงชือ
(
ลายเซ็นตามทีให้ ไว้ กับธนาคาร

รับรองความถูกต้องของบัญชี เงิ นฝากและลายมือชื อผูใ้ ห้ความยิ นยอม

รับทราบและรับรองลายมือชื อผูใ้ ห้ความยิ นยอมโดย
ลงชือ
(

)
บริษัทหลักทรั พย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด

ลงชือ
(

)
ลายมือชือผ้ ูรับมอบอํานาจสาขาธนาคาร

ATS Pool Form:12/02/2018
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Yuanta Securities (Thailand) Company Limited
127 Gaysorn Tower, 14th-16th Floor, Ratchadamri Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330

USUnKannswa K8:>Ul11 (LIS�lnf11na)
เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั �น 14-16 ถนนราชดําริิ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

,hna
@0-2009-8000 1§) 0-2009-8889 @ www.yuanta.co.th

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การให้บริการด้านการเงิน

ยินดีต้อนรับสู่บริการของหยวนต้ า (ประเทศไทย)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัท ฯ”) ขอขอบคุณลูกค้าผูม้ ีเกียรติที(ไว้วางใจเลือกใช้บริการของบริษัทฯ
บริษัทฯ เป็ นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 19 ได้รบั ใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังและสํานักงาน ก.ล.ต.ให้
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ นอกจากนี 7 บริษัทฯ ยังได้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า โดยได้เข้าเป็ นสมาชิกของบริษัท
ตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เพื(อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ลกู ค้าผูม้ ีเกียรติ บริษัทฯ ขอสรุ ปลักษณะที(สาํ คัญของการให้บริการด้านการเงินของบริษัทฯ
ดังนี 7
1.

ข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี 7 จะใช้กบั การให้บริการของบริษัทฯ ทัง7 หมด โดยจะกําหนดข้อสัญญาที(
สําคัญ เช่น
1.1 เอกสารธุรกรรม
1.2 คํารับรองและคํายืนยัน
1.3 คําสั(งและรายงาน
1.4 ข้อตกลงในการรับผิดชดใช้และความรับผิด
1.5 หลักประกันและทรัพย์สินของลูกค้า
1.6 การทําธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และผ่านทางโทรศัพท์
1.7 เหตุแห่งการผิดนัด
1.8 ความเสี(ยง
1.9 การบอกเลิกธุรกรรม

2.

นอกจากนี 7 ธุรกรรมแต่ละประเภทจะมีขอ้ กําหนดและเงื(อนไขเพิ(มเติมเฉพาะของแต่ละธุรกรรม ซึ(งข้อกําหนดและเงื(อนไขเพิ(มเติม
ดังกล่าวจะรวมอยูใ่ นข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนีไ7 ว้ดว้ ยกัน ได้แก่
2.1 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทน/นายหน้าซือ7 ขายหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
2.2 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทนซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า
2.3 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการซือ7 ขายรายใหญ่ (Block Trade) สําหรับ Single Stock Futures
2.4 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการกูย้ ืมเงินเพื(อซือ7 หลักทรัพย์ (Credit Balance)
2.5 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
2.6 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทนและ/หรือนายหน้าซือ7 ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
2.7 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที(จะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
2.8 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทนซือ7 ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
2.9 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการซือ7 ขายตราสารหนี 7
X.YZ ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการให้บริการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH

3.

ข้อ กําหนดเฉพาะของธุ ร กรรมแต่ล ะประเภทซึ$ง ถือ เป็ นส่ว นหนึ$ง ของข้อ กําหนดและเงื$อ นไขเกี$ย วกับ การให้บ ริก ารด้าน
การเงิน จะมีผ ลผูก พัน ระหว่างบริษัท ฯ และลูก ค้าต่อ เมื$อ ลูก ค้าได้เ ข้าทําธุ ร กรรมนั2น ๆ กับ บริษัท ฯ โดยลูก ค้าไม่จ าํ ต้อ งลง
นามในข้อ กําหนดเพิ$ม เติม ของธุ ร กรรมนั2น อีก ครั2ง หรือ อีก นัย หนึ$งหากลูก ค้าไม่ไ ด้ใ ช้บ ริก ารนั2น ๆ ของบริษัท ฯ ลูก ค้าก็จ ะ
ไม่ผ ูก พัน โดยข้อ กําหนดเพิ$ม เติม เฉพาะของธุ ร กรรมนั2น ๆ ดัง นั2น ลูก ค้าจึง ต้อ งอ่านข้อ กําหนดและเงื$อ นไขเกี$ย วกับ การ
ให้บ ริก ารด้านการเงิน ประกอบกับ ข้อ กําหนดเพิ$ม เติม เฉพาะของธุร กรรมทีล$ ูก ค้าใช้บ ริก ารจากบริษัท ฯ

4.

เนื$อ งจากธุ ร กรรมแต่ล ะประเภทมีค วามเสี$ย งในการทําธุ ร กรรมแตกต่างกัน ลูก ค้าจึงต้อ งอ่านและศึก ษาเอกสารเปิ ดเผย
ความเสี$ย งทีแ$ นบอยู่ก ับ ข้อ กําหนดเพิ$ม เติม ของธุร กรรมนั2น ๆ ก่อ นตัด สิน ใจเข้าทําธุร กรรม

บริษัทฯ หวังเป็ นอย่างยิ(งว่า ท่านลูกค้าจะพึงพอใจในการให้บริการของบริษัทฯ ทัง7 นี 7 ในกรณีที(ท่านมีขอ้ เสนอแนะ และ/หรือ ต้องการ
รับทราบข้อมูลหรือคําแนะนําเพิ(มเติม ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ที( ฝ่ ายออนไลน์ เซอร์วิส (Online Service)เบอร์โทรศัพท์ Z XZZg hZZZ
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ข้อ กําหนดและเงื$อ นไขเกี$ย วกับ การให้บ ริก ารด้านการเงิน
ข้อ กําหนดและเงื$อ นไขฉบับ นี2 ทําขึน7 เมื(อวันที(
โดยและระหว่าง
(1)
บริษัท หลัก ทรัพ ย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ซึง( มีสาํ นักงานจดทะเบียนตัง7 อยูท่ ี( 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ (ชัน7 14, 15, 16)
ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ซึง( ต่อไปในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนีเ7 รียกว่า “บริษัท ฯ”) ฝ่ ายหนึ(ง
กับ
ซึง( มีที(อยูอ่ ยูท่ ี(

(2)

(ซึง( ต่อไปในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับ
นีเ7 รียกว่า “ลูก ค้า”) อีกฝ่ ายหนึ(ง
คูส่ ญ
ั ญาทัง7 สองฝ่ ายได้ตกลงกันดังต่อไปนี 7
1.
ข้อ ความเบือ2 งต้น
1.1 ข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนีท7 าํ ขึน7 เพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้าที( ข้อรับรอง ข้อปฏิบตั ิตา่ งๆ โดยทั(วไปที(เกี(ยวข้องกับธุรกรรม
ต่างๆ ที(ลกู ค้าได้เข้าทํา หรือจะได้เข้าทํากับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรมที(เกี(ยวข้อง
1.2 ข้อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี( ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท และเอกสารอื(นใดที(เกี( ยวข้องถื อเป็ นส่วนหนึ(งของข้อกําหนดและ
เงื(อนไขฉบับนี 7
2.
คําจํากัด ความและการตีค วาม
2.1 คําดังต่อไปนี 7 หากไม่ได้นิยามไว้เป็ นการเฉพาะ หรือมิได้นิยามไว้ในข้อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท
เป็ นการเฉพาะ ให้มีความหมายตามที(ได้นิยามไว้ดงั ต่อไปนี 7
(ก) “กฎหมาย” หมายถึง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. สัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
หนังสือเวียนหรือคําสั(งที(ออกโดย ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
สัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า หน่วยงานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักหักบัญชี ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ สมาคม
บริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมตลาดตราสารหนีไ7 ทย สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค กรมสรรพากร หรือ
สมาคมที(เกี( ยวข้องกับธุรกิ จหลักทรัพย์ รวมตลอดจนกฎหมายและระเบียบอื(นใดที(อาจเกี( ยวข้องกับการลงทุน การ
ส่งออก/นํา เข้า เงิ น หรือทรัพย์สิ นลงทุน การป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น หรือเรื(องอื( น ๆ รวมถึ ง กฎ คํา สั(ง
ประกาศ (ไม่วา่ จะมีผลเป็ นกฎหมายหรือไม่) ที(ออกโดยรัฐบาล ราชการ หรือหน่วยงานที(มีอาํ นาจตามกฎหมาย (ทัง7 ใน
และต่างประเทศ) ที(ใช้บงั คับอยูใ่ นขณะที(เข้าทําข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 หรือที(จะได้แก้ไขเพิ(มเติมต่อไป
(ข) “การทําธุ ร กรรมผ่านระบบอิน เทอร์เ น็ต ” หมายถึง การซือ7 ขาย การเปิ ดบัญชี การส่งและรับคําสั(ง หรือธุรกรรมอื(น
ใดที(เกี(ยวข้องกับการให้บริการด้านการเงินที(กระทําผ่านระบบที(มีลกั ษณะดังต่อไปนี 7
(1) มีการเชื(อมผ่านระบบเครือข่ายทั(วไป (Public Network)
(2) มีผใู้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) (ISP) ที(ให้บริการเป็ นการทั(วไป (Public Service) และ
(3) มีระบบคอมพิวเตอร์ที(ใช้ในการรับหรือส่งคําสั(งซือ7 ขายผ่านอินเทอร์เน็ต (Order Management) แยกต่างหากจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ที(ใช้ในการรับหรือส่งคําสั(งซือ7 ขายผ่านเจ้าหน้าที(รบั อนุญาตของบริษัทฯ (Broker Front Office)
หรือการซือ7 ขายผ่านอินเทอร์เน็ ตในลักษณะอื(นใด และ/หรือ วิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ใดๆ ที(ตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือ ตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า และ/หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน กําหนดให้เป็ นการซือ7 ขายผ่านอินเทอร์เน็ต
(ค) “ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ง) “คณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน ” หมายถึง คณะกรรมการกํากับตลาดทุนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
(จ) “ชื$อ ผู้ใ ช้บ ริก าร” (Username) หมายถึง กลุ่มตัวอักษร และ/หรือตัวเลขที(กาํ หนดขึน7 โดยบริษัทฯ ซึ(งได้ตกลงกับลูกค้า
ว่า เป็ น สัญ ลัก ษณ์แ สดงการเข้า มาในระบบของบริษั ท ฯ โดยลูก ค้า ซึ(งจะต้องใช้ชื(อผู้ใ ช้บ ริก ารร่ว มกับ รหัส ผ่ า น
(Password)
ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 1/77

(ฉ)
(ช)

(ซ)

(ฌ)
(ญ)
(ฎ)
(ฏ)
(ฐ)
(ฑ)
(ฒ)
(ณ)

(ด)

(ต)

(ถ)
(ท)

(ธ)
(น)

“ตลาดหลั ก ทรั พ ย์” หมายถึ ง ตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูน ย์ซือ7 ขายหลัก ทรัพย์ ศูน ย์ซือ7 ขายหลักทรัพย์
ล่วงหน้า และแหล่งกลางในการซือ7 ขายหลักทรัพย์อื(นๆ ทัง7 ในและต่างประเทศ
“ตลาดสัญ ญาซือ2 ขายล่ว งหน้า” หมายถึง บริษัท ตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ศูนย์
ซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า หรืออนุพันธ์ และแหล่งกลางในการซื อ7 ขายสัญ ญาซื อ7 ขายล่วงหน้า อื(นๆ ทัง7 ในและ
ต่างประเทศ
“ธุ ร กรรม” หมายถึง การซือ7 ขายหลักทรัพย์ และ/หรือการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า และ/หรือการกูย้ ืมเงินเพื(อซือ7
หลักทรัพย์ (Credit Balance) และ/หรือการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือการซือ7 ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ และ/
หรือการซือ7 ขายหลักทรัพย์ที(จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ และ/หรือการซือ7 ขายหน่วยลงทุน และ/หรือการซือ7 ขาย
ตราสารหนี 7 และ/หรือการให้บริการออกแบบการลงทุน Yuanta Wealth รวมถึงธุรกรรมอื(นๆ ซึ(งบริษัทฯ ได้กาํ หนด
เพิ(มเติมเพื(อให้ใช้บังคับตามข้อตกลงและเงื(อนไขฉบับนี 7 และข้อตกลงและเงื(อนไขเฉพาะตามข้อกําหนดเพิ(มเติมที(
เกี(ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทดังกล่าว
“บัญชีข องบริษัท เพื$อ ลูก ค้า” หมายถึง บัญชีเงินฝากตามข้อ 3.2 (ข)
“บัญชีเ พื$อ การทําธุ ร กรรม” หมายถึง บัญชีซือ7 ขายหลักทรัพย์ บัญชีซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า หรือบัญชีอื(นใดที(
ลูกค้าเปิ ดไว้กบั บริษัทฯ อันเกี(ยวเนื(องกับการทําธุรกรรมของลูกค้า เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็ นการเฉพาะ
“บัญชีธ นาคารเพื$อ ตัด บัญชีอ ัต โนมัต ิก ับ บริษัท ” หมายถึง บัญชีเงินฝากตามข้อ 3.2 (ค)
“บริษัท ฯ” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
“พ.ร.บ. ธุร กรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์” หมายถึง พระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ
ตามที(ได้มีการแก้ไขเพิ(มเติมเป็ นครัง7 คราว
“พ.ร.บ. สัญ ญาซือ2 ขายล่ว งหน้า” หมายถึง พระราชบัญญัติสญ
ั ญาซือ7 ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที(ได้มีการแก้ไข
เพิ(มเติมเป็ นครัง7 คราว
“พ.ร.บ. หลัก ทรัพ ย์ฯ ” หมายถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามที(ได้มีการแก้ไข
เพิ(มเติมเป็ นครัง7 คราว
“รหัส ประจําตัว ” (PIN ID) หมายถึง กลุ่มตัวเลขที(บริษัทฯ ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือกลุ่มตัวเลขที(กาํ หนดขึน7 โดย
ลูก ค้า ในภายหลัง โดยที( ลูก ค้าและบริษัท ฯ ตกลงร่ว มกัน ว่าจะเป็ นเครื(องบ่งชี ใ7 นการทํา รายการของลูก ค้า ภายใต้
ข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7
“รหัส ผ่าน” (Password) หมายถึง กลุม่ ตัวอักษร และ/หรือตัวเลขที(กาํ หนดขึน7 โดยลูกค้า ซึง( ได้ตกลงร่วมกันกับบริษัทฯ
ว่ า เป็ นสัญ ลัก ษณ์แ สดงการเข้า มาในระบบของบริ ษั ท ฯ โดยลูก ค้า ซึ( ง จะต้อ งใช้ร หัส ผ่ า นร่ว มกั บ ชื( อ ผู้ใ ช้บ ริก าร
(Username)
“ลูก ค้า” หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล บริษัท ห้างหุน้ ส่วน หรือนิติบุคคล และในกรณีที(ลกู ค้าประกอบด้วยกลุม่ บุคคล
มากกว่าหนึ(งรายขึน7 ไป คําว่า “ลูกค้า” ให้หมายรวมถึงบุคคลใดบุคคลหนึ(งหรือทัง7 หมดของกลุ่มบุคคลนัน7 แล้วแต่กรณี
และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ(งลูกค้ามอบหมายหรือยินยอมให้กระทําการซือ7 หรือขายหลักทรัพย์หรือการอื(นใด
ตามข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนีแ7 ทนหรือในนามของลูกค้าด้วย
“วัน ทําการ” หมายถึง วันที(ธนาคารพาณิชย์เปิ ดทําการโดยทั(วไปในกรุ งเทพมหานคร ซึ(งมิใช่วนั เสาร์หรือวันอาทิตย์
หรือวันที(ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็ นวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์
“วงเงิน การทํา ธุ ร กรรม” หมายถึง มูลค่าวงเงินที(กาํ หนดไว้โดยดุลพินิจของบริษัทฯ ในการที(จะอนุญาตให้ลูกค้า
สามารถก่อหนีแ7 ละภาระผูกพันใดๆ กับบริษัทฯ ได้ สําหรับการทําธุรกรรมแต่ละประเภทและการทําธุรกรรมโดยรวม
ทัง7 หมด โดยวงเงินการทําธุรกรรมของธุรกรรมแต่ละประเภทอาจมีการกําหนดให้แตกต่างกันได้
“เว็บ ไซต์” (Website) หมายถึง Website ของบริษัทฯ ภายใต้โดเมนเนม www.yuanta.co.th และ/หรือโดเมนเนมอื(นที(
อาจจะมีการเพิ(มเติมหรือเปลี(ยนแปลงในอนาคต
“ศูน ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์” หมายถึง บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือบุคคล นิติบุคคล
หรือองค์กรอื(นใดซึ(งได้รบั อนุญาตตามกฎหมายให้เป็ นศูนย์กลางในการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ รวมทัง7
บริการที(เกี(ยวข้องเพื(อประโยชน์ในการหักบัญชีหลักทรัพย์และให้บริการอื(นๆ ที(เกี(ยวข้องทัง7 ในและต่างประเทศ
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(บ) “สมาคมทีเ$ กี$ย วข้อ งกับ ธุ ร กิจ หลัก ทรัพ ย์” หมายถึง สมาคมอื(นใดที(เกี(ยวเนื(องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญา
ซือ7 ขายล่วงหน้า ซึ(งทําหน้าที(หลักในการเป็ นองค์กรกํากับดูแลสมาชิก (Self-Regulatory Organization/ SRO) ทัง7 ใน
และต่างประเทศ
(ป) “สํานัก งาน ก.ล.ต.” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ผ) “สํานัก หัก บัญชี” หมายถึง บริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือบุคคล นิติบคุ คล หรือองค์กรอื(นใดซึ(ง
ได้รบั อนุญาตตามกฎหมายให้เป็ นศูนย์กลางการชําระราคา รวมทัง7 บริการที(เกี(ยวข้องเพื(อประโยชน์ในการชําระราคา
และให้บริการอื(นๆ ที(เกี(ยวข้องทัง7 ในและต่างประเทศ
(ฝ) “หน่วยงานกํากับ ดูแ ลต่างประเทศ” หมายถึง หน่วยงานที(มีอาํ นาจหน้าที(ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื(นใดในทํานองเดียวกันที(เกี(ยวข้องกับตลาดทุนของต่างประเทศ
(พ) “เหตุสุด วิส ัย ” หมายถึง เหตุสดุ วิสยั ตามที(ได้กาํ หนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฟ) “เหตุแ ห่งการผิด นัด ” หมายถึงเหตุตามที(กาํ หนดในข้อ 11
(ภ) “เอกสารธุ ร กรรม” หมายถึง เอกสารเปิ ดบัญชีลกู ค้า ข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 ข้อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้องกับ
ธุรกรรมแต่ละประเภท สัญญาจํานํา คู่มือนักลงทุน เอกสารชีแ7 จง เอกสารเปิ ดเผยความเสี(ยง แบบคําขอเปิ ดบัญชี/ใช้
บริการ รวมทัง7 เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ที(เกี(ยวข้องกับธุรกรรมทัง7 หมด
(ม) “เอกสารรายงาน” หมายถึง ใบยืนยันการซือ7 ขายหลักทรัพย์ และ/หรือ เอกสารยืนยันการซือ7 ขายสัญญาซื อ7 ขาย
ล่วงหน้า และ/หรือหนังสือยืนยันการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือเอกสารยืนยันการทําธุรกรรมอื(นใด และ/หรือ
รายงานการลงทุนประจําเดือน (Monthly Statement) รวมถึงข้อมูล รายงาน และเอกสารอื(นใด
2.2 เว้นแต่จะได้นิยามเป็ นอย่างอื(นโดยชัดแจ้งในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 หรือปรากฏเจตนารมย์เป็ นอย่างอื(น ให้ถอ้ ยคํา
ทัง7 หมดในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนีม7 ีความหมายตามที(ได้นิยามไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้อง ในกรณีที(คาํ
นิยามตามที(กาํ หนดในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนีข7 ัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้อง ให้คาํ
นิยามตามที(กาํ หนดไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้องมีผลใช้บงั คับ
2.3 การอ้า งถึ งกฎหมายหรือบทบัญ ญัติ ของกฎหมายใด ให้ห มายความรวมถึ งการแก้ไ ขหรือการตรากฎหมายขึ น7 ใหม่ หรือ
บทบัญญัติกฎหมายที(ออกและใช้มีผลบังคับใช้แ ทนกฎหมายนั7นๆ รวมทัง7 กฎเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆ ที(ออกภายใต้
กฎหมายนัน7
2.4 หัวข้อที(กาํ หนดไว้ในข้อกําหนดและเงื( อนไขฉบับนี 7 เพื(อประโยชน์ในการอ้างอิงเท่านั7น ไม่มีผลต่อการตีความข้อความใน
ข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนีแ7 ต่อย่างใด
2.5 ในกรณี ที(ลูก ค้า เป็ นกลุ่มบุค คลมากกว่า หนึ(งบุค คลขึน7 ไป โดยการเปิ ด บัญชี ร่วมเพื( อการทํา ธุรกรรมกับ บริษัทฯ บุค คล
ดังกล่าวจะถื อเป็ นลูก หนี ร7 ่ว ม โดยจะต้องรับผิ ด ร่ว มกัน และแทนกันภายใต้ข้อกํา หนดเงื(อนไขของข้อกําหนดและเงื( อนไข
ฉบับ นี 7
เอกสารธุร กรรม
3.1 การใช้บ ังคับ เอกสารธุร กรรม
(ก) ลูกค้าตกลงว่าข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนีจ7 ะใช้บงั คับกับธุรกรรมทุกประเภทที(ลกู ค้าได้เข้าทํากับบริษัทฯ (ไม่ว่าจะ
เป็ นธุรกรรมที(ได้เข้าทําในวันที(ของข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 หรือในภายหน้า) ในกรณีที(ลกู ค้าเข้าทําหรือมีคาํ สั(งให้
บริษัทฯ เข้าทําธุรกรรมใดๆ เพิ(มเติม ลูกค้าตกลงว่า ลูกค้ายินยอมผูกพันในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 รวมถึง
ข้อกําหนดเฉพาะที(กาํ หนดเงื(อนไขเพิ(มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทนัน7 ๆ โดยลูกค้าไม่จาํ เป็ นต้องเข้าทําหรือลงนาม
ในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 หรือเอกสารใดๆ เพิ(มเติมอีก อย่างไรก็ดี เพื(อเป็ นหลักฐานการยืนยันธุรกรรม บริษัทฯ
อาจกําหนดให้ลกู ค้าเข้าทําหรือลงนามเอกสารยืนยันธุรกรรมดังกล่าว ก่อนหรือในภายหลังการเข้าทําหรือการมีคาํ สั(ง
ให้บริษัทฯ เข้าทําธุรกรรมได้
(ข) ลู ก ค้ า ตกลงว่ า ลู ก ค้ า ยอมผู ก พั น ตามข้ อ กํา หนดและเงื$อ นไขฉบั บ นี2 รวมถึ ง ข้ อ กํา หนดเพิ$ ม เติ ม สํา หรั บ
ธุ ร กรรมแต่ล ะประเภทตามที$ไ ด้ก ํา หนดแนบท้ายข้ อ กํา หนดและเงื$อ นไขฉบับ นี2 โดยข้อ กําหนดเพิ$ม เติ ม
สําหรับ ธุ ร กรรมแต่ล ะประเภทจะใช้บ ัง คับ กับ ลูก ค้าเฉพาะในกรณี ท ี$ (ก) ลูก ค้าได้ม ีก ารตกลงเข้าทําและ/
หรือ เข้าทําธุ ร กรรมที$เ กี$ย วข้อ งดัง กล่าวด้ว ยวิธ ี ก ารที$ก ําหนดในข้อ กําหนดเพิ$ม เติม สําหรับ ธุ ร กรรมแต่ล ะ
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ประเภท หรือ ตามที$บ ริษัท ฯ กําหนด และ (ข) บริษัท ฯ ตอบรับ การให้บ ริก ารแก่ล ูก ค้าไม่ว่าจะในรู ป แบบที$
เป็ นลายลั ก ษณ์อ ั ก ษรหรื อ ไม่ ก ็ ต าม ทั2ง นี2 หากมี ก ารกํา หนดข้ อ กํา หนดเพิ$ ม เติ ม ที$เ กี$ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กรรม
ประเภทอื$ น เพิ$ ม เติ ม นอกเหนื อ จากที$ไ ด้ ร ะบุ ห รื อ รวมไว้ ใ นข้ อ กํา หนดแ ละเงื$ อ นไขฉบั บ นี2 ข้ อ กํา หนด
เพิ$ม เติม ดังกล่าวจะใช้บ ังคับ กับ ลูก ค้าเฉพาะในกรณีท ี$ล ูก ค้าได้ม ีก ารเข้าทําธุ ร กรรมเพิ$ม เติม ดังกล่าวนั2น กับ
บริษัท ฯ
บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ ใ นการปฏิเ สธการให้บ ริก ารธุ ร กรรมทั2ง หมดหรือ บางประเภท หากบริษัท ฯ เห็น ว่า
ลูก ค้าไม่ม ีค วามเหมาะสมเพีย งพอในการทําธุ ร กรรม หรือ การให้บ ริก ารของบริษัท ฯ อาจขัด หรือ แย้ง ต่อ
กฎหมาย หรือ ด้ว ยเหตุอ ื$น ใดแล้ว แต่ด ุล พิน ิจ ของบริษัท ฯ โดยลูก ค้าไม่ม ีส ิท ธิใ นการเรีย กร้อ งให้บ ริษัท ฯ รับ
ผิด ต่อ ความเสีย หายใดๆ อัน เกิด จากการปฏิเ สธการให้บ ริก ารของบริษัท ฯ เว้น แต่ก รณีท ี$เ กิด ขึน2 โดยการจง
ใจหรือ ประมาทเลิน เล่อ ของบริษัท ฯ กรรมการ พนัก งาน ตัวแทนหรือ ผู้แ ทนของบริษัท ฯ
(ค) ลูกค้าตกลงว่า ข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 ข้อกําหนดและเงื(อนไขเพิ(มเติมสําหรับธุรกรรมแต่ละประเภททัง7 หมด (ไม่
ว่าจะได้ระบุไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 หรือที(จะได้เพิ(มเติมในภายหน้า) เอกสารเปิ ดบัญชี รวมทัง7 เอกสาร
แบบฟอร์มต่างๆ ที(เกี(ยวข้องกับธุรกรรมทัง7 หมด จะถือรวมเป็ นสัญญาเดียวกันโดยจะระบุรวมเรียกภายใต้คาํ นิยามว่า
“เอกสารธุร กรรม”
(ง) ในการเข้า ทํา ธุร กรรมระหว่า งคู่สัญ ญานั7น เมื( อ ได้มี ก ารตกลงและยืน ยัน จากคู่ส ัญ ญาทัง7 สองฝ่ ายว่า จะเข้า ทํา
ธุ ร กรรมดัง กล่า ว (ไม่ว ่า การตกลงและยื น ยัน ดัง กล่า วจะทํา เป็ น ลายลัก ษณ์อ ัก ษร กระทํา ผ่ า นทางระบบ
อิ น เทอร์เน็ ต ทางโทรศัพท์ หรือในรู ป แบบอื( น ใดตามที( บริษัทฯ กํา หนด) จะถื อว่า ธุ รกรรมดังกล่าวนั7น มี ผลผูกพัน
คู่สัญ ญาทันที ที( ได้มีก ารตกลงและยื น ยัน ดังกล่า ว และบริษั ทฯ มี สิ ท ธิ ยึด ถื อและดํา เนิ น การตามคําสั(งหรือความ
ตกลงและยืน ยัน ที( ไ ด้ร ับ จากลูก ค้า ตามที(บ ริษั ท ฯ เห็ น สมควร แม้ว ่า ในเวลาที(ไ ด้ยื น ยัน และตกลงดัง กล่า วนั7น
ลูก ค้า อาจยังมิ ได้ลงนามในเอกสารใดๆ ภายใต้เอกสารธุ รกรรม และแบบฟอร์มต่า งๆ ที( เกี( ย วกับ ธุ รกรรมก็ ต าม
(จ) ในกรณี ที( ข ้อความในข้อกํา หนดและเงื( อนไขฉบับ นี ข7 ัด แย้งกับ ข้อความในข้อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้องกับธุรกรรม
ที(ลกู ค้าเข้าทํา ให้ข อ้ ความที(กาํ หนดในข้อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้องกับธุรกรรมที(ลกู ค้าเข้าทํานั7น ใช้บังคับ ทั7ง นี ใ7 ห้
ใช้บ ัง คับ เพี ย งเท่า ที(เ กี( ย วข้อ งกับ เฉพาะธุร กรรมที(ล ูก ค้า เข้า ทํา นั7น อย่า งไรก็ ดี เ พื( อ มิ ใ ห้เกิ ด ข้อ โต้แ ย้ง ในกรณี ท(ี
ข้อ ความใดในข้อ กํา หนดและเงื( อนไขฉบับ นี เ7 ป็ น การขยายหรือ เพิ( มเติม ข้อ ตกลงในข้อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้อง
กับธุรกรรมแต่ละประเภท หรือ ข้อตกลงใดในข้อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทเป็ น การขยาย
หรือเพิ( มเติ มข้อตกลงในข้อกํา หนดและเงื( อนไขฉบับ นี 7 กรณี ดังกล่า วไม่ถื อว่า ข้อตกลงนั7น ขัด กัน
(ฉ) ในกรณี ที( ล ูก ค้า ได้เ ข้า ทํา หรือ ลงนามในสัญ ญา แบบฟอร์ม หรือ ข้อ กํา หนดและเงื( อ นไขใดๆ เกี( ย วกับ การ
ให้บ ริก ารด้า นการเงิ น หรือ ธุ ร กรรมใดๆ ก่ อ นที( จ ะเข้า ทํา และลงนามในข้อ กํา หนดและเงื(อ นไขฉบับ นี 7 รวมทัง7
เอกสารธุ รกรรมที(เกี( ยวข้อง ให้ถื อว่า ข้อกําหนดและเงื( อนไขฉบับนี 7 รวมทั7งเอกสารธุรกรรมที(เกี( ยวข้อง เป็ น ความ
ตกลงทัง7 หมดระหว่า งลูก ค้า และบริษัท ฯ และให้ใ ช้บังคับ แทนข้อตกลงและความตกลงใดๆ ระหว่า งลูก ค้า และ
บริษั ท ฯ ที( มีขึ น7 ก่ อนหน้า นี ท7 ี( เกี( ย วข้อง หรือเกี( ย วกับ การให้บ ริก ารด้า นการเงิ น หรือธุ รกรรมที( เกี( ย วข้อง
การเปิ ดบัญชีเ พื$อ การทําธุร กรรม
(ก) เพื(อการดําเนินการในการทําธุรกรรมภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี 7 ลูกค้าตก
ลงกรอกแบบฟอร์มและลงนามในเอกสารเปิ ดบัญชีล ูก ค้า หนังสือมอบอํานาจ หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร และเอกสารที(เกี(ยวข้องอื(นๆ ตามแบบที(บริษัทฯ กําหนด รวมถึงส่งมอบเอกสารประกอบอื(นๆ ตามที(บริษัทฯ
ร้องขอ ซึ(งรวมถือเป็ นส่วนหนึ(งของ “เอกสารธุ ร กรรม” ให้ครบถ้วน และเมื(อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารธุรกรรม
และตกลงเปิ ดบัญชีให้ลกู ค้าแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ลกู ค้าทราบพร้อมจัดส่งเลขที(บญ
ั ชีเพื(อใช้ในการทําธุรกรรมของ
ลูกค้าภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื( อนไขเกี( ยวกับการให้บ ริก ารด้า นการเงินฉบับนี 7 รวมถึงเอกสารธุ รกรรมที( เกี( ย วข้อง
ทัง7 หมด (ซึง( ต่อไปนีเ7 รียกว่า “บัญชีเ พื$อ การทําธุร กรรม”)
ลูกค้าได้อ่านและรับทราบการชีแ7 จงจากพนักงานบริษัทฯ ถึงกฎหมาย ข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการ
ด้านการเงิน รวมทัง7 เอกสารธุรกรรมอื(นๆ ที(เกี(ยวข้องทัง7 หมดเป็ นอย่างดีแล้วและตกลงปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
(ข) ลูกค้าตกลงที(จะโอนเงินสดของลูกค้ามายังบริษัทฯ ในบัญชีเงินฝากที(อยูใ่ นชื(อของบริษัทฯ เพื(อลูกค้าหรือบัญชีอื(นของ
บริษัทฯ ตามรายละเอียดของชื(อและหมายเลขบัญชีที(บริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกค้า (ซึ(งต่อไปนี จ7 ะเรียกว่า “บั ญ ชี ข อง
ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 4/77
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บริษัท เพื$อ ลูก ค้า”) ตามจํานวน วิธีการ และภายในระยะเวลาที(บริษัทฯ กําหนด ไม่วา่ จะเป็ นการนําฝากเพื(อเปิ ดบัญชี
หรือเป็ นการนําฝากเพิ(มเติมครัง7 ใดๆ รวมถึงเงินฝากเพิ(มที(มาจากเงินที(ได้รบั จากการขายหลักทรัพย์ หรือเงินอื(นๆ (ซึ(ง
รวมถึงดอกเบีย7 ที(บริษัทฯ ได้รบั จากเงินที(ลกู ค้านํามาฝากหรือมอบไว้กับบริษัทฯ ดังกล่าวด้วย) รายละเอียดปรากฏ
ตามหลักฐานการรับเงินซึง( บริษัทฯ ได้ออกให้แก่ลกู ค้าเป็ นคราวๆ ไป
(ค) ลูก ค้า ตกลงให้มีบัญชี เงิ น ฝากธนาคารที( อยู่ในชื( อของลูกค้าตามรายละเอี ย ดของชื( อและหมายเลขบัญ ชี เงินฝาก
ธนาคารที(ลกู ค้าได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ ซึ(งลูกค้าได้ทาํ หนังสือยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝากมอบไว้ให้แก่ธนาคารหรือทํา
วิธีการอื(นใดเพื(อยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว และดํารงเงินฝาก ให้เพียงพอต่อการชําระหนีส7 ิน
ที(มีอยูก่ บั บริษัทฯ (ซึง( ต่อไปนีจ7 ะเรียกว่า “บัญ ชีธ นาคารเพื$อ ตัด บัญชีอ ัต โนมัต ิก ับ บริษัท ”) ตามวิธีการ และภายใน
ระยะเวลาที(บริษัทฯ กําหนด และโดยที(ลกู ค้าและบริษัทฯ หรือฝ่ ายหนึ(งฝ่ ายใดมีภาระผูกพันในการชําระหนีแ7 ละ/หรือ
ภาระผูกพันต่อกันตามข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงินหรือสัญญาหรือบัญชีอื(นใดที(ลกู ค้าทํา
หรือมี อยู่กับ บริษั ท ฯ ลูก ค้า และบริษัท ฯ ต่า งตกลงยิ น ยอมให้ธ นาคารที( ลูก ค้า แจ้งไว้ต่อบริษัท ฯ หัก เงิ น จากบัญชี
ธนาคารเพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติกับบริษัทดังกล่าวได้โดยถื อว่าเป็ นวิธีการชําระหนีแ7 ละ/หรือภาระผูกพันของลูกค้าต่อ
บริษัทฯ หรือของบริษัทฯ ต่อลูกค้าโดยชอบตามข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน โดยคูส่ ญ
ั ญา
ทุก ฝ่ ายต่า งทราบหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และข้อกํา หนดต่างๆ ที( ธ นาคารกํา หนดไว้โดยชัด เจนแล้ว ทั7งนี 7 ไม่ตัด สิ ทธิ
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ(งฝ่ ายใดที(จะชําระหนีโ7 ดยวิธีอื(น
ในกรณีที(บริษัทฯ ต้องทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการหักเงิน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินจากบัญชีธนาคาร
เพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติกับบริษัท และ/หรือหักจากเงินที(บริษัทฯ จะต้องนําเข้าบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติกับ
บริษัท หรือชําระโดยวิธีอื(นตามที(บริษัทฯ จะเป็ นผูก้ าํ หนด ทัง7 นี 7 ให้ถือว่าเงินที(ลกู ค้าได้รบั เมื(อรวมกับค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที(บริษัทฯ ได้หกั ไว้เป็ นเงินที(ลกู ค้าได้รบั ไว้เต็มจํานวน หรือให้ถือว่าเงินที(หกั จากบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชี
อัตโนมัติกับบริษัทเข้าบัญชีบริษัทฯ เมื(อหักค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที(ลกู ค้าต้องชําระแล้วนั7น เป็ นจํานวนเงินที(
บริษัทฯ ได้รบั ชําระหนี 7 แล้วแต่กรณี
(ง) บริษัทฯ มีสิทธิ ใช้ดุลพินิจในการตกลงหรือปฏิเสธการเปิ ดบัญชีเพื(อการทําธุรกรรมให้กับลูกค้าและในการกําหนด
จํานวนและประเภทบัญชีเพื(อการทําธุรกรรมของลูกค้าโดยไม่ตอ้ งแจ้งเหตุผลให้ลกู ค้าทราบ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดลุ พินิจ
(แต่ไม่มีขอ้ ผูกพัน) ที(จะทําการเปลี(ยนแปลงจํานวนและประเภทบัญชีเพื(อการทําธุรกรรมของลูกค้า
วงเงิน การทําธุร กรรม
เพื(อการทําธุรกรรมภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื(อนไขเกี( ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี 7 รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมของ
ธุรกรรมแต่ละประเภท บริษัทฯ จะกําหนดวงเงินการทําธุรกรรมให้กับลูกค้า โดยลูกค้าจะดําเนิ นการทําธุรกรรมได้ภายใน
วงเงินการทําธุรกรรมที(บริษัทฯ เป็ นผูก้ าํ หนดโดยดุลพินิจของบริษัทฯ ทัง7 นี 7 บริษัทฯ มีสิทธิ เปลี(ยนแปลงวงเงินการทําธุรกรรม
ดังกล่าวได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องบอกกล่าวแก่ลกู ค้า
การกําหนดวงเงินการทําธุรกรรมข้า งต้น มิให้ถือเป็ นการจํากัดความรับผิดของลูกค้าที(เกิดขึน7 จริงภายใต้หรือเกี( ยวเนื( องกับ
ข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี 7 รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท
การใช้ส ิท ธิห กั กลบลบหนีใ2 ดๆ ภายใต้เ อกสารธุร กรรม
คู่สัญ ญามี สิ ท ธิ หัก กลบลบหนี 7 สํา หรับ หนี ท7 ุก ประเภทที( ถึ งกํา หนดชํา ระภายใต้เอกสารธุรกรรมเพื( อชํา ระหนี ใ7 ดๆ ภายใต้
เอกสารธุ รกรรมทั7งหมด ทั7ง นี 7 ไม่ว่า หนี ร7 ะหว่า งคู่สัญ ญาดัง กล่า วจะต้องทํา การชํา ระ ณ สถานที( หรือ ด้ว ยเงิน สกุล ใดๆ
ในกรณี ที( ห นี ร7 ะหว่า งคู่สัญ ญาต้องชํา ระเป็ น เงิ น สกุลต่า งกัน บริษั ท ฯ อาจทํา การหัก กลบลบหนี โ7 ดยเปลี( ยนสกุล เงิ น ของ
หนี ใ7 ดหนี ห7 นึ( งดัง กล่า วให้เ ป็ น สกุล เงิน เดีย วกับ หนี อ7 ี ก รายโดยใช้อัต ราตลาดที(ใ ช้ท างธุ รกิ จตามปกติ และในกรณี ที(เกิ ด
เหตุแ ห่ง การผิ ด นัด ภายใต้เ อกสารธุ ร กรรม คู่ส ัญ ญาตกลงให้ห นี ข7 องคู่ส ัญ ญาที( มี ต ่อ กัน ถึ ง กํา หนดชํา ระทัน ที และ
คู่สัญ ญามี สิ ท ธิ หัก กลบลบหนี ส7 าํ หรับ หนี ด7 ังกล่า วได้โดยทัน ที
เมื( อ คู่ส ัญ ญาดํา เนิ น การหัก กลบลบหนี แ7 ล้ว หากคู่ส ัญ ญาทัง7 สองฝ่ ายมี ห น้า ที(ต อ้ งชํา ระเงิ น จํา นวนใดๆ ให้แ ก่ กัน ตาม
เอกสารธุ รกรรม ให้จาํ นวนเงิน ที( ตอ้ งชํา ระต่อ กัน นั7น ถื อ ว่า ได้รบั การชํา ระและปลดภาระหนี ส7 ิน ในการชํา ระเงิน ระหว่า ง
กัน โดยการหัก กลบลบหนี ด7 ังกล่า ว และให้คู่สัญ ญาที( มีห น้าที( ชาํ ระเงิ นในจํา นวนที( เหลือ ชํา ระเพี ย งจํา นวนเงิ น สุท ธิ ที( พึง
ต้องชํา ระต่อคู่สัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ( ง เว้น แต่คู่สัญ ญาทั7งสองฝ่ ายจะตกลงกัน เป็ น อย่า งอื( น
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4.

ทั7ง นี 7 ข้อ 3.4 นี ไ7 ม่ใ ช้บ ัง คับ กับ กรณี ที(ล ูก ค้า มี คาํ สั(ง ให้บ ริษั ท ฯ ซื อ7 หลัก ทรัพ ย์แ ละขายหลัก ทรัพ ย์นั7น โดยที( ยัง มิ ไ ด้ชาํ ระ
ราคาค่า ซื อ7 หลัก ทรัพย์นั7น โดยลูก ค้า จะต้อ งชํา ระราคาค่า ซื อ7 หลัก ทรัพ ย์ก่ อน บริษั ท ฯ จึง จะชํา ระเงิน ค่า ขายหลัก ทรัพย์
ให้แ ก่ ลูก ค้า
3.5 การใช้ส ิท ธิบ ังคับ หลัก ประกัน สําหรับ หนีส2 ิน ทัง2 หมดของลูก ค้าภายใต้เ อกสารธุร กรรม
ตราบเท่าที(กฎหมายอนุญาตให้กระทําได้ ภายใต้ขอ้ ตกลงเกี(ยวกับหลักประกันที(กาํ หนดในข้อ 8 (หลักประกัน) ของข้อกําหนด
และเงื(อนไขฉบับนี 7 คู่สญ
ั ญาตกลงว่าหลักประกัน (รวมทัง7 หลักทรัพย์ เงินสด หรือทรัพย์สินอื(นใด) ที(บริษัทฯ กําหนดให้นาํ มา
วางเพื(อเป็ นประกันการซือ7 ขาย และ/หรือการชําระหนีส7 าํ หรับการทําธุรกรรมใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรมใดๆ ให้แก่บริษัทฯ นัน7
ให้หลักประกันดังกล่าวถือเป็ นหลักประกันการซือ7 ขาย และ/หรือการชําระหนีข7 องลูกค้าสําหรับหนีส7 ินทุกประเภทของลูกค้า
ภายใต้เอกสารธุรกรรมที(เกี(ยวข้องทัง7 หมด รวมถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่านายหน้า ค่าภาษี อากร ดอกเบีย7 เงินทดรองจ่าย ค่า
ดําเนินการ ตลอดจนค่าอุปกรณ์แห่งหนี 7 และค่าเสียหายทัง7 ปวงที(ลกู ค้าต้องรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็ นภายใต้บัญชี
ตามข้อตกลงแห่งเอกสารธุรกรรมใดๆ และ/หรือสัญญา หรือบัญชีอื(นใดที(ลูกค้าทําหรือมีอยู่กับบริษัท ฯ และให้บริษัทฯ
สามารถดําเนินการเกี(ยวกับหลักประกันดังกล่าวตามเงื(อนไขที(กาํ หนดในข้อ h
คํารับ รองและคํายืน ยัน
4.1 ลูก ค้า มี ค วามรู แ้ ละความเข้า ใจเกี( ย วกับ กฎหมาย หลัก เกณฑ์ เงื( อนไข และประเพณี ป ฏิ บัติ ใ นการทําธุ รกรรมใดๆ ตาม
ข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 ตามที( สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หน่วยงานกํากับดูแลต่างประเทศ และ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชีและ/หรือหน่วยงาน องค์กร สมาคม
ที( เ กี( ย วข้อ งกั บ ธุ ร กิ จ หลัก ทรัพ ย์ และ/หรื อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์อื( น ใด และหน่ ว ยงานที( ก าํ กับ ดูแ ลอื( น ใดของรัฐ (ทั7ง ในและ
ต่างประเทศที(เกี( ยวข้อง) เช่น หน่วยงานที(ทาํ หน้าที(ดูแลตนเองและสมาชิก (Self-Regulatory Organization) กําหนดเป็ น
อย่างดี และลูกค้าจะดําเนินการใดๆ ด้วยความซื(อสัตย์สจุ ริตตามปกติวิสยั ของนักลงทุนทั(วไปที(ควรกระทํา ไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อระบบของการทําธุรกรรมแต่ละประเภทไม่วา่ กรณีใดๆ ไม่อาศัยช่องทางหรือเหตุการณ์อนั ผิดปกติวิสยั ที(ควรจะเป็ น
หรือความบกพร่องของระบบเพื(อหาประโยชน์สว่ นตน (รวมเรียกว่า “พฤติก รรมอัน ไม่พ ึงประสงค์”)
4.2 ลูกค้าขอรับรองว่าตนเองเป็ นผูม้ ีความสามารถในการเข้าทํา การชําระหนี 7 และการปฏิบตั ิตามหน้าที(ต่างๆ อันเกิดขึน7 ภายใต้
เอกสารธุรกรรมทัง7 หมด และลูกค้าทําเพื(อตนเองมิได้กระทําในฐานะตัวแทนของบุคคลอื(น
4.3 ลูกค้ามีความสามารถและอํานาจตามกฎหมาย และได้ดาํ เนิ นการต่างๆ ที(จาํ เป็ นเพื(อให้ลูกค้าสามารถเข้าทําและปฏิบตั ิ
ภาระหน้าที(ของตนภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื(อนไขของเอกสารธุรกรรมทัง7 หมดได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
4.4 เอกสารธุรกรรม เป็ นสัญญาที(มีผลใช้บงั คับโดยสมบูรณ์ และมีผลผูกพันที(สามารถใช้บงั คับกับลูกค้าให้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
และเงื(อนไขของสัญญา เว้นแต่กรณีที(การบังคับใช้สญ
ั ญาอาจถูกจํากัดโดยกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย การฟื 7 นฟูกิจการหรือ
กฎหมายอื(นที(เกี(ยวข้องในลักษณะเดียวกันซึง( มีผลกระทบต่อสิทธิของลูกค้าโดยทั(วไป
4.5 ลูกค้าได้อ่านและรับทราบคู่มือ และ/หรือเอกสารชีแ7 จงเพื(อการทําธุรกรรมแต่ละประเภทตามที(ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
และ/หรือที(ได้รบั จากเจ้าหน้าที(ของบริษัทฯ และตกลงที(จะปฏิบตั ิตามคูม่ ือ และ/หรือเอกสารชีแ7 จงดังกล่าว
4.6 การเข้าทําข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนีห7 รือการปฏิบตั ิหน้าที(ของลูกค้าตามเอกสารธุรกรรมไม่เป็ นการละเมิดหรือจะไม่เป็ น
การละเมิดหรือทําให้มีผลเป็ นการขัดหรือผิดข้อกําหนดข้อใดข้อหนึ(งดังต่อไปนี 7 (1) ข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที(
เกี(ยวข้อง คําพิพากษา คําวินิจฉัยหรือคําสั(งหรือคําบังคับของหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (ทัง7 ในและต่างประเทศ) ซึง( มีผลผูกพันต่อ
ลูกค้า (2) เอกสารหรือสัญญาอื(นใดที(ลกู ค้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาหรือมีผลผูกพันลูกค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้า
4.7 ในวันที(มีการส่งมอบข้อมูลและเอกสารให้กับบริษัทฯ ข้อมูลและเอกสารทัง7 หมดที(ลกู ค้าได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เป็ นข้อมูลและ
เอกสารที(เป็ นความจริง ครบถ้วน ถูกต้องทุกประการและไม่มีขอ้ ความที(จะทําให้บริษัทฯ สําคัญผิดแต่ประการใด และ ณ วันที(
ทําเอกสารธุรกรรม ข้อมูลและเอกสารทัง7 หมดยังคงเป็ นข้อมูลและเอกสารที(เป็ นความจริง ครบถ้วน ถูกต้องทุกประการและไม่
มีขอ้ ความที(จะทําให้บริษัทฯสําคัญผิดแต่ประการใด บริษัทฯ มีสิทธิ ยึดถื อข้อมูลและเอกสารดังกล่าวได้ ทัง7 นี 7 ลูกค้าไม่ได้
ปกปิ ด หรือบิ ด เบือนข้อเท็ จจริงหรือเหตุก ารณ์ใดๆ ที( เป็ น สาระสํา คัญ ซึ(งหากลูก ค้า ได้เปิ ด เผยให้กับบริษัทฯ แล้ว อาจมี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ ในการเข้าทําเอกสารธุรกรรม
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4.8 ลูก ค้า มี สิท ธิ โดยสมบูรณ์และเป็ นเจ้าของผูร้ ับประโยชน์ในทรัพย์สิน ของลูกค้าทัง7 หมดที(ไ ด้ให้ไ ว้กับ บริษัท ฯ ตามเอกสาร
ธุ รกรรม และทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าวปราศจากการจํานํา จํา นอง ภาระติ ด พัน สิ ท ธิ ยึด หน่ว งหรือส่วนได้เสียในทาง
หลักประกันอื(นๆ หรือภาระติดพันหรือส่วนได้เสียอื(นใดเพื(อประโยชน์ของบุคคลอื(นนอกจากตามที(ลกู ค้าได้แจ้งเป็ นลายลักษณ์
อักษรต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่ลกู ค้าแล้วล่วงหน้า
4.9 ไม่มีคดีความ การดําเนินคดี การพิจารณาคดีหรือการดําเนินการใดๆ ที(อาจเกิดหรือมีขึน7 กับลูกค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้าใน
ชัน7 ศาล ศาลยุติธรรม อนุญาโตตุลาการ หรือการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐ (ทัง7 ในและต่างประเทศ) ซึง( มีผลหรืออาจจะ
มีผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์หรือการใช้บงั คับได้ของเอกสารธุรกรรม หรือความสามารถของลูกค้าที(
จะปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนที(เกี(ยวกับเอกสารธุรกรรม
4.10 ไม่มีเหตุแห่งการผิดนัดหรือเหตุอื(นใดที(อาจก่อให้เกิดเป็ นเหตุแห่งการผิดนัดซึง( ได้เกิดขึน7 และกําลังดําเนินอยูใ่ นส่วนของลูกค้า
และการเข้าทําข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนีห7 รือการปฏิบตั ิหน้าที(และภาระผูกพันของลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรมจะไม่
ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดเหตุแห่งการผิดนัด
4.11 ลูกค้าตกลงให้ถือว่าข้อมูลใดๆ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลที(ได้แจ้งต่อหรือมอบไว้แก่บริษัทฯ ก่อนวันที(ลงนามในข้อกําหนดและเงื(อนไข
ฉบับนี 7 หรือหลังจากที(มีการลงนามในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 ไม่ว่าโดยการที(บริษัทฯ ได้รบั จากลูกค้าหรือผูก้ ระทําการ
แทนลูกค้า หรือที(บริษัทฯ ได้รบั ผ่านชื(อผูใ้ ช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจําตัว (PIN ID) ของลูกค้า
มีความถูกต้องสมบูรณ์ และมีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ แม้ว่าจะมีการจัดทํา และ/หรือ จัดส่งข้อมูลหรือหลักฐานใดๆ ใน
รู ปแบบของเอกสารให้แก่บริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม ตลอดจนยินยอมสละสิทธิ ในการเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิ ดชอบใดๆ หาก
ปรากฏว่าข้อมูลที(บริษัทฯ ได้รบั ดังกล่าวผิดพลาด คลาดเคลื(อน ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็ นปั จจุบนั ไม่วา่ ด้วยเหตุประการใด
4.12 ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่าบริษัทฯ อาจกําหนดให้ลกู ค้าจัดทําและลงนามในคําขอใช้บริการ หนังสือแจ้งเปลี(ยนแปลงข้อมูล
หรือเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใดๆ เพิ(มเติมหรือเพื(อเปลี(ยนแปลงข้อมูลตามเงื(อนไขและแบบที(บริษัทฯ กําหนด พร้อมทัง7
จัดส่งคําขอใช้บริการ หนังสือแจ้งเปลี(ยนแปลงข้อมูล หรือเอกสาร และ/หรือ หลักฐานดังกล่าว ให้แก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลา
ที(บริษัทฯ กําหนดก็ได้
4.13 ลูกค้าเข้าทําข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี 7 รวมทัง7 ธุรกรรมต่างๆ ในฐานะตัวการและมิใช่ใน
ฐานะตัวแทนของบุคคลหรือนิติบคุ คลใดๆ
4.14 ลูกค้าตกลงที(จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในทันที หากคํารับรองใดๆ ข้างต้นมีการเปลี(ยนแปลงไป หรือไม่
เป็ นความจริง ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสําคัญด้วยประการใดๆ แต่ทัง7 นี 7 หน้าที(ของลูกค้าในการแจ้งให้บริษัทฯ
ทราบดังกล่าวไม่ถือเป็ นเงื(อนไขบังคับก่อนในการที(บริษัทฯ จะดําเนินการใดๆ เมื(อเกิดกรณีมีการเปลี(ยนแปลง ไม่เป็ นความ
จริง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกู ต้องอย่างมีนยั สําคัญดังกล่าวเกิดขึน7
4.15 ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทฯ อาจกําหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกําหนดเกี(ยวกับการทําธุรกรรม หรือการทําธุรกรรมผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต ซึง( เป็ นหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกําหนดที(มากหรือสูงกว่าหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกําหนดเกี(ยวกับ
การทําธุรกรรม หรือการทําธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที(ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สํานักหักบัญชี หรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาํ หนด
ทัง7 นี 7 บริษัทฯ สงวนสิทธิ ที(จะพิจารณาแก้ไขเปลี(ยนแปลงหรือยกเลิกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกําหนดเกี( ยวกับการทํา
ธุรกรรม หรือการทําธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที(บริษัทฯ กําหนดขึน7 ดังกล่าวในเวลาใดก็ได้ โดยให้อยูใ่ นดุลพินิจของบริษัทฯ
ในการดําเนินการดังกล่าวโดยไม่จาํ ต้องได้รบั ความยินยอมจากลูกค้าหรือบอกกล่าวแก่ลกู ค้าก่อนแต่อย่างใด และเมื(อบริษัทฯ
ได้แก้ไขเปลี(ยนแปลงหรือยกเลิกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกําหนดดังกล่าวแล้ว ให้หลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกําหนดที(
มีการแก้ไขเปลี(ยนแปลงหรือยกเลิกดังกล่าวมีผลใช้บงั คับกับการทําธุรกรรมของลูกค้าที(ดาํ เนินการภายหลังการนัน7
4.16 ในกรณีที(บริษัทฯ ตกลงเข้าทําธุรกรรมใดๆ ในนามของลูกค้าโดยใช้เงินสกุลอื(นที(ไม่ใช่เงินบาท ให้ใช้อตั ราแลกเปลี(ยนตามอัตรา
ที(ตกลงกัน ณ เวลาที(ทาํ การแลกเปลี(ยนเงินของลูกค้า ระหว่างบริษัทฯ กับธนาคารของบริษัทฯ คู่สญ
ั ญาของบริษัทฯ หรือสํานัก
หักบัญชี เว้นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื(นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4.17 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทําการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ในลักษณะเดียวกัน รวมถึงการบันทึกข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ โดยอาจมีหรือไม่มีเสียงอุปกรณ์เตือนโดยอัตโนมัติ และยินยอมให้เทปเสียงหรืออุปกรณ์ที(ใช้ในการบันทึก
การสนทนานัน7 เป็ นหลักฐานยืนยันเกี( ยวกับข้อเท็จจริง การทําคําสั(ง หรือดําเนินการใดๆ เกี(ยวกับธุรกรรม หรือเกี(ยวข้องกับ
ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 7/77
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เอกสารธุรกรรมของลูกค้า และให้บริษัทฯ มีสิทธิ ยึดถือปฏิบตั ิและดําเนินการตามคําสั(ง แนวทาง คําบอกกล่าวใดๆ ผ่านทาง
โทรศัพท์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านวิธีการ หรือสื(อกลางใดๆ ตามที(บริษัทฯ และลูกค้าได้ตกลงกัน ซึ(งบริษัทฯ เชื(อ
โดยสุจริตว่าได้ส่งมาจากลูกค้าหรือบุคคลผูซ้ ึ(งได้รบั มอบอํานาจให้กระทําการแทนลูกค้า ทัง7 นี 7 บริษัทฯ อาจสอบถามข้อมูล
ต่างๆ ที(เกี(ยวข้องเพื(อยืนยันตัวตนของลูกค้า หรืออํานาจของบุคคลที(ได้รบั มอบอํานาจจากลูกค้า (แต่บริษัทฯ ไม่มีหน้าที(ที(
จะต้องดําเนินการดังกล่าว) และลูกค้ายอมรับและตกลงที(จะผูกพันตามคําสั(งของลูกค้าทุกประการ ทัง7 นี 7 ลูกค้ารับทราบและ
ตกลงให้บริษัทฯ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า
สํานักหักบัญชี ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกํากับดูแลอื(นใด (ก) ใช้เทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรือข้อความจาก
เทปบันทึกดังกล่าวได้ เพื(อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที(บริษัทฯ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า สํานักหักบัญชี ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกํากับดูแลเห็นว่าเหมาะสม
(ข) นําเทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรือข้อความจากเทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวมาใช้เป็ น หลัก ฐานในการดํา เนิ น
ธุรกรรม หรือในข้อพิพาทที(เกิดขึน7 หรือข้อพิพาทที(คาดว่าจะเกิดขึน7 ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า และ (ค) เปิ ดเผยเทปบันทึกการ
สนทนาดังกล่าวหรือข้อความจากเทปบันทึกเพื(อให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามที(กฎหมายกําหนด หรือปฏิบัติตามคําสั(งศาล หรือ
หน่วยงานราชการที(เกี(ยวข้อง รวมทัง7 เปิ ดเผยต่อก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์
ตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า สํานักหักบัญชี ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หน่วยงานกํากับดูแล และที(ปรึกษาของบริษัทฯ เพื(อใช้ใน
การดําเนินการที(เกี(ยวกับธุรกรรม หรือใช้สาํ หรับบริษัทฯ ในการปรับปรุงระบบการดําเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ
4.18 เพื$อ ให้ก ารบริก ารมีป ระสิท ธิ ภ าพ และเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ ล ูก ค้ า บริษัท ฯ จะประกาศรายละเอี ย ด
เกี$ย วกับ การทําธุร กรรมต่างๆ ไว้ใ นเว็บ ไซต์ข องบริษัท ฯ โดยลูก ค้ารับ ทราบและเข้าใจว่า ลูก ค้ามีห น้าที$จ ะต้อ งเข้า
ตรวจสอบรายละเอีย ดเกี$ย วกับ การทําธุร กรรมนั2น ๆ อย่างสมํ$าเสมอ
กฎและระเบีย บ
5.1 การดําเนินการใดๆ ซึ(งเกี(ยวกับธุรกรรมนัน7 จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และประเพณีปฏิบตั ิที(เกี(ยวกับการทําธุรกรรมดังกล่าว
โดยลูกค้าตกลงยอมรับที(จะปฏิบตั ิตามกฎหมายและประเพณีปฏิบตั ิดงั กล่าว
5.2 ในกรณีที(ลกู ค้าฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกําหนดใดๆ ตามที(ระบุไว้ในเอกสารธุรกรรมใดๆ และการฝ่ าฝื นดังกล่าวส่งผล
ให้บริษัทฯ เสียหาย หรือต้องรับผิ ดในการชําระค่าปรับ หรือถูกลงโทษจากหน่วยงานที(กาํ กับดูแล ลูกค้าตกลงรับผิ ดชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ สําหรับค่าปรับหรือความเสียหายทัง7 หมดที(เกิดขึน7 พร้อมทัง7 ดอกเบีย7 ในอัตราสูงสุดที(บริษัทฯ กําหนด
นับจากวันที(ถึงกําหนดชําระหรือวันที(บริษัทฯ ได้ชาํ ระเงินดังกล่าวจนถึงวันที(บริษัทฯ ได้รบั ชําระเงินจากลูกค้าจนครบถ้วน
5.3 ในกรณี ที(การดําเนิ นธุรกรรมใดๆ หรือการให้บริการทางการเงินใดๆ นั7นกลายเป็ นการกระทําที(ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
กฎระเบี ย บที( เกี( ย วข้อง บริษั ท ฯ อาจดํา เนิ น การอย่า งใดอย่า งหนึ( งหรือหลายอย่า งดังต่อไปนี 7
(ก) แจ้งให้ลูก ค้า ทราบ และยกเลิ ก ธุ รกรรมและ/หรือการดํา เนิ น การที( เกี( ย วข้องดังกล่า ว และ/หรือ
(ข) บอกเลิ ก ธุ ร กรรมที(เ กี( ย วข้อ งนั7น โดยให้ก ารบอกเลิก ธุร กรรมนั7น มี ผ ลตามกํา หนดเวลาที( บ ริษั ท ฯ ได้แ จ้ง ให้แ ก่
ลูก ค้า โดยให้ผ ลของการบอกเลิก ธุ รกรรมนั7น เป็ น ไปตามเงื( อนไขที( กาํ หนดในข้อ 15 ของข้อ กํา หนดและเงื(อนไข
ฉบับ นี 7
$
คําสังและรายงาน
6.1 ในการทําคําสั(ง หรือการดําเนินการใดๆ ตามข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 ข้อกําหนดเพิ(มเติมของแต่ละธุรกรรม และเอกสาร
ธุรกรรมที(เกี(ยวข้องอื(นใด ลูกค้าจะได้มีคาํ สั(งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อกั ษร หรือไม่ว่าจะโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือโดย
วิธีการอื(นใดซึ(งเป็ นที(ยอมรับกันโดยทั(วไปในประเพณีปฏิบตั ิของการทําคําสั(ง เพื(อจะให้บริษัทฯ ดําเนินการเป็ นครัง7 คราวนัน7
หรือโดยการบันทึกคําสั(งผ่านอินเทอร์เน็ต โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามคําสั(งของลูกค้าดังกล่าว ทัง7 นี 7
(ก) หากเป็ น คํา สั(ง โดยลายลัก ษณ์อ ัก ษร ลูก ค้า จะต้อ งปฏิบ ัติ โ ดยทํา เป็ น หนัง สื อ ตามแบบที(บ ริษั ท ฯ กํา หนดหรือ
ยอมรับ เป็ น กรณี ไ ป
(ข) หากเป็ น คํา สั(ง โดยวาจาหรือ ทางโทรศัพ ท์ ลูก ค้า จะต้อ งมี คาํ สั(ง โดยตรงไปยัง เจ้า หน้า ที( ข องบริษั ท ฯ และจะถื อ
เป็ น คํา สั(ง โดยชอบตามข้อ กํา หนดและเงื( อนไขฉบับ นี 7 รวมถึ งข้อ กํา หนดเพิ( ม เติ มของธุร กรรมแต่ล ะประเภท เมื( อ
เจ้า หน้า ที( ข องบริษั ท ฯ ได้รับ ทราบคํา สั(งนั7น โดยชัด เจนและปราศจากข้อสงสัย แล้ว
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6.2

6.3
6.4
6.5

(ค) หากเป็ น การทํา ธุ ร กรรมผ่ า นระบบอิ น เทอร์เ น็ ต ลูก ค้า จะต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามข้อ กํา หนดและเงื( อ นไขฉบับ นี 7 รวมถึ ง
ข้อ กํา หนดเพิ( ม เติม ของแต่ล ะธุร กรรม และข้อ กํา หนดและเงื( อ นไขในเว็ บ ไซต์ (ถ้า มี ) ที( ใ ช้บ ัง คับ ในระหว่า งอายุ
ของข้อกํา หนดและเงื( อนไขฉบับ นี 7 รวมถึ งข้อกํา หนดเพิ( มเติ มของธุ รกรรมแต่ล ะประเภท
(ง) การมี คาํ สั(งดังกล่า วเกิ ด จากดุล พิ นิ จและการตัด สิ น ใจของลูก ค้า เอง
(จ) ลูก ค้า ตกลงรับ ทราบว่า บริษั ท ฯ มี สิ ท ธิ ใ ช้ดุล พิ นิ จเพื( อปฏิ เสธการดํา เนิ น การใดๆ และบริษั ท ฯ ไม่ต อ้ งรับ ผิ ด ชอบ
อย่า งใดต่อลูก ค้า หากบริษั ท ฯ ไม่ส ามารถดํา เนิ น การตามคํา สั(งของลูก ค้า ได้ไ ม่ว่า ทั7งหมดหรือบางส่ว น
เว้นแต่จะได้มีการตกลงระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าเป็ นอย่างอื(น บริษัทฯ จะดําเนินการจัดส่งเอกสารรายงานให้แก่ลกู ค้า โดย
บริษัทฯ จะแจ้งเป็ นหนังสือให้แก่ลูกค้าทราบทางไปรษณี ยห์ รือในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิ ก ส์
(Email) ตามที(อยู่สาํ หรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ตามที(ลกู ค้าได้แจ้งความประสงค์จะรับเอกสารรายงาน
ดังกล่าวในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที(บริษัทฯ กําหนด ในกรณี ดังกล่าวลูกค้าตกลงและยอมรับว่าการส่งข้อมูลใน
รูปแบบดังกล่าว ถือเป็ นการส่งเอกสารรายงานให้แก่ลกู ค้าโดยชอบแล้วโดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที(ในการจัดส่งเอกสารรายงานใน
รู ปแบบเอกสารทางไปรษณียใ์ ห้แก่ลูกค้าอีกครัง7 หนึ(ง และลูกค้าตกลงผูกพันตนตามข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการรับ
เอกสารรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ที(กาํ หนดไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7
รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภททุกประการ เมื(อลูกค้าได้รบั เอกสารรายงานดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะต้อง
ตรวจสอบรายการทัง7 หมดและแจ้งการแก้ไขหรือโต้แย้งข้อผิ ดพลาดรายการใดๆ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที(กาํ หนดไว้ใ น
เอกสารรายงาน หากลูกค้าไม่แจ้งแก้ไขหรือโต้แย้งข้อผิดพลาดรายการใดๆ ภายในระยะเวลาที(กาํ หนดไว้ในเอกสารรายงาน
ดังกล่าว ให้ถือว่า เอกสารรายงานที(บริษัทฯ จัดทําและส่งมอบให้เป็ นหลักฐานที(ถกู ต้อง และให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ ที(จะทํา
การโต้แย้งใดๆ ทัง7 สิน7 และได้ยอมรับความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารรายงานดังกล่าว
การเปลี( ย นแปลงวิ ธี ก ารรับ เอกสารรายงานจากวิ ธี ก ารส่ง ทางไปรษณี ย ์เ ป็ นรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ผ่ า นทางจดหมาย
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Email) หรือกลับ กัน ให้ท าํ โดยการที( ลูก ค้า แจ้ง ความจํา นงเป็ นลายลัก ษณ์อัก ษรมายัง บริษั ท ฯ ซึ(งการ
เปลี(ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อเมื(อลูกค้าได้รบั การอนุญาตจากบริษัทฯ ถึงการเปลี(ยนแปลงดังกล่าวแล้วเท่านัน7
ในกรณี ที(ปรากฏแก่บริษัทฯ โดยชัดแจ้งว่าเอกสารรายงานไม่สามารถส่งไปยังที(อยู่สาํ หรับจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (Email
Address) ที( ลูก ค้า ได้แจ้งไว้กับบริษัท ฯ ไม่ว่า ด้ว ยเหตุใ ด (รวมถึ งกรณี ที(ลูก ค้า แจ้งความจํา นงขอรับเอกสารรายงานทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) มากกว่า Y ที(อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์) บริษัทฯ จะทําการส่งเอกสารรายงานในรู ปแบบเอกสาร
ทางไปรษณียแ์ ทนเพียง Y ฉบับ ตามที(อยูใ่ นการรับส่งเอกสารที(ลกู ค้าได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยอมรับว่าใบยืนยันการ
ทําธุรกรรม (Confirmation Note) หรือเอกสารรายงานซึ(งออกโดยบริษัทฯ หลังจากที(มีการทําธุรกรรมในบัญชีลกู ค้า ถือเป็ น
หลักฐานที(เชื(อถือได้ถึงการทําธุรกรรม จํานวนเงินที(บริษัทฯ ได้ทดรองจ่ายให้แก่ลกู ค้าในการทําธุรกรรม และเงินที(ได้รบั จาก
การทําธุรกรรมตามที(ระบุไว้ในใบยืนยันการทําธุรกรรม (Confirmation Note) หรือเอกสารรายงานดังกล่าว ทัง7 นี 7 เว้นแต่ลกู ค้า
จะได้โต้แย้งเป็ นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที(กาํ หนดไว้ในใบยืนยันการทําธุรกรรม (Confirmation
Note) หรือเอกสารรายงาน ในส่วนของข้อมูลการซือ7 ขายคืนหรือสับเปลี(ยนหน่วยลงทุนนั7น ให้อา้ งอิงจากรายงานที(บริษัท
หลัก ทรัพย์จัด การกองทุน ที( เกี( ย วข้องเป็ น ผู้จัด ทํา โดยบริษั ท ฯ ไม่รับ ผิ ด ชอบในความถูก ต้องครบถ้ว นของข้อมูล และไม่
รับผิดชอบว่าลูกค้าจะได้รบั รายงานข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ หรือได้รบั รายงานข้อมูลดังกล่าวล่าช้า
บริษัทฯ มีสิทธิ ปรับปรุ งเอกสารรายงานเป็ นครัง7 คราว หากมีความผิดพลาดหรือข้อผิดหลงใดๆ ในเอกสารรายงานดังกล่าว
โดยบริษัทฯ จะดําเนินการแจ้งให้ลกู ค้าทราบต่อไป
ลูกค้ามีหน้าที(แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ หากลูกค้าไม่ได้รบั เอกสารรายงานที(ลกู ค้าควรได้รบั ตามปกติ
คําสั(งใดๆ ของลูกค้าจะมีผลต่อเมื(อบริษัทฯ ได้รบั คําสั(งนั7นแล้ว และคําสั(งใดๆ ของลูกค้าให้มีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีการ
ยกเลิกหรือแทนที(โดยคําสั(งอื(นในภายหลัง ทัง7 นี 7 คําสั(งของลูกค้ายังคงมีผลบังคับใช้จน ณ สิน7 วันดังกล่าว เว้นแต่จะได้ตกลงกัน
ไว้เป็ นอย่างอื(น ทัง7 นี 7 ตามแต่ประเภทของธุรกรรมตามที(ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า และ/หรือ
สํานักหักบัญชีกาํ หนด และเท่าที(บริษัทฯ ได้แจ้งต่อลูกค้าว่าบริษัทฯ มีความพร้อมที(จะประกอบธุรกิจได้ และลูกค้าตกลงเป็ น
ผูร้ บั ความเสี(ยงหรือความเสียหายใดๆ ที(เกิ ดขึน7 จากการสั(งหรือคําสั(งของลูกค้า ไม่ว่าโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย
อิเล็กทรอนิ กส์ หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือสื(ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เองทัง7 สิน7 อย่างไรก็ ตาม บริษัทฯ มีสิทธิ ที(จะระงับการ
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7.

ดําเนินการตามคําสั(งดังกล่าว จนกว่าบริษัทฯ จะได้รบั การยืนยันคําสั(งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากลูกค้า และในกรณีดงั กล่าว
บริษัทฯ ไม่ตอ้ งรับผิดต่อลูกค้าไม่วา่ กรณีใดๆ
6.6 บริษัทฯ มีสิทธิในการยึดถือคําสั(ง แนวทาง คําบอกกล่าวใดๆ หรือการติดต่ออย่างอื(นซึ(งบริษัทฯ เชื(อโดยสุจริตว่าได้สง่ มาจาก
ลูกค้าหรือบุคคลผูซ้ ึ(งได้รบั มอบอํานาจให้กระทําการแทนลูกค้า ทัง7 นี 7 ลูกค้าตกลงรับผิดและชดใช้บรรดาค่าเสียหาย ความ
สูญเสีย ค่าใช้จา่ ยในต้นทุน และค่าใช้จา่ ยใดๆ (รวมทัง7 ค่าทนายความ) รวมถึงการฟ้องร้อง การเรียกร้อง หรือการร้องเรียนใดๆ
ที(บริษัทฯ ได้รบั หรืออาจมีขึน7 อันเนื(องมาจากการยึดถือและการปฏิบตั ิตามคําสั(งดังกล่าวโดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพัน
ตามคําสั(งของลูกค้าทุกประการ
6.7 บริษัทฯ มีสิทธิ ใช้ดลุ พินิจเพื(อปฏิเสธการดําเนินการใดๆ เว้นแต่ในกรณีที(ลกู ค้ามีคาํ สั(งให้บริษัทฯ ดําเนินการชําระบัญชีของ
ลูกค้า ทัง7 นี 7 การปฏิบตั ิตามคําสั(งชําระบัญชีดงั กล่าวนัน7 จะต้องไม่ถกู จํากัดโดยคําสั(งของศาล คําสั(งของฝ่ ายปกครอง หรือ
คําสั(งอื(นใด และลูกค้าตกลงยอมรับว่าบริษัทฯ มีสิทธิที(จะไม่ดาํ เนินการตามคําสั(งใดๆ ของลูกค้าในกรณีที(ลกู ค้ามีเงินในบัญชี
ของบริษัทเพื(อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติกับบริษัทไม่เพียงพอ หรือไม่ดาํ เนินการใดๆ ซึ(งจะทําให้วงเงิน
สําหรับทําธุรกรรมของลูกค้าเกินกว่าวงเงินที(บริษัทฯ กําหนด รวมถึงกรณีที(คาํ สั(งของลูกค้ามีลกั ษณะคลุมเครือ ขัดแย้งหรือ
ขัดกัน หรือในกรณีที(บริษัทฯ เห็นว่าการดําเนินการตามคําสั(งของลูกค้านัน7 อาจส่งผลให้บริษัทฯ หรือลูกค้าฝ่ าฝื น อาจจะฝ่ าฝื น
หรือคาดการณ์ได้วา่ จะฝ่ าฝื นกฎหมาย บริษัทฯ จะแจ้งให้ลกู ค้าทราบในกรณีที(บริษัทฯ ใช้ดลุ พินิจปฏิเสธคําสั(งใดๆ ของลูกค้า
โดยที(บริษัทฯ ไม่มีหน้าที(ตอ้ งแสดงเหตุผลในการใช้ดลุ พินิจดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่จาํ เป็ นต้องรับผิดในบรรดาความสูญเสีย
การขาดกําไรหรือส่วนต่าง รวมตลอดถึงความเสียหาย ความรับผิด ค่าใช้จา่ ยต้นทุนหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที(เกิดขึน7 กับลูกค้าไม่วา่
โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ(งเป็ นผลมาจากกรณีดงั กล่าว (Consequential Damage) เว้นแต่กรณีที(เกิดขึน7 โดยการจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผูแ้ ทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที(ความ
เสียหายที(เกิดขึน7 จริง
6.8 บริษัทฯ มีสิทธิ ระงับมิให้ลกู ค้าส่งคําสั(งการทําธุรกรรมผ่านช่องทางใดๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ตามแต่ดลุ พินิจของบริษัทฯ ทัง7 นี 7
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบในความเสียหาย (รวมทัง7 ค่าเสียหายหรือค่า ใช้จ่ายอย่างใดๆ) ที(เกิ ดจากการระงับ การส่ งคํา สั(ง
ดังกล่าว เว้นแต่กรณีที(เกิดขึน7 โดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผูแ้ ทนของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าที(ความเสียหายที(เกิดขึน7 จริง
6.9 เมื(อลูกค้าได้ออกคําสั(งแล้ว ลูกค้าสามารถยกเลิก เปลี(ยนแปลงหรือเพิกถอนคําสั(งได้ หากบริษัทฯ ยังไม่ได้ดาํ เนินการปฏิบตั ิ
ตามคําสั(งนัน7 ไม่วา่ จะทัง7 หมดหรือบางส่วน ตามที(กฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้องกําหนด ทัง7 นี 7 การยกเลิก แก้ไขหรือเพิก
ถอนคําสั(งจะมีผลเมื(อได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ และลูกค้าต้องผูกพันและรับผิดชอบต่อผลแห่งการทําธุรกรรมภายหลังจาก
ที(ได้มีการทําธุรกรรมตามคําสั(งเดิมที(ลกู ค้าออกให้กบั บริษัทฯ ไปแล้ว
6.10 บริษัทฯ มีดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตให้ลูกค้าทําธุรกรรมในตลาดโดยตรง (Direct Markets Access) หรือชุดคําสั(ง
คอมพิวเตอร์สาํ หรับการซือ7 ขายโดยอัตโนมัติ (Program Trading) เป็ นกรณีๆ ไป ทัง7 นี 7 ตามที(บริษัทฯ เห็นสมควรและลูกค้าตก
ลงที(จะปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงื(อนไขทัง7 หมดที(บริษัทฯ กําหนด หรือจะกําหนดขึน7 โดยอยูใ่ นดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้
เดียว
ข้อ ตกลงในการรับ ผิด ชดใช้แ ละความรับ ผิด
7.1 ลูกค้าตกลงที(จะรับผิดชดใช้ในความเสียหาย ค่าปรับ จํานวนเงิน การดําเนินคดี กระบวนพิจารณา การฟ้องร้อง การเรียกร้อง
การทวงถาม ค่าเสียหาย ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง7 หลาย รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายหรือค่าใช้จ่ายอื(นใด
ตามสมควรและจํานวนเงินอื(นใดก็ตามที(บริษัทฯ ได้ชดใช้ไปหรือจะต้องชดใช้หรืออาจเกิดขึน7 กับบริษัทฯ อันเนื(องมาจากการ
ฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรือข้อกําหนดและเงื(อนไข การกระทําหรือการงดเว้นกระทําการใดๆ ของลูกค้าตามเอกสาร
ธุรกรรมใดๆ หรือมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ พร้อมดอกเบีย7 ที(บริษัทฯ จะเรียกเก็ บในอัตราที(บริษัทฯ กําหนดนับแต่วนั ที(
บริษัทฯ ได้ชาํ ระเงินดังกล่าวไป หรือนับแต่วนั ที(เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ จนกว่าวันที(ลกู ค้าชําระให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วน
รวมทัง7 ลูกค้าตกลงที(จะดําเนินการใดๆ ที(สามารถกระทําได้เพื(อมิให้บริษัทฯ รวมถึงกรรมการ พนักงาน ตัวแทนและผูแ้ ทนของ
บริษัทฯ ต้องได้รบั ความเสียหาย สูญเสียประโยชน์ที(เกี( ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเนื( องมาจากการผิ ดข้อกําหนดและ
เงื(อนไข การกระทําหรือการงดเว้นกระทําการใดๆ ของลูกค้าตามเอกสารธุรกรรมใดๆ เช่นกัน ทัง7 นี 7 เว้นแต่ความเสียหาย
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8.

ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวจะเกิดขึน7 จากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผูแ้ ทนของ
บริษัทฯ โดยไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ไม่จาํ เป็ นต้องรับผิดต่อความเสียหายที(เป็ นผลสืบเนื(องหรือความเสียหายทางอ้อม
7.2 ในกรณีที(ลกู ค้ากระทําการหรืองดเว้นการกระทําการตามกฎหมาย หรือข้อกําหนดใดๆ ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการ
ให้บริการทางการเงินฉบับนี 7 รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมสําหรับธุรกรรมแต่ละประเภท หรือมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ และ
เป็ นเหตุให้บริษัทฯ ต้องชดใช้คา่ เสียหาย ค่าปรับ หรือเงินอื(นใดให้แก่ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
หน่วยงานกํากับดูแลต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี
หน่วยงานที(กาํ กับดูแล องค์กร สถาบันการเงินไม่ว่าในหรือต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื(นใดของรัฐ (ทัง7 ในและต่างประเทศ)
รวมถึงบุคคลใดๆ หรือเกิดความเสียหายใดๆ กับบริษัทฯ อันเนื(องมาจากการที(บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตาม หรือยึดถือคําสั(งของ
ลูกค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ ต หรือทางโทรศัพท์ ดังกล่าว ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือเงินอื(นใดที(
บริษัทฯ ต้องจ่ายไปคืนแก่บริษัทฯ หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที(เกิดขึน7 กับบริษัทฯ ทันที พร้อมดอกเบีย7 ที(บริษัทฯ จะ
เรียกเก็บในอัตราที(บริษัทฯ กําหนดนับแต่วนั ที(บริษัทฯ ได้ชาํ ระเงินดังกล่าวไปจนกว่าวันที(ลกู ค้าชําระให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วน
7.3 ในกรณีที(บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผูแ้ ทนของบริษัทฯ ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการดําเนินการของ
บริษัทฯ ในฐานะผูใ้ ห้บริการภายใต้การทําธุรกรรมใดๆ ของลูกค้า บริษัทฯ ไม่จาํ เป็ นต้องรับผิดในบรรดาความเสียหาย การ
ขาดกําไร ค่าเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม หรือค่าเสียหายที(เป็ นผลสืบเนื( อง อัน
เนื(องมาจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบตั ิที(เกิดขึน7 จากมนุษย์ ความขัดแย้งที(มีการใช้อาวุธ การก่อการร้าย การก่อการจลาจล
หรือข้อพิพาทแรงงาน หรือกรณีอื(นใดที(อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที(ของ
บริษัทฯ โดยสิน7 เชิง หรือไม่สามารถทําการชําระเงินหรือส่งมอบ หรือรับชําระเงินหรือรับมอบภายใต้การทําธุรกรรมดังกล่าว
หรือไม่สามารถปฏิบตั ิตามบทบัญญัติที(เป็ นสาระสําคัญของเอกสารธุรกรรมใดๆ ในส่วนที(เกี(ยวกับการทําธุรกรรมดังกล่าวได้
ทัง7 นีเ7 ท่าที(กฎหมายจะอนุญาต โดยเหตุการณ์ตามข้อ 7.3 นีใ7 ห้หมายรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
(ก) ความล่าช้า หรือข้อผิดพลาดในการสื(อสารหรือส่งคําสั(งของลูกค้าอันเนื( องมาจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรืออุปกรณ์
การส่งหรือสื(อสาร และ/หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็ นของบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือ7 ขาย
ล่วงหน้า ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี หน่วยงานหรือบุคคลอื(นใดขัดข้องและ/หรือใช้การไม่ได้
(ข) ความเสี ย หายและ/หรือค่า เสีย หายใดๆ ที( ไ ด้รับ อัน เนื( องมาจากตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญ ญาซื อ7 ขาย
ล่วงหน้า ไม่ได้ดาํ เนินการซือ7 ขายให้สาํ เร็จ และ/หรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ไม่ได้ดาํ เนินการฝาก ถอน โอนหลักทรัพย์
หรือบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ให้สาํ เร็จ และ/หรือสํานักหักบัญชีไม่ได้ดาํ เนินการส่งมอบและ/หรือชําระราคาให้สาํ เร็จ
หรือเหตุอื(นใดที(เกิ ดจากตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า และ/หรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
และ/หรือสํานักหักบัญชี
7.4 ในกรณีที(บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผูแ้ ทนของบริษัทฯ ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการดําเนินการของ
บริษัทฯ ในฐานะผูใ้ ห้บริการภายใต้การทําธุรกรรมใดๆของลูกค้า ให้บทบัญญัติแต่ละข้อที(ระบุขา้ งต้นที(กาํ หนดให้แก่บริษัทฯ
ครอบคลุมและคุม้ ครองถึงกรรมการ พนักงาน ตัวแทนและผูแ้ ทนทุกคนของบริษัทฯ ที(ดาํ เนินการทําธุรกรรมเพื(อลูกค้าด้วย
ทัง7 นี 7 เท่าที(กฎหมายจะอนุญาต
หลัก ประกัน
8.1 ลูกค้าจะต้องนําหลักประกัน (รวมทัง7 หลักทรัพย์ เงินสด หรือทรัพย์สินอื(นใด) ที(บริษัทฯ กําหนดมาวางเพื(อเป็ นประกันการ
ชําระหนี ส7 าํ หรับการทําธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม รวมถึง ค่านายหน้า ค่าภาษี อากร ดอกเบีย7 เงินทดรองจ่าย ค่า
ดําเนิ นการ ตลอดจนค่าอุปกรณ์แห่งหนี 7 ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายทัง7 ปวงที(ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็ น
ภายใต้บญ
ั ชีตามข้อตกลงแห่งเอกสารธุรกรรมใดๆ และ/หรือสัญญา หรือบัญชีอื(นใดที(ลกู ค้าทําหรือมีอยูก่ บั บริษัทฯ (ซึง( ต่อไป
ในข้อกําหนดและเงื(อนไขนีจ7 ะเรียกว่า “หนี2ส ิน ที$ม ีอ ยู่ก ับ บริษัท ฯ”) ทันทีที(บริษัทฯ ได้แจ้งให้ลกู ค้าทราบ ทัง7 นี 7 หลักประกัน
ดังกล่า วจะต้องมี มูล ค่า ไม่ต( าํ กว่า ที( บ ริษั ท ฯ ได้ก าํ หนดไว้ส าํ หรับ การทํา ธุ รกรรมแต่ล ะประเภทของลูก ค้า หากเมื( อใดที(
หลักประกันมีมลู ค่าลดลงน้อยกว่ามูลค่าตามที(บริษัทฯ กําหนดข้างต้น ไม่วา่ จะด้วยเหตุประการใดก็ตาม ลูกค้าตกลงที(จะนํา
หลักประกันมาเพิ(มให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วนตามจํานวนดังกล่าวภายในเวลาที(บริษัทฯ แจ้งให้ลกู ค้าทราบโดยทันที
8.2 หลักประกันที(ลกู ค้าได้นาํ มาวางให้แก่บริษัทฯ นัน7 บริษัทฯ มีสิทธิดาํ เนินการดังนี 7 (ตราบเท่าที(ไม่ขดั กับกฎหมายที(เกี(ยวข้อง)
(ก) ยึดถือไว้เพื(อเป็ นประกันหนีส7 ินที(มีอยูก่ บั บริษัทฯ
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8.3
8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

(ข) ขาย บังคับขาย หรือดําเนินการใดๆ เพื(อนําเงินมาหักชําระหนีส7 ินที(มีอยูก่ บั บริษัทฯ
(ค) ยึดหน่วงไว้จนกว่าบริษัทฯ จะได้รบั ชําระหนีส7 ินที(มีอยูก่ บั บริษัทฯ ครบถ้วน
(ง) นําเงินปั นผล กําไร หรือดอกเบีย7 มาหักชําระหนีส7 ินที(มีอยูก่ บั บริษัทฯ
นอกจากนัน7 บริษัทฯ มีสิทธิระงับการชําระเงินที(ลกู ค้ามีสิทธิ ได้รบั จากบริษัทฯ ไม่วา่ จากกรณีใดๆ เพื(อนําเงินมาชําระหนีส7 ินที(
มีอยูก่ บั บริษัทฯ ก่อน
ลูกค้าตกลงว่าหากบริษัทฯ บังคับหลักประกันหรือดําเนินการตามข้อ 8.2 แล้ว ยังไม่สามารถชําระหนีส7 ินที(มีอยูก่ บั บริษัทฯ ได้
ครบถ้วน ลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบชดใช้ในส่วนที(ขาดภายใน 5 (ห้า) วัน นับจากวันที(ได้รบั แจ้งจากบริษัทฯ
ในกรณีที(ลกู ค้าวางหลักทรัพย์ที(วางประกันเพื(อประกันการชําระหนีส7 ินที(มีอยู่กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมให้เป็ นสิทธิ ของ
บริษัทฯ ที(จะจัดให้มีการทําธุรกรรมเกี(ยวเนื(องกับหลักประกัน หรือทําให้หลักประกันสมบูรณ์ เช่น การจดแจ้งรายการการใช้
หลักทรัพย์เป็ นประกันกับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือการเพิกถอนการใช้หลักทรัพย์เป็ นประกัน
การจํานํา การระบุชื(อบริษัทฯ เป็ นผูถ้ ือกรรมสิทธิ‚ ผูร้ บั โอนหลักทรัพย์ หรือการทําและลงนามเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้องกับกรณี
ดังกล่าว
โดยการเข้าทําข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 ลูกค้าตกลงโอนให้บริษัทฯ และบริษัทฯ ตกลงรับโอนจากลูกค้าซึ(งสิทธิ ใดๆ ของ
ลูกค้าภายใต้บญ
ั ชีของบริษัทเพื(อลูกค้า (ตามที(ได้นิยามไว้ในข้อกําหนดเพิ(มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท) ซึ(งรวมถึงสิทธิใน
การรับคืนเงินจากบริษัทฯ ทัง7 หมดภายใต้บญ
ั ชีดงั กล่าว เพื(อเป็ นประกันการชําระหนีส7 ินที(มีอยู่กับบริษัทฯ โดยถือว่า ภายใต้
ข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 ลูกค้าได้แจ้งการโอนสิทธิ ไปยังบริษัทฯ ในฐานะผูร้ บั ฝากเงินและบริษัทฯ ตกลงให้ถือว่าได้
รับทราบและยินยอมด้วยกับการโอนสิทธิ ใดๆ ของลูกค้าในการรับคืนเงินจากบริษัทฯ ในบัญชีของบริษัทเพื(อลูกค้าดังกล่าว
แล้ว
ลูกค้ารับทราบว่าข้อกําหนดเกี(ยวกับอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันที(บริษัทฯ กําหนดขึน7 นัน7 อาจมีจาํ นวนที(มากหรือสูงกว่า
ข้อกํา หนดเกี( ย วกับ อัต ราหรือมูล ค่า ของหลัก ประกัน ที( ก.ล.ต. สํา นัก งาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าหรือสํานักหักบัญชีกาํ หนด แต่ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม อัตราหรือมูลค่าของหลักประกัน
ที(บริษัทฯ กําหนดจะต้องไม่ต(าํ กว่าข้อกําหนดที( ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์
ตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าหรือสํานักหักบัญชีกาํ หนด ทัง7 นี 7 บริษัทฯ สงวนสิทธิที(จะพิจารณาเพิ(มหรือลดข้อกําหนดเกี( ยวกับ
อัตราหรือมูลค่าของหลักประกันในเวลาใดก็ได้โดยให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ โดยไม่จาํ ต้องได้รบั ความยินยอมจากลูกค้า
หรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อนแต่อย่างใด และเมื(อบริษัทฯ ได้มีการเพิ(มหรือลดข้อกําหนดอัตราหรือมูลค่าของหลักประกัน
ดังกล่าวแล้ว ให้อตั ราหรือมูลค่าหลักประกันที(กาํ หนดขึน7 ใหม่มีผลใช้บงั คับกับธุรกรรม และ/หรือฐานะสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า
ของลูกค้าที(มีอยู่ รวมทัง7 ธุรกรรม และ/หรือฐานะสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าที(จะเกิดขึน7 ใหม่ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7
หรือสัญญาใดๆ ที(ได้รบั ผลกระทบจากการแก้ไขเปลี(ยนแปลงดังกล่าว
ลูกค้าตกลงยินยอมว่า ในกรณีที(บริษัทฯ ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายใดๆ เกี(ยวกับการดําเนินการจัดให้มีหลักประกัน การจดแจ้ง
หรือการจดทะเบียน หรือการดําเนินการบังคับหลักประกันตามข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 หรือเอกสารธุรกรรมที(เกี(ยวข้อง
หรือมีค่าดําเนิ นการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เกิ ดขึน7 โดยเหตุอันเนื( องมาจากการปฏิบัติการให้เป็ น ไปตามข้อกําหนดและ
เงื(อนไขฉบับนี 7 ลูกค้าจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าดําเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวแต่เพียงฝ่ ายเดียว ทัง7 นี 7 ในกรณีที(บริษัทฯ
เห็นเป็ นการจําเป็ น ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ทดรองออกค่าดําเนินการ และ/หรือค่าใช้จา่ ยดังกล่าวแทนลูกค้าไปก่อนก็ได้ โดย
ในกรณี เช่นนี 7 ลูกค้าจะชดใช้ค่าดําเนิ นการ และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืนบริษัทฯ ในทันทีที(ได้รบั แจ้งจากบริษัทฯ พร้อม
ดอกเบีย7 ในอัตราที(บริษัทฯ กําหนด
ภาระหน้าที(ของลูกค้าที(จะต้องส่งมอบและวางหลักประกันให้กับบริษัทฯ จะสิน7 สุดลงเมื(อข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนีส7 ิน7 ผล
ผูกพัน และลูกค้าได้ชาํ ระเงินทัง7 หมดที(พึงต้องชําระให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน และลูกค้าไม่มีภาระหน้าที(ใดๆ ที(ยงั ค้างอยู่กบั
บริษัทฯ
ตราบเท่าที(ไม่ขดั กับกฎหมายที(เกี(ยวข้อง หลักประกันใดๆ ที(ลกู ค้าได้ให้กบั บริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมล่วงหน้าต่อบริษัทฯ
(ก) ให้ถือว่าหลักประกันดังกล่าวเป็ นหลักประกันหนีส7 ินที(มีอยู่กับบริษัทฯ สําหรับธุรกรรมทุกประเภทที(ลกู ค้าได้ตกลงเข้า
ทํากับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรม หรือเอกสารอื(นๆ และ
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9.

ในกรณี ที( เกิ ด เหตุแ ห่งการผิ ด นัด ที( เกี( ย วข้องกับ ธุ รกรรมใดๆ ให้บ ริษั ท ฯ สามารถดํา เนิ น การขาย บังคับ ขาย หรือ
ดําเนิ นการใดๆ กับหลักประกันดังกล่าวตามข้อ 8.2 เพื(อนําเงินจากหลักประกันมาหักชําระหนี ส7 ินที(มีอยู่กับบริษัทฯ
สําหรับธุรกรรมทุกประเภทที(ลกู ค้าได้ตกลงเข้าทํากับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรม หรือเอกสารอื(นๆ เพื(อชําระหนีส7 ิน
ที(มีอยูก่ บั บริษัทฯ
ทัง7 นี 7 บริษัทฯ สามารถดําเนินการตามข้อ (ก) และ/หรือ (ข) ได้โดยไม่วา่ หลักประกันดังกล่าวจะได้ให้ไว้ในปั จจุบนั หรือในภาย
หน้าและไม่ว่าจะเป็ นหนีส7 ินภายใต้ธุรกรรมที(ลูกค้าได้เข้าทําในปั จจุบัน หรือในภายหน้าก็ตาม โดยลูกค้าไม่จาํ เป็ นต้องให้
ความยินยอม หรือลงนามในเอกสารใดๆ เพิ(มเติมอีก อย่างไรก็ดี ลูกค้าตกลงที(จะดําเนินการใดๆ ตามที(บริษัทฯ อาจกําหนด
เพิ( มเติ ม เพื( อให้ห ลัก ประกัน ดังกล่า วมี ผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย) รวมทั7งตามความเห็นของสํา นัก งาน ก.ล.ต. (เพื( อเป็ น
หลักประกันหนีส7 ินที(มีอยู่กับบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมทุกประเภทตามที(กาํ หนดในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 และเอกสาร
ธุรกรรมที(เกี(ยวข้องใดๆ (รวมถึงการลงนามในเอกสารอื(นใดเพิ(มเติมตามที(บริษัทฯ กําหนด)
ทรัพ ย์ส ิน ของลูก ค้า
9.1 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ จัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าซึ(งลูกค้าได้วางหรือมอบไว้ให้กับบริษัทฯ หรือที(บริษัทฯ
ได้รบั ไว้ หรือได้เก็บไว้ เพื(อหรือในนามของลูกค้า (รวมถึงหลักประกันที(บริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ได้ให้แก่ลกู ค้า ซึ(งลูกค้าได้
มอบหมายให้บริษัทฯ เป็ นผูเ้ ก็บรักษาไว้) รวมตลอดถึงสิทธิและประโยชน์อื(นๆ ที(เกิดขึน7 จากทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว โดย
ลูกค้าตกลงว่า ตราบเท่าที(กระทําได้ตามกฎหมาย บริษัทฯ มีสิทธิ ยึดหน่วง หรือครอบครองเหนือบรรดาทรัพย์สินของลูกค้า
เพื(อเป็ นประกันการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันและความรับผิดทุกประการที(ลกู ค้ามีต่อบริษัทฯ ตามเอกสารธุรกรรม (ไม่ว่าที(ได้
เกิ ดขึน7 แล้วหรือที(อาจเกิ ดขึ น7 ในอนาคต) และในกรณี ที(เกิ ดเหตุแห่งการผิ ดนัด ภายใต้เอกสารธุ รกรรม ให้บริษัทฯ มีสิท ธิ
ดําเนินการต่อทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว ตามที(กาํ หนดในข้อ 8.2
9.2 เว้นแต่บริษัทฯ จะได้ตกลงกับลูกค้าเป็ นประการอื(นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ลูกค้าจะต้องไม่กระทําการอันเป็ นการจํานํา จํานอง
โอนหรือก่อให้เกิดสิทธิ ในทางหลักประกันอื(นใดเหนือทรัพย์สินของลูกค้า หรือกระทําการอันเป็ นการสนับสนุนการก่อให้เกิด
สิทธิในทางหลักประกันดังกล่าว
9.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ทําการหักกลบลบหนี 7 สุทธิหรือปรับ หัก ใช้ นําไปใช้ ขายและ/หรือสั(งจ่ายเงินจากทรัพย์สินของลูกค้า
ในบัญชีของลูกค้าในเวลาใดก็ ได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องบอกกล่า วกับลูกค้า ทัง7 นี 7 เพื(อประโยชน์และวัตถุป ระสงค์ดัง ต่อ ไปนี 7
(1) การทําธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม (2) การปรับฐานะบัญชีหลักประกัน (3) การชําระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายหรือ
เงินอื(นใดที(ลกู ค้าพึงต้องชําระ หรือ (4) กรณีอื(นใดเพื(อการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันและความรับผิดของลูกค้าที(เกี(ยวกับการทํา
ธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม หรือตามที(กาํ หนดไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้อง
9.4 ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทฯ จะทําการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแยกออกจากทรัพย์สินของบริษัทฯ และ
บริษัทฯ จะจัดทําบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายแยกจากทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที(
เกี(ยวข้อง อย่างไรก็ดี ในกรณีที(ลกู ค้ามีบญ
ั ชีกบั บริษัทฯ หลายบัญชี บริษัทฯ อาจดําเนินการจัดเก็บทรัพย์สินแต่ละบัญชีของ
ลูกค้าหลายบัญชีดงั กล่าวโดยไม่แยกออกจากกัน หรืออาจดําเนินการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละบัญชีแยกออกจากกัน
ก็ได้ ทัง7 นี 7 ในกรณีที(บริษัทฯ ดําเนินการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละบัญชีแยกออกจากกันก็ไม่ทาํ ให้ทรัพย์สินของลูกค้าใน
บัญชีที(ลกู ค้าผิดนัดกับบริษัทฯ แยกออกจากบัญชีอื(นๆ ของลูกค้าได้ ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทฯ จะจัดทํา
และส่งมอบบันทึกบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อกําหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที(เกี(ยวข้อง โดยให้ถือว่าบันทึก
และบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าที(บริษัทฯ จัดทําและเก็บรักษาไว้เป็ นหลักฐานเบือ7 งต้นที(ถกู ต้อง เว้นแต่ลกู ค้าจะพิสจู น์เป็ น
อย่างอื(น
9.5 ลูกค้าตกลงยินยอมมอบอํานาจให้บริษัทฯ เป็ นผูเ้ ก็บรักษาหรือเก็บอารักขาไว้อย่างปลอดภัย ซึ(งทรัพย์สินของลูกค้า หรือตก
ลงยินยอมมอบอํานาจให้บริษัทฯ นําทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากไว้กับธนาคารพาณิ ชย์ หรือผูเ้ ก็ บรักษาหรือผูด้ ูแลรัก ษา
ทรัพย์สินหรือสถานที(อื(น หรือนําทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแทนลูกค้า ตามที(บริษัทฯ เห็นสมควรภายใต้ขอ้ กําหนดของ
กฎหมายที(เกี(ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า โดยบริษัทฯ อาจฝากและ/หรือลงทุนแทนลูกค้าในชื(อของบริษัทฯ
แต่จะต้องระบุอย่างชัดแจ้งว่าเป็ นดําเนินการโดยบริษัทฯ เพื(อลูกค้าและประโยชน์ของลูกค้า นอกจากนี 7 ลูกค้าตกลงยินยอม
ให้บริษัทฯ นําทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากหรือลงทุนแทนลูกค้ากับสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที(เป็ นบุคคลที(เกี(ยวข้องหรือ
บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที(มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้ อนึ(ง บริษัทฯ
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10.

ตกลงรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายอันเกิดขึน7 โดยตรงแก่ทรัพย์สินของลูกค้าเฉพาะส่วนที(เกิดจากการละเลยการ
ปฏิบตั ิหน้าที(ตามข้อกําหนดข้างต้นของบริษัทฯ
9.6 ลูกค้ามีสิทธิได้รบั ดอกเบีย7 หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื(นที(เกิดขึน7 จากบัญชีของลูกค้าภายในระยะเวลาและวิธีการตามที(บริษัทฯ
จะแจ้งให้ลกู ค้าทราบเป็ นครัง7 คราวไปในอัตราไม่เกินกว่าที(บริษัทฯ ได้รบั จริงหลังหักค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายใดๆ และภาษีที(
บริษัทฯ พึงต้องชําระ
9.7 หากลูกค้าประสงค์จะฝากหรือถอนทรัพย์สินของลูกค้า เพื(อประโยชน์อื(นใดนอกจากที(ระบุในข้อ 9.3 ข้างต้น ลูกค้าจะต้อง
ปฏิบตั ิดงั นี 7
(ก) ในกรณี ฝากทรัพย์สิน ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบคําขอฝากทรัพย์สิน และส่งมอบแบบคําขอดังกล่าว
พร้อมกับทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ หรือกรณีอื(นใดที(บริษัทฯ เห็นสมควร
(ข) ในกรณีการถอนทรัพย์สิน ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบคําขอถอนทรัพย์สินของลูกค้า และส่งมอบแบบคํา
ขอดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 (หนึ(ง) วันทําการ ก่อนวันที(ประสงค์จะถอนทรัพย์สินของลูกค้า หรือ
กรณีอื(นใดที(บริษัทฯ เห็นสมควร
กรณีที(ลกู ค้าประสงค์จะฝากหรือถอนหลักประกัน ลูกค้าจะต้องปฏิบตั ิตามวิธีการและเงื(อนไขตามที(บริษัทฯ กําหนด
9.8 เว้นแต่จะได้มีการระบุไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 บริษัทฯ จะไม่กระทําการใดอันมีผลเป็ นการเปลี(ยนแปลง โอน สงวน
หรือระงับซึ(งสิทธิ ในทรัพย์สินของลูกค้า และจะไม่แสดงเจตนาที(จะใช้สิทธิ และประโยชน์ของลูกค้าที(มีอยู่ในทรัพย์สินของ
ลูกค้าโดยขัดกับคําสั(งของลูกค้า หรือไม่ได้รบั ความยินยอมจากลูกค้าหรือบุคคลที(ได้รบั มอบหมายจากลูกค้าก่อน
9.9 ลูกค้าอาจขอรับคืนหลักประกันและทรัพย์สินของลูกค้าทัง7 หมดได้ เมื(อข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนีส7 ิน7 ผลผูกพัน และลูกค้า
ได้ชาํ ระเงินที(พึงต้องชําระให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วนแล้ว และลูกค้าไม่มีภาระผูกพันที(ยงั ค้างอยู่ ในการนีล7 กู ค้าตกลงว่าบริษัทฯ
อาจคืนทรัพย์สินของลูกค้าให้กบั ลูกค้าด้วยทรัพย์สินที(มีมลู ค่าเทียบเท่ากับทรัพย์สินของลูกค้าที(ได้วางหรือมอบไว้กบั บริษัทฯ
หรือเก็บไว้โดยบริษัทฯ ทัง7 นี 7 แม้ว่าทรัพย์สินที(ส่งคืนดังกล่าวจะไม่ใช่ทรัพย์สินเดิมของลูกค้า เว้นแต่บริษัทฯ และลูกค้าจะตก
ลงกันเป็ นอย่างอื(น
9.10 ลูกค้าตกลงชําระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและค่าดําเนินการในการเก็บรักษาสินทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ตามอัตราและวิธีการที(
บริษัทฯ กําหนด
การทําธุร กรรมผ่านระบบอิน เทอร์เ น็ต และผ่านทางโทรศัพ ท ์
10.1 ในการทํา ธุ รกรรมผ่ า นระบบอิ น เทอร์เน็ ต ลูก ค้า จะต้องใช้ชื(อผู้ใ ช้บ ริก าร (Username) รหัส ผ่ า น (Password) และรหัส
ประจําตัว (PIN ID)ตามวิธีการที(บริษัทฯ กําหนด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตภายใต้เอกสารธุรกรรม ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที(
ทางบริษัทฯ กําหนดเท่านัน7 โดยบริษัทฯ จะแจ้งชื(อผูใ้ ช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน(Password) ให้แก่ลกู ค้าทางที(อยู่
สํา หรับ จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Email Address) ที( ลูก ค้า ได้ใ ห้ไ ว้แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ หรื อ ส่ ง ด้ว ยวิ ธี ก ารอื( น ใดตามที( บ ริ ษั ท ฯ
เห็นสมควร
ในกรณีที(ลกู ค้าไม่สามารถจํารหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจําตัว (PIN ID) ได้ หรือรหัสประจําตัว (PIN ID) สูญหาย
หรือถูกทําลาย ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ลูกค้าจะต้องทําการแจ้งต่อบริษัทฯ ตามขัน7 ตอนและวิธีการที(บริษัทฯ กําหนดเพื(อให้บริษัทฯ
ดําเนินการระงับการใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจําตัว (PIN ID) นัน7 โดยทันที และเพื(อขอให้บริษัทฯ ออกรหัสผ่าน
(Password) หรือรหัสประจําตัว (PIN ID) ให้ใหม่ ทัง7 นี 7 คําสั(งใดหรือการกระทําใดที(ได้มีขึน7 โดยการใช้รหัสผ่าน (Password)
หรือรหัสประจําตัว (PIN ID) ของลูกค้า ก่อนเวลาที(บริษัทฯ จะระงับการใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจําตัว (PIN ID)
ถือว่าเป็ นการดําเนินการของลูกค้า และลูกค้าตกลงว่าบริษัทฯ ไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที(เกิดขึน7 หรือที(ลกู ค้า
ได้รบั ก่อนเวลาที(บริษัทฯ จะดําเนินการระงับการใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจําตัว (PIN ID)
10.2 คําสั(งอื(นใดที(เกี(ยวข้องกับการทําธุรกรรม หลักประกันหรือเงินในบัญชีของลูกค้าที(บนั ทึกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้รหัส
ประจําตัว (PIN ID) ถือเป็ นการบันทึกคําสั(งเกี(ยวกับการทําธุรกรรมประเภทนัน7 ๆ หลักประกันหรือเงินในบัญชีของลูกค้าโดย
ลูกค้า ทัง7 นี 7 การบันทึกคําสั(งดังกล่าวต้องเป็ นไปตามวิธีการและแบบที(บริษัทฯ กําหนด
อย่างไรก็ดี ในกรณีที(มีเหตุขัดข้องทําให้ลกู ค้าไม่สามารถบันทึกการทําธุรกรรมเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้
(เช่น ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื(องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าขัดข้อง เป็ นต้น) ลูกค้าสามารถทําการบันทึกการทําธุรกรรมกับ
เจ้าหน้าที(รบั อนุญาตของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์หรือวิธีการอื(นใดที(บริษัทฯ กําหนดแทนได้
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10.3 ลูกค้าตกลงที(จะเก็บรักษาชื(อผูใ้ ช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ รหัสประจําตัว (PIN ID) ของลูกค้าไว้เป็ น
ความลับ และจะใช้ชื(อผูใ้ ช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจําตัว (PIN ID) เพื(อการบันทึกคําสั(ง
เกี( ยวกับการทําธุรกรรม หลักประกัน และเงินในบัญชีของลูกค้า ภายใต้ข ้อกําหนดและเงื( อนไขฉบับนี 7 รวมถึงข้อกํา หนด
เพิ( ม เติ ม ของธุ ร กรรมแต่ ล ะประเภทโดยตนเองและเพื( อ ตนเองเท่ า นั7น ลูก ค้า จะต้อ งไม่ ใ ห้บุ ค คลอื( น นํา ชื( อ ผู้ใ ช้บ ริ ก าร
(Username) รหัสผ่าน (Password) และ รหัสประจําตัว (PIN ID) ไปใช้ หากมีผูใ้ ดนําชื(อผูใ้ ช้บริการ (Username) รหัสผ่าน
(Password) และ รหัสประจําตัว (PIN ID) ของลูกค้าไปใช้ในการดูขอ้ มูล และ/หรือ ส่งคําสั(งไม่ว่ากรณี ใดๆ ลูกค้าตกลง
รับผิดชอบและผูกพันในการกระทําดังกล่าวนัน7 เอง
10.4 ลูก ค้า ตกลงที(จะไม่ใ ช้ชุดคําสั(งคอมพิ วเตอร์อื(นนอกจากชุดคําสั(งคอมพิ ว เตอร์ของบริษัท ฯ หรือชุด คําสั(งอื( น ใดที(บริษัทฯ
อนุญาตหรือยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้สามารถใช้ได้ ซึ(งต่อเชื(อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที(ใช้ในการทําธุรกรรมผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตตามที(ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า และ/หรือสํานักหักบัญชีอนุญาต รวมทัง7
ป้องกันไม่ให้บุคคลอื(นใดต่อเชื(อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที(ลกู ค้าใช้ในการทําธุรกรรมผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตซึง( ทําให้บคุ คลดังกล่าวสามารถบันทึกคําสั(งเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี 7 ลูกค้าตกลงที(
จะไม่ดัด แปลง กระทํา ซํา7 หรือกระทํา การแก้ไ ขอื( นใดในชุดคําสั(งคอมพิ วเตอร์ของบริษัทฯ หรือชุด คํา สั(งอื( น ใดที(บริษัทฯ
อนุญาตหรือยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้สามารถใช้ได้โดยเด็ดขาด
10.5 ในกรณีที(ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื(องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ระบบของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า
และ/หรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการสื(อสารหยุดชะงักหรือขัดข้อง หรือเหตุอื(นใดที(
อยู่เหนื อการควบคุมของบริษัทฯ เป็ นเหตุให้ลูกค้าไม่สามารถทําธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ ตได้ หรือทํารายการไม่ครบถ้วน
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหาย (รวมทัง7 ค่าเสียหายและค่าใช้จา่ ยใดๆ ที(เกิดขึน7 ) ของลูกค้าที(เกิดจากเหตุดงั กล่าว
10.6 ในกรณีที(การทําธุรกรรมของลูกค้ามีลกั ษณะฝ่ าฝื น มีความเป็ นไปได้วา่ จะฝ่ าฝื น หรือคาดการณ์ได้วา่ จะฝ่ าฝื น หรือไม่เป็ นไป
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้องหรือหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกําหนดที(กาํ หนดโดยบริษัทฯ หรือบริษัทฯ เห็นว่า
คําสั(งที(ได้รบั จากลูกค้านัน7 ไม่ชดั เจน หรือขัดแย้งกัน บริษัทฯ จะดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ(งหรือหลายอย่างตามที(บริษัทฯ
กําหนดเพื(อป้องกัน แก้ไข หรือระงับ การดําเนินการดังกล่าว
10.7 คําสั(งซือ7 ขาย จําหน่ายจ่ายโอน เก็บรักษา ส่งมอบ รับมอบ หรือคําสั(งอื(นใดที(เกี(ยวข้องกับธุรกรรม หรือเงินในบัญชีของลูกค้าที(
บันทึกผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้รหัสประจําตัว (PIN ID) ของลูกค้า ถือเป็ นการบันทึกคําสั(งเกี(ยวกับธุรกรรม หรือเงินในบัญชี
ของลูกค้าโดยลูกค้า การบันทึกคําสั(งดังกล่าวต้องเป็ นไปตามวิธีการและแบบที(บริษัทฯ กําหนด โดยบริษัทฯ จะทําการยืนยัน
รายการการดําเนินการตามคําสั(งเกี( ยวกับธุรกรรมหรือเงินในบัญชีให้ลูกค้าทราบทางที(อยู่สาํ หรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(Email Address) ของลูกค้า และ/หรือ ทางอื(นใดที(บริษัทฯ เห็นสมควร ลูกค้ามีหน้าที(ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ
ดังกล่าว ทัง7 นี 7 หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านการยืนยันรายการดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาตามที(
กําหนดไว้ในใบยืนยันการทําธุรกรรม (Confirmation Note) นับจากเวลาที(ลกู ค้าได้รบั การยืนยันรายการจากทางบริษัทฯ แล้ว
ให้ถือว่าลูกค้ายอมรับและผูกพันตามรายการที(ได้มีการบันทึกคําสั(งผ่านอินเทอร์เน็ ตแล้ว แม้ว่าลูกค้าจะไม่ได้ทาํ หรือลง
ลายมือชื(อในเอกสารใดๆ เพื(อเป็ นหลักฐานแห่งการนัน7 ก็ตาม
อย่างไรก็ดี ในกรณีที(มีเหตุขดั ข้องทําให้ลกู ค้าไม่สามารถบันทึกคําสั(งเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ (เช่น ระบบ
คอมพิวเตอร์หรือเครือ( งคอมพิวเตอร์ของลูกค้าขัดข้อง เป็ นต้น) ลูกค้าสามารถทําการบันทึกคําสั(งกับเจ้าหน้าทีร( บั อนุญาตของ
บริษัทฯ ทางโทรศัพท์หรือวิธีการอื(นใดที(บริษัทฯ กําหนดแทนได้ เมื(อบริษัทฯ ได้ทาํ การบันทึกคําสั(งตามคําสั(งของลูกค้าแล้ว
บริษัทฯ จะยืนยันรายการการทําธุรกรรมดังกล่าวให้แก่ลกู ค้าทราบ ทัง7 นี 7 ในกรณีที(ลกู ค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านการยืนยัน
รายการการทํา ธุ ร กรรมของบริ ษั ท ฯ เป็ นลายลัก ษณ์อัก ษรภายในระยะเวลาที( ก ํา หนดไว้ใ นใบยื น ยัน การทํา ธุ ร กรรม
(Confirmation Note) ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงผูกพันตนตามรายการการทําธุรกรรมของบริษัทฯ ที(ได้กระทําการแทนลูกค้า
10.8 ลูก ค้า ยอมรับ ว่า การทํา ธุ รกรรมผ่ า นระบบอิ น เทอร์เน็ ต อาจมี ค วามเสี( ย งในการได้รับ ไวรัส เข้า มาสู่ระบบ หรืออุป กรณ์
คอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือมีความเสี(ยงในการถูกขัดขวาง หรือรบกวนการใช้บริการ โดยบุคคลภายนอกที(อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ ที(สามารถเข้าถึงระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่ตอ้ งรับผิดต่อลูกค้าหรือบุคคลอื(น
หากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายเนื(องจากการได้รบั ไวรัส หรือการถูกขัดขวางหรือรบกวนการใช้บริการดังกล่าว
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11.

10.9 ธุรกรรมที(ลกู ค้าเข้าทําผ่านระบบอินเทอร์เน็ตข้างต้น (ซึ(งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง การยืนยันธุรกรรม การออกคําสั(งใดๆ การ
รับรองความถูกต้องสําหรับข้อตกลงหรือธุรกรรมใดๆ) จะถื อว่าเป็ น “ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์” ตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ และให้ขอ้ ความ ข้อตกลง หรือธุรกรรมใดที(ได้รบั การยืนยัน รับรอง ตกลง หรือยอมรับ ให้สามารถใช้เป็ น
พยานหลักฐานที(เป็ นที(ยอมรับตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
10.10 ลูก ค้า มี ค วามรู แ้ ละความเข้า ใจเกี( ย วกับ ความเสี( ย งที( อาจเกิ ด ขึ น7 จากการทํา ธุ รกรรม รวมถึ งการทํา ธุ รกรรมผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ตเป็ นอย่างดี ทัง7 นี 7 ไม่ว่าจะเป็ นความเสี(ยงที(เกิดจากการสูญหายของข้อมูลระหว่างการสื(อสาร หรือส่งผ่านข้อมูล
หรือการส่งหรือรับข้อมูล เป็ นไปอย่างล่าช้า หรือไม่อาจรับหรือส่งข้อมูลได้ หรือการไม่ได้รบั execute order หากมีความ
ขัดข้องทางเทคนิค หรือถูกลักลอบนําข้อมูลไปใช้ หรือได้รบั ไวรัสเข้ามาสูร่ ะบบของลูกค้า หรือกรณีอื(นใดก็ตาม และลูกค้าตก
ลงและยอมรับในความเสี(ยงดังกล่าวและรับทราบและเข้าใจว่าบริษัทฯ มิได้รบั รองหรือรับประกันว่าสามารถป้องกันหรือขจัด
ความเสี(ยงต่างๆ ดังกล่าวได้
เหตุแ ห่งการผิด นัด ของลูก ค้า
11.1 ลูกค้าตกลงว่ากรณีใดกรณีหนึ(งดังต่อไปนีเ7 ป็ นเหตุแห่งการผิดนัด
(ก) ลูกค้าไม่ทาํ การชําระเงินหรือส่งมอบ (ถ้ามี) ตามที(ลกู ค้าต้องชําระหรือส่งมอบเมื(อถึงกําหนด
(ข) ลูกค้าไม่ปฏิบตั ิตามภาระหน้าที(ขอ้ ใดข้อหนึ(งหรือทัง7 หมดตามเอกสารธุรกรรม รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้อง
กับ ธุ รกรรมแต่ละประเภท และลูก ค้าไม่มีก ารแก้ไ ขเยี ย วยาเหตุก ารณ์ดังกล่า ว ภายในระยะเวลาตามที(บริษัทฯ
กําหนด นับจากวันที(เกิ ดกรณีการไม่ปฏิบตั ิดังกล่าว (รวมถึงกรณี ที(ลกู ค้าปฏิเสธที(จะยอมรับข้อเสนอที(ได้ขอแก้ไข
ข้อตกลงที(กาํ หนดไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทโดยบริษัทฯ)
และ/หรือ ฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามข้อเสนอดังกล่าว และ/หรือ ข้อกําหนดอื(นใดที(บริษัทฯ กําหนด
(ค) เมื(อลูกค้า (1) เลิกกิจการ (2) ตกเป็ นผูม้ ีหนีส7 ินล้นพ้นตัว ล้มละลาย หรือเข้าสู่กระบวนการฟื 7 นฟูกิจการ ประนอมหนี 7
หรือเข้าทําความตกลงเพื(อประโยชน์ของเจ้าหนี 7 ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือโดยประการอื(นใด (3) เป็ นนิติบุคคลประเภท
บริษัท ได้มีมติให้ทาํ การชําระบัญชีหรือเลิกกิ จการ (4) ร้องขอให้มีการแต่งตัง7 หรือถูกคําสั(งแต่งตัง7 ผูช้ าํ ระบัญชี ผู้
พิทกั ษ์ทรัพย์และผูจ้ ดั การ ผูค้ วบคุมการจัดการหรือเจ้าหน้าที(ผจู้ ดั การลูกค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้า ไม่วา่ ทัง7 หมดหรือ
บางส่วน (5) มีการเรียกประชุมเพื(อพิจารณามีมติให้เลิกกิจการของลูกค้าด้วยความสมัครใจ หรือมีการดําเนินการไม่
ว่าในลักษณะใดก็ตามโดยมีวตั ถุประสงค์เพื(อหรืออาจส่งผลให้มีการเลิกกิจการ การชําระบัญชี การพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือ
การควบคุมจัดการลูกค้าโดยผลทางศาล หรือ (6) ดําเนินการใดๆ หรือถูกดําเนินการใดๆ ซึง( ก่อให้เกิดผลใกล้เคียงกัน
กับกรณีใดกรณีหนึ(งดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที(ลกู ค้าเป็ นบุคคลธรรมดา ให้หมายความรวมถึงการที(ลกู ค้าตาย หรือตก
เป็ นผูว้ ิกลจริต หรือการที(ลกู ค้าหรือกองทรัพย์สินของลูกค้าจะถูกจัดการในลักษณะใดๆ ตามกฎหมาย
(ง) เมื(อคํารับรองและคํายืนยันของลูกค้าที(ลกู ค้าได้ให้ไว้ หรือที(ลกู ค้าได้รบั รองและยืนยันหรือถือว่าได้รบั รองหรือยืนยัน
ซํา7 อีก ณ เวลาใดเวลาหนึ(งตามที(กาํ หนดในข้อ 4 ของข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 หรือภายใต้เอกสารธุรกรรมใดๆ
หรือเอกสารและข้อมูลที(ลกู ค้ามอบให้แก่บริษัทฯ รวมถึงข้อมูลในแบบคําขอเปิ ดบัญชีลกู ค้า ไม่ถกู ต้อง ไม่ครบถ้วน
ก่อให้เกิ ดการสําคัญผิ ดหรือไม่เป็ นความจริงในประการใดๆ หรือมีการปกปิ ดข้อมูลอันควรแจ้งไม่ว่าทัง7 หมดหรือ
บางส่วน
(จ) เมื( อลูก ค้า ผิ ดนัด เกิ ด เหตุแ ห่งการผิ ดนัด หรือเกิ ด เหตุก ารณ์ในทํา นองเดีย วกัน ในส่วนของลูกค้าภายใต้เอกสาร
ธุรกรรม
(ฉ) เมื(อลูกค้าผิ ดนัด เกิ ดเหตุแห่งการผิดนัด หรือเกิ ดเหตุการณ์ในทํานองเดียวกันในส่วนของลูกค้าภายใต้ขอ้ กําหนด
เพิ(มเติมที(เกี(ยวข้องกับธุรกรรมใดๆ ให้ถือว่าลูกค้าผิดนัด เกิดเหตุแห่งการผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ในทํานองเดียวกัน
สําหรับธุรกรรมทุกประเภทตามเอกสารธุรกรรม
(ช) เมื(อบริษัทฯ พิจารณาเห็นควร เพื(อป้องกันและยับยัง7 สภาพการทําธุรกรรมที(ผิดปกติ พฤติกรรมการทําธุรกรรมของ
ลูกค้าที(ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการกระทําของลูกค้าที(ฝ่าฝื นกฎหมาย หรือการทําธุรกรรมของ
ลูกค้าซึ(งขัด หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในเรื(องที(เกี(ยวกับการทําธุรกรรมใดๆ
ภายใต้เอกสารธุรกรรม ไม่ว่าเป็ นธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า หรือการทํา
ธุรกรรมของลูกค้าที(ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็ นระเบียบเรียบร้อยในตลาดหลักทรัพย์ และ/
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หรือตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า หรือก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความผันผวนแก่ราคาในการทําธุรกรรมนัน7 ๆ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าให้แตกต่างไปจากสภาพตลาดโดยปกติ หรือลูกค้ามีการ
กระทําหรือพฤติกรรมที(ไม่เหมาะสมหรืออาจเป็ นการละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้อง
(ซ) เมื( อลูก ค้า มิ ไ ด้ให้ขอ้ มูล แสดงตน หรือกรอกแบบฟอร์มภาษี ต่างๆ (รวมถึ งแต่ไ ม่จาํ กัดเพี ยงแบบฟอร์มภาษี ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา) หรือให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสําคัญผิดในสาระสําคัญ (รวมถึงข้อมูลตาม
ข้อ 19.1 ของสัญ ญานี )7 กับ บริษั ทฯ ตามที( บ ริษัทฯ ร้องขอเพื( อให้บริษัท ฯ สามารถปฏิบัติต ามกฎหมาย ระเบียบ
รวมทัง7 ข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาใดๆ ที(บริษัทฯ ได้เข้าทํากับหน่วยงานของรัฐ (ทัง7 ในและต่างประเทศ) รวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียงหน้าที(ของบริษัทฯ ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามกฎหมายภาษี ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA)) หรือกฎหมายอื(นใดที(มีลักษณะเดียวกัน ซึ(งบริษัทฯ มีหน้าที(หรือข้อผูกพันที(ตอ้ ง
ดําเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาดังกล่าว ภายในระยะเวลาที(กาํ หนด
(ฌ) เมื(อเกิดการเปลี(ยนแปลงซึง( มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินของลูกค้า ซึง( บริษัทฯ เห็นว่าอาจ
กระทบต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบตั ิตามภาระหน้าที(ใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม
(ญ) ลูกค้ามีสว่ นเกี(ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 7 หรือบริษัทฯ มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าลูกค้ามีสว่ นเกี(ยวข้องกับการกระทํา
ดังต่อไปนี 7
(1) การกระทําที(เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี(ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) มีพฤติการณ์ก่อการร้าย หรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือถูกระงับการดําเนิ นการกับ
ทรัพย์สินทัง7 ในส่วนของตน ในกิจการที(ตนมีอาํ นาจควบคุม หรือในฐานะผูร้ บั มอบอํานาจกระทําการแทน ตามที(
กําหนดในกฎหมายเกี(ยวกับการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่วา่ จะเป็ น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(3) ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคําสั(งโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมาย
(ฑ) เหตุการณ์อื(นใด ที(กาํ หนดไว้เป็ นการเฉพาะในข้อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท
11.2 ลูกค้าตกลงที(จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในทันที เมื(อเกิดหรืออาจเกิดเหตุแห่งการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ(ง
ข้างต้น แต่ทงั7 นีไ7 ม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม หน้าที(ของลูกค้าในการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบดังกล่าวไม่ถือเป็ นเงื(อนไขบังคับก่อนในการ
ที(บริษัทฯ จะดําเนินการใดๆ เมื(อเหตุแห่งการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ(งข้างต้นดังกล่าวเกิดขึน7
11.3 หากเกิดกรณีหนึ(งกรณีใดตามที(ระบุในข้อ 11.1 บริษัทฯ มีสิทธิดาํ เนินการอย่างใดอย่างหนึ(งหรือหลายอย่างดังต่อไปนีไ7 ด้ โดย
ไม่ตอ้ งมีการบอกกล่าวใดๆ ให้ลกู ค้าทราบ
(ก) ทําการระงับการทําธุรกรรมในบัญชีของลูกค้าหรือระงับการให้บริการเป็ นตัวแทนและ/หรือนายหน้าเป็ นการชั(วคราว
ปิ ดหรือยกเลิกบัญชีของลูกค้า จํากัดการทําธุรกรรม จํากัดฐานะ และ/หรือปริมาณการทําธุรกรรมของลูกค้า และ/หรือ
ดําเนินการอื(นใดเกี(ยวกับการทําธุรกรรมของลูกค้าเพื(อให้เป็ นไปตามคําสั(งของหน่วยงานที(มีอาํ นาจและ/หรือ
(ข) นําบัญชีใดๆ ของลูกค้ามารวมเข้าด้วยกัน ทัง7 นี 7 ไม่ว่าจะเป็ นการรวมในลักษณะใดๆ หรือในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่
จําต้องบอกกล่าวให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้า และหักกลบ หักไว้ โอน หรือใช้เงิน หลักทรัพย์ หลักประกัน หรือทรัพย์สิน
ใดๆ ในบัญชีหนึ(งบัญชีใดของลูกค้า และ/หรือบัญชีอื(นใดที(ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ เพื(อหักชําระหนี ห7 รือเพื(อชดเชย
ความรับผิดของลูกค้าที(มีต่อบริษัทฯ ไม่วา่ จะเป็ นความรับผิดทางภาษี หรือความรับผิดต่อหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (ทัง7
ในและต่างประเทศ) ทัง7 นี 7 ไม่ว่าภาระหนีแ7 ละความรับผิดดังกล่าวได้เกิดขึน7 แล้วหรือจะเกิดมีขึน7 ในภายหน้า หรือมี
ลักษณะเป็ นหนีป7 ระธานหรือหนีอ7 ปุ กรณ์ ไม่วา่ หนีแ7 ละความรับผิดนัน7 จะมีหรือไม่มีหลักประกัน หรือเป็ นหนีห7 รือความ
รับผิดที(รว่ มกันหรือแยกออกจากกันก็ตาม และ/หรือ
(ค) ขาย บังคับขาย หรือดําเนินการใดๆ กับหลักประกันตามเงื(อนไขที(กาํ หนดในข้อ 8 หรือกับทรัพย์สินของลูกค้าเพื(อนํา
เงินมาหักชําระหนีส7 ินที(มีคา้ งอยูก่ บั บริษัทฯ (ตราบเท่าที(สามารถดําเนินการได้ตามกฎหมาย) และ/หรือ
(ง) บอกเลิกธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าเกี( ยวกับบัญชีการทําธุรกรรมใดๆ และ/หรือบัญชีอื(นใดที(ลกู ค้ามีอยู่กับ
บริษัทฯ ทัง7 หมดหรือบางส่วน และเรียกร้องให้ลกู ค้าชําระหนีท7 งั7 หมดจนครบถ้วนพร้อมทัง7 ดอกเบีย7 ทัง7 หมดที(ลกู ค้าเป็ น
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12.

13.

14.

หนีอ7 ยูภ่ ายใต้หรือตามบัญชีดงั กล่าว โดยให้ถือว่าหนีด7 งั กล่าวเป็ นหนีท7 ี(ถึงกําหนดชําระโดยพลัน ซึง( ลูกค้าจะต้องชําระ
ให้แก่บริษัทฯ ในทันที และ/หรือ
(จ) ชําระบัญชีทงั7 หมดที(ลกู ค้าได้ซือ7 ไว้ หรือที(บริษัทฯ ได้ยดึ ถือไว้เพื(อลูกค้า หรือที(ลกู ค้ามีอยูก่ บั บริษัทฯ ในบัญชีใดๆ ทัง7 นี 7
โดยบริษัทฯ ไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้าสําหรับการดําเนินการดังกล่าว และ/หรือ
(ฉ) ในกรณี ที(เหตุแห่งการผิดนัดของลูกค้าดังกล่าวมีผลให้บริษัทฯ มีหน้าที(ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ รวมทัง7 ข้อผูกพัน
หรือข้อสัญญาใดๆ ที(บริษัทฯ ได้เข้าทํากับหน่วยงานของรัฐ (ทัง7 ในและต่างประเทศ) รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงหน้าที(
ของบริษัทฯ ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามกฎหมายภาษี ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA)) ซึ( ง บริ ษั ท ฯ มี ห น้า ที( ห รื อ ข้อ ผู ก พัน ที( ต ้อ งดํา เนิ น การใดๆ โดยในกรณี ดัง กล่า วให้บ ริ ษั ท ฯ มี สิ ท ธิ
(1) ดํา เนิ น การตามที( ก าํ หนดในข้อผูกพัน หรือข้อสัญ ญาดังกล่าวต่อลูก ค้า ได้ (ซึ(งรวมถึ งการหัก จํา นวนเงิ น จาก
ผลประโยชน์ หรือการหักจากทรัพย์สินของลูกค้าที(มีอยูก่ บั บริษัทฯ หรือจํานวนเงินใดๆ ที(บริษัทฯ มีหน้าที(ตอ้ งชําระต่อ
ลูกค้า ไม่เกินกว่าจํานวนเงินที(บริษัทฯ จะต้องดําเนินการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ รวมทัง7 ข้อผูกพัน หรือข้อสัญญา
ดังกล่าวนั7น) และ/หรือ (2) เลิกธุรกรรมที(เกี( ยวข้องก่อนกําหนด ทัง7 นี 7 บริษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบความเสียหาย หรือ
ค่าใช้จา่ ยใดๆ ที(เกิดขึน7 กับลูกค้า ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมก่อนการเลิกธุรกรรมก่อนกําหนดนัน7
การดําเนิน การของบริษัท ฯ
บริษัทฯ เป็ นบริษัทหลักทรัพย์ที(ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็ นการดําเนินการโดยตรงหรือผ่านบริษัทในเครือ(ถ้ามี) โดยธุรกิจ
หลักทรัพย์ที(ดาํ เนินงานโดยบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง การเป็ นนายหน้าซือ7 ขายหลักทรัพย์ การเป็ นตัวแทนซือ7 ขายสัญญาซือ7
ขายล่วงหน้า การค้าหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี 7 การเป็ นที(ปรึกษาการลงทุน และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ(ถ้ามี)อาจทําการซือ7 ขายตราสารหนี 7 ตราสารทุน หรือตราสารทางการเงินอื(นๆ (หรือตราสารอนุพันธ์ที(
เกี( ยวข้อง) ของตนเองหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลที(เป็ นลูกค้าของบริษัทฯ และไม่ว่าในเวลาใดๆ อาจดํารงสถานะซือ7 หรือขายใน
หลักทรัพย์หรือตราสาร หรืออาจเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในการทําธุรกรรมเพื(อลูกค้า ดังนัน7 ผลประโยชน์ของบุคคลต่างๆ ที(กล่าวมาข้างต้นนี 7
จึงอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของลูกค้าได้
เหตุสุด วิส ัย
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ(งไม่ตอ้ งรับผิดชอบสําหรับความสูญเสียใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที(เกิดขึน7 แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(ง อัน
เนื(องมาจากการที(ค่สู ัญญาฝ่ ายนั7นไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดภายใต้เอกสารธุรกรรมได้ เพราะเหตุสุดวิสยั ซึ(งรวมถึงเหตุอัน
เกิ ดขึน7 จากข้อห้ามของทางราชการ การประกาศใช้วิธีการฉุกเฉิ นโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ หรือการระงับการซือ7 ขายโดย
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า หรือเหตุการณ์อื(นซึง( อยูน่ อกเหนือการควบคุมของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนัน7
$
ความเสีย ง และการใช้ด ุล พิน ิจ ของลูก ค้าในการตัด สิน ใจ
14.1 ลูกค้าได้รบั ทราบและได้เข้าใจถึงความเสี(ยงที(อาจเกิดขึน7 จากการทําธุรกรรมตามเอกสารรายงานการเปิ ดเผยความเสี(ยงที(
แนบท้ายข้อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทเป็ นอย่างดีแล้ว โดยให้ถือเป็ นส่วนหนึ(งของเอกสารธุรกรรม
ทัง7 หมด
14.2 ลูก ค้า ตกลงและยอมรับ ว่า ในการลงทุน การกํา หนดวัต ถุป ระสงค์แ ละระดับความเสี( ย งที( เหมาะสมถื อเป็ น ขั7น ตอนที(มี
ความสําคัญเป็ นอย่างยิ(ง ลูกค้ารับทราบว่าชุดคําถามเรื(องลักษณะของนักลงทุนที(บริษัทฯ ได้จดั ทําขึน7 เป็ นการช่วยให้ลกู ค้า
ทราบถึงความเสี(ยงที(ตนเองยอมรับได้ และรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนที(เหมาะกับลูกค้า และระบุเป้าหมายในการลงทุนและ
ประเมินทางเลือกในการลงทุนที(แตกต่างกัน ข้อมูลเหล่านีเ7 ป็ นพืน7 ฐานสําคัญสําหรับการจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมและ
กําหนดรายละเอียดของแผนการลงทุนที(ชดั เจน
การตอบคําถามไม่ครบทุกข้ออาจมีผลให้ลกู ค้าไม่สามารถส่งคําสั(งจองซือ7 หรือคําสั(งซือ7 ขายเพื(อการทําธุรกรรมบางประเภท
ได้ ทัง7 นี 7 ตามประกาศของ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และอาจมีผลให้การลงทุนของลูกค้า
ไม่เป็ นไปตามรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนที(เหมาะสมของลูกค้า
ลูกค้ารับทราบว่าชุดคําถามจัดทําขึน7 เพื(อประโยชน์ในการกําหนดวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้าและระดับความเสี(ยงที(
เหมาะสมแก่การลงทุนเฉพาะของลูกค้า อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ(งของลูกค้าอาจไม่เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการลงทุน และ/หรือระดับความเสี(ยงที(เหมาะสมของลูกค้าที(เป็ นผลมาจากการทําชุดคําถามที(เกี( ยวข้อง
รวมถึงผลการประเมินที(จะได้รบั แจ้งจากบริษัทฯ ซึง( การตัดสินใจลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ(งของลูกค้าที(อาจไม่สอดคล้องกับ
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15.

วัตถุประสงค์ และ/หรือระดับความเสี(ยงที(ได้รบั จากผลการประเมินของชุดคําถาม ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี(ยงที(อาจเกิดขึน7
จากการตัดสินใจลงทุนนัน7 เอง นอกจากนี 7 ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ถือเอาข้อมูลที(ลกู ค้าได้ให้ไว้ ณ วันที(ทาํ การประเมินตามชุด
คําถามเป็ นข้อมูลล่าสุด และหากมีการเปลี(ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน ฐานะการเงิน
ความรูค้ วามเข้าใจเกี(ยวกับการลงทุน หรือสิ(งใดๆ ที(อาจกระทบต่อรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนหรือระดับความเสี(ยงที(ยอมรับ
ได้ของลูกค้า ลูกค้าจะดําเนิ นการแจ้งต่อบริษัทฯ เพื(อขอทบทวนชุดคําถามใหม่โดยทันที ทัง7 นี 7 ในกรณี ที(ลกู ค้ามิได้แจ้งต่อ
บริษัทฯ เพื(อขอทบทวนชุดคําถามใหม่ ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี(ยงและผลกระทบที(อาจเกิดขึน7 จากผลการเปลี(ยนแปลง
ดังกล่าวซึง( รวมถึงผลการขาดทุนจากการตัดสินใจลงทุนที(ไม่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนและระดับความเสี(ยงที(
ยอมรับได้ของลูกค้า
14.3 ลูกค้ายืนยันว่าในการเข้าทําธุรกรรมแต่ละธุรกรรมโดยลูกค้านั7น ลูกค้าได้เข้าทําเพื(อประโยชน์ของลูกค้า และโดยการใช้
ดุลพินิจการตัดสินใจของลูกค้าเอง (รวมถึงการพิจารณาว่าธุรกรรมที(ได้เข้าทําดังกล่าวนัน7 จะเหมาะสมและเป็ นประโยชน์กับ
ลูกค้าหรือไม่) ทัง7 นี 7 แม้วา่ ลูกค้าอาจได้รบั ข้อมูล หรือได้รบั การสื(อสารจากบริษัทฯ เกี(ยวกับธุรกรรมใดๆ ลูกค้าก็มิได้ใช้ดลุ พินิจ
หรือตัดสินใจเข้าทําธุรกรรมใดๆ จากข้อมูลหรือการสื(อสารของบริษัทฯ ดังกล่าวนัน7 เพียงปั จจัยเดียว หรือถือว่าข้อมูล หรือการ
สื(อสารดังกล่าว จะถือเป็ นคําปรึกษาด้านการลงทุนหรือคําแนะนําเพื(อการลงทุนใดๆ ต่อลูกค้า นอกจากนีล7 กู ค้ารับทราบว่า
การที(บริษัทฯ ให้ขอ้ มูล หรือสื(อสารกับลูกค้าใดๆ เกี(ยวกับธุรกรรมใดๆ นัน7 บริษัทฯ มิได้ดาํ เนินการเพื(อยืนยัน หรือเป็ นการ
ชักชวนเพื(อให้ลูกค้าเข้าทําธุรกรรมกับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรมใดๆ ที(เกี( ยวข้อง นอกจากนี ล7 ูกค้ายืนยันว่าลูกค้ามี
ความสามารถ ความรู แ้ ละความเข้าใจ ถึงข้อตกลง เงื(อนไขต่างๆ รวมทัง7 ความเสี(ยงของธุรกรรมต่างๆ (ไม่ว่าโดยลูกค้าเอง
หรือจากการได้รบั คําปรึกษาจากผูเ้ ชี(ยวชาญที(เกี(ยวข้องของลูกค้า)
การบอกเลิก ธุร กรรมและผลของการบอกเลิก ธุร กรรม
15.1 เว้นแต่จะได้มีการกําหนดไว้เป็ นการเฉพาะในข้อกําหนดเพิ(มเติมที(เกี(ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท ธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ
และลูกค้าจะมีผลสิน7 สุดลงเมื(อ
(ก) เกิดกรณีเหตุแห่งการผิดนัดใดๆ เกิดขึน7 ตามข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 หรือตามที(ระบุไว้ในข้อกําหนดเพิ(มเติมที(
เกี( ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท และบริษัทฯ ใช้สิทธิ ในการบอกเลิกธุรกรรมใดๆ ทัง7 นี 7 บริษัทฯ มีสิทธิ บอกเลิก
ธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ(ง หรือทุกธุรกรรมที(บริษัทฯ ได้เข้าทํากับลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรมที(เกี(ยวข้องทัง7 หมด หรือ
(ข) คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ(งส่งหนังสือแจ้งบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ(ง หรือทุกธุรกรรม ถึงคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งเป็ น
เวลาอย่างน้อย 14 (สิบสี() วัน
15.2 การบอกเลิกธุรกรรมจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินการใดๆ ที(ได้ดาํ เนินการไปโดยชอบแล้ว หรือที(ไม่สามารถเพิกถอนได้
และกําลังอยู่ในระหว่างดําเนิ นการก่อนหน้าที(จะได้รบั หนังสือแจ้งบอกเลิกธุรกรรม โดยลูกค้ายังคงต้องผูกพันดําเนิ นการ
ดังกล่าวต่อไป และรับผิดชอบต่อผลแห่งการดําเนินการดังกล่าว (รวมถึงความรับผิด การชดใช้ภาระหนีต7 า่ งๆ หรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ ที(เกี(ยวข้อง)
15.3 การบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ(งภายใต้เอกสารธุรกรรม จะไม่เป็ นการปลดหน้าที(คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดจากภาระผูกพันที(มีอยู่
หรือความรับผิดใดๆ (รวมถึงความรับผิดซึง( เป็ นผลมาจากการละเมิด) ตามข้อกําหนดของเอกสารธุรกรรมใดๆ ที(เกี(ยวข้อง ซึ(ง
ได้เกิดขึน7 ก่อนหน้านัน7 จนกว่าจะได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทัง7 หมดและชําระเงินจนครบถ้วนแล้ว
15.4 เมื(อธุรกรรมใดๆ สิน7 สุดลง บริษัทฯ มีสิทธิดงั นี 7
(ก) ชําระและปิ ดบัญชีใดๆ หรือทัง7 หมดของลูกค้าที(ลกู ค้าซือ7 ไว้ หรือที(บริษัทฯ ได้ยึดถือไว้เพื(อลูกค้า หรือที(ลกู ค้ามีอยู่กับ
บริษัทฯ ในบัญชีใดๆ ที(เกี(ยวกับธุรกรรมที(ได้สิน7 สุดลงนัน7 ทัง7 นี 7 โดยบริษัทฯไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้าสําหรับการ
ดําเนิ นการดังกล่าว และเรียกร้องให้ลูกค้าชําระเงินทัง7 หมดจนครบถ้วน พร้อมทัง7 ดอกเบีย7 ทัง7 หมดที(ลูกค้าเป็ น หนี 7
ภายใต้บญ
ั ชีที(เกี(ยวกับธุรกรรมที(ได้สิน7 สุดลงนัน7 ๆ
(ข) นําเงินที(ได้จากการขาย การชําระบัญชีใดๆ หรือการจําหน่ายทรัพย์สินในบัญชีอื(นใดที(ลกู ค้ามีอยูก่ บั บริษัทฯ ที(เกี(ยวกับ
ธุรกรรมที(ได้สิน7 สุดลงนัน7 มาชําระหนีท7 งั7 หมดที(ถึงกําหนดชําระแล้วหรือถูกถือว่าถึงกําหนดชําระโดยพลัน ซึง( ลูกค้าต้อง
ชําระให้แก่บริษัทฯ
(ค) กําหนดให้หนีภ7 ายใต้ธุรกรรมที(สิน7 สุดลงดังกล่าวนัน7 ถึงกําหนดชําระทันที และให้คสู่ ญ
ั ญามีสิทธิดาํ เนินการหักกลบลบ
หนีส7 าํ หรับหนีร7 ะหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทัง7 หมดภายใต้ธุรกรรมที(สิน7 สุดลงดังกล่าว โดยให้ดาํ เนินการหักกลบลบหนี 7
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ตามเงื(อนไขที(กาํ หนดในข้อ ….† ของข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 และเงื(อนไขภายใต้เอกสารธุรกรรมที(เกี(ยวข้องกับ
ธุรกรรมดังกล่าว และเมื(อคู่สญ
ั ญาดําเนินการหักกลบลบหนีแ7 ล้ว ให้จาํ นวนเงินที(ได้หกั กลบลบหนี ก7 ันแล้วนัน7 ถื อว่า
ได้รบั การชําระและปลดภาระหนีส7 ินในการชําระเงินระหว่างกันจากการหักกลบลบหนีด7 งั กล่าว และให้ค่สู ญ
ั ญาที(มี
หน้าที(ชาํ ระเงินในจํานวนที(เหลือ ชําระเพียงจํานวนเงินสุทธิที(พึงต้องชําระต่อคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(ง เว้นแต่คสู่ ญ
ั ญาทัง7
สองฝ่ ายจะตกลงกันเป็ นอย่างอื(น
16.

17.

18.

19.

คําบอกกล่าว
16.1 จดหมาย คําบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที(บริษัทฯ จัดส่งให้แก่ลูกค้าตามที(อยู่ หรือที(อยู่สาํ หรับจดหมายอิเล็กทรอนิ ก ส์
(Email Address) ของลูกค้า ซึง( ลูกค้าได้แจ้งไว้กบั บริษัทฯ และ/หรือจัดส่งให้แก่ลกู ค้าตามวิธีการอื(นใดที(บริษัทฯ เห็นสมควร
ตามที(อยู่ หรือที(อยูส่ าํ หรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที(ลกู ค้าได้แจ้งต่อบริษัทฯ ให้ถือว่าได้สง่ ให้แก่ลกู ค้าโดย
ชอบแล้ว แม้วา่ สถานที(อยูข่ องลูกค้ามีการเปลี(ยนแปลง หรือถูกรือ7 ถอน ถูกทิง7 ร้าง หรือไม่มีผรู้ บั หรือมีผอู้ ื(นรับไว้แทน หรือเจ้า
พนักงานแจ้งว่าหาที(อยู่ไ ม่พบ ซึ(งในกรณี ดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมให้ถื อว่าลูกค้า ได้รบั จดหมาย คําบอกกล่าว หรือ
เอกสารใดๆ โดยชอบแล้ว
16.2 ในกรณีที(ลกู ค้าเปลี(ยนแปลงหรือแก้ไขที(อยู่ หรือที(อยูส่ าํ หรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ของลูกค้า ซึง( ได้แจ้งไว้
กับบริษัทฯ ตามข้อ 16.1 ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็ นหนังสือหรือด้วยวิธีการอื(นใดตามที(บริษัทฯ กําหนดโดยทันที
การแก้ไ ขเพิ$ม เติม
17.1 เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื(นในเอกสารธุรกรรมที(เกี(ยวข้อง ลูกค้าตกลงยินยอมให้เป็ นดุลพินิจของบริษัทฯ ในการแก้ไข
เพิ(มเติมข้อกําหนดในเอกสารธุรกรรมได้ โดยบริษัทฯ จะต้องส่งคําบอกกล่าวให้แก่ลกู ค้าตามวิธีการที(บริษัทฯ เห็นสมควร
อย่างน้อย 14 (สิบสี()วันล่วงหน้าก่อนวันที(บริษัทฯ จะทําการแก้ไขเพิ(มเติมข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 ทัง7 นี 7 (ก) หากการ
แก้ไขเพิ(มเติมดังกล่าวเป็ นการแก้ไขเพื(อให้เป็ นไปตามกฎหมาย ให้ถือว่าลูกค้าได้ยินยอมในการแก้ไขเพิ(มเติมดังกล่าวเมื(อคํา
บอกกล่าวดังกล่าวได้สง่ ถึงลูกค้า และ (ข) หากเป็ นการแก้ไขเพิ(มเติมในกรณีอื(นนอกจากที(กาํ หนดในข้อ (ก) ข้างต้นให้ถือว่า
หากลูกค้าไม่มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านการแก้ไขเพิ(มเติมอย่างสมเหตุสมผล ดังกล่าวมายังบริษัทฯ ก่อนวันที(บริษัทฯ จะทําการ
แก้ไขเพิ(มเติมตามระยะเวลาที(กาํ หนดข้างต้น ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพิ(มเติมข้อกําหนดและเงื(อนไขดังกล่าว
17.2 สํา หรับ การแก้ไ ขเพิ( มเติ มคู่มือ และ/หรือเอกสารชี แ7 จงสํา หรับ การทํา ธุ รกรรม เพื( อให้เกิ ด ความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิ ภาพ ลูกค้าและ บริษัทฯ ตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิ ที(จะแก้ไขคู่มือ และ/หรือเอกสารชีแ7 จงสําหรับการทําธุรกรรมใดๆ
เพื(อให้เป็ นไปตามที(กฎหมายกําหนด หรือเพื(อให้เหมาะสมกับการทําธุรกรรมแต่ละประเภทที(เกี( ยวข้อง ทัง7 นี 7 บริษัทฯ จะ
ประกาศรายละเอียดของคูม่ ือและ/หรือเอกสารชีแ7 จงสําหรับการทําธุรกรรมที(ได้แก้ไขเพิ(มเติมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และให้
ถือว่าลูกค้าได้รบั ทราบคูม่ ือ และ/หรือเอกสารชีแ7 จงที(แก้ไขดังกล่าวแล้วนับแต่วนั ที(บริษัทฯ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ใน
กรณีที(การแก้ไขดังกล่าวเป็ นการแก้ไขเพื(อให้เป็ นไปตามที(กฎหมายกําหนด หรือเพื(อให้เป็ นไปตามการแก้ไขของกฎหมาย ให้
คู่มือและ/หรือเอกสารชีแ7 จงที(แก้ไขดังกล่าวมีผลใช้บงั คับทันทีที( บริษัทฯ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในกรณีการแก้ไข
อื(นๆ หากลูกค้าไม่ได้คดั ค้านภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วนั ที(บริษัทฯ ประกาศบนเว็บไซต์ หรือลูกค้ายังคงเข้าทํา
ธุรกรรม หรือใช้บริการของบริษัท ฯ ต่อไป ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพิ( มเติ มคู่มือ และ/หรือเอกสารชี แ7 จง
ดังกล่าว
17.3 บริษัทฯ จะส่งข้อกําหนดในเอกสารธุรกรรมที(ได้แก้ไขเพิ(มเติมดังกล่าวให้แก่ลกู ค้า ไม่ว่าลูกค้าจะได้ตกลงเข้าทําธุรกรรมที(มี
การแก้ไขเพิ(มเติมข้อกําหนดดังกล่าวนัน7 กับบริษัทฯ หรือไม่
การแยกส่ว น และกรณีท ี$ข ้อ ความในเอกสารธุร กรรมขัด แย้งกัน
ความไม่ส มบูร ณ์ หรือ ความไม่ส ามารถบังคับ ใช้ข องข้อ ตกลงใดๆ ให้มี ผ ลเฉพาะส่ว นที( ไ ม่ส ามารถบัง คับ ได้ หรือ ไม่ส มบูรณ์
ดังกล่า ว โดยไม่มีผ ลกระทบต่อการบังคับ ใช้แ ละความสมบูรณ์ข องข้อตกลงในส่ว นอื( น ของข้อกํา หนดและเงื( อนไขฉบับ นี 7
การเปิ ดเผยข้อ มูล
19.1 ลูก ค้า ตกลงและยิ น ยอมให้บ ริษั ท ฯ เปิ ด เผยข้อมูล เกี( ย วกับ ลูก ค้า ดังต่อไปนี 7
(ก) ลูก ค้า ตกลงและยิน ยอมให้บ ริษั ท ฯ เปิ ด เผยข้อมูล เกี( ย วกับ ลูก ค้า บัญ ชี เพื( อการทํา ธุร กรรมของลูก ค้า บัญ ชี ก องทุน ใดๆ ที(
ลูก ค้า มี หรือ จะมี อ ยู่กับ บริษั ท หลัก ทรัพ ย์จัด การกองทุน ใดๆ และธุ ร กรรมต่า งๆ ภายใต้เ อกสารธุร กรรม หรือ ธุ ร กรรม
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20.

ของลูก ค้าตามธุ รกิ จหลัก ทรัพย์อื(นๆ ที( บ ริษั ท ฯ ได้รับ และเก็ บรักษาไว้ไม่ว่า ในรู ป แบบใดๆ ตามที( ก ฎหมายกําหนดให้แก่
หน่ ว ยงานที( กาํ กับ ดูแ ลบริษั ท ฯ ได้
(ข) ลูก ค้า ตกลงและยิน ยอมให้บ ริษั ท ฯ เปิ ด เผยข้อ มูล ดัง กล่า วข้า งต้น ให้แ ก่ผูส้ อบบัญ ชีห รือที(ป รึก ษาที( เกี( ย วข้องของบริษัท ฯ
เพื( อ วัต ถุป ระสงค์ใ นการบริห ารความเสี( ย งของบริษัท ฯ หรือ ให้แ ก่ บ ริษั ท ในเครือหรือบริษั ท ที( เกี( ย วข้องกับ บริษั ท ฯ หรือ
ตัว แทนของบริษั ท ฯ หรือ บริษั ท คู่ส ัญ ญากับ บริษั ท ฯ เพื( อ การวิ เ คราะห์แ ละบริก ารสิ น เชื( อ จัด ฐานข้อ มูล เก็ บ รวบรวม
สถิ ติ ก ารให้บริการ พัฒนาบริการ หรือการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ บริษั ท ในเครือ หรือบริษัท ที(เกี( ย วข้องกับ บริษัทฯ
รวมทั7ง การเปิ ด เผยข้อมูล ตามที( ก ฎหมายกํา หนดไม่ว่า จะเป็ น กฎหมายไทย หรือ กฎหมายต่า งประเทศ หากเกี( ย วข้อง
กับ บริษั ท ฯ รวมถึ งคํา สั(ง ศาล องค์ก ร หรือ หน่ว ยงานใดๆ ที( บ ริษั ท ฯ มี ภ าระผูก พัน ที(จ ะต้องให้ข ้อมูล ดังกล่า ว (ไม่ว่า ใน
ปั จ จุบ ัน หรือ ในอนาคต) ซึ(ง รวมถึ ง แต่ไ ม่จาํ กัด เฉพาะการเปิ ด เผยข้อ มูล ตามกฎหมายภาษี ข องประเทศสหรัฐ อเมริก า
(Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) หรือ กฎหมายอื( น ใดที( มี ลัก ษณะเช่น เดี ย วกัน ซึ(ง บริษั ท ฯ มี ห รือ
อาจมี ข ้อผูก พัน ใดๆ ที( จะต้องดํา เนิ น การเปิ ด เผยข้อมูล ดังกล่า ว
(ค) ลูก ค้า ตกลงและยิน ยอมให้บ ริษั ท ฯ เปิ ด เผยข้อ มูล ดัง กล่า วข้า งต้น ให้แ ก่ ตัว แทน บริษั ท ย่อ ย บริษั ท ร่ว มของบริษั ท ฯ หรือ
บริษั ท ภายนอกที(บ ริษั ท ฯ จัด จ้า งเพื(อ ให้บ ริก ารแก่บ ริษั ท ฯ เพื( อ วัต ถุป ระสงค์ใ นการให้บ ริก ารของบริษั ท ภายนอก
รวมถึ ง เพื( อ การดํา เนิ น การตรวจสอบหรือ จัด ทํา รายงานตามที( กาํ หนดในกฎหมายภาษี ข องประเทศสหรัฐ อเมริก า
(Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))
19.2 นอกเหนือจากข้อตกลงยินยอมเกี(ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลตามที(กาํ หนดในข้อ 19.1 ลูกค้าตกลงจะดําเนินการทุกวิถีทางเพื(อ
จัดให้มี แจ้ง และจะส่งมอบหรือจัดให้มีการส่งมอบบรรดาข้อมูลและเอกสารทัง7 หมดที(เกี(ยวข้องกับการดําเนินการเกี( ยวกับ
ธุรกรรมใดๆ ตามที(รอ้ งขอโดยบริษัทฯ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญา
ซือ7 ขายล่วงหน้า ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี หน่วยงานกํากับดูแล หรือบุคคลที(มีสิทธิ รอ้ ง
ขอข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวแก่บริษัทฯ ทัง7 นี 7 เพื(อประโยชน์ในการป้องกันและยับยัง7 การกระทําอันไม่เป็ นธรรมหรือพฤติกรรม
การลงทุนหรือทําธุรกรรมที(ไม่เหมาะสม
การเปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าตามที(กาํ หนดในวรรคก่อนและในข้อ 19.1 ให้ขอ้ มูลของลูกค้าดังกล่าวหมายรวมถึงแต่ไม่จาํ กัด
เพียง
(ก) ข้อมูลที(สามารถระบุความมีตวั ตนที(แท้จริงของลูกค้าและผูร้ บั ประโยชน์จากการทําธุรกรรมของลูกค้าทุกรายทุกทอด
(ข) วัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรมของลูกค้า
(ค) ข้อมูลเกี(ยวกับการทําธุรกรรมของลูกค้า ไม่ว่าการทําธุรกรรมดังกล่าวจะกระทําผ่านบริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที(
ลูก ค้า ทําธุ รกรรมเกี( ยวกับสัญ ญาซื อ7 ขายล่ว งหน้า ให้รวมถึ งข้อมูลเกี( ย วกับการซือ7 ขายสิ นค้า ของสัญญาซือ7 ขาย
ล่วงหน้าที(ลกู ค้าซือ7 ขายด้วย
(ง)
ในกรณี ที( ลูก ค้า เป็ น ผูด้ าํ เนิ น การสั(งซื อ7 ขายเพื( อบุคคลอื( น หลายรายหรือหลายทอดผ่ านบัญ ชี แ บบไม่เปิ ดเผยชื(อ
(Omnibus Account) ลูกค้าตกลงยินยอมที(จะแจ้ง จัดหา จัดทําและให้ขอ้ มูลตาม (ก) ถึง (ค) ของบุคคลอื(นซึ(งเป็ น
ลูกค้าที(แท้จริงทุกรายและทุกทอด ทัง7 นี 7 เฉพาะที(ลกู ค้ารูห้ รือควรรูเ้ นื(องจากการเป็ นผูด้ าํ เนินการเช่นนัน7
พร้อมทัง7 จัดทําคําชีแ7 จงเพื(ออธิ บายรายละเอียดเกี(ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่ บริษัทฯ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สํานักหัก
บัญชี หน่วยงานกํากับดูแล หรือบุคคลที(มีสิทธิ รอ้ งขอข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวในกรณี ที(บริษัทฯ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียน
หลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี หน่วยงานกํากับดูแล หรือบุคคลที(มีสิทธิ รอ้ งขอข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้มีการร้องขอ หรือ
เพื(อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที(หน่วยงานดังกล่าวกําหนด
ค่าธรรมเนีย มและค่าใช้จ ่าย
20.1 ลูก ค้า ตกลงจะชําระค่าธรรมเนี ยมที( เกี( ย วข้องทัง7 หลาย รวมถึ งค่า บริการในอัตราที( บริษัทฯ กํา หนดในเอกสารธุ รกรรมที(
เกี(ยวข้อง หรือตามที(บริษัทฯ จะแจ้งให้ลกู ค้าทราบเป็ นครัง7 คราวไป โดยค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนนัน7 ให้รวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียงจํานวนเงินที(บริษัทฯ พึงต้องชําระให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
สํา นัก หัก บัญชี ห รือหน่ วยงานกํากับดูแ ลอื( น ๆ และลูก ค้า ตกลงชํา ระเงิ น ประเมิ น เงิ น เรีย กเก็ บ ภาษี แ ละอากรแสตมป์ ที(
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21.

เกี(ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื(นๆ ที(เกี(ยวข้องหรือเกี(ยวเนื(องกับหรือเกิดขึน7 จากข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนีซ7 ึ(งบริษัทฯ เข้าทําใน
นามของลูก ค้า และค่า ใช้จ่า ยทางกฎหมายทั7งหมดที( เกิ ด ขึ น7 กับ บริษั ท ฯ ในการบังคับ ภาระผูก พัน ใดๆ ของลูก ค้า ตาม
ข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7 ทัง7 นี 7 เว้นแต่จะตกลงกันเป็ นอย่างอื(น โดยลูกค้าตกลงชําระค่าธรรมเนียมให้บริษัทฯ ตามวิธีการ
เงื(อนไข และระยะเวลาที(บริษัทฯ กําหนด
20.2 ลูกค้าต้องชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที(กาํ หนดในข้อ 20.1 ให้แก่บริษัทฯ ทันที โดยจะต้องชําระเป็ นเงินที(สามารถโอน
ต่อไปได้โดยไม่มีขอ้ จํากัด การชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยให้กบั บริษัทฯ จะต้องชําระให้กบั บริษัทฯ ณ ที(อยูข่ องบริษัทฯ
และภายในระยะเวลาและวิธีการที(บริษัทฯ แจ้งให้ลกู ค้าทราบ ทัง7 นี 7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยจะต้องไม่มีการหักหรือหัก ณ
ที(จา่ ยใดๆ
20.3 หากลูกค้าไม่ชาํ ระเงินจํานวนใดให้แก่บริษัทฯ เมื(อถึงกําหนด บริษัทฯ มีสิทธิคิดดอกเบีย7 บนจํานวนเงินที(คา้ งชําระได้ในอัตรา
ที(บริษัทฯ ได้ตกลงไว้กับลูกค้า และในกรณีที(ไม่มีการตกลงกันดังกล่าว ให้อตั ราดอกเบีย7 ผิดนัดชําระหนีข7 องลูกค้าเป็ นอัตรา
เท่ากับอัตราที(บริษัทฯ แจ้งต่อลูกค้าครัง7 ล่าสุดโดยให้บริษัทฯ มีดุลพินิจในการกําหนดอัตราดอกเบีย7 ผิ ดนัดดังกล่าวเท่าที(
กฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้องอนุญาต ทัง7 นี 7 ในการคํานวณดอกเบีย7 ดังกล่าว ให้คิดตามจํานวนวันที(ถดั จากวันที(กาํ หนด
ชําระตามวิธีปฏิบตั ิที(เป็ นมาตรฐานทางธนาคารและให้คาํ นวณโดยนับจากวันที(ถึงกําหนดชําระเงินจํานวนดังกล่าวจนถึงวันที(
บริษัทฯ ได้รบั ชําระเงินจากลูกค้าจนครบถ้วน
20.4 คําบอกกล่าวชําระหนีห7 รือคําบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทฯ ที(ลงนามโดยกรรมการ ผูจ้ ดั การ พนักงาน ตัวแทนหรือผูแ้ ทนที(มี
อํานาจของบริษัทฯ ที(ระบุจาํ นวนเงินที(ถึงกําหนดต้องชําระโดยลูกค้า ให้ถือเป็ นหลักฐานเบือ7 งต้นของคําบอกกล่าวชําระหนี 7
หรือคําบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทฯ ที(ถกู ต้อง
20.5 ในกรณี ที(บริษัทฯ มีหน้าที(ตามกฎหมาย (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงกฎหมายภาษี ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) รวมทัง7 ข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาใดๆ ที(บริษัทฯ ได้เข้าทํา
กับหน่วยงานของรัฐ (ทัง7 ในและต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงกฎหมายภาษี ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA)) ที(จะต้องหักภาษี หรือหักเงินจากจํานวนเงินใดๆ หรือการชําระเงินใดๆ ที(บริษัทฯ
จะต้องชําระให้แก่ลกู ค้า ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิ ดาํ เนินการหักภาษี หรือหักจํานวนเงินดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะไม่มี
หน้าที(รบั ผิดชอบชดเชยภาษี หรือจํานวนเงินดังกล่าวให้แก่ลกู ค้าเพิ(มเติม
20.6 ในกรณี ที( ลูก ค้า มี ห น้า ที( ต ามกฎหมาย (ไม่ว่า ในหรือต่า งประเทศ) (รวมถึ งแต่ไ ม่จาํ กัด เพี ย งกฎหมายภาษี ข องประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) ที(จะต้องหักภาษี หรือหักเงินจากจํานวนเงินใดๆ จาก
ค่าธรรมเนียม หรือการชําระเงินใดๆ ที(ลกู ค้าจะต้องชําระให้แก่บริษัทฯ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้แก่บริษัทฯ ทราบถึงภาระดังกล่าว
และจะต้องรับผิดชอบชําระจํานวนเงินในส่วนที(หกั ออกดังกล่าว เพิ(มเติมให้แก่บริษัทฯ เพื(อให้บริษัทฯ ได้รบั ชําระเงินเต็ม
จํานวน เสมือนมิได้มีการหักภาษี หรือหักจํานวนเงินใดๆ และจะต้องนําส่งหลักฐานให้แก่บริษัทฯ เพื(อแสดงว่าลูกค้าได้ชาํ ระ
ภาษี และนําส่งภาษี ตามกฎหมายที(เกี(ยวข้องนัน7 แล้ว
20.7 จํานวนเงินและอัตราทัง7 หลายที(ระบุไว้ในเอกสารธุรกรรมเป็ นจํานวนที(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ(ม (ถ้ามี) นอกจากนี 7 คูส่ ญ
ั ญาฝ่ าย
ที(ได้รบั การชําระเงินจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งจะต้องจัดเตรียมใบกํากับภาษี ให้แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งเพื(อเป็ นหลักฐานการ
เรียกเก็บภาษี มลู ค่าเพิ(มตามแบบและข้อความที(กาํ หนดไว้ในประมวลรัษฎากร
ข้อ กําหนดอื$น ๆ
21.1 ลูกค้าตกลงที(จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามวิธีการที(บริษัทฯ กําหนด ในกรณีที(มีการเปลี(ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในเอกสารการเปิ ด
บัญชีลกู ค้าหรือข้อมูลใดๆ ที(ลกู ค้าได้แจ้งมายังบริษัทฯ ก่อนหน้านี 7 ทัง7 นี 7 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าในการติดต่อและผูกพัน
ตนระหว่า งลูก ค้าและบริษัทฯ บริษั ท ฯ จะยึด ถื อข้อมูล ใดๆ ซึ(งบริษั ท ฯ ถื อว่า ลูก ค้าได้ใ ห้ไ ว้แ ก่บ ริษั ทฯ ในกรณี ที( บริษัทฯ
เห็นสมควร บริษัทฯ มีสิทธิ ตรวจสอบรายละเอียด และ/หรือข้อมูลใดๆ ที(ลกู ค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ และ/หรือข้อมูลที(เกี(ยวข้อง
กับบัญชีของลูกค้า
21.2 ลูกค้าตกลงยอมรับที(จะปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อกําหนด และ วิธีปฏิบตั ิที(บริษัทฯ และ/หรือเจ้าของข้อมูลจะกําหนดหรือได้แจ้ง
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง7 นี 7 บริษัทฯ อาจแก้ไขเพิ(มเติมข้อกําหนดและเงื(อนไขของบริษัทฯ ได้โดยประกาศแก้ไขเพิ(มเติมไว้
ในเว็บไซต์
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22.

23.

24.

21.3 ในการชํา ระหนี ห7 รือการดํา เนิ น การใดๆ ในบัญ ชี ข องลูก ค้า ให้ก ระทํา โดยใช้เงิ น สกุล บาท ซึ(งเป็ น สกุล เงิ น ที( ถูก ต้องตาม
กฎหมายของประเทศไทยในขณะนี 7 หรือสกุลเงินอื(นใดที(บริษัทฯ อาจกําหนดเพิ(มเติมในภายหลัง โดยลูกค้าตกลงและยินยอม
ชําระหนีใ7 ดๆ ที(ลกู ค้ามีอยูก่ บั ทางบริษัทฯ ตามวิธีการ เงื(อนไข และภายในระยะเวลาที(บริษัทฯ กําหนด
ในกรณี ที( จ ะต้อ งดํา เนิ น การเพื( อ แลกเปลี( ย นเงิ น ระหว่ า งสกุล เงิ น บาทกั บ สกุ ล เงิ น ต่า งประเทศ ลูก ค้า ตกลงให้บ ริษั ท ฯ
ดําเนิ นการแลกเปลี(ยนเงินตราหรือใช้อัตราแลกเปลี(ยนของสถาบันการเงินที(บริษัทฯ เป็ นผูก้ าํ หนดได้ ลูกค้าตกลงยอมรับ
ความเสี(ยงใดๆ ต่อผลขาดทุน ความสูญเสีย หรือความเสียหาย หรือค่าใช้จา่ ยใดๆ อันเป็ นผลมาจากการแลกเปลี(ยนเงินสกุล
หนึ(งไปเป็ นเงินในอีกสกุลหนึ(งที(อาจเกิดขึน7 ในบัญชีของลูกค้า
21.4 ในกรณีที(ลกู ค้านําเช็ค และ/หรือ ตราสารอื(นใด มาวางไว้แก่บริษัทฯ โดยมีเจตนาให้บริษัทฯ นับเป็ นเงินสดนัน7 บริษัทฯ จะถือ
ว่าเช็ค และ/หรือ ตราสารอื(นใดนัน7 เป็ นเงินสดก็ตอ่ เมื(อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค และ/หรือ ตราสารอื(นใดนัน7 ได้
เสียก่อน โดยบริษัทฯ จะถือว่าเช็ค และ/หรือ ตราสารอื(นใดเป็ นเงินสดได้ในวันที(บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินหรือขึน7 เงินได้
แล้ว นอกจากนี 7 ในกรณีที(ลกู ค้าโอนเงินจากบัญชีของลูกค้าที(เปิ ดไว้กบั สถาบันการเงินอื(นมายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะถือว่าเป็ น
เงินสดก็ตอ่ เมื(อการโอนเงินดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์และบริษัทฯ ได้รบั เงินนัน7 ๆ แล้วเท่านัน7
21.5 บริษัทฯ มีสิทธิยดึ หน่วงหรือหักกลบลบหนีใ7 นเงิน หลักทรัพย์ หลักประกัน และทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าที(บริษัทฯ ยึดถือไว้ ไม่
ว่าจะเป็ นการยึดถื อไว้เพื(อเก็ บรักษาหรือเพื(อวัตถุประสงค์อื(นก็ ตาม เพื(อใช้เป็ นหลักประกันและภายใต้บงั คับของสิทธิ ยึด
หน่วงทั(วไปเพื(อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเพื(อหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (ทัง7 ในและต่างประเทศ) ทัง7 นี 7 จนกว่าลูกค้าจะชําระหนี 7
ให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน
21.6 ในกรณีที(บญ
ั ชีของลูกค้าไม่มีการทํารายการ และ/หรือมีทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหลักประกัน ในบัญชีของ
ลูกค้าไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื(อนไขที(บริษัทฯ กําหนด บริษัทฯ มีสิทธิ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรักษาบัญชี
ตามอัตราที(บริษัทฯ กําหนดเป็ นคราวๆ โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีอาํ นาจหักเงินจากบัญชีของบริษัทเพื(อลูกค้าหรือ
บัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี ) ทัง7 นี 7 เว้นแต่ลูกค้าจะได้ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวให้แก่
บริษัทฯ ภายใน 14 (สิบสี() วัน นับจากที(ได้รบั แจ้งจากบริษัทฯ ถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนัน7 หากบริษัทฯ ไม่สามารถหัก
เงินหรือลูกค้าไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายใน 14 (สิบสี() วัน นับจากที(ได้รบั แจ้งจากบริษัทฯ บริษัทฯ อาจใช้ดลุ พินิจที(
จะปิ ดบัญชีใดๆ ของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลกู ค้าทราบ และในกรณีที(ทรัพย์สินของลูกค้าที(เหลือเป็ นเงินสด (หลังจาก
หักค่าทําธุรกรรม ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ยอื(นๆ รวมถึงหนีส7 ินที(มีอยูก่ บั บริษัทฯ จนครบถ้วนแล้ว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน
การคืนเงินสดดังกล่าวโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้า หรือโดยเช็ค (แล้วแต่กรณี) ตามที(ลกู ค้าได้แจ้งไว้กบั บริษัทฯ ทัง7 นี 7
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเนื(องมาจากการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น (หากมี)
การสละสิท ธิ
การที( ล ูก ค้า หรือ บริษั ท ฯ ไม่ไ ด้เ รีย กให้คู่ส ัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ(ง ปฏิ บ ัติ ต ามเอกสารธุ ร กรรม หรือ เรีย กให้คู่ส ัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ(ง
ปฏิ บ ัติ ต ามเอกสารธุร กรรมล่า ช้า ไม่ถื อ เป็ น การสละสิ ท ธิ หรือ การได้ร ับ การชดใช้ หรือ สละซึ(ง ข้อ กํา หนดใดๆ ในเอกสาร
ธุ รกรรม
การโอนสิท ธิ
ข้อ กํา หนดและเงื( อ นไขฉบับ นี เ7 ป็ น ประโยชน์แ ละผูก พัน บริษั ท ฯ ลูก ค้า รวมถึ ง ผู้ร ับ โอนและผู้สื บ สิ ท ธิ ข องบริษั ท ฯ และลูก ค้า
อย่า งไรก็ ตาม ลูก ค้า จะโอนหรือจําหน่ าย สิ ท ธิ หน้า ที( แ ละ/หรือภาระผูก พันตามข้อกําหนดและเงื( อนไขมิ ไ ด้ หากไม่ไ ด้รบั ความ
ยิ น ยอมเป็ น ลายลัก ษณ์อัก ษรจากบริษั ท ฯ ก่ อน และการโอนที( ขัด กับ ข้อกํา หนดนี จ7 ะไม่มีผ ลสมบูรณ์
กฎหมายทีใ$ ช้บ ังคับ และอนุญาโตตุล าการ
24.1 ข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนีใ7 ห้ใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย
24.2 ในกรณีที(มีขอ้ พิพาททางกฎหมายระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าซึ(งเกิดขึน7 จากหรือเกี(ยวข้องกับข้อกําหนดและเงื(อนไขฉบับนี 7
รวมถึงข้อกําหนดเพิ( มเติ มของธุ รกรรมแต่ละประเภท คู่สัญญาทัง7 สองฝ่ ายตกลงว่าบริษัทฯ หรือลูกค้าอาจยื(นคํา ร้อ งต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เพื(อขอให้มีการชีข7 าดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการแล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที(กฎระเบียบ
ที(เกี(ยวข้องประกาศกําหนด โดยส่งคําบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งล่วงหน้า
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-ข้ อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนีจ$ ะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมือ! ลูกค้ าและบริษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนีเ$ ท่านั$น-

1.

2.

3.

ข้อ กําหนดเพิ$ม เติม เกี$ย วกับ การแต่งตัง2 ตัวแทน/นายหน้าซือ2 ขายหลัก ทรัพ ย์ด ้วยเงิน สด
ข้อ ความเบีอ2 งต้น
1.1 ข้อกําหนดเพิ(มเติมนีท7 าํ ขึน7 เพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้าที( ข้อรับรอง ข้อปฏิบตั ิตา่ งๆ ที(เป็ นการเฉพาะที(เกี(ยวกับการให้บริการ
เป็ นตัวแทน/นายหน้าซือ7 ขายหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
1.2 ข้อ กําหนดเพิ$ม เติม เกี$ย วกับ การแต่งตั2งตัว แทน/นายหน้าซือ2 ขายหลัก ทรัพ ย์ด ้ว ยเงิน สดฉบับ นี2 จะใช้บ ังคับ ระหว่าง
บริ ษั ท ฯ และลู ก ค้ า ทัน ที เมื$ อ (ก) ลู ก ค้ า มี ค ํา สั$ ง ซื2อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ม ายั ง บริ ษั ท ฯ ไม่ ว่ า จะด้ ว ยวิ ธ ี ท างโทรศั พ ท ์
อิ น เทอร์เ น็ ต หรื อ ผ่ า นทางเจ้ า หน้ า ที$ข องบริษั ท ฯ และ (ข) บริ ษั ท ฯ ตอบรั บ การให้บ ริ ก ารแก่ ล ู ก ค้ า ไม่ ว่ า จะใน
รู ป แบบทีเ$ ป็ นลายลัก ษณ์อ ัก ษรหรือ ไม่ก ็ต าม โดยลูก ค้ายอมรับ และตกลงผูก พัน ตามตามเงื$อ นไขในข้อ กําหนดและ
เงือ$ นไขเกี$ย วกับ การให้บ ริก ารด้านการเงิน และเอกสารธุร กรรมต่างๆ ทีเ$ กี$ย วข้อ ง
ทัง2 นี2 บริษัท ฯ มีส ิท ธิใ นการปฏิเ สธการให้บ ริก าร หากบริษัท ฯ พบว่าลูก ค้าไม่ม ีค วามเหมาะสมเพีย งพอในการทํา
ธุ ร กรรม หรื อ การให้บ ริ ก ารของบริ ษั ท ฯ อาจขั ด หรื อ แย้ ง ต่อ กฎหมาย หรื อ ด้ ว ยเหตุ อ $ื น ใดแล้ ว แต่ ด ุ ล พิ น ิ จ ของ
บริษัท ฯ โดยลูก ค้าไม่ม ีส ิท ธิเ รีย กร้อ งให้ บริษัท ฯ รับ ผิด ต่อ ความเสีย หายใดๆ อัน เกิด จากการปฏิเ สธการให้บ ริก าร
ของบริษัท ฯ เว้น แต่ก รณีท เ$ี กิด ขึน2 โดยการจงใจหรือ ประมาทเลิน เล่อ ของบริษัท ฯ กรรมการ พนัก งาน ตัวแทนหรือ
ผู้แ ทนของบริษัท ฯ โดยบริษัท ฯ จะรับ ผิด ชอบเพีย งเท่าทีค$ วามเสีย หายทีเ$ กิด ขึน2 จริง
1.3 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี( ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทน/นายหน้าซือ7 ขายหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสดนี 7 ซึ(งต่อไปจะเรียกว่า “ข้ อ กํา หนด
เพิ$ม เติม เกี$ย วกับ การแต่ง ตั2ง ตัว แทน/นายหน้ าซื2อ ขายหลัก ทรัพ ย์” รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้อง เป็ นส่วนหนึ(งของ
เอกสารธุรกรรม ตามที(ได้นิยามไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงินที(ลกู ค้าได้ตกลงทํากับบริษัทฯ
(“ข้อ กําหนดและเงือ$ นไขเกี$ย วกับ การให้บ ริก ารด้านการเงิน ”)
คําจํากัด ความ
2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิ ยามไว้เป็ นการเฉพาะในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี( ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คําดังต่อไปนี ใ7 ห้มี
ความหมายตามที(ได้นิยามไว้ดงั ต่อไปนี 7
(ก) “ซือ2 ” ให้หมายความรวมถึง การจองซือ7 หลักทรัพย์ดว้ ย
(ข) “บั ญ ชี ซ ื2อ ขายหลั ก ทรั พ ย์” หรือ Securities Trading Account หมายถึ ง บัญ ชี ซือ7 ขายหลัก ทรัพย์ที( ลูก ค้า เปิ ดกับ
บริษัทฯ ไม่วา่ จะเป็ นการซือ7 ขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ตาม
(ค) “หลัก ทรัพ ย์” หมายถึง หลักทรัพย์ตามประเภทที(ระบุไว้ในพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และให้หมายความรวมถึงแต่ไม่จาํ กัด
เฉพาะตราสารหนีอ7 ื(นๆ หรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม และตราสารหรือสิทธิ อื(นใดตามที(กาํ หนด
ไว้ในหรือที(ได้รบั อนุญาตตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้อง ทัง7 นี 7 คําว่า “หลักทรัพย์” ให้
หมายรวมถึงหลักทรัพย์ที(อยูใ่ นระหว่างการออกและเสนอขาย ดอกผล เงินปั นผลและสิทธิอื(นๆ ของหลักทรัพย์นนั7 ๆ ด้วย
(ง) “เอกสารกองทุน รวม” หมายถึง คูม่ ือผูล้ งทุน หนังสือชีช7 วนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือชีช7 วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
ข้อมูลภาษี หรือเงื(อนไข ภาระและประโยชน์ทางภาษี ที(เกี(ยวข้อง และ/หรือเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวกับหรือใช้ในการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนที(บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนที(เกี(ยวข้องได้จดั ทําขึน7 แล้วรวมถึงรายละเอียดในใบคําสั(งซือ7 ขายคืน
และ/หรือสับเปลี(ยนหน่วยลงทุน
การแต่งตัง2
3.1 ลูกค้าตกลงแต่งตัง7 และมอบอํานาจให้บริษัทฯ เป็ นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้า รวมทัง7 ให้มี
อํานาจแต่งตัง7 ตัวแทนช่วง ในการดําเนินการใดๆ ที(เกี(ยวกับหลักทรัพย์ในทุกกรณีไม่วา่ ในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ ซึง( รวมถึง
การซือ7 ขาย การจําหน่าย จ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ หรือการดําเนินการเกี(ยวกับหลักประกัน
ตลอดจนทําการชําระเงินค่าซือ7 หลักทรัพย์ รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ชําระและรับชําระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และ
ค่าใช้จา่ ยใดๆ อันเกี(ยวกับการซือ7 ขายหลักทรัพย์ การจําหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ของ
ลูกค้า การรับและ/หรือการปฏิบตั ิตามคําสั(งของลูกค้าไม่วา่ ด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อกั ษร และคําสั(งอื(นใดที(เกี(ยวข้อง หรือ
เกี(ยวเนื(องกับการซือ7 ขายหลักทรัพย์ในบัญชีซือ7 ขายหลักทรัพย์ใดๆ ของลูกค้าที(ได้เปิ ดไว้กบั บริษัทฯ ภายในวงเงินซือ7 ขาย การ
เปิ ดบัญชีกบั บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนที(เกี(ยวข้องเพื(อการซือ7 ขายคืน หรือสับเปลี(ยนหน่วยลงทุนและรายการต่างๆ ที(
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4.

เกี(ยวเนื(องกับหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และบริษัทฯ ตกลงรับทําการเป็ นตัวแทนและ/หรือนายหน้าในการดําเนินการต่างๆ
ข้างต้นให้แก่ลกู ค้า ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื(อนไขที(ระบุไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึง
ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทน/นายหน้าซือ7 ขายหลักทรัพย์ฉบับนี 7
3.2 ลูกค้าตกลงให้สัตยาบันและยอมรับที(จะผูกพันในการใดๆ ที(บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนช่วงได้กระทําไปในฐานะตัวแทน/
นายหน้าของลูกค้าตามข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี( ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี( ยวกับการ
แต่งตัง7 ตัวแทน/นายหน้าซือ7 ขายหลักทรัพย์ฉบับนี 7
3.3 เว้นแต่จะได้มีการตกลงระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าเป็ นอย่างอื(น ลูกค้าจะต้องทําการซือ7 ขายหลักทรัพย์หรือดําเนินการใดๆ
เกี(ยวกับหลักทรัพย์ผ่านทางบัญชีเพื(อการทําธุรกรรมเท่านัน7
การส่งมอบและการชําระเงิน
4.1 ลูกค้าตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ให้บริษัทฯ เพื(อการส่งมอบหลักทรัพย์ที(ขาย และลูกค้าตกลงชําระเงินแก่บริษัทฯ เพื(อการชําระ
เงินค่าหลักทรัพย์ที(ซือ7 หรือยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินจากบัญชีของบริษัทเพื(อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติกบั
บริษัท (ตามแต่กรณี) เต็มตามจํานวนที(ลกู ค้าจะต้องชําระเพื(อการชําระเงินค่าหลักทรัพย์ที(ซือ7 หรือนําหลักทรัพย์จากบัญชีซือ7
ขายหลัก ทรัพย์ข องลูก ค้า ไปส่งมอบในกรณี ที( ลูก ค้า สั(งขายหลัก ทรัพย์ดังกล่า ว เพื( อให้บ ริษั ท ฯ สามารถทํา การส่งมอบ
หลักทรัพย์และชําระเงินค่าซือ7 หลักทรัพย์ได้ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกํากับดูแลที(เกี( ยวข้องโดย
ลูกค้าตกลงรับทราบว่าการดําเนินการดังกล่าวจะเป็ นไปตามข้อกําหนด ระยะเวลา และเงื(อนไขที(บริษัทฯ กําหนด และบริษัทฯ
จะไม่ดาํ เนินการชําระราคาค่าซือ7 ขายหลักทรัพย์เป็ นบางส่วน (Partial Settlement)
4.2 ในกรณี ที(ลูกค้าไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์มาส่งมอบให้แก่บริษัทฯ เพื(อการส่งมอบหลักทรัพย์เมื(อมีการขายหลักทรัพย์
หรือไม่ส ามารถชํา ระเงิ น สํา หรับ หลัก ทรัพย์ที( ซือ7 ตามหลัก เกณฑ์ที( ก าํ หนดไว้ข ้อ 4.1 ข้า งต้น บริษั ท ฯ มี สิ ท ธิ ด าํ เนิ น การ
ดังต่อไปนี 7
(ก) ในกรณีของการขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิดาํ เนินการซือ7 หลักทรัพย์เพื(อการส่งมอบตามราคาที(บริษัทฯ เห็นสมควร
และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวจากบัญชีของบริษัทเพื(อลูกค้าหรือบัญชีธนาคาร
เพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติกบั บริษัท (ตามแต่กรณี) แล้วดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์เพื(อปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของลูกค้า
และนําเงินที(ได้รบั มานั7นเครดิตเข้าในบัญชีของบริษัทเพื( อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื( อตัดบัญชี อัตโนมัติกับ บริษั ท
(ตามแต่กรณี) หรือบริษัทฯ อาจดําเนินการยืมหลักทรัพย์ในนามของลูกค้าเพื(อส่งมอบและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จา่ ยที(เกิดขึน7 เนื(องจากการยืมหลักทรัพย์หรือการจัดหาหลักประกัน หรือบริษัทฯ อาจดําเนินการยืมหลักทรัพย์ใดๆ
ในบัญชีซือ7 ขายหลักทรัพย์ ทัง7 นี 7 ในการดําเนินการดังกล่าวบริษัทฯ มีสิทธิ ดาํ เนินการได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งหรือบอกกล่าว
ให้ลกู ค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจากลูกค้า
(ข) ในกรณีของการซือ7 หลักทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิ ยอมรับการส่งมอบหลักทรัพย์ และเรียกเก็บเงินจากบัญชีของบริษัทเพื(อ
ลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี ) เต็มตามจํานวนที(ลกู ค้าจะต้องชําระสําหรับ
ค่าใช้จ่ายใดๆ อันเนื(องมาจากหลักทรัพย์ที(ลกู ค้าซือ7 ไว้ โดยบริษัทฯ อาจดําเนินการขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวในราคาที(
บริษัทฯ เห็นสมควร และนําเงินที(ได้รบั เครดิตเข้าในบัญชีของบริษัทเพื(อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติ
กับบริษัท (ตามแต่กรณี) ทัง7 นี 7 ในการดําเนินการดังกล่าวบริษัทฯ มีสิทธิ ดาํ เนินการได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งหรือบอกกล่าวให้
ลูกค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจากลูกค้า
ในกรณีดงั กล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็ นกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ จะเรียกเก็บจากบัญชีของบริษัทเพื(อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื(อ
ตัดบัญชีอตั โนมัติกบั บริษัท (ตามแต่กรณี) และสําหรับจํานวนเงินที(ลกู ค้ายังค้างชําระอยูน่ นั7 จะถือว่าเป็ นหนีท7 ี(ถึงกําหนดชําระ
แล้วในวันนัน7 ซึ(งลูกค้าต้องชําระค่าปรับตามอัตราที(ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด และดอกเบีย7 แก่บริษัทฯ ตามอัตราดอกเบีย7 ที(
บริษัทฯ ได้กาํ หนดไว้เป็ นคราวๆ ไป โดยบริษัทฯ จะคํานวณดอกเบีย7 ไปจนกว่าบริษัทฯ จะได้รบั ชําระหนีค7 รบถ้วนแล้ว
4.3 นอกเหนือไปจากกรณีตามข้อ 4.1 ในกรณีที(ลกู ค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ ดําเนินการชําระราคาค่าซือ7 ขายหลักทรัพย์ผ่าน
กองทุนรวมโดยให้บริษัทฯ นําเงินที(ได้รบั จากการขายหลักทรัพย์ไปซือ7 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที(ลูกค้ากําหนดเพื(อการ
บริหารผลตอบแทน หรือให้บริษัทฯ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที(ลกู ค้ากําหนดเพื(อนําเงินไปชําระค่าซือ7 หลักทรัพย์
ของลูกค้า หรือในกรณีที(ลกู ค้ามีหนังสือแจ้งเปลี(ยนแปลงข้อมูลเกี(ยวกับกองทุนรวมที(ใช้ในการชําระค่าซือ7 ขายหลักทรัพย์ หรือ
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5.

มีคาํ สั(งในภายหลังตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ ดําเนินการชําระราคาค่าซือ7 ขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนรวมดังกล่าว เว้นแต่
ลูกค้าจะมีคาํ สั(งเป็ นอย่างอื(น การชําระค่าซือ7 ขายหลักทรัพย์จะเป็ นไปดังต่อไปนี 7
(ก) ในการชําระเงินค่าซื อ7 หลักทรัพย์ของลูกค้า ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บ ริษัทฯ ดําเนิ นการขายคืนหน่วยลงทุน ของ
กองทุนรวมที(ลกู ค้ากําหนด และนําเงินที(ได้รบั มาชําระค่าซือ7 หลักทรัพย์ของลูกค้า ในกรณีที(เงินที(ได้รบั จากการขายคืน
หน่วยลงทุนไม่เพียงพอที(จะชําระค่าซือ7 หลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงว่าลูกค้ายังคงมีภาระผูกพันต้องชําระค่าซือ7 หลักทรัพย์
ให้แก่บริษัทฯให้เพียงพอกับมูลค่าหลักทรัพย์ที(ซือ7 ทัง7 จํานวนตามที(กาํ หนดไว้ในข้อ 4.1
(ข) ในกรณีลกู ค้าขายหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ นําเงินที(ได้รบั จากการขายหลักทรัพย์ทงั7 จํานวนมาซือ7
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที(ลกู ค้ากําหนด
ในกรณี ที(บริษัทหลักทรัพย์จัด การกองทุนปฏิ เสธคําสั(งซื อ7 หรือขายคืน หน่ว ยลงทุนของกองทุนรวมที(ลูกค้ากํา หนด ลูกค้า
รับทราบว่า บริษัทฯ จะดําเนินการชําระราคารายการซือ7 ขายหลักทรัพย์ตามที(กาํ หนดไว้ในข้อ 4.1
ลูกค้าตกลงว่าบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติกับบริษัทและบัญชีธนาคารที(ลกู ค้าใช้ในการรับชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมที(ลกู ค้ากําหนดกับบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนต้องเป็ นบัญชีเดียวกัน ในกรณีที(ตอ่ มาภายหลังลูกค้า
มีการเปลี(ยนแปลงบัญชีธนาคารที(ลกู ค้าใช้ในการรับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที(ลกู ค้ากําหนดกับบริษัท
หลัก ทรัพย์จัดการกองทุน ลูก ค้า ต้องแจ้งเปลี(ยนแปลงข้อมูลต่อบริษัทฯ เป็ น ลายลัก ษณ์อัก ษรเพื( อขอเปลี(ยนแปลงบัญชี
ธนาคารเพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติกบั บริษัท ซึ(งการเปลี(ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อเมื(อลูกค้าได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ ถึงการ
เปลี(ยนแปลงดังกล่าวแล้วเท่านัน7
ลูกค้ารับทราบว่าการดําเนินการเพื(อการชําระราคาค่าซือ7 ขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนรวมโดยวิธีการตามข้อ 4.3 นี 7 มีคา่ ใช้จา่ ย
ที(เกี(ยวข้องอาทิเช่น ค่านายหน้าซือ7 ขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมในการซือ7 หรือขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายอื(นๆ ที(เกี( ยวข้อง (ซึ(งต่อไปนี จ7 ะรวมเรียกว่า “ค่าใช้จ ่ายเกี$ย วกับ การดําเนิ น การซื2อ ขายหลัก ทรั พ ย์ผ ่ า น
กองทุน ”) ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินในบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติกับบริษัทเพื(อชําระค่าใช้จ่ายเกี(ยวกับ
การดําเนินการชําระราคาค่าซือ7 ขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนนัน7 ได้
ในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที(ลกู ค้ากําหนด หากภายหลังการขายคืนหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนของลูกค้า
ที(เหลืออยู่มีจาํ นวนน้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนขัน7 ตํ(าที(ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนต้องถื อไว้ตามที(เอกสารกองทุนรวมกําหนด (ถ้ามี)
ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที(ลกู ค้ากําหนดที(เหลือทัง7 หมดและให้โอนเงินที(ได้รบั จาก
การขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติกบั บริษัทต่อไป
การดําเนิน การของบริษัท ฯ
5.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ อาจทํารายการเกี(ยวกับหลักทรัพย์ในบัญชีซือ7 ขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้ ทัง7 ในฐานะ
ตัวการหรือในฐานะตัวแทน บริษัทฯ มีสิทธิ ที(จะซือ7 หรือขายหลักทรัพย์ที(บริษัทฯ ถืออยู่ และ/หรือที(บริษัทฯ เป็ นตัวแทนและ/
หรือนายหน้าของผูอ้ ื(นให้กบั ลูกค้าได้
5.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณี ที(เป็ นการสั(งซือ7 ขายคืน หรือสับเปลี(ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหาร
จัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใดๆ การชําระค่าซือ7 หรือรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนการอื(นใดที(
เกี(ยวข้องกับหน่วยลงทุนดังกล่าว ลูกค้าได้มอบหมายและแต่งตัง7 บริษัทฯ ให้เป็ นตัวแทนและผูร้ บั มอบอํานาจของลูกค้าใน
การกระทําการทัง7 หลายข้างต้นตามขอบอํานาจที(ระบุไว้ในหนังสือมอบอํานาจในเรื(องนีถ7 ึงบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนที(
เกี(ยวข้อง ลูกค้าได้รบั ทราบ อ่านและเข้าใจเอกสารกองทุนรวม และยอมรับว่าการเพิ(ม/ลดทรัพย์สินของกองทุนรวม การคืน
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม การส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนรวมและการจัดทําและจัดส่งรายงานต่างๆ ซึ(งเกี( ยวข้องกับ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทัง7 กรณีอื(นๆ จะต้องอยู่ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื(อนไขของเอกสารกองทุนรวมด้วย ลูกค้าได้
รับทราบและเข้าใจคําเตือนและการเปิ ดเผยในเรื(องต่างๆ เช่น ความเสี(ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสี(ยงในการ
ลงทุนของกองทุนรวม หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็ นต้น และตกลงยินยอมผูกพันตนและปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและ
เงื(อนไขของเอกสารกองทุนรวมดังกล่าวทุกประการ
ลูกค้ารับทราบว่าการซือ7 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนหนึ(งๆ อาจ
ไม่สามารถดําเนินการได้ในกรณีที(ลกู ค้าและบุคคลที(มีสว่ นเกี(ยวข้องกับลูกค้าได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกินกว่าหนึ(งใน
สามของจํานวนหน่วยลงทุนที(จาํ หน่ายได้แล้วทัง7 หมดของกองทุนรวม หรือเกินกว่าหลักเกณฑ์ตามที(กฎหมายกําหนด
5.3 ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื(อนไข และวิธีการในการซือ7 ขายหน่วยลงทุนตามที(บริษัทฯ ประกาศ
กําหนดเป็ นครัง7 คราวไป
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รายงานการเปิ ดเผยความเสี$ย ง
รายงานฉบับนีจ7 ดั เตรียมขึน7 เพื(อช่วยให้ท่านมีความเข้าใจถึงความเสี(ยงที(อาจเกิดขึน7 จากการทําธุรกรรมซือ7 ขายหลักทรัพย์ (รวมถึง
การขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง) และท่านควรเข้าใจในภาระภาษี ที(เกิดขึน7 จากการเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวครบถ้วนดีแล้ว
ทัง7 นี 7 ในกรณี ที(ท่านมีขอ้ สงสัยประการใด ท่านควรปรึกษาที(ปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิ จ และภาษี เกี( ยวกับการทําธุรกรรมซือ7 ขายหลักทรัพย์
ดังกล่าว
โดยการเข้าทําข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี( ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติ มเกี( ยวกับการแต่งตั7งตัว แทน/
นายหน้าซือ7 ขายหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด ถื อว่าลูกค้าได้รบั ทราบและเข้าใจในข้อความที(ปรากฏในรายงานฉบับนี 7 ก่อนที(จะเริ(มทําการซือ7 ขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ แหล่งกลางซือ7 ขายหลักทรัพย์อื(นใด
ในการซือ7 ขายหลักทรัพย์อาจมีความเสี(ยงสูง เนื(องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ และความเสี(ยงในเรื(องของการขาดทุนก็
เป็ นสิ(งที(เป็ นสาระสําคัญ ทํานองเดียวกับราคาของหลักทรัพย์ซึ(งมีความผันผวน และอาจทําให้ราคาหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ(งไม่มีมลู ค่าเลย
ดังนัน7 ท่านจึงต้องพร้อมที(จะรับความเสี(ยงนี 7 นอกจากนี 7 ท่านควรเข้าทํารายการซือ7 ขายต่อเมื(อท่านได้เข้าใจถึงลักษณะและขอบเขตของสิทธิ
ภาระผูกพัน และความเสี(ยงที(เกี(ยวข้องอย่างครบถ้วนเสียก่อน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ซงึ( ท่านไม่สามารถที(จะใช้
สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ได้หลังวันที(หมดอายุ นอกจากนี 7 ท่านควรต้องพิจารณาด้วยว่ารายการซือ7 ขายนัน7 ๆ เหมาะสมกับท่าน
หรือไม่อย่างไร โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การลงทุนและสถานะทางการเงินของท่านเอง รวมทัง7 ควรปรึกษาที(ปรึกษาทางกฎหมายธุรกิจ
และภาษี ของท่านก่อนทําธุรกรรมซือ7 ขายหลักทรัพย์ใดๆ อีกทัง7 ท่านได้รบั ทราบถึงลักษณะความเสี(ยงต่างๆ อันอาจเกิดได้จากการขายหลักทรัพย์
โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง เช่น ความผันผวนขึน7 ลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์ ความเสี(ยงอันอาจเกิด
จากการเปลี(ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที(เกี(ยวข้องต่างๆ กับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และการขายหลักทรัพย์โดยไม่
มีหลักทรัพย์ในครอบครองนี 7
สําหรับบุคคลต่างด้าวที(ถือหุน้ ที(กาํ หนดให้คนไทยเป็ นผูถ้ ือและคนไทยที(ถือหุน้ ที(กาํ หนดให้บคุ คลต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือนัน7 บุคคลดังกล่าว
อาจไม่มีสิทธิ ในการลงทะเบียนเป็ นผูถ้ ือกรรมสิทธิ‚ในหุน้ ดังกล่าวในนามของตนได้ ทัง7 นี 7 ขึน7 อยู่กับสัดส่วนการถือกรรมสิทธิ‚ของบุคคลต่างด้าว
ของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์นนั7 ๆ และในกรณีที(หนุ้ นัน7 ไม่ได้ลงทะเบียนในชื(อของบุคคลดังกล่าว บุคคลดังกล่าวก็จะไม่มีสิทธิได้รบั ประโยชน์ใดๆ
จากผูอ้ อกหลักทรัพย์นนั7 อันได้แก่ เงินปั นผล และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เป็ นต้น และสําหรับบุคคลที(กระทําการใดๆ เพื(อประโยชน์ของ
บุคคลต่างด้าวในการรับสิทธิดงั กล่าวอาจได้รบั โทษทางอาญา และหากท่านเป็ นบุคคลต่างด้าวที(ถือหุน้ ที(กาํ หนดให้คนไทยเป็ นผูถ้ ือ หรือเป็ นคน
ไทยที(ถือหุน้ ที(กาํ หนดให้บคุ คลต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือ ท่านต้องยอมรับถึงบรรดาความเสี(ยงทัง7 หมดที(อาจเกิดขึน7 จากการถือครองหุน้ ดังกล่าว อีกทัง7
ต้องยอมรับด้วยว่า ไม่ว่ากรณี ใดก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ไม่สามารถช่วยเหลือท่านไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ
เพื(อให้ทา่ นได้มาซึง( สิทธิใดๆ ในหุน้ ดังกล่าวจากผูอ้ อกหลักทรัพย์
นอกจากนี 7 บรรดาทรัพย์สินและมูลค่าของทรัพย์สินในบัญชีของท่านนั7น จะไม่ได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน
คุม้ ครองเงินฝากหรืออยูภ่ ายใต้การคุม้ ครองจากหน่วยงานรัฐบาลอื(นใด หรือการประกันภัยใดๆ
สําหรับผูถ้ ือบัญชีมาร์จิน7 (ระบบเครดิตบาลานซ์) นอกเหนือจากความเสี(ยงข้างต้น ท่านได้รบั แจ้งและรับทราบถึงเรือ( งดังต่อไปนี 7
 การกูย้ ืมเงินเพื(อการลงทุน ถือได้วา่ เป็ นการดําเนินการอย่างหนึ(งเพื(อเพิ(มผลทางการเงิน วิธีการที(จะทําให้ได้รบั กําไรจาก
การเพิ(มผลทางการเงินนัน7 ผลตอบแทนที(ได้รบั จากการลงทุนดังกล่าวจะต้องสูงกว่าต้นทุนของเงินที(กูย้ ืมมา นอกจากนี 7
กลวิธีในการเพิ(มผลทางการเงินก็อาจทําให้เกิดผลกําไรหรือขาดทุนในการลงทุนก็ได้ ทัง7 นี 7 หากต้องการผลตอบแทนทาง
การเงินสูงมากเท่าใด ความเป็ นไปได้ที(จะเกิดผลกําไรหรือผลขาดทุนก็จะยิ(งเพิ(มมากขึน7 เท่านัน7
 มูลค่าของหลักทรัพย์ที(วางเป็ นหลักประกัน จะถูกทําการปรับปรุ งให้เป็ นปั จจุบนั ตามราคาปิ ดของหลักทรัพย์นัน7 ๆ ซึง( การ
ปรับปรุงมูลค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าวอาจจะส่งผลให้อาํ นาจซือ7 ของท่านเพิ(มขึน7 หรือลดลงได้
รายงานฉบับนี 7 มิได้จดั ทําขึน7 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื(อเปิ ดเผยบรรดาความเสี(ยงและแง่มมุ ที(เป็ นสาระสําคัญทัง7 หมดที(เกี(ยวข้องกับการ
ทําธุรกรรมซือ7 ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือแหล่งกลางซือ7 ขายหลักทรัพย์อื(นใด
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-ข้ อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนีจ$ ะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมือ! ลูกค้ าและบริษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนีเ$ ท่านั$น-

1.

2.

ข้อ กําหนดเพิ$ม เติม เกี$ย วกับ การแต่งตัง2 ตัวแทนซือ2 ขายสัญญาซือ2 ขายล่วงหน้า
ข้อ ความเบือ2 งต้น
1.1 ข้อกําหนดเพิ(มเติมนีท7 าํ ขึน7 เพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้าที( ข้อรับรอง ข้อปฏิบตั ิตา่ งๆ ที(เป็ นการเฉพาะที(เกี(ยวกับการให้บริการ
เป็ นตัวแทนซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าที(บริษัทฯ จะให้บริการแก่ลกู ค้า
1.2 ข้อ กําหนดเพิ$ม เติม เกี$ย วกับ การแต่งตั2งตัว แทนซือ2 ขายสัญ ญาซือ2 ขายล่ว งหน้าฉบับ นี2 จะใช้บ ังคับ ระหว่างบริษัท ฯ
และลูก ค้า ทัน ที เมื$อ (ก) ลูก ค้ามีค าํ สั$งซือ2 ขายสัญ ญาซือ2 ขายล่ว งหน้ามายังบริษัท ฯ ไม่ว่าจะด้ว ยวิธ ีท างโทรศัพ ท ์
อิน เทอร์เ น็ ต หรือ ผ่านทางเจ้า หน้ า ที$ข องบริ ษั ท ฯ และ (ข) บริษัท ฯ ตอบรับ การให้บ ริก ารแก่ล ู ก ค้า ไม่ ว่ า จะใน
รู ป แบบที$เ ป็ นลายลัก ษณ์อ ัก ษรหรือ ไม่ก ็ต าม โดยลูก ค้ายอมรับ และตกลงผูก พัน ตามเงื$อ นไขในข้อ กําหนดและ
เงือ$ นไขเกี$ย วกับ การให้บ ริก ารด้านการเงิน และเอกสารธุร กรรมต่างๆ ทีเ$ กี$ย วข้อ ง
ทัง2 นี2 บริษัท ฯ มีส ิท ธิใ นการปฏิเ สธการให้บ ริก าร หากบริษัท ฯ พบว่าลูก ค้าไม่ม ีค วามเหมาะสมเพีย งพอในการทํา
ธุ ร กรรม หรือ การให้บ ริก ารของบริษั ท ฯ อาจขัด หรือ แย้ง ต่อ กฎหมาย หรือ ด้ว ยเหตุ อ $ืน ใดแล้ว แต่ด ุ ล พิ น ิ จ ของ
บริษัท ฯ โดยลูก ค้าไม่ม ีส ิท ธิเ รีย กร้อ งให้บ ริษัท ฯ รับ ผิด ต่อ ความเสีย หายใดๆ อัน เกิด จากการปฏิเ สธการให้บ ริก าร
ของบริษัท ฯ เว้น แต่ก รณีท เ$ี กิด ขึน2 โดยการจงใจหรือ ประมาทเลิน เล่อ ของบริษัท ฯ กรรมการ พนัก งาน ตัวแทนหรือ
ผู้แ ทนของบริษัท ฯ โดยบริษัท ฯ จะรับ ผิด ชอบเพีย งเท่าทีค$ วามเสีย หายทีเ$ กิด ขึน2 จริง
1.3 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี( ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทนซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้านี 7 ซึ(งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อ กําหนดเพิ$ม เติม
เกี$ย วกับ การแต่งตั2งตัว แทนซือ2 ขายสัญ ญาซือ2 ขายล่ว งหน้า” รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้อง เป็ นส่วนหนึ(งของเอกสาร
ธุ รกรรม ตามที( ไ ด้นิ ย ามไว้ใ นข้อกํา หนดและเงื( อนไขเกี( ย วกับ การให้บ ริก ารด้า นการเงิ น ที( ลูก ค้า ได้ต กลงทํา กับ บริ ษั ท ฯ
(“ข้อ กําหนดและเงือ$ นไขเกี$ย วกับ การให้บ ริก ารด้านการเงิน ”)
คําจํากัด ความ
2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิ ยามไว้เป็ นการเฉพาะในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี( ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คําดังต่อไปนี ใ7 ห้มี
ความหมายตามที(ได้นิยามไว้ดงั ต่อไปนี 7
(ก) “การซือ2 ขายสัญ ญาซือ2 ขายล่ว งหน้า” หมายถึง การซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า การจับคู่คาํ สั(งซือ7 และคําสั(งขาย
ซึง( ดําเนินการโดยบริษัทฯ และได้รบั การยืนยันจากตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าและสํานักหักบัญชี
(ข) “จํา นวนการถื อ ครองสั ญ ญาซื2อ ขายล่ ว งหน้ า สู ง สุ ด ” (Position Limit) หมายถึ ง จํา นวนฐานะสัญ ญาซื อ7 ขาย
ล่วงหน้าแบบหนึ(งแบบใดหรือหลายแบบรวมกันที(ลกู ค้าพึงถือครองหรือที(ลกู ค้าพึงมีภาระหนีส7 ิน ตลอดจนมีคาํ สั(งซือ7
ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าที(ยังไม่ได้มีการส่งมอบหรือชําระเงินหรือที(ลูกค้าพึงมีภาระหน้าที(ความรับผิ ดชอบโดย
ประการอื(นต่อบริษัทฯ ได้ ตามที(บริษัทฯ กําหนด ไม่ว่าจะอยู่ในรู ปของการกําหนดจํานวนการถือครองสัญญาซือ7 ขาย
ล่วงหน้าสูงสุดเป็ นมูลค่าตัวเงินหรือจํานวนของสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าสูงสุดที(ถือครองได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของ
บริษัทฯ ในการกําหนดจํานวนการถือครองสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าสูงสุดดังกล่าวแต่เพียงผูเ้ ดียว
(ค) “ฐานะสัญ ญาซือ2 ขายล่ว งหน้า” หมายถึง ภาระผูกพันหรือสิทธิ ของบุคคลหนึ(งอันเนื(องมาจากการซือ7 ขายสัญญาซือ7
ขายล่วงหน้า ณ เวลาใดเวลาหนึ(ง
(ง) “ทรั พ ย์ส ิ น ของลู ก ค้ า ” หมายถึง ทรัพย์สินอย่างหนึ(งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ซ7 ึ(งบริษัทฯ ยอมรับให้เป็ น
ทรัพย์สินของลูกค้า และเท่าที(กฎหมายที(เกี(ยวข้องอนุญาตให้เป็ นทรัพย์สินของลูกค้า
(1) ทรัพย์สินที(บริษัทฯ ได้รบั มาหรือมีไว้เพื(อเป็ นหลักประกันหรือประกันในการปฏิบตั ิตามสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าที(
ลูกค้าได้ซือ7 ขายไว้
(2) กําไรหรือสิทธิประโยชน์อื(นใดของลูกค้าอันเนื(องมาจากการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าของลูกค้า
(3) ใบรับของคลังสินค้า ใบตราส่งหรือตราสารอื(นใดที(แสดงสิทธิในทรัพย์สินที(บริษัทฯ ถือไว้เพื(อลูกค้า เพื(อประโยชน์
ในการส่งมอบหรือเนื(องมาจากการรับมอบสินค้าตามสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าของลูกค้า
(4) เงินสด หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื(นที(บริษัทฯ ได้รบั จากลูกค้าเพื(อการชําระราคาสินค้าที(จะรับมอบตามสัญญาซือ7
ขายล่วงหน้าของลูกค้า หรือที(บริษัทฯ ได้รบั ไว้เพื(อลูกค้าอันเนื(องมาจากการส่งมอบสินค้าตามสัญญาซือ7 ขาย
ล่วงหน้าของลูกค้า
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3.

(5) เงินที(เหลือจากการขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที(บริษัทฯ ถื อไว้เพื(อลูกค้า อันเนื( องมาจากการผิ ดข้อกําหนดและ
เงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทนซือ7 ขายสัญญาซือ7
ขายล่วงหน้าฉบับนีข7 องลูกค้า
(6) ทรัพย์สินอื(นใดที(มีสภาพคล่องตามที( ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
(จ) “ล้างฐานะสัญญาซือ2 ขายล่วงหน้า” (Close Out) หมายถึง การปลดสิทธิและภาระหน้าที(ตามสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า
ที(มีอยู่ให้หมดไปโดยการเข้าทําความตกลงขึน7 ใหม่เพื(อเป็ นการล้างผลของสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้านัน7 ซึ(งรวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียง การเข้าทําสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าขึน7 ใหม่ซึ(งมีผลในทางตรงกันข้าม หรือโดยวิธีการอื(นใดตามที(สาํ นักหัก
บัญ ชี ก าํ หนด ทั7งนี 7 ไม่รวมถึ งการส่งมอบและการชําระเงิ น ที(ถึ งกําหนดชํา ระแล้ว ซึ(งคู่สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ( งต้อง
ดําเนินการกับคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งในการล้างฐานะสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าดังกล่าว
(ฉ) “เวลาปิ ดทําการซื2อ ขายภาคปกติ” หมายถึง เวลาปิ ดทําการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าภาคบ่าย (Afternoon
Session) ตามที(ตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้ากําหนด
(ช) “หลั ก ประกั น ” (Margin) หมายถึง หลักประกันในรู ปของเงินสด พันธบัตรรัฐบาล ตั‡วเงินคลัง หรือทรัพย์สินอื(นใด
ตามที( ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้เป็ นหลักประกันในการปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
เพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทนซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้านีข7 องลูกค้า ซึง( บริษัทฯ ได้ยอมรับให้เป็ นหลักประกัน
และเท่าที(กฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้องอนุญาตให้เป็ นหลักประกัน
(ซ) “หลัก ประกัน เริ$ม ต้น ” (Initial Margin) หมายถึง จํานวนหลักประกันขัน7 ตํ(าที(ลกู ค้าต้องวางไว้หรือมอบให้เพื(อการซือ7
ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า ในอัตราและมูลค่าที(บริษัทฯ กําหนด ทัง7 นี 7 การกําหนดอัตราและมูลค่าของหลักประกัน
เริม( ต้นดังกล่าวให้อยูใ่ นดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผูเ้ ดียว
(ฌ) “ห ลั ก ปร ะกั น รั ก ษาสภาพ ” (Maintenance Margin) หมายถึ ง จํา นวนหลัก ประกั น ขั7น ตํ(า ที( ลูก ค้า ต้อ งดํา รงไว้
ตลอดเวลาเพื(อการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า ในอัตราและมูลค่าที(บริษัทฯ กําหนด ทัง7 นี 7 การกําหนดอัตราและ
มูลค่าของหลักประกันรักษาสภาพดังกล่าวให้อยูใ่ นดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผูเ้ ดียว
การรับ ทราบและความเข้าใจของลูก ค้า
ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า
3.1 ในกรณี ที( บ ริษั ท ฯ ให้ข ้อมูล คํา ปรึก ษาหรือคํา แนะนํา ใดๆ บริษั ท ฯ ไม่ไ ด้ใ ห้ค าํ ยื น ยัน คํา รับ รองหรือรับ ประกัน เกี( ย วกับ
ผลตอบแทน ผลกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุน ความเหมาะสมหรือความเสี(ยงที(เกี(ยวกับการลงทุน ความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลหรือคําแนะนําที(ให้ดงั กล่าว หรือผลทางภาษี จากการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า
(ก) การให้คาํ ปรึกษาของบริษัทฯ นัน7 เป็ นการให้คาํ ปรึกษาที(เกี(ยวกับการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าของลูกค้าที(มีกับ
บริษัทฯ และมีวตั ถุประสงค์เพื(อให้ลกู ค้าสามารถประเมินการลงทุนและตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองเท่านัน7
(ข) ลูกค้าไม่ได้ยึดถือหรืออาศัยข้อมูล คําแนะนําหรือการสื(อสารใดๆ ของบริษัทฯ ในลักษณะเป็ นคําปรึกษาที(เกี(ยวกับการ
ลงทุนหรือคําแนะนําให้เข้าทําสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า
(ค) ข้อมูลที(ให้แก่ลกู ค้ารายอื(นๆ อาจแตกต่างไปจากคําปรึกษาที(ให้แก่ลกู ค้า และ
(ง) ข้อมูล ดังกล่า วอาจไม่ส อดคล้องกับ ข้อ มูล การลงทุน เพื( อประโยชน์ข องบริษั ท ฯ เองหรือการลงทุน ของกรรมการ
พนักงาน ตัวแทนหรือผูแ้ ทนของบริษัทฯ
3.2 บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผูแ้ ทนของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือ บริษัทในเครือแห่งใดแห่งหนึ(งของบริษัทฯ (ถ้ามี)
อาจมีฐานะสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า และอาจมีความประสงค์ที(จะเข้าทําการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าซึง( เป็ นสัญญาตาม
รายการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าที(บริษัทฯ ดําเนินการในนามของลูกค้า ในกรณีดงั กล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ลกู ค้าทราบ
และขอรับความยินยอมจากลูกค้า
3.3 บริษัทฯ อาจโอนบัญชีของลูกค้าไปยัง
(ก) บัญชีอื(นของลูกค้า (ถ้ามี) ทัง7 นี 7 ไม่วา่ บริษัทฯ จะเป็ นผูด้ าํ เนินการหรือจัดการบัญชีของลูกค้าดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
(ข) บัญชีของบริษัทฯ หรือ
(ค) บัญชีของตัวแทนซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้ารายอื(นซึ(งเป็ นสมาชิกของตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าและสํานักหัก
บัญชี โดยให้เป็ นไปตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงอื(น หรือคําสั(งที(ลกู ค้าได้ให้ไว้ ในกรณี ตามข้อ (ค) นี ใ7 ห้บริษัทฯ
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3.4

3.5

3.6

หลุดพ้นจากภาระหน้าที(ของบริษัทฯ ตามข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนด
เพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทนซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าฉบับนี 7 เมื(อได้มีการโอนบัญชีของลูกค้า
ภายใต้บงั คับของกฎหมาย บริษัทฯ อาจมีดลุ พินิจที(จะพิจารณาไม่รบั การโอนหรือจัดสรรสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าที(ตวั แทนซือ7
ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้ารายอื(นจะได้โอนหรือจัดสรรให้แก่บริษัทฯ ซึ(งหากบริษัทฯ ได้พิจารณาตัดสินใจยอมรับการโอน
หรือการจัดสรรสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าดังกล่าว จากตัวแทนซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้ารายอื(น ให้สญ
ั ญาซือ7 ขายล่วงหน้า
รายการนัน7 ๆ มีผลผูกพันลูกค้าในทันทีที(บริษัทฯ ได้รบั การโอนหรือจัดสรรสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าดังกล่าวเพื(อการส่งมอบ
และ/หรือการชําระเงิน ไม่ว่าจะได้มีการยืนยันจากลูกค้าแล้วหรือไม่ก็ตาม ทัง7 นี 7 บริษัทฯ ไม่จาํ ต้องรับผิ ดในบรรดาความ
เสียหาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใดๆ ที(เกิดขึน7 จากการโอนหรือจัดสรรสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าดังกล่าว เว้นแต่
เป็ นกรณีที(เกิดขึน7 จากการจงใจหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผูแ้ ทนของบริษัทฯ
บริษัทฯ อาจดําเนินการ หรือมีคาํ สั(งให้บคุ คลภายนอกดําเนินการเกี(ยวกับสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าและการซือ7 ขายสัญญาซือ7
ขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าในนามของลูกค้า และบริษัทฯ อาจแบ่งค่าธรรมเนี ยมหรือจํานวนเงินอื(นๆ ที(
เกี( ย วข้องกับสัญญาซื อ7 ขายล่วงหน้าและการซื อ7 ขายสัญ ญาซื อ7 ขายล่วงหน้าให้กับบุค คลดังกล่า ว ตามที( บริษัทฯ เห็นว่า
เหมาะสมและเท่าที(กฎหมายอนุญาต โดยบริษัทฯ รวมทัง7 กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผูแ้ ทนของบริษัทฯ ไม่จาํ ต้องรับผิดต่อ
ลูกค้าสําหรับการกระทําหรือการงดเว้นกระทําใดๆ ของบุคคลภายนอกที(จดั การแทนลูกค้า เว้นแต่เป็ นกรณีที(เกิดขึน7 จากการ
จงใจหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ ซึ(งเกี( ยวกับการจัดจ้าง การมอบหมายหรือมีคาํ สั(งต่อบุคคลภายนอกในการ
จัดการแทนลูกค้าดังกล่าว
ลูกค้าไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าหรือสํานักหักบัญชีแต่อย่างใด และการซือ7 ขายสัญญาซือ7
ขายล่วงหน้าจะดําเนินการผ่านทางบริษัทฯ ทัง7 นี 7 ไม่ว่าในการเข้าทํารายการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้านัน7 บริษัทฯ ได้
กระทําการตามคําสั(งเพื(อหรือในนามของลูกค้า

3.7

4.

ลูกค้าได้รบั เอกสารดังต่อไปนีจ7 ากบริษัทฯ และรับรองว่าบริษัทฯ ได้อธิบายถึงความเสี(ยงที(อาจเกิดขึน7 จากการซือ7 ขายสัญญา
ซือ7 ขายล่วงหน้าแล้ว
(ก) เอกสารเปิ ดเผยข้อ มูล ความเสี( ย ง (Risk Disclosure Statement) หรื อ เอกสารเปิ ดเผยข้อ มูล ความเสี( ย งเฉพาะ
(Product Risk Disclosure Statement) ที(บริษัทฯ ได้จดั ทําตามที(กฎหมายกําหนดให้บริษัทฯ ต้องส่งให้แก่ลกู ค้าตาม
พ.ร.บ. สัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า และกฎหมายที(เกี(ยวข้อง
(ข) เอกสารชีแ7 จงการเปิ ดบัญชีเพื(อการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า
3.8 เพื(อประโยชน์ในการจัดส่งเอกสารหรือรายงานใดๆ การคํานวณมูลค่าฐานะสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าด้วยการปรับมูลค่าให้
สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที(เป็ นจริง การคํานวณมูลค่าหลักประกัน การเรียกและวางหลักประกัน หรือการอื(นใดอันจําเป็ นต่อ
การปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทน
ซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าฉบับนี 7 และ/หรือ กฎหมายและกฎระเบียบที(เกี( ยวข้อง คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าการซือ7 ขาย
สัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าที(เกิดขึน7 หลังเวลาปิ ดทําการซือ7 ขายภาคปกติ เป็ นการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าที(เกิดขึน7 ในวันทํา
การถัดไป
จํานวนการถือ ครองสัญญาซือ2 ขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit)
4.1 บริษัทฯ มีสิทธิ ที(จะกําหนดจํานวนการถือครองสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าสูงสุดสําหรับสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าแบบหนึ(งแบบใด
หรือหลายแบบรวมกัน ที(ลกู ค้าอาจก่อหนีแ7 ละภาระผูกพันต่อบริษัทฯ ในระยะเวลาใดๆ ในดุลพินิจของบริษัทฯ ทัง7 นี 7 บริษัทฯ
มีดลุ พินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวที(จะกําหนดหรือเปลี(ยนแปลงจํานวนการถือครองสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าสูงสุด ในเวลาใดก็ได้โดย
ไม่จาํ เป็ นต้องได้รบั ความยินยอมจากลูกค้าหรือบอกกล่าวแก่ลกู ค้าเป็ นการล่วงหน้า ทัง7 นี 7 การกําหนดจํานวนการถือครอง
สัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าดังกล่าว ไม่เป็ นการจํากัดความรับผิดของลูกค้าที(เกิดขึน7 จริงภายใต้ขอ้ กําหนดและ
เงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงินหรือที(เกี(ยวเนื(องกับข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทนซือ7 ขายสัญญาซือ7
ขายล่วงหน้านี 7
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4.2

5.

6.

ลูกค้าตกลงว่ามูลค่าของหนีแ7 ละภาระผูกพันทัง7 หมดที(ลกู ค้าอาจก่อขึน7 หรือมีอยูก่ บั บริษัทฯ ภายใต้ขอ้ กําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับ
การแต่งตัง7 ตัวแทนซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าฉบับนี 7 ไม่วา่ สําหรับสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าแบบหนึ(งแบบใดหรือหลายแบบ
รวมกันจะต้องไม่เกินจํานวนการถือครองสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าสูงสุด
4.3 บริษัทฯ จะคํานวณมูลค่าฐานะสัญญาซือ7 ขายของลูกค้าทุกวันทําการ ณ เวลาปิ ดทําการซือ7 ขายภาคปกติดว้ ยการปรับมูลค่า
ให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที(เป็ นจริง (Mark to Market) ตามแนวทางและวิธีการที(บริษัทฯ กําหนดและเท่าที(กฎหมายที(
เกี(ยวข้องอนุญาต
4.4 บริษัทฯ อาจตรวจสอบฐานะสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าของลูกค้าที(คงค้างอยู่กบั บริษัทฯ ตามที(เห็นสมควร และในกรณีที(ฐานะ
สัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าของลูกค้ามีจาํ นวนเกินกว่าจํานวนการถือครองสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าสูงสุดที(บริษัทฯ กําหนดไว้ ไม่
ว่า ในเวลาใดๆ บริษั ท ฯ มี สิ ท ธิ ที( จะใช้ดุลพิ นิจพิจารณาสุทธิ ห รือปรับ (Netting) ฐานะสัญ ญาซื อ7 ขายล่วงหน้าของลูกค้า
ปฏิเสธคําสั(งของลูกค้า เรียกหลักประกันเพิ(ม ล้างฐานะสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าทัง7 หมดที(มีขึน7 ตามข้อกําหนดและเงื(อนไข
เกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทนซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าฉบับนี 7
หรือดําเนินการอย่างหนึ(งอย่างใดหรือหลายอย่างที(บริษัทฯ พิจารณาว่าเหมาะสมเพื(อให้ลกู ค้ามีจาํ นวนการถือครองสัญญา
ซือ7 ขายล่วงหน้าตามที(บริษัทฯ กําหนด โดยการดําเนินการของบริษัทฯ ดังกล่าวให้ถือเป็ นค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง และลูกค้า
ตกลงว่าลูกค้าจะไม่คดั ค้านการดําเนินการของบริษัทฯ และจะไม่เรียกร้องความเสียหายหรือค่าเสียหายใดๆ ที(เกิดขึน7 จาก
บริษัทฯ แต่อย่างใด
หลัก ประกัน
5.1 เพื(อเป็ นประกันการชําระหนี แ7 ละการปฏิบัติตามภาระหน้าที(ที(ลกู ค้ามีอยู่กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงมอบหลักประกันเริ(มต้น
(Initial Margin) และหลักประกันเพิ(มเติมอื(นใดให้แก่บริษัทฯ ในจํานวน อัตรา รูปแบบ วิธีการและภายในระยะเวลาที(บริษัทฯ
กําหนดและอาจเรียกร้องจากลูกค้าเป็ นครัง7 คราว โดยอยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผูเ้ ดียว ในการกําหนดเรียกร้อง
หลัก ประกัน เอาจากลูกค้า โดยหลัก ประกันที( ลูกค้าตกลงส่งมอบให้กับบริษัทฯ นั7น จะต้องเป็ น หลัก ประกันที( ปราศจาก
ข้อจํากัดหรือเงื(อนไข และสุทธิซงึ( ไม่มีการหักลดใดๆ ทัง7 สิน7 และหลักประกันที(บริษัทฯ กําหนดหรือเรียกเอาจากลูกค้าดังกล่าว
อาจเป็ นหลักประกันสําหรับสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าแบบหนึ(งแบบใดหรือหลายแบบรวมกันก็ได้ ลูกค้าตกลงว่าลูกค้าไม่มีสิทธิ
ที(จะยกเลิก เพิกถอนหรือขอรับคืนหลักประกันดังกล่าว เว้นแต่บริษัทฯ จะตกลงเป็ นประการอื(น
5.2 บริษัทฯ จะคํานวณมูลค่าหลักประกันทุกวันทําการ ณ เวลาปิ ดทําการซือ7 ขายภาคปกติตามแนวทางและวิธีการที(บริษัทฯ
กําหนดและเท่าที(กฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้องอนุญาต
5.3 ลูกค้าตกลงว่าลูกค้าจะดํารงอัตราหรือมูลค่าหลักประกัน รักษาสภาพ (Maintenance Margin) ตามที(บริษัทฯ กําหนดไว้
ตลอดเวลา และหาก ณ เวลาปิ ดทําการซือ7 ขายภาคปกติของวันทําการใดๆ อัตราหรือมูลค่าของหลักประกันของลูกค้ามีอตั รา
หรือมูลค่าลดลงน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพไม่ว่า จะด้ว ยเหตุประการใดก็ ตาม ลูกค้าตกลงที(จะจัดหาและส่งมอบ
หลักประกันเพิ(มเติมให้กับบริษัทฯ ตามที(บริษัทฯ เรียกร้อง โดยลูกค้าจะต้องวางหลักประกันเพิ(มเติมตามที(บริษัทฯ ร้องขอ
ดังกล่าวก่อนเวลาปิ ดทําการซือ7 ขายภาคปกติไม่นอ้ ยกว่าหนึ(งชั(วโมงในวันทําการถัดจากวันที(หลักประกันของลูกค้ามีอตั รา
หรือมูล ค่า ลดลงน้อยกว่า หลัก ประกัน รัก ษาสภาพและบริษั ท ฯ ได้เรีย กให้ลูก ค้า วางหลัก ประกัน เพิ( ม เติ ม ทั7งนี 7 เพื( อ ให้
หลักประกันของลูกค้ามีอตั ราหรือมูลค่าไม่ต(าํ กว่าอัตราหรือมูลค่าหลักประกันเริม( ต้น
5.4 บริษัทฯ อาจเรียกร้องให้ลูกค้ามอบหลักประกันเพิ(มเติมให้แก่บริษัทฯ ในระหว่างวันทําการซือ7 ขายสําหรับสัญญาซือ7 ขาย
ล่วงหน้าแต่ละประเภทหรือบางประเภทในจํานวนอัตราหรือมูลค่าและภายในระยะเวลาที(บริษัทฯ กําหนดโดยการพิจารณา
กําหนดดังกล่าวให้อยูใ่ นดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผูเ้ ดียว
5.5 ภาระหน้าที(ของลูกค้าที(จะต้องส่งมอบและวางหลักประกันให้กบั บริษัทฯ จะสิน7 สุดลงเมื(อข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการ
ให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทนซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าฉบับนีส7 ิน7 ผลผูกพัน
และลูกค้าได้ชาํ ระเงินทัง7 หมดที(พงึ ต้องชําระให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน และลูกค้าไม่มีภาระหน้าที(ใดๆ ที(ยงั ค้างอยูก่ บั บริษัทฯ
การส่งมอบและการชําระเงิน
6.1 ลูก ค้า ต้อ งชํา ระเงิ น หรื อ ส่ง มอบสิ น ค้า ตามสัญ ญาซื อ7 ขายล่ว งหน้า ให้แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ เพื( อ ให้บ ริ ษั ท ฯ สามารถปฏิ บัติ ต าม
ภาระหน้าที(ในการชําระเงินหรือส่งมอบสินค้าตามสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าที(เกี( ยวข้องตามที(ตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า
สํานักหักบัญชี หรือกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้องกําหนดต่อไป
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6.2

7.

การชําระเงินภายใต้สัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า ให้ลูกค้าชําระเงินในวันที(ครบกําหนดชําระ ในมูลค่า ณ วันกําหนดชําระเงิน
ดังกล่าว ณ สถานที(ที(บริษัทฯ กําหนด โดยเงินที(ชาํ ระจะต้องเป็ นเงินที(สามารถโอนต่อไปได้โดยไม่มีขอ้ จํากัด และไม่มีการหัก
ทอนใดๆ ตามวิธีการที(เป็ นหลักปฏิบตั ิในการชําระเงินในตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าและสํานักหักบัญชี เว้นแต่บริษัทฯ จะ
กําหนดเป็ นอย่างอื(น ในกรณีการส่งมอบสินค้าภายใต้สญ
ั ญาซือ7 ขายล่วงหน้า (ซึง( เป็ นกรณีที(ไม่ใช่การชําระเงิน) ลูกค้าจะต้อง
ส่งมอบสินค้าในวันที(ครบกําหนด โดยปราศจากข้อจํากัดหรือเงื(อนไขใดๆ และไม่มีการหักทอนตามวิธีการที(เป็ นหลักปฏิบตั ิ
สําหรับภาระผูกพันที(เกี(ยวข้องในตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าและสํานักหักบัญชี เว้นแต่บริษัทฯ กําหนดเป็ นประการอื(น
การดําเนิน การเมื$อ มีก ารผิด นัด
7.1 เมื(อเกิดเหตุแห่งการผิดนัด บริษัทฯ มีสิทธิที(จะดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ(ง หรือหลายอย่างตามที(กาํ หนดไว้ในข้อ 11.3 ของ
ข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ซึง( รวมถึงการดําเนินการดังต่อไปนี 7
(ก) ยกเลิก ปฏิเสธหรือเพิกถอนคําสั(งที(ยงั ไม่ได้ดาํ เนินการ หรือสั(งให้มีการล้างฐานะสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าตามคําสั(งนัน7
(ข) ล้างฐานะสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าของลูกค้าทัง7 หมดที(ทาํ ขึน7 ตามข้อกําหนดและเงื( อนไขเกี( ยวกับการให้บริการด้า น
การเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทนซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าฉบับนี 7
7.2 เมื(อเกิดเหตุแห่งการผิดนัดและบริษัทฯ ดําเนินการล้างฐานะสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าของลูกค้าทัง7 หมดที(ทาํ ขึน7 ตามข้อกําหนด
และเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทนซือ7 ขายสัญญาซื อ7 ขาย
ล่วงหน้าฉบับนี ต7 ามข้อ 7.1 (ข) ให้บริษัทฯ เลิกและชําระบัญชีสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าทัง7 หมดที(มีขึน7 ตามข้อกําหนดและ
เงื( อนไขเกี( ย วกับการให้บ ริก ารด้า นการเงิ น รวมถึ งข้อกํา หนดเพิ( มเติมเกี( ย วกับการแต่งตัง7 ตัว แทนซื อ7 ขายสัญญาซื อ7 ขาย
ล่วงหน้าฉบับนี 7
7.3 เมื(อมีการเลิกและชําระบัญชีสญ
ั ญาซือ7 ขายล่วงหน้าทัง7 หมดที(มีขึน7 ตามข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี( ยวกับการให้บริการด้าน
การเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทนซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าฉบับนี 7
(ก) คู่สญ
ั ญายังไม่จาํ ต้องชําระเงินหรือดําเนินการส่งมอบใดๆ ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื(อนไขเกี( ยวกับการให้บริการด้าน
การเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทนซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าฉบับนีท7 ี(มีการบอกเลิกและ
ชําระบัญชี และให้ภาระผูกพันในการชําระเงินหรือส่งมอบของคู่สัญญาภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการ
ให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทนซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าฉบับนีท7 ี(มี
การบอกเลิกและชําระบัญชีดงั กล่าวเป็ นไปตามขัน7 ตอนการดําเนินการชําระหนีใ7 นข้อ 7.3 นี 7
(ข) เมื(อมีการเลิกและชําระบัญชีสญ
ั ญาซือ7 ขายล่วงหน้า ให้บริษัทฯ ทําการคํานวณจํานวนหรือมูลค่าของสิทธิ ภาระหน้าที(
คูส่ ญ
ั ญาทัง7 สองฝ่ ายมีตอ่ กันภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติม
เกี(ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทนซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าฉบับนีท7 ี(มีการบอกเลิกและชําระบัญชีดังต่อไปนีใ7 นทัน ทีที(
สามารถจะดําเนินการได้ภายหลังจากที(มีการเลิกและชําระบัญชีสญ
ั ญาซือ7 ขายล่วงหน้า (1) ให้บริษัทฯ คํานวณหา
จํานวนต้นทุน ผลขาดทุนหรือกําไรทัง7 หมด ภายใต้สญ
ั ญาซือ7 ขายล่วงหน้าที(บริษัทฯ มีขอ้ ผูกพันต้องส่งมอบหรือชําระ
เงินให้กับลูกค้าเพื(อการชําระหนีห7 ากมิได้มีการบอกเลิกหรือชําระบัญชีสญ
ั ญาซือ7 ขายล่วงหน้าแต่ละสัญญาดังกล่าว
และ (2) ให้บริษัทฯ คํานวณหาจํานวนของต้นทุน ผลขาดทุนหรือกําไรทัง7 หมด ภายใต้สญ
ั ญาซือ7 ขายล่วงหน้าที(บริษัทฯ
จะมีสิทธิ ได้รบั การส่งมอบหรือชําระเงินจํานวนดังกล่าวจากลูกค้าเพื(อการชําระหนีห7 ากมิได้มีการบอกเลิกหรือชํา ระ
บัญชีสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าแต่ละสัญญา ทัง7 นี 7 บนสมมุติฐานว่าได้มีการปฏิบตั ิตามเงื(อนไขบังคับก่อนแต่ละข้อที(
เกี(ยวข้องกับสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าเป็ นที(เรียบร้อยแล้ว และได้พิจารณาถึงราคาตลาดที(ประกาศหรือราคาที(กาํ หนด
เป็ นทางการโดยตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าหรือสํานักหักบัญชีในวันที(ทาํ การคํานวณหรือวันที(ถัดจากวันที(ทาํ การ
คํานวณตามความเหมาะสม
(ค) หากผลจากการคํานวณที(ได้ในข้อ 7.3 (ข) (Y) สูงกว่าผลจากการคํานวณที(ได้ในข้อ 7.3 (ข) (X) ให้ถือว่าส่วนต่างดัง
กล่าวคือผลขาดทุนจากการล้างฐานะสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า และหากผลจากการคํานวณที(ได้ในข้อ 7.3 (ข) (X) สูง
กว่าผลจากการคํานวณที(ได้ในข้อ 7.3 (ข) (Y) ให้ถือว่าส่วนต่างคือผลกําไรจากการล้างฐานะสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า
(ง) ภายหลังจากการคํานวณในข้อ (ข) และ (ค) ให้บริษัทฯ รวมผลกําไรหรือขาดทุนที(คาํ นวณได้จากการคํานวณในข้อ (ข)
และ (ค) ทัง7 หมดเข้าด้วยกันเป็ นจํานวนยอดสุทธิ จาํ นวนเดียวที(ลกู ค้าพึงต้องจ่ายให้แก่บริษัทฯ หรือจํานวนที(บริษัทฯ
พึงต้องจ่ายให้แก่ลกู ค้า (“มูล ค่าในการล้างฐานะสัญญาซือ2 ขายล่วงหน้า” หรือ Close Out Amount”)
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(จ)

หากจํานวนยอดสุทธิของมูลค่าในการล้างฐานะสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าเป็ นจํานวนบวก (Positive Amount) ให้ลกู ค้ามี
หน้าที(จะต้องจ่ายเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ และหากจํานวนยอดสุทธิของมูลค่าในการล้างฐานะสัญญาซือ7 ขาย
ล่วงหน้าเป็ นจํานวนติดลบ (Negative Amount) ให้บริษัทฯ มีหน้าที(จะต้องจ่ายเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่ลกู ค้า ณ สิน7
วันทําการถัดจากการเลิกและชําระบัญชีสญ
ั ญาซือ7 ขายล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ลกู ค้าทราบถึงมูลค่าในการ
ล้างฐานะสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าที(คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ(งฝ่ ายใดมีสิทธิได้รบั ชําระเงิน ในทันทีหลังจากที(ทาํ การคํานวณแล้ว
เสร็จ
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การเปิ ดเผยความเสี$ย งจากการซือ2 ขายสัญญาซือ2 ขายล่วงหน้า
ลูกค้าตกลงรับทราบว่าการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้ามีความเสี(ยง และลูกค้าจะเข้าทํารายการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า
ต่อเมื(อลูกค้าได้เข้าใจถึงหลักการรายละเอียดการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าและพิจารณาไตร่ตรองโดยรอบคอบแล้วว่าการซือ7 ขายสัญญา
ซือ7 ขายล่วงหน้าเหมาะสมกับประสบการณ์ ฐานะการเงิน วัตถุประสงค์ แหล่งเงินทุน และปั จจัยอื(นที(เกี(ยวข้องของตน นอกจากนี 7 ลูกค้าควรจะ
เข้าใจเงื(อนไขและรายละเอียดข้อกําหนดของสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าซึ(งลูกค้าจะเข้าทําการซือ7 ขายและผูกพันตน เช่น ประเภทหรือชนิ ดของ
สินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง (Underlying Assets/Variables) ขนาดของสัญญา (Contract Size/Unit/Multiplier) ประเภทของสัญญา อาทิ พุท
ออปชั(น (Put Options) หรือคอล ออปชั(น (Call Options) และเงื(อนไขในการใช้สิทธิ เป็ นต้น ว่าเหมาะสมกับความต้องการและความเสี(ยงที(
พิจารณาไว้หรือไม่ โดยลูกค้าควรคํานึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะ และผลขาดทุนที(อาจเกิดขึน7 รวมถึงเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี( ยวกับ
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ หรือค่าธรรมเนียมอื(นใดที(ลกู ค้ามีหน้าที(ตอ้ งชําระ นอกจากนี 7 ลูกค้ารับทราบว่าในการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า
นัน7 ลูกค้าอาจประสบปั ญหาการขาดทุนเกินกว่าจํานวนที(ลกู ค้าได้ฝากไว้กบั บริษัทฯ
 ความเสี$ย งเกี$ย วกับ หลัก ประกัน การซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้ามีความเสี(ยงสูง โดยในกรณีการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าฟิ ว
เจอร์สนัน7 จํานวนหลักประกันเบือ7 งต้น (Initial Margin) ที(วางไว้มีมลู ค่าน้อยกว่ามูลค่าของสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า หากตลาดการซือ7 ขาย
สัญญาซือ7 ขายล่วงหน้ามีการเปลี(ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าอาจมีโอกาสได้รบั ผลกําไรจากการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าเป็ น
จํานวนมากภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่ในทางกลับกัน ลูกค้าอาจได้รบั ผลกระทบอย่างมากจากการวางหลักประกันที(วางไว้หรือจะได้
วางไว้กับบริษัทฯ ซึ(งลูกค้าอาจต้องรับภาระการขาดทุนจากการวางหลักประกันเริ(มต้นและหลักประกันรักษาสภาพใดๆ ที(ลกู ค้าวางไว้กบั
บริษัทฯ เพื(อรักษาฐานะสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าของตนอย่างไม่จาํ กัด และหากตลาดการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าเคลื(อนไหวในทาง
ตรงกันข้ามกับฐานะสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าของลูกค้า หรือส่งผลให้อตั ราหลักประกันเพิ(มสูงขึน7 บริษัทฯ อาจเรียกให้ลกู ค้าวางหลักประกัน
รักษาสภาพเพิ(มเติมภายในระยะเวลาอันสัน7 เพื(อการรักษาฐานะสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าของลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถวางหลักประกัน
เพิ(มเติมได้ภายในระยะเวลาที(บริษัทฯ กําหนด บริษัทฯ อาจดําเนิ นการล้างสถานะของลูกค้า และอาจส่งผลให้ลกู ค้าต้องรับภาระการ
ขาดทุน นอกจากนี 7 ลูกค้ายังคงต้องรับผิดต่อจํานวนเงินส่วนที(ขาดอยู่ให้ครบถ้วนด้วย นอกจากนี 7 ในกรณีที(ลกู ค้ามีฐานะสัญญาซือ7 ขาย
ล่วงหน้าไม่ว่าด้วยตนเองหรือผ่านบุคคลอื(นเกิ นกว่าจํานวนที(ตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้ากําหนด และลูกค้าไม่ดาํ เนิ นการล้างฐานะ
สัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าตามที(ได้รบั แจ้งจากบริษัทฯ บริษัทฯ อาจดําเนินการล้างฐานะของลูกค้าและอาจส่งผลให้ลกู ค้าต้องรับภาระขาดทุน
อย่างไม่จาํ กัด โดยบริษัทฯ อาจกําหนดมาตรการในเรื(องจุดบังคับขาย (Force Close) เพิ(มเติมตามเงื(อนไขที(ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา
แต่งตัง7 ตัวแทนซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า โดยที(หาก
มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงจนถึงจุดบังคับขาย บริษัทฯ จะเรียกให้ลกู ค้าวางหลักประกันเพิ(มในระหว่างเวลาทําการซือ7 ขาย ซึ(งหาก
ลูก ค้า ไม่นาํ หลักประกัน มาวางเพิ( มภายในระยะเวลาที(ไ ด้ตกลงกัน ไว้ต ามเงื( อนไขหรือระเบียบวิธีปฏิ บัติดังกล่าว บริษั ท ฯ มี สิ ท ธิ ที(จะ
ดําเนินการล้างฐานะสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ(งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที(เกิดขึน7 จากการล้างฐานะสัญญาซือ7
ขายล่วงหน้านัน7 เช่นกัน
ในส่วนของการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าออปชั(นนัน7 ผูข้ ายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าออปชั(นได้รบั ค่าพรีเมี(ยมจากผูซ้ ือ7 สัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า
และมี ภ าระผูก พัน ที( จะต้องทํา ตามสัญญาหากผู้ซือ7 เลื อกที( จะใช้สิ ท ธิ ผู้ข ายสัญ ญาซื อ7 ขายล่ว งหน้ามี ห น้า ที( ตอ้ งวางเงิ น หลัก ประกัน
(Margin) โดยหากผูข้ ายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้ายังไม่ได้ทาํ การล้างฐานะ เมื(อผูซ้ ือ7 สัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าใช้สิทธิ ผูข้ ายสัญญาซือ7 ขาย
ล่วงหน้าจะต้องชําระเงินเท่ากับจํานวนเงินที(คาํ นวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกบั ราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที(เป็ นอยู่
ณ เวลาใดเวลาหนึ(ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ(งในอนาคตตามที(กาํ หนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement) หรือ ในกรณีที(สามารถดําเนินการ
ได้ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทนซือ7 ขายสัญญาซือ7
ขายล่วงหน้าฉบับนี 7 ผูข้ ายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าต้องทําการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที(กาํ หนดไว้ในสัญญา (Physical Delivery)
โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสําหรับสินค้าอ้างอิงที(ทาํ การรับ และส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที(กาํ หนดไว้ในสัญญา และกรณี
ที(สัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าออปชั(นหมดอายุลงโดยไม่มีมลู ค่า ผูข้ ายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าจะได้กาํ ไรเท่ากับค่าพรีเมี(ยม ด้วยเหตุที(ผูซ้ ือ7
สัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าออปชั(นมีผลขาดทุนจํากัดสูงสุดเท่ากับค่าพรีเมี(ยมนัน7 ผูซ้ ือ7 สัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าออปชั(นจึงไม่ตอ้ งวางหลักประกัน
ใดๆ คงจ่ายชําระพรีเมี(ยมเท่านัน7 ในทางตรงกันข้าม ผูข้ ายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าออปชั(นนัน7 อาจมีผลขาดทุนไม่จาํ กัดในลักษณะเดียวกับ
การซือ7 ขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์ส ดังนัน7 ผูข้ ายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าออปชั(น จึงต้องวางทรัพย์สินไว้กับบริษัทฯ เพื(อเป็ นประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า และเช่นเดียวกับการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์ส ผูข้ ายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าออปชั(นก็มีโอกาส
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ได้รบั ผลขาดทุนเป็ นจํานวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ(งอาจเกินมูลค่าหลักประกันเริ(มต้นที(วางไว้กบั บริษัทฯ ได้ กรณีที(ราคาตลาดของ
สัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าเปลี(ยนแปลงไป
นอกจากนี 7 เกี(ยวกับความเสี(ยงที(เกิดจากการขาดทุนในการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าออปชั(นนัน7 ผูซ้ ือ7 สัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าออปชั(น
สามารถเลือกที(จะล้างฐานะ (Offset) หรือใช้สิทธิ (Exercise) หรือปล่อยให้สญ
ั ญาหมดอายุลง ในกรณีที(ผซู้ ือ7 สัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าเลือก
ที(จะใช้สิทธิ ผูซ้ ือ7 สัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าจะได้รบั เงินเท่ากับจํานวนเงินที(คาํ นวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ กบั ราคา หรือมูลค่า
ของสินค้าหรือตัวแปรที(เป็ นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ(ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ(งในอนาคตตามที(กาํ หนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement)
หรือในกรณีที(สามารถดําเนินการได้ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการ
แต่งตัง7 ตัวแทนซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าฉบับนี 7 ผูซ้ ือ7 สัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าต้องทําการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที(กาํ หนดไว้ใน
สัญญา (Physical Delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสําหรับสินค้าอ้างอิงที(ทาํ การรับ และส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที(
กําหนดไว้ในสัญญา และกรณีที(สญ
ั ญาซือ7 ขายล่วงหน้าออปชั(นหมดอายุลงโดยไม่มีมลู ค่า ผูซ้ ือ7 จะมีผลขาดทุนเท่ากับค่าพรีเมี(ยม
ความเสี$ย งจากการซือ2 ขายสัญญาซือ2 ขายล่วงหน้า ในการส่งคําสั(งใดๆ เพื(อการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าเพื(อจํากัดผลขาดทุน เช่น
คําสั(งซือ7 ขายประเภท Stop Loss หรือ Stop Limit เป็ นต้น อาจไม่สามารถกระทําได้ เนื(องจากสภาวะของตลาดการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขาย
ล่วงหน้าและการปฏิบตั ิงานของตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าและสํานักหักบัญชี รวมถึงการรวมประเภทของสถานะ (Combinations of
Position) อาจมีความเสี(ยงเช่นเดียวกับการมีสถานะ Long หรือ Short อย่างเดียว นอกจากนี 7 ความสัมพันธ์ของราคาซือ7 ขายปกติระหว่าง
ผลประโยชน์ที( ลูก ค้า ควรจะได้รับ (Underlying interest) กั บ สัญ ญาซื อ7 ขายล่ ว งหน้า อาจไม่ มี อ ยู่จ ริ ง และภายใต้ส ถานการณ์บ าง
สถานการณ์รายละเอียดคงค้างของสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า อาจมีการปรับเปลี(ยนโดยตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าหรือสํานักหักบัญ ชี
เพื(อให้สะท้อนถึงการเปลี(ยนแปลงในผลประโยชน์ที(ลกู ค้าควรจะได้รบั
การซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าในตลาดซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าในต่างประเทศ มีความเสี(ยงแตกต่างจากการซือ7 ขายสัญญาซือ7
ขายล่วงหน้าในประเทศ และในบางกรณีการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าในตลาดซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าในต่างประเทศ มีความ
เสี(ยงสูงกว่าความเสี(ยงจากการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าในประเทศ
ความเสี$ย งจากการจํากัด สถานการณ์ซ ื2อ ขายสัญ ญาซื2อ ขายล่ว งหน้ า บริษัทฯ จะมีการกําหนดจํานวนการถือครองสัญญาซือ7 ขาย
ล่วงหน้า (Position Limit) ในกรณีที(ฐานะสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าของลูกค้าเกินกว่าจํานวนการถื อครองสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าที(บริษัทฯ
กําหนด บริษัทฯ อาจพิจารณาดําเนินการดังต่อไปนีไ7 ด้ (1) หักกลบฐานะสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าของลูกค้า (2) ปฏิเสธคําสั(งของลูกค้า (3)
เรียกให้มีการวางหลักประกันเพิ(มเติม (4) ล้างฐานะสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าสําหรับสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าใดๆ หรือทัง7 หมดของลูกค้า หรือ
(5) ดําเนินการใดๆ ที(บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ดังนีล7 กู ค้าอาจได้รบั ผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าคงค้างอยู่จนครบ
กําหนดของสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าได้
ความเสี$ย งจากการไม่ส ามารถล้างฐานะสัญ ญาซือ2 ขายล่ว งหน้า ในกรณีที(ลกู ค้าไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าได้ก่อน
วันครบกําหนดของสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า ไม่ว่าด้วยเหตุเนื(องจากตลาดการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าขาดสภาพคล่อง หรือตลาด
สัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าสั(งงดการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า หรือด้วยเหตุอื(น ลูกค้าอาจได้รบั ผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซือ7 ขาย
ล่วงหน้าคงค้างอยูจ่ นสัญญาครบกําหนดได้
ความเสี$ย งจากระบบคอมพิวเตอร์ การซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าโดยทั(วไปจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื(ออํานวยความสะดวกในการ
จัดลําดับคําสั(งซือ7 ขาย การส่งคําสั(งซือ7 ขาย การจับคู่คาํ สั(งซือ7 ขาย การจดทะเบียนหรือการล้างการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า ระบบ
คอมพิวเตอร์อาจได้รบั การรบกวนหรือไม่สามารถใช้การได้เป็ นการชั(วคราว ดังนัน7 ความสามารถในการชดเชยผลขาดทุนของลูกค้าอาจมี
อย่างจํากัดขึน7 อยูก่ บั ระบบคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ห้บริการคอมพิวเตอร์ ตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า สํานักหักบัญชี หรือสมาชิกรายอื(น การ
จํา กั ด ความสามารถดังกล่า วอาจแตกต่ า งกัน ตามสถานการณ์ ลูก ค้า ควรปรึก ษาบริ ษั ท ฯ ในรายละเอี ย ด นอกจากนี 7 การที( ระบบ
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งคําสั(งซือ7 ขายได้ตามที(ลกู ค้ามีคาํ สั(ง
ความเสี$ ย งจากปั จจั ย ที$ ไ ม่ เ กี$ ย วข้ อ งกั บ ตลาดสั ญ ญาซื2 อ ข ายล่ ว งห น้ า (Off-Exchange Risk) บริ ษั ท ฯ อาจกระทํา การเป็ น
Counterparty ของลูกค้าในการทําธุรกรรมภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื(อนไขเกี( ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติม
เกี(ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทนซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าฉบับนี 7 ทัง7 นี 7 การล้างฐานะสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าของลูกค้าที(มีอยู่ การประเมิน
มูลค่า (Assess the Value) การกําหนดราคายุติธรรม (Fair Price) หรือการประเมินความเสี(ยง อาจเป็ นการยากหรือไม่สามารถกระทําได้
การทําธุรกรรมโดยมีปัจจัยที(ไม่เกี( ยวข้องกับตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าอาจได้รบั การกํากับดูแลไม่เข้มงวดหรือมีการกํากับดูแลโดย
หน่วยงานอื(น ลูกค้าจึงควรศึกษาและเข้าใจถึงกฎและระเบียบที(เกี(ยวข้อง รวมถึงเข้าใจความเสี(ยงที(อาจมีขึน7 ได้
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 ความเสี$ย งจากอัต ราแลกเปลี$ย น การซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าอาจเกี(ยวข้องกับอัตราแลกเปลี(ยน ผลกําไรและผลขาดทุนสัญญา
ซือ7 ขายล่วงหน้าในอัตราแลกเปลี(ยนเงินตราต่างประเทศอาจได้รบั ผลกระทบจากการผันแปรของอัตราแลกเปลี(ยนใดๆ ที(ระบุว่าต้องมีการ
แปลงเป็ นอัตราแลกเปลี(ยนอีกอัตราหนึ(ง
 ความเสี$ย งจากกฎระเบีย บที$เ กี$ย วข้อ ง การทําธุรกรรมซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าเป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้อง
การแก้ไขเปลี(ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้องอาจส่งผลกระทบต่อการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าของลูกค้า และ/หรือ
บริษัทฯ ในการเป็ นตัวแทนซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า ดังนัน7 ลูกค้าจึงควรศึกษาข้อมูลที(เกี(ยวข้องจากบริษัทฯ หรือหน่วยงานกํากับดูแล
ที(เกี( ยวข้องอยู่เสมอ นอกจากนี 7 ตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า, สํานักหักบัญชี, ก.ล.ต., คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือ สํานักงาน
ก.ล.ต. อาจสั(งการให้บริษัทฯ จํากัดฐานะสัญญาหรือสั(งห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ(มให้แก่ลกู ค้า ปิ ดบัญชีซือ7 ขาย รวมทัง7 อาจสั(งให้ลา้ งฐานะ
สัญญาได้ หากการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็ นระเบียบเรียบร้อยในการซือ7 ขายสัญญาซือ7
ขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า หรือทําให้หรือน่าจะทําให้ราคาสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า ไม่
ตรงต่อสภาพปกติของตลาดหรือลูกค้ามีพฤติกรรมการซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าที(ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยสัญญา
ซือ7 ขายล่วงหน้า หรือลูกค้าไม่ดาํ เนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทําคําชีแ7 จงหรือให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความสําคัญผิดใน
สาระสําคัญแก่บริษัทฯ ตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า สํานักหักบัญชี หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า สํานักหัก
บัญชี หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ นอกจากนี 7 ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน อาจสั(งให้ตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า หรือ
สํานักหักบัญชี งดการซือ7 ขาย จํากัดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าของลูกค้า ในกรณีที(มีเหตุจาํ เป็ นเพื(อประโยชน์ในการรักษา
ความมั(นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิ จของประเทศ หรือดํารงไว้ซึ(งเสถี ยรภาพของระบบการซือ7 ขายและการชําระหนี ใ7 นตลาดซือ7 ขาย
สัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า

ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 36/77

-ข้ อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนีจ$ ะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมือ! ลูกค้ าและบริษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนีเ$ ท่านั$นข้อ กําหนดเพิ$ม เติม เกี$ย วกับ การซือ2 ขายรายใหญ่ (Block Trade) สําหรับ Single Stock Futures
1.

2.

3.

ข้อ ความเบือ2 งต้น
1.1. ข้อกําหนดเพิ(มเติมนีท7 าํ ขึน7 เพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้าที( ข้อรับรอง ข้อปฏิบตั ิตา่ งๆ ที(เป็ นการเฉพาะที(เกี(ยวกับการซือ7 ขาย
รายใหญ่ (Block Trade) สําหรับ Single Stock Futures ที(บริษัทฯ จะให้บริการแก่ลกู ค้า
1.2. ข้อ กําหนดเพิ$ม เติม เกี$ย วกับ การซือ2 ขายรายใหญ่ (Block Trade) สําหรับ Single Stock Futures ฉบับ นี2 จะใช้บ ังคับ
ระหว่ า งบริ ษั ท ฯ และลู ก ค้ า ทัน ที เมื$ อ (ก) ลู ก ค้ า มี ค ํา สั$ ง ซื2อ ขายรายใหญ่ (Block Trade) สํา หรั บ Single Stock
Futures มายัง บริษัท ฯ ไม่ว่าจะด้ว ยวิธ ี ท างโทรศัพ ท ์ อิน เทอร์เ น็ ต หรือ ผ่านทางเจ้าหน้ าที$ข องบริษัท ฯ และ (ข)
บริษัท ฯ ตอบรับ การให้บ ริก ารแก่ล ูก ค้าไม่ว่าจะในรู ป แบบทีเ$ ป็ นลายลัก ษณ์อ ัก ษรหรือ ไม่ก ็ต าม โดยลูก ค้ายอมรับ
และตกลงผูก พัน ตามเงื$อ นไขในข้อ กําหนดและเงื$อ นไขเกี$ย วกับ การให้บ ริก ารด้านการเงิน และเอกสารธุ ร กรรม
ต่างๆ ทีเ$ กี$ย วข้อ ง
ทัง2 นี2 บริษัท ฯ มีส ิท ธิใ นการปฏิเ สธการให้บ ริก าร หากบริษัท ฯ พบว่าลูก ค้าไม่ม ีค วามเหมาะสมเพีย งพอในการทํา
ธุ ร กรรม หรือ การให้บ ริก ารของบริษัท ฯ อาจขัด หรือ แย้ง ต่อ กฎหมาย หรือ ด้ว ยเหตุ อ ื$น ใดแล้ว แต่ด ุ ล พิน ิ จ ของ
บริษัท ฯ โดยลูก ค้าไม่ม ีส ิท ธิเ รีย กร้อ งให้บ ริษัท ฯ รับ ผิด ต่อ ความเสีย หายใดๆ อัน เกิด จากการปฏิเ สธการให้บ ริก าร
ของบริษัท ฯ เว้น แต่ก รณี ท ี$เ กิด ขึ2น โดยการจงใจหรือ ประมาทเลิน เล่อ ของบริษัท ฯ กรรมการ พนั ก งาน ตัว แทน
หรือ ผู้แ ทนของบริษัท ฯ โดยบริษัท ฯ จะรับ ผิด ชอบเพีย งเท่าทีค$ วามเสีย หายทีเ$ กิด ขึน2 จริง
1.3. ข้อกํา หนดเพิ( มเติ มเกี( ย วกับ การซื อ7 ขายรายใหญ่ (Block Trade) สํา หรับ Single Stock Futures นี 7 ซึ(งต่อไปจะเรีย กว่ า
“ข้อ กําหนดเพิ$ม เติม เกี$ย วกับ การซือ2 ขายรายใหญ่ (Block Trade) สําหรับ Single Stock Futures” รวมถึงเอกสารอื(น
ใดที(เกี( ยวข้อง เป็ นส่วนหนึ(งของเอกสารธุรกรรม ตามที(ได้นิยามไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี( ยวกับการให้บริการด้า น
การเงินที(ลกู ค้าได้ตกลงทํากับบริษัทฯ (“ข้อ กําหนดและเงือ$ นไขเกี$ย วกับ การให้บ ริก ารด้านการเงิน ”)
คําจํากัด ความ
2.1. เว้นแต่จะได้มีการนิ ยามไว้เป็ นการเฉพาะในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี( ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คําดังต่อไปนี ใ7 ห้มี
ความหมายตามที(ได้นิยามไว้ดงั ต่อไปนี 7
(ก) “Block Trade” (BT) หมายถึง การซือ7 ขายรายใหญ่ หรือ Big Lot หรือรายการ Trade Report
(ข) “Single Stock Futures” (SSF) หมายถึง สัญญาซือ7 ขายล่วงหน้าชนิดฟิ วเจอร์สที(อา้ งอิงกับหุน้ รายตัว ที(ซือ7 ขายใน
ศูนย์ซือ7 ขายสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า
(ค) “TFEX” หมายถึง บริษัท ตลาดสัญญาซือ7 ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ ศูนย์ซือ7 ขายสัญญาซือ7
ขายล่วงหน้าหรืออนุพนั ธ์
ธุร กรรม Single Stock Futures Block Trade
3.1. ลูกค้า และ บริษัทฯ เป็ นคูส่ ญ
ั ญา Single Stock Futures โดยทํารายการผ่านกระดานซือ7 ขายรายใหญ่ใน TFEX
3.2. ลูกค้าที(เปิ ดสถานะ Single Stock Futures Block Trade ไว้กับบริษัทฯ จะทําการปิ ดสถานะ Single Stock Futures Block
Trade กับบริษัทฯ
3.3. บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกปิ ดสถานะ Single Stock Futures Block Trade ให้กับลูกค้าที(เปิ ดสถานะ Single Stock
Futures Block Trade ไว้กบั บริษัทฯ
3.4. บริษัทฯ จะกําหนด จํานวนการถือครองสัญญาสูงสุด (position limits) สําหรับแต่ละ Single Stock Futures หรือทุก Single
Stock Futures ให้สาํ หรับลูกค้าแต่ละราย หรือสําหรับลูกค้าทุกรายรวมกัน
3.5. ลูกค้าจะสั(งคําสั(งให้บริษัทฯ สําหรับการส่งคําสั(งของ Single Stock Futures Block Trade โดยอ้างอิงถึงราคาหุน้ อ้างอิง
3.6. บริษัทฯ จะเป็ นผูค้ าํ นวณราคาของ Single Stock Futures Block Trade โดยการใช้สตู รการคํานวณตามที(บริษัทฯ ประกาศ
กําหนด
3.7. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการกําหนดและยืนยันว่าคําสั(งของลูกค้าไม่วา่ ทัง7 หมดหรือบางส่วนได้ถกู จับคู่ ลูกค้าไม่สามารถยกเลิก
คําสั(งได้เว้นแต่บริษัทฯ ยินยอม
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3.8.

4.

5.

6.

7.

หากลูกค้าไม่สามารถทํารายการ Single Stock Futures Block Trade กับทางบริษัทฯ ได้ ด้วยเหตุผลซึ(งรวมถึงแต่ไม่ไ ด้
จํากัดเพียง ลูกค้าไม่มีหลักประกันส่วนเกินที(เพียงพอ หรือไม่มีวงเงินคงเหลือที(เพียงพอกับการเปิ ดสถานะ Single Stock
Futures เพิ(ม หรือลูกค้าไม่สามารถเปิ ดสถานะเกินกว่าจํานวนการถือครองสัญญาสูงสุด (position limits) ที( TFEX กําหนด
หรือที(บริษัทฯ กําหนด ฯลฯ ลูกค้าจะชดเชยให้บริษัทฯ สําหรับความเสียหายหรือผลขาดทุนอันเกิดจากการที(ไม่สามารถเข้า
ทํารายการหรือทําตามคําสั(งได้สมบูรณ์ รวมถึง ต้นทุนที(สมเหตุสมผลของค่าใช้จ่ายในการทํารายการและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ด้วย
การคํานวณราคาของ Single Stock Futures Price
4.1. ในการคํานวณราคาของ Single Stock Futures ตอนเปิ ดสถานะ บริษัทฯ จะคิดรวม อัตราดอกเบีย7 ขัน7 ต้น (Initial Interest
Rate) และ/หรือ รายการที(เกี(ยวข้อง ที(บริษัทฯ ประกาศกําหนด
4.2. ในการคํานวณราคาของ Single Stock Futures ตอนปิ ดสถานะ บริษัทฯ จะคิด อัตราดอกเบีย7 ที(แท้จริง (Effective Interest
Rate) และ/หรือ รายการที(เกี(ยวข้องตามช่วงเวลาที(ลกู ค้าถือครองสถานะ ตามที(บริษัทฯประกาศกําหนด
4.3. บริษัทฯ จะประกาศเงื(อนไขของ Corporate Action สําหรับ Single Stock Futures Block Trade และอาจมีการเปลี(ยนแปลง
ได้ในอนาคต
เงือ$ นไขการส่งคําสั$งของ Single Stock Futures Block Trade
5.1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปิ ดสถานะสัญญาของลูกค้าโดยการแจ้งต่อลูกค้าโดยทันที ในกรณีดงั ต่อไปนี 7
(1) บริษั ท ฯ จํา เป็ น ต้องคื น หุน้ อ้า งอิ งที( ยื มมาจากธุ รกรรมการยื มและให้ยื มหลัก ทรัพย์ (securities borrowing and
lending)
(2) บริษัทฯ เห็นว่า บริษัทฯ ไม่สามารถดําเนินการป้องกันความเสี(ยงของสถานะ Single Stock Futures Block Trade
ได้อย่างต่อเนื(องและมีประสิทธิภาพ (Hedging disruption)
(3) บริษัทฯ เห็นว่าหุน้ อ้างอิงอาจจะถูกหยุดการซือ7 ขายโดยตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตอันใกล้ จากการที( บริษัทของหุน้
อ้างอิง เผชิญการผิดนัดชําระหนี 7 หรือ เกิดความเสียหายรุ นแรง หรือ เกิดภาวะขัดข้องทางการเงิน หรือถูกหน่วยงาน
ของรัฐเข้าตรวจสอบ ฯลฯ
5.2. จํานวนสัญญาขัน7 ตํ(าของ Single Stock Futures ในการทํารายการ Block Trade ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของ TFEX
5.3. บริษัทฯ อาจยินยอมให้ปิดสถานะได้หากจํานวนสัญญาที(จะคงเหลืออยู่ มีจาํ นวนมากพอที(จะสามารถทํารายการ Block
Trade ได้ตามกฎเกณฑ์ของ TFEX
5.4. หาก TFEX เพิ(มจํานวนสัญญาขัน7 ตํ(าของ Single Stock Futures ในการทํารายการ Block Trade โดยจะมีผลในวันที(มีผล
บังคับใช้ โดยอาจทําให้จาํ นวนสัญญา Single Stock Futures ที(ลกู ค้าถืออยูเ่ ดิมมีจาํ นวนน้อยกว่าจํานวนสัญญาขัน7 ตํ(าตาม
เกณฑ์การทํารายการ Block Trade ในวันที(มีผลบังคับใช้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปิ ดสถานะสัญญา 1 วันทําการก่อน
วันที(มีผลบังคับใช้ เว้นแต่ลกู ค้าได้เพิ(มจํานวนสถานะสัญญาจนกระทั(งมีจาํ นวนสัญญามากกว่าจํานวนสัญญาขัน7 ตํ(าที(กาํ ลัง
จะมีผลบังคับใช้สาํ หรับการทํารายการ Block Trade
เงือ$ นไขการส่งคําสั$ง Short ของ Single Stock Futures Block Trade
6.1. ในกระบวนการรับคําสั(งของลูกค้าสําหรับการ Short Open บริษัทฯ จะทําตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ที(เกี(ยวข้องกับ
การขายชอร์ต ของหุน้ อ้างอิ ง ตัว อย่า งเช่น จากกฎเกณฑ์ข องตลาดหลัก ทรัพย์ในปั จจุบัน บริษั ท ฯจะสามารถส่งคําสั(ง
ขายชอร์ตได้ในช่วงเวลาที(ตลาดเปิ ดทําการจับคู่ซือ7 ขายแบบอัตโนมัติ แต่ไม่สามารถส่งคําสั(งขายชอร์ตในช่วง Pre-opening
และช่วง Call market (Auction) และต้องทําตามกฏ zero-plus-tick ในการส่งคําสั(งขายชอร์ต
6.2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที(จะปิ ดสถานะ Short Open ของลูกค้า 1 วันทําการก่อนวัน X-Date ต่างๆ ซึง( รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ
XD, XR, XT, XW, XS, XM, XB ฯลฯ และ Corporate Action ต่างๆ
เงือ$ นไขการยกเลิก คําสั$งการซือ2 ขายรายใหญ่ (Block Trade) สําหรับ Single Stock Futures
7.1. บริษั ท ฯ จะทํา การยกเลิ ก คํา สั(งในส่ว นที( ยัง ไม่ส ามารถจับ คู่ไ ด้ ณ เวลาที( จบช่ว งเวลาการซื อ7 ขายภาคบ่า ยของตลาด
หลักทรัพย์ (16.30 น.) (ช่วงเวลาที(กาํ ลังเข้าสู่ call market)
7.2. สําหรับคําสั(ง Long Open หรือ Long Close หลังจากจบช่วงเวลาการซือ7 ขายภาคบ่ายของตลาดหลักทรัพย์ (16.30 น.)
บริษัทฯ จะรับเฉพาะคําสั(ง ATC (At-The-Close) สําหรับหุน้ อ้างอิง
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7.3.

8.

ลูก ค้า ไม่ส ามารถยกเลิ กคําสั(งของ Single Stock Futures Block Trade ถ้า บริษั ท ฯ แจ้งว่า ทั7งหมดหรือบางส่วนของหุน้
อ้างอิงได้มีการจับคูแ่ ล้วหรือได้มีการป้องกันความเสี(ยงแล้วตามที(เกี(ยวข้องกับคําสั(งของลูกค้า หรือบริษัทฯ ได้ยืมหุน้ อ้างอิง
มาแล้วเพื(อใช้ป้องกันความเสี(ยงตามที(เกี(ยวข้องกับคําสั(งของลูกค้า
7.4. ในกรณี ที(บางส่วนของหุน้ อ้า งอิงจับคู่ได้และจํา นวนสัญญาที( เกี( ยวข้องมี จาํ นวนพอในการเข้า ทํา รายการ Block Trade
บริษัทฯ จะเข้าจับคูส่ ญ
ั ญา Single Stock Futures จํานวนนีก7 บั ลูกค้าโดยการเข้าทํารายการ Block Trade
7.5. ในกรณี ที(บางส่วนของหุน้ อ้างอิงจับคู่ได้และจํานวนสัญญาที(เกี( ยวข้องมีจาํ นวนไม่เพียงพอในการเข้าทํารายการ Block
Trade บริ ษั ท ฯ จะล้า งสถานะหุ้น อ้า งอิ ง ออกไป และลูก ค้า จะชดเชยผลการสูญ เสี ย ที( เ กิ ด จากการทํา รายการและ
ค่าธรรมเนียมที(เกี(ยวข้อง (ถ้ามี) ลูกค้าอาจแก้ไขคําสั(งให้สามารถจับคู่หนุ้ อ้างอิงได้จาํ นวนมากขึน7 เพื(อให้จาํ นวนสัญญาที(
เกี(ยวข้องมีจาํ นวนมากพอในการเข้าทํารายการ Block Trade เพื(อป้องกันไม่ให้บริษัทฯ ล้างสถานะหุน้ อ้างอิงออกไป
วัน ซือ2 ขายสุด ท้ายของ Single Stock Futures Block Trade
8.1. ลูกค้าที(ถือสถานะ Single Stock Futures ไปจนถึงวันซือ7 ขายสุดท้ายของสัญญา จะปิ ดสถานะของสัญญาก่อนจบช่วงเวลา
การซือ7 ขายภาคเช้าของตลาดหลักทรัพย์ (YX.…Z น.) ของวันดังกล่าว ลูกค้าอาจขอให้บริษัทฯ ทําการ roll-over สถานะ
Single Stock Futures ไปยังซีรยี ท์ ี(ไกลออกไปได้
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-ข้ อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนีจ$ ะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมือ! ลูกค้ าและบริษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนีเ$ ท่านั$น-

1.

2.

ข้อ กําหนดเพิ$ม เติม เกี$ย วกับ การกู้ย ืม เงิน เพื$อ ซือ2 หลัก ทรัพ ย์ (Credit Balance)
2
ข้อ ความเบือ งต้น
1.1. ข้อกําหนดเพิ(มเติมฉบับนีท7 าํ ขึน7 เพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้าที( ข้อรับรอง ข้อปฏิบตั ิตา่ งๆ ที(เป็ นการเฉพาะที(เกี(ยวกับการกูย้ ืม
เงินเพื(อซือ7 หลักทรัพย์ (Credit Balance)
1.2. ข้อ กําหนดเพิ$ม เติม เกี$ย วกับ การกู้ยืม เงิน เพื$อ ซือ2 หลัก ทรัพ ย์ (Credit Balance) ฉบับ นี2 จะใช้บ ังคับ ระหว่างบริษัท ฯ และ
ลูก ค้าทัน ที เมื$อ (ก) ลูก ค้าแสดงความประสงค์ท จี$ ะใช้บ ริก ารกู้ย ืมเงิน เพื$อ ซือ2 หลัก ทรัพ ย์ (Credit Balance) มายังบริษัท ฯ
ไม่ว่าจะด้วยวิธ ีท างโทรศัพ ท ์ อิน เทอร์เ น็ต หรือ ผ่านทางเจ้าหน้าทีข$ องบริษัท ฯ และ (ข) บริษัท ฯ ตอบรับ การให้บ ริก าร
แก่ล ูก ค้าไม่ว่าจะในรู ป แบบที$เ ป็ นลายลัก ษณ์อ ัก ษรหรือ ไม่ก ็ต าม โดยลูก ค้ายอมรับ และตกลงผูก พัน ตามเงื$อ นไขใน
ข้อ กําหนดและเงือ$ นไขเกี$ย วกับ การให้บ ริก ารด้านการเงิน และเอกสารธุร กรรมต่างๆ ทีเ$ กี$ย วข้อ ง
ทั2ง นี2 บริษัท ฯ มีส ิท ธิ ใ นการปฏิเ สธการให้บ ริก าร หากบริษัท ฯ พบว่าลูก ค้าไม่ม ีค วามเหมาะสมเพีย งพอในการทํา
ธุร กรรม หรือ การให้บ ริก ารของบริษัท ฯ อาจขัด หรือ แย้งต่อ กฎหมาย หรือ ด้วยเหตุอ ื$น ใดแล้วแต่ด ุล พิน ิจ ของบริษัท ฯ
โดยลูก ค้าไม่ม ีส ิท ธิเ รีย กร้อ งให้บ ริษัท ฯ รับ ผิด ต่อ ความเสีย หายใดๆ อัน เกิด จากการปฏิเ สธการให้บ ริก ารของบริษัท ฯ
เว้น แต่ก รณี ท ี$เ กิด ขึ2น โดยการจงใจหรือ ประมาทเลิ น เล่อ ของบริ ษัท ฯ กรรมการ พนั ก งาน ตัว แทนหรือ ผู้แ ทนของ
บริษัท ฯ โดยบริษัท ฯ จะรับ ผิด ชอบเพีย งเท่าทีค$ วามเสีย หายทีเ$ กิด ขึน2 จริง
1.3. ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการกูย้ ืมเงินเพื(อซือ7 หลักทรัพย์ (Credit Balance) ซึง( ต่อไปจะเรียกว่า “ข้อ กําหนดเพิ$ม เติม เกี$ย วกับ
การกู้ย ืม เงิน เพื$อ ซือ2 หลัก ทรัพ ย์ (Credit Balance)” รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้อง เป็ นส่วนหนึ(งของเอกสารธุรกรรม ตามที(
ได้นิยามไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงินที(ลกู ค้าได้ตกลงทํากับบริษัทฯ (“ข้อ กําหนดและเงือ$ นไข
เกี$ย วกับ การให้บ ริก ารด้านการเงิน ”)
คําจํากัด ความ
2.1. เว้น แต่จะได้มีก ารนิ ย ามไว้เป็ น การเฉพาะในข้อกํา หนดและเงื( อนไขเกี( ย วกับ การให้บ ริก ารด้า นการเงิ น คํา ดังต่อไปนี ใ7 ห้มี
ความหมายตามที(ได้นิยามไว้ดงั ต่อไปนี 7
(ก) “หลัก ทรัพ ย์” ในที(นีห7 มายถึง
(1)
หลักทรัพย์จดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงหลักทรัพย์ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิ ที(จะซือ7 หุน้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที(จะ
ซื อ7 หุน้ กู้ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ อนุพัน ธ์ และใบแสดงสิ ทธิ ใ นผลประโยชน์ที( เกิ ด จากหลัก ทรัพย์อา้ งอิ งไทยที(มี
หลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นใบสําคัญแสดงสิทธิที(จะซือ7 หุน้
(2) หุน้ เพิ( มทุน ของบริษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ ซึ(งหุน้ จํา นวนดังกล่า วยังไม่ ไ ด้จดทะเบี ย นกับ ตลาด
หลักทรัพย์
(3) หลักทรัพย์อื(นใดที(จะได้มีการประกาศแก้ไขเพิ(มเติมเป็ นครัง7 คราว
(ข) “หลัก ประกัน ” ได้แก่ทรัพย์สินดังต่อไปนี 7
(1)
เงินสด
(2)
หลักทรัพย์จดทะเบียน
นอกจากนี ย7 ังให้ห มายความรวมถึ งทรัพย์สิ น อื( น ใดตามที( ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุน ประกาศ
กําหนดให้เป็ นหลักประกันในการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการกูย้ ืมเงินเพื(อซือ7 หลักทรัพย์ (Credit Balance)
ฉบับ นี ข7 องลูกค้าทั7งในปั จจุบัน และตามที( ไ ด้มีก ารประกาศแก้ไ ขเพิ( มเติ มเป็ น ครัง7 คราว ซึ(งบริษั ท ฯ ได้ย อมรับ ให้เป็ น
หลักประกัน และเท่าที(กฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวข้องอนุญาตให้เป็ นหลักประกัน
(ค) “บัญชีม าร์จ ิน2 หมายความว่า บัญชีที(บนั ทึกรายการการให้ลกู ค้ากูย้ ืมเงินเพื(อการซือ7 หลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึง
รายการ ดอกเบีย7 เงินกูย้ ืม เงินกูย้ ืมหรือสินเชื(อที(เกิดขึน7 จากการถอนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้าและค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จา่ ยอื(นใดที(ลกู ค้าต้องชําระให้กบั บริษัทฯ
(ง) “ซือ2 ” ให้หมายความรวมถึง การจองซือ7 หลักทรัพย์ดว้ ย
(จ) “อัต รามาร์จ ิ2น เริ$ม ต้น ” (Initial Margin Rate) หมายความว่า อัตราส่วนขัน7 ตํ(าของจํานวนเงินที(ลูกค้าต้องชําระเพื( อซื อ7
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้าที(ลกู ค้าต้องมีในบัญชีมาร์จิน7 ต่อมูลค่าซือ7 หลักทรัพย์รายการใดรายการหนึ( ง
ก่อนที(จะซือ7 หลักทรัพย์รายการนัน7
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(ฉ) “ทรัพ ย์ส ิน ส่ว นเกิน ของลูก ค้า” (Excess Equity) หมายความว่า ทรัพย์สินของลูกค้ารายใดรายหนึ(งในส่วนที(เกินกว่า
จํานวนที(ลกู ค้าต้องดํารงไว้ตามอัตราส่วนที(บริษัทฯ กําหนด
(ช) “ทรัพ ย์ส ิน ของลูก ค้า” หมายความว่า มูลค่าสุทธิของเงิน หลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื(นที(เป็ นประกันการชําระหนีใ7 นบัญชี
มาร์จิน7 ของลูกค้ารายใดรายหนึ(ง เมื(อหักภาระหนีท7 ี(เกิดจากการซือ7 หรือขายหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิน7 ของลูกค้ารายนั7น
แล้ว
(ซ) “ภาระหนี2” ให้หมายความถึง หนีท7 ี(เกิดจากการซือ7 หรือขายหลักทรัพย์ รวมค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ7 ขายหลักทรัพย์และ
ภาษี มลู ค่าเพิ(ม ดอกเบีย7 เงินกูย้ ืม เงินกูย้ ืม อากรแสตมป์ ค่าปรับ ค่าไปรษณี ยากร ค่าธรรมเนี ยมอื(นที( เกี( ยวข้อง เช่น
ค่าธรรมเนียมการจดแจ้งจํานํา รวมทัง7 สินเชื(อที(เกิดขึน7 จากการถอนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า ตลอดจนค่าใช้จา่ ยอื(นใด
ที(ลกู ค้าต้องชําระให้แก่บริษัทฯ
(ฌ) “มูล ค่าซือ2 ” หมายความว่า จํานวนเงินค่าซือ7 หลักทรัพย์แต่ละรายการที(ซือ7 จากบัญชีมาร์จิน7 ซึง( รวมค่าธรรมเนียมนายหน้า
ซือ7 ขายหลักทรัพย์ ภาษี มลู ค่าเพิ(มและค่าภาษี อื(นๆ ของรายการนัน7 ด้วย
(ญ) “อํานาจซือ2 ” หมายความว่า จํานวนเงินสูงสุดที(ลกู ค้าอาจสั(งซือ7 หลักทรัพย์จากบัญชีมาร์จิน7 ได้ ณ ขณะใดขณะหนึ(ง ซึ(ง
รวมค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ7 ขายหลักทรัพย์ และภาษี มลู ค่าเพิ(มแล้ว
(ฎ) “มู ล ค่ า หลั ก ประกั น ที$ต ้ อ งดํา รงไว้ ” (Maintenance Margin Requirement) หมายถึง ระดับมูลค่าของทรัพย์สินรวม
(Equity) ที(ลูกค้าต้องดํารงไว้ ซึ(งการคํานวณมูลค่าของหลักประกันให้เป็ นไปตามวิธีการตามที( (1) บริษัทฯ ประกาศ
กําหนดให้ทราบเป็ นคราวๆ ซึง( ปั จจุบนั อัตราตํ(าสุดเท่ากับร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ทัง7 หมด
ที(ลกู ค้ามีอยูใ่ นบัญชีของลูกค้า หรือ (2) มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คณ
ู ด้วยอัตราที(บริษัทฯ
หรือตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดเป็ นคราวๆ ซึง( ในกรณีที(บญ
ั ชีของลูกค้ามีมลู ค่าตํ(ากว่ามูลค่าที(กาํ หนดดังกล่าวแล้ว
ลูกค้าจะต้องนําหลักประกันมาวางเป็ นประกันเพิ(มให้ครบมูลค่าหลักประกันที(ตอ้ งดํารงไว้ตามที(บริษัทฯ กําหนด
ทัง7 นี 7 บริษัทฯ มีสิทธิทจี! ะเปลีย! นแปลงอัตราดังกล่าวได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบล่วงหน้ า
(ฏ) “มูล ค่าหลัก ประกัน ขั2น ตํ$า” (Minimum Margin Requirement) หมายถึง ระดับมูลค่าของทรัพย์สินรวม (Equity) ขัน7 ตํ(า
ที(ใช้เป็ นเกณฑ์ในการบังคับชําระหนี 7 ซึ(งการคํานวณมูลค่าหลักประกันขัน7 ตํ(าจะเป็ นไปตามที( (1) บริษัทฯ จะได้ประกาศ
กํา หนดเป็ น คราวๆ ซึ(งปั จจุบัน ตลาดหลัก ทรัพ ย์ก าํ หนดให้เ ท่า กับ อัต ราร้อ ยละ 25 (ยี( สิ บ ห้า ) ของมูล ค่า ตลาดของ
หลักทรัพย์ทงั7 หมดที(ลกู ค้ามีอยู่ในบัญชีของลูกค้า หรือ (2) มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
คูณด้วยอัตราที(บริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดเป็ นคราวๆ ทัง7 นี 7 บริษัทฯ มีสิทธิทจี! ะเปลี!ยนแปลงอั ตรา
ดังกล่าวได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบล่วงหน้ า
3. ข้อ ตกลงเกี$ย วกับ วงเงิน กู้ย ืม เพื$อ ซือ2 หลัก ทรัพ ย์
3.1. โดยที(ลกู ค้ามีความประสงค์ขอเปิ ดบัญชีกยู้ ืมเงินเพื(อซือ7 หลักทรัพย์กบั บริษัทฯ ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัทฯ จะเป็ นผูพ้ ิจารณา
อนุมัติวงเงินให้กูย้ ืม โดยมีวงเงินกูย้ ืมไม่เกิ นกว่าจํานวนที(ลกู ค้าขอไว้ในคําขอใช้บริการเปิ ดบัญชีเพิ(ม ซึ(งการกูย้ ืมเงินเพื(อซือ7
หลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิน7 นีจ7 ะถือเป็ นการกูย้ ืมเงินในลักษณะบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยลูกค้า
จะนําเงินมาวางเป็ นประกันการชําระหนีก7 ับบริษัทฯ ก่อนการซือ7 ขายหลักทรัพย์ และเงินที(วางประกันดังกล่าวนีจ7 ะไม่อยู่ภายใต้
ความคุม้ ครองของกองทุนเพื(อการฟื 7 นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือสถาบันอื(นใดที(ทาํ หน้าที(รบั ประกันเงินฝาก โดย
ลูกค้าจะได้รบั ผลตอบแทนจากการวางเงินประกันในส่วนที(เกินกว่าภาระหนีใ7 นบัญชีมาร์จิน7 เป็ นดอกเบีย7 ตามหลักเกณฑ์และใน
อัตราที(บริษัทฯ จะประกาศกําหนดเป็ นคราวๆ ไป ทัง7 นี 7 บริษัทฯ มีสิทธิ ที(จะเปลี(ยนแปลงอัตราดอกเบีย7 ดังกล่าวได้ตามที(บริษัทฯ
ประกาศกําหนด โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากลูกค้าก่อน
3.2. ลูกค้าตกลงยินยอมซือ7 ขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ ภายในวงเงินที(กาํ หนดในบัญชีมาร์จิน7 ตามที(บริษัทฯ อนุมตั ิให้แก่ลกู ค้า
3.3.

3.4.

ลูกค้าตกลงรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเพิ!มหรือลดวงเงินซือ$ ขาย โดยมิต้องได้ รับ
ความยินยอมจากลูกค้ าก่อน เมื(อบริษัทฯได้ส( งั ซือ7 หลักทรัพย์ตามคําสั(งของลูกค้าแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้รบั การส่งมอบเงินที(
กูย้ ืมตามสัญญานีแ7 ล้ว
ลูกค้าตกลงยินยอมและรับทราบว่าลูกค้าสามารถทําคําสั(งซือ7 หลักทรัพย์ได้เพียงเท่าที(ไม่เกินกว่าวงเงินในบัญชีมาร์จิน7 ที(บริษัทฯ
กําหนดให้ ในกรณีที(ลกู ค้าทําการซือ7 หลักทรัพย์ใดๆ เกินกว่าวงเงินที(กาํ หนดไว้ในบัญชีมาร์จิน7 และหากบริษัทฯ ตกลงยินยอมให้
ลูกค้าทําการซือ7 หลักทรัพย์เกินกว่าวงเงินดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมให้ถือว่าคําสั(งซือ7 หลักทรัพย์เกินวงเงินดังกล่าวเป็ นการขอ
ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 41/77

เพิ(มวงเงินในบัญชีมาร์จิน7 และให้ถือว่าลูกค้ายอมรับการซือ7 หลักทรัพย์นัน7 ๆ และลูกค้าตกลงยินยอมชําระเงินค่าซือ7 หลักทรัพย์
ดังกล่าว โดยถือว่าเงินที(ลกู ค้าได้กยู้ ืมเกินกว่าวงเงินที(กาํ หนดเป็ นหนีก7 ยู้ ืมเงินตามข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการกูย้ ืมเงินเพื(อซือ7
หลักทรัพย์ (Credit Balance) นีท7 งั7 สิน7
ทัง7 นี 7 กําหนดเวลาชําระหนี ก7 ูย้ ืมเงิน การชําระดอกเบีย7 และอัตราดอกเบีย7 ให้เป็ นไปตามที(กาํ หนดไว้ใ นข้อกําหนดเพิ( มเติ ม
เกี(ยวกับการกูย้ ืมเงินเพื(อซือ7 หลักทรัพย์ (Credit Balance) นีท7 กุ ประการ
3.5. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ ใช้ดลุ ยพินิจที(จะไม่ดาํ เนินการสั(งซือ7 หลักทรัพย์ตามคําสั(งซึ(งเกินกว่าวงเงินในบัญชีมาร์จิน7
ของลูกค้า และลูกค้าสละสิทธิที(จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง7 ปวงอันเนื(องมาจากการไม่ดาํ เนินการตามคําสั(งซือ7
หลักทรัพย์เกินวงเงินดังกล่าว
4. หลัก ประกัน
4.1. ลูกค้าตกลงที(จะกูย้ ืมเงินเพื(อซือ7 หลักทรัพย์ และตกลงยินยอมที(จะวางเงิน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื(นในบัญชีมาร์จิน7 รวมทัง7 ส่ง
มอบหลักทรัพย์ที(ลกู ค้าซือ7 ผ่านบัญชีมาร์จิน7 ทัง7 หมดให้แก่บริษัทฯ เพื(อให้บริษัทฯ ยึดถือหลักทรัพย์ทงั7 หลายที(ซือ7 จากบัญชีมาร์จิน7
และทรัพย์สินทัง7 ปวงที(ลกู ค้านํามาวางกับบริษัทฯ ไว้เป็ นประกันการชําระหนีใ7 นบัญชีมาร์จิน7 และหนีอ7 ื(นใดของลูกค้า รวมไปถึง
ภาระหนีท7 งั7 ปวงที(ลกู ค้ามีกบั บริษัทฯ
4.2. ประเภทของทรัพย์สินที(ลกู ค้าสามารถนํามาวางเพิ(มเติมเพื(อเป็ นประกันการชําระหนีใ7 นบัญชีมาร์จิน7 นัน7 ให้เป็ นไปตามที(บริษัทฯ
จะได้ประกาศกําหนดเป็ นคราวๆ ไป แต่ทงั7 นีภ7 ายใต้หลักเกณฑ์ที(สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
4.3. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าวิธีการคํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์และหลักประกันจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์/เงื(อนไขที(บริษัทฯ กําหนด
4.4. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัทฯ จะทําการปรับปรุงมูลค่าของหลักทรัพย์และ/หรือหลักประกันตามราคาตลาด (Mark to Market)
และคํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินของลูก ค้า อย่า งน้อย 1 ครัง7 ในทุกสิน7 วันทําการ ตามราคาที(สาํ นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทฯ กําหนด ซึ(งการปรับปรุ งมูลค่าของหลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินจะทําให้ทราบผลการเปลี(ยนแปลงอํานาจซือ7 ของลูกค้า ตลอดจนมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าและทรัพย์สินส่วนเกินของ
ลูกค้าที(อาจจะเพิ(มขึน7 หรือลดลง ทัง7 นี 7 การปรับปรุงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์/เงื(อนไข
ที(บริษัทฯ ประกาศกําหนดเป็ นคราวๆ ไป
4.5.
ภายใต้บงั คับข้อ 4.4. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัทฯ จะทําการเปรียบเทียบทรัพย์สินรวมของลูกค้ากับมูลค่าหลักประกันที(ตอ้ ง
ดํา รงไว้ (Maintenance Margin Requirement) ทุก สิ น7 วัน ทําการ หากปรากฏว่าทรัพย์สินรวมของลูก ค้าลดลงตํ(ากว่ามูลค่า
หลักประกันที(ตอ้ งดํารงไว้ (Maintenance Margin Requirement) บริษัทฯ จะไม่ให้ลกู ค้าซือ7 หลักทรัพย์เพิ(มและลูกค้าตกลงนํา
ทรัพย์สินมาวางเป็ นหลักประกันเพิ(มกับบริษัทฯ ภายในวันทําการถัดไป จนทําให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่า
หลักประกันที(ตอ้ งดํารงไว้ (Maintenance Margin Requirement) หากลูกค้าไม่นาํ ทรัพย์สินมาวางเป็ นหลักประกันเพิ(มเติมตาม
ความในวรรคก่อนภายในระยะเวลาที(บริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์จะได้กาํ หนดเป็ นคราวๆ ไป (ซึง( ปั จจุบนั มีกาํ หนดเวลา 5 (ห้า)
วันทําการนับแต่วนั ที(บริษัทฯ เรียกให้ลกู ค้านําทรัพย์สินมาวางเป็ นหลักประกันเพิ(ม) ลูกค้ายินยอมและรับทราบว่า บริษัทฯ มี
สิทธิ ที(จะเริ(มทําการบังคับชํา ระหนี จ7 ากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิ นที(วางเป็ นประกัน ได้ในวัน ทําการถัดไปภายในเวลาที( บ ริษั ท
ประกาศกําหนด จนทําให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ามีมลู ค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที(ตอ้ งดํารงไว้ (Maintenance
Margin) ทัง7 นี 7 บริษัทฯ จะเรียกหลักประกันประเภทใดเพิ(มเติมเพื(อลดความเสี(ยงของบริษัทฯ ก็ ได้ แต่หลักประกันที(สามารถ
นําไปใช้คาํ นวณระดับ Maintenance Margin ได้ จะต้องเป็ นหลักประกันที(สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือบริษัทฯ ประกาศกําหนด แต่บริษัทฯ จะไม่นบั รวมมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าว เพื(อประโยชน์ในการคํานวณอํานาจซือ7
ของลูกค้า
ภายใต้บงั คับข้อ 4.4. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัทฯ จะทําการเปรียบเทียบทรัพย์สินรวมของลูกค้ากับมูลค่าหลักประกันขัน7 ตํ(า
4.6.
(Minimum Margin Requirement) ทุกสิน7 วันทําการ หากปรากฏว่าทรัพย์สินรวมของลูกค้าลดลงจนเท่ากับหรือตํ(ากว่ามูลค่า
หลักประกันขัน7 ตํ(า (Minimum Margin Requirement) ลูกค้ายินยอมและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิ ที(จะเริ(มทําการบังคับชําระ
หนีจ7 ากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที(วางเป็ นประกันได้ในวันทําการถัดไป จนทําให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ามีมลู ค่าสูงกว่า มูลค่า
หลักประกันขัน7 ตํ(า (Minimum Margin Requirement)
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อย่างไรก็ตาม ลูกค้ายังคงมีหน้าที(ตอ้ งนําทรัพย์สินมาวางเป็ นหลักประกันเพิ(มตามที(บริษัทฯ เรียกเพื(อให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้า
มีมลู ค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที(ตอ้ งดํารงไว้ตามเงื(อนไขที(ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดไว้ในข้อ 4.5
หากลูกค้าไม่นาํ ทรัพย์สินมาวางเป็ นหลักประกันเพิ(มตามที(บริษัทฯ เรียกภายในระยะเวลาตามข้อ 4.5. วรรค 2 ย่อมไม่กระทบ
สิทธิของบริษัทฯ ที(จะดําเนินการตามเงื(อนไขของข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการกูย้ ืมเงินเพื(อซือ7 หลักทรัพย์ (Credit Balance) นี 7
ต่อไป ทัง7 นี 7 หากมีการบังคับชําระหนีจ7 ากหลักประกันหรือทรัพย์สินแล้วได้เงินไม่พอชําระหนีท7 งั7 หมด ไม่วา่ กรณีใดๆ ลูกค้าตกลง
ยินยอมรับผิดชําระในส่วนที(ขาดให้บริษัทฯ จนครบถ้วน
4.7. ในกรณีที(บริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ให้สิทธิแก่ผถู้ ือหลักทรัพย์ในการจองซือ7 หลักทรัพย์ใดๆ หากหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์ที(
ได้วางเป็ นประกันการชําระหนีข7 องลูกค้า และลูกค้าได้ชาํ ระราคาการจองซือ7 หลักทรัพย์ใดๆ ดังกล่าว ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ
ยึดถือหลักทรัพย์ที(ได้รบั จากการจองซือ7 ดังกล่าวเป็ นประกันการชําระหนีเ7 พิ(มเติม
4.8. ในกรณีที(บริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์จา่ ยเงินปั นผลและ/หรือหุน้ ปั นผลให้แก่ผถู้ ือหลักทรัพย์ หากหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์ที(
ได้วางเป็ นประกันการชําระหนีข7 องลูกค้า ในกรณีที(ได้รบั ดอกผลเป็ นหุน้ ปั นผล ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ยึดถือหุน้ ปั นผลดังกล่าวไว้
เป็ นประกันการชําระหนีด7 ว้ ย
4.9. ลูกค้ารับทราบว่าในกรณีที(ลกู ค้าประสงค์จะถอนหลักทรัพย์จากบัญชีมาร์จิน7 และ/หรือหลักทรัพย์ที(นาํ มาวางเป็ นหลักประกัน
ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาทีบ( ริษัทฯ กําหนด ทัง7 นี 7 ลูกค้าตกลงให้เป็ นดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียง
ผูเ้ ดียวในการที(จะให้ถอนทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ก็ได้
5. ข้อ ตกลงเกี$ย วกับ การซือ2 ขายหลัก ทรัพ ย์ และการก่อ ภาระหนีใ2 นบัญชีม าร์จ ิน2
5.1. ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทฯ จะเป็ นผูก้ าํ หนดรายชื(อหลักทรัพย์ที(จะอนุญาตให้ลกู ค้าซือ7 จากบัญชีมาร์จิน7 ได้ พร้อมทัง7 กําหนดอัตรา
มาร์จิน7 เริ(มต้นที(เหมาะสมสําหรับแต่ละหลักทรัพย์ (Multiple Margin Rate) โดยบริษัทฯ จะได้ประกาศรายชื(อหลักทรัพย์พร้อม
ทัง7 อัตรามาร์จิน7 เริ(มต้นเพื(อให้ลกู ค้าทราบเป็ นคราวๆ ไปภายใต้หลักเกณฑ์ที(สาํ นักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กําหนด ซึง( ลูกค้าตกลงยินยอมและรับทราบว่าบริษัทฯ มีสิทธิเปลี(ยนแปลงอัตราดังกล่าวได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ลกู ค้าทราบ
ล่วงหน้า
5.2. ในกรณีที(ลกู ค้าสั(งซือ7 หลักทรัพย์เป็ นจํานวนที(มีมลู ค่าซือ7 ตํ(ากว่าเงินที(วางประกัน ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ หักเงินที(ลกู ค้าวางเพื(อ
ชําระค่าซือ7 หลักทรัพย์ได้ก่อน โดยบริษัทฯ จะหักเงินของลูกค้าเป็ นจํานวนน้อยลงอย่างน้อย 10 (สิบ) บาท เพื(อให้ลกู ค้ากูย้ ืมเงิน
จากบริษัทฯ ในแต่ละรายการสําหรับคําสั(งซือ7 หลักทรัพย์ที(มีมลู ค่าซือ7 ตํ(ากว่าเงินที(วางประกันนัน7 และลูกค้าตกลงยินยอมให้ถือว่า
การซือ7 หลักทรัพย์ทกุ รายการในบัญชีมาร์จิน7 ของลูกค้าเป็ นการกูย้ ืมเงินเพื(อซือ7 หลักทรัพย์
5.3. ในกรณีที(ลกู ค้าสั(งซือ7 หลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิน7 เป็ นจํานวนเงินที(มีมลู ค่าซือ7 สูงกว่าเงินที(วางประกัน บริษัทฯ สามารถหักเงินที(
ลูกค้าวางเพื(อชําระค่าซือ7 หลักทรัพย์ก่อนได้ และหากเงินที(วางดังกล่าวไม่เพียงพอชําระค่าซือ7 หลักทรัพย์ จํานวนเงินส่วนที(ขาดนี 7
ให้ถือว่าลูกค้ากูย้ ืมเงินจากบริษัทฯ โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ คิดดอกเบีย7 จากจํานวนหนีด7 ังกล่าวได้ในอัตราสูงสุดที(
บริษัทฯ ได้ประกาศกําหนดเป็ นคราวๆ โดยจะคํานวณตัง7 แต่วันที(ซือ7 หลักทรัพย์ไปจนกว่าจะได้มีการชํา ระหนี เ7 สร็จสิน7 ทัง7 นี 7
บริษัทฯ มีสิทธิ ที(จะเปลี(ยนแปลงอัตราดอกเบีย7 ดังกล่าวได้ตามที(บริษัทฯ ประกาศกําหนด โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจาก
ลูกค้าก่อน
5.4. ในกรณี ที(ลกู ค้าทําการจองซือ7 หลักทรัพย์ผ่านบัญชีมาร์จิน7 และลูกค้าไม่ได้ชาํ ระราคาจองซือ7 หลักทรัพย์ดงั กล่าว ลูกค้าตกลง
ยินยอมให้บริษัทฯ ชําระราคาจองซือ7 หลักทรัพย์นัน7 แทนลูกค้า และให้ถือว่าเงินจํานวนดังกล่าวเป็ นเงินที(ลกู ค้ากูย้ ืมจากบริษัทฯ
ซึ(งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์/เงื(อนไขที(กาํ หนดไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงินและข้อกําหนดเพิ(มเติม
เกี(ยวกับการกูย้ ืมเงินเพื(อซือ7 หลักทรัพย์ (Credit Balance) นีท7 กุ ประการ
5.5. ในกรณีที(ลกู ค้าสั(งขายหลักทรัพย์ หรือถูกบังคับขายหลักทรัพย์ หรือถูกบังคับชําระหนีแ7 ละได้รบั เงินค่าขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
หรือได้รบั เงินในกรณีอื(นใด หรือการที(ลกู ค้านําเงินมาวางเพิ(ม บริษัทจะนําเงินที(ได้รบั ดังกล่าวมาหักหนีเ7 งินกูย้ ืมเพื(อซือ7 หลักทรัพย์
ที(มีอยูเ่ ดิมก่อน หากจํานวนหนีค7 งค้างลดตํ(าลงกว่าเงินที(ลกู ค้านํามาวางเป็ นประกัน ลูกค้าตกลงยินยอมให้มีจาํ นวนหนีก7 ูย้ ืมเงิน
เพื(อซือ7 หลักทรัพย์ดงั กล่าวคงเหลือไว้ในบัญชีมาร์จิน7 อย่างน้อย 10 (สิบ) บาท และให้ถือว่าหลักทรัพย์ทงั7 หลายในบัญชีมาร์จิน7
ยังคงเป็ นประกันการชําระหนีก7 ูย้ ืมเงินตามข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการกูย้ ืมเงินเพื(อซือ7 หลักทรัพย์ (Credit Balance) นีท7 กุ
ประการ
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5.6.

ลูกค้ารับทราบว่าหากลูกค้าประสงค์จะทําการถอนเงินจากบัญชีมาร์จิน7 ลูกค้าสามารถถอนเงินจากบัญชีมาร์จิน7 ได้เพียงเท่าที(ไม่
เกินกว่าจํานวนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า (Excess Equity) และหากลูกค้าประสงค์จะถอนเงินเป็ นจํานวนเงินสูงกว่ายอดเงิน
คงเหลือของลูกค้า (Cash Balance) ที(ลกู ค้ามีอยูใ่ นขณะนัน7 ลูกค้าตกลงให้ถือว่าจํานวนเงินส่วนที(เกินยอดเงินคงเหลือเป็ นการ
ให้กู้ยื ม เงิ น เพื( อ ซื อ7 หลัก ทรัพ ย์จ ากบริ ษั ท ฯ เพิ( ม ขึ น7 โดยการถอนเงิ น จากบัญ ชี ม าร์จิ น7 ดัง กล่า วให้เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์
กําหนดเวลา และสัดส่วนที(จะถอนเงินได้ตามที(บริษัทฯ จะประกาศกําหนดเป็ นคราวๆ ไป ทัง7 นี 7 ให้เป็ นดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่
เพียงผูเ้ ดียวในการที(จะให้ถอนเงินจากบัญชีมาร์จิน7 หรือไม่ก็ได้
6. การชําระหนีเ2 งิน กู้ย ืม เพื$อ ซือ2 หลัก ทรัพ ย์
6.1.
ลูกค้ามีหน้าที(ตอ้ งชําระหนีเ7 งินกูย้ ืมเพื(อซือ7 หลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ พร้อมดอกเบีย7 ตามอัตราดอกเบีย7 ที(บริษัทฯ ประกาศกําหนด
ภายใน 6 (หก) เดือน นับจากวันที(ซือ7 หลักทรัพย์รายการนัน7 ๆ เว้นแต่จะได้รบั การขยายระยะเวลาชําระหนีด7 งั กล่าวจากบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ จะแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ลกู ค้าทราบ ทัง7 นี 7 ขึน7 อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ที(จะพิจารณาขยายระยะเวลาให้
หรือไม่ก็ได้
ลูกค้ามีหน้าที(คืนเงินกูภ้ ายในระยะเวลาตามวรรคแรกให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที(ตอ้ งแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้า หาก
ลูกค้ามิได้ดาํ เนินการชําระหนีก7 ูย้ ืมเงินและดอกเบีย7 ภายในระยะเวลาดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีอาํ นาจสั(งขาย
หลักทรัพย์นนั7 ๆ ได้ในวันเวลาและราคาที(บริษัทฯ เห็นสมควรในกรณีที(ทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า (Excess Equity) มีมลู ค่าตํ(า
กว่ามูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ที(ซือ7 มาโดยใช้เงินกูย้ ืมตามข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการกูย้ ืมเงินเพื(อซือ7 หลักทรัพย์
(Credit Balance) นี 7 ลูกค้าจะใช้วิธีคืนเงินกูโ้ ดยการขายหลักทรัพย์นัน7 หรือโดยวิธีอื(นใดที(บริษัทฯ เห็นชอบภายใต้กฎ ข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ นําเงินปั นผล ดอกเบีย7 หรือดอกผลอื(นใดที(อาจเกิดขึน7 จากหลักทรัพย์ หรือหลักประกันที(ลกู ค้าได้
6.2.
นํามาวางเป็ นประกันการชําระหนีก7 ับบริษัทฯ หรือที(บริษัทฯ ได้ครอบครองอยู่มาลดยอดหนีใ7 นบัญชีมาร์จิน7 ของลูกค้าที(มีอยู่ใน
ขณะนัน7 ได้ ทัง7 นี 7 หากมีเงินคงเหลือหลังจากการลดยอดหนีด7 งั กล่าวแล้ว ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ โอนเงินคงเหลือนัน7 ไป
บันทึกในบัญชีมาร์จิน7 เสมือนว่าลูกค้าได้นาํ เงินมาวางเป็ นประกันเพิ(มเติม
6.3.
ในกรณี ที( บ ริษั ท ฯ ประกาศเปลี( ย นแปลงประเภทของหลัก ทรัพย์จากที( อนุญ าตให้ซือ7 ในบัญ ชี มาร์จิน7 ได้ (Marginable) เป็ น
ประเภทหลักทรัพย์ที(ไม่อนุญาตให้ซือ7 ในบัญชีมาร์จิน7 (Non-Marginable) ลูกค้ามีหน้าที(ตอ้ งขายหลักทรัพย์ที(ถกู เปลี(ยนแปลง
ประเภทดังกล่าวเพื(อชําระหนี 7 รวมถึงค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอันเป็ นอุปกรณ์ทงั7 หมดที(เกี(ยวกับหลักทรัพย์นนั7
ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที(ลงในหนังสือแจ้งของบริษัทฯ
หากลูกค้าไม่ดาํ เนินการภายในระยะเวลาตามวรรคก่อน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ดําเนินการขายหลักทรัพย์ทงั7 หมดหรือ
บางส่วนและ/หรือดําเนิ นการใดๆ ตามที(กาํ หนดไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี( ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และ/หรือโอน
หลักทรัพย์นนั7 ทัง7 หมดหรือบางส่วนไปไว้ในบัญชีอื(นใด และ/หรือดําเนินการอื(นใดตามที(บริษัทฯ เห็นสมควร
7. การแต่งตัง2
7.1. ในการกูย้ ืมเงินเพื(อซือ7 หลักทรัพย์ตามสัญญานี 7 ลูกค้าตกลงแต่งตัง7 และมอบอํานาจให้บริษัทฯ มีอาํ นาจกระทําการโดยทั(วไปแทน
ลูกค้าดังนี 7
(1) ทํา และ/หรือ ลงนามในหนังสือ เอกสาร สัญญา หรือตราสาร หรือดําเนินการใดๆ เช่น จดแจ้งจํานําหรืออื(นใดเพื(อเป็ น
ประกันการชําระหนี 7 ปิ ดโอน ลงทะเบียน อันเกี(ยวข้องกับหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สิน ตลอดจนการซือ7 ขายหลักทรัพย์
(2) มอบอํานาจช่วงเพื(อกระทําการใดๆ แทนลูกค้าตามอํานาจที(ให้ไว้ในสัญญานีแ7 ละเพิกถอนการมอบอํานาจช่วง
(3) กระทําการอื(นใดตามที(จาํ เป็ นหรือสมควร เพื(อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการมอบอํานาจที(ให้ไว้ในสัญญานี 7
7.2. ลูกค้าตกลงแต่งตัง7 และมอบหมายให้บริษัทฯ มีอาํ นาจกระทําการแทนลูกค้าในการจองซือ7 หลักทรัพย์หรือรับโอนหลักทรัพย์โดย
ใช้ชื(อของบริษัทฯ หรือผูท้ ี(บริษัทฯ มอบหมายให้เป็ นผูจ้ องซือ7 และหรือ ถือ/หลักทรัพย์แทนลูกค้า
7.3. ลูกค้าตกลงแต่งตัง7 และมอบหมายให้บริษัทฯ มีอาํ นาจกระทําการแทนลูกค้าในการรับเงินปั นผล และ/หรือหุน้ ปั นผลจากบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ที(ลกู ค้าได้นาํ มาวางเป็ นประกันการชําระหนีก7 ับบริษัทฯ โดยใช้ชื(อของบริษัทฯ หรือผูท้ ี(บริษัทฯ มอบหมายเป็ นผู้
ถือหลักทรัพย์แทนลูกค้า
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8. ข้อ ตกลงอื$น ๆ
8.1. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าในการคํานวณอํานาจซือ7 ของลูกค้า ณ ขณะใดขณะหนึ(ง บริษัทฯ จะคํานวณจากทรัพย์สินส่วนเกินของ
ลูกค้า ณ ขณะนัน7 ต่ออัตรามาร์จิน7 เริม( ต้นของหลักทรัพย์ที(ลกู ค้าประสงค์จะซือ7
กรณีที(ลกู ค้าไม่มีทรัพย์สินส่วนเกิน หากบริษัทฯ ยินยอมให้ลกู ค้านําเงินมาวางเป็ นประกันการซือ7 ขายหลักทรัพย์เพิ(มเป็ นครัง7
คราว บริษัทฯ จะคํานวณอํานาจซือ7 จากจํานวนเงินที(ลกู ค้านํามาวางไว้เฉพาะคราวนัน7 ๆ ทัง7 นี 7 เมื(อสิน7 วันทําการของวันที(ลกู ค้านํา
เงินดังกล่าวมาวางไว้แล้วภายหลังจากการหักทอนบัญชี หากมีเงินคงเหลือบริษัทฯ จะทําการโอนเงินคงเหลือนัน7 ไปบันทึกบัญชี
มาร์จิน7 ของลูกค้าที(มีอยู่กับบริษัทฯ เสมือนว่าลูกค้าได้นาํ เงินมาวางเพิ(ม หรือหากลูกค้าได้แจ้งความต้องการให้บริษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้า ณ เวลาที(นาํ เงินมาวางเป็ นประกัน บริษัทฯ จะคืนเงินคงเหลือนัน7 ให้แก่ลกู ค้าก็ได้
8.2. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ หักทอนบัญชีทุกสิน7 วันทําการ โดยบริษัทฯ คํานวณจากยอดสุทธิ ในแต่ละวัน ซึ(งได้จากการ
เปรียบเทียบยอดเงินคงเหลือของลูกค้ากับยอดเงินกูย้ ืมเพื(อซือ7 หลักทรัพย์
8.3. บริษัทฯ จะจ่ายดอกเบีย7 สําหรับเงินคงเหลือของลูกค้าในส่วนที(เกินกว่าเงินกูย้ ืมเพื(อซือ7 หลักทรัพย์ และเรียกเก็บดอกเบีย7 เงินกูย้ ืม
เพื(อซือ7 ขายหลักทรัพย์ในส่วนที(เกินกว่าเงินคงเหลือของลูกค้าอย่างน้อยเดือนละ 1(หนึ(ง) ครัง7 เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็ นอย่างอื(น
ทัง7 นี 7 บริษัทฯ จะคิดคํานวณและหักภาษี อากร ณ ที(จา่ ยไว้ (ถ้ามี) ก่อนที(จะทําการหักทอนบัญชีระหว่างดอกเบีย7 ที(จะต้องจ่ายกับ
ดอกเบีย7 ที(จะต้องเรียกเก็บ ณ วันสิน7 เดือน และลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ หักทอนโดยวิธีปรับปรุ งรายการดอกเบีย7 ดังกล่าวจาก
บัญชีมาร์จิน7 ของลูกค้า เสมือนว่าลูกค้าได้ถอนเงินหรือนําเงินมาเพิ(มแล้วแต่กรณี
8.4. ลูกค้าตกลงว่า หากมีการบังคับชําระหนีจ7 ากหลักประกันหรือทรัพย์สินแล้วได้เงินไม่พอชําระหนีก7 ูย้ ืมเงิน ลูกค้าตกลงยินยอมรับ
ผิดชําระในส่วนที(ขาดให้กบั บริษัทฯ พร้อมดอกเบีย7 จนกว่าจะครบถ้วน
8.5. นอกเหนือจากการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อ 19 ของข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ลูกค้าตกลงยินยอมให้
บริษัทฯ ทําการเปิ ดเผยหรือตรวจสอบข้อมูลเกี(ยวกับลูกค้าและการซือ7 ขายหลักทรัพย์ของลูกค้ากับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
จํากัด (National Credit Bureau)
8.6. ลูกค้าตกลงรับทราบว่า การผ่อนผันการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการกูย้ ืมเงินเพื(อซือ7 หลักทรัพย์ (Credit Balance)
หรือการละเว้นการใช้สิทธิ ตามข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการกูย้ ืมเงินเพื(อซือ7 หลักทรัพย์ (Credit Balance) นี 7 โดยบริษัทฯ ใน
คราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็ นการผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะคราวนัน7 เท่านัน7

ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 45/77

รายงานการเปิ ดเผยความเสี$ย ง
รายงานฉบับนีจ7 ดั เตรียมขึน7 เพื(อช่วยให้ท่านมีความเข้าใจถึงความเสี(ยงที(อาจเกิดขึน7 จากการทําธุรกรรมซือ7 ขายหลักทรัพย์ (รวมถึง
การขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง) และท่านควรเข้าใจในภาระภาษี ที(เกิดขึน7 จากการเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวครบถ้วนดีแล้ว
ทัง7 นี 7 ในกรณี ที(ท่านมีขอ้ สงสัยประการใด ท่านควรปรึกษาที(ปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิ จ และภาษี เกี( ยวกับการทําธุรกรรมซือ7 ขายหลักทรัพย์
ดังกล่าว
โดยการเข้าทําข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี( ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติ มเกี( ยวกับการแต่งตั7งตัว แทน/
นายหน้าซือ7 ขายหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด ถื อว่าลูกค้าได้รบั ทราบและเข้าใจในข้อความที(ปรากฏในรายงานฉบับนี 7 ก่อนที(จะเริ(มทําการซือ7 ขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ แหล่งกลางซือ7 ขายหลักทรัพย์อื(นใด
ในการซือ7 ขายหลักทรัพย์อาจมีความเสี(ยงสูง เนื(องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ และความเสี(ยงในเรื(องของการขาดทุนก็
เป็ นสิ(งที(เป็ นสาระสําคัญ ทํานองเดียวกับราคาของหลักทรัพย์ซึ(งมีความผันผวน และอาจทําให้ราคาหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ(งไม่มีมลู ค่าเลย
ดังนัน7 ท่านจึงต้องพร้อมที(จะรับความเสี(ยงนี 7 นอกจากนี 7 ท่านควรเข้าทํารายการซือ7 ขายต่อเมื(อท่านได้เข้าใจถึงลักษณะและขอบเขตของสิทธิ
ภาระผูกพัน และความเสี(ยงที(เกี(ยวข้องอย่างครบถ้วนเสียก่อน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ซงึ( ท่านไม่สามารถที(จะใช้
สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ได้หลังวันที(หมดอายุ นอกจากนี 7 ท่านควรต้องพิจารณาด้วยว่ารายการซือ7 ขายนัน7 ๆ เหมาะสมกับท่าน
หรือไม่อย่างไร โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การลงทุนและสถานะทางการเงินของท่านเอง รวมทัง7 ควรปรึกษาที(ปรึกษาทางกฎหมายธุรกิจ
และภาษี ของท่านก่อนทําธุรกรรมซือ7 ขายหลักทรัพย์ใดๆ อีกทัง7 ท่านได้รบั ทราบถึงลักษณะความเสี(ยงต่างๆ อันอาจเกิดได้จากการขายหลักทรัพย์
โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง เช่น ความผันผวนขึน7 ลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์ ความเสี(ยงอันอาจเกิด
จากการเปลี(ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที(เกี(ยวข้องต่างๆ กับธุรกรรมการกูย้ ืมเงินเพื(อซือ7 หลักทรัพย์ (Credit Balance) นี 7
สําหรับบุคคลต่างด้าวที(ถือหุน้ ที(กาํ หนดให้คนไทยเป็ นผูถ้ ือและคนไทยที(ถือหุน้ ที(กาํ หนดให้บคุ คลต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือนัน7 บุคคลดังกล่าว
อาจไม่มีสิทธิ ในการลงทะเบียนเป็ นผูถ้ ือกรรมสิทธิ‚ในหุน้ ดังกล่าวในนามของตนได้ ทัง7 นี 7 ขึน7 อยู่กับสัดส่วนการถือกรรมสิทธิ‚ของบุคคลต่างด้าว
ของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์นนั7 ๆ และในกรณีที(หนุ้ นัน7 ไม่ได้ลงทะเบียนในชื(อของบุคคลดังกล่าว บุคคลดังกล่าวก็จะไม่มีสิทธิได้รบั ประโยชน์ใดๆ
จากผูอ้ อกหลักทรัพย์นนั7 อันได้แก่ เงินปั นผล และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เป็ นต้น และสําหรับบุคคลที(กระทําการใดๆ เพื(อประโยชน์ของ
บุคคลต่างด้าวในการรับสิทธิดงั กล่าวอาจได้รบั โทษทางอาญา และหากท่านเป็ นบุคคลต่างด้าวที(ถือหุน้ ที(กาํ หนดให้คนไทยเป็ นผูถ้ ือ หรือเป็ นคน
ไทยที(ถือหุน้ ที(กาํ หนดให้บคุ คลต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือ ท่านต้องยอมรับถึงบรรดาความเสี(ยงทัง7 หมดที(อาจเกิดขึน7 จากการถือครองหุน้ ดังกล่าว อีกทัง7
ต้องยอมรับด้วยว่า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ไม่สามารถช่วยเหลือท่านไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ เพื(อให้
ท่านได้มาซึง( สิทธิใดๆ ในหุน้ ดังกล่าวจากผูอ้ อกหลักทรัพย์
นอกจากนี 7 บรรดาทรัพย์สินและมูลค่าของทรัพย์สินในบัญชีของท่านนั7น จะไม่ได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน
คุม้ ครองเงินฝากหรืออยูภ่ ายใต้การคุม้ ครองจากหน่วยงานรัฐบาลอื(นใด หรือการประกันภัยใดๆ
สําหรับผูถ้ ือบัญชีมาร์จิน7 (ระบบเครดิตบาลานซ์) นอกเหนือจากความเสี(ยงข้างต้น ท่านได้รบั แจ้งและรับทราบถึงเรือ( งดังต่อไปนี 7
 การกูย้ ืมเงินเพื(อการลงทุน ถือได้วา่ เป็ นการดําเนินการอย่างหนึ(งเพื(อเพิ(มผลทางการเงิน วิธีการที(จะทําให้ได้รบั กําไรจาก
การเพิ(มผลทางการเงินนัน7 ผลตอบแทนที(ได้รบั จากการลงทุนดังกล่าวจะต้องสูงกว่าต้นทุนของเงินที(กูย้ ืมมา นอกจากนี 7
กลวิธีในการเพิ(มผลทางการเงินก็อาจทําให้เกิดผลกําไรหรือขาดทุนในการลงทุนก็ได้ ทัง7 นี 7 หากต้องการผลตอบแทนทาง
การเงินสูงมากเท่าใด ความเป็ นไปได้ที(จะเกิดผลกําไรหรือผลขาดทุนก็จะยิ(งเพิ(มมากขึน7 เท่านัน7
 มูลค่าของหลักทรัพย์ที(วางเป็ นหลักประกัน จะถูกทําการปรับปรุ งให้เป็ นปั จจุบนั ตามราคาปิ ดของหลักทรัพย์นัน7 ๆ ซึง( การ
ปรับปรุงมูลค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าวอาจจะส่งผลให้อาํ นาจซือ7 ของท่านเพิ(มขึน7 หรือลดลงได้
รายงานฉบับนี 7 มิได้จดั ทําขึน7 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื(อเปิ ดเผยบรรดาความเสี(ยงและแง่มมุ ที(เป็ นสาระสําคัญทัง7 หมดที(เกี(ยวข้องกับการ
ทําธุรกรรมซือ7 ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือแหล่งกลางซือ7 ขายหลักทรัพย์อื(นใด
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-ข้ อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนีจ$ ะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมือ! ลูกค้ าและบริษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนีเ$ ท่านั$นข้อ กําหนดเพิ$ม เติม เกี$ย วกับ การยืม และให้ยืม หลัก ทรัพ ย์
1.

2.

ข้อ ความเบีอ2 งต้น
1.1 ข้อกําหนดเพิ(มเติมนี ท7 าํ ขึน7 เพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้าที( ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ที(เป็ นการเฉพาะที(เกี(ยวกับการยืมและ
ให้ยืมหลักทรัพย์
1.2 ข้อ กําหนดเพิ$ม เติม เกี$ย วกับ การยืม และให้ย ืม หลัก ทรัพ ย์ฉ บับ นี2 จะใช้บ ังคับ ระหว่างบริษัท ฯ และลูก ค้าทัน ที เมื$อ (ก)
ลูก ค้าลงนามในหนั ง สือ แจ้ง ความประสงค์เ พิ$ม เติม เกี$ย วกับ การสมัค รใช้บ ริก ารการยืม หรือ ให้ยืม หลัก ทรัพ ย์ และ
จัด ส่งหนังสือ ดังกล่าวมายังบริษัท ฯ ตามวิธ ีท ี$บ ริษัท ฯ กําหนด และ (ข) บริษัท ฯ ตอบรับ การให้บ ริก ารแก่ล ูก ค้าไม่ว่า
จะในรู ป แบบที$เ ป็ นลายลัก ษณ์อ ัก ษรหรือ ไม่ก ็ต าม โดยลูก ค้ายอมรับ และตกลงผูก พัน ตามตามเงื$อ นไขในข้อ กําหนด
และเงือ$ นไขเกี$ย วกับ การให้บ ริก ารด้านการเงิน และเอกสารธุร กรรมต่างๆ ทีเ$ กี$ย วข้อ ง
ทั2ง นี2 บริษัท ฯ มีส ิท ธิ ใ นการปฏิเ สธการให้บ ริก าร หากบริษัท ฯ พบว่าลูก ค้าไม่ม ีค วามเหมาะสมเพีย งพอในการทํา
ธุร กรรม หรือ การให้บ ริก ารของบริษัท ฯ อาจขัด หรือ แย้งต่อ กฎหมาย หรือ ด้วยเหตุอ $ืน ใดแล้วแต่ด ุล พิน ิจ ของบริษัท ฯ
โดยลูก ค้าไม่ม ีส ิท ธิเ รีย กร้อ งให้บ ริษัท ฯ รับ ผิด ต่อ ความเสีย หายใดๆ อัน เกิด จากการปฏิเ สธการให้บ ริก ารของบริษัท ฯ
เว้น แต่ก รณี ท ี$เ กิด ขึ2น โดยการจงใจหรือ ประมาทเลิน เล่อ ของบริ ษัท ฯ กรรมการ พนั ก งาน ตัว แทนหรือ ผู้แ ทนของ
บริษัท ฯ โดยบริษัท ฯ จะรับ ผิด ชอบเพีย งเท่าทีค$ วามเสีย หายทีเ$ กิด ขึน2 จริง
1.3 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี 7 ซึง( ต่อไปจะเรียกว่า “ข้อ กําหนดเพิ$ม เติม เกี$ย วกับ การยืม และให้ย ืม
หลัก ทรัพ ย์” รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี( ยวข้อง เป็ นส่วนหนึ(งของเอกสารธุรกรรม ตามที(ได้นิยามไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไข
เกี( ยวกับการให้บริการด้านการเงินที(ลูกค้าได้ตกลงทํากับบริษัทฯ (“ข้ อ กํา หนดและเงื$อ นไขเกี$ ย วกั บ การให้บ ริ ก ารด้าน
การเงิน ”)
1. 4 ผูใ้ ห้ยืมตกลงจะให้ยืมหลักทรัพย์ (“หลัก ทรัพ ย์ท ใี$ ห้ยืม ”) แก่ผยู้ ืมเป็ นคราวๆ เมื(อได้รบั หลักประกันซึง( ผูย้ ืมจะมอบให้ไว้และผูย้ ืม
มีหน้าที(ตอ้ งส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าให้แก่ผูใ้ ห้ยืมตามข้อกําหนดและเงื(อนไขของข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี( ยวกับการยืมและ
ให้ยืมหลักทรัพย์นี 7
1.5 ธุรกรรมการให้ยืมและยืมหลักทรัพย์ใดๆ และทัง7 ปวงระหว่างคู่สญ
ั ญา (โดยจะเรียกแยกแต่ละรายการและเรียกรวมกันหลาย
รายการว่า “การให้ยืม หลัก ทรัพ ย์”) นั7น ให้อยู่ภายได้บังคับของข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี( ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี 7
ตามที( อาจมี ก ารเพิ( มเติ ม แก้ไ ข หรือปรับ ปรุ ง โดยคู่สัญ ญาในหนังสื อยื น ยัน ธุ รกรรม หลัก ประกัน ทั7งหลายที( ใ ด้ว างไว้ตาม
ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี 7 ให้ถือเป็ นหลักประกันสําหรับสิทธิเรียกร้องใดๆ ทัง7 ปวงในปั จจุบนั หรือ
ในอนาคตเกี(ยวกับการให้ยืมหลักทรัพย์
คําจํากัด ความ
2.1 เว้น แต่จะได้มีก ารนิ ย ามไว้เป็ น การเฉพาะในข้อกํา หนดและเงื( อนไขเกี( ย วกับ การให้บ ริก ารด้า นการเงิ น คํา ดังต่อไปนี ใ7 ห้มี
ความหมายตามที(ได้นิยามไว้ดงั ต่อไปนี 7
(ก) “กฎระเบีย บ” หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบซึ(งใช้บงั คับกับการให้ยืมและการ
ยืมหลักทรัพย์ ตามที(อาจมีการแก้ไขเพิ(มเติมต่อไป รวมตลอดถึงพระราชกําหนดซึ(งออกตามประมวลรัษฎากรว่าด้วย
การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที( 331) พ.ศ. 2541 รวมทัง7 กฎหมาย ประกาศ และระเบียบอื(นๆ ว่าด้วยภาษี
อากร ตามที(อาจมีการแก้ไขเพิ(มเติมต่อไป
(ข) “ผู้ ป ระกอบการ” หมายถึง นิ ติบุคคลใดที(ใด้ระบุไว้ในข้อ 2(3) ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที( กธ. 8/2551 ลงวันที( 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และที(อาจมีการแก้ไขเพิ(มเติมต่อไป
(ค) “ห ลั ก ท รั พ ย์ท $ี ใ ห้ ยื ม ” หมายถึ ง หลั ก ทรัพ ย์ทุ ก ประเภทตามที( ไ ด้นิ ย ามหรื อ กํา หนดไว้ใ ห้เ ป็ นหลัก ทรัพ ย์ต าม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ซึ(งเป็ นหลักทรัพย์ที(ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ทาํ หน้าที(เป็ นนายทะเบียน หรือหลักทรัพย์อื(นๆ
ที(ได้รบั อนุญาตให้ทาํ การยืมหรือให้ยืมได้ตามกฎระเบียบ โดยคู่สัญญาจะตกลงกันกําหนดหลักทรัพย์ที(ให้ยืมแต่ละ
รายการไว้ในเอกสารยืนยันรายการสําหรับหลักทรัพย์ที(ให้ยืมแต่ละรายการ ทัง7 นี 7 การให้ยืมหลักทรัพย์อาจจัดทําขึน7 เพื(อ
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี 7
(1) เพื(อให้ผยู้ ืมหรือบุคคลอื(นใดสามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดการส่งมอบภายได้ธุรกรรมการขายได้
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3.

4.

(2) เพื(อให้ผยู้ ืมหรือบุคคลอื(นใดสามารถคืนหลักทรัพย์ภายใต้ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ก่อนหน้านัน7 ได้ หรือ
(3) เพื(อให้ผยู้ ืมสามารถจะปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที(กฎระเบียบพึงอนุญาตให้ทาํ ได้
ธุร กรรมทีจ$ ัด ทําในฐานะตัวแทน
3.1 ภายใต้บงั คับของบทบัญญัติในข้อนี 7 ผูใ้ ห้ยืมอาจจะทําการให้ยืมหลักทรัพย์ในฐานะที(เป็ นตัวแทน (ซึ(งเรียกว่า “ตัว แทน”) ของ
บุคคลภายนอก (ซึ(งจะเรียกว่า “ตัว การ”) ทัง7 นี 7 ไม่ว่าตนจะมีฐานะเป็ นผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์หรือผูจ้ ดั การลงทุนหรืออื(นๆ ด้วยก็ได้
(การให้ยืมที(ได้ทาํ ขึน7 ดังกล่าวจะอ้างถึงในข้อนีว7 า่ “ธุร กรรมการเป็ นตัวแทน”)
3.2 ผูใ้ ห้ยืมอาจจะเข้าทําธุรกรรมการเป็ นตัวแทนได้เฉพาะในกรณีตอ่ ไปนีเ7 ท่านัน7
(1) เมื(อมีการระบุวา่ เป็ นธุรกรรมการเป็ นตัวแทนในขณะเข้าทํารายการนัน7
(2) ผูใ้ ห้ยืมทําการให้ยืมดังกล่าวแทนตัวการรายเดียว โดยได้เปิ ดเผยตัวการนัน7 ต่อผูย้ ืมแล้ว (ไม่ว่าโดยการระบุชื(อหรือการ
อ้างอิงถึงรหัสหรือเครือ( งหมายบ่งชีต7 ามที(คสู่ ญ
ั ญาได้ตกลงกันให้นาํ มาใช้ในการอ้างอิงถึงตัวการ ที(ได้ระบุไว้นนั7 ) ในขณะ
ที(ตนทําการให้ยืมนัน7
(3) ในขณะที( ท าํ การให้ยื ม ผู้ใ ห้ยื มมี อาํ นาจทําการให้ยื มและชํา ระหนี ท7 ั7งปวงของตัวการนั7นตามสัญ ญาที( ได้ระบุไว้ใน
ข้อ 3.4 (2) ข้างล่างนี 7 แทนตัวการดังกล่าว
3.3 ผูใ้ ห้ยืมตกลงยอมรับว่าหากตนเข้าทําธุรกรรมการเป็ นตัวแทน ตนจะแจ้งให้ผูย้ ืมทราบถึงข้อเท็จจริงในทันทีที(ตนทราบ และจะ
จัดหาข้อมูลเพิ(มเติมให้แก่ผยู้ ืมเมื(อผูย้ ืมร้องขอตามสมควรเกี(ยวกับ
(1) กรณีใดๆ ที(ถือเป็ นการมีหนีส7 ินล้นพ้นตัวของตัวการที(เกี(ยวข้อง หรือ
(2) การทําผิดคํารับรองใดๆ ที(ได้ให้ไว้ในข้อ 3.5 ข้างล่างนี 7 หรือกรณีหรือเหตุการณ์ใด อันยังผลให้คาํ รับรองใดๆ ดังกล่าวนัน7
ไม่เป็ นความจริง หากมีการให้คาํ รับรองซํา7 โดยอ้างอิงถึงข้อเท็จจริงในปั จจุบนั
3.4 (1) ธุรกรรมการเป็ นตัวแทนแต่ละรายการจะเป็ นธุ รกรรมระหว่างตัว การที(เกี( ยวข้องกับผูย้ ื มและไม่มีบุคคลใดนอกจาก
ตัวการที(เกี(ยวข้องกับผูย้ ืมเป็ นคูส่ ญ
ั ญาหรือเป็ นผูม้ ีสิทธิหรือภาระหน้าที(ภายใต้ธุรกรรมการเป็ นตัวแทนรายการนัน7 อนึ(ง
โดยไม่เป็ นการจํากัดความหมายของข้อความก่อนหน้านี 7 ผูใ้ ห้ยืมไม่จาํ ต้องรับผิดในฐานะตัวการในการปฏิบตั ิการชําระ
หนีภ7 ายใต้ธุรกรรมการเป็ นตัวแทนรายการใด แต่ทงั7 นีข7 อ้ ความดังกล่าวจะไม่เปลี(ยนแปลงความรับผิดใดๆ ของผูใ้ ห้ยืม
ตามบทบัญญัติอื(นใดในข้อนี 7
(2) บทบัญญัติแห่งข้อกําหนดเพิ( มเติ มเกี( ยวกับ การยื มและให้ยื มหลักทรัพย์นีท7 ั7งปวงจะนํา มาใช้บังคับแยกต่า งหากใน
ระหว่างผูย้ ืมกับตัวการแต่ละรายที(ตวั แทนได้เข้าทําธุรกรรมการเป็ นตัวแทนรายการหนึ(งหรือหลายรายการเพื(อตัวการนัน7
เสมื อ นว่ า ตัว การดัง กล่ า วแต่ ล ะรายเป็ น คู่สัญ ญาภายใต้สัญ ญากับ ผู้ยื ม แยกต่า งหาก โดยสัญญานั7น มี ข ้อความ
เหมือนกับข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นีท7 กุ ประการ ยกเว้นข้อความในวรรคนี 7 และเสมือนว่า
ตัวการเป็ น ผูใ้ ห้ยืมภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าวด้วย
ทัง7 นี 7 โดยมีเงื(อนไขว่า หากปรากฏกรณีผิดนัดหรือเหตุการณ์อนั พึงถือเป็ นกรณีผิดนัด หากผูย้ ืมมีหนังสือบอกกล่าวแล้ว
ให้ผูย้ ืมมีสิทธิ ที(จะส่งหนังสือบอกกล่าวต่อตัวการเพื(อประกาศว่าเกิดกรณีผิดนัดขึน7 แล้วในส่วนที(เกี(ยวกับตัวการ หากผู้
ยืมมีหนังสือบอกกล่าวเช่นนัน7 แล้วเนื(องจากกรณีดงั กล่าว ให้ถือว่าได้เกิดกรณีผิดนัดขึน7 ในส่วนที(เกี(ยวกับตัวการ ในขณะ
ที(ถือได้วา่ มีการส่งหนังสือบอกกล่าวเช่นนัน7
(3) บทบัญญัติขา้ งต้นนี 7 จะไม่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้ขอ้ กําหนดเพิ(มเติมเกี( ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นีใ7 น
ระหว่างผูย้ ืมกับผูใ้ ห้ยืมเกี(ยวกับธุรกรรมใดๆ ที(ผใู้ ห้ยืมอาจจะทําขึน7 เพื(อประโยชน์ของตนเองในฐานะตัวการ
3.5 ผูใ้ ห้ยืมขอรับรองต่อผูย้ ืมว่า ทุกครัง7 ที(ตนเข้าทําธุรกรรมใดหรือพยายามเข้าทําธุรกรรมใดที(เป็ นธุรกรรมการเป็ นตัวแทน ตนจะต้อง
ได้รบั มอบอํานาจโดยชอบให้ทาํ การให้ยืมดังกล่าว รวมทัง7 ชําระหนีอ7 นั เกิดขึน7 ตามธุรกรรมดังกล่าวแทนบุคคลที(ตนระบุไว้ว่าเป็ น
ตัวการในส่วนของธุรกรรมนัน7 ๆ และชําระหนีท7 งั7 ปวงของบุคคลดังกล่าวตามสัญญาที(ได้ระบุไว้ในข้อ 3.4 (2) แทนบุคคลดังกล่าว
ด้วย
ข้อ ตกลงการให้ยืม หลัก ทรัพ ย์แ ละการยืน ยัน ธุร กรรม
4.1 หากคูส่ ญ
ั ญาได้บรรลุขอ้ ตกลงเกี(ยวกับข้อกําหนดและเงื(อนไขของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์แต่ละรายการแล้ว บริษัทฯ จะส่ง
หนังสือยืนยันธุรกรรมให้แก่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายตรงข้ามโดยไม่ชกั ช้า (“หนังสือ ยืน ยัน ”) โดยระบุถึงข้อกําหนดและเงื(อนไขของธุรกรรม
ดังกล่าว พร้อมทัง7 รายละเอียดของหลักประกันที(ผยู้ ืมจะมอบให้ไว้ดว้ ย
ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 48/77

4.2

5.

6.

หากไม่มีคาํ คัดค้านเป็ นหนังสือจากผูร้ บั หนังสือยืนยันภายในระยะเวลาที(ระบุไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเพิ(มเติม เว้นแต่กรณีมี
ข้อผิดพลาดที(ปรากฏชัดแจ้งให้ถือว่าคูส่ ญ
ั ญาทัง7 หลายผูกพันตามข้อกําหนดและเงื(อนไขที(ระบุไว้ในหนังสือยืนยันการทําธุรกรรม
ดังกล่าว
4.3 ในกรณี ที(ขอ้ ความหรือเงื(อนไขในข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี( ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนีแ7 ละในหนังสือยืนยันมีความ
ขัดแย้งกัน คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ยดึ ถือข้อความหรือเงื(อนไขในหนังสือยืนยันเป็ นหลักในการใช้บงั คับ
การส่งมอบหลัก ทรัพ ย์ท ใ$ี ห้ยืม
5. 1 ผูใ้ ห้ยืมมีหน้าที(สง่ มอบหลักทรัพย์ที(ให้ยืมและผูย้ ืมตกลงจะส่งมอบหลักประกันในรูปแบบของหลักทรัพย์ โดยวิธีตอ่ ไปนี 7
(1)
กรณี ที( เ ป็ นรู ป แบบใบหลัก ทรัพ ย์ คู่สัญ ญาแต่ล ะฝ่ ายรับ ว่า จะสลัก หลัง หรื อ ดํา เนิ น การเพื( อ ให้มี ก ารสลัก หลังใบ
หลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ที(ให้ยืม ในกรณีที(หลักทรัพย์ที(ให้ยืมหรือหลักประกันจะต้องมีวิธีการโอนนอกเหนือจากการ
สลักหลัง คูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีหน้าที(จดั ทําและส่งมอบเอกสารที(จาํ เป็ นทัง7 หลายตามข้อกําหนดของกฎหมายที(บงั คับใช้
ดังกล่าว หรือ
(2)
กรณี ที( เ ป็ นรู ป แบบไร้ใ บหลัก ทรัพ ย์ คู่สัญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายตกลงจะดํา เนิ น การให้มี ก ารฝากหลัก ทรัพ ย์ที( ใ ห้ยื ม หรือ
หลัก ประกัน เข้า บัญ ชี รับ ฝากทรัพย์ต ามข้อตกลงที( มีขึ น7 ระหว่า งคู่สัญ ญาทั7งสองฝ่ าย หากหลัก ทรัพย์ที( ใ ห้ยื ม หรื อ
หลักประกันได้มีการฝากไว้กับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ แล้ว ผูใ้ ห้ยืมและผูย้ ืมมีหน้าที(ดาํ เนินการส่งมอบให้เป็ นไปตาม
ระเบียบของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ
5. 2 โดยข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี( ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี 7 ผูใ้ ห้ยืมตกลงว่าจะจัดทําและส่งมอบเอกสารอันจําเป็ นทัง7 ปวง
พร้อมทัง7 จัดทําคําสั(งอันจําเป็ นทัง7 ปวงเพื(อจัดให้สิทธิ กรรมสิทธิ‚ และส่วนได้เสียทัง7 หมดในหลักทรัพย์ที(ให้ยืมโอนเปลี(ยนมือมายัง
ผูย้ ืมเมื(อมีการส่งมอบหลักทรัพย์นนั7 ตามข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี 7 โดยปราศจากสิทธิ ยดึ หน่วง
สิทธิหลักประกันและภาระผูกพันอย่างใดๆ ทัง7 ปวง
หลัก ประกัน
6.1 ผูย้ ืมมีหน้าที(ตอ้ งจัดหาทรัพย์สินอันเป็ นที(ยอมรับของผูใ้ ห้ยืม (“หลัก ประกัน ”) มอบให้แก่ผใู้ ห้ยืมโดยมีมลู ค่า(ตามที(ได้นิยามไว้
ในในข้อ Š.Š นี )7 เท่ากับมูลค่าหลักประกันที(ก าํ หนด เมื(อมีการส่งมอบหลัก ทรัพย์ที(ใ ห้ยื ม อย่างไรก็ ตาม กรณี ที(ผูใ้ ห้ยืมเป็ น
ผู้ป ระกอบการ (Market Professional) คู่สัญ ญาจะตกลงกัน เป็ น อย่า งอื( น โดยระบุ ไ ว้ใ นหนั งสื อยื น ยัน ตามที( พึง ทํา ได้ต าม
กฎระเบียบ ทัง7 นี 7 ผูใ้ ห้ยืมจะต้องให้การยืนยันและรับรองไว้ในหนังสือยืนยันว่า ตนเป็ นผูป้ ระกอบการ ผูใ้ ห้ยืมจะชําระดอกเบีย7
สําหรับหลักประกันที(เป็ นเงินสดในอัต ราที(ตกลงกันระหว่างคู่สัญ ญา“มู ล ค่ า หลั ก ประกั น ที$ก ํา หนด” จะเท่ากับมูลค่า ของ
หลักทรัพย์ที(ให้ยืมบวกด้วยมูลค่าส่วนต่างของหลักประกันตามที(ได้ตกลงกันไว้ (“ส่วนต่าง”)
6.2 เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ตกลงกันไว้เป็ นอย่างอื(นในหนังสือยืนยัน ผูย้ ืมตกลงว่าจะส่งมอบหลักประกันให้แก่ผูใ้ ห้ยืมเมื(อมีการส่ง
มอบหลักทรัพย์ที(ให้ยืมและจะต้องจัดทําและส่งมอบเอกสารที(จาํ เป็ นทัง7 ปวง หรือสั(งการต่างๆ เพื(อจัดการให้สิทธิ กรรมสิทธิ‚ และ
ส่วนได้เสียทัง7 หมดเหนื อหลักประกันที(เกี( ยวข้องนัน7 โอนเปลี(ยนมือมายังผูใ้ ห้ยืมโดยปราศจากสิทธิ ยึดหน่วง หลักประกันและ
ภาระผูกพันทัง7 ปวง
6.3 หลักประกันจะต้องอยู่ในประเภทที(ได้ระบุรายการไว้ดงั ต่อไปนี 7 ซึ(งหลักประกันดังกล่าวอาจจะถูกยึดหรือชําระคืนไม่ว่าทัง7 หมด
หรือแต่บางส่วน ตามข้อกําหนดและเงื(อนไขแห่งข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นีก7 ็ได้
(1) เงินสดเป็ นเงินบาท
(2) หนังสือคํา7 ประกันที(ออกโดยธนาคารพาณิชย์อนั เป็ นที(ยอมรับของหรือกําหนดไว้โดยผูใ้ ห้ยืม
(3) หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่
(4) หลักทรัพย์อื(นใดตามที(บริษัทจะได้มีการประกาศกําหนดเป็ นคราวๆ ไป
6.4 ให้คู่สัญญาตกลงโดยระบุในหนังสือยืนยันว่าหลักประกันนัน7 จัดให้ไว้สาํ หรับการให้ยืมหลักทรัพย์รายใด การเปลี(ยนทดแทน
หลักประกันนัน7 ย่อมทําได้ตามข้อ 8.6
6.5 เว้นแต่กฎระเบียบจะกําหนดไว้เป็ นประการอื(น ให้คาํ นวณมูลค่าหลักประกัน ดังนี 7
(1) ในกรณีที(หลักประกันเป็ นเงินสด หนังสือคํา7 ประกัน หรือแสตนบายเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Stand-by Letter of Credit) ที(
ได้กาํ หนดจํานวนเงินไว้เป็ นเงินบาท มูลค่าหลักประกันได้แก่มลู ค่าที(ตราไว้ และ
(2) ในกรณีที(หลักประกันเป็ นหลักทรัพย์ ราคาอ้างอิงได้แก่ราคาปิ ดของหลักทรัพย์ดงั กล่าวตามที(ได้รายงานไว้โดยตลาด
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7.

8.

รอง (Secondary Market) สําหรับหลักทรัพย์ดงั กล่าว ในวันทําการก่อนหน้าวันคํานวณมูลค่าที(เกี(ยวข้อง หรือหากไม่
ปรากฏราคาปิ ดดังกล่าว ให้ใช้ราคาอ้างอิงตามกฎระเบียบ
6.6 คํา ว่า “มู ล ค่ า ” ที( ก ล่า วถึ งในข้อกํา หนดเพิ( ม เติ มเกี( ย วกับ การยื มและให้ยื ม หลัก ทรัพย์นี ใ7 นส่ ว นที( เกี( ย วกับ หลัก ทรัพ ย์ห รื อ
หลักประกันใดๆ หมายถึง ราคาหรือมูลค่าอ้างอิงของหลักทรัพย์หรือหลักประกันดังกล่าว ซึง( ได้กาํ หนดขึน7 ตามความในวรรคก่อน
หน้านี 7
การปรับ มูล ค่าหลัก ประกัน
7. 1 หากมูลค่ารวมของหลักประกันสําหรับการยืมหลักทรัพย์ที(ยงั ไม่ได้คืนทัง7 หมดในวันเดียวกันนัน7 มีมลู ค่ารวมน้อยกว่ามูลค่ารวม
ของมูล ค่า หลัก ประกัน ที( ก าํ หนด ณ เวลาสิ น7 สุด วันทํา การวัน ใดๆ และเมื( อได้รับ การร้องขอจากผู้ใ ห้ยื ม ผู้ยื มจะต้องจัด หา
หลักประกันเพิ(มเติมแก่ผใู้ ห้ยืมเป็ นจํานวนเงินและตามประเภทที(ผใู้ ห้ยืมกําหนดขึน7 ตามสมควร เพื(อเพิ(มเติมมูลค่าหลักประกันที(
ขาดไปให้ครบมูลค่าหลักประกันที( กาํ หนด หากผู้ยื มจะต้องโอนหลัก ประกันเพิ( มเติมนอกเหนื อจากเงิ นสด ผู้ยื มมี สิ ทธิ ตาม
ดุลพินิจของตนที(จะส่งมอบเงินสดในจํานวนที(เท่ากับมูลค่าหลักประกันที(เพิ(มขึน7 ตามที(ผใู้ ห้ยืมกําหนดภายใต้บงั คับของวรรคนี 7
7.2 หากมูลค่ารวมของหลักประกันสําหรับการยืมหลักทรัพย์ที(ยงั ไม่ได้คืนทัง7 หมดในวันเดียวกันนัน7 มีจาํ นวนเกินกว่ามูลค่ารวมของ
มูลค่าของหลักประกันที(กาํ หนด ณ เวลาสิน7 สุดวันทําการวันใดๆ และเมื(อได้รบั การร้องขอจากผูย้ ืม ผูใ้ ห้ยืมจะต้องชําระคืน
หลักประกันเงินสดดังกล่าวหรือส่งมอบแก่ผูย้ ืมซึ(งหลักประกันที(เทียบเท่าตามที(ผูย้ ืมกําหนดขึน7 ตามสมควร เพื(อลดจํานวนมูล
ค่าที(เกินให้นอ้ ยลง
7.3 หากคูส่ ญ
ั ญาทัง7 สองฝ่ ายต่างมีหน้าที(ที(จะต้องส่งมอบหลักประกันเพิ(มเติมหรือส่งมอบคืนหลักประกันที(เทียบเท่าให้แก่กนั มูลค่า
ของหลักประกันเพิ(มเติมหรือหลักประกันที(เทียบเท่าซึ(งจะต้องส่งมอบหรือส่งมอบคืนโดยคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายนัน7 จะต้องถูกนํามา
หักกลบกันก่อนเพื(อหาส่วนต่างที(คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ(งมีอยูเ่ กินกว่าคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง( และเป็ นจํานวนที(เกินกว่าจํานวนที(คสู่ ญ
ั ญา
ทัง7 สองฝ่ ายตกลงไม่เรียกให้วางหรือคืนหลักประกัน (“ความเสี$ย งสุ ท ธิ ”) ตามที(ระบุไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเพิ(มเติ มและ
คู่สัญญาฝ่ ายที(มีส่วนต่างเกิ นกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ(งนั7นจะต้องส่งมอบหลักประกัน เพิ( มเติมหรือส่งมอบคืนหลักประกัน ที(
เทียบเท่าให้แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งเป็ นจํานวนเท่ากับความเสี(ยงสุทธิเท่านัน7
การส่งมอบหลัก ทรัพ ย์ท เ$ี ทีย บเท่าหรือ หลัก ประกัน ทีเ$ ทีย บเท่า
8.1 คําว่า “เทีย บเท่า” ให้หมายถึง หลักทรัพย์ที(ได้ออกให้โดยผูอ้ อกหลักทรัพย์รายเดียวกันและอยู่ในประเภท มีมลู ค่าที(ตราไว้
ลักษณะ และจํานวนเช่นเดียวกับหลักทรัพย์ที(ให้ยืม หรือหลักทรัพย์ที(เป็ นหลักประกัน แล้วแต่กรณี หากหลักทรัพย์ดงั กล่าวถูก
แปลงสภาพ แบ่งแยก รวม ไถ่ถอน ถูกเสนอซือ7 ตามคําเสนอซือ7 หลักทรัพย์ในการครอบงํากิจการ ถูกเปลี(ยนแปลงมูลค่าที(ตราไว้
มีการออกหลักทรัพย์ปันผล มีการให้สิทธิ ผูถ้ ือหลักทรัพย์จองซือ7 หลักทรัพย์ มีการควบบริษัท หรือการรวมกิจการในรู ปแบบอื(น
ห่รอื กรณีอื(นใดที(มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกรณีที(ใด้ระบุไว้ขา้ งต้น และคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายตรงข้ามพึงมีสิทธิที(จะเข้าร่วมในกิจกรรมหรือ
การเปลี(ยนแปลงใดๆ ดังกล่าวได้หากตนยังคงถือครองหลักทรัพย์อยู่ ให้คาํ ว่า “เทียบเท่า” มีความหมายดังต่อไปนี 7
(1) ในกรณีที(มีการแปลงสภาพ การแบ่งแยก หรือการรวม หรือการเปลี(ยนแปลงมูลค่าที(ตราไว้ได้แก่ หลักทรัพย์ที(เป็ นผล
จากการแปลงสภาพ แบ่งแยก หรือรวมหลักทรัพย์ที(ให้ยืม ทัง7 นี 7 ภายใต้เงื(อนไขที(วา่ ได้มีการบอกกล่าวตามข้อ 11.2 แล้ว
ในกรณีที(การแปลงสภาพ การแบ่งแยก หรือการรวมหลักทรัพย์ดงั กล่าวนัน7 จัดทําขึน7 โดยสมัครใจ
(2) ในกรณีของการไถ่ถอน ได้แก่ จํานวนเงินเท่ากับจํานวนเงินที(ได้จากการไถ่ถอนนัน7 ทัง7 นี 7 หากการไถ่ถอนดังกล่าวเป็ นการ
ไถ่ถอนก่อนกําหนดเมื(อมีคาํ ขอให้ไถ่ถอนดังกล่าว จะต้องมีการบอกกล่าวตามข้อ 11.2 ด้วย
(3) ในกรณี ที(มีการเสนอซื อ7 หลัก ทรัพย์ในการครอบงํา กิ จการ ได้แก่ จํานวนเงินหรือหลักทรัพย์ที( เป็ นค่าตอบแทน หรือ
ค่าตอบแทนอย่างอื(นที(เป็ นทางเลือก ตามที(คสู่ ญ
ั ญาซึง( เป็ นผูใ้ ห้ยืมหรือผูย้ ืมจะได้บอกกล่าวไว้ตามข้อ 11.2
(4) ในกรณีที(มีการออกหุน้ ทุน จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ หรือหุน้ โบนัส ได้แก่ หลักทรัพย์ที(ให้ยืมพร้อมทัง7 หลักทรัพย์ ที(จดั สรรให้
โดยการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ หรือหุน้ โบนัส สําหรับหลักทรัพย์ที(ให้ยืมนัน7
(5) ในกรณีการให้สิทธิผถู้ ือหลักทรัพย์จองซือ7 หลักทรัพย์ ได้แก่ หลักทรัพย์ที(ให้ยืมพร้อมด้วยหลักทรัพย์ที(ได้จดั สรรให้สาํ หรับ
หลักทรัพย์ที(ให้ยืมนัน7 ทัง7 นี 7 เมื(อได้มีการบอกกล่าวตามข้อ 11.1 และผูใ้ ห้ยืมหรือผูย้ ืม (แล้วแต่กรณี) ได้ชาํ ระเงินให้แก่
บุคคลภายนอกเป็ นจํานวนใดๆ ทัง7 ปวงซึง( จะต้องชําระให้สาํ หรับหลักทรัพย์ดงั กล่าวแล้ว
(6) ในกรณี ข องการควบบริษั ท หรือการรวมกิ จการในรู ป แบบอื( น ได้แ ก่ หลัก ทรัพย์แ ละ/หรือเงิ น สดที( ไ ด้รับ มาสํา หรับ
หลักทรัพย์ที(ให้ยืมอันเป็ นผลของการควบบริษัทหรือรวมกิ จการดังกล่าว ทัง7 นี 7 ในกรณีที(การได้สิทธิ ในหลักทรัพย์และ
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8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

8.7

8.8

หรือเงินสดดังกล่าวนัน7 เป็ นกรณีสมัครใจ จะต้องมีการบอกกล่าวตามข้อ 11.2 ด้วย
(7) ในกรณี ที( เ กิ ด เหตุก ารณ์ที( มี ลัก ษณะคล้า ยคลึง กั บ กรณี ต่า งๆ ข้า งต้น ได้แ ก่ หลัก ทรัพ ย์ที( ใ ห้ยื ม พร้อ มกั บ เงิ นหรือ
หลัก ทรัพย์เที ย บเท่ากับหลัก ทรัพย์ที( ผูใ้ ห้ยื มพึงได้รับเกี( ย วกับหลัก ทรัพย์ที( ให้ยื ม อัน เป็ น ผลจากการเกิ ดเหตุการณ์
ดังกล่าว หากผูใ้ ห้ยืมยังคงถื อหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่หรือหมายเฉพาะเงินหรือหลักทรัพย์เทียบเท่าดังกล่าวที(แทนที(
หลักทรัพย์ที(ให้ยืม
หากเหตุการณ์ตา่ งๆ ตามที(ได้ระบุไว้ในวรรคแรกของข้อนีย7 งั ผลให้หลักทรัพย์ใดๆ ที(ให้ยืมไว้ภายใต้ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
รายการใดถูกแทนที(ทงั7 หมดด้วยเงินสดแล้ว ให้ธุรกรรมการให้ยืมสําหรับหลักทรัพย์ดงั กล่าวนัน7 สิน7 สุดลง และให้ผูย้ ืมชําระเงิน
จํานวนดังกล่าวแก่ผูใ้ ห้ยืมภายในวันทําการใดที(ค่สู ญ
ั ญาตกลงกันไว้ หลังจากวันที(ได้กาํ หนดไว้สาํ หรับการชําระเงินโดยผูอ้ อก
หลักทรัพย์ดงั กล่าวนัน7 หากเหตุการณ์ดงั กล่าวยังผลให้หลักทรัพย์ใดๆ ที(เป็ นหลักประกันถูกแทนที(ดว้ ยเงินสด ผูใ้ ห้ยืมอาจยึดถือ
เงินจํานวนดังกล่าวไว้เป็ นหลักประกันแทนที(หลักทรัพย์ที(ถกู ทดแทนนัน7 ก็ได้
ภายใต้บงั คับแห่งข้อ 8.2 ผูย้ ืมตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าตามข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี 7
และตามข้อกําหนดของหนังสือยันยันหรือเมื(อผูใ้ ห้ยืมเรียกให้ดาํ เนินการหากกฎระเบียบยอมให้ทาํ ได้ อนึ(ง ผูย้ ืมตกลงจะส่งมอบ
หลักทรัพย์เทียบเท่าภายใต้ธุรกรรมการให้ยืมใดๆ เพื(อมิให้ธุรกรรมการให้ยืมดังกล่าวคงค้างอยู่เป็ นเวลาเกินกว่าระยะเวลาที(
กฎระเบียบจะพึงอนุญาต ทัง7 นี 7 โดยมิตอ้ งคํานึงถึงข้อกําหนดการส่งมอบที(กล่าวมาข้างต้น ในการส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่า ผู้
ยืมจะต้องจัดทําและส่งมอบเอกสารอันจําเป็ นทัง7 ปวงพร้อมทัง7 ออกคําสั(งต่างๆ เพื(อจัดการให้มีการโอนสิทธิ กรรมสิทธิ‚ ส่วนได้
เสียทัง7 หมดในหลักทรัพย์เทียบเท่านัน7 เปลี(ยนมือไปยังผูใ้ ห้ยืมโดยปราศจากสิทธิ ยดึ หน่วง สิทธิหลักประกัน และภาระผูกพันใดๆ
ทัง7 สิน7
ภายใต้บงั คับแห่งข้อ 12 และข้อกําหนดต่างๆ ในหนังสือยืนยัน ผูใ้ ห้ยืมอาจจะเรียกร้องให้มีการส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าใดๆ
และทัง7 ปวงในเวลาใดก็ใด้ โดยจัดส่งหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในวันทําการวันใดวันหนึ(ง โดยระบุถึงวันที(ประสงค์
ให้สง่ มอบ ซึง( วันดังกล่าวจะต้องไม่เร็วกว่ากําหนดเวลาส่งมอบมาตรฐานสําหรับหลักทรัพย์ประเภทนัน7 ๆ และผูย้ ืมจะต้องส่งมอบ
หลักทรัพย์เทียบเท่าดังกล่าวก่อนวันสิน7 สุดของระยะเวลาที(ได้ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัน7
ผูใ้ ห้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าตามข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี 7 และตามข้อกําหนด
อื(นๆ ที(ระบุไว้ในหนังสือยืนยัน
ผูย้ ืมอาจจะเรียกให้ชาํ ระคืนหลักประกันที(เป็ นเงินสด หรือเรียกให้สง่ มอบหลักประกันเทียบเท่าได้เป็ นคราวๆ ไป ก่อนที(จะถึงวัน
อันพึงจะต้องชําระคืนหรือส่งมอบหลักประกันเทียบเท่านั7น ทัง7 นี 7 ในขณะที(ทาํ การชําระคืนเงินหรือส่งมอบหลักประกัน ผูย้ ืม
จะต้องส่งมอบหลักประกันอื(นทดแทนที(เป็ นที(ยอมรับของผูใ้ ห้ยืม
อนึ(ง คูส่ ญ
ั ญาตกลงกันอีกว่า
(1) ในกรณี ที( มีก ารส่งมอบหลัก ประกัน อื( น ๆ (นอกจากหลัก ประกัน ที( เป็ น เงิ น สด) ที( อาจก่ อให้เกิ ด เงิ น ได้ใ ดๆ ผู้ยื มอาจ
เรียกร้องให้มีการส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าภายในเวลาอันควร เพื(อทําให้มีการส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าดังกล่าว
ก่อนถึงวันที(กาํ หนดสิทธิ ในการได้รบั เงินได้ดงั กล่าว ในเวลาเดียวกันกับเวลาที(ทาํ การส่งมอบดังกล่าว ผูย้ ืมดังกล่าว
จะต้องส่งมอบหลักประกันทดแทนซึง( เป็ นที(ยอมรับของผูใ้ ห้ยืมและ
(2) ในกรณีที(ไม่มีการส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าตามข้อ 8.6 (1) ข้างต้น ผูใ้ ห้ยืมจะต้องชําระเงินให้แก่ผูย้ ืมเป็ นจํานวน
เท่ากับเงินได้จาํ นวนดังกล่าว ภายในวันที(ได้กาํ หนดไว้สาํ หรับการชําระเงินได้เช่นนัน7 โดยผูอ้ อกหลักทรัพย์ดงั กล่าวนัน7
ภายใต้บังคับแห่งข้อ 12 และข้อกําหนดอื(นๆ ของหนังสือยืน ยัน ผูย้ ืมอาจจะบอกเลิ กธุรกรรมการยื มหลัก ทรัพย์รายการใด
รายการหนึ(ง ณ เวลาใดเวลาหนึ(งก็ ได้และส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าให้แก่ผูใ้ ห้ยืม และผูใ้ ห้ยืมจะต้องยอมรับการส่งมอบ
หลักทรัพย์เทียบเท่าและชําระคืนหลักประกันที(เป็ นเงินสดในเวลาเดียวกับการยอมรับการส่งมอบ หรือส่งมอบหลักประกัน
เทียบเท่าให้แก่ผยู้ ืม แต่ทงั7 นี 7 ผูย้ ืมจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้ผใู้ ห้ยืมทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 (หนึ(ง) วันทําการ
ในกรณีที(ผูย้ ืมไม่ส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าภายในวันที(กาํ หนดให้มีการส่งมอบดังกล่าวแล้ว หลังจากที(ได้บอกกล่าวให้ทราบ
ล่วงหน้า และเมื(อครบกําหนดระยะเวลาผ่อนผันซึ(งจะไม่นอ้ ยไปกว่าระยะเวลาส่งมอบมาตรฐานสําหรับหลักทรัพย์เทียบเท่านัน7
แล้ว ผูใ้ ห้ยืมอาจจะซือ7 หลักทรัพย์เทียบเท่าในจํานวนเดียวกันนัน7 ในวันเปิ ดซือ7 ขายหลักทรัพย์วันแรกถัดจากวันที(ครบกําหนด
ระยะเวลาผ่อนผัน ตามที(ได้ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวก็ ได้ และผูย้ ืมจะต้องรับผิดชอบชําระเงินคืนแก่ผูใ้ ห้ยืมเพื(อชดเชยค่า
ต้นทุนและค่าใช้จา่ ยทัง7 ปวงที(เกิดขึน7 แก่ผใู้ ห้ยืมเนื(องจากการซือ7 ดังกล่าวภายในระยะเวลาที(ผใู้ ห้ยืมแจ้งให้ทราบดังกล่าวด้วย
ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 51/77

8.9

ผูใ้ ห้ยืมจะต้องชําระดอกเบีย7 ในหลักประกันที(เป็ นเงินสดให้แก่ผูย้ ืมในอัตราที(ได้ระบุไว้ในหนังสือยืนยันหรืออัตราตามที(ค่สู ญ
ั ญา
อาจจะตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นครัง7 คราวไป ดอกเบีย7 จะคิดคํานวณนับจากและรวมถึงวันที(ผูใ้ ห้ยืมได้รบั หลักประกัน
เป็ นเงินสดดังกล่าว และจนกว่า (แต่ไม่รวมถึง) วันที(ได้มีการชําระคืนหลักประกันที(เป็ นเงินสดให้แก่ผูย้ ืม และคํานวณตาม
จํานวนวันที(ผ่านพ้นไปจริง

9.

ค่าธรรมเนีย ม
9. 1 ค่ า ธรรมเนี ย มการยื ม หลัก ทรัพ ย์ (“ค่ า ธ ร ร มเนี ย ม”) ให้ค าํ นวณในอัต ราที( ไ ด้ร ะบุ ไ ว้ใ นหนั ง สื อ ยื น ยัน โดยคิ ด คํา นวณ
ค่าธรรมเนียมเป็ นรายวันจากมูลค่าของหลักทรัพย์ที(ให้ยืมต่อวัน โดยถือว่าปี หนึ(งมี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และตามจํานวน
วันที(ผ่านพ้นไปจริง โดยให้นบั รวมวันที(ผใู้ ห้ยืมส่งมอบหลักทรัพย์ที(ให้ยืมด้วย แต่ไม่รวมถึงวันที(ผยู้ ืมส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่า
9. 2 เว้นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะได้ตกลงกันไว้เป็ นอย่างอื(นตามที(ใด้ระบุไว้ในหนังสือยืนยัน ให้ผใู้ ห้ยืมคํานวณค่าธรรมเนียม ณ วันเริม( ต้นของ
เดือนแต่ละเดือนสําหรับเดือนตามปฏิทินก่อนหน้านัน7 ผูย้ ืมจะต้องชําระค่าธรรมเนียมไม่ชา้ กว่าวันทําการซึง( เป็ นวันครบรอบหนึ(ง
สัปดาห์หลังจากวันทําการวันสุดท้ายของเดือนปฏิทินที(เกี(ยวข้องกับการชําระเงินจํานวนดังกล่าว ทัง7 นีเ7 ว้นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงไว้
เป็ นประการอื(นในหนังสือยืนยัน
10. การชดเชยสิท ธิป ระโยชน์
10.1 ในช่ว งระยะเวลาการยื มและให้ยื มหลัก ทรัพย์ และยังไม่ไ ด้มีก ารส่งคื น หลัก ทรัพย์ที( ใ ห้ยื มหรือหลัก ประกัน นั7น หากผู้ออก
หลักทรัพย์ที(ให้ยืมหรือหลักประกันมีการให้สิทธิ ประโยชน์ตา่ งๆ เช่น เงินปั นผลหรือดอกเบีย7 เป็ นต้น แก่ผูย้ ืมหรือผูใ้ ห้ยืมที(เป็ นผู้
ถือหลักทรัพย์ที(ให้ยืมหรือหลักประกันหรือตราสารที(เป็ นหลักประกัน และเป็ นสิทธิประโยชน์ที(คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งพึงได้รบั หาก
ยังคงถื อหลักทรัพย์ที(ให้ยืมหรือหลักประกันไว้ (แล้วแต่กรณี ) ผูย้ ืมหรือผูใ้ ห้ยืมที(ถือหลักทรัพย์ที(ให้ยืมหรือหลักประกันอยู่ใน
ขณะนัน7 ตกลงจ่ายชดเชยสิทธิ ประโยชน์ดงั กล่าวให้แก่ที(ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งนัน7 เป็ นเงินจํานวนเท่ากับสิทธิ ประโยชน์ที(ผูอ้ อก
หลักทรัพย์หรือตราสารจ่ายให้แก่ผูย้ ืมหรือผูใ้ ห้ยืมที(เป็ นผูถ้ ื อหลักทรัพย์หรือตราสารนัน7 ทัง7 นี 7 ไม่ว่าผูย้ ืมหรือผูใ้ ห้ยืมที(เป็ นผูถ้ ื อ
หลักทรัพย์หรือตราสารนัน7 จะได้รบั สิทธิประโยชน์นนั7 หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะได้ตกลงกันเป็ นอย่างอื(นเป็ นหนังสือ โดยผู้
ยืมหรือผูใ้ ห้ยืมที(เป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์หรือตราสารนัน7 นําหลักทรัพย์ที(ยืมไปดังกล่าวมาส่งมอบให้แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งโดยเร็ว
แต่ไม่เกิน 3 (สาม) วันทําการหลังจากวันที(พงึ ได้รบั สิทธิประโยชน์นนั7
10.2 ในกรณีที(มีการผิดนัดชําระเงินจํานวนดังกล่าวไว้ในข้อ 10.1 คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที(ผิดนัดจะต้องรับผิดชอบชําระดอกเบีย7 สําหรับ เงิน
จํานวนดังกล่าวนับตัง7 แต่วนั ที(ครบกําหนดชําระเงินจนถึงวันที(ชาํ ระเงินเสร็จสิน7 ในอัตราดอกเบีย7 สูงสุดตามที(กาํ หนดไว้ในประกาศ
ของบริษัท (ปั จจุบนั อัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ) ทัง7 นี 7 คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที(ผิดนัดตกลงให้สิทธิ บริษัทเปลี(ยนแปลงอัตราดอกเบีย7
ดังกล่าว โดยไม่ตอ้ งแจ้งหรือขอความยินยอมอีกแต่อย่างใด และให้การเปลี(ยนแปลงอัตราดอกเบีย7 แต่ละคราวมีผลสมบูรณ์
ตัง7 แต่วนั ที(บริษัทมีประกาศเปลี(ยนแปลงอัตราดอกเบีย7 ดังกล่าว
11. การจัด สรรหลัก ทรัพ ย์แ ละสิท ธิป ระโยชน์อ ื$น ในหลัก ทรัพ ย์
11.1 การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม หากหลักทรัพย์ที(ให้ยืมหรือหลักประกันเป็ นหุน้ และมีการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
โดยผูอ้ อกหุน้ ดังกล่าวแล้ว ผูใ้ ห้ยืมหรือผูย้ ืม (แล้วแต่กรณี) ซึง( พึงจะได้สิทธิเข้าร่วมในการเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมดังกล่าว
หากคู่สญ
ั ญานัน7 ถือหลักทรัพย์หรือหลักประกันนัน7 อยู่ จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้อีกฝ่ ายหนึ(งทราบถึงความประสงค์ของ
ตนในการจองซือ7 หุน้ ใหม่หรือหลักทรัพย์อื(นๆ ที(ออกใหม่ภายในเวลาที(ตกลงกันไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเพิ(มเติม ก่อนวันแรก
ของระยะเวลาปิ ดการโอนหลักทรัพย์ที(เสนอขายดังกล่าว พร้อมกับชําระราคาจองซือ7 จนเต็มจํานวนสําหรับหุน้ หรือหลักทรัพย์อื(น
ที(ประสงค์จะจองซือ7 นัน7 เมื(อคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งได้รบั หนังสือบอกกล่าวและได้รบั การชําระเงินดังกล่าวแล้ว ให้คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึ(งจัดให้มีการจองซือ7 หุน้ หรือหลักทรัพย์ที(มีการเสนอขายดังกล่าวหรือส่งมอบหุน้ หรือหลักทรัพย์ที(เทียบเท่าตามคําสั(งของ
คูส่ ญ
ั ญาที(เป็ นผูใ้ ห้ยืมหรือผูย้ ืม (แล้วแต่กรณี) หากไม่มีการส่งหนังสือบอกกล่าว และ/หรือการชําระเงินภายในระยะเวลาตามที(
ได้ระบุไว้แล้ว ผูใ้ ห้ยืมหรือผูย้ ืม (แล้วแต่กรณี) ไม่มีหน้าที(ตอ้ งจองซือ7 หุน้ หรือหลักทรัพย์ที(ออกใหม่ดงั กล่าวแต่อย่างใด
11.2 สิ ท ธิ อื(น ๆ ในส่ว นของหลัก ทรัพย์ที(ให้ยืมหรือหลัก ทรัพย์ที(เป็ น หลัก ประกันใดๆ หากสิ ท ธิ ใดๆ เกี( ย วกับ การแปลงสภาพ การ
แบ่งแยก การรวม การเปลี(ยนมูลค่าที(ตราไว้ การไถ่ถอนก่อนกําหนด สิทธิอนั เกิดขึน7 จากคําเสนอซือ7 เพื(อการครอบงํากิจการ การ
ควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรู ปแบบอื(น หรือสิทธิ อื(นๆ อันจําต้องได้รบั การตัดสินใจใช้สิทธิโดยผูท้ รงนัน7 สามารถใช้สิทธิได้
แล้ว ให้ผูใ้ ห้ยืมหรือผูย้ ืม (แล้วแต่กรณี) (ซึ(งพึงมีสิทธิ ดังกล่าวหากคู่สัญญาดังกล่าวยังคงถื อหลักทรัพย์นัน7 อยู่) มีหนังสือบอก
กล่าวแจ้งให้คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งทราบถึงการเลือกใช้สิทธิของตนก่อนวันกําหนดสิทธทีเกี(ยวข้องเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 (ห้า) วัน
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ทําการเมื(อได้รบั การบอกกล่าว เช่นนัน7 ให้คลู่ ญ
ั ‹ฺาอีกฝ่ ายหนึ(งดังกล่าวใช้ความพยายามอย่างเต็มที(ของตนในการใช้หรือบังคับ
ตามสิทธิดงั กล่าว หากไม่มีการบอกกล่าวข้างต้น คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งไม่จาํ ต้องใช้หรือบังคับตามสิทธิดงั กล่าวแต่อย่างใด
12. กรณีผ ิด นัด ผิด สัญญา
12.1 มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ(งหรือหลายเหตุการณ์ดงั ต่อไปนีเ7 กิดขึน7 ให้ถือว่าเป็ นกรณีผิดนัดผิดสัญญาตามข้อกําหนดเพิ(มเติม
เกี(ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี 7
(1) ผูย้ ืมหรือผูใ้ ห้ยืมไม่ชาํ ระหรือไม่ชาํ ระคืนหลักประกันที(เป็ นเงินสด หรือไม่ส่งมอบหลักประกันหรือหลักประกันเทียบเท่า
หรือไม่ปฏิบัติภาระหน้าที(ในการชําระเงินหรือส่งมอบใดๆ ตามที(ได้ระบุไว้ในข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี( ยวกับการยืมและ
ให้ยืมหลักทรัพย์นี 7 (แล้วแต่กรณี) ณ วันครบกําหนดชําระหรือส่งมอบ
(2) กรณีใดกรณีหนึ(งอันเป็ นข้อสมมุติฐานตามกฎหมายข้อหนึ(งของการมีหนีส7 ินล้นพ้นตัวตาม พระราชบัญญัติลม้ ละลาย
พ.ศ. 2483 ฉบับ แก้ไ ขเพิ( มเติ ม เกิ ด ขึ น7 กับ ผู้ใ ห้ยื มหรือผู้ยืมและคู่สัญญาฝ่ ายที( ไ ม่ผิด นัด ได้มีห นังสื อบอกกล่าวต่อ
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที(ผิดนัดแล้ว (ยกเว้นในกรณีที(มีการยื(นคําร้องขอให้มีการฟื 7 นฟูกิจการ การเลิกบริษัท หรือกระบวนวิธีใน
ลักษณะเดียวกันนัน7 ใดๆ หรือการแต่งตัง7 ผูช้ าํ ระบัญชีหรือพนักงานเจ้าหน้าที(ในลักษณะเดียวกันนัน7 ของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที(
ผิดนัด ซึง( ในกรณีเช่นนัน7 ไม่จาํ ต้องมีการบอกกล่าวดังกล่าว)
(3) กรณีใดกรณีหนึ(งอันเป็ นข้อสมมุติฐานตามกฎหมายข้อหนึ(งของการมีหนีส7 ินล้นพ้นตัวตาม พระราชบัญญัติลม้ ละลาย
พ.ศ. 2483 ฉบับแก้ไขเพิ(มเติม เกิดขึน7 ในส่วนของผูค้ าํ7 ประกันในกรณีที(มีการมอบหนังสือคํา7 ประกันเป็ นหลักประกัน หรือ
ธนาคารผูอ้ อกในกรณี ที(มีการออกหนังสือสแตนบายเล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื(อเป็ นหลักประกัน หรือผูค้ าํ7 ประกัน หรือ
ธนาคารผูอ้ อกได้รบั คําสั(งจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผูก้ าํ กับดูแลอื(นๆ ให้ระงับการดําเนินธุรกิจตามปกติของตน
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ(ง หรือระงับการชําระเงินจํานวนใดตามภาระหน้าที(ในการชําระเงินของตน หรือการประกอบธุรกิจ
ของตนไม่ว่าทัง7 หมดหรือแต่บางส่วนตกอยู่ภายใต้การแทรกแชงหรือควบคุมในรู ปแบบใดๆ โดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทยหรือผูก้ าํ กับดูแลอื(นๆ ของสถาบันการเงินดังกล่าว และผูย้ ืมไม่อาจจัดหาหลักประกันทดแทนอันเป็ นที(ยอมรับของผู้
ให้ยืมเพื(อแลกเปลี(ยนกับหนังสือคํา7 ประกันหรือหนังสือสแตนบายเล็ตเตอร์ออฟเครดิตที(ได้ออกให้โดยสถาบันการเงิน
ดังกล่าวภายในระยะเวลาที(ได้ระบุไว้โดยผูใ้ ห้ยืม
(4) คํารับรองหรือคํารับประกันใดๆ ที(ผูใ้ ห้ยืมหรือผูย้ ืมได้ให้ไว้นัน7 ไม่ถกู ต้องหรือไม่เป็ นความจริงในเรื(องอันมีนัยสําคัญใน
ขณะที(ให้หรือให้ซาํ7 หรือถือว่าให้หรือให้ซาํ7
(5) ผูใ้ ห้ยืมหรือผูย้ ืมยอมรับต่อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งว่าตนไม่สามารถชําระหนีห7 รือประสงค์จะไม่ชาํ ระหนีใ7 ดๆ ของตนตาม
ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นีแ7 ละ/หรือหนีเ7 กี( ยวกับการให้ยืมใดๆ ตามข้อกําหนดเพิ(มเติม
เกี(ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี 7
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ(งผิดนัดหรือไม่ปฏิบตั ิตามเงื(อนไขข้อหนึ(งข้อใดของข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ยืม
(6) คูส่ ญ
หลักทรัพย์นี 7
12.2 หากเกิดกรณีผิดนัดผิดสัญญากับฝ่ ายคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ(ง ให้หนีใ7 นการชําระเงินและในการส่งมอบของคู่สญ
ั ญาทัง7 สองภายใต้
ธุรกรรมการยืมและ/หรือให้ยืมหลักทรัพย์ทงั7 ปวงซึ(งอยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
นี 7 ถึงกําหนดชําระและ/หรือถึงกําหนดส่งมอบในทันทีที(เกิดกรณีผิดนัดผิดสัญญาดังกล่าวขึน7 (“วัน เลิก สัญญา”) คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที(
ผิดนัดจะต้องรับผิดต่อคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที(ไม่ผิดนัดสําหรับจํานวนค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายหรือค่าบริการวิชาชีพอื(นๆ บรรดาที(
เกิ ดขึน7 ตามสมควรแก่คู่สัญญาฝ่ ายที(ไม่ผิดนัดเกี( ยวกับหรือเนื( องมาจากกรณี ผิดนัดผิ ดสัญญาแต่ละกรณี พร้อมทัง7 ดอกเบีย7
สําหรับการทดรองจ่ายค่าใช้จา่ ยดังกล่าว ในอัตราดอกเบีย7 สูงสุดตามที(กาํ หนดไว้ในประกาศของบริษัท (ปั จจุบนั อัตราร้อยละ 15
ต่อปี ) ทัง7 นี 7 คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที(ผิดนัดตกลงให้สิทธิบริษัทฯ เปลี(ยนแปลงอัตราดอกเบีย7 ดังกล่าว โดยไม่ตอ้ งแจ้งหรือขอความยินยอม
อีกแต่อย่างใด และให้การเปลี(ยนแปลงอัตราดอกเบีย7 แต่ละคราวมีผลสมบูรณ์ตงั7 แต่วนั ที(บริษัทฯ มีประกาศเปลี(ยนแปลงอัตรา
ดอกเบีย7 ดังกล่าว และให้คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายที(ไม่ผิดนัดคํานวณมูลค่า (ตามที(ได้นิยามไว้ในข้อ 6.6) ของหลักทรัพย์เทียบเท่า พร้อมทัง7
มูลค่า (ตามที(ได้นิยามไว้ในข้อ 6.6) ของหลักประกันเทียบเท่า ซึ(งจะต้องส่งมอบให้ ณ วันเลิกสัญญา หลังจากที(ได้พิจารณาถึง
มูลค่าของหลักทรัพย์ที(ให้ยืม มูลค่าของหลักประกัน ค่าธรรมเนียมการให้ยืมที(คา้ งชําระ ค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายและอื(นๆ
รวมทัง7 เงินจํานวนอื(นๆ ที(ชาํ ระไปหรือจะต้องชําระด้วยเหตุแห่งการผิดนัดดังกล่าวมาพิจารณาแล้ว ให้นาํ ยอดเงินที(คสู่ ญ
ั ญาฝ่ าย
หนึ(งจะต้องชําระมาหักกลบกับยอดเงินที(ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งจะต้องชําระ และให้คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที(มีสิทธิ เรียกร้องอันมีมลู ค่า
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จํานวนน้อยกว่าตามที(ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนัน7 เป็ นฝ่ ายต้องชําระยอดเงินคงเหลือเท่านัน7 ทัง7 นี 7 ให้ชาํ ระภายในวันที(เลิกสัญญา
12.3 กรณีคสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายตรงข้ามกับบริษัทเป็ นคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที(ผิดนัด คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที(ผิดนัดยินยอมให้บริษัทในฐานะคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที(ไม่
ผิดนัด มีสิทธินาํ เงินหรือหลักทรัพย์ที(วางไว้หรือฝากไว้ในครอบครองของบริษัทฯ ออกขายหรือนํามาหักชําระหนี 7 หรือดําเนินการ
ตามวิธีการที(บริษัทฯ เห็นสมควร เพื(อนําเงินที(ได้มาหักกลบลบหนีท7 งั7 หมดหรือบางส่วนได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอมจาก
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที(ผิดนัดอีกแต่อย่างใด ทัง7 นี 7 ไม่เป็ นการตัดสิทธิบริษัทในการเรียกร้องจากคูส่ ญ
ั ญาที(ผิดนัดในหนีส7 ว่ นที(ยงั ค้างชําระ
12.4 คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ดาํ เนินการในกรณีที(มีการผิดนัด ดังนี 7
(1) ในกรณี ที(ผูย้ ืมไม่คืนหลักทรัพย์ที(ยืม และ/หรือผลประโยชน์ที(ได้จากหลักทรัพย์ที(ยืมแก่ผูใ้ ห้ยืม ผูย้ ืมตกลงให้ผูใ้ ห้ยืม
ดําเนินการ ดังนี 7
1) ผูย้ ืมตกลงให้ผใู้ ห้ยืมทําการยืมหลักทรัพย์ ประเภท ชนิด และจํานวนเดียวกัน จากผูใ้ ห้ยืมรายอื(น โดยค่าใช้จา่ ย
ของผูย้ ืมหรือให้ผใู้ ห้ยืมดําเนินการซือ7 หลักทรัพย์ที(เหมือนกันในปริมาณเท่ากัน เพื(อทดแทนหลักทรัพย์ที(ผยู้ ืมมิได้
ส่งมอบ โดยค่าใช้จ่ายของผูย้ ืม หากผูใ้ ห้ยืมได้ชาํ ระเงินทดรองแทนผูย้ ืม ผูย้ ืมตกลงชําระหนีค7 ืนผูใ้ ห้ยืมพร้อม
ดอกเบีย7 ในอัตราตามที(ระบุในข้อ 12.2
2) ผูย้ ืมตกลงให้ผใู้ ห้ยืมมีสิทธิบงั คับหลักประกันได้ทนั ที ในกรณีหลักประกันเป็ นเงินสด ผูใ้ ห้ยืมมีสิทธิ นาํ เงินนัน7 ไป
หักชําระหนี 7 หรือนําเงินไปซือ7 หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามจํานวนหลักทรัพย์ซึ(งผูย้ ืมมี
หน้าที(ตอ้ งคืน ถ้าเงินสดไม่เพียงพอ ผูใ้ ห้ยืมอาจชําระค่าซือ7 พร้อมค่าธรรมเนียมในการซือ7 ขายแทนล่วงหน้า ใน
กรณีหลักประกันประเภทอื(นนอกจากเงินสด ผูย้ ืมตกลงให้ผูใ้ ห้ยืมบังคับขายหลักประกันซึ(งผูย้ ืมวางไว้ เพื(อนํา
เงินมาชําระค่าหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายที(เกิดขึน7 ตามข้อ 12.2 โดยอาจนําออกขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเพื(อนําเงินมาหักชําระหนี 7
(2) ในกรณีที(ผูใ้ ห้ยืมผิดนัดไม่คืนหลักประกันแก่ผยู้ ืม และ/หรือผลประโยชน์จากหลักประกันนัน7 แก่ผูย้ ืม ผูใ้ ห้ยืมตกลงให้ผู้
ยืมมีสิทธิซือ7 หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน ปริมาณเดียวกันหลักทรัพย์ที(
ส่งมอบเป็ นหลักประกัน โดยค่าใช้จา่ ยของผูใ้ ห้ยืม และ/หรือนําหลักทรัพย์ที(ยืมออกขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเพื(อนําเงินมาชําระหนี 7
13. การบอกเลิก
13.1 นอกเหนือจากการบอกเลิกธุรกรรมตามข้อ 15 ของข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการทางการเงิน ภายใต้ดลุ พินิจของ
ผู้ยื ม หรื อ ผู้ใ ห้ยื ม แต่ เ พี ย งผู้เ ดี ย ว ผู้ยื ม หรื อ ผู้ใ ห้ยื ม อาจบอกเลิ ก ธุ ร กรรมและเรี ย กให้ส่ง มอบคื น หลัก ทรัพ ย์เ ที ย บเท่ า หรือ
หลักประกันเทียบเท่า (แล้วแต่กรณี) ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไปยังคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งอย่างน้อย
[3 (สาม) วันทําการ] โดยระบุวนั ที(ที(คาดว่าจะมีการส่งมอบ ทัง7 นี 7 ระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่นอ้ ยกว่าวันส่งมอบมาตรฐาน
สําหรับการซือ7 หลักทรัพย์เทียบเท่าหรือการซื อ7 หลักประกันเที ยบเท่า (แล้วแต่กรณี ) โดยผูย้ ืมหรือผูใ้ ห้ยืมจะต้องส่งมอบคื น
หลักทรัพย์เทียบเท่าหรือหลักประกันเทียบเท่า (แล้วแต่กรณี) ภายในระยะเวลาตามที(กาํ หนดในหนังสือบอกกล่าวดังกล่าว
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บัน ทึก แนบท้ายข้อ กําหนดเพิม$ เติม เกีย$ วกับ การยืม และให้ย ืม หลัก ทรัพ ย์
(กรณีล ูก ค้าผู้ใ ห้ย ืม – บัญชีเ งิน สด บัญชีวางเงิน ล่วงหน้า)
1.

2.

การเปิ ดบัญชี วิธ ีก ารให้ย ืม หลัก ทรัพ ย์ ลูกค้าผูใ้ ห้ยืมแจ้งความประสงค์จะให้ยืมหลักทรัพย์ตอ้ งปฏิบตั ิ ดังนี 7
1.1

เปิ ดบัญชีซือ7 ขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด

1.2

ลงนามในใบแสดงความจํานงให้ยืมหลักทรัพย์ หรือแสดงความจํานงให้ยืมหลักทรัพย์ดว้ ยวิธีอ(ืนใดตามที(บริษัทฯ กําหนด

ระยะเวลาในการให้ย ืม หลัก ทรัพ ย์ การให้ยืมหลักทรัพย์จะให้ยืมติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี คู่สญ
ั ญาอาจตกลงให้มีการต่ออายุการให้ยืมและให้สทิ ธิแก่
ลูกค้าผูใ้ ห้ยืมในการถื อครองหลักประกันต่อไป หรือต่ออายุสิทธิการในการถื อครองดังกล่าว โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(ง
ล่วงหน้าอย่างน้อย [3 (สาม) วันทําการ] ก่อนการสิน7 สุดอายุการให้ยืม ทัง7 นี 7 ในเวลาเดียวกันกับข้อตกลงในการต่ออายุ บริษัทฯ จะส่งหนังสือยืนยัน
ให้แก่ลกู ค้าโดยไม่ชกั ช้าและให้ถือว่าหลักประกันและหลักทรัพย์ได้มีการส่งมอบแล้ว (เว้นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะมีขอ้ ตกลงเป็ นอย่างอื(น)

3.

การจัด สรรการยืม หลัก ทรัพ ย์ กรณี มีลกู ค้าผูใ้ ห้ยืมหลายรายที(พร้อมจะให้ยืมหลักทรัพย์อย่างเดียวกันในเวลาเดียวกัน บริษัทฯ จะจัดกระบวนการ
จัดสรรการยืมหลักทรัพย์จากลูกค้าผูใ้ ห้ยืมแต่ละรายอย่างเป็ นธรรมและโปร่งใสโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี 7

4.

3.1

เลือกอัตราค่าธรรมเนียมการให้ยืมตํ(าที(สดุ ก่อน

3.2

เลือกจํานวนหุน้ ที(ให้ยืมมากที(สดุ ก่อน

3.3

เลือกตามลําดับเวลาของการแจ้งความจํานงในการให้ยืม (เข้าก่อน-ออกก่อน)

ประเภทและมูล ค่าของหลัก ประกัน คู่สญ
ั ญาทัง7 สองฝ่ ายตกลงกําหนดประเภทหลักประกันเป็ นเงินสดสกุลบาท หลักประกันจะต้องไม่มีภาระคํา7
ประกัน หนีส7 ินอื(นหรือภาระผูกพันใดๆ ทัง7 นี 7 หากมีการเปลี(ยนแปลงใดๆ คู่สญ
ั ญาทัง7 สองฝ่ ายจะต้องตกลงร่วมกัน โดยบริษัทจะวางหลักประกันขัน7 ตํ(า
ให้ลกู ค้าผูใ้ ห้ยืม ไม่นอ้ ยกว่าอัตราร้อยละ 100 (หนึ(งร้อย) ของมูลค่าหลักทรัพย์ท(ียืม โดยลูกค้าผูใ้ ห้ยืมตกลงจะฝากเงินสดหลักประกันไว้กับบริษัทใน
บัญชี “บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด เพื(อลูกค้า” โดยลูกค้าผูใ้ ห้ยืมจะไม่ได้รบั ผลประโยชน์จากเงินสดหลักประกันส่วนนี 7

5.

การคํานวณมูล ค่าหลัก ประกัน และการฝาก/ถอนหลัก ประกัน
5.1 กรณีมลู ค่าหลักทรัพย์ในราคาตลาดลดลงทําให้อตั ราหลักประกันเพิ(มขึน7 มากกว่าอัตราหลักประกันขัน7 ตํ(าในข้อ 5 บริษัทฯ อาจจะพิจารณาเรียก
หลักประกันจากบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จํากัด เพื( อลูกค้า” คืนจากลูกค้าผูใ้ ห้ยืมภายใน 1 วันทําการนับจากวันที(
คํานวณมูลค่า โดยให้อตั ราหลักประกันเท่ากับอัตราหลักประกันขัน7 ตํ(าในข้อ 4
5.2

กรณี มูลค่าหลักทรัพย์ในราคาตลาดเพิ(มขึน7 ทําให้อตั ราหลักประกันลดลงตํ(ากว่าอัตราหลักประกันขัน7 ตํ(าในข้อ 4 บริษัทฯ จะนําส่งหลักประกัน
เพิ(มเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จํากัด เพื( อลูกค้า” ภายใน 1 วันทําการนับจากวันที( ตอ้ งเรียกเพิ(ม โดยให้อัตรา

6.

หลักประกันเท่ากับอัตราหลักประกันขัน7 ตํ(าในข้อ 4
การเรีย กคืน หลัก ทรัพ ย์ท ใ$ี ห้ย ืม /การคืน หลัก ทรัพ ย์ท ยี$ ืม
6.1

ลูกค้าผูใ้ ห้ยืมมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ท(ีให้ยืมได้ทงั7 จํานวน โดยสามารถแจ้งบริษัทฯ ได้ทกุ วันทําการก่อน 16.00 น. โดยแจ้งด้วยตนเองผ่าน
ระบบตามที(บริษัทฯ กําหนดให้เป็ นช่องทางสําหรับลูกค้า หรือแจ้งผ่านผูแ้ นะนําการลงทุน หรือแจ้งด้วยวิธีการอื(นใดตามที(บริษัทฯ กําหนด

6.2

บริษัทฯ มีสทิ ธิคืนหลักทรัพย์ท(ียืมได้ โดยสามารถแจ้งลูกค้าผูใ้ ห้ยืมได้ทกุ วันทําการก่อน 17.00 น. และจะนําส่งเอกสารยืนยันรายการให้ลกู ค้าผู้
ให้ยืม พร้อมส่งมอบหลักทรัพย์คืนเมื(อบริษัทฯ ได้รบั เงินสดหลักประกันคืนเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ :
1.

บริษัทฯ มีสทิ ธิจะคืนหลักทรัพย์ได้ทนั ที หากหลักทรัพย์ทย"ี มื นัน# มีการปิ ดสมุดทะเบียน เพือ" จะได้รบั สิทธิใดๆ ก็ตาม เช่น สิทธิในการรับ
เงินปันผล สิทธิในการจองซือ# หุน้ เพิ"มทุน เป็ นต้น โดยลูกค้าผูใ้ ห้ยมื ไม่ถอื เป็ นการผิดเงือ" นไขการยืม

2.

บริษัทฯ จะดําเนินการส่งคืนหลักทรัพย์เมือ" ได้รบั หลักประกันคืนเรียบร้อยแล้ว

3.

เมื"อผูใ้ ห้ยืมขอเรียกคืนหลักทรัพย์แล้ว สามารถจําหน่ายหลักทรัพย์ดงั กล่าวทีฝ" ากในบัญชีทฝ"ี ากไว้กบั บริษัทฯ ได้ในวันทําการถัดจาก
วันทีแ" จ้งเรียกคืน อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้ยมื จะโอนหลักทรัพย์ทเี" รียกคืนได้เมือ" พ้น 4 วันทําการนับแต่วนั ทีแ" จ้งเรียกคืน
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บัน ทึก แนบท้ายข้อ กําหนดเพิ$ม เติม เกี$ย วกับ การยืม และให้ยืม หลัก ทรัพ ย์
(กรณีล ูก ค้าผู้ย ืม – บัญชีเ ครดิต บาลานซ์)
1. การเปิ ดบัญชี วิธ ีก ารยืม หลัก ทรัพ ย์ ลูกค้าผูย้ ืมแจ้งความประสงค์จะขอยืมหลักทรัพย์จะต้องปฏิบตั ิ ดังนี 7
1.1 เปิ ดบัญชีซือ7 ขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเครดิตบาลานซ์
1.2 ลงนามในใบแสดงความจํานงขอยืมหลักทรัพย์ หรือแสดงความจํานงขอยืมหลักทรัพย์ดว้ ยวิธีอื(นใดตามที(บริษัทฯ กําหนด
2. ระยะเวลาในการยืม หลัก ทรัพ ย์ การยืมหลักทรัพย์จะยืมติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี คู่สญ
ั ญาอาจตกลงให้มีการต่ออายุการให้ยืมและให้สิทธิ
แก่บริษัทฯ ในการถือครองหลักประกันต่อไป หรือต่ออายุสิทธิ การในการถือครองดังกล่าว โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังคูส่ ญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายหนึ(งล่วงหน้าอย่างน้อย [3 (สาม) วันทําการ] ก่อนการสิน7 สุดอายุการให้ยืม ทัง7 นี 7 ในเวลาเดียวกันกับข้อตกลงในการต่ออายุ บริษัทฯ
จะส่งหนังสือยืนยันให้แก่ลกู ค้าโดยไม่ชกั ช้าและให้ถือว่าหลักประกันและหลักทรัพย์ได้มีการส่งมอบแล้ว (เว้นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะมีขอ้ ตกลงเป็ น
อย่างอื(น)
3. ประเภท / มูล ค่าของหลัก ประกัน / ผลตอบแทนของหลัก ประกัน
บริษัทฯ กําหนดประเภทหลักประกันเป็ นเงินสดและหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักประกันจะต้องไม่
มีภาระ คํา7 ประกันหนีส7 ินอื(นหรือภาระผูกพันใดๆ ซึ(งลูกค้าผูย้ ืมจะต้องวางหลักประกันก่อนการยืมในจํานวนไม่ต(าํ กว่าอัตรามาร์จิน7 เริม( ต้น
(Initial Margin) ของมูลค่าหลักทรัพย์ที(ยืมในแต่ละหลักทรัพย์ หรือมีอาํ นาจซือ7 ในบัญชีเครดิตบาลานซ์ไม่ต(าํ กว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที(ยืมแต่
ละหลักทรัพย์ ทัง7 นี 7 สามารถเปลี(ยนแปลงเป็ นอัตราใหม่โดยได้รบั ความยินยอมจากทัง7 สองฝ่ ายเรียบร้อยแล้ว
4. การเรีย กหลัก ประกัน เพิ$ม
4.1 เมื(อหลักประกันลดลงตํ(ากว่ามูลค่าหลักประกันที(ตอ้ งดํารงไว้ (Maintenance Margin Requirement) ลูกค้าผูย้ ืมจะวางหลักประกัน
เพิ(มให้มากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าหลักประกันในข้อ 3 โดย ลูกค้าผูย้ ืมจะส่งหลักประกันให้ผูใ้ ห้ยืมเป็ นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที(หลักประกันลดลงตํ(ากว่ามูลค่าหลักประกันที(ตอ้ งดํารงไว้ของมูลค่าหลักทรัพย์ที(ยืม
4.2 เมื(อหลักประกันลดลงตํ(ากว่ามูลค่าหลักประกันขัน7 ตํ(า(Minimum Margin Requirement) ลูกค้าผูย้ ืมตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิ บงั คับ
หลักประกันเพื(อทําการซือ7 หลักทรัพย์ที(ยืม และลูกค้าผูย้ ืมตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ที(ซือ7 คืนให้แก่บริษัทฯ
5. การคืน หลัก ทรัพ ย์ท ย$ี ืม /การเรีย กคืน หลัก ทรัพ ย์ท ใี$ ห้ยืม
5.1 ผูใ้ ห้ยืมมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที(ให้ยืมได้โดยสามารถแจ้งผูย้ ืมได้ทกุ วันทําการก่อน 17.00 น.
5.2 ลูกค้าผูย้ ืมมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที(ยืมได้ทงั7 จํานวนโดยสามารถแจ้งผูใ้ ห้ยืมได้ทกุ วันทําการก่อน 16.00น.
หมายเหตุ :
1.

บริษัทฯ มีสิทธิจะคืนหลักทรัพย์ได้ทนั ที หากหลักทรัพย์ที"ยืมนัน# มีการปิ ดสมุดทะเบียน เพือ" จะได้รบั สิทธิใดๆ ก็ตาม เช่น
สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการจองซือ# หุน้ เพิม" ทุน เป็ นต้น โดยลูกค้าผูใ้ ห้ยมื ไม่ถอื เป็ นการผิดเงือ" นไขการยืม

2.

บริษัทฯ จะดําเนินการส่งคืนหลักทรัพย์เมือ" ได้รบั หลักประกันคืนเรียบร้อยแล้ว
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-ข้ อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนีจ$ ะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมือ! ลูกค้ าและบริษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนีเ$ ท่านั$น-

1.

2.

3.

ข้อ กําหนดเพิ$ม เติม เกี$ย วกับ การแต่งตัง2 ตัวแทนและ/หรือ นายหน้าซือ2 ขายหลัก ทรัพ ย์ต ่างประเทศ
2
ข้อ ความเบีอ งต้น
1.1 ข้อกําหนดเพิ(มเติมนีท7 าํ ขึน7 เพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้าที( ข้อรับรอง ข้อปฏิบตั ิต่างๆ ที(เป็ นการเฉพาะที(เกี(ยวกับการให้บริการ
เป็ นตัวแทน/นายหน้าซือ7 ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
1.2
ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทน/นายหน้าซือ7 ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศฉบับนี 7 จะใช้บงั คับระหว่างบริษัทฯ และ
ลูกค้าทันที เมื(อ (ก) ลูกค้ามีคาํ สั(งซือ7 ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศมายังบริษัทฯ ไม่วา่ จะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่าน
ทางเจ้าหน้าที(ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลกู ค้าไม่ว่าจะในรู ปแบบที(เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่ก็
ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงื(อนไขในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสาร
ธุรกรรมต่างๆ ที(เกี(ยวข้อง
ทัง7 นี 7 บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทําธุรกรรม หรือการ
ให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื(นใดแล้วแต่ดลุ พินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้
บริษัทฯ รับผิ ดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิ ดจกกการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที(เกิ ดขึน7 โดยการจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผูแ้ ทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิ ดชอบเพียงเท่าที(ความ
เสียหายที(เกิดขึน7 จริง
1.3 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี( ยวกับ การแต่งตั7งตัวแทน/นายหน้า ซื อ7 ขายหลักทรัพย์ต่า งประเทศนี 7 ซึ(งต่อไปจะเรียกว่า “ข้ อ กํา หนด
เพิ$ม เติม เกี$ย วกับ การแต่งตั2งตัว แทน/นายหน้าซือ2 ขายหลัก ทรัพ ย์ต ่างประเทศ” รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้อง เป็ นส่วน
หนึ(งของเอกสารธุรกรรม ตามที(ได้นิยามไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงินที(ลกู ค้าได้ตกลงทํากับ
บริษัทฯ (“ข้อ กําหนดและเงือ$ นไขเกี$ย วกับ การให้บ ริก ารด้านการเงิน ”)
คําจํากัด ความ
2.1 เว้น แต่จะได้มีก ารนิ ย ามไว้เป็ น การเฉพาะในข้อกํา หนดและเงื( อนไขเกี( ย วกับ การให้บ ริก ารด้า นการเงิ น คํา ดังต่อไปนี ใ7 ห้มี
ความหมายตามที(ได้นิยามไว้ดงั ต่อไปนี 7
(ก) “ซือ2 ” ให้หมายความรวมถึง การจองซือ7 หลักทรัพย์หรือการใช้สิทธิจองซือ7 หลักทรัพย์ที(เสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหลักทรัพย์เดิม
ด้วย
(ข) “บัญ ชีซ ือ2 ขายหลัก ทรัพ ย์ต ่างประเทศ” หรือ Global Securities Trading Account หมายถึง บัญชีซือ7 ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศที(ลกู ค้าเปิ ดบัญชีกบั บริษัทฯ ตามข้อ ….Y ไม่วา่ จะเป็ นการซือ7 ขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ตาม
(ค) “วงเงิน จัด สรร” หมายถึง วงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ(งธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมายให้สาํ นักงาน
ก.ล.ต. เป็ นผูจ้ ดั สรรวงเงิน
(ง) “หลัก ทรัพ ย์ต ่างประเทศ” หมายถึง หลักทรัพย์ที(ออกเป็ นเงินตราต่างประเทศ และ/หรือจําหน่ายในต่างประเทศ
การแต่งตัง2
3.1 ลูกค้าตกลงแต่งตัง7 และมอบอํานาจให้บริษัทฯ เป็ นตัวแทนและ/หรือนายหน้าโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้า รวมทัง7 ให้มีอาํ นาจ
แต่งตัง7 ตัวแทนช่วงหรือกระทําการในนามของบริษัทฯ เพื(อลูกค้าสําหรับการดําเนินการใดๆ ที(เกี(ยวกับหลักทรัพย์ตา่ งประเทศใน
ทุกกรณีไม่วา่ ในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ และไม่วา่ จะเป็ นการซือ7 ขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่านเจ้าหน้าที(ของบริษัทฯ
ซึ(งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดแต่เพียง การซือ7 ขาย การจําหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศ
การขอวงเงินจัดสรร การขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยสําหรับการดําเนินการที(เกี(ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ การ
เปิ ดบัญชีซือ7 ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ การเปิ ดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับสถาบัน
การเงินทัง7 ไทยและต่างประเทศ การติดต่อและดําเนินการเกี(ยวกับการแลกเปลี(ยนเงินตรา การทําธุรกรรมเพื(อป้องกันความเสี(ยง
อัตราแลกเปลี(ยน (Currency Hedge) การอื(นใดที(กฎระเบียบที(เกี( ยวข้องกําหนดให้บริษัทฯ ต้องปฏิบตั ิ รวมทัง7 ดูแลเก็บรักษา
ทรัพย์สินหรือสิทธิ ประโยชน์อื(นใดอัน เกี( ยวเนื( องกับ การกระทําหน้าที(ตามข้อกํา หนดและเงื(อนไขเกี( ยวกับการให้บริการด้า น
การเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทน/นายหน้าซือ7 ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี 7 ตลอดจนทําการ
ชําระเงินค่าซือ7 หลักทรัพย์ต่างประเทศ รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ชําระและรับชําระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์
ค่าใช้จา่ ยใดๆ อันเกี(ยวกับการซือ7 ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ การใช้สิทธิใดๆ ของลูกค้า การจําหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การ
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4.

ส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ตา่ งประเทศของลูกค้า การนําหลักทรัพย์ตา่ งประเทศของลูกค้าไปวางเป็ นหลักประกัน รวมตลอด
ถึงทําการจํานําและ/หรือจดแจ้งจํานํา เพื(อเป็ นประกันการชําระหนีท7 กุ ชนิดของลูกค้า การรับและ/หรือการปฏิบตั ิตามคําสั(งของ
ลูกค้าไม่วา่ ด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อกั ษร และคําสั(งอื(นใดที(เกี(ยวข้อง หรือเกี(ยวเนื(องกับการซือ7 ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศใน
บัญชีซือ7 ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศใดๆ ของลูกค้าที(ได้เปิ ดไว้กับบริษัทฯ (ซึ(งแต่ละบัญชีของลูกค้าจะเรียกว่า “บัญชีซือ7 ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ”) ภายในวงเงินจัดสรรและวงเงินการทําธุรกรรม และบริษัทฯ ตกลงรับทําการเป็ นตัวแทนและ/หรือ
นายหน้าในการดําเนินการต่างๆ ข้างต้นให้แก่ลกู ค้า ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื(อนไขที(ระบุไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการ
ให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทน/นายหน้าซือ7 ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศฉบับนี 7 โดย
ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ อาจทํารายการเกี(ยวกับหลักทรัพย์ตา่ งประเทศในบัญชีซือ7 ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของ
ลูกค้าทัง7 ในฐานะตัวการหรือในฐานะตัวแทน และอาจแต่งตัง7 ตัวแทนช่วงเพื(อทําการใดๆ แทนบริษัทฯ โดยให้ตัวแทนช่วงมี
อํานาจเช่นเดียวกันกับบริษัทฯ ตามข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทน/นายหน้าซือ7 ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศฉบับนี 7
3.2 ลูกค้าตกลงให้สตั ยาบันและยอมรับที(จะผูกพันในการใดๆ ที(บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนช่วงได้กระทําไปในฐานะตัวแทน/นายหน้า
ของลูกค้าตามข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทน/
นายหน้าซือ7 ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศฉบับนี 7
เงือ$ นไขเกี$ย วกับ การลงทุน ในต่างประเทศ
4.1 ลูก ค้า จะต้องได้รับ อนุมัติ ก ารลงทุน ในหลัก ทรัพย์ใ นต่า งประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้า พนัก งาน ควบคุมการ
แลกเปลี(ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี(ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานที(เกี(ยวข้อง (หากมี) เป็ นครัง7 คราว และ
ได้รบั การจัดสรรวงเงินเพื(อลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ
ก่อนการเพิ(มการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทัง7 นี 7 ลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าอาจไม่ได้รบั การอนุมตั ิหรือจัดสรรวงเงินจัดสรร
ข้างต้นตามที(ลกู ค้าประสงค์ ลูกค้าตกลงยอมรับผลที(เกิดขึน7 และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจาก
บริษัทฯ ทัง7 สิน7
4.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ประเภทหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที(ลกู ค้าจะลงทุนซือ7 หรือขายผ่านบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที(
สํานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที(มีอาํ นาจประกาศใช้อยูใ่ นขณะทําข้อกําหนดเพิ(มเติม เกี(ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทน/นายหน้าซือ7
ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศนี 7 และ/หรือที(จะได้มีการแก้ไขเพิ(มเติมต่อไปในภายหน้า
4.3 ลูก ค้า รับทราบว่า ลูกค้าสามารถทําการซื อ7 ขายหลัก ทรัพย์ต่างประเทศผ่านบัญชี ซือ7 ขายหลัก ทรัพย์ต่า งประเทศแบบ Cash
Balance ได้เท่านัน7 โดยตกลงที(จะวางเงินกับบริษัทฯ ก่อนส่งคําสั(งซือ7 หลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยเงินที(ลกู ค้าวางไว้กบั บริษัทฯ
เพื(อรอโอนไปต่างประเทศ และเงินของลูกค้าที(อยูใ่ นต่างประเทศ ลูกค้ายอมรับว่าลูกค้าจะไม่ได้รบั ดอกเบีย7 หรือผลประโยชน์อื(น
ใดจากเงินดังกล่าวแต่อย่างใด เว้นแต่บริษัทฯ จะพิจาณาให้ดอกเบีย7 หรือผลประโยชน์อื(นใด ตามที(บริษัทฯ จะแจ้งให้ลกู ค้าทราบ
เป็ นครัง7 คราวไปในอัตราไม่เกินกว่าที(บริษัทฯ ได้รบั จริงหลังหักค่าใช้จา่ ยใดๆ และภาษี ที(บริษัทฯ พึงต้องชําระ
4.4 ลูกค้าตกลงยินยอมมอบอํานาจให้บริษัทฯ แต่งตัง7 สถาบันการเงินในต่างประเทศ และ/หรือผูด้ แู ลรักษาทรัพย์สิน เพื(อประโยชน์
สําหรับการซือ7 ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศและการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าในนามของบริษัทฯ ตามรูปแบบและวิธีการที(
บริษัทฯ เห็นสมควรภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมายที(เกี(ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ซึ(งบริษัทฯ อาจพิจารณา
แต่งตั7งหรือเปลี( ย นแปลงสถาบัน การเงิ น ในต่า งประเทศ และ/หรือ ผู้ดูแ ลรัก ษาทรัพย์สิ น ตามที( บริษั ท ฯ เห็ น สมควรโดยไม่
จําเป็ นต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากลูกค้าก่อน และให้ถือว่าการลงนามในเอกสารธุรกรรมลูกค้าได้ให้ความยินยอมและ
มอบอํานาจให้แก่บริษัท ฯ แต่เพียงผูเ้ ดียวในการใช้ดุล ยพิ นิจคัดเลื อกสถาบันการเงิ นในต่า งประเทศ และ/หรือผูด้ ูแลรักษา
ทรัพย์สิน ลูกค้าตกลง ที(จะเป็ นผูช้ ดใช้ให้กับบริษัทฯ สําหรับค่าธรรมเนียมใดๆ อันเกิดขึน7 รวมถึงค่าใช้จ่ายที(บริษัทฯ ได้ทาํ การ
ชําระไปเพื(อการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ทัง7 นี 7 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่สถาบันการเงินหรือ
ผูด้ แู ลทรัพย์สินดังกล่าวเพื(อประโยชน์ในการลงทุนซือ7 ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศและการดูแลรักษาทรัพย์สิน อนึ(ง บริษัทฯ
ตกลงรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายอันเกิดขึน7 โดยตรงแก่ทรัพย์สินของลูกค้าเฉพาะส่วนที(เกิดมาจากการละเลยการ
ปฏิบตั ิหน้าที(ตามข้อกําหนดข้างต้น
ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่า ทรัพย์สินในต่างประเทศของลูกค้า ลูกค้าอาจจะไม่สามารถมีชื(อเป็ นผูถ้ ื อครองทรัพย์สินหรือ
เจ้าของบัญชีหรืออ้างกรรมสิทธิ‚ ได้โดยตรง โดยใบหุน้ ใบหลักทรัพย์ ชื(อบัญชี และเอกสารต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิ กส์ อาจจะ
ปรากฎในชื(อของและ/หรือถือครองไว้โดยบริษัทฯ หรือตัวแทนหรือคูส่ ญ
ั ญาของบริษัทฯ หรือบุคคลอื(นใด แต่อย่างไรก็ตาม
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บริษัทฯ จะดําเนินการให้มีการจัดเก็บและบันทึกรายการทรัพย์สินในต่างประเทศของลูกค้าภายใต้บญ
ั ชีของบริษัทฯ ในลักษณะ
Omnibus Account เพื( อ ลูก ค้า โดยทรัพ ย์สิ น ดัง กล่ า ว บริ ษั ท ฯ จะทํา การแยกทรัพ ย์สิ น ของลูก ค้า แต่ล ะรายภายในบัญ ชี
Omnibus Account เพื(อลูกค้าดังกล่าว ออกจากทรัพย์สินอื(นๆ ของบริษัทฯ
4.5 ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่าในการลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ ลูกค้าจะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื(อนไขที(
บริษัทฯ กําหนดไว้ในเอกสารคูม่ ือนักลงทุน (Handbook) ที(ปรากฎอยูใ่ นเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ซึ(งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวในการแก้ไขเปลี(ยนแปลงโดยไม่จาํ เป็ นต้องได้รบั ความยินยอมจากลูกค้าก่อน ซึ(งการแก้ไขเปลี(ยนแปลงดังกล่าว บริษัทฯ
อาจดําเนินการแจ้งไปยังที(อยู่ หรือ E-Mail Address ที(ลกู ค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ หรือ บริษัทฯ อาจดําเนินการแจ้งให้แก่ลกู ค้า
ทราบผ่านทางเว็ปไซต์ และลูกค้าตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื(อนไขที(บริษัทฯ ได้แก้ไขเปลี(ยนแปลงไว้ทกุ
ประการ
4.6 ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่า การซือ7 ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจมีความล่าช้าหรือความคลาดเคลื(อนสําหรับการประมวล
หรือแสดงผลการเสนอซือ7 (Bid) หรือราคาเสนอขาย (Offer) คําเสนอซือ7 หรือเสนอขายที(ลกู ค้าได้แสดงเจตนาไว้อาจไม่ได้รบั การ
จับคู่โดยระบบ หรืออาจถูกจับคู่โดยระบบในราคาที(ลกู ค้าได้แสดงเจตนาไว้ ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี(ยงข้างต้นและตกลงว่า
ไม่วา่ กรณีใดๆ ลูกค้าจะรับผิดชอบต่อรายการซือ7 หรือรายการขายที(เกิดขึน7 ตามคําสั(งของลูกค้าทุกประการ
4.7 ลูก ค้า ตกลงยิน ยอมและแต่งตั7งให้บ ริษัท ฯ เป็ น ผู้เลือกใช้บริการการแลกเปลี( ยนเงิ น ตราต่างประเทศ บริก ารการโอนเงินไป
ต่างประเทศหรือการทําสัญญาเพื(อป้องกันความเสี(ยงจากอัตราแลกเปลี(ยนกับธนาคารพาณิ ชย์ที(ได้รบั อนุญาตตามที(บริษัทฯ
เห็ น สมควร โดยไม่ต อ้ งได้รับ การยิ น ยอมจากลูก ค้า เป็ น รายครั7งก่ อ น ลูก ค้า ตกลงที( จะเป็ น ผู้รับ ผิ ด ชอบค่า ธรรมเนี ย มการ
แลกเปลี(ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน การทําสัญญาเพื(อป้องกันความเสี(ยงจากอัตราแลกเปลี(ยนโดยยินยอมให้บริษัทฯ
หักจากเงินที(ลกู ค้าได้นาํ มาวางนัน7 หรือในบัญชีอื(นใดของลูกค้า
4.8 ลูก ค้า ตกลงว่า ในกรณี ที( ลูกค้า ประสงค์ที(จะทําสัญ ญาเพื( อป้องกันความเสี(ยงจากอัตราแลกเปลี(ย นด้วยตนเอง (Currency
Hedge) อันเกี(ยวเนื(องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลูกค้าจะต้องขอความเห็นชอบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อักษร
จากบริษัทฯ ก่อนการดําเนินการดังกล่าวทุกครัง7
4.9 ลูกค้าตกลงว่าเงินของลูกค้าที(อยู่ในต่างประเทศ จะถูกเก็บอยู่ในบัญชีในนามของบริษัทฯ เพื(อลูกค้าโดยเป็ นเงินสกุลเงิ นตรา
ต่างประเทศกับสถาบันการเงินในต่างประเทศหรือผูด้ แู ลรักษาทรัพย์สิน โดยการชําระหนีห7 รือการดําเนินการใดๆ ในบัญชีซือ7 ขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศของลูกค้าให้กระทําโดยใช้เงินตราต่างประเทศที(บริษัทฯ กําหนด ในกรณีที(ลกู ค้ามีเงินตราต่างประเทศที(
วางไว้กบั บริษัทฯ หลายสกุล เนื(องจากการซือ7 ขายหลักทรัพย์ในหลายประเทศ หากเงินตราต่างประเทศสกุลใดไม่เพียงพอต่อการ
ชําระราคาค่าซือ7 หลักทรัพย์ใดๆ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เป็ นผูต้ ดั สินใจเลือกประเภทสกุลเงินที(ลกู ค้ามีอยูเ่ พื(อชําระราคาค่าซือ7
หลักทรัพย์ในต่างประเทศของลูกค้าในสกุลเงินใดๆ ตามที(บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวหรือได้รบั การยินยอมจาก
ลูกค้าก่อน
4.10 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าลูกค้าไม่ได้รบั อนุญาตให้ส่งคําสั(งซือ7 หรือขาย/เสนอซือ7 หรือเสนอขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ประเภท Market Order ทุกประเภทและทุกช่วงเวลา และไม่ได้รบั อนุญาตใช้สิทธิที(จะจองซือ7 หุน้ เพิ(มทุนที(จาํ หน่ายให้แก่ผูถ้ ื อหุน้
เดิมหรือสิทธิ อื(นใดซึ(งลูกค้าจะต้องมีภาระในการชําระเงินสําหรับการใช้สิทธิ ดังกล่าวในขณะที(ลกู ค้ามีเงินสดในบัญชีซือ7 ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศไม่เพียงพอหรือเป็ นผลให้ลกู ค้ามีเงินสดไม่เพียงพอในภายหลัง นอกจากนี 7 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า
ถึงแม้ลกู ค้าจะสามารถส่งคําสั(งหรือใช้สิทธิ ดังกล่าวโดยฝ่ าฝื นข้อกําหนดข้างต้นผ่านระบบซือ7 ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทาง
อินเทอร์เน็ตได้ ก็ไม่เป็ นเหตุที(ลกู ค้าจะถือได้วา่ บริษัทฯ ได้ยินยอมตกลงให้ลกู ค้าสามารถส่งคําสั(งหรือใช้สิทธิดงั กล่าวได้ ซึง( หาก
บริษัทฯ ได้ตรวจพบการฝ่ าฝื นข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที(จะดําเนินการใดๆ โดยไม่จาํ เป็ นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน ซึ(ง
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดแต่เพียงการยกเลิกเพิกถอนคําสั(งใดๆ ของลูกค้า การบังคับขายหลักทรัพย์ใดๆ ของลูกค้า หรือเรียกให้ลกู ค้า
นําเงินสดตามจํานวนที(บริษัทฯ กําหนดมาเพื(อชําระเป็ นค่าซือ7 ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายอื(นใด เป็ นต้น โดยบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิด
ใดๆ ตามกฎหมายหรือต้องรับผิดชอบต่อความสูญหาย เสียหาย หรือผลการขาดทุนใดๆ ต่อลูกค้าไม่วา่ ทางตรงและทางอ้อม
ในกรณีที(ลกู ค้ามีเงินไม่พอที(จะทํารายการซือ7 ขายภายในวันที(กาํ หนด ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ทําการบังคับขาย
หลักทรัพย์ที(ลกู ค้าสั(งซือ7 หรือหลักทรัพย์อื(นใด โดยบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อผลขาดทุนอันเกิดจากการขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ทัง7 นี 7 หากลูกค้าไม่มีหลักทรัพย์คงเหลืออยูใ่ นบัญชีหรือมีไม่เพียงพอ ลูกค้าต้องดําเนินการโอนเงินไปต่างประเทศเพื(อชําระค่าซือ7
ส่วนที(ขาดอยู่ รวมทัง7 ต้องชําระค่าปรับล่าช้า ค่าใช้จา่ ยในการโอนเงิน หรือค่าใช้จา่ ยอื(นๆ ให้บริษัทฯ ทันทีที(ได้รบั แจ้ง
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4.11 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิ ดเผย หรือ รายงานข้อมูลของลูกค้าที(เกี(ยวข้องกับบัญชีซือ7 ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศต่อสํานักงาน
ก.ล.ต.และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื(นที(เกี(ยวข้องไม่ว่าในหรือต่างประเทศ ทัง7 นี 7 ตามที(กฎหมายหรือ
กฎระเบียบที(เกี(ยวข้องกําหนด ซึง( รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดแต่เพียงรายการซือ7 ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ ผลกําไรและขาดทุน การนํา
เงินเข้าและออก เป็ นต้น
4.12 ลูกค้าไม่ได้รบั อนุญาตให้ทาํ การโอนหรือรับโอนเงินหรือหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีซือ7 ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศและบัญชีอื(นของ
ลูกค้าที(เปิ ดไว้ในต่างประเทศ เว้นแต่การโอนหลักทรัพย์ตา่ งประเทศในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื(นและ/
หรือบัญชีหลักทรัพย์ประเภท Private Fund ของลูกค้าที(ได้เปิ ดไว้และ/หรือบริหารจัดการโดยบริษัทฯ หรือโดยบริษัทหลักทรัพย์
อื(นในประเทศไทย หรือเป็ นการรับโอนหลักทรัพย์ห รือเงิน เข้าบัญ ชี ซือ7 ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทัง7 นี 7 ตามกฎเกณฑ์ห รือ
ระเบียบที(เกี(ยวข้องกําหนดและได้รบั อนุญาตจากบริษัทฯ แล้ว
4.13 ลูกค้าขอรับรองว่าลูกค้ามีความประสงค์หลักที(จะทําการลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศเท่านัน7 มิได้มีวตั ถุประสงค์อื(นแอบแฝง
เช่น การเก็งกําไรค่าเงินหรือจากอัตราแลกเปลี(ยนและเป็ นความประสงค์ของตัวลูกค้าเองทัง7 หมด ลูกค้ามิได้กระทําในนามของ
ตนเองเพื(อบุคคลอื(นแต่อย่างใด
4.14 บริษัทฯ จะเก็ บเงินลงทุนที(ลกู ค้าโอนให้แก่บริษัทฯ เงินค่าขาย เงินปั นผล ดอกเบีย7 หรือเงินได้อื(นใด อันเกิ ดจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศไว้ในบัญชีของบริษัทฯ เพื(อลูกค้าในต่างประเทศ ซึ(งบัญชีดงั กล่าวหากไม่มีการเคลื(อนไหวติดต่อกันเกิน
กว่าระยะเวลาที(บริษัทฯ เห็นสมควร ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ โอนเงินของลูกค้าตามจํานวนที(บริษัทฯ เห็นสมควรกลับ
เข้ามาในประเทศไทย โดยลูกค้าตกลงเป็ นผูร้ บั ภาระค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือภาระทางภาษี ที(อาจเกิดขึน7 ทุกประการ
ข้อ ตกลงอื$น ๆ
5.1 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า เงินได้ต่างๆ ที(เกิดจากการซือ7 ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศอาจถูกหัก ณ ที(จ่ายตามกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ที(เกี( ยวข้องในแต่ละประเภท ซึ(งลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าอาจไม่ได้รบั ประโยชน์ฯ จากอนุสัญญาระหว่างประเทศกับ
ประเทศอื(นเพื(อการเว้นการเก็บภาษี ซอ้ นและการป้องกันการเลี(ยงการรัษฎากรในส่วนที(เกี(ยวกับภาษี เก็บจากเงินได้ และลูกค้า
อาจมีภาระทางภาษี รวมทัง7 มีหน้าที(ในการยื(นรายการเกี(ยวกับเงินได้พึงประเมินตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของ
สรรพากร ซึง( ในกรณีที(กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของกรมสรรพากรกําหนดให้บริษัทฯ ต้องดําเนินการหักภาษี ณ ที(จา่ ย
ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ดําเนินการหักภาษี ณ ที(จา่ ยและนําส่งต่อกรมสรรพากร
5.2 ลูกค้ามีความประสงค์ที(จะขอใช้บริการรับข้อมูล รายงาน และเอกสารอื(นใด รวมถึงรายงานการลงทุนประจําเดือน (รวมกัน
เรีย กว่า “รายงาน”) ในรู ป แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ผ่ า นทางจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-mail) สํา หรับ บัญ ชี ซือ7 ขายหลัก ทรัพ ย์
ต่างประเทศ โดยลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ถือว่าการลงนามในเอกสารธุรกรรมเป็ นการแสดงเจตนาเพื(อตกลงและยินยอมเข้า
ผูกพันตามข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการรับรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ตาม
รายละเอียดที(กาํ หนดไว้ในเอกสารธุรกรรมที(ลกู ค้าได้เคยแสดงเจตนาไว้และตามที(ปรากฎในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ทุกประการ
5.3 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า
(1) ลูกค้าจะไม่มีนิติสมั พันธ์โดยตรงกับสถาบันการเงินในต่างประเทศที(เป็ นคูส่ ญ
ั ญากับบริษัทฯ แต่อย่างใด และการซือ7 ขาย
หลักทรัพย์ หรือธุรกรรมใดๆ ภายใต้บญ
ั ชีซือ7 ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศจะดําเนินการผ่านทางบริษัทฯ เท่านัน7
(2) ลูกค้าจะไม่สามารถติดต่อสื(อสารใดๆ ทัง7 ทางตรงและทางอ้อมกับสถาบันการเงินต่างประเทศในนามของบริษัทฯ ใน
ฐานะตัวแทนของลูกค้าได้ และ
(3) ลูกค้าจะต้องไม่ใช้ระบบซือ7 ขายที(ให้บริการโดยบริษัทฯ หรือกระทําการใดๆ อันเป็ นผลให้สถาบันการเงินต่างประเทศ
จะต้องมีหน้าที(และความรับผิดชอบต่อบุคคลที(สาม
5.4 ลูกค้าตกลงยินยอมที(จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื(อนไขเพื(อการลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศตามที(บริษัทฯ คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน, ก.ล.ต., สํานักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที(มีอาํ นาจ ประกาศใช้อยูใ่ นขณะทําสัญญานี 7 และ/
หรือที(จะได้มีการแก้ไขเพิ(มเติมต่อไปในภายหน้า
การส่งมอบและการชําระเงิน
6.1 ลูกค้าตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ให้บริษัทฯ เพื(อการส่งมอบหลักทรัพย์ที(ขาย และลูกค้าตกลงชําระเงินแก่บริษัทฯ เพื(อการชําระเงิน
ค่าหลักทรัพย์ที(ซือ7 หรือยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินจากบัญชีของบริษัทเพื(อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติกบั บริษัท
(ตามแต่กรณี ) เต็มตามจํานวนที(ลูกค้าจะต้องชําระเพื(อการชําระเงินค่าหลักทรัพย์ที(ซือ7 หรือนําหลักทรัพย์จากบัญชีซือ7 ขาย
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6.2
(ก)

(ข)

หลักทรัพย์ของลูกค้าไปส่งมอบในกรณีที(ลกู ค้าสั(งขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว เพื(อให้บริษัทฯ สามารถทําการส่งมอบหลักทรัพย์และ
ชําระเงินค่าซือ7 หลักทรัพย์ได้ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยลูกค้าตกลงรับทราบว่าการดําเนิ นการ
ดังกล่า วจะเป็ น ไปตามข้อกําหนดระยะเวลา และเงื( อนไขที( บ ริษั ท ฯ กํา หนด และบริษั ทฯ จะไม่ด าํ เนิ น การชํา ระค่า ซื อ7 ขาย
หลักทรัพย์เป็ นบางส่วน (Partial Settlement)
ในกรณีที(ลกู ค้าไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์มาส่งมอบให้แก่บริษัทฯ เพื(อการส่งมอบหลักทรัพย์เมื(อมีการขายหลักทรัพย์ หรือไม่
สามารถชําระเงินสําหรับหลักทรัพย์ที(ซือ7 ตามหลักเกณฑ์ที(กาํ หนด บริษัทฯ มีสิทธิดาํ เนินการดังต่อไปนี 7
ในกรณีของการขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิดาํ เนินการซือ7 หลักทรัพย์เพื(อการส่งมอบตามราคาที(บริษัทฯ เห็นสมควร และเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการดังกล่าวจากบัญชีของบริษัทเพื(อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติ
กับบริษัท (ตามแต่กรณี) แล้วดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์เพื(อปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของลูกค้า และนําเงินที(ได้รบั มานัน7 เครดิต
เข้าในบัญชีของบริษัทเพื(อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติกบั บริษัท (ตามแต่กรณี) หรือบริษัทฯ อาจดําเนินการยืม
หลักทรัพย์ในนามของลูกค้าเพื(อส่งมอบและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที(เกิดขึน7 เนื(องจากการยืมหลักทรัพย์หรือการ
จัดหาหลักประกัน หรือบริษัทฯ อาจดําเนิ นการยืมหลักทรัพย์ใดๆ ในบัญชีซือ7 ขายหลักทรัพย์ ทัง7 นี ใ7 นการดําเนินการดังกล่าว
บริษัทฯ มีสิทธิดาํ เนินการได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งหรือบอกกล่าวให้ลกู ค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจากลูกค้า หรือ
ในกรณีของการซือ7 หลักทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิ ยอมรับการส่งมอบหลักทรัพย์ และเรียกเก็บเงินจากบัญชีของบริษัทฯ เพื(อลูกค้า
หรือบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติกบั บริษัทฯ (ตามแต่กรณี) เต็มตามจํานวนที(ลกู ค้าจะต้องชําระสําหรับค่าใช้จา่ ยใดๆ อัน
เนื(องมาจากหลักทรัพย์ที(ลกู ค้าซือ7 ไว้ โดยบริษัทฯ อาจดําเนินการขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวในราคาที(บริษัทฯ เห็นสมควร และนํา
เงินที(ได้รบั เครดิตเข้าในบัญชีของบริษัทฯ เพื(อลูกค้า หรือบัญชีธนาคารเพื(อตัดบัญชีอตั โนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) ทัง7 นีใ7 น
การดําเนินการดังกล่าวบริษัทฯ มีสิทธิ ดาํ เนินการได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งหรือบอกกล่าวให้ลกู ค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจาก
ลูกค้า
ในกรณีดงั กล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็ นกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ จะเรียกเก็บจากบัญชีของบริษัทเพื(อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพื(อตัด
บัญชีอตั โนมัติกบั บริษัทฯ (ตามแต่กรณี) และสําหรับจํานวนเงินที(ลกู ค้ายังค้างชําระอยูน่ นั7 จะถือว่าเป็ นหนีท7 ี(ถึงกําหนดชําระแล้ว
ในวันนัน7 ซึง( ลูกค้าต้องชําระค่าปรับตามอัตราที(ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด และดอกเบีย7 แก่บริษัทฯ ตามอัตราดอกเบีย7 ที(บริษัทฯ ได้
กําหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป โดยบริษัทฯ จะคํานวณดอกเบีย7 ไปจนกว่าบริษัทฯ จะได้รบั ชําระหนีค7 รบถ้วนแล้ว
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รายงานการเปิ ดเผยข้อ มูล ความเสี$ย งเกี$ย วกับ การลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์ต ่างประเทศ 1
การลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศมีความเสี(ยง ลูกค้าอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่วา่ ทัง7 หมดหรือบางส่วนได้ ดังนัน7 ก่อนการตัดสินใจลงทุน
ลูกค้าควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในรายงานการฉบับนีอ7 ย่างรอบคอบ ซึ(งรายงานฉบับนีแ7 สดงถึงความเสี(ยงที(สาํ คัญซึ(งอาจส่งผลกระทบ
ต่อการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนีม7 ิได้แสดงถึงความเสี(ยงทัง7 หมดที(เกี(ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ แต่
แสดงถึงปั จจัยหรือความเสี(ยงที(สาํ คัญบางประการที(เกี(ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ ดังนัน7 จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี(ยงอื(นที(
ไม่อาจทราบได้ในขณะนีห7 รือเป็ นความเสี(ยงที(พิจารณาในขณะนีว7 า่ ไม่เป็ นสาระสําคัญ ซึง( อาจกลายเป็ นปั จจัยหรือความเสี(ยงที(มีความสําคัญใน
อนาคตได้
รายงานฉบับนีม7 ิใช่เอกสารที(ให้คาํ แนะนําในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี โดยลูกค้าควรปรึกษาที(ปรึกษาในด้านต่างๆ ที(เกี(ยวกับ
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนัน7 ลูกค้าไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศเว้นแต่ลกู ค้าได้มีความเข้าใจถึงความเสี(ยงที(เกี(ยวข้อง
กับการลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศอย่างถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศดังกล่าวนัน7 เหมาะสมกับตน
 ความเสี$ย งทั$ว ไปในการลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์ ลูกค้าในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี(ยงที(จะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทัง7 หมดหรือ
บางส่วนได้ ทัง7 นี 7 อาจมีเหตุการณ์ที(คาดไม่ถึง ซึง( รวมถึงการดําเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทัง7
ภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที(เป็ นเหตุสดุ วิสยั อื(นๆ และเหตุการณ์ที(ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม จราจล
ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็ นต้น ซึ(งเหตุการณ์ดงั กล่าวอาจทําให้เกิดความผันผวนอย่างรุ นแรงต่อตลาดและ
ราคาของหลักทรัพย์ได้
 ความเสี$ย งที$เ กี$ย วข้อ งกับ ภาวะตลาดและความผัน ผวนของราคา หลักทรัพย์ต่างประเทศที(ลกู ค้าจะเข้าลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ที(ทาํ
การซือ7 ขายหรือจดทะเบียนอยู่ในประเทศที(อาจมีสภาวะทางการเมืองเศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที(แตกต่างจากของประเทศไทย
อย่างมีนยั สําคัญ นอกจากนี 7 ตลาดหลักทรัพย์ที(หลักทรัพย์ตา่ งประเทศมีการซือ7 ขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ดลุ ยพินิจระงับการซือ7
ขายหลักทรัพย์เป็ นครัง7 คราว ดังนัน7 การเปลี(ยนแปลง หรือความผันผวน หรือภาวะตกตํ(าหรือการเกิดขึน7 ของเหตุการณ์ดงั กล่าวอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อปริมาณการซือ7 ขายและราคาของหลักทรัพย์ได้นอกเหนือจากปั จจัยดังกล่าวข้างต้นซึง( เป็ นปั จจัยภายในแล้ว ปริมาณ
การซือ7 ขายและราคาของหลักทรัพย์อาจได้รบั ผลกระทบจากปั จจัยอื(นซึ(งอาจเป็ นปั จจัยที(เกี( ยวข้องกับหลักทรัพย์เอง หรืออาจเกิดจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและ/หรือทางการเงินของโลกหรือของภูมิภาค เป็ นต้น ซึ(งการเปลี(ยนแปลงของ
ปั จจัยเหล่านีอ7 าจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซือ7 ขายและราคาของหลักทรัพย์ได้
 ความเสี$ย งทีเ$ กี$ย วกับ ระบบการชําระราคาและส่งมอบหลัก ทรัพ ย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศจะเกี(ยวข้องกับการส่งคําสั(ง
ซือ7 ขาย การส่งมอบ และการชําระราคาในตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ ซึง( กฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที(
มีการทําธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกัน ซึง( ลูกค้าอาจไม่ได้รบั ความคุม้ ครองในบางประการเหมือนการทําธุรกรรมโดยลูกค้าของประเทศ
ดังกล่าว
โดยที(ระบบการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ดงั กล่าวอาจมีการพัฒนาที(ดอ้ ยกว่าหรือมีมาตรฐานที(ต(าํ กว่า และใน
บางกรณีอาจมีความน่าเชื(อถือน้อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที(เกี(ยวข้องกับการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจสูงกว่า
ค่าธรรมเนี ยมที(ต อ้ งชํา ระในประเทศไทยหรือสูงกว่าที(ลูกค้าได้คาดหมายไว้ นอกจากนี 7 เนื( องจากระบบการชําระราคาและส่ ง มอบ
หลักทรัพย์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศมิได้
เชื(อมโยงกันหรือมีการประสานงานกันอย่างเป็ นระบบ จึงอาจส่งผลให้กระบวนการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจใช้เวลานานกว่า
ที(คาดหมายไว้ ซึ(งปั จจัยดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดความเสี(ยงในการลงทุนที(เพิ(มมากขึน7 ซึ(งรวมถึงความเสี(ยงต่อการทุจริต การไม่
สามารถส่งมอบหลักทรัพย์หรือความสับสนในเงื(อนไขและกระบวนการในชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ตลาดจนการชําระคืนเงินทุน
และปั จจัยอื(นๆ ที(อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าช้า และเพิ(มค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการและค่าใช้จ่ายทาง
กฎหมาย
 ความเสี$ย งทีเ$ กี$ย วกับ กฎหมายหรือ ระเบีย บทีใ$ ช้บ ังคับ เนื(องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศเป็ นการลงทุนในหลักทรัพย์ของ
บริษัทที(มีถิ(นที(อยูห่ รือมีสาํ นักงาน ทรัพย์สิน บุคลากร และผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศ ซึง( อยูภ่ ายใต้กฎหมายหรือระเบียบที(แตกต่างกัน
การลงทุนในประเทศต่างๆ หรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจํากัดหรือถูกควบคุมในระดับที(แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที(ใช้บงั คับในแต่ละประเทศนัน7 ซึ(งข้อจํากัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึง การต้องได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือ
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จากบุคคลอื(นใดก่อนการลงทุน ข้อจํากัดการลงทุนของผูล้ งทุนต่างชาติในธุรกิจบางประเภทการขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื(อนํา
เงินได้จากการลงทุนหรือเงินทุนหรือเงินที(ผูล้ งทุนต่างชาติได้รบั จากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศออกนอกประเทศดังกล่าว หรือการ
จัดเก็บภาษี ที(เกี(ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของผูล้ งทุนต่างชาติ นอกจากนี 7 กฎหมายและระเบียบในประเทศเหล่านัน7 อาจมีความ
ไม่ชดั เจน และอาจขึน7 อยูก่ บั การตีความของเจ้าหน้าที(ที(เกี(ยวข้องในประเทศดังกล่าว ซึง( อาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านัน7 ในทาง
ที(ไม่เป็ นคุณต่อผูล้ งทุน อีกทัง7 ประเทศต่างๆ ดังกล่าวอาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็ นครัง7 คราว ซึง( ทําให้เกิดความไม่แน่นอน
ในเรือ( งของขอบเขตและเนือ7 หาของกฎหมายหรือระเบียบที(ออกมาใหม่ ซึง( ปั จจัยเหล่านีอ7 าจส่งผลกระทบในทางลบต่อการลงทุน
นอกเหนื อจากข้อจํากัดและการควบคุมตามที( ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุม้ ครองสิทธิ ของผูล้ งทุนในฐานะผู้ถื อ
หลักทรัพย์ไว้อย่างจํากัดหรือน้อยมาก ซึ(งรวมถึงสิทธิ ในการฟ้องร้องดําเนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามคําพิพากษา นอกจากนี 7
ความมีประสิทธิ ภาพของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไป ซึ(งอาจทําให้ลกู ค้าประสบปั ญหาในการ
ดําเนิ นการฟ้องร้องในชัน7 ศาลในประเทศนั7นๆ อีกทัง7 ในกรณี ที(ลูกค้าได้รบั คําพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึ(ง แต่ลูกค้าอาจต้อง
ดําเนินการให้มีการบังคับตามคําพิพากษาดังกล่าวในประเทศที(ลกู ค้าได้ทาํ การลงทุนก็มิได้มีหลักประกันใดๆ ว่า ศาลของประเทศนัน7 ๆ
จะดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาที(ได้รบั
ความเสี$ย งเกี$ย วกับ การดูแ ลรัก ษาทรัพ ย์ส ิน ของลูก ค้า ทรัพย์สินของลูกค้าที(ได้รบั หรือฝากไว้ หรืออยู่ภายใต้การเก็บรักษาของผู้
ประกอบธุรกิจต่างประเทศ หรือผูร้ บั ฝากทรัพย์สินต่างประเทศ จะอยู่ภายใต้การคุม้ ครอง และการจัดการตามกระบวนการล้มละลายที(
บัญญัติตามกฎหมายต่างประเทศรวมถึงหลักเกณฑ์อื(นที(เกี(ยวข้องที(ออกโดยหน่วยงานกํากับดูแลของต่างประเทศนัน7 ซึ(งอาจแตกต่าง
จากที(กาํ หนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. X•…• พระราชบัญญัติสญ
ั ญาซือ7 ขายล่วงหน้า พ.ศ. X•†Š
พระราชบัญญัติลม้ ละลาย พ.ศ. X†h… และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื(นที(เกี(ยวข้องของประเทศไทย ดังนัน7 หากเกิดกรณีที(มีเหตุการณ์ใด
ที( ส่งผลกระทบต่อการคุม้ ครองทรัพย์สิน ของลูก ค้า หรือในกรณี ที( ลูก ค้าต้องการจะเรียกร้องทรัพย์สิน ของลูก ค้า ที(เก็ บหรือรักษาใน
ต่างประเทศคืนหรือโอนไปยังบุคคลอื(น หรือกรณีที(ผปู้ ระกอบธุรกิจต่างประเทศหรือผูร้ บั ฝากทรัพย์สินต่างประเทศนัน7 ประสบปั ญหาทาง
การเงินจนถึงขัน7 ล้มละลาย ลูกค้าอาจมีความเสี(ยงในเรือ( งขัน7 ตอน ระยะเวลา และต้นทุนในการดําเนินการ หรืออาจได้รบั คืนไม่ครบถ้วน
ตามประเภท จํานวน หรือมูลค่าของทรัพย์สินที(ลูกค้าได้รบั หรือฝากไว้ในต่างประเทศนัน7 ลูกค้าจึงควรทําความเข้าใจในหลักเกณฑ์ที(
กําหนด และอาจขอให้ผูป้ ระกอบธุรกิจอธิ บายหรือให้ขอ้ มูลเพิ(มเติมเกี(ยวกับกระบวนการในการจัดการและความเสี(ยงในเรื(องดังกล่าว
เพิ(มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน
ความเสี$ย งที$เ กี$ย วกับ สภาพคล่อ งของหลัก ทรัพ ย์ แม้ว่าลูกค้าจะลงทุนในหลักทรัพย์ที(ได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่
ตลาดหลักทรัพย์ในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่อง นอกจากนี 7 สภาพคล่องของหลักทรัพย์อาจขึน7 อยู่กับปั จจัยอื(น
เช่น ลักษณะของหลักทรัพย์ รวมทัง7 ปั จจัยภายใน และ/หรือปั จจัยภายนอกของประเทศที(ตลาดหลักทรัพย์นัน7 ตัง7 อยู่ ดังนัน7 สภาพคล่องที(
มีอยู่นอ้ ยอาจลดความสามารถของลูกค้าในการซือ7 หรือขายหลักทรัพย์นัน7 หรืออาจทําให้การซือ7 หรือขายหลักทรัพย์ในราคาที(ตอ้ งการ
หรือที(น่าพอใจ หรือในจํานวนที(ลกู ค้าต้องการเป็ นไปได้ยาก
ความเสี$ ย งที$เ กี$ ย วกั บ อั ต ราแ ลกเปลี$ ย น เนื( องจากการลงทุนในหลัก ทรัพย์ต่างประเทศมี การชํา ระเงิ นเป็ น เงิ นตราต่างประเทศ
ผลตอบแทนที(ได้รบั จากการลงทุนอาจได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญจากความเสี(ยงที(เกิดจากอัตราแลกเปลี(ยน โดยลูกค้าอาจมีความ
เสี(ยงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี(ยนแปลงมูลค่าเมื(อเทียบกับมูลค่าของเงินบาท ซึ(งเหตุการณ์ดงั กล่าวอาจเกิด
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ(ง หรืออาจเกิดขึน7 อย่างถาวร นอกจากนี 7 หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใดๆ ที(ลกู ค้าได้ลงทุน
ไป ลูกค้าอาจได้รบั ความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว
ความเสี$ย งทีเ$ กี$ย วกับ ความน่าเชื$อ ถือ ของคู่ส ัญญา ลูกค้าอาจมีความเสี(ยงที(เกี(ยวข้องกับความน่าเชื(อถือของคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(ง ซึง(
รวมถึงผูอ้ อกหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที(ลกู ค้าได้ลงทุนไว้ (ไม่วา่ จะเป็ นการลงทุนในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม) โดยลูกค้าอาจมีความ
เสี(ยงที(อาจสูญเงินที(ลงทุนไม่ว่าทัง7 หมดหรือบางส่วน ในกรณีที(ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ(งหรือผูอ้ อกหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็ น
บุคคลล้มละลาย หรือมีหนีส7 ินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถหรือไม่พร้อมที(จะชําระหนีห7 รือปฏิบตั ิตามหน้าที(ของตน รวมถึงหน้าที(ในการชําระ
เงินคืนทุนหรือหน้าที(ในการไถ่ถอนหลักทรัพย์ที(ลกู ค้าได้ลงทุนไว้
ความเสี$ย งที$เ กี$ย วกับ การลงทุน ของลูก ค้าเอง การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์เป็ นการตัดสินใจของลูกค้าเอง บริษัทฯ มิได้
ดําเนินการในฐานะเป็ นที(ปรึกษาหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ของลูกค้าในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าได้ยืนยันต่อ
บริษัทว่า ลูกค้าได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทัง7 หมดที(เกี(ยวกับสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการ
ของผูอ้ อกหลักทรัพย์ ที(ลกู ค้าจะทําการลงทุน ตลอดจนปั จจัยอื(นๆ ที(เกี(ยวข้องกับการลงทุน เช่น สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย
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และระเบียบต่างๆ ของประเทศที(เกี(ยวข้องเป็ นอย่างดีแล้ว ดังนัน7 ลูกค้าจึงต้องรับเอาความเสี(ยงทัง7 ปวงจากการลงทุนเอง และบริษัทฯ ไม่
มีหน้าที(ในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ลกู ค้า อีกทัง7 ไม่มีความรับผิดชอบและไม่ตอ้ งรับผิดใดๆ ในความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย
ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จา่ ยใดๆ ที(เกิดขึน7 จากการลงทุนดังกล่าว
ความเสี$ย งอื$น ๆ ในการซื2อ ขายด้ว ยระบบคอมพิว เตอร์ ในการซือ7 ขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อาจมีความเสี(ยงเกี(ยวกับการหยุด
ทํางานโดยระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ผลดังกล่าวอาจทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถทําตามคําสั(งของลูกค้าได้
เป็ นบางส่วนหรือทัง7 หมด

รายงานฉบับ นี ม7 ิ ไ ด้ก ล่า วถึ งความเสี( ย งทุก รายการ หรือประเด็ น สํา คัญ อื( น นอกเหนื อ จากความเสี( ย งจากการลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์
ต่างประเทศ ในการพิจารณาความเสี(ยง ลูกค้าควรเข้าทําธุรกรรมต่อเมื(อมีความเข้าใจเกี(ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผลผูกพัน
ทางกฎหมายอันเกิดจากการลงทุน และระดับความเสี(ยงที(อาจได้รบั การลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศอาจเป็ นการลงทุนที(ไม่เหมาะสมกับผู้
ลงทุน บางกลุ่ม ลูก ค้า ควรพิ จารณาอย่างระมัดระวังว่าเป็ น การลงทุน ที(เหมาะสมกับตนหรือไม่ โดยพิ จารณาจากประสบการณ์การลงทุน
วัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะการเงิน และสถานการณ์อื(นๆ ที(อาจเกี(ยวข้อง
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-ข้ อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนีจ$ ะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมือ! ลูกค้ าและบริษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนีเ$ ท่านั$นข้อ กําหนดเพิ$ม เติม เกี$ย วกับ การลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์ท จ$ี ะออกและเสนอขายโดยบริษัท หลัก ทรัพ ย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
1. ข้อ ความเบือ2 งต้น
1.1 ข้อกําหนดเพิ(มเติมนีท7 าํ ขึน7 เพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้าที( ข้อรับรอง ข้อปฏิบตั ิต่างๆ ที(เป็ นการเฉพาะที(เกี(ยวกับการให้บริการ
การลงทุนในหลักทรัพย์ที(จะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
1.2 ข้อ กําหนดเพิ$ม เติม เกี$ย วกับ การลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์ท จ$ี ะออกและเสนอขายโดยบริษัท หลัก ทรัพ ย์ หยวนต้า (ประเทศ
ไทย) จํากัด ฉบับ นี2 จะใช้บ ังคับ ระหว่างบริษัท ฯ และลูก ค้าทัน ที เมื$อ (ก) ลูก ค้าแสดงความประสงค์ท จ$ี ะซือ2 หลัก ทรัพ ย์
ที$จ ะออกและเสนอขายโดยบริษัท ฯ มายังบริษัท ฯ ไม่ว่าจะด้ว ยวิธ ีท างโทรศัพ ท ์ อิน เทอร์เ น็ต หรือ ผ่านทางเจ้าหน้าที$
ของบริษัท ฯ และ (ข) บริษัท ฯตอบรับ การให้บ ริก ารแก่ล ูก ค้า ไม่ว่าจะในรู ป แบบทีเ$ ป็ นลายลัก ษณ์อ ัก ษรหรือ ไม่ก ็ต าม
โดยลูก ค้ายอมรับ และตกลงผูก พัน ตามเงื$อ นไขในข้อ กําหนด และเงื$อ นไขเกี$ย วกับ การให้บ ริก ารด้านการเงิน และ
เอกสารธุร กรรมต่างๆ ทีเ$ กี$ย วข้อ ง
ทั2ง นี2 บริษัท ฯ มีส ิท ธิ ใ นการปฏิเ สธการให้บ ริก าร หากบริษัท ฯ พบว่าลูก ค้าไม่ม ีค วามเหมาะสมเพีย งพอในการทํา
ธุ ร กรรมหรือ การให้บ ริก ารของบริษัท ฯ อาจขัด หรือ แย้งต่อ กฏหมาย หรือ ด้ว ยเหตุอ $ืน ใดแล้ว แต่ด ุล พิน ิจ ของบริษัท ฯ
โดยลูก ค้าไม่ม ีส ิท ธิเ รีย กร้อ งให้บ ริษัท ฯ รับ ผิด ชอบต่อ ความเสีย หายใดๆ อัน เกิด จากการปฏิเ สธการให้บ ริก ารของ
บริษัท ฯ เว้น แต่ก รณีท เี$ กิด ขึน2 โดยการจงใจหรือ ประมาทเลิน เล่อ ของบริษัท ฯ กรรมการ พนัก งาน ตัวแทนหรือ ผู้แ ทน
ของบริษัท ฯ โดยบริษัท ฯ จะรับ ผิด ชอบเพีย งเท่าทีค$ วามเสีย หายทีเ$ กิด ขึน2 จริง
1.3 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที(จะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด นี 7
ซึ(งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อ กําหนดเพิ$ม เติม เกี$ย วกับ การลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์ท ี$จ ะออกและเสนอขายโดยบริษัท ฯ” รวมถึง
เอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้อง เป็ นส่วนหนึ(งของเอกสารธุรกรรม ตามที(ได้นิยามไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้าน
การเงินที(ลกู ค้าได้ตกลงทํากับบริษัทฯ (“ข้อ กําหนดและเงือ$ นไขเกี$ย วกับ การให้บ ริก ารด้านการเงิน ”)
2. คําจํากัด ความ
2.1 เว้น แต่จะได้มีก ารนิ ย ามไว้เป็ น การเฉพาะในข้อกํา หนดและเงื( อนไขเกี( ย วกับ การให้บ ริก ารด้า นการเงิ น คํา ดังต่อไปนี ใ7 ห้มี
ความหมายตามที(ได้นิยามไว้ดงั ต่อไปนี 7
(ก) “ซือ2 ” ให้หมายความรวมถึง การจองซือ7 หลักทรัพย์ดว้ ย
(ข) “หลัก ทรัพ ย์” หมายถึง หุน้ กู้ หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ หรือหลักทรัพย์อื(นใดที(จะออกและเสนอขายโดย
บริษัทฯ
(ค) “วัน ที$ท าํ การตกลงซื2อ ขายหลัก ทรัพ ย์” หมายถึง วันที(ลกู ค้าตกลงรายละเอียดเกี(ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตาม
ข้อ 3.2
3. ข้อ ตกลง
3.1 ลูกค้าและบริษัทฯ จะทําการตกลงเกี(ยวกับรายละเอียดของหลักทรัพย์ (เช่น ชนิด ประเภท จํานวน และราคาของหลักทรัพย์) แต่
ละครัง7 ก่อนที(จะจองซือ7 หรือซือ7 หลักทรัพย์กบั บริษัทฯ โดยอาจตกลงด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษร
3.2 ภายหลังจากที(ลกู ค้าได้ตกลงเกี(ยวกับรายละเอียดของหลักทรัพย์กับบริษัทฯ (“วัน ที$ท าํ การตกลงซือ2 ขายหลัก ทรัพ ย์”) ไม่ว่า
โดยทางวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษร ลูกค้าตกลงที(จะไม่ยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี(ยนแปลงคําสั(งของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ
และตกลงผูกพันตามคําสั(งของลูกค้าทุกประการ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากบริษัทฯ โดยลูกค้าตกลงที(จะลงนามและนําส่ง
ใบจองซือ7 หลักทรัพย์และชําระเงินค่าจองซือ7 หลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ตามจํานวนหลักทรัพย์ที(ลกู ค้าได้รบั การจัดสรรเต็มจํานวน
ตามวิ ธี ก ารและระยะเวลาที( ก าํ หนดไว้ในใบจองซื อ7 หลัก ทรัพย์หรือหนังสือชี ช7 วนสํา หรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
(ตามแต่กรณี)
3.3 ลูกค้าตกลงว่า ใบยืนยันการซือ7 ขายหลักทรัพย์ซึ(งออกในวันทําการถัดจากวันที(ทาํ การตกลงซือ7 ขายหลักทรัพย์โดยบริษัทฯ ให้ถือ
ว่าเป็ นหลักฐานที(เชื(อถือได้ถึงการตกลงซือ7 ขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ทัง7 นี 7 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธหรือ
ยกเลิกการจองซือ7 ของผูจ้ องซือ7 หลักทรัพย์รายใดๆ ที(ดาํ เนินการไม่ครบถ้วนตามข้อกําหนดและเงื(อนไขในการจองซือ7 หลักทรัพย์ที(
กําหนดไว้โดยบริษัทฯ (ซึ(งรวมถึง ข้อกําหนดและเงื(อนไขที(ระบุไว้ในใบจองซือ7 หลักทรัพย์และหนังสือชีช7 วนสําหรับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์)
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3.4

ลูกค้าตกลงและยินยอมว่า บริษัทฯ มีสิทธิหกั กลบลบหนี 7 ยึดถือ โอน หรือใช้ประโยชน์จากเงิน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื(นที(ฝาก
ไว้หรือยึดถือไว้โดยบริษัทฯ เพื(อลูกค้า ไม่ว่าจะเกี(ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการ
ให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที(จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ ฉบับนี 7 หรือ
ข้อกําหนดอื(นใด (ถ้ามี) เพื(อการปฏิบตั ิตามภาระหน้าที(และความผูกพันหรือความรับผิดที(ลกู ค้ามีตอ่ บริษัทฯ ภายใต้ขอ้ กําหนด
และเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที(จะออกและเสนอขาย
โดยบริษัทฯ ฉบับนีห7 รือที(เกิดขึน7 จากการลงทุนในหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ(งรวมถึง การหัก ณ ที(จ่ายบนผลตอบแทนที(ลกู ค้าจะ
ได้รบั หรือได้รบั การลงทุนในหลักทรัพย์ ไม่ว่าในรู ปแบบของดอกเบีย7 ผลประโยชน์ที(ได้รบั จากการโอนหลักทรัพย์ และ/หรือ
ผลประโยชน์ที(ได้รบั จากการลงทุนในหลักทรัพย์ คือ เงินคืนที(เป็ นผลกําไรเมื(อครบอายุหลักทรัพย์ ทัง7 นี 7 บริษัทฯ สามารถยึดถือ
เป็ นหลักประกันอยูภ่ ายใต้บงั คับซึง( สิทธิยดึ หน่วงโดยทั(วไปเพื(อประโยชน์ของบริษัทฯ จนกว่าจะมีการชําระหนีท7 ี(คงค้างแก่บริษัทฯ
ครบถ้วนตามจํานวน ซึ(งเงิน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื(นของลูกค้าที(บริษั ทฯ ยึดถื อไว้ ไม่ว่าจะเป็ นการยึดถื อเพื( อการดูแ ล
ทรัพย์สินหรือเพื(อการอื(นใด
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-ข้ อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนีจ$ ะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมือ! ลูกค้ าและบริษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนีเ$ ท่านั$นข้อ กําหนดเพิ$ม เติม เกี$ย วกับ การแต่งตัง2 ตัวแทนซือ2 ขายหน่วยลงทุน ในกองทุน รวม
ข้อ ความเบือ2 งต้น
1.1 ข้อกําหนดเพิ(มเติมนีท7 าํ ขึน7 เพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้าที( ข้อรับรอง ข้อปฏิบตั ิต่างๆ ที(เป็ นการเฉพาะที(เกี(ยวกับการให้บริการ
เป็ นตัวแทนซือ7 ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
1.2 ข้อ กําหนดเพิ$ม เติม เกี$ย วกับ การแต่งตั2งตัว แทนซือ2 ขายหน่ว ยลงทุน ในกองทุน รวมฉบับ นี2 จะใช้บ ังคับ ระหว่างบริษัท ฯ
และลูก ค้าทัน ที เมื$อ (ก) ลูก ค้ามีค าํ สั$งซือ2 ขายหน่ว ยลงทุน ในกองทุน รวมมายังบริษัท ฯ ไม่ว่าจะด้ว ยวิธ ีท างโทรศัพ ท ์
อิน เทอร์เ น็ต หรือ ผ่านทางเจ้าหน้าที$ข องบริษัท ฯ และ (ข) บริษัท ฯ ตอบรับ การให้บ ริก ารแก่ล ูก ค้า ไม่ว่าจะในรู ป แบบ
ที$เ ป็ นลายลั ก ษณ์อ ั ก ษรหรื อ ไม่ ก ็ ต าม โดยลู ก ค้ า ยอมรั บ และตกลงผู ก พัน ตามเงื$อ นไขในข้ อ กํา หนด และเงื$อ นไข
เกี$ย วกับ การให้บ ริก ารด้านการเงิน และเอกสารธุร กรรมต่างๆ ทีเ$ กี$ย วข้อ ง
ทั2ง นี2 บริษัท ฯ มีส ิท ธิ ใ นการปฏิเ สธการให้บ ริก าร หากบริษัท ฯ พบว่าลูก ค้าไม่ม ีค วามเหมาะสมเพีย งพอในการทํา
ธุ ร กรรมหรือ การให้บ ริก ารของบริษัท ฯ อาจขัด หรือ แย้งต่อ กฏหมาย หรือ ด้ว ยเหตุอ $ืน ใดแล้ว แต่ด ุล พิน ิจ ของบริษัท ฯ
โดยลูก ค้าไม่ม ีส ิท ธิเ รีย กร้อ งให้บ ริษัท ฯ รับ ผิด ชอบต่อ ความเสีย หายใดๆ อัน เกิด จากการปฏิเ สธการให้บ ริก ารของ
บริษัท ฯ เว้น แต่ก รณีท เี$ กิด ขึน2 โดยการจงใจหรือ ประมาทเลิน เล่อ ของบริษัท ฯ กรรมการ พนัก งาน ตัวแทนหรือ ผู้แ ทน
ของบริษัท ฯ โดยบริษัท ฯ จะรับ ผิด ชอบเพีย งเท่าทีค$ วามเสีย หายทีเ$ กิด ขึน2 จริง
1.3 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี( ยวกับการแต่งตัง7 แทนซือ7 ขายหน่วยลงทุนในกองทุน รวมนี 7 ซึ(งต่อไปจะเรียกว่า “ข้ อ กํา หนดเพิ$ ม เติม
เกี$ย วกับ การแต่งตั2งตัว แทนซือ2 ขายหน่ว ยลงทุน ในกองทุน รวม” รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้อง เป็ นส่วนหนึ(งของเอกสาร
ธุ ร กรรม ตามที( ไ ด้นิ ย ามไว้ใ นข้อ กํา หนดและเงื( อ นไขเกี( ย วกั บ การให้บ ริ ก ารด้า นการเงิ น ที( ลูก ค้า ได้ต กลงทํา กั บ บริ ษั ท ฯ
(“ข้อ กําหนดและเงือ$ นไขเกี$ย วกับ การให้บ ริก ารด้านการเงิน ”)
2. คําจํากัด ความ
2.1 เว้น แต่จะได้มีก ารนิ ย ามไว้เป็ น การเฉพาะในข้อกํา หนดและเงื( อนไขเกี( ย วกับ การให้บ ริก ารด้า นการเงิ น คํา ดังต่อไปนี ใ7 ห้มี
ความหมายตามที(ได้นิยามไว้ดงั ต่อไปนี 7
(ก) “หน่วยลงทุน ” หมายถึง หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
(ข) “บริษัท จัด การ” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
(ค) “เอกสารกองทุน รวม” หมายถึง เอกสารกองทุนรวมตามข้อ 3.1
3. การซือ2 ขายหน่วยลงทุน
3.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ก่อนที(ลกู ค้าจะส่งคําสั(งซือ7 ขายคืน และ/หรือสับเปลี(ยนหน่วยลงทุนใดๆ ลูกค้าได้รบั ทราบ อ่านและ
เข้าใจคูม่ ือผูล้ งทุน หนังสือชีช7 วนเสนอโครงการจัดการกองทุนรวม หนังสือชีช7 วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ข้อมูลภาษี หรือเงื(อนไข ภาระ
และประโยชน์ทางภาษี ที(เกี(ยวข้อง และ/หรือเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวกับหรือใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที(บริษัทจัดการที(เกี(ยวข้อง
ได้จดั ทําขึน7 รวมถึงรายละเอียดในใบคําสั(งซือ7 ขายคืน และ/หรือสับเปลี(ยนหน่วยลงทุน (ต่อไปนีจ7 ะรวมเรียกว่า “เอกสารกองทุน
รวม”) เป็ นอย่างดีแล้ว และยอมรับว่าการเพิ(ม/ลดทรัพย์สินของกองทุนรวม การคืนผลประโยนชน์ของกองทุนรวม การส่งมอบ
ทรัพย์สินของกองทุนรวมและการจัดทํา และจัดส่งรายงานต่างๆ ซึ(งเกี(ยวข้องกับหน่วยลงทุน รวมทัง7 กรณีอื(นๆ จะต้องอยูภ่ ายใต้
ข้อกําหนดและเงื(อนไขของเอกสารกองทุนรวมด้วยลูกค้าได้รบั ทราบและเข้าใจคําเตือนและการเปิ ดเผยในเรื(องต่างๆ เช่น ความ
เสี(ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสี(ยงในการลงทุนของกองทุนรวม หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็ นต้น และตกลง
ยินยอมผูกพันตนและปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงื(อนไขของเอกสารกองทุนรวมดังกล่าวทุกประการ
3.2 หลักเกณฑ์และเงื(อนไขในการซือ7 ขายคืน และ/หรือสับเปลี(ยนหน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็ นไปตามที(กาํ หนดไว้ในเอกสารกองทุนรวม
และ/หรือหนังสือชีช7 วนของกองทุนรวมนั7นๆ หากลูกค้าไม่สามารถดําเนินการตามเงื(อนไขหรือหลักเกณฑ์ที(กาํ หนดไว้ในเอกสาร
กองทุนรวม และ/หรือหนังสือชีช7 วนของกองทุนรวม บริษัทฯ สามารถยกเลิกการทําธุรกรรมดังกล่าวได้ทนั ที
3.3 ในการที(บริษัทฯ ซือ7 ขายคืน และ/หรือสับเปลี(ยนหน่วยลงทุนตามคําสั(งของลูกค้า ลูกค้าไม่มีสิทธิยกเลิกคําสั(งซือ7 ขายคืน และ/หรือ
สับเปลี(ยนหน่วยลงทุน เว้นแต่ลกู ค้าจะได้รบั ความยินยอมจากบริษัทฯ
3.4 ลูกค้าตกลงชําระค่าซือ7 หน่วยลงทุนรวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษี มลู ค่าเพิ(ม ภาษี อากรอื(นใด ตลอดจนค่าใช้จา่ ยที(เกี(ยวข้องตามเงื(อนไข
และวิธีการที(บริษัทฯ กําหนด
1.
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3.5 ลูกค้ามีหน้าที(ตรวจสอบธุรกรรมการซือ7 ขายคืน และ/หรือสับเปลี(ยนหน่วยลงทุนใดๆ หากลูกค้าเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถกู ต้อง
ลูกค้าต้องโต้แย้งเป็ นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ภายในเวลาที(กาํ หนด หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านรายการธุรกรรม
ดังกล่าวภายในเวลาที(กาํ หนด บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้ารับรองรายการธุรกรรมดังกล่าวเป็ นรายการที(ถกู ต้องทุกประการ
3.6 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การซือ7 ขายคืน และ/หรือสับเปลี(ยนหน่วยลงทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการหนึ(งๆ อาจ
ไม่สามารถดําเนินการได้ในกรณีที(ลกู ค้าและ/หรือผูท้ ี(มีส่วนเกี(ยวข้องกับลูกค้าจะได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกินกว่าหนึ(งใน
สามของจํานวนหน่วยลงทุนที(จาํ หน่ายได้แล้วทัง7 หมดของกองทุนรวม และ/หรือเกินกว่าสัดส่วนการลงทุนของคนต่างด้าวตามที(
กฎหมายที( เ กี( ย วข้อ งกํา หนด หรื อ เกิ น กว่ า หลั ก เกณฑ์ต ามที( ก ฎหมาย และ/หรื อ ประกาศของ ก.ล.ต.,สํา นั ก งานก.ล.ต.
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน, ตลาดหลักทรัพย์ หรือ กระทรวงพาณิชย์กาํ หนด
4. ข้อ ตกลงเพิ$ม เติม กรณีก ารซือ2 ขายหน่วยลงทุน ภายใต้บ ัญชีซ ือ2 ขายหน่วยลงทุน แบบไม่เ ปิ ดเผยชื$อ (Omnibus Account)
4.1 ลูก ค้า รับ ทราบและตกลงว่า สิ ท ธิ ข องผู้ถื อหน่ ว ยลงทุน ภายใต้บัญ ชี ซือ7 ขายหน่ ว ยลงทุน แบบไม่เปิ ด เผย ชื( อผู้ถื อหน่ ว ยลงทุน
(Omnibus Account) อาจมีสิทธิ แตกต่างจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนทั(วไป เช่น การรับเอกสารกองทุนรวมต่างๆ อาจช้ากว่าการซือ7 ขาย
หน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการโดยตรง เนื( องจากบริษัทฯ จะดําเนิ นการจัดส่งให้แก่ลูกค้าเมื(อบริษัทฯ ได้รบั เอกสารกองทุนรวม
ดังกล่าวจากบริษัทจัดการ
4.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในการทําหน้าที(เป็ นตัวแทนในการซือ7 ขายหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี( ยวกับการแต่งตัง7
ตัวแทนซือ7 ขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ฉบับนี 7 บริษัทฯ มีสิทธิ ได้รบั ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าตอบแทนในการทําหน้าที(
เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการด้วย
4.3 ในกรณีที(ลกู ค้าผิดนัดไม่ชาํ ระหนีใ7 ดๆ ที(มีตอ่ บริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิบงั คับขายหน่วยลงทุนหรือทรัพย์สินอื(นใด
ที(อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ เพื(อนําเงินค่าขายมาชําระหนี 7 หรือหักเงินคงเหลือในบัญชีเพื(อการทําธุรกรรมเพื(อชําระหนีต7 อ่
บริษัทฯ ได้
4.4 ลูก ค้า ตกลงและยิ น ยอมให้บ ริษัท ฯ เปิ ด เผยข้อมูล ลูก ค้าภายใต้บัญชี ซือ7 ขายหน่ วยลงทุน แบบไม่เปิ ดเผยชื( อผูถ้ ื อหน่ ว ยลงทุน
(Omnibus Account) รวมทัง7 ส่งมอบเอกสารหลักฐานที(เกี(ยวข้องกับการทํารายการให้แก่หน่วยงานที(กาํ กับดูแลบริษัทฯ หน่วยงาน
ภาครัฐที(เกี(ยวข้องและบริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที(กฎหมายกําหนดหรือเมื(อมีการร้องขอ
5. การแต่งตัง2 และการมอบอํานาจ
5.1 ลูกค้าตกลงแต่งตัง7 และมอบอํานาจให้บริษัทฯ เป็ นตัวแทนและผูร้ บั มอบอํานาจของลูกค้าในการซือ7 ขายหน่วยลงทุนโดยให้บริษัทฯ
มีอาํ นาจดําเนินการต่างๆ แทนลูกค้าดังต่อไปนี 7
(1)
เปิ ดบัญชี ซือ7 ขายคืน และ/หรือสับเปลี(ยนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
(2)
กระทําการแก้ไขเปลี(ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของลูกค้า
(3)
ลงนามในเอกสารใบคําสั(งซือ7 ขายคื น และ/หรือสับเปลี(ย นหน่ วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื( นใดที(เกี( ย วข้อง รวมถึง
ดําเนินการส่งคําสั(งซือ7 ขายคืน และ/หรือสับเปลี(ยนหน่วยลงทุนใดๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ไม่วา่ จะ
อยูใ่ นรูปแบบของเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื(นใดที(บริษัทจัดการกําหนด
(4)
ดําเนินการเพื(อชําระค่าซือ7 หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
ดําเนินการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ใดๆ ที(ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนเพื(อเข้าบัญชีเงินฝาก
(5)
ธนาคารที(ลกู ค้าได้แจ้งไว้กบั บริษัทฯ หรือตามที(ลกู ค้าได้แจ้งเปลี(ยนแปลง
(6)
รับทราบข้อมูลที(เกี(ยวกับการซือ7 ขายคืน และ/หรือสับเปลี(ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อมูลเกี(ยวกับการถือครองหน่วย
ลงทุนของลูกค้าและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กบั ลูกค้าทราบต่อไป
(7)
ลงนามในเอกสารแจ้งสรุ ปมติผูถ้ ือหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารรายงานต่างๆที(เกี( ยวข้องกับกองทุนรวมภายใต้การ
บริหารจัดการของบริษัทจัดการ
(8)
ติดต่อประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ที(เกี(ยวข้องกับลูกค้า ลงนามรับรองความถูกต้องของสําเนาเอกสารใดๆ ของ
ลูกค้ารวมถึงกระทําการใดๆ อันจําเป็ นเพื(อให้บรรลุวตั ถุประสงค์แห่งข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทนซือ7
ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนี 7 หรือเพื(อให้การดําเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็ นผลสําเร็จสมบูรณ์
มีอาํ นาจในการแต่งตัง7 และมอบอํานาจช่วงให้บคุ คลใดซึง( เป็ นพนักงานของบริษัทฯ เป็ นผูร้ บั มอบอํานาจช่วง (“ตัวแทน
(9)
ช่วง”) เป็ นผูด้ าํ เนินการต่างๆ ตามที(ระบุไว้ในข้อ 4 นีไ7 ด้
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5.2 การใดๆ ที(บริษัทฯ และตัวแทนช่วงได้กระทําภายในกรอบอํานาจที(ลกู ค้าได้ให้ไว้ย่อมถือเสมือนหนึ(งว่าลูกค้าได้กระทําด้วยตนเอง
และลูกค้าขอรับรองและตกลงรับผิดชอบการใดๆ ที(บริษัทฯ และตัวแทนช่วงของลูกค้าได้กระทําภายในกรอบอํานาจที(ได้มอบให้ไว้
ภายใต้ขอบเขตของข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตัง7 ตัวแทนซือ7
ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนี 7
5.3 ลูกค้าและบริษัทฯ ตกลงให้ถือข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการแต่งตัง7
ตัวแทนซือ7 ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนีเ7 ป็ นหนังสือมอบอํานาจของลูกค้าให้บริษัทฯ ดําเนินการต่างๆ ตามที(ระบุไว้ในข้อ 4
นีไ7 ด้ โดยไม่ตอ้ งทําหนังสือมอบอํานาจอีกฉบับหนึ(ง
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-ข้ อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนีจ$ ะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมือ! ลูกค้ าและบริษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนีเ$ ท่านั$นข้อ กําหนดเพิ$ม เติม เกี$ย วกับ การซือ2 ขายตราสารหนี2
1.

ข้อ ความเบีอ2 งต้น
1.1 ข้อกําหนดเพิ(มเติมนีท7 าํ ขึน7 เพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้าที( ข้อรับรอง ข้อปฏิบตั ิตา่ งๆ ที(เป็ นการเฉพาะที(เกี(ยวกับการให้บริการ
การซือ7 ขายตราสารหนี 7
1.2 ข้อ กําหนดเพิ$ม เติม เกี$ย วกับ การซื2อ ขายตราสารหนี2ฉ บับ นี2 จะใช้บ ัง คับ ระหว่างบริษัท ฯ และลูก ค้าทัน ที เมื$อ (ก)
ลูก ค้ามีค าํ สั$งซือ2 ขายหลัก ทรัพ ย์ม ายังบริษัท ฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธ ีท างโทรศัพ ท ์ อิน เทอร์เ น็ต หรือ ผ่านทางเจ้าหน้าที$ข อง
บริษัท ฯ และ (ข) บริษัท ฯ ตอบรับ การให้บ ริก ารแก่ล ูก ค้าไม่ว่าจะในรู ป แบบที$เ ป็ นลายลัก ษณ์อ ัก ษรหรือ ไม่ก ็ ต าม
โดยลูก ค้ายอมรับ และตกลงผูก พัน ตามตามเงื$อ นไขในข้อ กําหนดและเงื$อ นไขเกี$ย วกับ การให้บ ริก ารด้านการเงิน
และเอกสารธุร กรรมต่างๆ ทีเ$ กี$ย วข้อ ง
ทัง2 นี2 บริษัท ฯ มีส ิท ธิใ นการปฏิเ สธการให้บ ริก าร หากบริษัท ฯ พบว่าลูก ค้าไม่ม ีค วามเหมาะสมเพีย งพอในการทํา
ธุ ร กรรม หรื อ การให้บ ริ ก ารของบริ ษั ท ฯ อาจขั ด หรื อ แย้ ง ต่อ กฎหมาย หรื อ ด้ ว ยเหตุ อ $ื น ใดแล้ ว แต่ ด ุ ล พิ น ิ จ ของ
บริษัท ฯ โดยลูก ค้าไม่ม ีส ิท ธิเ รีย กร้อ งให้ บริษัท ฯ รับ ผิด ต่อ ความเสีย หายใดๆ อัน เกิด จากการปฏิเ สธการให้บ ริก าร
ของบริษัท ฯ เว้น แต่ก รณีท เ$ี กิด ขึน2 โดยการจงใจหรือ ประมาทเลิน เล่อ ของบริษัท ฯ กรรมการ พนัก งาน ตัวแทนหรือ
ผู้แ ทนของบริษัท ฯ โดยบริษัท ฯ จะรับ ผิด ชอบเพีย งเท่าทีค$ วามเสีย หายทีเ$ กิด ขึน2 จริง
1.3 ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการซือ7 ขายตราสารหนีน7 ี 7 ซึ(งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อ กําหนดเพิ$ม เติม เกี$ย วกับ การซือ2 ขายตราสาร
หนี”2 รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้อง เป็ นส่วนหนึ(งของเอกสารธุรกรรม ตามที(ได้นิยามไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการ
ให้บริการด้านการเงินที(ลกู ค้าได้ตกลงทํากับบริษัทฯ (“ข้อ กําหนดและเงือ$ นไขเกี$ย วกับ การให้บ ริก ารด้านการเงิน ”)

2.

คําจํากัด ความ
2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิ ยามไว้เป็ นการเฉพาะในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี( ยวกับการให้บริการด้านการเงิน คําดังต่อไปนี ใ7 ห้มี
ความหมายตามที(ได้นิยามไว้ดงั ต่อไปนี 7
(ก) “ซือ2 ” ให้หมายความรวมถึง การจองซือ7 หลักทรัพย์ดว้ ย
(ข) “ตราสารหนี”2 หมายถึง ตั‡วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตราสารพาณิชย์ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรกองทุนเพื(อการฟื 7 นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หุน้ กู้ (หมายรวมถึง หุน้ กูแ้ ปลง
สภาพ) หุน้ กูร้ ะยะสัน7 ตั‡วเงิน (หมายรวมถึง ตั‡วแลกเงิน) และตราสารหนีอ7 ื(นใดตามที(กฎหมายที(เกี(ยวข้องกําหนดให้
สามารถซือ7 ขายกันได้ และให้หมายรวมถึง ตราสารหนีป7 ระเภทที(ได้รบั อนุญาตให้ซือ7 ขายได้ในตลาดตราสารหนี 7 หรือ
ตราสารหนี ป7 ระเภทที(ไม่ได้รบั อนุญาตให้ซือ7 ขายได้ในตลาดตราสารหนี 7 หรือหมายความรวมถึงตราสารหนี ท7 ัง7 สอง
ประเภท (แล้วแต่กรณี)
(ค) “ตลาดตร าสาร ห นี2 ” หมายถึ ง ตลาดตราสารหนี 7 (Bond Electronic Exchange : BEX) ซึ( ง จัด ตั7ง ขึ น7 โดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดตราสารหนี อ7 ื(น ที(ได้จัดตัง7 ขึน7 โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยบริษัททําหน้าที(เป็ น
ตัวแทนของลูกค้าในการซือ7 ขายตราสารหนี 7
(ง) “สมาคมตลาดตราสารหนี2” หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนีไ7 ทย (Thai Bond Market Asscociation: ThaiBMA
หรือ TBMA)

3.

การ แ ต่งตัง2
3.1 ลูกค้าตกลงแต่งตัง7 และมอบอํานาจให้บริษัทฯ เป็ นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้า รวมทัง7 ให้มี
อํานาจแต่งตัง7 ตัวแทนช่วง ในการดําเนินการใดๆ ที(เกี(ยวกับการซือ7 ขายตราสารหนีใ7 นทุกกรณีไม่วา่ ในหรือนอกตลาดตราสาร
หนี 7 ซึ(งรวมถึงการซื อ7 ขาย การจําหน่าย จ่ายโอน การเก็ บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบตราสารหนี 7 หรือการดําเนิ น การ
เกี(ยวกับหลักประกัน ตลอดจนทําการชําระเงินค่าซือ7 ตราสารหนี 7 รับเงินค่าขายตราสารหนี 7 ชําระและรับชําระค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จา่ ยใดๆ อันเกี(ยวกับการซือ7 ขายตราสารหนี 7 การจําหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบตราสารหนี 7
ของลูกค้า การรับและ/หรือการปฏิบตั ิตามคําสั(งของลูกค้าไม่วา่ ด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อกั ษร และคําสั(งอื(นใดที(เกี(ยวข้อง
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3.2

3.3

หรือเกี(ยวเนื(องกับการซือ7 ขายตราสารหนีใ7 นบัญชีซือ7 ขายหลักทรัพย์ใดๆ ของลูกค้าที(ได้เปิ ดไว้กบั บริษัทฯ ภายในวงเงินซือ7 ขาย
และบริษัทฯ ตกลงรับทําการเป็ นตัวแทนและ/หรือนายหน้าในการดําเนินการต่างๆ ข้างต้นให้แก่ลกู ค้า ภายใต้ขอ้ กําหนดและ
เงื(อนไขที(ระบุไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการซือ7 ขายตรา
สารหนีฉ7 บับนี 7
ลูกค้าตกลงให้สัตยาบันและยอมรับที(จะผูกพันในการใดๆ ที(บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนช่วงได้กระทําไปในฐานะตัวแทน/
นายหน้าของลูกค้าตามข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการซือ7
ขายตราสารหนีฉ7 บับนี 7
เว้นแต่จะได้มีการตกลงระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าเป็ นอย่างอื(น ลูกค้าจะต้องทําการซือ7 ขายตราสารหนีห7 รือดําเนินการใดๆ
เกี(ยวกับตราสารหนีผ7 ่านทางบัญชีเพื(อการทําธุรกรรมเท่านัน7

4.

การดําเนิน การของบริษัท ฯ
4.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ อาจทํารายการเกี(ยวกับตราสารหนีใ7 นบัญชีซือ7 ขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้ ทัง7 ในฐานะ
ตัวการหรือในฐานะตัวแทน บริษัทฯ มีสิทธิ ที(จะซือ7 หรือขายตราสารหนีท7 ี(บริษัทฯ ถืออยู่ และ/หรือที(บริษัทฯ เป็ นตัวแทนและ/
หรือนายหน้าของผูอ้ ื(นให้กบั ลูกค้าได้
4.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที(เป็ นการสั(งซือ7 ขาย ตราสารหนี 7 การชําระค่าซือ7 หรือรับชําระค่าขายตราสารหนี 7 ตลอดจน
การอื(นใดที(เกี(ยวข้องกับตราสารหนีด7 งั กล่าว ลูกค้าได้มอบหมายและแต่งตัง7 บริษัทฯ ให้เป็ นตัวแทนและผูร้ บั มอบอํานาจของ
ลูกค้าในการกระทําการทัง7 หลายข้างต้นตามขอบอํานาจที(ระบุไว้ในหนังสือมอบอํานาจ ลูกค้าได้รบั ทราบ อ่านและเข้าใจเอก
สารตราสารหนี 7 การส่งมอบตราสารหนีแ7 ละการจัดทําและจัดส่งรายงานต่างๆ ซึ(งเกี(ยวข้องกับตราสารหนี 7 รวมทัง7 กรณีอื(นๆ
จะต้องอยู่ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื(อนไขของเอกสารที(เกี(ยวข้องด้วย ลูกค้าได้รบั ทราบและเข้าใจคําเตือนและการเปิ ดเผยใน
เรื(องต่า งๆ เช่น ความเสี( ย งของการลงทุน ในตราสารหนี 7 ความเสี( ย งในการลงทุน ของตราสารหนี 7 หรือความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เป็ นต้น และตกลงยินยอมผูกพันตนและปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงื(อนไขของการลงทุนในตราสารหนีด7 งั กล่าว
ทุกประการ
4.3 ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื(อนไข และวิธีการในการซือ7 ขายตราสารหนีต7 ามที(บริษัทฯ ประกาศ
กําหนดเป็ นครัง7 คราวไป

5.

คํารับ รองของลูก ค้า
ข้อกําหนดเพิ(มเติมเกี(ยวกับการซือ7 ขายตราสารหนีฉ7 บับนี 7 ลูกค้าให้คาํ รับรอง รับทราบ และตกลงไว้กบั บริษัทฯ ดังต่อไปนี 7
5.1 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงความเสี(ยงของการลงทุนซือ7 ขายตราสารหนี 7 ว่า มิใช่ การฝากเงิน ไม่ได้รบั การคุม้ ครองจาก
สถาบันประกันเงินฝาก ลูกค้าไม่สามารถไถ่ถอนตราสารหนี ก7 ่อนกําหนดได้ การขายในตลาดรองมีความเสี(ยงเรื(องราคา
เนื(องจากขึน7 อยู่กับสภาวะตลาดตราสารหนี 7 ลูกค้ามีความเสี(ยงในเงินที(ลงทุน โดยอาจมีเหตุการณ์ที(คาดไม่ถึง เช่น สภาวะ
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความวุน่ วายในบ้านเมือง เป็ นต้น ซึง( เหตุการณ์ดงั กล่าวอาจก่อให้เกิดการผิดนัดชําระหนีข7 อง
ผูอ้ อกตราสารหนี 7 ลูกค้าควรเข้าทําธุรกรรมต่อเมื(อมีความเข้าใจในตราสารหนี 7 รวมทัง7 ระดับความเสี(ยงที(อาจได้รบั ก่อน
ตัดสินใจลงทุน
5.2 ลูกค้าจะตัดสินใจด้วยตนเอง อย่างเป็ นอิสระ การพิจารณาว่าตราสารหนีใ7 ดมีความเหมาะสมกับลูกค้าหรือไม่นัน7 เป็ น การ
ตัดสินใจของลูกค้าเอง ตามที(ลกู ค้าเห็นสมควร ลูกค้าเข้าใจถึงลักษณะความเสี(ยงของการลงทุนในตราสารหนี 7 และรับทราบ
ความเสี( ย งที( อ าจเกิ ด ขึ น7 และได้ใ ช้วิ จ ารณญาณอย่ า งรอบคอบในการพิ จ ารณาความเสี( ย งในการเข้า ลงทุน โดยได้
ทําการศึกษาและทําความเข้าใจในความเสี(ยงของการลงทุนตราสารหนีด7 งั กล่าวเป็ นอย่างดี ทัง7 นีข7 อ้ มูลใดๆ ที(บริษัทผูอ้ อก
หลักทรัพย์ เผยแพร่ตอ่ สาธารณชน เช่น งบการเงิน เป็ นข้อมูลที(ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูต้ รวจสอบบัญชีและคณะกรรมการ
บริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ให้การรับรองแล้วก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณะ บริษัทไม่สามารถรับรองถึงความถูกต้องของข้อ มูล
ดังกล่าว รวมถึงข้อมูลที(เกี(ยวข้องกับฐานะการเงินของผูอ้ อกตราสารหนี 7
5.3 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า การซือ7 ขายตราสารหนีอ7 าจมีความเสี(ยงทางด้านความผันผวนทางตลาด และความเสี(ยงด้าน
เครดิตของผูอ้ อกตราสารหนีท7 ี(ไม่แน่นอนซึ(งอาจจะสูงหรือตํ(าเพราะอาจไม่ได้รบั การประเมินความเสี(ยงด้านเครดิตเบือ7 งต้น
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5.4

5.5

โดยผูจ้ ดั อันดับความน่าเชื(อถือ และอาจไม่มีตลาดรองที(มีสภาพคล่องในการซือ7 ขายตราสารหนีแ7 ละบริษัทฯไม่มีหน้าที(ในการ
สร้างตลาดรองเพื(อการซือ7 ขายตราสารหนีแ7 ต่อย่างใด ลูกค้าอาจสูญเสียเงินจากการซือ7 ขายตราสารหนีท7 งั7 หมดหรือบางส่วน
ลูกค้ามีความสามารถในการประเมิน เข้าใจ และยอมรับในข้อตกลงรวมถึงความเสี(ยงในการซือ7 ขายตราสารหนี 7 ไม่ว่จะด้วย
ตนเองหรือโดยคําแนะนําของที(ปรึกษาของลูกค้า ลูกค้ามีความสามารถในการรับความเสี(ยงทางการเงินหรือความเสี(ยงใดๆ
ในการซือ7 ขายตราสารหนี 7 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่าลูกค้ามีหน้าที(ที(จะต้องประเมินและตรวจสอบข้อตกลงรวมถึ งความ
เสี(ยงที(เกี(ยวข้องกับการซือ7 ขายตราสารหนี 7 ซึ(งตราสารหนีอ7 าจมีความเสี(ยงที(แตกต่างกันในขณะที(มีการออกตราสารหนี ช7 ุด
ใหม่ให้แก่ผูล้ งทุนกลุ่มเดิมเพื(อนําเงินที(ได้มาชําระคืนตามตราสารหนีช7 ดุ เดิมหรือมีการต่ออายุ แต่ละคราว (ถ้ามี) เนื(องจาก
การดําเนินการดังกล่าวอาจเกิดจากการเสื(อมถอยด้านเครดิต ของผูอ้ อกตราสารหนีโ7 ดยลูกค้าจะพิจารณาความเสี(ยงของการ
ซือ7 ขายตราสารหนีใ7 นแต่ละครัง7 ที(มีการซือ7 ขาย
ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่าในการซือ7 ตั‡วแลกเงินต่อจากบริษัทฯ บริษัทฯจะดําเนินการสลักหลังโดยจํากัดความรับผิ ดชอบ
และส่งมอบให้แก่ลกู ค้า ดังนัน7 ลูกค้าจึงไม่มีสิทธิ ไล่เบีย7 ใดๆ ตามตั‡วแลกเงินกับบริษัทฯในกรณีที(มีการผิดนัดชําระหนีข7 องผู้
ออกตั‡วแลกเงินหรือเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที(อาจส่งผลต่อมูลค่าของตั‡วแลกเงิน
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-ข้ อกําหนดเพิ!มเติมฉบับนีจ$ ะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมือ! ลูกค้ าและบริษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนีเ$ ท่านั$นข้อ กําหนดเพิ$ม เติม เกี$ย วกับ การให้บ ริก ารออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH
1.

ข้อ ความเบีอ2 งต้น
1.1 ข้อกําหนดเพิ(มเติมนีท7 าํ ขึน7 เพื(อกําหนดเงื(อนไข สิทธิ หน้าที( ข้อรับรอง ข้อปฏิบตั ิตา่ งๆ ที(เป็ นการเฉพาะที(เกี(ยวกับการให้บริการ
ออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH
1.2 ข้อ กําหนดเพิ$ม เติม เกี$ย วกับ บริก ารการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH ฉบับ นี2 จะใช้บ ังคับ ระหว่างบริษัท ฯ
และลูก ค้าทัน ที เมื$อ (ก) ลูก ค้ามีค าํ สั$งขอรับ บริก ารมายังบริษัท ฯ ไม่ว่าจะด้ว ยวิธ ีท างโทรศัพ ท ์ อิน เทอร์เ น็ต หรือ
ผ่านทางเจ้าหน้าทีข$ องบริษัท ฯ และ (ข) บริษัท ฯ ตอบรับ การให้บ ริก ารแก่ล ูก ค้าไม่ว่าจะในรู ป แบบทีเ$ ป็ นลายลัก ษณ์
อัก ษรหรือ ไม่ก ็ต าม โดยลูก ค้ายอมรับ และตกลงผูก พั น ตามตามเงื$อ นไขในข้อ กํา หนดและเงื$อ นไขเกี$ย วกั บ การ
ให้บ ริก ารด้านการเงิน และเอกสารธุร กรรมต่างๆ ทีเ$ กี$ย วข้อ ง
ทัง2 นี2 บริษัท ฯ มีส ิท ธิใ นการปฏิเ สธการให้บ ริก าร หากบริษัท ฯ พบว่าลูก ค้าไม่ม ีค วามเหมาะสมเพีย งพอในการทํา
ธุ ร กรรม หรื อ การให้บ ริ ก ารของบริ ษั ท ฯ อาจขั ด หรื อ แย้ ง ต่อ กฎหมาย หรื อ ด้ ว ยเหตุ อ $ื น ใดแล้ ว แต่ ด ุ ล พิ น ิ จ ของ
บริษัท ฯ โดยลูก ค้าไม่ม ีส ิท ธิเ รีย กร้อ งให้ บริษัท ฯ รับ ผิด ต่อ ความเสีย หายใดๆ อัน เกิด จากการปฏิเ สธการให้บ ริก าร
ของบริษัท ฯ เว้น แต่ก รณีท เ$ี กิด ขึน2 โดยการจงใจหรือ ประมาทเลิน เล่อ ของบริษัท ฯ กรรมการ พนัก งาน ตัวแทนหรือ
ผู้แ ทนของบริษัท ฯ โดยบริษัท ฯ จะรับ ผิด ชอบเพีย งเท่าทีค$ วามเสีย หายทีเ$ กิด ขึน2 จริง
1.3 ข้อกํา หนดเพิ( มเติ มเกี( ย วกับการให้บริก ารออกแบบการลงทุนนี 7 ซึ(งต่อไปจะเรีย กว่า “ข้ อ กํา หนดเพิ$ ม เติ ม เกี$ ย วกั บ การ
ให้บ ริก ารการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH” หรือ “ข้อ กําหนดฯ” รวมถึงเอกสารอื(นใดที(เกี(ยวข้อง เป็ นส่วน
หนึ(งของเอกสารธุรกรรม ตามที(ได้นิยามไว้ในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงินที(ลกู ค้าได้ตกลงทํากับ
บริษัทฯ (“ข้อ กําหนดและเงือ$ นไขเกี$ย วกับ การให้บ ริก ารด้านการเงิน ”)
โดยที(บริษัทฯ ได้รบั อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้บริการออกแบบการลงทุน (“WEALTH ADVICE”) ซึ(งลูกค้ามีความประสงค์จะมอบหมายและมอบอํานาจให้
บริษัทฯ บริการออกแบบการลงทุน โดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด และมอบอํานาจให้บริษัทฯ นําเงิน
และหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนของลูกค้าไปลงทุนภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื(อนไขของข้อกําหนดฯ นี 7

2.

การแต่งตัง2 และการมอบอํานาจ
2.1 ลูกค้าตกลงแต่งตัง7 บริษัทฯบริการออกแบบการลงทุนและบริหารการลงทุนส่วนบุคคลตามเงื(อนไขที(ได้ตกลงกันไว้ ภายใต้
ข้อกําหนดของกฎหมายเกี(ยวกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการให้บริการออกแบบการลงทุน (“WEALTH
ADVICE”) และสอดคล้องกับข้อกําหนดและเงื(อนไขของข้อกําหนดฯ นี 7 ทัง7 นี 7 การแต่งตัง7 ดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตามวันที(
สัญญามีผลบังคับ
2.2 เพื(อประโยชน์ในการจัดการเงินลงทุนและทรัพย์สินตามสัญญานี 7 บริษัทฯ อาจมอบหมายหรือมอบอํานาจให้บคุ คลหนึ(ง หรือ
หลายคนซึ(งเป็ นกรรมการหรือพนัก งานของบริษัท ฯ เป็ น ผู้มีอาํ นาจกระทําการแทนและในนามของบริษัทฯ ได้ ทั7งนี ก7 าร
มอบหมายหรือการมอบอํานาจนัน7 บริษัทฯ จะต้องกระทําให้ถกู ต้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย นอกจากนี 7 ในกรณีลงทุน
ต่า งประเทศจะหมายรวมถึ งการแต่งตั7งให้บ ริษัท ในต่างประเทศเป็ น ผูด้ าํ เนิ น การแทน เพื( อบรรลุวัตถุประสงค์ใ นการนํา
ทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนต่างประเทศ
2.3 ในการส่งมอบทรัพย์สินเริ(มต้น ลูกค้าจะต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผรู้ บั ฝากทรัพย์สิน (รวมตลอดถึงตราสาร ใบสําคัญ หรือ
เอกสารอื(นที(แสดงกรรมสิทธิ‚หรือสิทธิ ในการเป็ นเจ้าของเหนือทรัพย์สินดังกล่าว) โดยปราศจากภาระผูกพันใดๆ ทัง7 นี 7 จํานวน
และมูลค่าของทรัพย์สินเริม( ต้นที(ลกู ค้าจะต้องส่งมอบตามสัญญาข้อนีใ7 ห้เป็ นไปตามที(ระบุอยูใ่ นเอกสารสัญญา
2.4 ทัง7 นี 7 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าหน้าที(ในการดําเนินการจะเริม( ขึน7 เมื(อทรัพย์สินที(ลกู ค้าส่งมอบแก่ผรู้ บั ฝากทรัพย์สินนัน7 อยูใ่ น
สถานะที(บริษัทฯ สามารถดําเนินการจัดการลงทุนกับทรัพย์สินได้แล้วเท่านัน7 เว้นแต่ สํานักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมที(เกี(ยวข้อง
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กับธุรกิ จจัดการลงทุนจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื(น บริษัทฯ จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินเริ(มต้นของการลงทุนโดยใช้มลู ค่าของ
ทรัพย์สินสุทธิเริม( ต้นของการลงทุน ณ วันเริม( ต้น หรือวันที(คสู่ ญ
ั ญาทัง7 สองฝ่ ายได้ตกลงกันไว้
3.

วัต ถุป ระสงค์ นโยบายและข้อ จํากัด การลงทุน
คู่สัญ ญาได้ร่วมกัน กํา หนดวัต ถุประสงค์ นโยบายและข้อจํา กัดการลงทุน ของเงิ น ลงทุน เพื( อให้บ ริษั ท ฯ ใช้เป็ น แนวทางในการ
ออกแบบการลงทุนให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของคู่สญ
ั ญาและตามที(กาํ หนดไว้ในกฎหมายที(เกี(ยวข้องกับการออกแบบการลงทุน
ทัง7 ที(มีอยูใ่ นปั จจุบนั หรือที(จะเปลี(ยนแปลงต่อไปในภายหน้า
ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทฯ จัดทํานโยบายการลงทุนเสนอต่อลูกค้าโดยประเมินจาก วัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้า ประสบการณ์
ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ความต้องการ และข้อจํากัดการลงทุน ซึ(งบริษัทฯ ได้รบั จากข้อมูลของลูกค้า
(Customer’s profile) โดยรายละเอียดของข้อมูลตามที(สมาคมที(เกี(ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ ได้ใช้ขอ้ มูลของลูกค้าเท่าที(ลกู ค้ามอบให้กบั บริษัทฯ มาใช้ประกอบในการจัดทํานโยบายการลงทุนเท่านัน7
อนึ(ง ในกรณีที(มีการกําหนดสัดส่วนการลงทุนสําหรับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใดๆ ไว้ และการลงทุนของลูกค้าไม่เป็ นไปตามสัดส่วนที(
กําหนดไว้ให้บริษัทฯ ดําเนินการปรับสัดส่วนให้เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที(กาํ หนดไว้ โดยให้เป็ นดุลยพินิจของบริษัทฯ ในการ
ดําเนินการดังกล่าว

4.

การให้บ ริก ารออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH
4.1 ลูก ค้า ได้รับ การเปิ ด เผยเกี( ย วกับ รายละเอี ย ดการให้บ ริก ารการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH และเข้า ใจใน
กระบวนการตัดสินใจลงทุนของบริการดังกล่าว พร้อมยอมรับเงื(อนไขตามข้อตกลงฯฉบับนี 7 และข้อตกลงตามที(ได้ตกลง
ยอมรับทางระบบอิเล็คทรอนิคส์ภายใต้การบริการดังกล่าว
4.2 ลูกค้าได้รบั คําเตือนและคําอธิบายเกี(ยวกับความเสี(ยงในการลงทุนตามนโยบายการลงทุน และทราบดีวา่ บริการการออกแบบ
การลงทุน YUANTA WEALTH จะสอดคล้องไปตามระดับความเสี(ยงที(ลกู ค้าได้ให้ขอ้ มูลไว้กบั บริษัทฯ
4.3 ลูกค้ามีสิทธิ ในการเลือกตัดสินใจลงทุนเองและกรณีที(ลกู ค้าตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ซึ(งไม่เป็ นไปตามคําแนะนําที(บริษัทฯ
ให้บริการ ลูกค้าทราบดีวา่ อัตราผลตอบแทนจะไม่เป็ นไปตามการคาดการณ์ที(ได้ตงั7 เป้าหมายไว้
4.4 การลงทุนมีความเสี(ยงผูล้ งทุนโปรดศึกษารายละเอียดและเงื(อนไขในบริการการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH และ
การออกแบบการลงทุนที(ได้นาํ เสนอลูกค้านัน7 บริษัทฯ ได้ประเมินจากวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้า ฐานะการเงิน ภาระ
ทางการเงิน ความต้องการลงทุน ข้อจํากัดการลงทุน และความเสี(ยงของลูกค้าตามที(ได้รบั ข้อมูลจากลูกค้าเท่านัน7
4.5 ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ที(บริษัทฯ ส่งให้ ตลอดจนระบบแสดงรายการเคลื(อนไหวและทรัพย์สินของ
ลูกค้า หากพบว่ามีความผิดพลาด ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที(ได้รบั เอกสารนัน7 หากพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ถื อว่าลูกค้ายอมรับความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรายงานและเอกสารต่างๆ ดังกล่าว และ
ผูกพันลูกค้าทุกประการ
4.6 ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าตนได้รบั แจ้งจากบริษัทฯ ถึงภาระหน้าที(ของลูกค้าที(ตอ้ งปฏิบตั ิตามบทบัญญัติว่าด้วยการเข้า
ถือหลักทรัพย์เพื(อครอบงํากิจการ และตามบทบัญญัติวา่ ด้วยการจัดทําและเปิ ดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในมาตรา
59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงบทบัญญัติ หรือประกาศที(เกี(ยวข้อง และลูกค้ารับทราบว่าเป็ นความ
เสี(ยงและความรับผิดชอบของลูกค้าในกรณีที(ลกู ค้ามิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการถือครองหลักทรัพย์ใดๆ ที(อาจส่งผลให้
ลูกค้าต้องมีหน้าที(ตามบทบัญญัติว่าด้วยการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื(อครอบงํากิจการ หรือมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงรายชื(อ
ของหลักทรัพย์ที(ลกู ค้ามีหน้าที(ตอ้ งรายงานตามบทบัญญัติวา่ ด้วยการจัดทําและรายงานการถือหลักทรัพย์นนั7
4.7

ในกรณีที(บริษัทฯ ต้องการข้อมูลใดๆ อันเกี(ยวกับลูกค้าซึง( มีสาระสําคัญต่อการบริหารหรือจัดการ สําหรับบริการการออกแบบ
การลงทุน YUANTA WEALTH หรือเป็ นผลเนื(องจากกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคําสั(งใดๆ ที(เกี(ยวข้องในเรื(อง
การเปิ ดเผยข้อมูล ไม่วา่ ที(มีอยูใ่ นปั จจุบนั หรือที(กาํ หนดขึน7 ในอนาคต ลูกค้าตกลงจะจัดหาและแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที
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รวมถึงในกรณีที(มีการเปลี(ยนแปลงข้อมูล หรือมีการแก้ไข เพิ(มเติมหรือเปลี(ยนแปลงเอกสารที(ลกู ค้าได้จดั ส่งให้บริษัทฯ ไปแล้ว
ลูกค้าตกลงจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการเปลี(ยนแปลงและการแก้ไขเพิ(มเติมดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยทันที
5.

ข้อ ควรทราบเกี$ย วกับ การให้บ ริก าร
5.1 การให้บ ริก าร MY WEALTH
บริการแนะนําพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ด้วยการจัดสัดส่วนสินทรัพย์ที(เหมาะสมด้ว ยกลยุท ธ์ Asset
Allocation ผ่านการลงทุนในกองทุนรวม เพื(อช่วยให้ลกู ค้าตัดสินใจลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายการลงทุน
ในระยะยาว บริษัทฯ มีการจัดทําโมเดล Asset Allocation และการกําหนดระดับความเสี(ยงของแผนการลงทุนสอดคล้องกับ
สัดส่วนการลงทุนที(เหมาะสมสําหรับแต่ละระดับความเสี(ยงของนักลงทุน และระดับความเสี(ยงของประเภทสินทรัพย์ โดยมี
รายละเอียด ดังนี 7
1) บริษัทฯ กําหนดให้ลกู ค้าไม่สามารถปรับสัดส่วน % Allocation ของแผนการลงทุนได้
2) ลูกค้าสามารถกระจายการลงทุนในหลายกองทุน ในแต่ละ Asset Class โดยสัดส่วนการลงทุนรวมทุกกองทุนในแต่ละ
Asset Class จะต้องเท่ากับสัดส่วนของ Asset Class ที(กาํ หนดโดยแผนการลงทุนนัน7 ๆ
3) Platform มีการอธิบายและแจ้งลูกค้าถึงการกําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนในแต่ละ Asset Class พร้อมทัง7 จัดทํา
ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนเมื(อลูกค้าใส่ % Allocation ไม่ตรงตามที(กาํ หนด
ความถี$ใ นการดําเนิน การ
1) การ Rebalance to origin เมื(อถึงรอบ Rebalance : รายไตรมาส
2) การ Rebalance to origin เมื(อมีการเปลี(ยนแปลงของการลงทุนเข้าเกณฑ์การ Rebalance เช่น มีการเปลี(ยนแปลง
% Allocation ที(เหมาะสม หรือมีการ Trigger ผลกําไรขาดทุน
การ Rebalance ตามรอบ Rebalance ที(กาํ หนดไม่มี Rebalance หากมีการเปลี(ยนแปลงสัดส่วนน้อยกว่า Threshold ขัน7 ตํ(า
ที(กาํ หนดไว้
กรณีมี Product Switching เปลี(ยนกองทุนที(แนะนําออกจาก Universe จะมีการแจ้งเตือนลูกค้าผ่านทางช่องทางที(เหมาะสม
เพื(อให้ลกู ค้าเข้ามาเปลี(ยนกองทุน ทัง7 นี 7 หากกองทุนที(ลกู ค้าเลือกไว้เป็ นกองทุนที(ถกู นําออกจาก Universe และลูกค้าไม่เข้ามา
เปลี(ยนการลงทุน ลูกค้าจะหลุดจากการ Auto Rebalance เพราะถือว่าไม่อยู่ในข้อตกลงการ Rebalance to origin (เงื(อนไข
ในสัญญาเรือ( ง Rebalance to origin เฉพาะกองทุนที(อยูใ่ น Universe ปั จจุบนั )
ทั7ง นี 7 การแจ้ง Product Switching จะมี ร ะยะเวลาแจ้ง ลูก ค้า ล่ว งหน้า อย่ า งน้อ ย 7 วัน เพื( อ ให้ลูก ค้า มี ร ะยะเวลาเข้า มา
ดําเนินการ
5.2

การให้บ ริก าร ALPHA WEALTH
บริการบริหารการลงทุนส่วนบุคคลโดยผูจ้ ดั การกองทุนที(มีประสบการณ์ ประสานกับระบบ AI (ปั ญญาประดิษฐ์) ที(จะช่วย
เพิ(มประสิทธิ ภาพในการลงทุน บริษัทฯ มีการจัดทําโมเดล Asset Allocation และการกําหนดระดับความเสี(ยงของแผนการ
ลงทุนสอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุนที(เหมาะสมสําหรับแต่ละระดับความเสี(ยงของนักลงทุน และระดับความเสี(ยงของ
ประเภทสินทรัพย์

ความถี$ใ นการดําเนิน การ
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(ผจู้ ดั การกองทุนทําการเปลี(ยนนํา7 หนักการลงทุนของ Asset
Allocation โดยจะเปลี(ยนพร้อมกันกับผลิตภัณฑ์ตราสารทุนต่างประเทศเสมอ ในขณะที(การปรับรายเดือนของตราสาร
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ทุนในประเทศจะคงนํา7 หนักการลงทุนเท่ากับ Asset Allocation ของตราสารทุนในประเทศ ณ ขณะนัน7 ๆ เช่น ตอนเริม( ต้น
แนะนําการลงทุนตราสารทุนในประเทศด้วยสัดส่วน 20% ของเงินลงทุนและเมื(อระยะเวลาผ่านไป 1 เดือน ตราสารทุนใน
ประเทศมีมลู ค่าลดลงเหลือ 15% และการปรับตราสารทุนในประเทศครัง7 ถัดไปจะยังคงนํา7 หนัก 15% เช่นเดิม แต่ในรอบ
ของการปรับผลิตภัณฑ์ตราสารต่างประเทศ ETF รายไตรมาสจะทําการ Rebalance to origin นํา7 หนักตราสารทุนใน
ประเทศจาก 15% สู่ 20% ตาม Asset Allocation ตามความเสี(ยงที(ลกู ค้ายอมรับได้
3) แจ้งลูกค้าในช่องทางที(เหมาะสมเมื(อมีการปรับเปลี(ยนคําแนะนํา บริษัทฯ จัดให้มีการแจ้งลูกค้าผ่านช่องทางที(เหมาะสม
เช่น การแจ้งเตือนบน Digital Platform หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ การส่ง Email แจ้งเตือนเพื(อให้ลกู ค้าเข้ามาดูคาํ แนะนํา
6.

ค่าธรรมเนีย มและค่าใช้จ ่ายในการให้บ ริก ารออกแบบการลงทุน
ลูกค้าตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการชําระหรือชดใช้คา่ ธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยต่างๆ ที(เกิดขึน7 ในส่วนที(เกี(ยวข้องกับการให้บริการด้าน
การออกแบบการลงทุนตามสัญญานี 7 โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ และผูร้ บั ฝากทรัพย์สินหักค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวออกจากทรัพย์สินของการลงทุนของลูกค้า ทัง7 นี 7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยดังกล่าวเป็ นไปตามที(บริษัทฯ ประกาศกําหนด
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คูส่ ญ
ั ญาทัง7 สองฝ่ ายได้อา่ นและเข้าใจข้อความพร้อมทัง7 ตกลงยอมรับในข้อกําหนดและเงื(อนไขเกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงินนี 7
แล้ว จึงได้ลงลายมือชื(อไว้ตอ่ หน้าพยานเป็ นสําคัญในวันที(ที(ระบุไว้ขา้ งต้น ทัง7 นี 7 หากลูกค้าประสงค์จะขอสําเนาของข้อกําหนดและเงื(อนไข
เกี(ยวกับการให้บริการด้านการเงิน ลูกค้าสามารถร้องขอได้ที(บริษัทฯ
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