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ยินดีต้อนรับสู่บริการของหยวนต้า (ประเทศไทย)  

 

บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั (“บริษัทฯ”) ขอขอบคณุลกูคา้ผูมี้เกียรติทีไวว้างใจเลือกใชบ้ริการของบริษัทฯ 
 

บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หมายเลข 19 ไดร้บัใบอนุญาตจากกระทรวงการคลงัและสาํนกังาน ก.ล.ต.ให้

ประกอบธุรกิจหลักทรพัย ์นอกจากนี บริษัทฯ ยังไดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจสญัญาซือขายล่วงหนา้ โดยไดเ้ขา้เป็นสมาชิกของบริษัท

ตลาดสญัญาซอืขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
 

เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ผูมี้เกียรติ บริษัทฯ ขอสรุปลกัษณะทีสาํคญัของการใหบ้ริการดา้นการเงินของบริษัทฯ 

ดงันี 

1. ขอ้กาํหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการใหบ้ริการดา้นการเงินฉบบันี จะใชก้บัการใหบ้ริการของบริษัทฯ ทงัหมด โดยจะกาํหนดขอ้สญัญาที

สาํคญั เชน่ 

1.1 เอกสารธุรกรรม 

1.2 คาํรบัรองและคาํยืนยนั 

1.3 คาํสงัและรายงาน 

1.4 ขอ้ตกลงในการรบัผิดชดใชแ้ละความรบัผิด 

1.5 หลกัประกนัและทรพัยส์ินของลูกคา้ 

1.6 การทาํธุรกรรมผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต และผ่านทางโทรศพัท ์

1.7 เหตแุห่งการผิดนดั 

1.8 ความเสียง 

1.9 การบอกเลิกธุรกรรม 

2. นอกจากนี ธุรกรรมแต่ละประเภทจะมีขอ้กาํหนดและเงือนไขเพิมเติมเฉพาะของแต่ละธุรกรรม ซึงขอ้กาํหนดและเงือนไขเพิมเติม

ดงักล่าวจะรวมอยู่ในขอ้กาํหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการใหบ้ริการดา้นการเงินฉบบันีไวด้ว้ยกนั ไดแ้ก่ 

2.1 ขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการแต่งตงัตวัแทน/นายหนา้ซอืขายหลกัทรพัยด์ว้ยเงนิสด 

2.2 ขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการแต่งตงัตวัแทนซือขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้  

2.3 ขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการซอืขายรายใหญ่ (Block Trade) สาํหรบั Single Stock Futures 

2.4 ขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการกูย้ืมเงินเพอืซอืหลกัทรพัย ์(Credit Balance) 

2.5 ขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์ 

2.6 ขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการแต่งตงัตวัแทนและ/หรือนายหนา้ซอืขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

2.7 ขอ้กาํหนดเพมิเติมเกียวกบัการลงทนุในหลกัทรพัยท์จีะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 

2.8 ขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการแต่งตงัตวัแทนซือขายหน่วยลงทนุในกองทุนรวม 

2.9   ขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการซอืขายตราสารหน ี 

2.10 ขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการใหบ้ริการออกแบบการลงทนุ YUANTA WEALTH 

3. ข้อกําหนดเฉพาะของธุรกรรมแต่ละประเภทซึงถือเป็นส่วนหนึงของข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้าน

การเงินจะมีผลผูกพันระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าต่อเมือลูกค้าได้เข้าทาํธุรกรรมนันๆ กับบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่จาํต้องลง

นามในข้อกําหนดเพิมเติมของธุรกรรมนันอีกครัง หรืออีกนัยหนึงหากลูกค้าไม่ได้ใช้บริการนันๆ ของบริษัทฯ ลูกค้าก็จะ

ไม่ผูกพันโดยข้อกําหนดเพิมเติมเฉพาะของธุรกรรมนันๆ ดังนันลูกค้าจึงต้องอ่านข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการ

ให้บริการด้านการเงินประกอบกับข้อกาํหนดเพมิเติมเฉพาะของธุรกรรมทลีูกค้าใช้บริการจากบริษัทฯ 

4. เนืองจากธุรกรรมแต่ละประเภทมีความเสียงในการทาํธุรกรรมแตกต่างกัน ลูกค้าจึงต้องอ่านและศึกษาเอกสารเปิดเผย

ความเสยีงทแีนบอยู่กับข้อกาํหนดเพมิเติมของธุรกรรมนันๆ ก่อนตัดสินใจเข้าทาํธุรกรรม 

 

บริษัทฯ หวงัเป็นอย่างยิงว่า ท่านลูกคา้จะพึงพอใจในการใหบ้ริการของบริษัทฯ ทงันี ในกรณีทีท่านมีขอ้เสนอแนะ และ/หรือ ตอ้งการ

รบัทราบขอ้มลูหรือคาํแนะนาํเพมิเติม ท่านสามารถติดต่อกบับริษัทฯ ไดท้ ีฝ่ายออนไลน ์เซอรว์ิส (Online Service)เบอรโ์ทรศพัท ์       



 

สารบัญ 

 

1 ขอ้ความเบืองตน้ ..................................................................................................................................................................... 1 

2 คาํจาํกดัความและการตีความ.................................................................................................................................................. 1 

3 เอกสารธุรกรรม ....................................................................................................................................................................... 3 

4 คาํรบัรองและคาํยืนยนั ............................................................................................................................................................ 6 

5 กฎและระเบียบ ....................................................................................................................................................................... 8 

6 คาํสงัและรายงาน .................................................................................................................................................................... 8 

7 ขอ้ตกลงในการรบัผิดชดใชแ้ละความรบัผิด ............................................................................................................................. 10 

8 หลกัประกนั .......................................................................................................................................................................... 11 

9 ทรพัยส์ินของลูกคา้ ................................................................................................................................................................ 13 

10 การทาํธุรกรรมผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต และผา่นทางโทรศพัท ์..................................................................................................... 14 

11 เหตแุห่งการผิดนดัของลกูคา้ .................................................................................................................................................. 16 

12 การดาํเนินการของบริษัทฯ ..................................................................................................................................................... 18 

13 เหตสุดุวิสยั ........................................................................................................................................................................... 18 

14 ความเสียง และการใชด้ลุพินิจของลกูคา้ในการตดัสินใจ .......................................................................................................... 18 

15 การบอกเลิกธุรกรรมและผลของการบอกเลิกธุรกรรม ............................................................................................................... 19 

16 คาํบอกกล่าว ......................................................................................................................................................................... 20 

17 การแกไ้ขเพมิเติม .................................................................................................................................................................. 20 

18 การแยกส่วน และกรณีทขีอ้ความในเอกสารธุรกรรมขดัแยง้กนั ................................................................................................. 20 

19 การเปิดเผยขอ้มลู .................................................................................................................................................................. 20 

20 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย ................................................................................................................................................... 21 

21 ขอ้กาํหนดอนืๆ ...................................................................................................................................................................... 22 

22 การสละสิทธิ ......................................................................................................................................................................... 23 

23 การโอนสิทธิ .......................................................................................................................................................................... 23 

24 กฎหมายทีใชบ้งัคบัและอนญุาโตตลุาการ ............................................................................................................................... 23 

ขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการแต่งตงัตวัแทน /นายหนา้ซอืขายหลกัทรพัยด์ว้ยเงนิสด  ................................................................................. 24 

ขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการแต่งตงัตวัแทนซือขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้ ............................................................................................. 28 

ขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการซอืขายรายใหญ่ (Block Trade) สาํหรบั Single Stock Futures .................................................................. 37 

ขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการกูย้ืมเงินเพอืซอืหลกัทรพัย ์(Credit Balance) ............................................................................................. 40 

ขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์...........................................................................................................................  47 

ขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการแต่งตงัตวัแทนและ/หรือนายหนา้ซือขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ ................................................................... 57 

ขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการลงทนุในหลกัทรพัยท์ีจะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั ..................... 65 

ขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการแต่งตงัตวัแทนซือขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวม ......................................................................................... 67 

ขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการซอืขายตราสารหน.ี..............................................................................................................................................70 

ขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการใหบ้ริการออกแบบการลงทนุ YUANTA WEALTH.............................................................................................73 

 
 



 
 

ขอ้กําหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงนิ 1/77 

ข้อกาํหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 

 

ข้อกาํหนดและเงือนไขฉบับน ีทาํขึนเมอืวนัท ี     โดยและระหว่าง 

(1) บริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด ซงึมสีาํนกังานจดทะเบียนตงัอยู่ท ี127 อาคารเกษรทาวเวอร ์(ชนั 14, 15, 16) 

ถนนราชดาํร ิแขวงลมุพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 (ซงึต่อไปในขอ้กาํหนดและเงอืนไขฉบบันีเรียกว่า “บริษทัฯ”) ฝ่ายหนึง  

กบั 

(2)              ซงึมทีีอยู่อยู่ท ี                                                                                                                                  

           (ซงึต่อไปในขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบั

นีเรียกว่า “ลูกค้า”) อีกฝ่ายหนึง 

คู่สญัญาทงัสองฝ่ายไดต้กลงกนัดงัต่อไปนี 

1 . ข้อความเบืองต้น 

1.1 ขอ้กาํหนดและเงอืนไขฉบบันทีาํขึนเพอืกาํหนดเงอืนไข สิทธิ หนา้ที ขอ้รบัรอง ขอ้ปฏิบตัิต่างๆ โดยทวัไปทเีกยีวขอ้งกบัธุรกรรม

ต่างๆ ทลีกูคา้ไดเ้ขา้ทาํ หรือจะไดเ้ขา้ทาํกบับริษัทฯ ภายใตเ้อกสารธุรกรรมทเีกยีวขอ้ง 

1.2 ขอ้กาํหนดเพิมเติมทีเกียวขอ้งกับธุรกรรมแต่ละประเภท และเอกสารอืนใดทีเกียวขอ้งถือเป็นส่วนหนึงของขอ้กาํหนดและ

เงอืนไขฉบบัน ี 

2. คาํจาํกดัความและการตีความ 

2.1 คาํดงัต่อไปนี หากไม่ไดน้ิยามไวเ้ป็นการเฉพาะ หรือมิไดน้ิยามไวใ้นขอ้กาํหนดเพิมเติมทีเกียวขอ้งกับธุรกรรมแต่ละประเภท

เป็นการเฉพาะ ใหมี้ความหมายตามทีไดน้ิยามไวด้งัต่อไปนี 

(ก) “กฎหมาย” หมายถึง พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ พ.ร.บ. สญัญาซือขายล่วงหนา้ กฎกระทรวง ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 

หนังสือเวียนหรือคาํสงัทีออกโดย ก.ล.ต. สาํนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัย ์ตลาด

สญัญาซือขายล่วงหนา้ หน่วยงานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สาํนักหกับญัชี ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์สมาคม

บริษัทหลกัทรพัยไ์ทย สมาคมตลาดตราสารหนีไทย สาํนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค กรมสรรพากร หรือ

สมาคมทีเกียวขอ้งกับธุรกิจหลกัทรพัย ์รวมตลอดจนกฎหมายและระเบียบอืนใดทีอาจเกียวขอ้งกับการลงทุน การ

ส่งออก/นาํเข้าเงินหรือทรพัย์สินลงทุน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเรืองอืนๆ รวมถึง กฎ คาํสงั 

ประกาศ (ไมว่่าจะมผีลเป็นกฎหมายหรือไม่) ทอีอกโดยรฐับาล ราชการ หรือหน่วยงานทมีีอาํนาจตามกฎหมาย (ทงัใน

และต่างประเทศ) ทีใชบ้งัคบัอยู่ในขณะทเีขา้ทาํขอ้กาํหนดและเงอืนไขฉบบัน ีหรือทีจะไดแ้กไ้ขเพมิเติมต่อไป  

(ข) “การทาํธุรกรรมผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต” หมายถึง การซือขาย การเปิดบญัชี การส่งและรบัคาํสงั หรือธุรกรรมอืน

ใดทีเกยีวขอ้งกบัการใหบ้ริการดา้นการเงนิทีกระทาํผ่านระบบทมีีลกัษณะดงัต่อไปน ี 

(1) มีการเชอืมผ่านระบบเครือข่ายทวัไป (Public Network)  

(2) มีผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต (Internet Service Provider) (ISP) ทีใหบ้ริการเป็นการทวัไป (Public Service) และ 

(3) มีระบบคอมพิวเตอรท์ใีชใ้นการรบัหรือส่งคาํสงัซอืขายผ่านอินเทอรเ์น็ต (Order Management) แยกต่างหากจาก

ระบบคอมพิวเตอรท์ใีชใ้นการรบัหรือส่งคาํสงัซอืขายผ่านเจา้หนา้ทีรบัอนญุาตของบริษัทฯ (Broker Front Office) 

หรือการซือขายผ่านอินเทอรเ์น็ตในลกัษณะอืนใด และ/หรือ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใ์ดๆ ทีตลาดหลกัทรพัย ์

และ/หรือ ตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้ และ/หรือ สาํนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทนุ กาํหนดใหเ้ป็นการซอืขายผ่านอินเทอรเ์น็ต 

(ค) “ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(ง) “คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน” หมายถึง คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ 

(จ) “ชือผู้ใช้บริการ” (Username) หมายถึง กลุ่มตวัอกัษร และ/หรือตวัเลขทีกาํหนดขึนโดยบริษัทฯ ซึงไดต้กลงกบัลกูคา้

ว่า เป็นสัญลักษณ์แสดงการเข้ามาในระบบของบริษัทฯ โดยลูกค้า ซึงจะต้องใช้ชือผู้ใช้บริการร่วมกับรหัสผ่าน 

(Password) 
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(ฉ) “ตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซือขายหลกัทรัพย ์ศูนย์ซือขายหลักทรพัย์

ล่วงหนา้ และแหล่งกลางในการซอืขายหลกัทรพัยอื์นๆ ทงัในและต่างประเทศ 

(ช) “ตลาดสัญญาซอืขายล่วงหน้า” หมายถึง บริษัท ตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ศูนย์

ซือขายสัญญาซือขายล่วงหนา้หรืออนุพันธ์ และแหล่งกลางในการซือขายสัญญาซือขายล่วงหนา้อืนๆ ทงัในและ

ต่างประเทศ 

(ซ) “ธุรกรรม” หมายถึง การซอืขายหลกัทรพัย ์และ/หรือการซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้ และ/หรือการกูย้ืมเงินเพือซือ

หลกัทรพัย ์(Credit Balance) และ/หรือการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์และ/หรือการซือขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ และ/

หรือการซือขายหลกัทรพัยท์ีจะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ และ/หรือการซือขายหน่วยลงทุน และ/หรือการซือขาย

ตราสารหนี และ/หรือการใหบ้ริการออกแบบการลงทุน Yuanta Wealth รวมถึงธุรกรรมอืนๆ ซึงบริษัทฯ ไดก้าํหนด

เพิมเติมเพือใหใ้ชบ้ังคับตามขอ้ตกลงและเงือนไขฉบับนี และขอ้ตกลงและเงือนไขเฉพาะตามขอ้กาํหนดเพิมเติมที

เกยีวขอ้งกบัธุรกรรมแต่ละประเภทดงักล่าว 

(ฌ) “บัญชีของบริษัทเพือลกูค้า” หมายถึง บญัชเีงินฝากตามขอ้ 3.2 (ข) 

(ญ) “บัญชีเพอืการทาํธุรกรรม” หมายถึง บญัชีซอืขายหลกัทรพัย ์บญัชซืีอขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้ หรือบญัชอืีนใดที

ลกูคา้เปิดไวก้บับริษัทฯ อนัเกยีวเนืองกบัการทาํธุรกรรมของลกูคา้ เวน้แต่จะไดมี้การนิยามไวเ้ป็นการเฉพาะ 

(ฎ) “บัญชีธนาคารเพือตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท” หมายถึง บญัชีเงินฝากตามขอ้ 3.2 (ค) 

(ฏ) “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั  

(ฐ) “พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส”์ หมายถึง พระราชบญัญัติว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2544 และ

ตามทไีดมี้การแกไ้ขเพมิเติมเป็นครงัคราว 

(ฑ)  “พ.ร.บ. สัญญาซือขายล่วงหน้า” หมายถึง พระราชบญัญตัิสญัญาซอืขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 ตามทไีดมี้การแกไ้ข

เพมิเติมเป็นครงัคราว 

(ฒ) “พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์” หมายถึงพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตามทีไดมี้การแกไ้ข

เพมิเติมเป็นครงัคราว 

(ณ)  “รหัสประจําตัว” (PIN ID) หมายถึง กลุ่มตัวเลขทีบริษัทฯ ไดส้่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ หรือกลุ่มตัวเลขทีกาํหนดขึนโดย

ลูกค้าในภายหลัง โดยทีลูกคา้และบริษัทฯ ตกลงร่วมกันว่าจะเป็นเครืองบ่งชีในการทาํรายการของลูกคา้ภายใต้

ขอ้กาํหนดและเงอืนไขฉบบัน ี

(ด)  “รหสัผ่าน” (Password) หมายถึง กลุ่มตวัอกัษร และ/หรือตวัเลขทกีาํหนดขนึโดยลกูคา้ ซงึไดต้กลงรว่มกันกบับริษัทฯ 

ว่าเป็นสัญลักษณ์แสดงการเข้ามาในระบบของบริษัทฯ โดยลูกค้า ซึงจะต้องใช้รหัสผ่านร่วมกับชือผู้ใช้บริการ 

(Username) 

(ต)  “ลูกค้า” หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล บริษัท หา้งหุน้ส่วน หรือนิติบุคคล และในกรณีทีลูกคา้ประกอบดว้ยกลุ่มบคุคล

มากกว่าหนงึรายขึนไป คาํว่า “ลกูคา้” ใหห้มายรวมถึงบุคคลใดบคุคลหนึงหรือทงัหมดของกลุ่มบคุคลนนั แลว้แต่กรณี 

และใหห้มายความรวมถึงบุคคลซึงลูกคา้มอบหมายหรือยินยอมใหก้ระทาํการซือหรือขายหลกัทรพัยห์รือการอืนใด

ตามขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันแีทนหรือในนามของลูกคา้ดว้ย 

(ถ)  “วันทําการ” หมายถึง วนัทีธนาคารพาณิชยเ์ปิดทาํการโดยทวัไปในกรุงเทพมหานคร ซงึมิใช่วนัเสารห์รือวนัอาทิตย ์

หรือวนัทธีนาคารแห่งประเทศไทยประกาศใหเ้ป็นวนัหยดุทาํการของธนาคารพาณิชย ์

(ท) “วงเงินการทําธุรกรรม” หมายถึง มูลค่าวงเงินทีกาํหนดไวโ้ดยดุลพินิจของบริษัทฯ ในการทีจะอนุญาตใหลู้กคา้

สามารถก่อหนีและภาระผูกพนัใดๆ กับบริษัทฯ ได ้สาํหรบัการทาํธุรกรรมแต่ละประเภทและการทาํธุรกรรมโดยรวม

ทงัหมด โดยวงเงินการทาํธุรกรรมของธุรกรรมแต่ละประเภทอาจมีการกาํหนดใหแ้ตกต่างกนัได ้

(ธ)  “เว็บไซต”์ (Website) หมายถึง Website ของบริษัทฯ ภายใตโ้ดเมนเนม www.yuanta.co.th และ/หรือโดเมนเนมอืนที

อาจจะมีการเพิมเติมหรือเปลียนแปลงในอนาคต 

(น) “ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย”์ หมายถึง บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด และ/หรือบุคคล นิติบุคคล 

หรือองคก์รอืนใดซงึไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายใหเ้ป็นศูนยก์ลางในการใหบ้ริการรบัฝากและถอนหลกัทรพัย ์รวมทงั

บริการทเีกยีวขอ้งเพอืประโยชนใ์นการหกับญัชีหลกัทรพัยแ์ละใหบ้ริการอนืๆ ทเีกยีวขอ้งทงัในและต่างประเทศ 
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(บ) “สมาคมทเีกียวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย”์ หมายถึง สมาคมอนืใดทเีกยีวเนืองกบัธุรกิจหลกัทรพัย ์และ/หรือ สญัญา

ซือขายล่วงหนา้ ซึงทาํหนา้ทีหลกัในการเป็นองคก์รกาํกับดูแลสมาชิก (Self-Regulatory Organization/ SRO) ทงัใน

และต่างประเทศ 

(ป) “สาํนักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(ผ) “สาํนักหักบัญช”ี หมายถึง บริษัท สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั และ/หรือบคุคล นิติบคุคล หรือองคก์รอนืใดซึง

ไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายใหเ้ป็นศูนยก์ลางการชาํระราคา รวมทงับริการทีเกียวขอ้งเพือประโยชนใ์นการชาํระราคา

และใหบ้ริการอนืๆ ทเีกยีวขอ้งทงัในและต่างประเทศ 

(ฝ) “หน่วยงานกาํกับดูแลต่างประเทศ” หมายถึง หน่วยงานทีมีอาํนาจหนา้ทตีามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์หรือกฎหมายอนืใดในทาํนองเดียวกนัทเีกยีวขอ้งกบัตลาดทนุของต่างประเทศ 

(พ) “เหตุสุดวิสยั” หมายถึง เหตสุุดวิสยัตามทีไดก้าํหนดไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

(ฟ) “เหตุแห่งการผิดนัด” หมายถึงเหตตุามทกีาํหนดในขอ้ 11 

(ภ) “เอกสารธุรกรรม” หมายถึง เอกสารเปิดบญัชีลกูคา้ ขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันี ขอ้กาํหนดเพิมเติมทีเกียวขอ้งกบั

ธุรกรรมแต่ละประเภท สญัญาจาํนาํ คู่มือนักลงทุน เอกสารชีแจง เอกสารเปิดเผยความเสียง แบบคาํขอเปิดบญัชี/ใช้

บริการ รวมทงัเอกสาร แบบฟอรม์ต่างๆ ทีเกยีวขอ้งกบัธุรกรรมทงัหมด 

(ม) “เอกสารรายงาน” หมายถึง ใบยืนยันการซือขายหลักทรพัย ์และ/หรือ เอกสารยืนยันการซือขายสัญญาซือขาย

ล่วงหนา้ และ/หรือหนังสือยืนยนัการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์และ/หรือเอกสารยืนยนัการทาํธุรกรรมอืนใด และ/หรือ 

รายงานการลงทนุประจาํเดือน (Monthly Statement) รวมถึงขอ้มลู รายงาน และเอกสารอนืใด 

2.2 เวน้แต่จะไดน้ิยามเป็นอย่างอืนโดยชัดแจง้ในขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันี หรือปรากฏเจตนารมยเ์ป็นอย่างอืน ใหถ้อ้ยคาํ

ทงัหมดในขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันีมีความหมายตามทีไดน้ิยามไวใ้นกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวขอ้ง ในกรณีทีคาํ

นิยามตามทีกาํหนดในขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันีขัดแยง้หรือไม่สอดคลอ้งกับกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวขอ้ง ใหค้าํ

นิยามตามทกีาํหนดไวใ้นกฎหมายและกฎระเบียบทีเกยีวขอ้งมีผลใชบ้งัคบั 

2.3 การอ้างถึงกฎหมายหรือบทบัญญัติของกฎหมายใด ให้หมายความรวมถึงการแก้ไขหรือการตรากฎหมายขึนใหม่ หรือ

บทบัญญัติกฎหมายทีออกและใช้มีผลบังคับใชแ้ทนกฎหมายนันๆ รวมทงักฎเกณฑแ์ละกฎระเบียบต่างๆ ทีออกภายใต้

กฎหมายนนั 

2.4 หัวขอ้ทีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบับนี เพือประโยชนใ์นการอา้งอิงเท่านัน ไม่มีผลต่อการตีความขอ้ความใน

ขอ้กาํหนดและเงอืนไขฉบบันแีต่อย่างใด 

2.5 ในกรณีทีลูกคา้เป็นกลุ่มบุคคลมากกว่าหนึงบุคคลขึนไป โดยการเปิดบัญชีร่วมเพือการทาํธุรกรรมกับบริษัทฯ บุคคล

ดังกล่าวจะถือเป็นลูกหนีร่วม โดยจะต้องรบัผิดร่วมกันและแทนกันภายใต้ข้อกาํหนดเงอืนไขของข้อกาํหนดและเงือนไข

ฉบับนี 

3. เอกสารธุรกรรม 

3.1 การใช้บังคับเอกสารธุรกรรม 

(ก) ลูกคา้ตกลงว่าขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันจีะใชบ้งัคบักับธุรกรรมทุกประเภททีลูกคา้ไดเ้ขา้ทาํกับบริษัทฯ (ไม่ว่าจะ

เป็นธุรกรรมทีไดเ้ขา้ทาํในวนัทีของขอ้กาํหนดและเงอืนไขฉบบัน ีหรือในภายหนา้) ในกรณีทลีกูคา้เขา้ทาํหรือมีคาํสงัให้

บริษัทฯ เขา้ทาํธุรกรรมใดๆ เพิมเติม ลูกคา้ตกลงว่า ลูกคา้ยินยอมผูกพันในขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบับนี รวมถึง

ขอ้กาํหนดเฉพาะทีกาํหนดเงือนไขเพิมเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทนันๆ โดยลูกคา้ไม่จาํเป็นตอ้งเขา้ทาํหรือลงนาม

ในขอ้กาํหนดและเงอืนไขฉบบัน ีหรือเอกสารใดๆ เพมิเติมอีก อย่างไรก็ดี เพอืเป็นหลกัฐานการยืนยนัธุรกรรม บริษัทฯ 

อาจกาํหนดใหล้กูคา้เขา้ทาํหรือลงนามเอกสารยืนยนัธุรกรรมดงักล่าว ก่อนหรือในภายหลงัการเขา้ทาํหรือการมีคาํสงั

ใหบ้ริษัทฯ เขา้ทาํธุรกรรมได ้

(ข) ลูกค้าตกลงว่าลูกค้ายอมผูกพันตามข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมสําหรับ

ธุรกรรมแต่ละประเภทตามทีได้กําหนดแนบท้ายข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี โดยข้อกําหนดเพิมเติม

สําหรับธุรกรรมแต่ละประเภทจะใช้บังคับกับลูกค้าเฉพาะในกรณีที (ก) ลูกค้าได้มีการตกลงเข้าทําและ/

หรือเข้าทําธุรกรรมทีเกียวข้องดังกล่าวด้วยวิธีการทีกําหนดในข้อกําหนดเพิมเติมสําหรับธุรกรรมแต่ละ
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ประเภท หรือตามทบีริษัทฯ กําหนด และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบที

เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม ทังนี หากมีการกําหนดข้อกําหนดเพิมเติมทีเกียวข้องกับธุรกรรม

ประเภทอืนเพิมเติม นอกเหนือจากทีได้ระบุหรือรวมไว้ในข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี ข้อกําหนด

เพิมเติมดังกล่าวจะใช้บังคับกับลูกค้าเฉพาะในกรณีทีลูกค้าได้มีการเข้าทาํธุรกรรมเพิมเติมดังกล่าวนันกับ

บริษัทฯ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการธุรกรรมทังหมดหรือบางประเภท หากบริษัทฯ เห็นว่า

ลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทําธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อ

กฎหมาย หรือด้วยเหตุอืนใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิในการเรียกร้องให้บริษัทฯ รับ

ผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีทเีกิดขึนโดยการจง

ใจหรือประมาทเลินเลอ่ของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษทัฯ 

(ค) ลกูคา้ตกลงว่า ขอ้กาํหนดและเงอืนไขฉบบัน ีขอ้กาํหนดและเงอืนไขเพมิเติมสาํหรบัธุรกรรมแต่ละประเภททงัหมด (ไม่

ว่าจะไดร้ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันี หรือทีจะไดเ้พิมเติมในภายหนา้) เอกสารเปิดบญัชี รวมทงัเอกสาร 

แบบฟอรม์ต่างๆ ทีเกยีวขอ้งกบัธุรกรรมทงัหมด จะถือรวมเป็นสญัญาเดียวกนัโดยจะระบุรวมเรียกภายใตค้าํนิยามว่า 

“เอกสารธุรกรรม”  

(ง) ในการเข้าทาํธุรกรรมระหว่างคู่สัญญานัน เมือได้มีการตกลงและยืนยันจากคู่สัญญาทังสองฝ่ายว่าจะเขา้ทาํ

ธุรกรรมดังกล่าว (ไม่ว่าการตกลงและยืนยันด ังกล่าวจะทาํเป็นลายลักษณ์อักษร กระทาํผ่านทางระบบ

อินเทอรเ์น็ต ทางโทรศัพท์ หรือในรูปแบบอืนใดตามทีบริษัทฯ กาํหนด) จะถือว่าธุรกรรมดังกล่าวนันมีผลผูกพัน

คู่สัญญาทันทีทีได้มีการตกลงและยืนยันดังกล่าว และบริษัทฯ มีสิทธิยึดถือและดาํเนินการตามคาํสังหรือความ

ตกลงและยืนยันทีได้ร ับจากลูกคา้ตามทีบริษัทฯ เห็นสมควร แม้ว่าในเวลาทีไดย้ืนยันและตกลงดังกล่าวนัน 

ลูกค้าอาจยังมิได้ลงนามในเอกสารใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม และแบบฟอรม์ต่างๆ ทีเกียวกับธุรกรรมก็ตาม 

(จ) ในกรณีทีข้อความในขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบับนีขัดแย้งกับข้อความในขอ้กาํหนดเพมิเติมทีเกยีวขอ้งกบัธุรกรรม

ทีลูกคา้เขา้ทาํ ให้ขอ้ความทีกาํหนดในขอ้กาํหนดเพิมเติมทีเกียวขอ้งกบัธุรกรรมทีลกูคา้เขา้ทาํนันใช้บังคับ ทังนีให้

ใช้บังคับเพียงเท่าทีเกียวข้องกับเฉพาะธุรกรรมทีลูกคา้เข้าทาํนัน อย่างไรก็ดีเพือมิให้เกิดขอ้โต้แยง้ ในกรณีที

ข ้อความใดในขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบับนีเป็นการขยายหรือเพิมเติมขอ้ตกลงในขอ้กาํหนดเพิมเติมทีเกียวขอ้ง

กับธุรกรรมแต่ละประเภท หรือข้อตกลงใดในขอ้กาํหนดเพิมเติมทีเกียวขอ้งกบัธุรกรรมแต่ละประเภทเป็นการขยาย

หรือเพิมเติมข้อตกลงในข้อกาํหนดและเงือนไขฉบับนี กรณีดังกล่าวไม่ถือว่าข้อตกลงนันขัดกัน 

(ฉ) ในกรณีทีล ูกคา้ไดเ้ขา้ทาํหรือลงนามในสัญญา แบบฟอรม์ หรือข ้อกําหนดและเงือนไขใดๆ เกียวกับการ

ให้บริการดา้นการเงิน หรือธุรกรรมใดๆ ก่อนทีจะเขา้ทาํและลงนามในขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบับนี รวมทัง

เอกสารธุรกรรมทีเกียวข้อง ให้ถือว่าขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบับนี รวมทังเอกสารธุรกรรมทีเกียวข้อง เป็นความ

ตกลงทังหมดระหว่างลูกคา้และบริษัทฯ และให้ใช้บังคับแทนข้อตกลงและความตกลงใดๆ ระหว่างลูกคา้และ

บริษัทฯ ทีมีขึนก่อนหนา้นีทีเกียวข้อง หรือเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน หรือธุรกรรมทีเกียวข้อง 

3.2 การเปิดบัญชีเพอืการทาํธุรกรรม 

(ก) เพอืการดาํเนินการในการทาํธุรกรรมภายใตข้อ้กาํหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการใหบ้ริการดา้นการเงนิฉบบันี ลกูคา้ตก

ลงกรอกแบบฟอรม์และลงนามในเอกสารเปิดบญัชีลูกคา้ หนังสือมอบอาํนาจ หนังสือยินยอมใหห้กับญัชีเงินฝาก

ธนาคาร และเอกสารทีเกียวขอ้งอืนๆ ตามแบบทีบริษัทฯ กาํหนด รวมถึงส่งมอบเอกสารประกอบอืนๆ ตามทีบริษัทฯ 

รอ้งขอ ซงึรวมถือเป็นส่วนหนึงของ “เอกสารธุรกรรม” ใหค้รบถว้น และเมือบริษัทฯ ไดต้รวจสอบเอกสารธุรกรรม 

และตกลงเปิดบญัชีใหลู้กคา้แลว้ บริษัทฯ จะแจง้ใหลู้กคา้ทราบพรอ้มจัดส่งเลขทีบญัชีเพือใชใ้นการทาํธุรกรรมของ

ลูกคา้ภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกับการใหบ้ริการดา้นการเงินฉบับนี รวมถึงเอกสารธุรกรรมทีเกียวข้อง

ทงัหมด (ซงึต่อไปนีเรียกว่า “บัญชีเพอืการทาํธุรกรรม”)  

ลูกคา้ไดอ่้านและรบัทราบการชีแจงจากพนักงานบริษัทฯ ถึงกฎหมาย ขอ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกับการใหบ้ริการ

ดา้นการเงิน รวมทงัเอกสารธุรกรรมอนืๆ ทเีกยีวขอ้งทงัหมดเป็นอย่างดีแลว้และตกลงปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั 

(ข) ลกูคา้ตกลงทจีะโอนเงินสดของลกูคา้มายงับริษัทฯ ในบญัชีเงินฝากทอียู่ในชอืของบริษัทฯ เพอืลกูคา้หรือบญัชีอนืของ

บริษัทฯ ตามรายละเอียดของชือและหมายเลขบญัชีทีบริษัทฯ ไดแ้จง้ใหลู้กคา้ (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “บัญชีของ
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บริษัทเพือลกูค้า”) ตามจาํนวน วิธีการ และภายในระยะเวลาทีบริษัทฯ กาํหนด ไม่ว่าจะเป็นการนาํฝากเพอืเปิดบญัช ี

หรือเป็นการนาํฝากเพิมเติมครงัใดๆ รวมถึงเงินฝากเพิมทีมาจากเงนิทีไดร้บัจากการขายหลกัทรพัย ์หรือเงินอืนๆ (ซงึ

รวมถึงดอกเบียทีบริษัทฯ ไดร้บัจากเงินทีลูกคา้นาํมาฝากหรือมอบไวก้ับบริษัทฯ ดงักล่าวดว้ย) รายละเอียดปรากฏ

ตามหลกัฐานการรบัเงนิซงึบริษัทฯ ไดอ้อกใหแ้ก่ลกูคา้เป็นคราวๆ ไป  

 (ค) ลูกคา้ตกลงใหมี้บัญชีเงินฝากธนาคารทีอยู่ในชือของลูกค้าตามรายละเอียดของชือและหมายเลขบัญชีเงินฝาก

ธนาคารทีลูกคา้ไดแ้จง้ไวต้่อบริษัทฯ ซึงลูกคา้ไดท้าํหนังสือยินยอมใหห้ักบัญชีเงินฝากมอบไวใ้หแ้ก่ธนาคารหรือทาํ

วิธีการอนืใดเพอืยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชเีงินฝากดงักล่าว และดาํรงเงินฝาก ใหเ้พียงพอต่อการชาํระหนีสิน

ทีมีอยู่กบับริษัทฯ (ซงึต่อไปนีจะเรียกว่า “บัญชีธนาคารเพอืตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท”) ตามวิธีการ และภายใน

ระยะเวลาทีบริษัทฯ กาํหนด และโดยทีลกูคา้และบริษัทฯ หรือฝ่ายหนึงฝ่ายใดมีภาระผกูพนัในการชาํระหนีและ/หรือ

ภาระผกูพนัต่อกนัตามขอ้กาํหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการใหบ้ริการดา้นการเงินหรือสญัญาหรือบญัชีอืนใดทลีกูคา้ทาํ

หรือมีอยู่กับบริษัทฯ ลูกค้าและบริษัทฯ ต่างตกลงยินยอมให้ธนาคารทีลูกคา้แจ้งไวต้่อบริษัทฯ หักเงินจากบัญชี

ธนาคารเพือตดับญัชีอตัโนมตัิกับบริษัทดงักล่าวไดโ้ดยถือว่าเป็นวิธีการชาํระหนีและ/หรือภาระผูกพนัของลูกคา้ต่อ

บริษัทฯ หรือของบริษัทฯ ต่อลกูคา้โดยชอบตามขอ้กาํหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการใหบ้ริการดา้นการเงิน โดยคู่สญัญา

ทุกฝ่ายต่างทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกําหนดต่างๆ ทีธนาคารกําหนดไว้โดยชัดเจนแล้ว ทังนี ไม่ตัดสิทธิ

คู่สญัญาฝ่ายหนึงฝ่ายใดทจีะชาํระหนีโดยวิธีอนื 

ในกรณีทีบริษัทฯ ตอ้งทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการหกัเงิน ลกูคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัทฯ หกัเงนิจากบญัชธีนาคาร

เพือตดับญัชีอตัโนมตัิกับบริษัท และ/หรือหกัจากเงินทีบริษัทฯ จะตอ้งนาํเขา้บญัชีธนาคารเพือตดับญัชีอตัโนมัติกับ

บริษัท หรือชาํระโดยวิธีอนืตามทบีริษัทฯ จะเป็นผูก้าํหนด ทงัน ีใหถ้ือว่าเงินทีลกูคา้ไดร้บัเมอืรวมกบัค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ่้ายทีบริษัทฯ ไดห้กัไวเ้ป็นเงินทีลูกคา้ไดร้บัไวเ้ต็มจาํนวน หรือใหถ้ือว่าเงินทีหกัจากบญัชีธนาคารเพือตดับญัชี

อัตโนมัติกับบริษัทเขา้บญัชีบริษัทฯ เมือหักค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีลูกคา้ตอ้งชาํระแลว้นัน เป็นจาํนวนเงินที

บริษัทฯ ไดร้บัชาํระหน ีแลว้แต่กรณี 

(ง) บริษัทฯ มีสิทธิใชดุ้ลพินิจในการตกลงหรือปฏิเสธการเปิดบัญชีเพือการทาํธุรกรรมใหก้ับลูกคา้และในการกาํหนด

จาํนวนและประเภทบญัชเีพือการทาํธุรกรรมของลกูคา้โดยไม่ตอ้งแจง้เหตผุลใหล้กูคา้ทราบ บริษัทฯ มสีิทธิใชด้ลุพินิจ 

(แต่ไมมี่ขอ้ผกูพนั) ทีจะทาํการเปลียนแปลงจาํนวนและประเภทบญัชีเพอืการทาํธุรกรรมของลกูคา้ 

3.3 วงเงินการทาํธุรกรรม 

เพือการทาํธุรกรรมภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกับการใหบ้ริการดา้นการเงินฉบบันี รวมถึงขอ้กาํหนดเพิมเติมของ

ธุรกรรมแต่ละประเภท บริษัทฯ จะกาํหนดวงเงินการทาํธุรกรรมใหก้ับลูกคา้ โดยลูกคา้จะดาํเนินการทาํธุรกรรมไดภ้ายใน

วงเงินการทาํธุรกรรมทีบริษัทฯ เป็นผูก้าํหนดโดยดุลพินิจของบริษัทฯ ทงันี บริษัทฯ มีสิทธิเปลียนแปลงวงเงินการทาํธุรกรรม

ดงักล่าวไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งบอกกล่าวแก่ลกูคา้  

การกาํหนดวงเงินการทาํธุรกรรมข้างต ้นมิใหถ้ือเป็นการจาํกัดความรบัผิดของลูกคา้ทีเกิดขึนจริงภายใตห้รือเกียวเนืองกับ

ขอ้กาํหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการใหบ้ริการดา้นการเงินฉบบันี รวมถึงขอ้กาํหนดเพมิเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท 

3.4 การใช้สิทธิหักกลบลบหนใีดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม 

คู่สัญญามีสิทธิหักกลบลบหนี สาํหรับหนีทุกประเภททีถึงกาํหนดชาํระภายใต้เอกสารธุรกรรมเพือชาํระหนีใดๆ ภายใต้

เอกสารธุรกรรมทังหมด ทังนี ไม่ว่าหนีระหว่างคู่สัญญาดังกล่าวจะต้องทาํการชาํระ ณ สถานที หรือด้วยเงินสกุลใดๆ 

ในกรณีทีหนีระหว่างคู่สัญญาตอ้งชาํระเป็นเงินสกุลต่างกัน บริษัทฯ อาจทาํการหักกลบลบหนีโดยเปลียนสกุลเงินของ

หนีใดหนีหนึงดังกล่าวใหเ้ป็นสกุลเงินเดียวกับหนีอีกรายโดยใช้อัตราตลาดทีใช้ทางธุรกิจตามปกติ และในกรณีทีเกิด

เหตุแห่งการผิดนัดภายใตเ้อกสารธุรกรรม คู่ส ัญญาตกลงให้หนีของคู่สัญญาทีมีต่อกัน ถึงกาํหนดชาํระทันที และ

คู่สัญญามีสิทธิหักกลบลบหนีสาํหรับหนีดังกล่าวได้โดยทันที  

เมือคู่สัญญาดาํเนินการหักกลบลบหนีแลว้ หากคู่สัญญาทังสองฝ่ายมีหนา้ทีต้องชาํระเงินจาํนวนใดๆ ให้แก่กันตาม

เอกสารธุรกรรม ให้จาํนวนเงินทีตอ้งชาํระต่อกันนันถือว่าได้รบัการชาํระและปลดภาระหนีสินในการชาํระเงินระหว่าง

กันโดยการหักกลบลบหนีดังกล่าว และให้คู่สัญญาทีมีหนา้ทีชาํระเงินในจาํนวนทีเหลือ ชาํระเพียงจาํนวนเงินสุทธิทีพึง

ต้องชาํระต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง เว้นแต่คู่สัญญาทังสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอืน 
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ทังนี ข ้อ 3.4 นีไม่ใช้บังคับกับกรณีทีลูกค้ามีคาํสังให้บริษัทฯ ซือหลักทรัพย์และขายหลักทรัพย์นันโดยทียังมิได้ชาํระ

ราคาค่าซือหลักทรัพยน์ัน โดยลูกคา้จะตอ้งชาํระราคาค่าซือหลักทรพัย์ก่อน บริษัทฯ จึงจะชาํระเงินค่าขายหลักทรพัย์

ให้แก่ลูกค้า 

3.5 การใช้สิทธิบังคับหลกัประกันสาํหรบัหนสีินทังหมดของลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรม 

ตราบเท่าทกีฎหมายอนญุาตใหก้ระทาํได ้ภายใตข้อ้ตกลงเกยีวกบัหลกัประกนัทีกาํหนดในขอ้ 8 (หลกัประกนั) ของขอ้กาํหนด

และเงือนไขฉบบันี คู่สญัญาตกลงว่าหลกัประกัน (รวมทงั หลกัทรพัย ์เงินสด หรือทรพัยส์ินอืนใด) ทีบริษัทฯ กาํหนดใหน้าํมา

วางเพือเป็นประกนัการซอืขาย และ/หรือการชาํระหนสีาํหรบัการทาํธุรกรรมใดๆ ภายใตเ้อกสารธุรกรรมใดๆ ใหแ้ก่บริษัทฯ นนั 

ใหห้ลกัประกันดงักล่าวถือเป็นหลกัประกันการซือขาย และ/หรือการชาํระหนีของลูกคา้สาํหรบัหนีสินทุกประเภทของลูกคา้

ภายใตเ้อกสารธุรกรรมทีเกียวขอ้งทงัหมด รวมถึง ค่าใชจ่้ายต่างๆ ค่านายหนา้ ค่าภาษีอากร ดอกเบีย เงินทดรองจ่าย ค่า

ดาํเนินการ ตลอดจนค่าอุปกรณแ์ห่งหนี และค่าเสียหายทงัปวงทีลูกคา้ตอ้งรบัผิดชอบต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นภายใตบ้ัญชี

ตามขอ้ตกลงแห่งเอกสารธุรกรรมใดๆ  และ/หรือสัญญา หรือบัญชีอืนใดทีลูกคา้ทาํหรือมีอยู่กับบริษัทฯ  และใหบ้ริษัทฯ 

สามารถดาํเนินการเกียวกบัหลกัประกนัดงักล่าวตามเงอืนไขทีกาํหนดในขอ้   

4. คาํรับรองและคํายืนยัน 

4.1 ลูกค้ามีความรูแ้ละความเข้าใจเกียวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ เงือนไข และประเพณีปฏิบัติในการทาํธุรกรรมใดๆ ตาม

ขอ้กาํหนดและเงอืนไขฉบบัน ีตามท ีสาํนกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ หน่วยงานกาํกบัดแูลต่างประเทศ  และ/

หรือตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดสญัญาซอืขายล่วงหนา้ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์สาํนกัหกับญัชแีละ/หรือหน่วยงาน องคก์ร สมาคม

ทีเกียวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์อืนใด และหน่วยงานทีกํากับดูแลอืนใดของรัฐ (ทังในและ

ต่างประเทศทีเกียวขอ้ง) เช่น หน่วยงานทีทาํหนา้ทีดูแลตนเองและสมาชิก (Self-Regulatory Organization) กาํหนดเป็น

อย่างดี และลกูคา้จะดาํเนินการใดๆ ดว้ยความซอืสตัยส์จุรติตามปกติวิสยัของนกัลงทนุทวัไปทคีวรกระทาํ ไม่ก่อใหเ้กิดความ

เสียหายต่อระบบของการทาํธุรกรรมแต่ละประเภทไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่อาศยัช่องทางหรือเหตกุารณอ์นัผิดปกติวิสยัทคีวรจะเป็น

หรือความบกพรอ่งของระบบเพอืหาประโยชนส์่วนตน (รวมเรียกว่า “พฤติกรรมอนัไม่พึงประสงค”์) 

4.2 ลูกคา้ขอรบัรองว่าตนเองเป็นผูมี้ความสามารถในการเขา้ทาํ การชาํระหนี และการปฏิบตัิตามหนา้ทีต่างๆ อนัเกิดขึนภายใต้

เอกสารธุรกรรมทงัหมด และลกูคา้ทาํเพอืตนเองมิไดก้ระทาํในฐานะตวัแทนของบุคคลอนื 

4.3 ลูกคา้มีความสามารถและอาํนาจตามกฎหมาย และไดด้าํเนินการต่างๆ ทีจาํเป็นเพือใหลู้กคา้สามารถเขา้ทาํและปฏิบตัิ

ภาระหนา้ทีของตนภายใตข้อ้กาํหนดและเงอืนไขของเอกสารธุรกรรมทงัหมดไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

4.4 เอกสารธุรกรรม เป็นสญัญาทมีีผลใชบ้งัคบัโดยสมบรูณ ์และมผีลผกูพนัทีสามารถใชบ้งัคบักบัลูกคา้ใหป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนด

และเงือนไขของสญัญา เวน้แต่กรณีทีการบงัคบัใชส้ญัญาอาจถูกจาํกัดโดยกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลาย การฟืนฟูกิจการหรือ

กฎหมายอนืทีเกยีวขอ้งในลกัษณะเดียวกนัซงึมผีลกระทบต่อสิทธิของลูกคา้โดยทวัไป 

4.5 ลูกคา้ไดอ่้านและรบัทราบคู่มือ และ/หรือเอกสารชีแจงเพือการทาํธุรกรรมแต่ละประเภทตามทีปรากฏในเว็บไซตข์องบริษัทฯ 

และ/หรือทีไดร้บัจากเจา้หนา้ทีของบริษัทฯ และตกลงทจีะปฏิบตัิตามคู่มือ และ/หรือเอกสารชแีจงดงักล่าว 

4.6 การเขา้ทาํขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันีหรือการปฏิบตัิหนา้ทีของลูกคา้ตามเอกสารธุรกรรมไม่เป็นการละเมิดหรือจะไม่เป็น

การละเมิดหรือทาํใหมี้ผลเป็นการขดัหรือผิดขอ้กาํหนดขอ้ใดขอ้หนงึดงัต่อไปนี (1) ขอ้กาํหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที

เกยีวขอ้ง คาํพิพากษา คาํวินิจฉยัหรือคาํสงัหรือคาํบงัคบัของหน่วยงานใดๆ ของรฐั (ทงัในและต่างประเทศ) ซงึมผีลผกูพนัต่อ

ลกูคา้ (2) เอกสารหรือสญัญาอนืใดทลีกูคา้เป็นคู่สญัญาหรือมีผลผกูพนัลกูคา้หรือทรพัยส์ินของลูกคา้ 

4.7 ในวันทีมีการส่งมอบขอ้มูลและเอกสารใหก้ับบริษัทฯ ขอ้มูลและเอกสารทงัหมดทีลูกคา้ไดใ้หไ้วก้ับบริษัทฯ เป็นขอ้มูลและ

เอกสารทเีป็นความจริง ครบถว้น ถกูตอ้งทกุประการและไม่มีขอ้ความทจีะทาํใหบ้ริษัทฯ สาํคญัผิดแต่ประการใด และ ณ วนัที

ทาํเอกสารธุรกรรม ขอ้มลูและเอกสารทงัหมดยงัคงเป็นขอ้มลูและเอกสารทีเป็นความจริง ครบถว้น ถกูตอ้งทุกประการและไม่

มีขอ้ความทีจะทาํใหบ้ริษัทฯสาํคัญผิดแต่ประการใด บริษัทฯ มีสิทธิยึดถือขอ้มูลและเอกสารดังกล่าวได ้ทังนี ลูกคา้ไม่ได้

ปกปิดหรือบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือเหตุการณ์ใดๆ ทีเป็นสาระสาํคัญ ซึงหากลูกค้าไดเ้ปิดเผยให้กับบริษัทฯ แล้ว อาจมี

ผลกระทบต่อการตดัสินใจของบริษัทฯ ในการเขา้ทาํเอกสารธุรกรรม 
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4.8 ลูกค้ามีสิทธิโดยสมบูรณ์และเป็นเจ้าของผูร้ ับประโยชน์ในทรัพยส์ินของลูกค้าทังหมดทีไดใ้ห้ไวก้ับบริษัทฯ ตามเอกสาร

ธุรกรรม และทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าวปราศจากการจาํนาํ จาํนอง ภาระติดพัน สิทธิยึดหน่วงหรือส่วนได้เสียในทาง

หลกัประกนัอนืๆ หรือภาระติดพนัหรือส่วนไดเ้สียอนืใดเพอืประโยชนข์องบคุคลอนืนอกจากตามทลีกูคา้ไดแ้จง้เป็นลายลกัษณ์

อกัษรต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดใ้หค้วามเห็นชอบเป็นลายลกัษณอ์กัษรแก่ลกูคา้แลว้ล่วงหนา้ 

4.9 ไม่มีคดีความ การดาํเนินคดี การพิจารณาคดีหรือการดาํเนินการใดๆ ทีอาจเกิดหรือมีขนึกับลกูคา้หรือทรพัยส์ินของลกูคา้ใน

ชนัศาล ศาลยตุิธรรม อนญุาโตตลุาการ หรือการดาํเนินการของหน่วยงานของรฐั (ทงัในและต่างประเทศ) ซงึมผีลหรืออาจจะ

มีผลกระทบต่อความชอบดว้ยกฎหมาย ความสมบรูณห์รือการใชบ้งัคบัไดข้องเอกสารธุรกรรม หรือความสามารถของลูกคา้ที

จะปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของตนทีเกยีวกบัเอกสารธุรกรรม 

4.10 ไม่มเีหตแุห่งการผิดนดัหรือเหตอืุนใดทีอาจก่อใหเ้กิดเป็นเหตแุห่งการผิดนดัซงึไดเ้กิดขึนและกาํลงัดาํเนินอยู่ในส่วนของลูกคา้ 

และการเขา้ทาํขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันีหรือการปฏิบตัิหนา้ทีและภาระผูกพันของลูกคา้ภายใตเ้อกสารธุรกรรมจะไม่

ก่อใหเ้กิดหรืออาจก่อใหเ้กิดเหตแุห่งการผิดนดั 

4.11 ลกูคา้ตกลงใหถ้ือว่าขอ้มลูใดๆ ไมว่่าจะเป็นขอ้มลูทไีดแ้จง้ต่อหรือมอบไวแ้ก่บริษัทฯ ก่อนวนัทีลงนามในขอ้กาํหนดและเงอืนไข

ฉบบันี หรือหลงัจากทีมีการลงนามในขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันี ไม่ว่าโดยการทีบริษัทฯ ไดร้บัจากลูกคา้หรือผูก้ระทาํการ

แทนลกูคา้ หรือทีบริษัทฯ ไดร้บัผ่านชอืผูใ้ชบ้รกิาร (Username) รหสัผ่าน (Password) และรหสัประจาํตวั (PIN ID) ของลกูคา้ 

มีความถูกตอ้งสมบูรณ ์และมีผลผูกพนัลูกคา้ทุกประการ แมว้่าจะมีการจัดทาํ และ/หรือ จัดส่งขอ้มูลหรือหลกัฐานใดๆ ใน

รูปแบบของเอกสารใหแ้ก่บริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม ตลอดจนยินยอมสละสิทธิในการเรียกรอ้งใหบ้ริษัทฯ รบัผิดชอบใดๆ หาก

ปรากฏว่าขอ้มลูทีบริษัทฯ ไดร้บัดงักล่าวผิดพลาด คลาดเคลือน ไม่ครบถว้น หรือไม่เป็นปัจจบุนัไม่ว่าดว้ยเหตปุระการใด 

4.12 ลกูคา้รบัทราบและยินยอมว่าบริษัทฯ อาจกาํหนดใหล้กูคา้จดัทาํและลงนามในคาํขอใชบ้ริการ หนงัสือแจง้เปลียนแปลงขอ้มลู 

หรือเอกสาร และ/หรือ หลกัฐานใดๆ เพิมเติมหรือเพือเปลียนแปลงขอ้มูลตามเงือนไขและแบบทีบริษัทฯ กาํหนด พรอ้มทัง

จดัส่งคาํขอใชบ้ริการ หนงัสือแจง้เปลยีนแปลงขอ้มลู หรือเอกสาร และ/หรือ หลกัฐานดงักล่าว ใหแ้ก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลา

ทีบริษัทฯ กาํหนดก็ได ้

4.13 ลกูคา้เขา้ทาํขอ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกบัการใหบ้ริการดา้นการเงินฉบบัน ีรวมทงัธุรกรรมต่างๆ ในฐานะตวัการและมิใช่ใน

ฐานะตวัแทนของบคุคลหรือนิติบคุคลใดๆ 

4.14 ลูกคา้ตกลงทีจะแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรในทนัที หากคาํรบัรองใดๆ ขา้งตน้มีการเปลียนแปลงไป หรือไม่

เป็นความจริง ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกตอ้งอย่างมีนัยสาํคัญดว้ยประการใดๆ แต่ทงันี หนา้ทีของลูกคา้ในการแจง้ใหบ้ริษัทฯ 

ทราบดงักล่าวไม่ถือเป็นเงือนไขบงัคบัก่อนในการทีบริษัทฯ จะดาํเนินการใดๆ เมือเกิดกรณีมีการเปลียนแปลง ไม่เป็นความ

จริง ไม่ครบถว้น หรือไมถ่กูตอ้งอย่างมนียัสาํคญัดงักล่าวเกิดขึน 

4.15 ลูกคา้รบัทราบว่าบริษัทฯ อาจกาํหนดหลกัเกณฑ ์มาตรการ หรือขอ้กาํหนดเกียวกับการทาํธุรกรรม หรือการทาํธุรกรรมผ่าน

ระบบอินเทอรเ์น็ต ซงึเป็นหลกัเกณฑ ์มาตรการ หรือขอ้กาํหนดทมีากหรือสงูกว่าหลกัเกณฑ ์มาตรการ หรือขอ้กาํหนดเกยีวกบั

การทาํธุรกรรม หรือการทาํธุรกรรมผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต ทีก.ล.ต. สาํนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ตลาด

หลกัทรพัย ์ตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้ สมาคมบริษัทหลกัทรพัยไ์ทย สาํนักหกับญัชี หรือศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยก์าํหนด 

ทงันี บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะพิจารณาแก้ไขเปลียนแปลงหรือยกเลิกหลักเกณฑ ์มาตรการ หรือขอ้กาํหนดเกียวกับการทาํ

ธุรกรรม หรือการทาํธุรกรรมผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตทีบริษัทฯ กาํหนดขึนดงักล่าวในเวลาใดก็ได ้โดยใหอ้ยู่ในดลุพินิจของบริษัทฯ 

ในการดาํเนินการดงักล่าวโดยไม่จาํตอ้งไดร้บัความยินยอมจากลกูคา้หรือบอกกล่าวแก่ลกูคา้ก่อนแต่อย่างใด และเมอืบริษัทฯ 

ไดแ้กไ้ขเปลยีนแปลงหรือยกเลิกหลกัเกณฑ ์มาตรการ หรือขอ้กาํหนดดงักล่าวแลว้ ใหห้ลกัเกณฑ ์มาตรการ หรือขอ้กาํหนดที

มีการแกไ้ขเปลียนแปลงหรือยกเลิกดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบักบัการทาํธุรกรรมของลกูคา้ทดีาํเนินการภายหลงัการนนั  

4.16 ในกรณีทีบริษัทฯ ตกลงเขา้ทาํธุรกรรมใดๆ ในนามของลูกคา้โดยใชเ้งินสกลุอนืทีไม่ใช่เงินบาท ใหใ้ชอ้ตัราแลกเปลียนตามอตัรา

ทีตกลงกัน ณ เวลาทีทาํการแลกเปลียนเงินของลูกคา้ ระหว่างบริษัทฯ กับธนาคารของบริษัทฯ คู่สญัญาของบริษัทฯ หรือสาํนัก

หกับญัชี เวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอนืเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

4.17 ลกูคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัทฯ ทาํการบนัทึกการสนทนาทางโทรศพัทห์รืออปุกรณใ์นลกัษณะเดียวกนั รวมถึงการบนัทึกขอ้มูล

อิเล็กทรอนิกสใ์ดๆ โดยอาจมีหรือไม่มีเสียงอุปกรณเ์ตือนโดยอตัโนมตัิ และยินยอมใหเ้ทปเสียงหรืออุปกรณท์ีใชใ้นการบนัทึก

การสนทนานนัเป็นหลกัฐานยืนยนัเกียวกับขอ้เท็จจริง การทาํคาํสงั หรือดาํเนินการใดๆ เกียวกับธุรกรรม หรือเกียวขอ้งกับ
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เอกสารธุรกรรมของลกูคา้  และใหบ้ริษัทฯ มีสิทธิยึดถือปฏิบตัิและดาํเนินการตามคาํสงั แนวทาง คาํบอกกล่าวใดๆ ผ่านทาง

โทรศพัท ์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์หรือผ่านวิธีการ หรือสือกลางใดๆ ตามทีบริษัทฯ และลูกคา้ไดต้กลงกัน ซงึบริษัทฯ เชือ

โดยสุจริตว่าไดส้่งมาจากลูกคา้หรือบุคคลผูซ้ึงไดร้บัมอบอาํนาจใหก้ระทาํการแทนลูกคา้ ทงันี บริษัทฯ อาจสอบถามขอ้มูล

ต่างๆ ทีเกียวขอ้งเพือยืนยันตวัตนของลูกคา้ หรืออาํนาจของบุคคลทีไดร้บัมอบอาํนาจจากลูกคา้ (แต่บริษัทฯ ไม่มีหนา้ทีที

จะตอ้งดาํเนินการดงักล่าว) และลูกคา้ยอมรบัและตกลงทีจะผกูพนัตามคาํสงัของลกูคา้ทุกประการ ทงันี ลูกคา้รบัทราบและ

ตกลงใหบ้ริษัทฯ ก.ล.ต. สาํนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้  

สาํนกัหกับญัชี ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรือหน่วยงานกาํกบัดแูลอนืใด (ก) ใชเ้ทปบนัทึกการสนทนาดงักล่าวหรือขอ้ความจาก

เทปบนัทึกดงักล่าวได ้เพือวตัถุประสงคใ์ดๆ ตามทีบริษัทฯ ก.ล.ต. สาํนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ตลาด

หลกัทรพัย ์ตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้ สาํนักหกับญัชี ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรือหน่วยงานกาํกับดูแลเห็นว่าเหมาะสม 

(ข) นาํเทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรือข้อความจากเทปบันทึกการสนทนาดงักล่าวมาใช้เป็นหลักฐานในการดําเนิน

ธุรกรรม หรือในขอ้พิพาททีเกิดขึนหรือขอ้พิพาททีคาดว่าจะเกิดขึนระหว่างบริษัทฯ กับลูกคา้ และ (ค) เปิดเผยเทปบนัทึกการ

สนทนาดังกล่าวหรือขอ้ความจากเทปบนัทึกเพือใหบ้ริษัทฯ ปฏิบัติตามทีกฎหมายกาํหนด หรือปฏิบัติตามคาํสงัศาล หรือ

หน่วยงานราชการทีเกียวขอ้ง รวมทงัเปิดเผยต่อก.ล.ต. สาํนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน  ตลาดหลกัทรพัย ์

ตลาดสญัญาซอืขายล่วงหนา้ สาํนกัหกับญัชี ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หน่วยงานกาํกบัดแูล และทปีรกึษาของบริษัทฯ เพือใชใ้น

การดาํเนินการทเีกยีวกบัธุรกรรม หรือใชส้าํหรบับริษัทฯ ในการปรบัปรุงระบบการดาํเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ 

4.18 เพือให้การบริการมีประสิทธิภาพ และเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า บริษัทฯ จะประกาศรายละเอียด

เกียวกับการทาํธุรกรรมต่างๆ ไว้ในเว็บไซตข์องบริษัทฯ โดยลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า ลูกค้ามีหน้าทจีะต้องเข้า

ตรวจสอบรายละเอียดเกยีวกับการทาํธุรกรรมนันๆ อย่างสมาํเสมอ 

5. กฎและระเบียบ 

5.1 การดาํเนินการใดๆ ซึงเกียวกับธุรกรรมนันจะตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมาย และประเพณีปฏิบตัิทีเกียวกับการทาํธุรกรรมดงักล่าว 

โดยลกูคา้ตกลงยอมรบัทีจะปฏิบตัิตามกฎหมายและประเพณีปฏิบตัิดงักล่าว 

5.2 ในกรณีทีลกูคา้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดใดๆ ตามทรีะบไุวใ้นเอกสารธุรกรรมใดๆ และการฝ่าฝืนดงักล่าวส่งผล

ใหบ้ริษัทฯ เสียหาย หรือตอ้งรบัผิดในการชาํระค่าปรบั หรือถูกลงโทษจากหน่วยงานทีกาํกับดูแล ลูกคา้ตกลงรบัผิดชดใช้

ค่าเสียหายใหแ้ก่บริษัทฯ สาํหรบัค่าปรบัหรือความเสียหายทงัหมดทีเกิดขึน พรอ้มทงัดอกเบียในอตัราสงูสดุทีบริษัทฯ กาํหนด 

นบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระหรือวนัทบีริษัทฯ ไดช้าํระเงนิดงักล่าวจนถึงวนัทีบริษัทฯ ไดร้บัชาํระเงินจากลกูคา้จนครบถว้น 

5.3 ในกรณีทีการดาํเนินธุรกรรมใดๆ หรือการใหบ้ริการทางการเงินใดๆ นันกลายเป็นการกระทาํทีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือ

กฎระเบียบทีเกียวข้อง บริษัทฯ อาจดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังต่อไปนี 

(ก) แจ้งให้ลูกค้าทราบ และยกเลิกธุรกรรมและ/หรือการดาํเนินการทีเกียวข้องดังกล่าว และ/หรือ 

(ข) บอกเลิกธุรกรรมทีเกียวข้องนันโดยให้การบอกเลิกธุรกรรมนันมีผลตามกาํหนดเวลาทีบริษัทฯ ได ้แจ้งใหแ้ก่

ลูกค้า โดยใหผ้ลของการบอกเลิกธุรกรรมนันเป็นไปตามเงือนไขทีกาํหนดในข้อ 15 ของข้อกาํหนดและเงือนไข

ฉบับนี 

6. คาํสงัและรายงาน  

6.1 ในการทาํคาํสงั หรือการดาํเนินการใดๆ ตามขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันี ขอ้กาํหนดเพมิเติมของแต่ละธุรกรรม และเอกสาร

ธุรกรรมทีเกียวขอ้งอืนใด ลูกคา้จะไดมี้คาํสงัดว้ยวาจา หรือลายลกัษณอ์กัษร หรือไม่ว่าจะโดยทางโทรศพัท ์โทรสาร หรือโดย

วิธีการอืนใดซงึเป็นทียอมรบักันโดยทวัไปในประเพณีปฏิบตัิของการทาํคาํสงั เพือจะใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินการเป็นครงัคราวนนั 

หรือโดยการบนัทึกคาํสงัผ่านอนิเทอรเ์น็ต โดยลกูคา้ยอมรบัและตกลงผกูพนัตามคาํสงัของลูกคา้ดงักล่าว ทงัน ี 

(ก) หากเป็นคาํสังโดยลายลักษณ์อักษร ลูกคา้จะต้องปฏิบัติโดยทาํเป็นหนังสือตามแบบทีบริษัทฯ กาํหนดหรือ

ยอมรับเป็นกรณีไป  

(ข) หากเป็นคาํสังโดยวาจาหรือทางโทรศัพท์ ลูกค้าจะต้องมีคาํสังโดยตรงไปยังเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ และจะถือ

เป็นคาํสังโดยชอบตามขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบับนี รวมถึงข้อกาํหนดเพิมเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท เมือ

เจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ได้รับทราบคาํสังนันโดยชัดเจนและปราศจากข้อสงสัยแล้ว 
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(ค) หากเป็นการทาํธุรกรรมผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบับนี รวมถึง

ข้อกาํหนดเพิมเติมของแต่ละธุรกรรม และข้อกาํหนดและเงือนไขในเว็บไซต์ (ถ้ามี) ทีใช้บังคับในระหว่างอายุ

ของข้อกาํหนดและเงือนไขฉบับนี รวมถึงข้อกาํหนดเพิมเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท 

(ง) การมีคาํสังดังกล่าวเกิดจากดุลพินิจและการตัดสินใจของลูกค้าเอง 

(จ) ลูกค้าตกลงรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจเพือปฏิเสธการดาํเนินการใดๆ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ

อย่างใดต่อลูกค้าหากบริษัทฯ ไม่สามารถดาํเนินการตามคาํสังของลูกค้าได้ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน 

6.2 เวน้แต่จะไดมี้การตกลงระหว่างบริษัทฯ และลกูคา้เป็นอย่างอืน บริษัทฯ จะดาํเนินการจดัส่งเอกสารรายงานใหแ้ก่ลกูคา้ โดย

บริษัทฯ จะแจง้เป็นหนังสือใหแ้ก่ลูกคา้ทราบทางไปรษณียห์รือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ์่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

(Email) ตามทีอยู่สาํหรบัจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(Email Address) ตามทีลูกคา้ไดแ้จง้ความประสงคจ์ะรบัเอกสารรายงาน

ดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสต์ามวิธีการทีบริษัทฯ กาํหนด ในกรณีดังกล่าวลูกคา้ตกลงและยอมรบัว่าการส่งขอ้มูลใน

รูปแบบดงักล่าว ถือเป็นการส่งเอกสารรายงานใหแ้ก่ลกูคา้โดยชอบแลว้โดยบริษัทฯ ไม่มีหนา้ทใีนการจดัส่งเอกสารรายงานใน

รูปแบบเอกสารทางไปรษณียใ์หแ้ก่ลูกคา้อีกครงัหนึง และลูกคา้ตกลงผูกพนัตนตามขอ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกับการรบั

เอกสารรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ์่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(Email) ทีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบัน ี

รวมถึงขอ้กาํหนดเพิมเติมของธุรกรรมแต่ละประเภททุกประการ เมือลูกคา้ไดร้บัเอกสารรายงานดงักล่าวแลว้ ลูกคา้จะตอ้ง

ตรวจสอบรายการทงัหมดและแจง้การแก้ไขหรือโตแ้ย้งขอ้ผิดพลาดรายการใดๆ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาทีกาํหนดไวใ้น

เอกสารรายงาน หากลูกคา้ไม่แจง้แกไ้ขหรือโตแ้ยง้ขอ้ผิดพลาดรายการใดๆ ภายในระยะเวลาทีกาํหนดไวใ้นเอกสารรายงาน

ดงักล่าว ใหถ้ือว่า เอกสารรายงานทีบริษัทฯ จัดทาํและส่งมอบใหเ้ป็นหลกัฐานทีถูกตอ้ง และใหถ้ือว่าลูกคา้สละสิทธิทีจะทาํ

การโตแ้ยง้ใดๆ ทงัสิน และไดย้อมรบัความถกูตอ้งของขอ้มลูในเอกสารรายงานดงักล่าว 

 การเปลียนแปลงวิธีการรับเอกสารรายงานจากวิธีการส่งทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือกลับกัน ให้ทาํโดยการทีลูกค้าแจ้งความจาํนงเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ซึงการ

เปลียนแปลงดงักล่าวจะมีผลต่อเมือลกูคา้ไดร้บัการอนญุาตจากบริษัทฯ ถึงการเปลียนแปลงดงักล่าวแลว้เท่านนั 

 ในกรณีทีปรากฏแก่บริษัทฯ โดยชัดแจง้ว่าเอกสารรายงานไม่สามารถส่งไปยังทีอยู่สาํหรบัจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(Email 

Address) ทีลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ไม่ว่าด้วยเหตุใด (รวมถึงกรณีทีลูกคา้แจ้งความจาํนงขอรับเอกสารรายงานทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(Email) มากกว่า  ทีอยู่ทางอิเล็กทรอนิกส)์ บริษัทฯ จะทาํการส่งเอกสารรายงานในรูปแบบเอกสาร

ทางไปรษณียแ์ทนเพียง  ฉบบั ตามทีอยู่ในการรบัส่งเอกสารทีลกูคา้ไดแ้จง้ไวต้่อบริษัทฯ ลกูคา้ตกลงยอมรบัว่าใบยืนยันการ

ทาํธุรกรรม (Confirmation Note) หรือเอกสารรายงานซงึออกโดยบริษัทฯ หลงัจากทีมีการทาํธุรกรรมในบญัชีลูกคา้ ถือเป็น

หลกัฐานทีเชือถือไดถ้ึงการทาํธุรกรรม จาํนวนเงินทีบริษัทฯ ไดท้ดรองจ่ายใหแ้ก่ลูกคา้ในการทาํธุรกรรม และเงินทีไดร้บัจาก

การทาํธุรกรรมตามทรีะบไุวใ้นใบยืนยนัการทาํธุรกรรม (Confirmation Note) หรือเอกสารรายงานดงักล่าว ทงัน ีเวน้แต่ลกูคา้

จะไดโ้ตแ้ยง้เป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาทีกาํหนดไวใ้นใบยืนยันการทาํธุรกรรม (Confirmation 

Note) หรือเอกสารรายงาน ในส่วนของขอ้มูลการซือขายคืนหรือสบัเปลียนหน่วยลงทุนนัน ใหอ้า้งอิงจากรายงานทีบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุนทีเกียวข้องเป็นผู้จัดทาํ โดยบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและไม่

รบัผิดชอบว่าลกูคา้จะไดร้บัรายงานขอ้มลูดงักล่าวหรือไม ่หรือไดร้บัรายงานขอ้มลูดงักล่าวล่าชา้ 

6.3 บริษัทฯ มีสิทธิปรบัปรุงเอกสารรายงานเป็นครงัคราว หากมีความผิดพลาดหรือขอ้ผิดหลงใดๆ  ในเอกสารรายงานดงักล่าว 

โดยบริษัทฯ จะดาํเนินการแจง้ใหล้กูคา้ทราบต่อไป 

6.4 ลกูคา้มีหนา้ทแีจง้ใหบ้รษิัทฯ ทราบ หากลกูคา้ไมไ่ดร้บัเอกสารรายงานทลีกูคา้ควรไดร้บัตามปกติ 

6.5 คาํสังใดๆ ของลูกคา้จะมีผลต่อเมือบริษัทฯ ไดร้บัคาํสังนันแลว้ และคาํสงัใดๆ ของลูกคา้ใหมี้ผลใชบ้ังคับจนกว่าจะมีการ

ยกเลิกหรือแทนทโีดยคาํสงัอนืในภายหลงั ทงัน ีคาํสงัของลูกคา้ยงัคงมผีลบงัคบัใชจ้น ณ สินวนัดงักล่าว เวน้แต่จะไดต้กลงกนั

ไวเ้ป็นอย่างอืน ทงันี ตามแต่ประเภทของธุรกรรมตามทีตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้ และ/หรือ

สาํนกัหกับญัชีกาํหนด และเท่าทีบริษัทฯ ไดแ้จง้ต่อลกูคา้ว่าบริษัทฯ มคีวามพรอ้มทีจะประกอบธุรกิจได ้ และลกูคา้ตกลงเป็น

ผูร้บัความเสียงหรือความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึนจากการสงัหรือคาํสังของลูกคา้ ไม่ว่าโดยทางโทรศัพท ์โทรสาร จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส ์หรือผ่านทางอินเทอรเ์น็ต หรือสืออิเล็กทรอนิกสใ์ดๆ เองทังสิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิทีจะระงับการ
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ดาํเนินการตามคาํสงัดงักล่าว จนกว่าบริษัทฯ จะไดร้บัการยืนยนัคาํสงัเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากลกูคา้ และในกรณีดงักล่าว

บริษัทฯ ไมต่อ้งรบัผิดต่อลกูคา้ไมว่่ากรณีใดๆ 

6.6 บริษัทฯ มีสิทธิในการยึดถือคาํสงั แนวทาง คาํบอกกล่าวใดๆ หรือการติดต่ออย่างอืนซึงบริษัทฯ เชอืโดยสจุริตว่าไดส้่งมาจาก

ลูกคา้หรือบุคคลผูซ้งึไดร้บัมอบอาํนาจใหก้ระทาํการแทนลูกคา้ ทงันี ลูกคา้ตกลงรบัผิดและชดใชบ้รรดาค่าเสียหาย ความ

สญูเสีย ค่าใชจ่้ายในตน้ทนุ และค่าใชจ้่ายใดๆ (รวมทงัค่าทนายความ) รวมถึงการฟอ้งรอ้ง การเรียกรอ้ง หรือการรอ้งเรยีนใดๆ 

ทีบริษัทฯ ไดร้บัหรืออาจมีขึนอนัเนืองมาจากการยึดถือและการปฏิบตัิตามคาํสงัดงักล่าวโดยลูกคา้ยอมรบัและตกลงผูกพนั

ตามคาํสงัของลูกคา้ทกุประการ 

6.7 บริษัทฯ มีสิทธิใชดุ้ลพินิจเพือปฏิเสธการดาํเนินการใดๆ เวน้แต่ในกรณีทีลูกคา้มีคาํสงัใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินการชาํระบญัชีของ

ลูกคา้ ทงันี การปฏิบตัิตามคาํสงัชาํระบญัชีดงักล่าวนันจะตอ้งไม่ถูกจาํกัดโดยคาํสงัของศาล คาํสังของฝ่ายปกครอง หรือ

คาํสงัอนืใด และลกูคา้ตกลงยอมรบัว่าบริษัทฯ มีสิทธิทีจะไมด่าํเนินการตามคาํสงัใดๆ  ของลูกคา้ในกรณีทีลกูคา้มีเงินในบญัชี

ของบริษัทเพือลูกคา้หรือบญัชีธนาคารเพือตดับญัชีอตัโนมตัิกับบริษัทไม่เพียงพอ หรือไม่ดาํเนินการใดๆ ซึงจะทาํใหว้งเงิน

สาํหรบัทาํธุรกรรมของลูกคา้เกินกว่าวงเงินทีบริษัทฯ กาํหนด รวมถึงกรณีทีคาํสงัของลูกคา้มีลกัษณะคลุมเครือ ขัดแยง้หรือ

ขดักนั หรือในกรณีทีบริษัทฯ เห็นว่าการดาํเนินการตามคาํสงัของลูกคา้นนัอาจส่งผลใหบ้ริษัทฯ หรือลกูคา้ฝ่าฝืน อาจจะฝ่าฝืน 

หรือคาดการณไ์ดว้่าจะฝ่าฝืนกฎหมาย บริษัทฯ จะแจง้ใหล้กูคา้ทราบในกรณีทบีริษัทฯ ใชด้ลุพินิจปฏิเสธคาํสงัใดๆ ของลูกคา้ 

โดยทีบริษัทฯ ไม่มีหนา้ทีตอ้งแสดงเหตผุลในการใชด้ลุพินิจดงักล่าว และบริษัทฯ ไม่จาํเป็นตอ้งรบัผิดในบรรดาความสญูเสีย 

การขาดกาํไรหรือส่วนต่าง รวมตลอดถึงความเสียหาย ความรบัผิด ค่าใชจ่้ายตน้ทนุหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเกิดขึนกบัลกูคา้ไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางออ้มซงึเป็นผลมาจากกรณีดงักล่าว (Consequential Damage) เวน้แต่กรณีทีเกิดขึนโดยการจงใจหรือ

ประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตวัแทนหรือผูแ้ทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรบัผิดชอบเพียงเท่าทีความ

เสียหายทเีกิดขึนจริง 

6.8 บริษัทฯ มีสิทธิระงับมิใหลู้กคา้ส่งคาํสงัการทาํธุรกรรมผ่านช่องทางใดๆ ไดไ้ม่ว่าในเวลาใดๆ ตามแต่ดลุพินิจของบริษัทฯ ทงันี 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในความเสียหาย (รวมทงัค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ) ทีเกิดจากการระงับการส่งคาํสัง

ดงักล่าว เวน้แต่กรณีทเีกิดขึนโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตวัแทนหรือผูแ้ทนของบริษัทฯ 

โดยบริษัทฯ จะรบัผิดชอบเพียงเท่าทคีวามเสียหายทีเกิดขึนจริง 

6.9 เมือลูกคา้ไดอ้อกคาํสงัแลว้ ลูกคา้สามารถยกเลิก เปลียนแปลงหรือเพิกถอนคาํสงัได ้หากบริษัทฯ ยงัไม่ไดด้าํเนินการปฏิบตัิ

ตามคาํสงันนั ไม่ว่าจะทงัหมดหรือบางส่วน ตามทีกฎหมายและกฎระเบียบทเีกียวขอ้งกาํหนด ทงัน ีการยกเลิก แกไ้ขหรือเพิก

ถอนคาํสงัจะมีผลเมือไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ และลกูคา้ตอ้งผูกพนัและรบัผิดชอบต่อผลแห่งการทาํธุรกรรมภายหลงัจาก

ทีไดมี้การทาํธุรกรรมตามคาํสงัเดิมทีลกูคา้ออกใหก้บับริษัทฯ ไปแลว้ 

6.10 บริษัทฯ มีดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตใหลู้กคา้ทาํธุรกรรมในตลาดโดยตรง (Direct Markets Access) หรือชุดคาํสัง

คอมพิวเตอรส์าํหรบัการซอืขายโดยอตัโนมตัิ (Program Trading) เป็นกรณีๆ ไป ทงัน ีตามทบีริษัทฯ เห็นสมควรและลกูคา้ตก

ลงทีจะปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเงอืนไขทงัหมดทีบริษัทฯ กาํหนด หรือจะกาํหนดขนึโดยอยู่ในดลุพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้

เดียว 

7. ข้อตกลงในการรบัผิดชดใช้และความรับผิด 

7.1 ลกูคา้ตกลงทจีะรบัผิดชดใชใ้นความเสียหาย ค่าปรบั จาํนวนเงิน การดาํเนินคดี กระบวนพิจารณา การฟ้องรอ้ง การเรียกรอ้ง  

การทวงถาม ค่าเสียหาย ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทงัหลาย รวมตลอดถึงค่าใชจ่้ายทางกฎหมายหรือค่าใชจ่้ายอืนใด

ตามสมควรและจาํนวนเงินอืนใดก็ตามทบีริษัทฯ ไดช้ดใชไ้ปหรือจะตอ้งชดใชห้รืออาจเกิดขึนกบับริษัทฯ อนัเนืองมาจากการ

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือขอ้กาํหนดและเงือนไข การกระทาํหรือการงดเวน้กระทาํการใดๆ ของลูกคา้ตามเอกสาร

ธุรกรรมใดๆ หรือมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค ์พรอ้มดอกเบียทีบริษัทฯ จะเรียกเก็บในอัตราทีบริษัทฯ กาํหนดนับแต่วนัที

บริษัทฯ ไดช้าํระเงินดงักล่าวไป หรือนับแต่วนัทีเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ จนกว่าวนัทีลูกคา้ชาํระใหแ้ก่บริษัทฯ ครบถว้น 

รวมทงั ลกูคา้ตกลงทีจะดาํเนินการใดๆ ทสีามารถกระทาํไดเ้พอืมใิหบ้ริษัทฯ รวมถึงกรรมการ พนกังาน ตวัแทนและผูแ้ทนของ

บริษัทฯ ตอ้งไดร้บัความเสียหาย สูญเสียประโยชนท์ีเกียวขอ้ง หรือค่าใชจ่้ายใดๆ อันเนืองมาจากการผิดขอ้กาํหนดและ

เงือนไข การกระทาํหรือการงดเวน้กระทาํการใดๆ ของลูกคา้ตามเอกสารธุรกรรมใดๆ เช่นกัน ทังนี เวน้แต่ความเสียหาย 
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ค่าใชจ่้ายดงักล่าวจะเกิดขนึจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนกังาน ตวัแทนหรือผูแ้ทนของ

บริษัทฯ โดยไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ไม่จาํเป็นตอ้งรบัผิดต่อความเสียหายทีเป็นผลสืบเนืองหรือความเสียหายทางออ้ม 

7.2 ในกรณีทีลกูคา้กระทาํการหรืองดเวน้การกระทาํการตามกฎหมาย หรือขอ้กาํหนดใดๆ ในขอ้กาํหนดและเงือนไขเกยีวกบัการ

ใหบ้ริการทางการเงินฉบบันี รวมถึงขอ้กาํหนดเพิมเติมสาํหรบัธุรกรรมแต่ละประเภท หรือมีพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงค ์และ

เป็นเหตใุหบ้ริษัทฯ ตอ้งชดใชค้่าเสียหาย ค่าปรบั หรือเงนิอนืใดใหแ้ก่ ก.ล.ต. สาํนกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

หน่วยงานกาํกับดูแลต่างประเทศ ตลาดหลักทรพัย ์ตลาดสัญญาซือขายล่วงหนา้ ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์สาํนักหักบัญชี 

หน่วยงานทีกาํกบัดแูล องคก์ร สถาบนัการเงินไม่ว่าในหรือต่างประเทศ หรือหน่วยงานอืนใดของรฐั (ทงัในและต่างประเทศ) 

รวมถึงบุคคลใดๆ หรือเกิดความเสียหายใดๆ กับบริษัทฯ อนัเนืองมาจากการทีบริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิตาม หรือยึดถือคาํสังของ

ลูกคา้ผ่านทางอินเทอรเ์น็ต หรือทางโทรศัพท ์ดังกล่าว ลูกคา้ยินยอมรบัผิดชอบชดใชค้่าเสียหาย ค่าปรบั หรือเงินอืนใดที

บริษัทฯ ตอ้งจ่ายไปคืนแก่บริษัทฯ หรือค่าเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเกิดขึนกับบริษัทฯ ทนัที พรอ้มดอกเบียทีบริษัทฯ จะ

เรียกเก็บในอตัราทีบริษัทฯ กาํหนดนบัแต่วนัทีบริษัทฯ ไดช้าํระเงนิดงักล่าวไปจนกว่าวนัทลีกูคา้ชาํระใหแ้ก่บริษัทฯ ครบถว้น 

7.3 ในกรณีทีบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตวัแทนหรือผูแ้ทนของบริษัทฯ ไม่ไดจ้งใจหรือประมาทเลินเล่อในการดาํเนินการของ

บริษัทฯ ในฐานะผูใ้หบ้ริการภายใตก้ารทาํธุรกรรมใดๆ ของลูกคา้ บริษัทฯ ไม่จาํเป็นตอ้งรบัผิดในบรรดาความเสียหาย การ

ขาดกาํไร ค่าเสียหาย ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม หรือค่าเสียหายทีเป็นผลสืบเนือง อัน

เนืองมาจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบตัิทีเกิดขึนจากมนุษย ์ความขัดแยง้ทีมีการใชอ้าวุธ การก่อการรา้ย การก่อการจลาจล 

หรือขอ้พิพาทแรงงาน หรือกรณีอืนใดทีอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทฯ และทาํใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ทีของ

บริษัทฯ โดยสินเชิง หรือไม่สามารถทาํการชาํระเงินหรือส่งมอบ หรือรบัชาํระเงินหรือรบัมอบภายใตก้ารทาํธุรกรรมดงักล่าว 

หรือไม่สามารถปฏิบตัิตามบทบญัญัติทีเป็นสาระสาํคญัของเอกสารธุรกรรมใดๆ ในส่วนทีเกียวกบัการทาํธุรกรรมดงักล่าวได ้

ทงันเีท่าทีกฎหมายจะอนญุาต โดยเหตกุารณต์ามขอ้ 7.3 นีใหห้มายรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพยีง 

(ก) ความล่าชา้ หรือขอ้ผิดพลาดในการสือสารหรือส่งคาํสงัของลูกคา้อนัเนืองมาจากกระแสไฟฟ้าขัดขอ้ง หรืออุปกรณ์

การส่งหรือสือสาร และ/หรืออุปกรณโ์ทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นของบริษัทฯ ตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดสญัญาซือขาย

ล่วงหนา้ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์สาํนกัหกับญัช ีหน่วยงานหรือบคุคลอนืใดขดัขอ้งและ/หรือใชก้ารไม่ได ้ 

(ข) ความเสียหายและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ทีได้รับอันเนืองมาจากตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซือขาย

ล่วงหนา้ ไม่ไดด้าํเนินการซือขายใหส้าํเร็จ และ/หรือศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์ม่ไดด้าํเนินการฝาก ถอน โอนหลกัทรพัย ์

หรือบันทึกบญัชีหลกัทรพัยใ์หส้าํเร็จ และ/หรือสาํนักหักบญัชีไม่ไดด้าํเนินการส่งมอบและ/หรือชาํระราคาใหส้าํเร็จ 

หรือเหตุอืนใดทีเกิดจากตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้ และ/หรือศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

และ/หรือสาํนกัหกับญัชี 

7.4 ในกรณีทีบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตวัแทนหรือผูแ้ทนของบริษัทฯ ไม่ไดจ้งใจหรือประมาทเลินเล่อในการดาํเนินการของ

บริษัทฯ ในฐานะผูใ้หบ้ริการภายใตก้ารทาํธุรกรรมใดๆของลกูคา้ ใหบ้ทบญัญัติแต่ละขอ้ทรีะบขุา้งตน้ทีกาํหนดใหแ้ก่บริษัทฯ 

ครอบคลุมและคุม้ครองถึงกรรมการ พนักงาน ตวัแทนและผูแ้ทนทุกคนของบริษัทฯ ทีดาํเนินการทาํธุรกรรมเพือลูกคา้ดว้ย 

ทงัน ีเท่าทีกฎหมายจะอนญุาต 

8. หลกัประกัน 

8.1 ลูกคา้จะตอ้งนาํหลกัประกัน (รวมทงั หลกัทรพัย ์เงินสด หรือทรพัยส์ินอืนใด) ทีบริษัทฯ กาํหนดมาวางเพือเป็นประกันการ

ชาํระหนีสาํหรบัการทาํธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม รวมถึง ค่านายหนา้ ค่าภาษีอากร ดอกเบีย เงินทดรองจ่าย ค่า

ดาํเนินการ ตลอดจนค่าอุปกรณแ์ห่งหนี ค่าใชจ่้าย และค่าเสียหายทงัปวงทีลูกคา้ตอ้งรบัผิดชอบต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น

ภายใตบ้ญัชตีามขอ้ตกลงแห่งเอกสารธุรกรรมใดๆ  และ/หรือสญัญา หรือบญัชีอนืใดทลีกูคา้ทาํหรือมอียู่กบับริษัทฯ (ซงึต่อไป

ในขอ้กาํหนดและเงือนไขนีจะเรียกว่า “หนีสินทีมีอยู่กับบริษัทฯ”) ทนัทีทีบริษัทฯ ไดแ้จง้ใหลู้กคา้ทราบ ทงันี หลกัประกัน

ดังกล่าวจะต้องมีมูลค่าไม่ตาํกว่าทีบริษัทฯ ได้กําหนดไว้สาํหรับการทาํธุรกรรมแต่ละประเภทของลูกค้า หากเมือใดที

หลกัประกนัมมีลูค่าลดลงนอ้ยกว่ามลูค่าตามทบีริษัทฯ กาํหนดขา้งตน้ ไม่ว่าจะดว้ยเหตปุระการใดก็ตาม ลกูคา้ตกลงทจีะนาํ

หลกัประกนัมาเพมิใหแ้ก่บริษัทฯ จนครบถว้นตามจาํนวนดงักล่าวภายในเวลาทบีริษัทฯ แจง้ใหล้กูคา้ทราบโดยทนัที 

8.2 หลกัประกนัทลีกูคา้ไดน้าํมาวางใหแ้ก่บริษัทฯ นนั บริษัทฯ มสีิทธิดาํเนินการดงัน ี(ตราบเท่าทีไม่ขดักบักฎหมายทีเกยีวขอ้ง)  

(ก) ยึดถือไวเ้พอืเป็นประกนัหนสีินทมีีอยู่กบับริษัทฯ  
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(ข) ขาย บงัคบัขาย หรือดาํเนินการใดๆ เพือนาํเงินมาหกัชาํระหนีสินทมีีอยู่กบับริษัทฯ  

(ค) ยึดหน่วงไวจ้นกว่าบริษัทฯ จะไดร้บัชาํระหนีสินทมีีอยู่กบับริษัทฯ ครบถว้น 

(ง) นาํเงินปันผล กาํไร หรือดอกเบยี มาหกัชาํระหนีสินทมีีอยู่กบับริษัทฯ 

นอกจากนนั บริษัทฯ มีสิทธิระงบัการชาํระเงนิทีลูกคา้มีสิทธิไดร้บัจากบริษัทฯ ไมว่่าจากกรณีใดๆ เพอืนาํเงินมาชาํระหนีสินที

มีอยู่กบับริษัทฯ ก่อน 

8.3 ลกูคา้ตกลงว่าหากบริษัทฯ บงัคบัหลกัประกนัหรือดาํเนินการตามขอ้ 8.2 แลว้ ยงัไม่สามารถชาํระหนีสินทีมีอยู่กบับรษิัทฯ ได้

ครบถว้น ลูกคา้ยงัคงตอ้งรบัผิดชอบชดใชใ้นส่วนทขีาดภายใน 5 (หา้) วนั นบัจากวนัทีไดร้บัแจง้จากบริษัทฯ 

8.4 ในกรณีทีลูกคา้วางหลกัทรพัยท์ีวางประกนัเพือประกันการชาํระหนีสินทีมีอยู่กับบริษัทฯ ลูกคา้ตกลงยินยอมใหเ้ป็นสิทธิของ

บริษัทฯ ทีจะจัดใหมี้การทาํธุรกรรมเกียวเนืองกับหลกัประกนั หรือทาํใหห้ลกัประกันสมบูรณ ์เช่น การจดแจง้รายการการใช้

หลกัทรพัยเ์ป็นประกนักับศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรือนายทะเบียนหลกัทรพัย ์หรือการเพิกถอนการใชห้ลกัทรพัยเ์ป็นประกนั 

การจาํนาํ การระบชืุอบริษัทฯ เป็นผูถ้ือกรรมสิทธิ ผูร้บัโอนหลกัทรพัย ์หรือการทาํและลงนามเอกสารอนืใดทเีกียวขอ้งกับกรณี

ดงักล่าว 

8.5 โดยการเขา้ทาํขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันี ลูกคา้ตกลงโอนใหบ้ริษัทฯ และบริษัทฯ ตกลงรบัโอนจากลกูคา้ซึงสิทธิใดๆ ของ

ลูกคา้ภายใตบ้ญัชีของบริษัทเพือลกูคา้ (ตามทีไดน้ิยามไวใ้นขอ้กาํหนดเพิมเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท) ซึงรวมถึงสิทธิใน

การรบัคืนเงินจากบริษัทฯ ทงัหมดภายใตบ้ญัชีดงักล่าว เพือเป็นประกันการชาํระหนีสินทีมีอยู่กับบริษัทฯ โดยถือว่า ภายใต้

ขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบับนี ลูกคา้ไดแ้จง้การโอนสิทธิไปยังบริษัทฯ ในฐานะผูร้บัฝากเงินและบริษัทฯ ตกลงใหถ้ือว่าได้

รบัทราบและยินยอมดว้ยกับการโอนสิทธิใดๆ ของลูกคา้ในการรบัคืนเงินจากบริษัทฯ ในบญัชีของบริษัทเพือลูกคา้ดงักล่าว

แลว้ 

8.6 ลูกคา้รบัทราบว่าขอ้กาํหนดเกียวกับอตัราหรือมูลค่าของหลกัประกันทีบริษัทฯ กาํหนดขึนนนัอาจมีจาํนวนทมีากหรือสงูกว่า

ข้อกําหนดเกียวกับอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันที ก.ล.ต. สาํนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาด

หลกัทรพัย ์ตลาดสญัญาซอืขายล่วงหนา้หรือสาํนกัหกับญัชีกาํหนด แต่ไมว่่าในกรณีใดก็ตาม อตัราหรือมลูค่าของหลกัประกนั

ทีบริษัทฯ กาํหนดจะตอ้งไม่ตาํกว่าขอ้กาํหนดที ก.ล.ต. สาํนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัย ์

ตลาดสญัญาซอืขายล่วงหนา้หรือสาํนกัหกับญัชกีาํหนด ทงัน ีบริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะพิจารณาเพิมหรือลดขอ้กาํหนดเกียวกับ

อตัราหรือมูลค่าของหลกัประกันในเวลาใดก็ไดโ้ดยใหอ้ยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ โดยไม่จาํตอ้งไดร้บัความยินยอมจากลูกคา้

หรือบอกกล่าวแก่ลูกคา้ก่อนแต่อย่างใด และเมือบริษัทฯ ไดมี้การเพิมหรือลดขอ้กาํหนดอัตราหรือมูลค่าของหลักประกัน

ดงักล่าวแลว้ ใหอ้ตัราหรือมลูค่าหลกัประกนัทกีาํหนดขนึใหม่มีผลใชบ้งัคบักบัธุรกรรม และ/หรือฐานะสญัญาซอืขายล่วงหนา้

ของลูกคา้ทีมีอยู่ รวมทงัธุรกรรม และ/หรือฐานะสญัญาซอืขายล่วงหนา้ทจีะเกิดขึนใหม่ภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขฉบบัน ี

หรือสญัญาใดๆ ทีไดร้บัผลกระทบจากการแกไ้ขเปลียนแปลงดงักล่าว 

8.7 ลูกคา้ตกลงยินยอมว่า ในกรณีทีบริษัทฯ ตอ้งรบัภาระค่าใชจ่้ายใดๆ เกียวกับการดาํเนินการจัดใหมี้หลกัประกนั  การจดแจง้

หรือการจดทะเบียน หรือการดาํเนินการบงัคบัหลกัประกนัตามขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันี หรือเอกสารธุรกรรมทีเกียวขอ้ง 

หรือมีค่าดาํเนินการ และ/หรือค่าใชจ่้ายใดๆ เกิดขึนโดยเหตุอันเนืองมาจากการปฏิบัติการใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดและ

เงือนไขฉบบันี ลูกคา้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าดาํเนินการ และ/หรือค่าใชจ่้ายดงักล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว ทงันี ในกรณีทีบริษัทฯ 

เห็นเป็นการจาํเป็น ลกูคา้ยินยอมใหบ้ริษัทฯ ทดรองออกค่าดาํเนินการ และ/หรือค่าใชจ่้ายดงักล่าวแทนลกูคา้ไปก่อนก็ได ้โดย

ในกรณีเช่นนี ลูกคา้จะชดใชค้่าดาํเนินการ และ/หรือค่าใชจ่้ายดังกล่าวคืนบริษัทฯ ในทันทีทีไดร้บัแจง้จากบริษัทฯ พรอ้ม

ดอกเบียในอตัราทบีริษัทฯ กาํหนด 

8.8 ภาระหนา้ทีของลกูคา้ทีจะตอ้งส่งมอบและวางหลกัประกันใหก้ับบริษัทฯ จะสินสุดลงเมือขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันสีินผล

ผูกพนั และลูกคา้ไดช้าํระเงินทงัหมดทีพึงตอ้งชาํระใหแ้ก่บริษัทฯ จนครบถว้น และลูกคา้ไม่มีภาระหนา้ทีใดๆ ทียงัคา้งอยู่กบั

บริษัทฯ 

8.9 ตราบเท่าทไีม่ขดักบักฎหมายทีเกยีวขอ้ง หลกัประกนัใดๆ ทลีกูคา้ไดใ้หก้บับริษัทฯ ลกูคา้ตกลงยินยอมล่วงหนา้ต่อบริษัทฯ  

(ก) ใหถ้ือว่าหลกัประกันดงักล่าวเป็นหลกัประกันหนีสินทีมีอยู่กับบริษัทฯ สาํหรบัธุรกรรมทุกประเภททีลกูคา้ไดต้กลงเขา้

ทาํกบับริษัทฯ ภายใตเ้อกสารธุรกรรม หรือเอกสารอืนๆ และ 
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(ข) ในกรณีทีเกิดเหตุแห่งการผิดนัดทีเกียวข้องกับธุรกรรมใดๆ ให้บริษัทฯ สามารถดาํเนินการขาย บังคับขาย หรือ

ดาํเนินการใดๆ กับหลักประกันดงักล่าวตามขอ้ 8.2 เพือนาํเงินจากหลกัประกันมาหักชาํระหนีสินทีมีอยู่กับบริษัทฯ 

สาํหรบัธุรกรรมทกุประเภททลีกูคา้ไดต้กลงเขา้ทาํกบับริษัทฯ ภายใตเ้อกสารธุรกรรม หรือเอกสารอนืๆ เพือชาํระหนีสิน

ทีมีอยู่กบับริษัทฯ 

ทงันี บริษัทฯ สามารถดาํเนินการตามขอ้ (ก) และ/หรือ (ข) ไดโ้ดยไม่วา่หลกัประกนัดงักล่าวจะไดใ้หไ้วใ้นปัจจบุนัหรือในภาย

หนา้และไม่ว่าจะเป็นหนีสินภายใตธุ้รกรรมทีลูกคา้ไดเ้ขา้ทาํในปัจจุบัน หรือในภายหนา้ก็ตาม โดยลูกคา้ไม่จาํเป็นตอ้งให้

ความยินยอม หรือลงนามในเอกสารใดๆ เพิมเติมอีก อย่างไรก็ดี ลูกคา้ตกลงทีจะดาํเนินการใดๆ ตามทีบริษัทฯ อาจกาํหนด

เพิมเติม เพือให้หลักประกันดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย) รวมทังตามความเห็นของสาํนักงาน ก .ล .ต. (เพือเป็น

หลกัประกันหนีสินทีมีอยู่กับบริษัทฯ ภายใตธุ้รกรรมทุกประเภทตามทีกาํหนดในขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันี และเอกสาร

ธุรกรรมทีเกยีวขอ้งใดๆ (รวมถึงการลงนามในเอกสารอนืใดเพมิเติมตามทบีริษัทฯ กาํหนด) 

9. ทรพัยสิ์นของลูกค้า 

9.1 ลูกคา้ตกลงมอบหมายใหบ้ริษัทฯ จัดการดูแลทรพัยส์ินของลูกคา้ซึงลูกคา้ไดว้างหรือมอบไวใ้หก้ับบริษัทฯ หรือทีบริษัทฯ 

ไดร้บัไว ้หรือไดเ้ก็บไว ้เพือหรือในนามของลูกคา้ (รวมถึงหลกัประกันทีบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ไดใ้หแ้ก่ลูกคา้ ซึงลูกคา้ได้

มอบหมายใหบ้ริษัทฯ เป็นผูเ้ก็บรกัษาไว)้ รวมตลอดถึงสิทธิและประโยชนอื์นๆ ทเีกิดขึนจากทรพัยส์ินของลูกคา้ดงักล่าว โดย

ลูกคา้ตกลงว่า ตราบเท่าทีกระทาํไดต้ามกฎหมาย บริษัทฯ มีสิทธิยึดหน่วง หรือครอบครองเหนือบรรดาทรพัยส์ินของลูกคา้

เพือเป็นประกันการปฏิบตัิตามภาระผกูพนัและความรบัผิดทุกประการทีลูกคา้มีต่อบริษัทฯ ตามเอกสารธุรกรรม (ไม่ว่าทีได้

เกิดขึนแลว้หรือทีอาจเกิดขึนในอนาคต) และในกรณีทีเกิดเหตุแห่งการผิดนัดภายใตเ้อกสารธุรกรรม ใหบ้ริษัทฯ มีสิทธิ

ดาํเนินการต่อทรพัยส์ินของลูกคา้ดงักล่าว ตามทกีาํหนดในขอ้ 8.2 

9.2 เวน้แต่บริษัทฯ จะไดต้กลงกบัลกูคา้เป็นประการอนืเป็นลายลกัษณอ์กัษร ลกูคา้จะตอ้งไมก่ระทาํการอนัเป็นการจาํนาํ จาํนอง 

โอนหรือก่อใหเ้กิดสิทธิในทางหลกัประกนัอืนใดเหนือทรพัยส์ินของลกูคา้ หรือกระทาํการอนัเป็นการสนับสนนุการก่อใหเ้กิด

สิทธิในทางหลกัประกนัดงักล่าว 

9.3 ลกูคา้ยินยอมใหบ้ริษัทฯ ทาํการหกักลบลบหนี สทุธิหรือปรบั หกั ใช ้นาํไปใช ้ขายและ/หรือสงัจา่ยเงินจากทรพัยส์ินของลูกคา้

ในบัญชีของลูกคา้ในเวลาใดก็ได้โดยไม่จาํเป็นต้องบอกกล่าวกับลูกค้า ทงันี เพือประโยชนแ์ละวัตถุประสงคด์ังต่อไปนี  

(1) การทาํธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม (2) การปรบัฐานะบญัชีหลกัประกนั (3) การชาํระค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้ายหรือ

เงินอนืใดทลีกูคา้พึงตอ้งชาํระ หรือ (4) กรณีอนืใดเพอืการปฏิบตัิตามภาระผกูพนัและความรบัผิดของลกูคา้ทเีกียวกบัการทาํ

ธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม หรือตามทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายและกฎระเบียบทีเกยีวขอ้ง 

9.4 ในการดูแลรกัษาทรพัยส์ินของลูกคา้ บริษัทฯ จะทาํการจัดเก็บทรพัยส์ินของลูกคา้แยกออกจากทรพัยส์ินของบริษัทฯ และ

บริษัทฯ จะจัดทาํบัญชีแสดงทรพัยส์ินของลูกคา้แต่ละรายแยกจากทรพัยส์ินของบริษัทฯ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที

เกียวขอ้ง อย่างไรก็ดี ในกรณีทีลกูคา้มีบญัชีกบับริษัทฯ หลายบญัชี บริษัทฯ อาจดาํเนินการจัดเก็บทรพัยส์ินแต่ละบญัชีของ

ลกูคา้หลายบญัชดีงักล่าวโดยไม่แยกออกจากกนั หรืออาจดาํเนินการจดัเก็บทรพัยส์ินของลูกคา้แต่ละบญัชีแยกออกจากกัน

ก็ได ้ทงัน ีในกรณีทีบริษัทฯ ดาํเนินการจดัเก็บทรพัยส์ินของลกูคา้แต่ละบญัชีแยกออกจากกนัก็ไม่ทาํใหท้รพัยส์ินของลูกคา้ใน

บญัชีทีลูกคา้ผิดนดักบับริษัทฯ แยกออกจากบญัชีอืนๆ ของลูกคา้ได ้ในการดูแลรกัษาทรพัยส์ินของลกูคา้ บริษัทฯ จะจัดทาํ

และส่งมอบบนัทึกบญัชีแสดงทรพัยส์ินของลูกคา้ตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบทีเกยีวขอ้ง โดยใหถ้ือว่าบนัทึก

และบญัชีแสดงทรพัยส์ินของลูกคา้ทีบริษัทฯ จดัทาํและเก็บรกัษาไวเ้ป็นหลกัฐานเบืองตน้ทีถกูตอ้ง เวน้แต่ลกูคา้จะพสิูจนเ์ป็น

อย่างอนื 

9.5 ลูกคา้ตกลงยินยอมมอบอาํนาจใหบ้ริษัทฯ เป็นผูเ้ก็บรกัษาหรือเก็บอารกัขาไวอ้ย่างปลอดภัย ซึงทรพัยส์ินของลูกคา้ หรือตก

ลงยินยอมมอบอาํนาจใหบ้ริษัทฯ นาํทรพัยส์ินของลูกคา้ไปฝากไวก้ับธนาคารพาณิชย ์หรือผูเ้ก็บรกัษาหรือผูดู้แลรักษา

ทรพัยส์ินหรือสถานทีอืน หรือนาํทรพัยส์ินของลูกคา้ไปลงทุนแทนลูกคา้ ตามทีบริษัทฯ เห็นสมควรภายใตข้อ้กาํหนดของ

กฎหมายทีเกียวขอ้งกับการดแูลรกัษาทรพัยส์ินของลูกคา้ โดยบริษัทฯ อาจฝากและ/หรือลงทุนแทนลกูคา้ในชือของบริษัทฯ 

แต่จะตอ้งระบุอย่างชัดแจง้ว่าเป็นดาํเนินการโดยบริษัทฯ เพือลูกคา้และประโยชนข์องลูกคา้ นอกจากนี ลูกคา้ตกลงยินยอม

ใหบ้ริษัทฯ นาํทรพัยส์ินของลูกคา้ไปฝากหรือลงทุนแทนลูกคา้กับสถาบนัการเงินหรือนิติบุคคลทีเป็นบุคคลทีเกียวขอ้งหรือ

บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลทีมีความสมัพนัธก์ับบริษัทฯ ในลกัษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได ้อนึง บริษัทฯ 
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ตกลงรบัผิดชอบต่อความสญูหายหรือเสียหายอนัเกิดขึนโดยตรงแก่ทรพัยส์ินของลกูคา้เฉพาะส่วนทีเกิดจากการละเลยการ

ปฏิบตัิหนา้ทีตามขอ้กาํหนดขา้งตน้ของบริษัทฯ 

9.6 ลกูคา้มีสิทธิไดร้บัดอกเบียหรือสิทธิประโยชนอ์ย่างอนืทีเกิดขึนจากบญัชีของลูกคา้ภายในระยะเวลาและวิธีการตามทีบริษัทฯ 

จะแจง้ใหลู้กคา้ทราบเป็นครงัคราวไปในอตัราไม่เกินกว่าทีบริษัทฯ ไดร้บัจริงหลงัหกัค่าธรรมเนียมค่าใชจ่้ายใดๆ และภาษีที

บริษัทฯ พงึตอ้งชาํระ 

9.7 หากลูกคา้ประสงคจ์ะฝากหรือถอนทรพัยส์ินของลูกคา้ เพือประโยชนอื์นใดนอกจากทีระบุในขอ้ 9.3 ขา้งตน้ ลูกคา้จะตอ้ง

ปฏิบตัิดงันี 

(ก) ในกรณีฝากทรพัยส์ิน ลูกคา้จะตอ้งกรอกรายละเอียดในแบบคาํขอฝากทรพัยส์ิน และส่งมอบแบบคาํขอดังกล่าว

พรอ้มกบัทรพัยส์ินใหแ้ก่บริษัทฯ หรือกรณีอนืใดทบีริษัทฯ เห็นสมควร 

(ข) ในกรณีการถอนทรพัยส์ิน ลูกคา้จะตอ้งกรอกรายละเอียดในแบบคาํขอถอนทรพัยส์ินของลกูคา้ และส่งมอบแบบคาํ

ขอดงักล่าวใหแ้ก่บริษัทฯ ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 (หนึง) วนัทาํการ ก่อนวนัทีประสงคจ์ะถอนทรพัยส์ินของลูกคา้ หรือ

กรณีอนืใดทบีริษัทฯ เห็นสมควร 

กรณีทีลกูคา้ประสงคจ์ะฝากหรือถอนหลกัประกนั ลูกคา้จะตอ้งปฏิบตัิตามวิธีการและเงือนไขตามทบีริษัทฯ กาํหนด 

9.8 เวน้แต่จะไดมี้การระบไุวใ้นขอ้กาํหนดและเงอืนไขฉบบัน ีบริษัทฯ จะไม่กระทาํการใดอนัมีผลเป็นการเปลยีนแปลง โอน สงวน

หรือระงับซึงสิทธิในทรพัยส์ินของลูกคา้ และจะไม่แสดงเจตนาทีจะใชส้ิทธิและประโยชนข์องลูกคา้ทีมีอยู่ในทรพัยส์ินของ

ลกูคา้โดยขดักบัคาํสงัของลูกคา้ หรือไม่ไดร้บัความยินยอมจากลกูคา้หรือบุคคลทไีดร้บัมอบหมายจากลกูคา้ก่อน 

9.9 ลูกคา้อาจขอรบัคืนหลกัประกนัและทรพัยส์ินของลกูคา้ทงัหมดได ้เมือขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันีสินผลผกูพนั และลูกคา้

ไดช้าํระเงินทีพึงตอ้งชาํระใหแ้ก่บรษิัทฯ ครบถว้นแลว้ และลูกคา้ไม่มีภาระผกูพนัทียงัคา้งอยู่ ในการนีลกูคา้ตกลงว่าบริษัทฯ 

อาจคืนทรพัยส์ินของลกูคา้ใหก้บัลกูคา้ดว้ยทรพัยส์ินทีมีมลูค่าเทียบเท่ากบัทรพัยส์ินของลูกคา้ทีไดว้างหรือมอบไวก้บับริษัทฯ 

หรือเก็บไวโ้ดยบริษัทฯ ทงันี แมว้่าทรพัยส์ินทีส่งคืนดงักล่าวจะไม่ใช่ทรพัยส์ินเดิมของลูกคา้ เวน้แต่บริษัทฯ และลูกคา้จะตก

ลงกนัเป็นอย่างอนื 

9.10 ลูกคา้ตกลงชาํระค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้ายและค่าดาํเนินการในการเก็บรกัษาสินทรพัยใ์หแ้ก่บริษัทฯ ตามอตัราและวิธีการที

บริษัทฯ กาํหนด 

10. การทาํธุรกรรมผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต และผ่านทางโทรศัพท ์

10.1 ในการทาํธุรกรรมผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต ลูกค้าจะต้องใช้ชือผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัส

ประจาํตวั (PIN ID)ตามวิธีการทีบริษัทฯ กาํหนด ผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตภายใตเ้อกสารธุรกรรม ตามวิธีการและหลกัเกณฑท์ี

ทางบริษัทฯ กาํหนดเท่านัน โดยบริษัทฯ จะแจง้ชือผูใ้ชบ้ริการ (Username) และรหสัผ่าน(Password) ใหแ้ก่ลูกคา้ทางทีอยู่

ส ําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ทีลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ หรือส่งด้วยวิธีการอืนใดตามทีบริษัทฯ 

เห็นสมควร 

ในกรณีทีลูกคา้ไม่สามารถจาํรหสัผ่าน (Password) หรือรหสัประจาํตวั (PIN ID) ได ้หรือรหสัประจาํตวั (PIN ID) สูญหาย

หรือถกูทาํลาย ไมว่่าดว้ยเหตใุด ลกูคา้จะตอ้งทาํการแจง้ต่อบริษัทฯ ตามขนัตอนและวิธีการทีบริษัทฯ กาํหนดเพอืใหบ้ริษัทฯ 

ดาํเนินการระงบัการใชร้หสัผ่าน (Password) หรือรหสัประจาํตวั (PIN ID) นนัโดยทนัที และเพือขอใหบ้ริษัทฯ ออกรหสัผ่าน 

(Password) หรือรหสัประจาํตวั (PIN ID) ใหใ้หม่  ทงันี คาํสงัใดหรือการกระทาํใดทีไดมี้ขึนโดยการใชร้หสัผ่าน (Password) 

หรือรหสัประจาํตวั (PIN ID) ของลูกคา้ ก่อนเวลาทบีริษัทฯ จะระงบัการใชร้หสัผ่าน (Password) หรือรหสัประจาํตวั (PIN ID) 

ถือว่าเป็นการดาํเนินการของลกูคา้ และลูกคา้ตกลงว่าบริษัทฯ ไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึนหรือทีลกูคา้

ไดร้บัก่อนเวลาทีบริษัทฯ จะดาํเนินการระงบัการใชร้หสัผ่าน (Password) หรือรหสัประจาํตวั (PIN ID) 

10.2 คาํสงัอืนใดทีเกียวขอ้งกับการทาํธุรกรรม หลกัประกันหรือเงินในบญัชีของลูกคา้ทีบนัทึกผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต โดยใชร้หสั

ประจาํตวั (PIN ID) ถือเป็นการบนัทึกคาํสงัเกียวกับการทาํธุรกรรมประเภทนนัๆ หลกัประกันหรือเงินในบญัชีของลกูคา้โดย

ลกูคา้ ทงัน ีการบนัทึกคาํสงัดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามวิธีการและแบบทบีริษัทฯ กาํหนด 

อย่างไรก็ดี ในกรณีทีมีเหตุขัดขอ้งทาํใหลู้กคา้ไม่สามารถบนัทึกการทาํธุรกรรมเขา้มาในระบบคอมพิวเตอรข์องบริษัทฯ ได ้

(เช่น ระบบคอมพิวเตอรห์รือเครืองคอมพิวเตอรข์องลูกคา้ขัดขอ้ง เป็นตน้) ลูกคา้สามารถทาํการบนัทึกการทาํธุรกรรมกับ

เจา้หนา้ทีรบัอนญุาตของบริษัทฯ ทางโทรศพัทห์รอืวิธีการอนืใดทบีริษัทฯ กาํหนดแทนได ้
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10.3 ลูกคา้ตกลงทจีะเก็บรกัษาชือผูใ้ชบ้ริการ (Username) รหสัผ่าน (Password) และ รหสัประจาํตวั (PIN ID) ของลูกคา้ไวเ้ป็น

ความลับ และจะใชชื้อผูใ้ชบ้ริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจาํตัว (PIN ID) เพือการบันทึกคาํสัง

เกียวกับการทาํธุรกรรม หลักประกัน และเงินในบัญชีของลูกคา้ภายใตข้้อกาํหนดและเงือนไขฉบับนี รวมถึงขอ้กําหนด

เพิมเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทโดยตนเองและเพือตนเองเท่านัน ลูกค้าจะต้องไม่ให้บุคคลอืนนําชือผู้ใช้บริการ 

(Username) รหสัผ่าน (Password) และ รหสัประจาํตวั (PIN ID) ไปใช ้หากมีผูใ้ดนาํชือผูใ้ชบ้ริการ (Username) รหสัผ่าน 

(Password) และ รหัสประจาํตัว (PIN ID) ของลูกคา้ไปใชใ้นการดูขอ้มูล และ/หรือ ส่งคาํสงัไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกคา้ตกลง

รบัผิดชอบและผกูพนัในการกระทาํดงักล่าวนนัเอง 

10.4 ลูกค้าตกลงทีจะไม่ใชชุ้ดคาํสังคอมพิวเตอรอื์นนอกจากชุดคาํสังคอมพิวเตอรข์องบริษัทฯ หรือชุดคาํสังอืนใดทีบริษัทฯ 

อนุญาตหรือยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหส้ามารถใชไ้ด ้ซงึต่อเชือมกับอุปกรณค์อมพิวเตอรท์ีใชใ้นการทาํธุรกรรมผ่าน

ระบบอินเทอรเ์น็ตตามทีตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้ และ/หรือสาํนักหกับญัชีอนุญาต รวมทงั 

ป้องกันไม่ใหบุ้คคลอืนใดต่อเชือมอุปกรณค์อมพิวเตอรเ์ขา้กับอุปกรณค์อมพิวเตอรท์ีลูกคา้ใชใ้นการทาํธุรกรรมผ่านระบบ

อินเทอรเ์น็ตซงึทาํใหบ้คุคลดงักล่าวสามารถบนัทึกคาํสงัเขา้มาในระบบคอมพิวเตอรข์องบริษัทฯ ได ้นอกจากน ีลกูคา้ตกลงที

จะไม่ดัดแปลง กระทาํซาํ หรือกระทาํการแก้ไขอืนใดในชุดคาํสังคอมพิวเตอรข์องบริษัทฯ หรือชุดคาํสงัอืนใดทีบริษัทฯ 

อนญุาตหรือยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหส้ามารถใชไ้ดโ้ดยเด็ดขาด 

10.5 ในกรณีทีระบบคอมพิวเตอร ์หรือเครืองคอมพิวเตอรข์องบริษัทฯ ระบบของตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้ 

และ/หรือศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์สาํนกัหกับญัชี หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการสือสารหยดุชะงกัหรือขดัขอ้ง หรือเหตอืุนใดที

อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นเหตุใหลู้กคา้ไม่สามารถทาํธุรกรรมผ่านอินเทอรเ์น็ตได ้หรือทาํรายการไม่ครบถ้วน 

บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในความเสียหาย (รวมทงัค่าเสียหายและค่าใชจ่้ายใดๆ ทเีกิดขึน) ของลกูคา้ทเีกิดจากเหตดุงักล่าว 

10.6 ในกรณีทีการทาํธุรกรรมของลูกคา้มลีกัษณะฝ่าฝืน มีความเป็นไปไดว้่าจะฝ่าฝืน หรือคาดการณไ์ดว้่าจะฝ่าฝืน หรือไม่เป็นไป

ตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวขอ้งหรือหลกัเกณฑ ์มาตรการ หรือขอ้กาํหนดทีกาํหนดโดยบริษัทฯ หรือบริษัทฯ เห็นว่า

คาํสงัทีไดร้บัจากลูกคา้นนัไม่ชัดเจน หรือขัดแยง้กัน บริษัทฯ จะดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างตามทีบริษัทฯ 

กาํหนดเพอืป้องกนั แกไ้ข หรือระงบั การดาํเนินการดงักล่าว 

10.7 คาํสงัซอืขาย จาํหน่ายจ่ายโอน เก็บรกัษา ส่งมอบ รบัมอบ หรือคาํสงัอนืใดทเีกยีวขอ้งกบัธุรกรรม หรือเงินในบญัชีของลกูคา้ที

บนัทึกผ่านอินเทอรเ์น็ต โดยใชร้หสัประจาํตวั (PIN ID) ของลูกคา้ ถือเป็นการบนัทึกคาํสงัเกียวกับธุรกรรม หรือเงินในบญัชี

ของลกูคา้โดยลกูคา้ การบนัทึกคาํสงัดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามวิธีการและแบบทบีริษัทฯ กาํหนด โดยบริษัทฯ จะทาํการยืนยนั

รายการการดาํเนินการตามคาํสงัเกียวกับธุรกรรมหรือเงินในบญัชีใหลู้กคา้ทราบทางทีอยู่สาํหรบัจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์

(Email Address) ของลกูคา้ และ/หรือ ทางอืนใดทีบริษัทฯ เห็นสมควร ลูกคา้มีหนา้ทีตรวจสอบความถูกตอ้งของรายการ

ดังกล่าว ทังนี หากลูกคา้มิไดโ้ตแ้ยง้หรือคดัคา้นการยืนยันรายการดงักล่าวเป็นลายลกัษณอ์ักษรภายในระยะเวลาตามที

กาํหนดไวใ้นใบยืนยนัการทาํธุรกรรม (Confirmation Note) นบัจากเวลาทลีกูคา้ไดร้บัการยืนยนัรายการจากทางบริษัทฯ แลว้ 

ใหถ้ือว่าลูกคา้ยอมรบัและผูกพันตามรายการทีไดมี้การบันทึกคาํสังผ่านอินเทอรเ์น็ตแลว้ แมว้่าลูกคา้จะไม่ไดท้าํหรือลง

ลายมอืชือในเอกสารใดๆ เพือเป็นหลกัฐานแห่งการนนัก็ตาม  

อย่างไรก็ดี ในกรณีทีมีเหตขุัดขอ้งทาํใหล้กูคา้ไม่สามารถบนัทึกคาํสงัเขา้มาในระบบคอมพิวเตอรข์องบริษัทฯ ได ้(เช่น ระบบ

คอมพิวเตอรห์รือเครืองคอมพิวเตอรข์องลกูคา้ขดัขอ้ง เป็นตน้) ลกูคา้สามารถทาํการบนัทึกคาํสงักบัเจา้หนา้ทรีบัอนญุาตของ

บริษัทฯ ทางโทรศพัทห์รือวิธีการอืนใดทีบริษัทฯ กาํหนดแทนได ้เมือบริษัทฯ ไดท้าํการบนัทึกคาํสงัตามคาํสงัของลูกคา้แลว้ 

บริษัทฯ จะยืนยนัรายการการทาํธุรกรรมดังกล่าวใหแ้ก่ลูกคา้ทราบ ทงันี ในกรณีทีลูกคา้มิไดโ้ตแ้ยง้หรือคดัคา้นการยืนยัน

รายการการทําธุรกรรมของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ในใบยืนยันการทําธุรกรรม 

(Confirmation Note) ใหถ้ือว่าลกูคา้ไดต้กลงผกูพนัตนตามรายการการทาํธุรกรรมของบริษัทฯ ทไีดก้ระทาํการแทนลกูคา้ 

10.8 ลูกค้ายอมรับว่าการทาํธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอาจมีความเสียงในการได้รับไวรัสเข้ามาสู่ระบบ หรืออุปกรณ์

คอมพิวเตอรข์องลูกคา้ หรือมีความเสียงในการถกูขัดขวาง หรือรบกวนการใชบ้ริการ โดยบคุคลภายนอกทีอยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของบริษัทฯ ทสีามารถเขา้ถึงระบบหรืออปุกรณค์อมพิวเตอรข์องบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่ตอ้งรบัผิดต่อลกูคา้หรือบคุคลอืน

หากเกิดความสญูเสียหรือความเสียหายเนอืงจากการไดร้บัไวรสั หรือการถกูขดัขวางหรือรบกวนการใชบ้รกิารดงักล่าว 
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10.9 ธุรกรรมทีลูกคา้เขา้ทาํผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตขา้งตน้ (ซงึรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง การยืนยนัธุรกรรม การออกคาํสงัใดๆ การ

รบัรองความถูกตอ้งสาํหรบัขอ้ตกลงหรือธุรกรรมใดๆ) จะถือว่าเป็น “ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส”์ ตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส ์และใหข้อ้ความ ขอ้ตกลง หรือธุรกรรมใดทีไดร้บัการยืนยัน รบัรอง ตกลง หรือยอมรบั ใหส้ามารถใชเ้ป็น

พยานหลกัฐานทีเป็นทียอมรบัตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส ์ 

10.10 ลูกค้ามีความรูแ้ละความเข้าใจเกียวกับความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการทาํธุรกรรม รวมถึงการทาํธุรกรรมผ่านระบบ

อินเทอรเ์น็ตเป็นอย่างดี ทงันี ไม่ว่าจะเป็นความเสียงทีเกิดจากการสูญหายของขอ้มูลระหว่างการสือสาร หรือส่งผ่านขอ้มลู 

หรือการส่งหรือรบัขอ้มูล เป็นไปอย่างล่าชา้ หรือไม่อาจรบัหรือส่งขอ้มูลได ้หรือการไม่ไดร้บั execute order หากมีความ

ขดัขอ้งทางเทคนิค หรือถกูลกัลอบนาํขอ้มลูไปใช ้หรือไดร้บัไวรสัเขา้มาสู่ระบบของลูกคา้ หรือกรณีอนืใดก็ตาม และลกูคา้ตก

ลงและยอมรบัในความเสียงดงักล่าวและรบัทราบและเขา้ใจว่าบริษัทฯ มิไดร้บัรองหรือรบัประกนัว่าสามารถป้องกนัหรือขจัด

ความเสียงต่างๆ ดงักล่าวได ้

11. เหตุแห่งการผิดนัดของลกูค้า 

11.1 ลกูคา้ตกลงว่ากรณีใดกรณีหนงึดงัต่อไปนีเป็นเหตแุห่งการผิดนดั 

(ก) ลกูคา้ไม่ทาํการชาํระเงนิหรือส่งมอบ (ถา้มี) ตามทีลกูคา้ตอ้งชาํระหรือส่งมอบเมอืถึงกาํหนด 

(ข) ลูกคา้ไม่ปฏิบตัิตามภาระหนา้ทขีอ้ใดขอ้หนึงหรือทงัหมดตามเอกสารธุรกรรม รวมถึงขอ้กาํหนดเพิมเติมทีเกียวขอ้ง

กับธุรกรรมแต่ละประเภท และลูกค้าไม่มีการแก้ไขเยียวยาเหตุการณ์ดังกล่าว ภายในระยะเวลาตามทีบริษัทฯ 

กาํหนด นับจากวันทีเกิดกรณีการไม่ปฏิบตัิดังกล่าว (รวมถึงกรณีทีลูกคา้ปฏิเสธทีจะยอมรบัขอ้เสนอทีไดข้อแกไ้ข

ขอ้ตกลงทีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดและเงอืนไขฉบบัน ีรวมถึงขอ้กาํหนดเพิมเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทโดยบริษัทฯ) 

และ/หรือ ฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามขอ้เสนอดงักล่าว และ/หรือ ขอ้กาํหนดอนืใดทบีริษัทฯ กาํหนด 

(ค) เมือลูกคา้ (1) เลิกกิจการ (2) ตกเป็นผูมี้หนีสินลน้พน้ตวั ลม้ละลาย หรือเขา้สู่กระบวนการฟืนฟูกิจการ ประนอมหนี

หรือเขา้ทาํความตกลงเพือประโยชนข์องเจา้หนี ไม่ว่าโดยสมคัรใจหรือโดยประการอืนใด (3) เป็นนิติบุคคลประเภท

บริษัท ไดมี้มติใหท้าํการชาํระบัญชีหรือเลิกกิจการ (4) รอ้งขอใหมี้การแต่งตงัหรือถูกคาํสังแต่งตังผูช้าํระบัญชี ผู้

พิทกัษ์ทรพัยแ์ละผูจ้ดัการ ผูค้วบคมุการจดัการหรือเจา้หนา้ทผีูจ้ดัการลกูคา้หรือทรพัยส์ินของลกูคา้ ไม่ว่าทงัหมดหรือ

บางส่วน (5) มีการเรียกประชมุเพอืพิจารณามีมติใหเ้ลิกกิจการของลูกคา้ดว้ยความสมคัรใจ หรือมกีารดาํเนินการไม่

ว่าในลกัษณะใดก็ตามโดยมีวตัถปุระสงคเ์พอืหรืออาจส่งผลใหมี้การเลิกกิจการ การชาํระบญัชี การพทิกัษ์ทรพัย ์หรือ

การควบคมุจดัการลกูคา้โดยผลทางศาล หรือ (6) ดาํเนินการใดๆ หรือถกูดาํเนินการใดๆ ซงึก่อใหเ้กิดผลใกลเ้คียงกัน

กบักรณีใดกรณีหนึงดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีทีลกูคา้เป็นบคุคลธรรมดา ใหห้มายความรวมถึงการทลีกูคา้ตาย หรือตก

เป็นผูว้ิกลจริต หรือการทีลกูคา้หรือกองทรพัยส์ินของลูกคา้จะถกูจดัการในลกัษณะใดๆ ตามกฎหมาย 

(ง) เมือคาํรบัรองและคาํยืนยนัของลูกคา้ทีลกูคา้ไดใ้หไ้ว ้หรือทีลูกคา้ไดร้บัรองและยืนยนัหรือถือว่าไดร้บัรองหรือยืนยนั

ซาํอีก ณ เวลาใดเวลาหนึงตามทีกาํหนดในขอ้ 4 ของขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันี หรือภายใตเ้อกสารธุรกรรมใดๆ 

หรือเอกสารและขอ้มูลทีลูกคา้มอบใหแ้ก่บริษัทฯ รวมถึงขอ้มูลในแบบคาํขอเปิดบญัชีลูกคา้ ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น 

ก่อใหเ้กิดการสาํคัญผิดหรือไม่เป็นความจริงในประการใดๆ หรือมีการปกปิดขอ้มูลอันควรแจง้ไม่ว่าทงัหมดหรือ

บางส่วน 

(จ) เมือลูกค้าผิดนัด เกิดเหตุแห่งการผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ในทาํนองเดียวกันในส่วนของลูกค้าภายใต้เอกสาร

ธุรกรรม 

(ฉ)  เมือลูกคา้ผิดนัด เกิดเหตุแห่งการผิดนัด หรือเกิดเหตุการณใ์นทาํนองเดียวกันในส่วนของลูกคา้ภายใตข้อ้กาํหนด

เพมิเติมทีเกยีวขอ้งกบัธุรกรรมใดๆ ใหถ้ือว่าลกูคา้ผิดนดั เกิดเหตแุห่งการผิดนดั หรือเกิดเหตกุารณใ์นทาํนองเดียวกัน

สาํหรบัธุรกรรมทกุประเภทตามเอกสารธุรกรรม 

(ช) เมือบริษัทฯ พิจารณาเห็นควร เพือป้องกันและยบัยงัสภาพการทาํธุรกรรมทีผิดปกติ พฤติกรรมการทาํธุรกรรมของ

ลูกคา้ทีไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือการกระทาํของลูกคา้ทีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการทาํธุรกรรมของ

ลูกคา้ซงึขัด หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนในเรืองทีเกียวกับการทาํธุรกรรมใดๆ 

ภายใตเ้อกสารธุรกรรม ไม่ว่าเป็นธุรกรรมในตลาดหลักทรพัย ์และ/หรือ ตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้ หรือการทาํ

ธุรกรรมของลูกคา้ทีก่อใหเ้กิดหรืออาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยในตลาดหลกัทรพัย ์และ/
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หรือตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้ หรือก่อใหเ้กิดหรืออาจก่อใหเ้กิดความผันผวนแก่ราคาในการทาํธุรกรรมนันๆ ใน

ตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้ใหแ้ตกต่างไปจากสภาพตลาดโดยปกติ หรือลูกคา้มีการ

กระทาํหรือพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมหรืออาจเป็นการละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบทีเกยีวขอ้ง 

(ซ) เมือลูกค้ามิไดใ้ห้ขอ้มูล แสดงตน หรือกรอกแบบฟอรม์ภาษีต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงแบบฟอรม์ภาษีของ

ประเทศสหรฐัอเมริกา) หรือใหข้อ้มูลอนัเป็นเท็จหรืออาจก่อใหเ้กิดความสาํคญัผิดในสาระสาํคญั (รวมถึงขอ้มลูตาม

ข้อ 19.1 ของสัญญานี) กับบริษัทฯ ตามทีบริษัทฯ รอ้งขอเพือใหบ้ริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

รวมทงัขอ้ผูกพนั หรือขอ้สญัญาใดๆ ทีบริษัทฯ ไดเ้ขา้ทาํกับหน่วยงานของรฐั (ทงัในและต่างประเทศ)  รวมถึงแต่ไม่

จาํกัดเพียงหนา้ทีของบริษัทฯ ในการเปิดเผยขอ้มูลตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Account 

Tax Compliance Act (FATCA)) หรือกฎหมายอืนใดทีมีลักษณะเดียวกัน ซึงบริษัทฯ มีหนา้ทีหรือขอ้ผูกพันทีตอ้ง

ดาํเนินการภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมาย ระเบียบ ขอ้ผกูพนั หรือขอ้สญัญาดงักล่าว ภายในระยะเวลาทกีาํหนด 

(ฌ) เมอืเกิดการเปลียนแปลงซงึมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินของลกูคา้ ซงึบริษัทฯ เห็นว่าอาจ

กระทบต่อความสามารถของลูกคา้ในการปฏิบตัิตามภาระหนา้ทีใดๆ ภายใตเ้อกสารธุรกรรม 

(ญ) ลกูคา้มีส่วนเกียวขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปน ีหรือบริษัทฯ มเีหตอุนัควรสงสยัว่าลกูคา้มสี่วนเกียวขอ้งกบัการกระทาํ

ดงัต่อไปนี 

(1) การกระทาํทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกับการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) มีพฤติการณ์ก่อการรา้ย หรือใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย หรือถูกระงับการดาํเนินการกับ

ทรพัยส์ินทงัในส่วนของตน ในกิจการทีตนมีอาํนาจควบคมุ หรือในฐานะผูร้บัมอบอาํนาจกระทาํการแทน ตามที

กาํหนดในกฎหมายเกียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย ไม่ว่าจะเป็น

กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(3) ถกูยึดหรืออายดัทรพัยส์ินตามคาํสงัโดยบคุคลผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย 

(ฑ) เหตกุารณอื์นใด ทกีาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในขอ้กาํหนดเพมิเติมทีเกยีวขอ้งกบัธุรกรรมแต่ละประเภท 

11.2 ลูกคา้ตกลงทจีะแจง้ใหบ้รษิัทฯ ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรในทนัที เมือเกิดหรืออาจเกิดเหตแุห่งการผิดนัดกรณีใดกรณีหนงึ

ขา้งตน้ แต่ทงันไีม่ว่าในกรณีใดก็ตาม หนา้ทขีองลกูคา้ในการแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบดงักล่าวไม่ถือเป็นเงอืนไขบงัคบัก่อนในการ

ทีบริษัทฯ จะดาํเนินการใดๆ เมอืเหตแุห่งการผิดนดักรณีใดกรณีหนงึขา้งตน้ดงักล่าวเกดิขึน 

11.3 หากเกิดกรณีหนงึกรณีใดตามทรีะบใุนขอ้ 11.1 บริษัทฯ มสีิทธิดาํเนินการอย่างใดอย่างหนงึหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีได ้โดย

ไม่ตอ้งมีการบอกกล่าวใดๆ ใหล้กูคา้ทราบ 

(ก) ทาํการระงับการทาํธุรกรรมในบญัชีของลกูคา้หรือระงบัการใหบ้ริการเป็นตวัแทนและ/หรือนายหนา้เป็นการชวัคราว 

ปิดหรือยกเลิกบญัชีของลกูคา้ จาํกดัการทาํธุรกรรม จาํกดัฐานะ และ/หรือปริมาณการทาํธุรกรรมของลูกคา้ และ/หรือ

ดาํเนินการอนืใดเกยีวกบัการทาํธุรกรรมของลกูคา้เพือใหเ้ป็นไปตามคาํสงัของหน่วยงานทีมีอาํนาจและ/หรือ 

(ข) นาํบญัชีใดๆ ของลูกคา้มารวมเขา้ดว้ยกัน ทงันี ไม่ว่าจะเป็นการรวมในลกัษณะใดๆ หรือในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่

จาํตอ้งบอกกล่าวใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ และหกักลบ หกัไว ้โอน หรือใชเ้งิน หลกัทรพัย ์หลกัประกัน หรือทรพัยส์ิน

ใดๆ ในบัญชีหนึงบัญชีใดของลูกคา้ และ/หรือบัญชีอืนใดทีลูกคา้มีอยู่กับบริษัทฯ เพือหักชาํระหนีหรือเพือชดเชย

ความรบัผิดของลกูคา้ทมีีต่อบริษัทฯ ไมว่่าจะเป็นความรบัผิดทางภาษี หรือความรบัผิดต่อหน่วยงานใดๆ ของรฐั (ทงั

ในและต่างประเทศ) ทงันี ไม่ว่าภาระหนีและความรบัผิดดังกล่าวไดเ้กิดขึนแลว้หรือจะเกิดมีขึนในภายหนา้ หรือมี

ลกัษณะเป็นหนปีระธานหรือหนีอปุกรณ ์ไมว่่าหนแีละความรบัผิดนนัจะมีหรือไม่มหีลกัประกนั หรือเป็นหนหีรือความ

รบัผิดทรีว่มกนัหรือแยกออกจากกนัก็ตาม และ/หรือ 

(ค) ขาย บงัคบัขาย หรือดาํเนินการใดๆ กับหลกัประกันตามเงือนไขทีกาํหนดในขอ้ 8 หรือกับทรพัยส์ินของลกูคา้เพือนาํ

เงินมาหกัชาํระหนีสินทมีีคา้งอยู่กบับริษัทฯ (ตราบเท่าทสีามารถดาํเนินการไดต้ามกฎหมาย) และ/หรือ 

(ง) บอกเลิกธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับลูกคา้เกียวกับบญัชีการทาํธุรกรรมใดๆ และ/หรือบัญชีอืนใดทีลูกคา้มีอยู่กับ

บริษัทฯ ทงัหมดหรือบางส่วน และเรียกรอ้งใหล้กูคา้ชาํระหนีทงัหมดจนครบถว้นพรอ้มทงัดอกเบียทงัหมดทีลกูคา้เป็น



 
 

ขอ้กําหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงนิ 18/77 

หนีอยู่ภายใตห้รือตามบญัชีดงักล่าว โดยใหถ้ือว่าหนดีงักล่าวเป็นหนีทีถึงกาํหนดชาํระโดยพลนั ซงึลกูคา้จะตอ้งชาํระ

ใหแ้ก่บริษัทฯ ในทนัที และ/หรือ 

(จ) ชาํระบญัชีทงัหมดทีลกูคา้ไดซื้อไว ้หรือทีบริษัทฯ ไดย้ึดถือไวเ้พอืลกูคา้ หรือทีลกูคา้มีอยู่กบับริษัทฯ ในบญัชใีดๆ ทงันี  

โดยบริษัทฯ ไมต่อ้งรบัผิดชอบใดๆ ต่อลูกคา้สาํหรบัการดาํเนินการดงักล่าว และ/หรือ 

(ฉ) ในกรณีทีเหตุแห่งการผิดนัดของลูกคา้ดังกล่าวมีผลใหบ้ริษัทฯ มีหนา้ทีภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ รวมทังขอ้ผูกพนั 

หรือขอ้สญัญาใดๆ ทีบริษัทฯ ไดเ้ขา้ทาํกับหน่วยงานของรฐั (ทงัในและต่างประเทศ)  รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงหนา้ที

ของบริษัทฯ ในการเปิดเผยขอ้มลูตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance 

Act (FATCA)) ซึงบริษัทฯ มีหน้าทีหรือข้อผูกพันทีต้องดําเนินการใดๆ โดยในกรณีดังกล่าวให้บริษัทฯ มีสิทธิ  

(1) ดาํเนินการตามทีกําหนดในขอ้ผูกพันหรือข้อสัญญาดังกล่าวต่อลูกคา้ได ้(ซึงรวมถึงการหักจาํนวนเงินจาก

ผลประโยชน ์หรือการหกัจากทรพัยส์ินของลูกคา้ทมีีอยู่กบับริษัทฯ หรือจาํนวนเงินใดๆ ทบีริษัทฯ มหีนา้ทีตอ้งชาํระต่อ

ลูกคา้ ไม่เกินกว่าจาํนวนเงินทีบริษัทฯ จะตอ้งดาํเนินการภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ รวมทงัขอ้ผูกพนั หรือขอ้สญัญา

ดังกล่าวนัน) และ/หรือ (2) เลิกธุรกรรมทีเกียวขอ้งก่อนกาํหนด ทงันี บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบความเสียหาย หรือ

ค่าใชจ่้ายใดๆ ทเีกิดขึนกบัลกูคา้ ไมว่่าโดยทางตรงหรือทางออ้มก่อนการเลิกธุรกรรมก่อนกาํหนดนนั 

12. การดาํเนินการของบริษัทฯ   

บริษัทฯ เป็นบริษัทหลกัทรพัยท์ีประกอบธุรกิจหลกัทรพัย ์ไม่ว่าจะเป็นการดาํเนินการโดยตรงหรือผ่านบริษัทในเครือ(ถา้มี) โดยธุรกิจ

หลกัทรพัยท์ีดาํเนินงานโดยบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง การเป็นนายหนา้ซือขายหลกัทรพัย ์การเป็นตวัแทนซือขายสญัญาซือ

ขายล่วงหนา้ การคา้หลกัทรพัย ์การคา้หลกัทรพัยอ์นัเป็นตราสารแห่งหนี การเป็นทีปรกึษาการลงทนุ และการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ(ถ้ามี)อาจทาํการซือขายตราสารหนี ตราสารทุน หรือตราสารทางการเงินอืนๆ (หรือตราสารอนุพันธท์ี

เกียวขอ้ง) ของตนเองหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลทีเป็นลูกคา้ของบริษัทฯ และไม่ว่าในเวลาใดๆ อาจดาํรงสถานะซือหรือขายใน

หลกัทรพัยห์รือตราสาร หรืออาจเขา้เป็นคู่สญัญาในการทาํธุรกรรมเพอืลกูคา้ ดงันนั ผลประโยชนข์องบคุคลต่างๆ ทีกล่าวมาขา้งตน้นี 

จึงอาจขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องลกูคา้ได ้

13. เหตุสุดวิสยั 

คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงไม่ตอ้งรบัผิดชอบสาํหรบัความสญูเสียใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มทีเกิดขึนแก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง อนั

เนืองมาจากการทีคู่สญัญาฝ่ายนนัไม่สามารถปฏิบัติตามขอ้กาํหนดภายใตเ้อกสารธุรกรรมได ้ เพราะเหตุสุดวิสยัซึงรวมถึงเหตุอัน

เกิดขึนจากขอ้หา้มของทางราชการ การประกาศใชว้ิธีการฉุกเฉินโดยรฐับาลหรือหน่วยงานราชการ หรือการระงับการซือขายโดย

ตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือตลาดสญัญาซอืขายล่วงหนา้ หรือเหตกุารณอื์นซงึอยู่นอกเหนือการควบคมุของคู่สญัญาฝ่ายนนั 

14. ความเสยีง และการใชดุ้ลพินิจของลกูค้าในการตัดสินใจ 

14.1 ลูกคา้ไดร้บัทราบและไดเ้ขา้ใจถึงความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการทาํธุรกรรมตามเอกสารรายงานการเปิดเผยความเสียงที

แนบทา้ยขอ้กาํหนดเพิมเติมทีเกียวขอ้งกบัธุรกรรมแต่ละประเภทเป็นอย่างดีแลว้ โดยใหถ้ือเป็นส่วนหนึงของเอกสารธุรกรรม

ทงัหมด 

14.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ในการลงทุน การกําหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสียงทีเหมาะสมถือเป็นขันตอนทีมี

ความสาํคญัเป็นอย่างยิง ลูกคา้รบัทราบว่าชุดคาํถามเรืองลกัษณะของนักลงทุนทีบริษัทฯ ไดจ้ัดทาํขึนเป็นการช่วยใหล้กูคา้

ทราบถึงความเสียงทตีนเองยอมรบัได ้และรูปแบบการจดัสรรเงินลงทนุทเีหมาะกบัลกูคา้ และระบเุป้าหมายในการลงทนุและ

ประเมินทางเลือกในการลงทนุทีแตกต่างกนั ขอ้มลูเหล่านีเป็นพนืฐานสาํคญัสาํหรบัการจดัสรรเงินลงทนุอย่างเหมาะสมและ

กาํหนดรายละเอียดของแผนการลงทนุทีชดัเจน  

การตอบคาํถามไม่ครบทุกขอ้อาจมีผลใหล้กูคา้ไม่สามารถส่งคาํสงัจองซือ หรือคาํสงัซือขายเพือการทาํธุรกรรมบางประเภท

ได ้ทงัน ีตามประกาศของ ก.ล.ต. สาํนกังาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และอาจมีผลใหก้ารลงทนุของลูกคา้

ไม่เป็นไปตามรูปแบบการจดัสรรเงินลงทนุทีเหมาะสมของลกูคา้ 

ลกูคา้รบัทราบว่าชดุคาํถามจดัทาํขึนเพือประโยชนใ์นการกาํหนดวตัถปุระสงคใ์นการลงทนุของลกูคา้และระดบัความเสียงที

เหมาะสมแก่การลงทนุเฉพาะของลกูคา้ อย่างไรก็ตาม การตดัสินใจลงทนุ ณ ขณะใดขณะหนงึของลกูคา้อาจไม่เป็นไปตาม

วัตถุประสงคใ์นการลงทุน และ/หรือระดับความเสียงทีเหมาะสมของลูกคา้ทีเป็นผลมาจากการทาํชุดคาํถามทีเกียวขอ้ง 

รวมถึงผลการประเมนิทีจะไดร้บัแจง้จากบริษัทฯ ซงึการตดัสินใจลงทนุ ณ ขณะใดขณะหนงึของลูกคา้ทอีาจไม่สอดคลอ้งกับ
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วตัถปุระสงค ์และ/หรือระดบัความเสียงทไีดร้บัจากผลการประเมนิของชดุคาํถาม ลกูคา้ตกลงยอมรบัความเสียงทอีาจเกิดขึน

จากการตดัสินใจลงทนุนนัเอง นอกจากนี ลกูคา้ตกลงใหบ้ริษัทฯ ถือเอาขอ้มลูทีลกูคา้ไดใ้หไ้ว ้ณ วนัทีทาํการประเมนิตามชุด

คาํถามเป็นขอ้มูลล่าสุด และหากมีการเปลียนแปลงวัตถุประสงคใ์นการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน ฐานะการเงิน 

ความรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัการลงทนุ หรือสิงใดๆ ทอีาจกระทบต่อรูปแบบการจดัสรรเงนิลงทนุหรือระดบัความเสียงทยีอมรบั

ไดข้องลูกคา้ ลูกคา้จะดาํเนินการแจง้ต่อบริษัทฯ เพือขอทบทวนชุดคาํถามใหม่โดยทนัที ทงันี ในกรณีทีลูกคา้มิไดแ้จง้ต่อ

บริษัทฯ เพือขอทบทวนชุดคาํถามใหม่ ลูกคา้ตกลงยอมรบัความเสียงและผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากผลการเปลียนแปลง

ดงักล่าวซงึรวมถึงผลการขาดทนุจากการตดัสินใจลงทนุทไีม่สอดคลอ้งกบัรูปแบบการจดัสรรเงนิลงทนุและระดบัความเสียงที

ยอมรบัไดข้องลูกคา้ 

14.3 ลูกคา้ยืนยันว่าในการเขา้ทาํธุรกรรมแต่ละธุรกรรมโดยลูกคา้นัน ลูกคา้ไดเ้ขา้ทาํเพือประโยชนข์องลูกคา้ และโดยการใช้

ดลุพินิจการตดัสินใจของลูกคา้เอง (รวมถึงการพิจารณาว่าธุรกรรมทีไดเ้ขา้ทาํดงักล่าวนนัจะเหมาะสมและเป็นประโยชนก์ับ

ลกูคา้หรือไม)่ ทงัน ีแมว้่าลกูคา้อาจไดร้บัขอ้มลู หรือไดร้บัการสือสารจากบริษัทฯ เกียวกบัธุรกรรมใดๆ ลกูคา้ก็มไิดใ้ชด้ลุพินจิ

หรือตดัสินใจเขา้ทาํธุรกรรมใดๆ จากขอ้มลูหรือการสือสารของบริษัทฯ ดงักล่าวนนัเพียงปัจจยัเดียว หรือถือว่าขอ้มลู หรือการ

สือสารดงักล่าว จะถือเป็นคาํปรึกษาดา้นการลงทุนหรือคาํแนะนาํเพือการลงทุนใดๆ ต่อลูกคา้ นอกจากนีลูกคา้รบัทราบว่า

การทีบริษัทฯ ใหข้อ้มูล หรือสือสารกับลูกคา้ใดๆ เกียวกับธุรกรรมใดๆ นัน บริษัทฯ มิไดด้าํเนินการเพือยืนยนั หรือเป็นการ

ชักชวนเพือใหลู้กคา้เขา้ทาํธุรกรรมกับบริษัทฯ ภายใตเ้อกสารธุรกรรมใดๆ ทีเกียวขอ้ง นอกจากนีลูกคา้ยืนยันว่าลูกคา้มี

ความสามารถ ความรูแ้ละความเขา้ใจ ถึงขอ้ตกลง เงือนไขต่างๆ รวมทงัความเสียงของธุรกรรมต่างๆ (ไม่ว่าโดยลูกคา้เอง 

หรือจากการไดร้บัคาํปรกึษาจากผูเ้ชยีวชาญทเีกยีวขอ้งของลกูคา้)  

15. การบอกเลิกธุรกรรมและผลของการบอกเลิกธุรกรรม 

15.1 เวน้แต่จะไดมี้การกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในขอ้กาํหนดเพมิเติมทีเกยีวขอ้งกบัธุรกรรมแต่ละประเภท ธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ 

และลกูคา้จะมีผลสินสดุลงเมือ 

(ก) เกิดกรณีเหตุแห่งการผิดนัดใดๆ เกิดขึนตามขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันี หรือตามทีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดเพิมเติมที

เกียวขอ้งกับธุรกรรมแต่ละประเภท และบริษัทฯ ใชส้ิทธิในการบอกเลิกธุรกรรมใดๆ ทังนี บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิก

ธุรกรรมใดธุรกรรมหนงึ หรือทกุธุรกรรมทบีริษัทฯ ไดเ้ขา้ทาํกบัลกูคา้ภายใตเ้อกสารธุรกรรมทีเกยีวขอ้งทงัหมด หรือ 

(ข) คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงส่งหนงัสือแจง้บอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึง หรือทุกธุรกรรม ถึงคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงเป็น

เวลาอย่างนอ้ย 14 (สิบสี) วนั 

15.2 การบอกเลิกธุรกรรมจะไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินการใดๆ ทีไดด้าํเนินการไปโดยชอบแลว้ หรือทีไม่สามารถเพิกถอนได้

และกาํลงัอยู่ในระหว่างดาํเนินการก่อนหนา้ทีจะไดร้บัหนังสือแจง้บอกเลิกธุรกรรม โดยลูกคา้ยังคงตอ้งผูกพันดาํเนินการ

ดงักล่าวต่อไป และรบัผิดชอบต่อผลแห่งการดาํเนินการดงักล่าว (รวมถึงความรบัผิด การชดใชภ้าระหนีต่างๆ หรือค่าใชจ่้าย

ใดๆ ทเีกยีวขอ้ง) 

15.3 การบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึงภายใตเ้อกสารธุรกรรม จะไม่เป็นการปลดหนา้ทีคู่สญัญาฝ่ายใดจากภาระผกูพนัทีมีอยู่

หรือความรบัผิดใดๆ (รวมถึงความรบัผิดซงึเป็นผลมาจากการละเมดิ) ตามขอ้กาํหนดของเอกสารธุรกรรมใดๆ ทเีกยีวขอ้ง ซึง

ไดเ้กิดขึนก่อนหนา้นนั จนกว่าจะไดมี้การปฏิบตัิตามภาระผกูพนัทงัหมดและชาํระเงนิจนครบถว้นแลว้ 

15.4 เมอืธุรกรรมใดๆ สินสดุลง บริษัทฯ มสีิทธิดงันี 

(ก) ชาํระและปิดบญัชีใดๆ หรือทงัหมดของลูกคา้ทีลูกคา้ซือไว ้หรือทีบริษัทฯ ไดย้ึดถือไวเ้พือลูกคา้ หรือทีลูกคา้มีอยู่กับ

บริษัทฯ ในบญัชีใดๆ ทีเกียวกับธุรกรรมทีไดส้นิสดุลงนนั ทงันี โดยบริษัทฯไม่ตอ้งรบัผิดชอบใดๆ ต่อลูกคา้สาํหรบัการ

ดาํเนินการดังกล่าว และเรียกรอ้งใหลู้กคา้ชาํระเงินทงัหมดจนครบถ้วน พรอ้มทงัดอกเบียทงัหมดทีลูกคา้เป็นหนี

ภายใตบ้ญัชทีีเกยีวกบัธุรกรรมทไีดส้นิสดุลงนนัๆ  

(ข) นาํเงินทไีดจ้ากการขาย การชาํระบญัชใีดๆ หรือการจาํหน่ายทรพัยส์ินในบญัชอืีนใดทลีกูคา้มีอยู่กบับริษัทฯ ทีเกยีวกบั

ธุรกรรมทีไดส้นิสดุลงนนั มาชาํระหนีทงัหมดทีถึงกาํหนดชาํระแลว้หรือถกูถือว่าถึงกาํหนดชาํระโดยพลนั ซงึลกูคา้ตอ้ง

ชาํระใหแ้ก่บริษัทฯ 

(ค) กาํหนดใหห้นภีายใตธุ้รกรรมทสีินสดุลงดงักล่าวนนัถึงกาํหนดชาํระทนัที และใหคู้่สญัญามีสิทธิดาํเนินการหกักลบลบ

หนีสาํหรบัหนีระหว่างบริษัทฯ และลูกคา้ทงัหมดภายใตธุ้รกรรมทีสินสุดลงดงักล่าว โดยใหด้าํเนินการหกักลบลบหนี



 
 

ขอ้กําหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงนิ 20/77 

ตามเงือนไขทีกาํหนดในขอ้ .  ของขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันี และเงือนไขภายใตเ้อกสารธุรกรรมทีเกียวขอ้งกบั

ธุรกรรมดงักล่าว และเมือคู่สญัญาดาํเนินการหกักลบลบหนีแลว้ ใหจ้าํนวนเงินทีไดห้กักลบลบหนีกันแลว้นันถือว่า

ไดร้บัการชาํระและปลดภาระหนีสินในการชาํระเงินระหว่างกันจากการหักกลบลบหนีดงักล่าว และใหคู้่สญัญาทีมี

หนา้ทีชาํระเงินในจาํนวนทีเหลือ ชาํระเพียงจาํนวนเงินสทุธิทีพึงตอ้งชาํระต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายหนงึ เวน้แต่คู่สญัญาทงั

สองฝ่ายจะตกลงกนัเป็นอย่างอนื 

16. คาํบอกกล่าว 

16.1 จดหมาย คาํบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ทีบริษัทฯ จัดส่งใหแ้ก่ลูกคา้ตามทีอยู่ หรือทีอยู่สาํหรบัจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

(Email Address) ของลกูคา้ ซงึลกูคา้ไดแ้จง้ไวก้บับริษัทฯ และ/หรือจดัส่งใหแ้ก่ลกูคา้ตามวิธีการอืนใดทีบริษัทฯ เห็นสมควร

ตามทอียู่ หรือทีอยู่สาํหรบัจดหมายอเิล็กทรอนิกส ์(Email Address) ทีลกูคา้ไดแ้จง้ต่อบริษัทฯ ใหถ้ือว่าไดส้่งใหแ้ก่ลกูคา้โดย

ชอบแลว้ แมว้่าสถานทีอยู่ของลกูคา้มีการเปลียนแปลง หรือถกูรอืถอน ถกูทิงรา้ง หรือไม่มผีูร้บั หรือมีผูอื้นรบัไวแ้ทน หรือเจา้

พนักงานแจง้ว่าหาทีอยู่ไม่พบ ซึงในกรณีดังกล่าว ลูกคา้ตกลงยินยอมใหถ้ือว่าลูกคา้ไดร้บัจดหมาย คาํบอกกล่าว หรือ

เอกสารใดๆ โดยชอบแลว้ 

16.2 ในกรณีทีลกูคา้เปลียนแปลงหรือแกไ้ขทอียู่ หรือทีอยู่สาํหรบัจดหมายอเิล็กทรอนิกส ์(Email Address) ของลกูคา้ ซงึไดแ้จง้ไว้

กบับริษัทฯ ตามขอ้ 16.1 ลกูคา้จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบเป็นหนงัสือหรือดว้ยวิธีการอนืใดตามทีบริษัทฯ กาํหนดโดยทนัที 

17. การแก้ไขเพิมเติม 

17.1 เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอนืในเอกสารธุรกรรมทีเกยีวขอ้ง ลกูคา้ตกลงยินยอมใหเ้ป็นดลุพินิจของบรษิัทฯ ในการแกไ้ข

เพิมเติมขอ้กาํหนดในเอกสารธุรกรรมได ้โดยบริษัทฯ จะตอ้งส่งคาํบอกกล่าวใหแ้ก่ลูกคา้ตามวิธีการทีบริษัทฯ เห็นสมควร

อย่างนอ้ย 14 (สิบสี)วนัล่วงหนา้ก่อนวนัทีบริษัทฯ จะทาํการแกไ้ขเพิมเติมขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันี ทงันี (ก) หากการ

แกไ้ขเพมิเติมดงักล่าวเป็นการแกไ้ขเพือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ใหถ้ือว่าลกูคา้ไดย้ินยอมในการแกไ้ขเพิมเติมดงักล่าวเมือคาํ

บอกกล่าวดงักล่าวไดส้่งถึงลกูคา้ และ (ข) หากเป็นการแกไ้ขเพมิเติมในกรณีอนืนอกจากทีกาํหนดในขอ้ (ก) ขา้งตน้ใหถ้ือว่า 

หากลกูคา้ไม่มีหนงัสือโตแ้ยง้คดัคา้นการแกไ้ขเพิมเติมอย่างสมเหตสุมผล ดงักล่าวมายงับริษัทฯ ก่อนวนัทบีริษัทฯ จะทาํการ

แกไ้ขเพมิเติมตามระยะเวลาทกีาํหนดขา้งตน้ ใหถ้ือว่าลกูคา้ไดต้กลงยอมรบัการแกไ้ขเพมิเติมขอ้กาํหนดและเงอืนไขดงักล่าว 

17.2 สาํหรับการแก้ไขเพิมเติมคู่มือ และ/หรือเอกสารชีแจงสาํหรับการทาํธุรกรรม เพือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ ลูกคา้และ  บริษัทฯ ตกลงใหบ้ริษัทฯ มีสิทธิทีจะแกไ้ขคู่มือ และ/หรือเอกสารชีแจงสาํหรบัการทาํธุรกรรมใดๆ 

เพือใหเ้ป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด หรือเพือใหเ้หมาะสมกับการทาํธุรกรรมแต่ละประเภททีเกียวขอ้ง ทังนี บริษัทฯ จะ

ประกาศรายละเอยีดของคู่มือและ/หรือเอกสารชแีจงสาํหรบัการทาํธุรกรรมทไีดแ้กไ้ขเพมิเติมไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ และให้

ถือว่าลกูคา้ไดร้บัทราบคู่มือ และ/หรือเอกสารชแีจงทแีกไ้ขดงักล่าวแลว้นบัแต่วนัทบีริษัทฯ ประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทฯ ใน

กรณีทีการแกไ้ขดงักล่าวเป็นการแกไ้ขเพือใหเ้ป็นไปตามทกีฎหมายกาํหนด หรือเพอืใหเ้ป็นไปตามการแกไ้ขของกฎหมาย ให้

คู่มือและ/หรือเอกสารชีแจงทีแกไ้ขดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัทนัทีที  บริษัทฯ ประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทฯ ในกรณีการแกไ้ข

อนืๆ หากลกูคา้ไม่ไดค้ดัคา้นภายในระยะเวลา 15 (สิบหา้) วนั นบัแต่วนัทบีริษัทฯ ประกาศบนเว็บไซต ์หรือลูกคา้ยงัคงเขา้ทาํ

ธุรกรรม หรือใชบ้ริการของบริษัทฯ ต่อไป ใหถ้ือว่าลูกคา้ไดต้กลงยอมรบัการแก้ไขเพิมเติมคู่มือ และ/หรือเอกสารชีแจง

ดงักล่าว 

17.3 บริษัทฯ จะส่งขอ้กาํหนดในเอกสารธุรกรรมทีไดแ้กไ้ขเพิมเติมดงักล่าวใหแ้ก่ลกูคา้ ไม่ว่าลูกคา้จะไดต้กลงเขา้ทาํธุรกรรมทีมี

การแกไ้ขเพมิเติมขอ้กาํหนดดงักล่าวนนักบับริษัทฯ หรือไม่ 

18. การแยกส่วน และกรณทีขี้อความในเอกสารธุรกรรมขัดแย้งกัน 

ความไม่สมบูรณ์ หรือความไม่สามารถบังคับใชข้องขอ้ตกลงใดๆ ให้มีผลเฉพาะส่วนทีไม่สามารถบังคับได ้หรือไม่สมบูรณ์

ดังกล่าว โดยไม่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้และความสมบูรณ์ของข้อตกลงในส่วนอืนของข้อกาํหนดและเงือนไขฉบับนี 

19. การเปิดเผยขอ้มูล 

19.1 ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกียวกับลูกค้า ดังต่อไปนี  

(ก) ลูกค้าตกลงและยินยอมใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกียวกับลูกคา้ บัญชีเพือการทาํธุรกรรมของลูกคา้ บัญชีกองทุนใดๆ ที

ลูกค้ามี หรือจะมีอยู่กับบริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุนใดๆ และธุรกรรมต่างๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม หรือธุรกรรม
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ของลูกค้าตามธุรกิจหลักทรัพย์อืนๆ ทีบริษัทฯ ได้รับและเก็บรักษาไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ตามทีกฎหมายกาํหนดใหแ้ก่

หน่วยงานทีกาํกับดูแลบริษัทฯ ได ้

(ข) ลูกค้าตกลงและยินยอมใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวขา้งต้นใหแ้ก่ผูส้อบบัญชีหรือทีปรึกษาทีเกียวข้องของบริษัทฯ 

เพือวัตถุประสงคใ์นการบริหารความเสียงของบริษัทฯ หรือใหแ้ก่บริษัทในเครือหรือบริษัททีเกียวข้องกับบริษัทฯ หรือ

ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบริษัทคู่สัญญากับบริษัทฯ เพือการวิเคราะห์และบริการสินเชือ จัดฐานข้อมูล เก็บรวบรวม

สถิติการให้บริการ พัฒนาบริการ หรือการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือบริษัททีเกียวขอ้งกับบริษัทฯ 

รวมทังการเปิดเผยข้อมูลตามทีกฎหมายกาํหนดไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ หากเกียวขอ้ง

กับบริษัทฯ รวมถึงคาํสงัศาล องค์กร หรือหน่วยงานใดๆ ทีบริษัทฯ มีภาระผูกพันทีจะตอ้งใหข้อ้มูลดังกล่าว (ไม่ว่าใน

ปัจจุบันหรือในอนาคต) ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเฉพาะการเปิดเผยขอ้มูลตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรฐัอเมริกา 

(Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) หรือกฎหมายอืนใดทีมีลักษณะเช่นเดียวกัน ซึงบริษัทฯ มีหรือ

อาจมีข้อผูกพันใดๆ ทีจะต้องดาํเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

(ค) ลูกคา้ตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่ ตัวแทน บริษัทย่อย บริษัทร่วมของบริษัทฯ หรือ

บริษัทภายนอกทีบริษัทฯ จัดจ ้างเพือใหบ้ริการแก่บริษัทฯ เพือว ัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัทภายนอก 

รวมถึงเพือการดาํเนินการตรวจสอบหรือจัดทาํรายงานตามทีกาํหนดในกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา 

(Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) 

19.2 นอกเหนือจากขอ้ตกลงยินยอมเกียวกับการเปิดเผยขอ้มูลตามทีกาํหนดในขอ้ 19.1 ลูกคา้ตกลงจะดาํเนินการทกุวิถีทางเพือ

จัดใหมี้ แจง้ และจะส่งมอบหรือจัดใหมี้การส่งมอบบรรดาขอ้มูลและเอกสารทงัหมดทีเกียวขอ้งกับการดาํเนินการเกียวกับ

ธุรกรรมใดๆ ตามทรีอ้งขอโดยบริษัทฯ ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดสญัญา

ซอืขายล่วงหนา้ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์นายทะเบียนหลกัทรพัย ์สาํนกัหกับญัชี หน่วยงานกาํกบัดแูล หรือบุคคลทมีีสิทธิรอ้ง

ขอขอ้มลูหรือเอกสารดงักล่าวแก่บริษัทฯ ทงัน ีเพอืประโยชนใ์นการป้องกนัและยบัยงัการกระทาํอนัไม่เป็นธรรมหรือพฤติกรรม

การลงทนุหรือทาํธุรกรรมทไีม่เหมาะสม 

การเปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ตามทีกาํหนดในวรรคก่อนและในขอ้ 19.1 ใหข้อ้มูลของลูกคา้ดงักล่าวหมายรวมถึงแต่ไม่จาํกดั

เพียง  

(ก) ขอ้มลูทีสามารถระบคุวามมตีวัตนทแีทจ้ริงของลกูคา้และผูร้บัประโยชนจ์ากการทาํธุรกรรมของลกูคา้ทกุรายทกุทอด 

(ข) วตัถปุระสงคใ์นการทาํธุรกรรมของลกูคา้   

(ค) ขอ้มูลเกียวกับการทาํธุรกรรมของลกูคา้ ไม่ว่าการทาํธุรกรรมดงักล่าวจะกระทาํผ่านบริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที

ลูกค้าทาํธุรกรรมเกียวกับสัญญาซือขายล่วงหนา้ ให้รวมถึงข้อมูลเกียวกับการซือขายสินคา้ของสัญญาซือขาย

ล่วงหนา้ทีลกูคา้ซอืขายดว้ย  

(ง) ในกรณีทีลูกค้าเป็นผูด้าํเนินการสังซือขายเพือบุคคลอืนหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชือ 

(Omnibus Account) ลูกคา้ตกลงยินยอมทีจะแจง้ จัดหา จัดทาํและใหข้อ้มูลตาม (ก) ถึง (ค) ของบุคคลอืนซงึเป็น

ลกูคา้ทีแทจ้ริงทกุรายและทกุทอด ทงัน ีเฉพาะทีลกูคา้รูห้รือควรรูเ้นอืงจากการเป็นผูด้าํเนินการเช่นนนั 

พรอ้มทงัจัดทาํคาํชีแจงเพืออธิบายรายละเอียดเกียวกบัขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่ บริษัทฯ  ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 

สาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้ ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์นายทะเบียนหลกัทรพัย ์สาํนักหกั

บัญชี หน่วยงานกาํกับดูแล หรือบุคคลทีมีสิทธิรอ้งขอขอ้มูลหรือเอกสารดังกล่าวในกรณีทีบริษัทฯ  ก.ล.ต. คณะกรรมการ

กาํกับตลาดทุน สาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรพัย ์ตลาดสัญญาซือขายล่วงหนา้ ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์นายทะเบียน

หลักทรพัย ์สาํนักหักบญัชี หน่วยงานกาํกับดูแล หรือบุคคลทีมีสิทธิรอ้งขอขอ้มูลหรือเอกสารดงักล่าวไดมี้การรอ้งขอ หรือ

เพอืใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีหน่วยงานดงักล่าวกาํหนด 

20. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

20.1 ลูกค้าตกลงจะชาํระค่าธรรมเนียมทีเกียวขอ้งทงัหลาย รวมถึงค่าบริการในอัตราทีบริษัทฯ กําหนดในเอกสารธุรกรรมที

เกียวขอ้ง หรือตามทีบริษัทฯ จะแจง้ใหลู้กคา้ทราบเป็นครงัคราวไป โดยค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนนนั ใหร้วมถึงแต่ไม่

จาํกัดเพียงจาํนวนเงินทีบริษัทฯ พึงตอ้งชาํระใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้ ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

สาํนักหักบัญชีหรือหน่วยงานกํากับดูแลอืนๆ และลูกคา้ตกลงชาํระเงินประเมิน เงินเรียกเก็บ ภาษีและอากรแสตมป์ที
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เกียวขอ้ง และค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวขอ้งหรือเกียวเนืองกับหรือเกิดขึนจากขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันีซงึบริษัทฯ เขา้ทาํใน

นามของลูกค้า และค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทังหมดทีเกิดขึนกับบริษัทฯ ในการบังคับภาระผูกพันใดๆ ของลูกค้าตาม

ขอ้กาํหนดและเงอืนไขฉบบัน ีทงัน ีเวน้แต่จะตกลงกนัเป็นอย่างอนื โดยลกูคา้ตกลงชาํระค่าธรรมเนียมใหบ้ริษัทฯ ตามวิธีการ 

เงอืนไข และระยะเวลาทบีริษัทฯ กาํหนด 

20.2 ลูกคา้ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีกาํหนดในขอ้ 20.1 ใหแ้ก่บริษัทฯ ทนัที โดยจะตอ้งชาํระเป็นเงินทสีามารถโอน

ต่อไปไดโ้ดยไมมี่ขอ้จาํกดั การชาํระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายใหก้บับริษัทฯ จะตอ้งชาํระใหก้บับริษัทฯ ณ ทีอยู่ของบริษัทฯ 

และภายในระยะเวลาและวิธีการทบีริษัทฯ แจง้ใหล้กูคา้ทราบ ทงัน ีค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายจะตอ้งไม่มีการหกัหรือหกั ณ 

ทีจ่ายใดๆ  

20.3 หากลกูคา้ไม่ชาํระเงินจาํนวนใดใหแ้ก่บริษัทฯ เมือถึงกาํหนด บริษัทฯ มสีิทธิคิดดอกเบยีบนจาํนวนเงินทคีา้งชาํระไดใ้นอตัรา

ทีบริษัทฯ ไดต้กลงไวก้ับลูกคา้ และในกรณีทไีม่มีการตกลงกนัดงักล่าว ใหอ้ตัราดอกเบียผิดนัดชาํระหนีของลูกคา้เป็นอตัรา

เท่ากับอัตราทีบริษัทฯ แจง้ต่อลูกคา้ครงัล่าสุดโดยใหบ้ริษัทฯ มีดุลพินิจในการกาํหนดอัตราดอกเบียผิดนัดดงักล่าวเท่าที

กฎหมายและกฎระเบียบทเีกยีวขอ้งอนญุาต ทงัน ีในการคาํนวณดอกเบียดงักล่าว ใหค้ิดตามจาํนวนวนัทถีดัจากวนัทีกาํหนด

ชาํระตามวิธีปฏิบตัิทีเป็นมาตรฐานทางธนาคารและใหค้าํนวณโดยนบัจากวนัทถีึงกาํหนดชาํระเงินจาํนวนดงักล่าวจนถึงวนัที

บริษัทฯ ไดร้บัชาํระเงินจากลกูคา้จนครบถว้น 

20.4 คาํบอกกล่าวชาํระหนีหรือคาํบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทฯ ทีลงนามโดยกรรมการ ผูจ้ดัการ พนักงาน ตวัแทนหรือผูแ้ทนทีมี

อาํนาจของบริษัทฯ ทีระบุจาํนวนเงินทีถึงกาํหนดตอ้งชาํระโดยลูกคา้ ใหถ้ือเป็นหลกัฐานเบืองตน้ของคาํบอกกล่าวชาํระหนี

หรือคาํบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทฯ ทถีกูตอ้ง 

20.5 ในกรณีทีบริษัทฯ มีหนา้ทีตามกฎหมาย (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงกฎหมายภาษีของประเทศ

สหรฐัอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) รวมทงัขอ้ผกูพนั หรือขอ้สญัญาใดๆ ทีบริษัทฯ ไดเ้ขา้ทาํ

กับหน่วยงานของรฐั (ทงัในและต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงกฎหมายภาษีของประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA))  ทีจะตอ้งหกัภาษี หรือหกัเงินจากจาํนวนเงนิใดๆ หรือการชาํระเงินใดๆ ทีบริษัทฯ 

จะตอ้งชาํระใหแ้ก่ลูกคา้ ลูกคา้ตกลงใหบ้ริษัทฯ มีสิทธิดาํเนินการหกัภาษี หรือหกัจาํนวนเงินดงักล่าว โดยบริษัทฯ จะไม่มี

หนา้ทีรบัผิดชอบชดเชยภาษี หรือจาํนวนเงินดงักล่าวใหแ้ก่ลกูคา้เพมิเติม  

20.6 ในกรณีทีลูกค้ามีหน้าทีตามกฎหมาย (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงกฎหมายภาษีของประเทศ

สหรฐัอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) ทีจะตอ้งหักภาษี หรือหักเงินจากจาํนวนเงินใดๆ จาก

ค่าธรรมเนียม หรือการชาํระเงนิใดๆ ทลีกูคา้จะตอ้งชาํระใหแ้ก่บริษัทฯ ลกูคา้จะตอ้งแจง้ใหแ้ก่บริษัทฯ ทราบถึงภาระดงักล่าว 

และจะตอ้งรบัผิดชอบชาํระจาํนวนเงินในส่วนทีหกัออกดงักล่าว เพิมเติมใหแ้ก่บริษัทฯ เพือใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัชาํระเงินเต็ม

จาํนวน เสมือนมไิดมี้การหกัภาษี หรือหกัจาํนวนเงินใดๆ และจะตอ้งนาํส่งหลกัฐานใหแ้ก่บริษัทฯ เพือแสดงว่าลกูคา้ไดช้าํระ

ภาษีและนาํส่งภาษีตามกฎหมายทีเกยีวขอ้งนนัแลว้ 

20.7 จาํนวนเงนิและอตัราทงัหลายทีระบุไวใ้นเอกสารธุรกรรมเป็นจาํนวนทไีม่รวมภาษีมลูค่าเพิม (ถา้ม)ี นอกจากนี คู่สญัญาฝ่าย

ทีไดร้บัการชาํระเงินจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนงึจะตอ้งจดัเตรียมใบกาํกบัภาษีใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงเพือเป็นหลกัฐานการ

เรียกเก็บภาษีมลูค่าเพมิตามแบบและขอ้ความทกีาํหนดไวใ้นประมวลรษัฎากร 

21. ข้อกาํหนดอืนๆ 

21.1 ลกูคา้ตกลงทจีะแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบตามวิธีการทีบริษัทฯ กาํหนด ในกรณีทมีีการเปลียนแปลงขอ้มลูใดๆ ในเอกสารการเปิด

บญัชีลูกคา้หรือขอ้มูลใดๆ ทีลูกคา้ไดแ้จง้มายงับริษัทฯ ก่อนหนา้นี ทงันี ลูกคา้ตกลงและรบัทราบว่าในการติดต่อและผกูพนั

ตนระหว่างลูกคา้และบริษัทฯ บริษัทฯ จะยึดถือข้อมูลใดๆ ซึงบริษัทฯ ถือว่าลูกค้าไดใ้หไ้วแ้ก่บริษัทฯ ในกรณีทีบริษัทฯ 

เห็นสมควร บริษัทฯ มีสิทธิตรวจสอบรายละเอียด และ/หรือขอ้มูลใดๆ ทีลูกคา้ไดใ้หไ้วแ้ก่บริษัทฯ และ/หรือขอ้มูลทเีกียวขอ้ง

กบับญัชีของลูกคา้  

21.2 ลกูคา้ตกลงยอมรบัทีจะปฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้กาํหนด และ วิธีปฏิบตัิทบีริษัทฯ และ/หรือเจา้ของขอ้มลูจะกาํหนดหรือไดแ้จง้

ไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ ทงันี บริษัทฯ อาจแกไ้ขเพิมเติมขอ้กาํหนดและเงือนไขของบริษัทฯ ไดโ้ดยประกาศแกไ้ขเพิมเติมไว้

ในเว็บไซต ์
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21.3 ในการชาํระหนีหรือการดาํเนินการใดๆ ในบัญชีของลูกคา้ให้กระทาํโดยใช้เงินสกุลบาท ซึงเป็นสกุลเงินทีถูกต้องตาม

กฎหมายของประเทศไทยในขณะนี หรือสกลุเงินอนืใดทบีริษัทฯ อาจกาํหนดเพมิเติมในภายหลงั โดยลกูคา้ตกลงและยินยอม

ชาํระหนีใดๆ ทลีกูคา้มีอยู่กบัทางบริษัทฯ ตามวิธีการ เงอืนไข และภายในระยะเวลาทบีริษัทฯ กาํหนด 

ในกรณีทีจะต้องดาํเนินการเพือแลกเปลียนเงินระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินต่างประเทศ ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ 

ดาํเนินการแลกเปลียนเงินตราหรือใชอ้ัตราแลกเปลียนของสถาบนัการเงินทีบริษัทฯ เป็นผูก้าํหนดได ้ลูกคา้ตกลงยอมรบั

ความเสียงใดๆ ต่อผลขาดทนุ ความสูญเสีย หรือความเสียหาย หรือค่าใชจ่้ายใดๆ อนัเป็นผลมาจากการแลกเปลยีนเงินสกุล

หนึงไปเป็นเงินในอีกสกลุหนึงทอีาจเกิดขึนในบญัชีของลูกคา้ 

21.4 ในกรณีทีลกูคา้นาํเช็ค และ/หรือ ตราสารอนืใด มาวางไวแ้ก่บริษัทฯ โดยมเีจตนาใหบ้ริษัทฯ นบัเป็นเงนิสดนนั บริษัทฯ จะถือ

ว่าเช็ค และ/หรือ ตราสารอืนใดนนัเป็นเงินสดก็ต่อเมือบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค และ/หรือ ตราสารอืนใดนนัได้

เสียก่อน โดยบริษัทฯ จะถือว่าเช็ค และ/หรือ ตราสารอืนใดเป็นเงินสดไดใ้นวนัทีบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินหรือขึนเงินได้

แลว้ นอกจากนี ในกรณีทีลกูคา้โอนเงินจากบญัชขีองลกูคา้ทีเปิดไวก้บัสถาบนัการเงินอนืมายงับริษัทฯ บริษัทฯ จะถือว่าเป็น

เงินสดก็ต่อเมอืการโอนเงินดงักล่าวเสรจ็สมบรูณแ์ละบริษัทฯ ไดร้บัเงินนนัๆ แลว้เท่านนั 

21.5 บริษัทฯ มีสิทธิยึดหน่วงหรือหกักลบลบหนใีนเงิน หลกัทรพัย ์หลกัประกนั และทรพัยส์ินใดๆ ของลูกคา้ทบีริษัทฯ ยึดถือไว ้ไม่

ว่าจะเป็นการยึดถือไวเ้พือเก็บรกัษาหรือเพือวัตถุประสงคอื์นก็ตาม เพือใชเ้ป็นหลักประกันและภายใตบ้งัคับของสิทธิยึด

หน่วงทวัไปเพือประโยชนข์องบริษัทฯ หรือเพือหน่วยงานใดๆ ของรฐั (ทงัในและต่างประเทศ) ทงันี จนกว่าลูกคา้จะชาํระหนี

ใหแ้ก่บริษัทฯ จนครบถว้น 

21.6 ในกรณีทีบญัชีของลูกคา้ไม่มีการทาํรายการ และ/หรือมีทรพัยส์ิน และ/หรือหลกัทรพัย ์และ/หรือหลกัประกัน ในบญัชีของ

ลูกคา้ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีบริษัทฯ กาํหนด บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรกัษาบัญชี

ตามอตัราทีบริษัทฯ กาํหนดเป็นคราวๆ โดยลกูคา้ตกลงยินยอมใหบ้รษิัทฯ มอีาํนาจหกัเงินจากบญัชขีองบริษัทเพือลกูคา้หรือ

บัญชีธนาคารเพือตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) ทงันี เวน้แต่ลูกคา้จะไดช้าํระค่าธรรมเนียมดังกล่าวใหแ้ก่ 

บริษัทฯ ภายใน 14 (สิบสี) วนั นับจากทีไดร้บัแจง้จากบริษัทฯ ถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนัน หากบริษัทฯ ไม่สามารถหกั

เงินหรือลูกคา้ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมดงักล่าวภายใน 14 (สิบสี) วนั นับจากทีไดร้บัแจง้จากบริษัทฯ บริษัทฯ อาจใชดุ้ลพินิจที

จะปิดบญัชีใดๆ ของลูกคา้ โดยบริษัทฯ จะแจง้ใหลู้กคา้ทราบ และในกรณีทีทรพัยส์ินของลูกคา้ทีเหลือเป็นเงินสด (หลงัจาก

หกัค่าทาํธุรกรรม ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ่้ายอนืๆ รวมถึงหนีสินทมีีอยู่กบับริษัทฯ จนครบถว้นแลว้) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน

การคืนเงินสดดงักล่าวโดยการโอนเงินเขา้บญัชีของลูกคา้ หรือโดยเช็ค (แลว้แต่กรณี) ตามทีลูกคา้ไดแ้จง้ไวก้บับริษัทฯ ทงันี 

บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในความเสียหายใดๆ อนัเนืองมาจากการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ (หากม)ี  

22. การสละสิทธิ 

การทีลูกค้า หรือบริษัทฯ ไม่ได ้เรียกใหคู้่ส ัญญาอีกฝ่ายหนึงปฏิบัติตามเอกสารธุรกรรม หรือเรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง

ปฏิบัติตามเอกสารธุรกรรมล่าชา้ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ หรือการไดร้ ับการชดใช้ หรือสละซึงข ้อกาํหนดใดๆ ในเอกสาร

ธุรกรรม 

23. การโอนสิทธิ 

 ข ้อกาํหนดและเงือนไขฉบับนีเป็นประโยชน์และผูกพันบริษัทฯ ลูกค้า รวมถึงผู ้ร ับโอนและผู ้สืบสิทธิของบริษัทฯ และลูกคา้ 

อย่างไรก็ตาม ลูกคา้จะโอนหรือจาํหน่าย สิทธิ หน้าทีและ/หรือภาระผูกพันตามข้อกาํหนดและเงือนไขมิได้ หากไม่ได้รบัความ

ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน และการโอนทีขัดกับข้อกาํหนดนีจะไม่มีผลสมบูรณ์ 

24. กฎหมายทใีช้บังคับและอนุญาโตตุลาการ 

24.1 ขอ้กาํหนดและเงอืนไขฉบบันใีหใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 

24.2 ในกรณีทีมีขอ้พิพาททางกฎหมายระหว่างบริษัทฯ และลูกคา้ซงึเกิดขึนจากหรือเกียวขอ้งกับขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบับนี 

รวมถึงขอ้กาํหนดเพิมเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท คู่สัญญาทงัสองฝ่ายตกลงว่าบริษัทฯ หรือลูกคา้อาจยืนคาํรอ้งต่อ

สาํนกังาน ก.ล.ต. เพอืขอใหมี้การชขีาดขอ้พิพาทโดยอนญุาโตตลุาการแลว้แต่กรณี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีกฎระเบียบ

ทีเกยีวขอ้งประกาศกาํหนด โดยส่งคาํบอกกล่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษรถึงคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงล่วงหนา้ 
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-ข้อกําหนดเพมิเติมฉบับนีจะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมือลกูค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนีเท่านัน- 

 

ข้อกาํหนดเพมิเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทน/นายหน้าซอืขายหลักทรพัยด์้วยเงินสด 

1. ข้อความเบีองต้น 

1.1 ขอ้กาํหนดเพมิเติมนีทาํขึนเพือกาํหนดเงือนไข สิทธิ หนา้ท ีขอ้รบัรอง ขอ้ปฏิบตัิต่างๆ ทเีป็นการเฉพาะทเีกยีวกบัการใหบ้ริการ

เป็นตวัแทน/นายหนา้ซอืขายหลกัทรพัยด์ว้ยเงนิสด 

1.2 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทน/นายหน้าซือขายหลักทรัพยด์้วยเงินสดฉบับนี จะใช้บังคับระหว่าง

บริษัทฯ และลูกค้าทันที เมือ (ก) ลูกค้ามีคําสังซือขายหลักทรัพย์มายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ 

อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะใน

รูปแบบทเีป็นลายลักษณอ์ักษรหรอืไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามตามเงือนไขในข้อกาํหนดและ

เงอืนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ทเีกียวขอ้ง 

ทังนี บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา

ธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอืนใดแล้วแต่ดุลพินิจของ 

บริษัทฯ โดยลูกค้าไมมี่สิทธิเรียกร้องให้  บริษัทฯ รบัผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการ

ของบริษัทฯ  เว้นแต่กรณีทเีกิดขึนโดยการจงใจหรือประมาทเลนิเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือ

ผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรบัผิดชอบเพียงเท่าทคีวามเสียหายทเีกิดขึนจริง 

1.3 ขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทน/นายหนา้ซือขายหลักทรพัยด์ว้ยเงินสดนี ซึงต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกําหนด

เพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทน/นายหน้าซือขายหลักทรัพย”์ รวมถึงเอกสารอืนใดทีเกียวขอ้ง เป็นส่วนหนึงของ

เอกสารธุรกรรม ตามทีไดน้ิยามไวใ้นขอ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกับการใหบ้ริการดา้นการเงินทีลูกคา้ไดต้กลงทาํกับบริษัทฯ 

(“ข้อกาํหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน”) 

2. คาํจาํกัดความ 

2.1 เวน้แต่จะไดมี้การนิยามไวเ้ป็นการเฉพาะในขอ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน คาํดังต่อไปนีใหมี้

ความหมายตามทไีดน้ิยามไวด้งัต่อไปนี 

(ก) “ซือ” ใหห้มายความรวมถึง การจองซอืหลกัทรพัยด์ว้ย  

(ข) “บัญชีซือขายหลักทรัพย์” หรือ Securities Trading Account หมายถึง บัญชีซือขายหลักทรัพย์ทีลูกค้าเปิดกับ 

บริษัทฯ ไมว่่าจะเป็นการซอืขายหลกัทรพัยผ์่านอินเทอรเ์น็ตหรือไม่ก็ตาม 

(ค) “หลักทรัพย”์ หมายถึง หลกัทรพัยต์ามประเภททีระบุไวใ้นพ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ และใหห้มายความรวมถึงแต่ไม่จาํกดั

เฉพาะตราสารหนีอืนๆ หรือหลกัฐานแสดงสิทธิในทรพัยส์ินของกองทุนรวม และตราสารหรอืสิทธิอืนใดตามทีกาํหนด

ไวใ้นหรือทไีดร้บัอนุญาตตามพ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ หรือกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวขอ้ง ทงัน ีคาํว่า “หลกัทรพัย”์ ให้

หมายรวมถึงหลกัทรพัยท์อียู่ในระหว่างการออกและเสนอขาย ดอกผล เงินปันผลและสิทธิอืนๆ ของหลกัทรพัยน์นัๆ ดว้ย 

(ง) “เอกสารกองทุนรวม” หมายถึง คู่มือผูล้งทนุ หนงัสือชชีวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนงัสือชีชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั 

ขอ้มูลภาษีหรือเงือนไข ภาระและประโยชนท์างภาษีทีเกียวขอ้ง และ/หรือเอกสารอืนใดทีเกียวกับหรือใชใ้นการเสนอ

ขายหน่วยลงทนุทบีริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุทีเกยีวขอ้งไดจ้ดัทาํขึนแลว้รวมถึงรายละเอียดในใบคาํสงัซอื ขายคืน 

และ/หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 

3. การแต่งตัง 

3.1 ลูกคา้ตกลงแต่งตงัและมอบอาํนาจใหบ้ริษัทฯ เป็นตวัแทน และ/หรือ นายหนา้โดยชอบดว้ยกฎหมายของลกูคา้ รวมทงัใหมี้

อาํนาจแต่งตงัตวัแทนช่วง ในการดาํเนินการใดๆ ทเีกยีวกบัหลกัทรพัยใ์นทกุกรณีไมว่่าในหรือนอกตลาดหลกัทรพัย ์ซงึรวมถึง

การซือขาย การจาํหน่าย จ่ายโอน การเก็บรกัษา การส่งมอบหรือรบัมอบหลกัทรพัย ์หรือการดาํเนินการเกยีวกบัหลกัประกัน 

ตลอดจนทาํการชาํระเงินค่าซือหลกัทรพัย ์รบัเงินค่าขายหลกัทรพัย ์ชาํระและรบัชาํระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และ

ค่าใชจ่้ายใดๆ อนัเกยีวกบัการซือขายหลกัทรพัย ์การจาํหน่ายจ่ายโอน การเก็บรกัษา การส่งมอบหรือรบัมอบหลกัทรพัยข์อง

ลกูคา้ การรบัและ/หรือการปฏิบตัติามคาํสงัของลูกคา้ไมว่่าดว้ยวาจา หรือลายลกัษณอ์กัษร และคาํสงัอนืใดทเีกยีวขอ้ง หรือ

เกยีวเนืองกบัการซอืขายหลกัทรพัยใ์นบญัชีซอืขายหลกัทรพัยใ์ดๆ ของลกูคา้ทีไดเ้ปิดไวก้บับริษัทฯ ภายในวงเงินซอืขาย การ

เปิดบญัชีกบับริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุทเีกียวขอ้งเพือการซือ  ขายคืน  หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุและรายการต่างๆ ที
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เกียวเนืองกับหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และบริษัทฯ ตกลงรบัทาํการเป็นตวัแทนและ/หรือนายหนา้ในการดาํเนินการต่างๆ 

ขา้งตน้ใหแ้ก่ลกูคา้ ภายใตข้อ้กาํหนดและเงอืนไขทีระบไุวใ้นขอ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกบัการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึง

ขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการแต่งตงัตวัแทน/นายหนา้ซอืขายหลกัทรพัยฉ์บบัน ี

3.2 ลูกคา้ตกลงใหส้ัตยาบันและยอมรบัทีจะผูกพันในการใดๆ ทีบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนช่วงไดก้ระทาํไปในฐานะตัวแทน/

นายหนา้ของลูกคา้ตามขอ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการ

แต่งตงัตวัแทน/นายหนา้ซอืขายหลกัทรพัยฉ์บบัน ี

3.3 เวน้แต่จะไดมี้การตกลงระหว่างบริษัทฯ และลูกคา้เป็นอย่างอืน ลูกคา้จะตอ้งทาํการซือขายหลกัทรพัยห์รือดาํเนินการใดๆ 

เกยีวกบัหลกัทรพัยผ์่านทางบญัชีเพอืการทาํธุรกรรมเท่านนั 

4. การส่งมอบและการชาํระเงิน 

4.1 ลกูคา้ตกลงส่งมอบหลกัทรพัยใ์หบ้ริษัทฯ เพอืการส่งมอบหลกัทรพัยท์ีขาย และลกูคา้ตกลงชาํระเงนิแก่บริษัทฯ เพือการชาํระ

เงินค่าหลกัทรพัยท์ีซอืหรือยินยอมใหบ้ริษัทฯ หกัเงนิจากบญัชีของบริษัทเพอืลกูคา้หรือบญัชีธนาคารเพอืตดับญัชอีตัโนมตัิกบั

บริษัท (ตามแต่กรณี) เต็มตามจาํนวนทีลกูคา้จะตอ้งชาํระเพือการชาํระเงนิค่าหลกัทรพัยท์ีซอื หรือนาํหลกัทรพัยจ์ากบญัชีซือ

ขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไปส่งมอบในกรณีทีลูกค้าสังขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เพือให้บริษัทฯ สามารถทาํการส่งมอบ

หลักทรพัยแ์ละชาํระเงินค่าซือหลักทรพัยไ์ดต้ามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือหน่วยงานกาํกับดูแลทีเกียวขอ้งโดย

ลูกคา้ตกลงรบัทราบว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะเป็นไปตามขอ้กาํหนด ระยะเวลา และเงือนไขทีบริษัทฯ กาํหนด และบริษัทฯ 

จะไมด่าํเนินการชาํระราคาค่าซอืขายหลกัทรพัยเ์ป็นบางส่วน (Partial Settlement) 

4.2 ในกรณีทีลูกคา้ไม่สามารถจัดหาหลักทรพัยม์าส่งมอบใหแ้ก่บริษัทฯ เพือการส่งมอบหลักทรพัยเ์มือมีการขายหลักทรพัย์ 

หรือไม่สามารถชาํระเงินสาํหรับหลักทรัพย์ทีซือตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ข้อ 4.1 ข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิดาํเนินการ

ดงัต่อไปนี 

(ก) ในกรณีของการขายหลกัทรพัย ์บริษัทฯ มีสิทธิดาํเนินการซอืหลกัทรพัยเ์พือการส่งมอบตามราคาทบีริษัทฯ เห็นสมควร 

และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการดงักล่าวจากบญัชีของบริษัทเพือลูกคา้หรือบญัชีธนาคาร

เพอืตดับญัชอีตัโนมตัิกบับริษัท (ตามแต่กรณี) แลว้ดาํเนินการส่งมอบหลกัทรพัยเ์พือปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของลูกคา้ 

และนาํเงินทีไดร้บัมานันเครดิตเขา้ในบัญชีของบริษัทเพือลูกคา้หรือบัญชีธนาคารเพือตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท 

(ตามแต่กรณี) หรือบริษัทฯ อาจดาํเนินการยืมหลกัทรพัยใ์นนามของลกูคา้เพือส่งมอบและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนเนืองจากการยืมหลกัทรพัยห์รอืการจดัหาหลกัประกนั หรือบริษัทฯ อาจดาํเนินการยืมหลกัทรพัยใ์ดๆ 

ในบญัชีซือขายหลกัทรพัย ์ทงันี ในการดาํเนินการดงักล่าวบริษัทฯ มีสิทธิดาํเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้หรือบอกกล่าว

ใหล้กูคา้ทราบ หรือขอรบัความยินยอมจากลกูคา้  

(ข) ในกรณีของการซือหลกัทรพัย ์บริษัทฯ มีสิทธิยอมรบัการส่งมอบหลกัทรพัย ์และเรียกเก็บเงินจากบญัชีของบริษัทเพอื

ลูกคา้หรือบญัชีธนาคารเพือตดับญัชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) เต็มตามจาํนวนทีลูกคา้จะตอ้งชาํระสาํหรบั

ค่าใชจ่้ายใดๆ อนัเนืองมาจากหลกัทรพัยท์ีลูกคา้ซือไว ้โดยบริษัทฯ อาจดาํเนินการขายหลกัทรพัยด์ังกล่าวในราคาที

บริษัทฯ เห็นสมควร และนาํเงินทีไดร้บัเครดิตเขา้ในบญัชีของบริษัทเพอืลกูคา้หรือบญัชีธนาคารเพือตดับญัชีอตัโนมตัิ

กับบริษัท (ตามแต่กรณี) ทงันี ในการดาํเนินการดงักล่าวบริษัทฯ มีสิทธิดาํเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้หรือบอกกล่าวให้

ลกูคา้ทราบ หรือขอรบัความยินยอมจากลกูคา้ 

ในกรณีดงักล่าวขา้งตน้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ จะเรียกเก็บจากบญัชีของบริษัทเพือลูกคา้หรือบญัชีธนาคารเพือ

ตดับญัชีอตัโนมตัิกบับริษัท (ตามแต่กรณี) และสาํหรบัจาํนวนเงินทีลกูคา้ยงัคา้งชาํระอยู่นนัจะถือว่าเป็นหนีทีถึงกาํหนดชาํระ

แลว้ในวนันัน ซงึลูกคา้ตอ้งชาํระค่าปรบัตามอตัราทีตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด และดอกเบียแก่บริษัทฯ ตามอตัราดอกเบียที

บริษัทฯ ไดก้าํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป โดยบริษัทฯ จะคาํนวณดอกเบยีไปจนกว่าบริษัทฯ จะไดร้บัชาํระหนคีรบถว้นแลว้ 

4.3 นอกเหนือไปจากกรณีตามขอ้ 4.1 ในกรณีทีลกูคา้ตกลงมอบหมายใหบ้รษิัทฯ ดาํเนินการชาํระราคาค่าซอืขายหลกัทรพัยผ์่าน

กองทุนรวมโดยใหบ้ริษัทฯ นาํเงินทีไดร้บัจากการขายหลกัทรพัยไ์ปซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีลูกคา้กาํหนดเพือการ

บริหารผลตอบแทน หรือใหบ้ริษัทฯ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีลูกคา้กาํหนดเพือนาํเงินไปชาํระค่าซือหลกัทรพัย์

ของลกูคา้ หรือในกรณีทีลกูคา้มีหนงัสือแจง้เปลียนแปลงขอ้มลูเกยีวกบักองทุนรวมทใีชใ้นการชาํระค่าซือขายหลกัทรพัย ์หรือ
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มีคาํสงัในภายหลงัตกลงมอบหมายใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินการชาํระราคาค่าซือขายหลกัทรพัยผ์่านกองทุนรวมดงักล่าว เวน้แต่

ลกูคา้จะมคีาํสงัเป็นอย่างอนื การชาํระค่าซอืขายหลกัทรพัยจ์ะเป็นไปดงัต่อไปนี 

(ก) ในการชาํระเงินค่าซือหลักทรพัยข์องลูกค้า ลูกคา้ตกลงมอบหมายใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมทีลกูคา้กาํหนด และนาํเงินทีไดร้บัมาชาํระค่าซอืหลกัทรพัยข์องลกูคา้ ในกรณีทีเงินทีไดร้บัจากการขายคืน

หน่วยลงทุนไม่เพียงพอทีจะชาํระค่าซือหลกัทรพัย ์ลูกคา้ตกลงว่าลกูคา้ยงัคงมีภาระผกูพนัตอ้งชาํระค่าซือหลกัทรพัย์

ใหแ้ก่บริษัทฯใหเ้พียงพอกบัมลูค่าหลกัทรพัยท์ีซอืทงัจาํนวนตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 4.1  

(ข) ในกรณีลูกคา้ขายหลกัทรพัย ์ลูกคา้ตกลงมอบหมายใหบ้ริษัทฯ นาํเงินทีไดร้บัจากการขายหลกัทรพัยท์งัจาํนวนมาซือ

หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีลกูคา้กาํหนด 

ในกรณีทีบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนปฏิเสธคาํสังซือหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีลูกค้ากาํหนด ลูกคา้

รบัทราบว่า  บริษัทฯ จะดาํเนินการชาํระราคารายการซอืขายหลกัทรพัยต์ามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 4.1 

ลูกคา้ตกลงว่าบญัชีธนาคารเพือตดับญัชีอตัโนมตัิกับบริษัทและบญัชีธนาคารทีลกูคา้ใชใ้นการรบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทนุของกองทนุรวมทีลกูคา้กาํหนดกบับริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนั ในกรณีทตี่อมาภายหลงัลกูคา้

มีการเปลียนแปลงบญัชีธนาคารทีลกูคา้ใชใ้นการรบัชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุรวมทลีกูคา้กาํหนดกับบริษัท

หลักทรัพยจ์ัดการกองทุน ลูกค้าต้องแจ้งเปลียนแปลงขอ้มูลต่อบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรเพือขอเปลียนแปลงบัญชี

ธนาคารเพือตดับญัชีอตัโนมตัิกบับริษัท ซงึการเปลียนแปลงดงักล่าวจะมีผลต่อเมือลกูคา้ไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ ถึงการ

เปลียนแปลงดงักล่าวแลว้เท่านนั 

ลกูคา้รบัทราบว่าการดาํเนินการเพือการชาํระราคาค่าซือขายหลกัทรพัยผ์่านกองทุนรวมโดยวิธีการตามขอ้ 4.3 นี มีค่าใชจ่้าย

ทีเกียวขอ้งอาทิเช่น ค่านายหนา้ซือขายหลกัทรพัย ์ค่าธรรมเนียมในการซือหรือขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียม

และค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวขอ้ง (ซึงต่อไปนีจะรวมเรียกว่า “ค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินการซือขายหลักทรัพย์ผ่าน

กองทุน”) ลูกคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัทฯ หกัเงินในบญัชีธนาคารเพือตดับญัชีอตัโนมตัิกับบริษัทเพือชาํระค่าใชจ่้ายเกียวกบั

การดาํเนินการชาํระราคาค่าซอืขายหลกัทรพัยผ์่านกองทนุนนัได ้

ในการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทลีกูคา้กาํหนด หากภายหลงัการขายคืนหน่วยลงทนุ จาํนวนหน่วยลงทนุของลูกคา้

ทีเหลืออยู่มีจาํนวนนอ้ยกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนขันตาํทีผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งถือไวต้ามทีเอกสารกองทุนรวมกาํหนด (ถา้มี) 

ลูกคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัทฯ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีลูกคา้กาํหนดทีเหลือทงัหมดและใหโ้อนเงินทีไดร้บัจาก

การขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวเขา้บญัชีธนาคารเพอืตดับญัชอีตัโนมตัิกบับริษัทต่อไป 

5. การดาํเนินการของบริษัทฯ 

5.1 ลูกคา้รบัทราบและตกลงว่า บริษัทฯ อาจทาํรายการเกียวกับหลกัทรพัยใ์นบญัชีซือขายหลกัทรพัยข์องลูกคา้ได ้ทงัในฐานะ

ตวัการหรือในฐานะตวัแทน บริษัทฯ มีสิทธิทีจะซือหรือขายหลกัทรพัยท์ีบริษัทฯ ถืออยู่ และ/หรือทีบริษัทฯ เป็นตวัแทนและ/

หรือนายหนา้ของผูอื้นใหก้บัลกูคา้ได ้

5.2 ลูกคา้รบัทราบและตกลงว่า ในกรณีทีเป็นการสงัซือ ขายคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมภายใตก้ารบริหาร

จัดการของบริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุนใดๆ การชาํระค่าซือหรือรบัชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนการอืนใดที

เกียวขอ้งกับหน่วยลงทุนดงักล่าว ลูกคา้ไดม้อบหมายและแต่งตงับริษัทฯ ใหเ้ป็นตวัแทนและผูร้บัมอบอาํนาจของลูกคา้ใน

การกระทาํการทงัหลายขา้งตน้ตามขอบอาํนาจทีระบุไวใ้นหนังสือมอบอาํนาจในเรืองนีถึงบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทนุที

เกียวขอ้ง ลูกคา้ไดร้บัทราบ อ่านและเขา้ใจเอกสารกองทุนรวม และยอมรบัว่าการเพิม/ลดทรพัยส์ินของกองทุนรวม การคืน

ผลประโยชนข์องกองทุนรวม การส่งมอบทรพัยส์ินของกองทุนรวมและการจัดทาํและจัดส่งรายงานต่างๆ ซึงเกียวขอ้งกับ

หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทงักรณีอืนๆ จะตอ้งอยู่ภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขของเอกสารกองทนุรวมดว้ย ลูกคา้ได้

รบัทราบและเขา้ใจคาํเตือนและการเปิดเผยในเรืองต่างๆ เช่น ความเสียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสียงในการ

ลงทนุของกองทนุรวม หรือความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์เป็นตน้ และตกลงยินยอมผูกพนัตนและปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและ

เงอืนไขของเอกสารกองทนุรวมดงักล่าวทกุประการ 

ลกูคา้รบัทราบว่าการซอืหน่วยลงทุนของกองทนุรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุหนึงๆ อาจ

ไม่สามารถดาํเนินการไดใ้นกรณีทลีกูคา้และบคุคลทมีีส่วนเกียวขอ้งกบัลกูคา้ไดถ้ือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเกินกว่าหนึงใน

สามของจาํนวนหน่วยลงทนุทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของกองทนุรวม หรือเกินกว่าหลกัเกณฑต์ามทีกฎหมายกาํหนด 

5.3 ลูกคา้ตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการในการซือขายหน่วยลงทุนตามทีบริษัทฯ ประกาศ

กาํหนดเป็นครงัคราวไป 



 
 

ขอ้กําหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงนิ 27/77 

รายงานการเปิดเผยความเสยีง 

รายงานฉบบันีจัดเตรียมขึนเพือช่วยใหท้่านมีความเขา้ใจถึงความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการทาํธุรกรรมซือขายหลกัทรพัย ์(รวมถึง 

การขายหลกัทรพัยโ์ดยไม่มีหลกัทรพัยใ์นครอบครอง) และท่านควรเขา้ใจในภาระภาษีทีเกิดขึนจากการเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าวครบถว้นดีแลว้ 

ทงันี ในกรณีทีท่านมีขอ้สงสยัประการใด ท่านควรปรึกษาทีปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษี เกียวกับการทาํธุรกรรมซือขายหลักทรพัย์

ดงักล่าว 

โดยการเขา้ทาํขอ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทน/

นายหนา้ซือขายหลกัทรพัยด์ว้ยเงินสด ถือว่าลูกคา้ไดร้บัทราบและเขา้ใจในขอ้ความทีปรากฏในรายงานฉบบันี ก่อนทีจะเริมทาํการซือขาย

หลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ แหล่งกลางซอืขายหลกัทรพัยอื์นใด 

ในการซือขายหลกัทรพัยอ์าจมีความเสียงสูง เนืองจากความผันผวนของตลาดหลกัทรพัย ์และความเสียงในเรืองของการขาดทุนก็

เป็นสิงทีเป็นสาระสาํคัญ ทาํนองเดียวกับราคาของหลกัทรพัยซ์ึงมีความผันผวน และอาจทาํใหร้าคาหลกัทรพัยต์ัวใดตัวหนึงไม่มีมูลค่าเลย 

ดงันนั ท่านจึงตอ้งพรอ้มทีจะรบัความเสียงนี  นอกจากนี ท่านควรเขา้ทาํรายการซือขายต่อเมือท่านไดเ้ขา้ใจถึงลกัษณะและขอบเขตของสิทธิ 

ภาระผกูพนั และความเสียงทเีกยีวขอ้งอย่างครบถว้นเสียก่อน ยกตวัอย่างเชน่ ในกรณีของใบสาํคญัแสดงสิทธิอนพุนัธซ์งึท่านไม่สามารถทจีะใช้

สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพันธไ์ดห้ลงัวนัทีหมดอายุ  นอกจากนี ท่านควรตอ้งพิจารณาดว้ยว่ารายการซือขายนนัๆ เหมาะสมกับท่าน

หรือไม่อย่างไร  โดยพิจารณาจากวตัถุประสงคก์ารลงทุนและสถานะทางการเงินของท่านเอง รวมทงั ควรปรึกษาทีปรึกษาทางกฎหมายธุรกิจ 

และภาษีของท่านก่อนทาํธุรกรรมซอืขายหลกัทรพัยใ์ดๆ อีกทงัท่านไดร้บัทราบถึงลกัษณะความเสียงต่างๆ อนัอาจเกิดไดจ้ากการขายหลกัทรพัย์

โดยไม่มีหลกัทรพัยใ์นครอบครอง เช่น ความผันผวนขึนลงของดชันีตลาดหลกัทรพัย ์ความผันผวนของมูลค่าหลกัทรพัย ์ความเสียงอนัอาจเกิด

จากการเปลยีนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศทเีกยีวขอ้งต่างๆ กบัธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยแ์ละการขายหลกัทรพัยโ์ดยไม่

มีหลกัทรพัยใ์นครอบครองน ี

สาํหรบับคุคลต่างดา้วทีถือหุน้ทกีาํหนดใหค้นไทยเป็นผูถ้ือและคนไทยทีถือหุน้ทกีาํหนดใหบ้คุคลต่างดา้วเป็นผูถ้ือนนั บคุคลดงักล่าว

อาจไม่มีสิทธิในการลงทะเบียนเป็นผูถ้ือกรรมสิทธิในหุน้ดงักล่าวในนามของตนได ้ทงันี ขึนอยู่กับสดัส่วนการถือกรรมสิทธิของบุคคลต่างดา้ว

ของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยน์นัๆ และในกรณีทหีุน้นนัไม่ไดล้งทะเบียนในชือของบุคคลดงักล่าว บคุคลดงักล่าวก็จะไม่มสีิทธิไดร้บัประโยชนใ์ดๆ 

จากผูอ้อกหลกัทรพัยน์นั อนัไดแ้ก่ เงินปันผล และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เป็นตน้ และสาํหรบับคุคลทกีระทาํการใดๆ เพอืประโยชนข์อง

บคุคลต่างดา้วในการรบัสิทธิดงักล่าวอาจไดร้บัโทษทางอาญา และหากท่านเป็นบคุคลต่างดา้วทีถือหุน้ทกีาํหนดใหค้นไทยเป็นผูถ้ือ หรือเป็นคน

ไทยทีถือหุน้ทีกาํหนดใหบ้คุคลต่างดา้วเป็นผูถ้ือ ท่านตอ้งยอมรบัถึงบรรดาความเสียงทงัหมดทีอาจเกิดขึนจากการถือครองหุน้ดงักล่าว อีกทงั

ตอ้งยอมรบัดว้ยว่า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทหลกัทรพัย ์     หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกัด  ไม่สามารถช่วยเหลือท่านไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ 

เพอืใหท้่านไดม้าซงึสิทธิใดๆ ในหุน้ดงักล่าวจากผูอ้อกหลกัทรพัย ์

นอกจากนี บรรดาทรพัยส์ินและมูลค่าของทรพัยส์ินในบัญชีของท่านนันจะไม่ไดร้บัความคุ้มครองตามกฎหมายว่าดว้ยสถาบัน

คุม้ครองเงินฝากหรืออยู่ภายใตก้ารคุม้ครองจากหน่วยงานรฐับาลอนืใด หรือการประกนัภยัใดๆ 

สาํหรบัผูถ้ือบญัชมีารจิ์น (ระบบเครดติบาลานซ)์ นอกเหนือจากความเสียงขา้งตน้  ท่านไดร้บัแจง้และรบัทราบถึงเรืองดงัต่อไปน ี

 การกูย้ืมเงนิเพือการลงทนุ ถือไดว้่าเป็นการดาํเนินการอย่างหนึงเพือเพิมผลทางการเงนิ วิธีการทีจะทาํใหไ้ดร้บักาํไรจาก

การเพิมผลทางการเงินนนั ผลตอบแทนทีไดร้บัจากการลงทุนดงักล่าวจะตอ้งสูงกว่าตน้ทุนของเงินทีกูย้ืมมา นอกจากนี 

กลวิธีในการเพิมผลทางการเงินก็อาจทาํใหเ้กิดผลกาํไรหรือขาดทนุในการลงทุนก็ได ้ทงันี หากตอ้งการผลตอบแทนทาง

การเงินสงูมากเท่าใด ความเป็นไปไดท้จีะเกิดผลกาํไรหรือผลขาดทนุก็จะยิงเพมิมากขึนเท่านนั 

 มลูค่าของหลกัทรพัยท์ีวางเป็นหลกัประกนั จะถกูทาํการปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจบุนัตามราคาปิดของหลกัทรพัยน์ันๆ ซงึการ

ปรบัปรุงมลูค่าหลกัทรพัยด์งักล่าวอาจจะส่งผลใหอ้าํนาจซอืของท่านเพิมขนึหรือลดลงได ้

รายงานฉบบัน ีมิไดจ้ดัทาํขนึโดยมีวตัถปุระสงคเ์พอืเปิดเผยบรรดาความเสียงและแง่มุมทีเป็นสาระสาํคญัทงัหมดทีเกียวขอ้งกับการ

ทาํธุรกรรมซือขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยห์รือแหล่งกลางซือขายหลกัทรพัยอื์นใด 
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-ข้อกําหนดเพมิเติมฉบับนีจะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมือลกูค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนีเท่านัน- 

 

ข้อกาํหนดเพมิเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า 

1. ข้อความเบืองต้น 

1.1 ขอ้กาํหนดเพมิเติมนีทาํขึนเพอืกาํหนดเงอืนไข สิทธิ หนา้ท ีขอ้รบัรอง ขอ้ปฏิบตัิต่างๆ ทีเป็นการเฉพาะทเีกยีวกบัการใหบ้ริการ

เป็นตวัแทนซอืขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้ทีบริษัทฯ จะใหบ้ริการแก่ลกูคา้ 

1.2 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าฉบับนี จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ 

และลูกค้า ทันที เมือ (ก) ลูกค้ามีคําสังซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท ์

อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะใน

รูปแบบทีเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงือนไขในข้อกําหนดและ

เงอืนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ทเีกียวขอ้ง 

ทังนี บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทาํ

ธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอืนใดแล้วแต่ดุลพินิจของ

บริษัทฯ โดยลูกค้าไมมี่สิทธิเรียกร้องให้บริษทัฯ รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการ

ของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีทเีกิดขึนโดยการจงใจหรอืประมาทเลินเล่อของบริษทัฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือ

ผู้แทนของบริษทัฯ   โดยบริษทัฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าทคีวามเสียหายทเีกิดขึนจริง 

1.3 ขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตวัแทนซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้นี ซงึต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกําหนดเพิมเติม

เกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า” รวมถึงเอกสารอืนใดทีเกียวขอ้ง เป็นส่วนหนึงของเอกสาร

ธุรกรรม ตามทีได้นิยามไว้ในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงินทีลูกค้าได้ตกลงทาํกับบริษัทฯ 

(“ข้อกาํหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน”) 

2. คาํจาํกัดความ 

2.1 เวน้แต่จะไดมี้การนิยามไวเ้ป็นการเฉพาะในขอ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน คาํดังต่อไปนีใหมี้

ความหมายตามทไีดน้ิยามไวด้งัต่อไปนี  

(ก) “การซือขายสัญญาซอืขายล่วงหน้า” หมายถึง การซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้ การจับคู่คาํสงัซอืและคาํสงัขาย

ซงึดาํเนินการโดยบริษัทฯ และไดร้บัการยืนยนัจากตลาดสญัญาซอืขายล่วงหนา้และสาํนกัหกับญัช ี

(ข) “จํานวนการถือครองสัญญาซือขายล่วงหน้าสูงสุด” (Position Limit) หมายถึง จาํนวนฐานะสัญญาซือขาย

ล่วงหนา้แบบหนึงแบบใดหรือหลายแบบรวมกันทีลูกคา้พึงถือครองหรือทีลูกคา้พึงมีภาระหนีสิน ตลอดจนมีคาํสงัซือ

ขายสัญญาซือขายล่วงหนา้ทียังไม่ไดมี้การส่งมอบหรือชาํระเงินหรือทีลูกคา้พึงมีภาระหนา้ทีความรบัผิดชอบโดย

ประการอืนต่อบริษัทฯ ได ้ตามทีบริษัทฯ กาํหนด ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการกาํหนดจาํนวนการถือครองสญัญาซือขาย

ล่วงหนา้สูงสุดเป็นมูลค่าตัวเงินหรือจาํนวนของสญัญาซือขายล่วงหนา้สูงสุดทีถือครองได ้โดยใหอ้ยู่ในดุลพินิจของ

บริษัทฯ ในการกาํหนดจาํนวนการถือครองสญัญาซอืขายล่วงหนา้สงูสดุดงักล่าวแต่เพียงผูเ้ดียว 

(ค) “ฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้า” หมายถึง ภาระผูกพนัหรือสิทธิของบคุคลหนึงอนัเนืองมาจากการซือขายสญัญาซอื

ขายล่วงหนา้ ณ เวลาใดเวลาหนึง 

(ง) “ทรัพย์สินของลูกค้า” หมายถึง ทรพัยส์ินอย่างหนึงอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนีซึงบริษัทฯ ยอมรบัใหเ้ป็น

ทรพัยส์ินของลูกคา้ และเท่าทีกฎหมายทีเกยีวขอ้งอนญุาตใหเ้ป็นทรพัยส์ินของลกูคา้ 

(1) ทรพัยส์ินทีบริษัทฯ ไดร้บัมาหรือมีไวเ้พือเป็นหลกัประกันหรือประกันในการปฏิบตัิตามสญัญาซือขายล่วงหนา้ที

ลกูคา้ไดซื้อขายไว ้

(2) กาํไรหรือสิทธิประโยชนอื์นใดของลกูคา้อนัเนืองมาจากการซอืขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้ของลกูคา้ 

(3) ใบรบัของคลงัสินคา้ ใบตราส่งหรือตราสารอนืใดทแีสดงสิทธิในทรพัยส์ินทีบริษัทฯ ถือไวเ้พือลกูคา้ เพือประโยชน์

ในการส่งมอบหรือเนืองมาจากการรบัมอบสินคา้ตามสญัญาซอืขายล่วงหนา้ของลกูคา้ 

(4) เงินสด หลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอนืทีบริษัทฯ ไดร้บัจากลกูคา้เพอืการชาํระราคาสินคา้ทจีะรบัมอบตามสญัญาซอื

ขายล่วงหนา้ของลูกคา้ หรือทีบริษัทฯ ไดร้บัไวเ้พือลูกคา้อันเนืองมาจากการส่งมอบสินคา้ตามสญัญาซือขาย

ล่วงหนา้ของลกูคา้ 
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(5) เงินทีเหลือจากการขายหลักทรพัยข์องลูกคา้ทีบริษัทฯ ถือไวเ้พือลูกคา้ อันเนืองมาจากการผิดขอ้กาํหนดและ

เงอืนไขเกยีวกบัการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพมิเติมเกียวกบัการแต่งตงัตวัแทนซอืขายสญัญาซือ

ขายล่วงหนา้ฉบบันีของลกูคา้ 

(6) ทรพัยส์ินอนืใดทมีีสภาพคล่องตามท ีก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 

(จ) “ล้างฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้า” (Close Out) หมายถึง การปลดสิทธิและภาระหนา้ทีตามสญัญาซือขายล่วงหนา้

ทีมีอยู่ใหห้มดไปโดยการเขา้ทาํความตกลงขึนใหม่เพือเป็นการลา้งผลของสญัญาซือขายล่วงหนา้นัน ซงึรวมถึงแต่ไม่

จาํกัดเพียง การเขา้ทาํสญัญาซือขายล่วงหนา้ขึนใหม่ซงึมีผลในทางตรงกันขา้ม หรือโดยวิธีการอืนใดตามทีสาํนักหกั

บัญชีกําหนด ทังนี ไม่รวมถึงการส่งมอบและการชาํระเงินทีถึงกําหนดชาํระแลว้ซึงคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงตอ้ง

ดาํเนินการกบัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงในการลา้งฐานะสญัญาซอืขายล่วงหนา้ดงักล่าว 

(ฉ) “เวลาปิดทําการซือขายภาคปกติ” หมายถึง เวลาปิดทาํการซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้ภาคบ่าย (Afternoon 

Session) ตามทตีลาดสญัญาซอืขายล่วงหนา้กาํหนด 

(ช) “หลักประกัน” (Margin) หมายถึง หลักประกันในรูปของเงินสด พันธบัตรรฐับาล ตวัเงินคลัง หรือทรพัยส์ินอืนใด

ตามท ีก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนดใหเ้ป็นหลกัประกนัในการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนด

เพมิเติมเกยีวกบัการแต่งตงัตวัแทนซือขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้นีของลกูคา้ ซงึบริษัทฯ ไดย้อมรบัใหเ้ป็นหลกัประกนั 

และเท่าทีกฎหมายและกฎระเบียบทเีกยีวขอ้งอนญุาตใหเ้ป็นหลกัประกนั 

(ซ) “หลักประกันเริมต้น” (Initial Margin) หมายถึง จาํนวนหลกัประกันขนัตาํทีลูกคา้ตอ้งวางไวห้รือมอบใหเ้พือการซอื

ขายสญัญาซือขายล่วงหนา้ ในอตัราและมูลค่าทีบริษัทฯ กาํหนด ทงันี การกาํหนดอตัราและมูลค่าของหลักประกัน

เรมิตน้ดงักล่าวใหอ้ยู่ในดลุพินิจของบรษิัทฯ แต่เพียงผูเ้ดียว 

(ฌ) “หลักประกันรักษาสภาพ” (Maintenance Margin) หมายถึง จํานวนหลักประกันขันตาํทีลูกค้าต้องดํารงไว้

ตลอดเวลาเพือการซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้ ในอตัราและมูลค่าทีบริษัทฯ กาํหนด ทงันี การกาํหนดอตัราและ

มลูค่าของหลกัประกนัรกัษาสภาพดงักล่าวใหอ้ยู่ในดลุพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผูเ้ดียว 

3. การรับทราบและความเข้าใจของลูกค้า 

ลกูคา้รบัทราบและเขา้ใจว่า 

3.1 ในกรณีทีบริษัทฯ ให้ข้อมูล คาํปรึกษาหรือคาํแนะนาํใดๆ บริษัทฯ ไม่ได้ให้คาํยืนยัน คาํรับรองหรือรับประกันเกียวกับ

ผลตอบแทน ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการลงทุน ความเหมาะสมหรือความเสียงทีเกียวกับการลงทุน  ความถูกตอ้งครบถว้น

ของขอ้มลูหรือคาํแนะนาํทใีหด้งักล่าว หรือผลทางภาษีจากการซือขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้ ลกูคา้รบัทราบและเขา้ใจว่า   

(ก)  การใหค้าํปรึกษาของบริษัทฯ นันเป็นการใหค้าํปรึกษาทีเกียวกับการซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้ของลูกคา้ทีมีกับ

บริษัทฯ และมวีตัถปุระสงคเ์พอืใหล้กูคา้สามารถประเมินการลงทนุและตดัสินใจลงทนุดว้ยตนเองเท่านนั  

(ข)  ลูกคา้ไม่ไดย้ึดถือหรืออาศยัขอ้มูล คาํแนะนาํหรือการสือสารใดๆ ของบริษัทฯ ในลกัษณะเป็นคาํปรึกษาทีเกียวกบัการ

ลงทนุหรือคาํแนะนาํใหเ้ขา้ทาํสญัญาซอืขายล่วงหนา้  

(ค)  ขอ้มลูทีใหแ้ก่ลกูคา้รายอนืๆ อาจแตกต่างไปจากคาํปรกึษาทใีหแ้ก่ลกูคา้ และ  

(ง)  ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับข้อมูลการลงทุนเพือประโยชน์ของบริษัทฯ เองหรือการลงทุนของกรรมการ 

พนกังาน ตวัแทนหรือผูแ้ทนของบริษัทฯ 

3.2 บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตวัแทนหรือผูแ้ทนของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรอื บริษัทในเครือแห่งใดแห่งหนงึของบริษัทฯ (ถา้มี) 

อาจมฐีานะสญัญาซอืขายล่วงหนา้ และอาจมีความประสงคท์จีะเขา้ทาํการซอืขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้ซงึเป็นสญัญาตาม

รายการซอืขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้ทีบริษัทฯ ดาํเนินการในนามของลกูคา้ ในกรณีดงักล่าว บริษัทฯ จะแจง้ใหล้กูคา้ทราบ

และขอรบัความยินยอมจากลกูคา้ 

3.3 บริษัทฯ อาจโอนบญัชีของลูกคา้ไปยงั  

(ก)  บญัชีอนืของลูกคา้ (ถา้มี) ทงัน ีไมว่่าบริษัทฯ จะเป็นผูด้าํเนินการหรือจดัการบญัชีของลูกคา้ดงักล่าวหรือไม่ก็ตาม  

(ข)  บญัชีของบริษัทฯ หรือ  

(ค)  บญัชีของตวัแทนซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้รายอืนซงึเป็นสมาชิกของตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้และสาํนักหกั

บัญชี โดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หรือตามขอ้ตกลงอืน หรือคาํสังทีลูกคา้ไดใ้หไ้ว ้ในกรณีตามขอ้ (ค) นีใหบ้ริษัทฯ 
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หลุดพน้จากภาระหนา้ทีของบริษัทฯ ตามขอ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนด

เพมิเติมเกยีวกบัการแต่งตงัตวัแทนซือขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้ฉบบันี เมอืไดมี้การโอนบญัชีของลกูคา้ 

3.4 ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย บริษัทฯ อาจมีดลุพนิิจทีจะพิจารณาไม่รบัการโอนหรือจดัสรรสญัญาซือขายล่วงหนา้ทตีวัแทนซือ

ขายสญัญาซือขายล่วงหนา้รายอืนจะไดโ้อนหรือจัดสรรใหแ้ก่บริษัทฯ ซึงหากบริษัทฯ ไดพิ้จารณาตดัสินใจยอมรบัการโอน

หรือการจดัสรรสญัญาซอืขายล่วงหนา้ดงักล่าว จากตวัแทนซือขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้รายอนื ใหส้ญัญาซอืขายล่วงหนา้

รายการนนัๆ มีผลผูกพนัลูกคา้ในทนัทีทีบริษัทฯ ไดร้บัการโอนหรือจัดสรรสญัญาซือขายล่วงหนา้ดังกล่าวเพือการส่งมอบ

และ/หรือการชาํระเงิน ไม่ว่าจะไดมี้การยืนยันจากลูกคา้แลว้หรือไม่ก็ตาม ทังนี บริษัทฯ ไม่จาํตอ้งรบัผิดในบรรดาความ

เสียหาย ตน้ทุน ค่าใชจ่้าย หรือความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึนจากการโอนหรือจัดสรรสญัญาซือขายล่วงหนา้ดงักล่าว เวน้แต่

เป็นกรณีทเีกิดขึนจากการจงใจหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนกังาน ตวัแทนหรือผูแ้ทนของบริษัทฯ 

3.5 บริษัทฯ อาจดาํเนินการ หรือมีคาํสงัใหบ้คุคลภายนอกดาํเนินการเกียวกับสญัญาซือขายล่วงหนา้และการซือขายสญัญาซอื

ขายล่วงหนา้ในตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้ในนามของลูกคา้ และบริษัทฯ อาจแบ่งค่าธรรมเนียมหรือจาํนวนเงินอืนๆ ที

เกียวข้องกับสัญญาซือขายล่วงหน้าและการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าให้กับบุคคลดังกล่าว ตามทีบริษัทฯ เห็นว่า

เหมาะสมและเท่าทีกฎหมายอนุญาต โดยบริษัทฯ รวมทงักรรมการ พนักงาน ตวัแทนหรือผูแ้ทนของบริษัทฯ ไม่จาํตอ้งรบัผิดต่อ

ลกูคา้สาํหรบัการกระทาํหรือการงดเวน้กระทาํใดๆ ของบุคคลภายนอกทีจดัการแทนลูกคา้ เวน้แต่เป็นกรณีทเีกิดขึนจากการ

จงใจหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ ซึงเกียวกับการจัดจา้ง การมอบหมายหรือมีคาํสงัต่อบุคคลภายนอกในการ

จดัการแทนลกูคา้ดงักล่าว 

3.6 ลูกคา้ไม่มีความสมัพนัธโ์ดยตรงกับตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้หรือสาํนักหกับญัชีแต่อย่างใด และการซือขายสญัญาซือ

ขายล่วงหนา้จะดาํเนินการผ่านทางบริษัทฯ ทงันี ไม่ว่าในการเขา้ทาํรายการซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้นนั บริษัทฯ ได้

กระทาํการตามคาํสงัเพอืหรือในนามของลูกคา้ 

3.7 ลกูคา้ไดร้บัเอกสารดงัต่อไปนีจากบริษัทฯ และรบัรองว่าบริษัทฯ ไดอ้ธิบายถึงความเสียงทีอาจเกิดขนึจากการซือขายสญัญา

ซอืขายล่วงหนา้แลว้ 

(ก) เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสียง (Risk Disclosure Statement) หรือเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสียงเฉพาะ 

(Product Risk Disclosure Statement) ทีบริษัทฯ ไดจ้ัดทาํตามทีกฎหมายกาํหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งส่งใหแ้ก่ลกูคา้ตาม

พ.ร.บ. สญัญาซอืขายล่วงหนา้ และกฎหมายทีเกยีวขอ้ง 

(ข) เอกสารชแีจงการเปิดบญัชีเพอืการซอืขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้ 

3.8 เพือประโยชนใ์นการจัดส่งเอกสารหรือรายงานใดๆ การคาํนวณมูลค่าฐานะสญัญาซือขายล่วงหนา้ดว้ยการปรบัมูลค่าให้

สอดคลอ้งกบัมลูค่าตลาดทีเป็นจริง การคาํนวณมลูค่าหลกัประกนั การเรยีกและวางหลกัประกัน หรือการอนืใดอนัจาํเป็นต่อ

การปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิมเติมเกยีวกบัการแต่งตงัตวัแทน

ซือขายสัญญาซือขายล่วงหนา้ฉบับนี และ/หรือ กฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวขอ้ง คู่สัญญาตกลงใหถ้ือว่าการซือขาย

สญัญาซอืขายล่วงหนา้ทีเกิดขึนหลงัเวลาปิดทาํการซือขายภาคปกติ เป็นการซอืขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้ทีเกิดขึนในวนัทาํ

การถดัไป 

4. จาํนวนการถือครองสัญญาซือขายล่วงหน้าสูงสดุ (Position Limit) 

4.1 บริษัทฯ มีสิทธิทีจะกาํหนดจาํนวนการถือครองสญัญาซือขายล่วงหนา้สงูสุดสาํหรบัสญัญาซอืขายล่วงหนา้แบบหนึงแบบใด

หรือหลายแบบรวมกัน ทีลูกคา้อาจก่อหนีและภาระผกูพนัต่อบริษัทฯ ในระยะเวลาใดๆ ในดุลพินิจของบริษัทฯ ทงันี บริษัทฯ 

มีดุลพินิจแต่เพียงผูเ้ดียวทีจะกาํหนดหรือเปลียนแปลงจาํนวนการถือครองสญัญาซือขายล่วงหนา้สูงสดุ ในเวลาใดก็ไดโ้ดย

ไม่จาํเป็นตอ้งไดร้บัความยินยอมจากลูกคา้หรือบอกกล่าวแก่ลูกคา้เป็นการล่วงหนา้ ทงันี การกาํหนดจาํนวนการถือครอง

สญัญาซือขายล่วงหนา้สูงสุดของลูกคา้ดงักล่าว ไม่เป็นการจาํกัดความรบัผิดของลูกคา้ทีเกิดขึนจริงภายใตข้อ้กาํหนดและ

เงอืนไขเกยีวกบัการใหบ้ริการดา้นการเงินหรือทีเกยีวเนืองกบัขอ้กาํหนดเพิมเติมเกยีวกบัการแต่งตงัตวัแทนซือขายสญัญาซือ

ขายล่วงหนา้น ี
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4.2 ลกูคา้ตกลงว่ามลูค่าของหนแีละภาระผกูพนัทงัหมดทีลกูคา้อาจก่อขึนหรือมอียู่กบับริษัทฯ ภายใตข้อ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบั

การแต่งตงัตวัแทนซือขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้ฉบบันี ไม่ว่าสาํหรบัสญัญาซอืขายล่วงหนา้แบบหนงึแบบใดหรือหลายแบบ

รวมกนัจะตอ้งไม่เกินจาํนวนการถือครองสญัญาซอืขายล่วงหนา้สงูสดุ 

4.3 บริษัทฯ จะคาํนวณมลูค่าฐานะสญัญาซือขายของลูกคา้ทกุวนัทาํการ ณ เวลาปิดทาํการซือขายภาคปกติดว้ยการปรบัมูลค่า

ใหส้อดคลอ้งกับมูลค่าตลาดทีเป็นจริง (Mark to Market) ตามแนวทางและวิธีการทีบริษัทฯ กาํหนดและเท่าทีกฎหมายที

เกยีวขอ้งอนญุาต 

4.4 บริษัทฯ อาจตรวจสอบฐานะสญัญาซือขายล่วงหนา้ของลกูคา้ทีคงคา้งอยู่กบับริษัทฯ ตามทีเห็นสมควร และในกรณีทีฐานะ

สญัญาซือขายล่วงหนา้ของลกูคา้มีจาํนวนเกินกว่าจาํนวนการถือครองสญัญาซือขายล่วงหนา้สงูสุดทบีริษัทฯ กาํหนดไว ้ไม่

ว่าในเวลาใดๆ บริษัทฯ มีสิทธิทีจะใชดุ้ลพินิจพิจารณาสุทธิหรือปรบั (Netting) ฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้าของลูกคา้ 

ปฏิเสธคาํสงัของลูกคา้ เรียกหลักประกันเพิม ลา้งฐานะสญัญาซือขายล่วงหนา้ทงัหมดทีมีขึนตามขอ้กาํหนดและเงือนไข

เกยีวกบัการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิมเติมเกยีวกบัการแต่งตงัตวัแทนซือขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้ฉบบันี 

หรือดาํเนินการอย่างหนึงอย่างใดหรือหลายอย่างทบีริษัทฯ พิจารณาว่าเหมาะสมเพือใหล้กูคา้มีจาํนวนการถือครองสญัญา

ซือขายล่วงหนา้ตามทีบริษัทฯ กาํหนด โดยการดาํเนินการของบริษัทฯ ดงักล่าวใหถ้ือเป็นค่าใชจ่้ายของลกูคา้เอง และลกูคา้

ตกลงว่าลูกคา้จะไม่คดัคา้นการดาํเนินการของบริษัทฯ และจะไม่เรียกรอ้งความเสียหายหรือค่าเสียหายใดๆ ทีเกิดขึนจาก

บริษัทฯ แต่อย่างใด 

5. หลกัประกัน 

5.1 เพือเป็นประกันการชาํระหนีและการปฏิบัติตามภาระหนา้ทีทีลูกคา้มีอยู่กับบริษัทฯ ลูกคา้ตกลงมอบหลักประกันเริมตน้ 

(Initial Margin) และหลกัประกนัเพมิเติมอนืใดใหแ้ก่บริษัทฯ ในจาํนวน อตัรา รูปแบบ วิธีการและภายในระยะเวลาทีบริษัทฯ 

กาํหนดและอาจเรียกรอ้งจากลูกคา้เป็นครงัคราว โดยอยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผูเ้ดียว ในการกาํหนดเรียกรอ้ง

หลักประกันเอาจากลูกค้า โดยหลักประกันทีลูกคา้ตกลงส่งมอบให้กับบริษัทฯ นัน จะต้องเป็นหลักประกันทีปราศจาก

ขอ้จาํกดัหรือเงือนไข และสทุธิซงึไมมี่การหกัลดใดๆ ทงัสิน และหลกัประกนัทีบริษัทฯ กาํหนดหรอืเรียกเอาจากลกูคา้ดงักล่าว

อาจเป็นหลกัประกนัสาํหรบัสญัญาซอืขายล่วงหนา้แบบหนงึแบบใดหรือหลายแบบรวมกนัก็ได ้ลกูคา้ตกลงว่าลกูคา้ไม่มีสิทธิ

ทีจะยกเลิก เพิกถอนหรือขอรบัคืนหลกัประกนัดงักล่าว เวน้แต่บริษัทฯ จะตกลงเป็นประการอนื 

5.2 บริษัทฯ จะคาํนวณมูลค่าหลกัประกันทุกวันทาํการ ณ เวลาปิดทาํการซือขายภาคปกติตามแนวทางและวิธีการทีบริษัทฯ 

กาํหนดและเท่าทีกฎหมายและกฎระเบียบทเีกยีวขอ้งอนญุาต 

5.3 ลูกคา้ตกลงว่าลูกคา้จะดาํรงอัตราหรือมูลค่าหลักประกันรกัษาสภาพ (Maintenance Margin) ตามทีบริษัทฯ กาํหนดไว้

ตลอดเวลา และหาก ณ เวลาปิดทาํการซือขายภาคปกติของวนัทาํการใดๆ อตัราหรือมลูค่าของหลกัประกนัของลกูคา้มอีตัรา

หรือมูลค่าลดลงนอ้ยกว่าหลักประกันรักษาสภาพไม่ว่าจะดว้ยเหตุประการใดก็ตาม ลูกคา้ตกลงทีจะจัดหาและส่งมอบ

หลกัประกันเพิมเติมใหก้ับบริษัทฯ ตามทีบริษัทฯ เรียกรอ้ง โดยลูกคา้จะตอ้งวางหลกัประกันเพิมเติมตามทีบริษัทฯ รอ้งขอ

ดงักล่าวก่อนเวลาปิดทาํการซือขายภาคปกติไม่นอ้ยกว่าหนึงชวัโมงในวนัทาํการถัดจากวนัทีหลกัประกันของลูกคา้มีอตัรา

หรือมูลค่าลดลงน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพและบริษัทฯ ได้เรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิมเติม ทังนี เพือให้

หลกัประกนัของลกูคา้มีอตัราหรือมลูค่าไม่ตาํกว่าอตัราหรือมลูค่าหลกัประกนัเรมิตน้ 

5.4 บริษัทฯ อาจเรียกรอ้งใหลู้กคา้มอบหลักประกันเพิมเติมใหแ้ก่บริษัทฯ ในระหว่างวันทาํการซือขายสาํหรบัสญัญาซือขาย

ล่วงหนา้แต่ละประเภทหรือบางประเภทในจาํนวนอตัราหรือมูลค่าและภายในระยะเวลาทีบริษัทฯ กาํหนดโดยการพิจารณา

กาํหนดดงักล่าวใหอ้ยู่ในดลุพนิิจของบริษัทฯ แต่เพียงผูเ้ดียว 

5.5 ภาระหนา้ทีของลกูคา้ทีจะตอ้งส่งมอบและวางหลกัประกนัใหก้บับริษัทฯ จะสินสดุลงเมือขอ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกับการ

ใหบ้ริการดา้นการเงนิ รวมถึงขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการแต่งตงัตวัแทนซือขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้ฉบบันีสินผลผกูพนั 

และลกูคา้ไดช้าํระเงนิทงัหมดทีพึงตอ้งชาํระใหแ้ก่บริษัทฯ จนครบถว้น และลกูคา้ไมมี่ภาระหนา้ทใีดๆ ทยีงัคา้งอยู่กบับริษัทฯ 

6. การส่งมอบและการชาํระเงิน 

6.1 ลูกค้าต้องชําระเงินหรือส่งมอบสินค้าตามสัญญาซือขายล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯ เพือให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตาม

ภาระหนา้ทีในการชาํระเงินหรือส่งมอบสินคา้ตามสญัญาซือขายล่วงหนา้ทีเกียวขอ้งตามทีตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้ 

สาํนกัหกับญัชี หรือกฎหมายและกฎระเบียบทีเกยีวขอ้งกาํหนดต่อไป 
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6.2 การชาํระเงินภายใตส้ัญญาซือขายล่วงหนา้ ใหลู้กคา้ชาํระเงินในวนัทีครบกาํหนดชาํระ ในมูลค่า ณ วันกาํหนดชาํระเงิน

ดงักล่าว ณ สถานทีทีบริษัทฯ กาํหนด โดยเงินทชีาํระจะตอ้งเป็นเงินทีสามารถโอนต่อไปไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดั และไมมี่การหกั

ทอนใดๆ  ตามวิธีการทีเป็นหลกัปฏิบตัิในการชาํระเงินในตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้และสาํนกัหกับญัชี เวน้แต่บริษัทฯ จะ

กาํหนดเป็นอย่างอนื ในกรณีการส่งมอบสินคา้ภายใตส้ญัญาซอืขายล่วงหนา้ (ซงึเป็นกรณีทไีม่ใช่การชาํระเงนิ) ลกูคา้จะตอ้ง

ส่งมอบสินคา้ในวนัทีครบกาํหนด โดยปราศจากขอ้จาํกัดหรือเงือนไขใดๆ และไม่มีการหกัทอนตามวิธีการทีเป็นหลกัปฏิบติั

สาํหรบัภาระผกูพนัทีเกยีวขอ้งในตลาดสญัญาซอืขายล่วงหนา้และสาํนกัหกับญัชี เวน้แต่บริษัทฯ กาํหนดเป็นประการอนื 

7. การดาํเนินการเมือมีการผิดนัด 

7.1 เมอืเกิดเหตแุห่งการผิดนดั บริษัทฯ มสีิทธิทีจะดาํเนินการอย่างใดอย่างหนงึ หรือหลายอย่างตามทกีาํหนดไวใ้นขอ้ 11.3 ของ

ขอ้กาํหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการใหบ้ริการดา้นการเงิน ซงึรวมถึงการดาํเนินการดงัต่อไปนี  

(ก) ยกเลิก ปฏิเสธหรือเพิกถอนคาํสงัทยีงัไม่ไดด้าํเนินการ หรือสงัใหมี้การลา้งฐานะสญัญาซอืขายล่วงหนา้ตามคาํสงันนั 

(ข) ลา้งฐานะสัญญาซือขายล่วงหนา้ของลูกคา้ทังหมดทีทาํขึนตามขอ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกับการใหบ้ริการด้าน

การเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการแต่งตงัตวัแทนซือขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้ฉบบันี 

7.2 เมอืเกิดเหตแุห่งการผิดนดัและบริษัทฯ ดาํเนินการลา้งฐานะสญัญาซือขายล่วงหนา้ของลกูคา้ทงัหมดทีทาํขึนตามขอ้กาํหนด

และเงือนไขเกียวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตงัตวัแทนซือขายสญัญาซือขาย

ล่วงหนา้ฉบับนีตามขอ้ 7.1 (ข) ใหบ้ริษัทฯ เลิกและชาํระบัญชีสัญญาซือขายล่วงหนา้ทังหมดทีมีขึนตามขอ้กาํหนดและ

เงือนไขเกียวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายสัญญาซือขาย

ล่วงหนา้ฉบบันี 

7.3 เมือมีการเลิกและชาํระบญัชีสญัญาซือขายล่วงหนา้ทงัหมดทีมีขึนตามขอ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกับการใหบ้ริการดา้น

การเงนิ รวมถึงขอ้กาํหนดเพิมเติมเกยีวกบัการแต่งตงัตวัแทนซือขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้ฉบบันี 

(ก) คู่สญัญายงัไม่จาํตอ้งชาํระเงินหรือดาํเนินการส่งมอบใดๆ ภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกับการใหบ้ริการด้าน

การเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิมเติมเกยีวกบัการแต่งตงัตวัแทนซือขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้ฉบบันีทีมีการบอกเลิกและ

ชาํระบัญชี และใหภ้าระผูกพันในการชาํระเงินหรือส่งมอบของคู่สัญญาภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกับการ

ใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตงัตวัแทนซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้ฉบบันีทีมี

การบอกเลิกและชาํระบญัชีดงักล่าวเป็นไปตามขนัตอนการดาํเนินการชาํระหนใีนขอ้ 7.3 นี  

(ข) เมือมีการเลิกและชาํระบญัชสีญัญาซือขายล่วงหนา้ ใหบ้ริษัทฯ ทาํการคาํนวณจาํนวนหรอืมูลค่าของสิทธิภาระหนา้ที

คู่สญัญาทงัสองฝ่ายมตี่อกนัภายใตข้อ้กาํหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพมิเติม

เกียวกับการแต่งตงัตวัแทนซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้ฉบบันีทีมีการบอกเลิกและชาํระบญัชีดังต่อไปนีในทันทีที

สามารถจะดาํเนินการไดภ้ายหลังจากทีมีการเลิกและชาํระบัญชีสญัญาซือขายล่วงหนา้ (1) ใหบ้ริษัทฯ คาํนวณหา

จาํนวนตน้ทุน ผลขาดทุนหรือกาํไรทงัหมด ภายใตส้ญัญาซือขายล่วงหนา้ทีบริษัทฯ มีขอ้ผูกพนัตอ้งส่งมอบหรือชาํระ

เงินใหก้ับลูกคา้เพือการชาํระหนีหากมิไดมี้การบอกเลิกหรือชาํระบญัชีสญัญาซือขายล่วงหนา้แต่ละสญัญาดงักล่าว 

และ (2) ใหบ้ริษัทฯ คาํนวณหาจาํนวนของตน้ทุน ผลขาดทนุหรือกาํไรทงัหมด ภายใตส้ญัญาซือขายล่วงหนา้ทีบริษัทฯ 

จะมีสิทธิไดร้บัการส่งมอบหรือชาํระเงินจาํนวนดังกล่าวจากลูกคา้เพือการชาํระหนีหากมิไดมี้การบอกเลิกหรือชาํระ

บัญชีสัญญาซือขายล่วงหนา้แต่ละสัญญา ทังนี บนสมมุติฐานว่าไดมี้การปฏิบตัิตามเงือนไขบงัคับก่อนแต่ละขอ้ที

เกียวขอ้งกับสญัญาซือขายล่วงหนา้เป็นทีเรียบรอ้ยแลว้ และไดพิ้จารณาถึงราคาตลาดทีประกาศหรือราคาทีกาํหนด

เป็นทางการโดยตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้หรือสาํนักหกับญัชีในวนัทีทาํการคาํนวณหรือวันทีถัดจากวนัทีทาํการ

คาํนวณตามความเหมาะสม 

(ค) หากผลจากการคาํนวณทีไดใ้นขอ้ 7.3 (ข) ( ) สูงกว่าผลจากการคาํนวณทีไดใ้นขอ้ 7.3 (ข) ( ) ใหถ้ือว่าส่วนต่างดัง

กล่าวคือผลขาดทุนจากการลา้งฐานะสญัญาซือขายล่วงหนา้ และหากผลจากการคาํนวณทีไดใ้นขอ้ 7.3 (ข) ( ) สูง

กว่าผลจากการคาํนวณทีไดใ้นขอ้ 7.3 (ข) ( ) ใหถ้ือว่าส่วนต่างคือผลกาํไรจากการลา้งฐานะสญัญาซอืขายล่วงหนา้ 

(ง) ภายหลงัจากการคาํนวณในขอ้ (ข) และ (ค) ใหบ้ริษัทฯ รวมผลกาํไรหรือขาดทนุทคีาํนวณไดจ้ากการคาํนวณในขอ้ (ข) 

และ (ค) ทงัหมดเขา้ดว้ยกันเป็นจาํนวนยอดสุทธิจาํนวนเดียวทีลูกคา้พึงตอ้งจ่ายใหแ้ก่บริษัทฯ หรือจาํนวนทีบริษัทฯ 

พึงตอ้งจ่ายใหแ้ก่ลกูคา้ (“มูลค่าในการลา้งฐานะสญัญาซอืขายล่วงหน้า” หรือ Close Out Amount”) 
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(จ) หากจาํนวนยอดสทุธิของมลูค่าในการลา้งฐานะสญัญาซอืขายล่วงหนา้เป็นจาํนวนบวก (Positive Amount) ใหล้กูคา้มี

หนา้ทีจะตอ้งจา่ยเงินจาํนวนดงักล่าวใหแ้ก่บริษัทฯ และหากจาํนวนยอดสทุธิของมลูค่าในการลา้งฐานะสญัญาซอืขาย

ล่วงหนา้เป็นจาํนวนติดลบ (Negative Amount) ใหบ้ริษัทฯ มีหนา้ทีจะตอ้งจ่ายเงินจาํนวนดงักล่าวใหแ้ก่ลกูคา้ ณ สิน

วนัทาํการถดัจากการเลิกและชาํระบญัชีสญัญาซือขายล่วงหนา้ โดยบริษัทฯ จะตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบถึงมลูค่าในการ

ลา้งฐานะสญัญาซอืขายล่วงหนา้ทีคู่สญัญาฝ่ายหนึงฝ่ายใดมีสิทธิไดร้บัชาํระเงิน ในทนัทีหลงัจากททีาํการคาํนวณแลว้

เสรจ็ 
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การเปิดเผยความเสยีงจากการซือขายสญัญาซอืขายล่วงหน้า 

ลูกคา้ตกลงรบัทราบว่าการซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้มีความเสียง และลูกคา้จะเขา้ทาํรายการซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้

ต่อเมือลูกคา้ไดเ้ขา้ใจถึงหลกัการรายละเอียดการซอืขายสญัญาซือขายล่วงหนา้และพิจารณาไตร่ตรองโดยรอบคอบแลว้ว่าการซือขายสญัญา

ซือขายล่วงหนา้เหมาะสมกบัประสบการณ ์ฐานะการเงิน วตัถุประสงค ์แหล่งเงินทุน และปัจจัยอืนทีเกียวขอ้งของตน นอกจากนี ลูกคา้ควรจะ

เขา้ใจเงือนไขและรายละเอียดขอ้กาํหนดของสญัญาซือขายล่วงหนา้ซงึลูกคา้จะเขา้ทาํการซือขายและผูกพันตน เช่น ประเภทหรือชนิดของ

สินคา้หรือตัวแปรอา้งอิง (Underlying Assets/Variables) ขนาดของสัญญา (Contract Size/Unit/Multiplier) ประเภทของสัญญา อาทิ พุท 

ออปชนั (Put Options) หรือคอล ออปชัน (Call Options) และเงือนไขในการใชส้ิทธิ เป็นตน้ ว่าเหมาะสมกับความตอ้งการและความเสียงที

พิจารณาไวห้รือไม่ โดยลูกคา้ควรคาํนึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะ และผลขาดทุนทีอาจเกิดขึน รวมถึงเขา้ใจอย่างถ่องแทเ้กียวกับ

ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการ หรือค่าธรรมเนียมอนืใดทลีกูคา้มีหนา้ทตีอ้งชาํระ นอกจากน ีลกูคา้รบัทราบว่าในการซอืขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้

นนั ลกูคา้อาจประสบปัญหาการขาดทนุเกินกวา่จาํนวนทลีกูคา้ไดฝ้ากไวก้บับริษัทฯ   

 ความเสียงเกียวกับหลักประกัน  การซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้มีความเสียงสงู โดยในกรณีการซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้ฟิว

เจอรส์นนั จาํนวนหลกัประกันเบืองตน้ (Initial Margin) ทีวางไวมี้มูลค่านอ้ยกว่ามูลค่าของสญัญาซือขายล่วงหนา้ หากตลาดการซือขาย

สัญญาซือขายล่วงหนา้มีการเปลียนแปลงเพียงเล็กนอ้ย ลูกคา้อาจมีโอกาสไดร้บัผลกาํไรจากการซือขายสัญญาซือขายล่วงหนา้เป็น

จาํนวนมากภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว แต่ในทางกลบักนั ลูกคา้อาจไดร้บัผลกระทบอย่างมากจากการวางหลกัประกนัทวีางไวห้รือจะได้

วางไวก้ับบริษัทฯ ซงึลูกคา้อาจตอ้งรบัภาระการขาดทุนจากการวางหลกัประกนัเริมตน้และหลกัประกันรกัษาสภาพใดๆ ทีลูกคา้วางไวก้บั

บริษัทฯ เพอืรกัษาฐานะสญัญาซือขายล่วงหนา้ของตนอย่างไม่จาํกดั  และหากตลาดการซอืขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้เคลือนไหวในทาง

ตรงกนัขา้มกบัฐานะสญัญาซอืขายล่วงหนา้ของลกูคา้ หรือส่งผลใหอ้ตัราหลกัประกนัเพมิสงูขนึ บริษัทฯ อาจเรียกใหล้กูคา้วางหลกัประกัน

รกัษาสภาพเพิมเติมภายในระยะเวลาอนัสนัเพือการรกัษาฐานะสญัญาซือขายล่วงหนา้ของลูกคา้ หากลูกคา้ไม่สามารถวางหลกัประกนั

เพิมเติมไดภ้ายในระยะเวลาทีบริษัทฯ กาํหนด บริษัทฯ อาจดาํเนินการลา้งสถานะของลูกคา้ และอาจส่งผลใหลู้กคา้ตอ้งรบัภาระการ

ขาดทุน นอกจากนี ลูกคา้ยงัคงตอ้งรบัผิดต่อจาํนวนเงินส่วนทีขาดอยู่ใหค้รบถว้นดว้ย  นอกจากนี ในกรณีทีลูกคา้มีฐานะสญัญาซือขาย

ล่วงหนา้ไม่ว่าดว้ยตนเองหรือผ่านบุคคลอืนเกินกว่าจาํนวนทีตลาดสัญญาซือขายล่วงหนา้กาํหนด และลูกคา้ไม่ดาํเนินการลา้งฐานะ

สญัญาซอืขายล่วงหนา้ตามทไีดร้บัแจง้จากบริษัทฯ บริษัทฯ อาจดาํเนินการลา้งฐานะของลกูคา้และอาจส่งผลใหล้กูคา้ตอ้งรบัภาระขาดทนุ

อย่างไม่จาํกัด โดยบริษัทฯ อาจกาํหนดมาตรการในเรืองจุดบังคับขาย (Force Close) เพิมเติมตามเงือนไขทีไดต้กลงกันไวใ้นสัญญา

แต่งตงัตวัแทนซือขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้ผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตหรือระเบียบวิธีปฏิบตัิในการซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้ โดยทหีาก

มูลค่าหลกัประกันของลกูคา้ลดลงจนถึงจุดบงัคบัขาย บริษัทฯ จะเรียกใหลู้กคา้วางหลกัประกันเพิมในระหว่างเวลาทาํการซือขาย ซงึหาก

ลูกค้าไม่นาํหลักประกันมาวางเพิมภายในระยะเวลาทีไดต้กลงกันไวต้ามเงือนไขหรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิทีจะ

ดาํเนินการลา้งฐานะสญัญาซือขายล่วงหนา้ของลูกคา้ ซึงลูกคา้ยงัคงตอ้งรบัผิดชอบต่อผลขาดทุนทีเกิดขึนจากการลา้งฐานะสญัญาซือ

ขายล่วงหนา้นนัเช่นกนั 

 ในส่วนของการซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้ออปชนันนั ผูข้ายสญัญาซอืขายล่วงหนา้ออปชนัไดร้บัค่าพรีเมียมจากผูซื้อสญัญาซอืขายล่วงหนา้ 

และมีภาระผูกพันทีจะต้องทาํตามสัญญาหากผู้ซือเลือกทีจะใช้สิทธิ ผู้ขายสัญญาซือขายล่วงหน้ามีหน้าทีตอ้งวางเงินหลักประกัน 

(Margin) โดยหากผูข้ายสญัญาซือขายล่วงหนา้ยงัไม่ไดท้าํการลา้งฐานะ เมือผูซื้อสัญญาซือขายล่วงหนา้ใชส้ิทธิ ผูข้ายสญัญาซือขาย

ล่วงหนา้จะตอ้งชาํระเงินเท่ากบัจาํนวนเงินทีคาํนวณไดจ้ากส่วนต่างระหว่างราคาใชส้ิทธิกบัราคาหรือมลูค่าของสินคา้หรือตวัแปรทเีป็นอยู่ 

ณ เวลาใดเวลาหนึง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึงในอนาคตตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญา (Cash Settlement) หรือ ในกรณีทีสามารถดาํเนินการ

ไดภ้ายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขเกยีวกบัการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกบัการแต่งตงัตวัแทนซือขายสญัญาซือ

ขายล่วงหนา้ฉบบันี ผูข้ายสญัญาซือขายล่วงหนา้ตอ้งทาํการรบัหรือส่งมอบสินคา้อา้งอิงตามทีกาํหนดไวใ้นสญัญา (Physical Delivery) 

โดยตอ้งจ่ายหรือรบัเงินสาํหรบัสินคา้อา้งอิงทีทาํการรบั และส่งมอบสินคา้อา้งอิงดงักล่าวตามราคาใชส้ิทธิทกีาํหนดไวใ้นสญัญา และกรณี

ทีสัญญาซือขายล่วงหนา้ออปชันหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผูข้ายสัญญาซือขายล่วงหนา้จะไดก้าํไรเท่ากับค่าพรีเมียม ดว้ยเหตุทีผูซื้อ

สญัญาซอืขายล่วงหนา้ออปชนัมีผลขาดทนุจาํกดัสงูสดุเท่ากบัค่าพรีเมยีมนนั ผูซื้อสญัญาซอืขายล่วงหนา้ออปชนัจึงไมต่อ้งวางหลกัประกนั

ใดๆ คงจ่ายชาํระพรีเมียมเท่านนั ในทางตรงกนัขา้ม ผูข้ายสญัญาซอืขายล่วงหนา้ออปชนันนั อาจมผีลขาดทนุไม่จาํกดัในลกัษณะเดียวกบั

การซือขายล่วงหนา้ฟิวเจอรส์ ดงันัน ผูข้ายสญัญาซือขายล่วงหนา้ออปชัน จึงตอ้งวางทรพัยส์ินไวก้ับบริษัทฯ เพือเป็นประกันการปฏิบัติ

ตามสญัญาซอืขายล่วงหนา้ และเชน่เดียวกบัการซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้ฟิวเจอรส์ ผูข้ายสญัญาซือขายล่วงหนา้ออปชันก็มีโอกาส



 
 

ขอ้กําหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงนิ 35/77 

ไดร้บัผลขาดทุนเป็นจาํนวนมากภายในเวลาอนัรวดเรว็ ซึงอาจเกินมูลค่าหลกัประกนัเริมตน้ทีวางไวก้บับริษัทฯ ได ้กรณีทีราคาตลาดของ

สญัญาซอืขายล่วงหนา้เปลียนแปลงไป 

 นอกจากนี เกียวกับความเสียงทีเกิดจากการขาดทุนในการซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้ออปชันนัน ผูซื้อสญัญาซือขายล่วงหนา้ออปชนั

สามารถเลือกทีจะลา้งฐานะ (Offset) หรือใชส้ิทธิ (Exercise) หรือปล่อยใหส้ญัญาหมดอายลุง ในกรณีทีผูซื้อสญัญาซอืขายล่วงหนา้เลือก

ทีจะใชส้ิทธิ ผูซื้อสญัญาซือขายล่วงหนา้จะไดร้บัเงินเท่ากับจาํนวนเงินทีคาํนวณไดจ้ากส่วนต่างระหว่างราคาใชส้ิทธิกับราคา หรือมูลค่า

ของสินคา้หรือตวัแปรทีเป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึงในอนาคตตามทีกาํหนดไวใ้นสญัญา (Cash Settlement) 

หรือในกรณีทสีามารถดาํเนินการไดภ้ายใตข้อ้กาํหนดและเงอืนไขเกียวกบัการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกับการ

แต่งตงัตวัแทนซือขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้ฉบบันี ผูซื้อสญัญาซอืขายล่วงหนา้ตอ้งทาํการรบัหรือส่งมอบสินคา้อา้งองิตามทีกาํหนดไวใ้น

สญัญา (Physical Delivery) โดยตอ้งจ่ายหรอืรบัเงินสาํหรบัสินคา้อา้งอิงทีทาํการรบั และส่งมอบสินคา้อา้งอิงดงักล่าวตามราคาใชส้ิทธิที

กาํหนดไวใ้นสญัญา และกรณีทสีญัญาซอืขายล่วงหนา้ออปชนัหมดอายลุงโดยไม่มีมลูค่า ผูซื้อจะมีผลขาดทนุเท่ากบัค่าพรีเมยีม 

 ความเสยีงจากการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า ในการส่งคาํสงัใดๆ เพือการซอืขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้เพอืจาํกดัผลขาดทนุ เช่น 

คาํสงัซือขายประเภท Stop Loss หรือ Stop Limit เป็นตน้ อาจไม่สามารถกระทาํได ้เนืองจากสภาวะของตลาดการซือขายสญัญาซอืขาย

ล่วงหนา้และการปฏิบตัิงานของตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้และสาํนักหกับญัชี  รวมถึงการรวมประเภทของสถานะ (Combinations of 

Position) อาจมีความเสียงเช่นเดียวกับการมีสถานะ Long หรือ Short อย่างเดียว นอกจากนี ความสมัพนัธข์องราคาซอืขายปกติระหว่าง

ผลประโยชน์ทีลูกค้าควรจะได้รับ (Underlying interest) กับสัญญาซือขายล่วงหน้าอาจไม่มีอยู่จริง และภายใต้สถานการณ์บาง

สถานการณร์ายละเอียดคงคา้งของสญัญาซือขายล่วงหนา้ อาจมีการปรบัเปลียนโดยตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้หรือสาํนักหักบัญชี 

เพอืใหส้ะทอ้นถึงการเปลียนแปลงในผลประโยชนท์ีลกูคา้ควรจะไดร้บั   

 การซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้ในตลาดซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้ในต่างประเทศ มีความเสียงแตกต่างจากการซือขายสญัญาซือ

ขายล่วงหนา้ในประเทศ และในบางกรณีการซอืขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้ในตลาดซอืขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้ในต่างประเทศ มีความ

เสียงสงูกว่าความเสียงจากการซอืขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้ในประเทศ 

 ความเสียงจากการจํากัดสถานการณ์ซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า บริษัทฯ จะมีการกาํหนดจาํนวนการถือครองสญัญาซือขาย

ล่วงหนา้ (Position Limit) ในกรณีทีฐานะสญัญาซือขายล่วงหนา้ของลูกคา้เกินกว่าจาํนวนการถือครองสญัญาซือขายล่วงหนา้ทีบริษัทฯ 

กาํหนด บริษัทฯ อาจพิจารณาดาํเนินการดงัต่อไปนีได ้(1) หกักลบฐานะสญัญาซือขายล่วงหนา้ของลกูคา้ (2) ปฏิเสธคาํสงัของลูกคา้ (3)  

เรียกใหมี้การวางหลกัประกนัเพิมเติม (4) ลา้งฐานะสญัญาซือขายล่วงหนา้สาํหรบัสญัญาซอืขายล่วงหนา้ใดๆ หรือทงัหมดของลกูคา้ หรือ 

(5) ดาํเนินการใดๆ ทีบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ดงันีลกูคา้อาจไดร้บัผลขาดทนุจากการมีฐานะสญัญาซือขายล่วงหนา้คงคา้งอยู่จนครบ

กาํหนดของสญัญาซอืขายล่วงหนา้ได ้

 ความเสียงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้า ในกรณีทีลูกคา้ไม่สามารถลา้งฐานะสญัญาซือขายล่วงหนา้ไดก้่อน

วนัครบกาํหนดของสญัญาซือขายล่วงหนา้ ไม่ว่าดว้ยเหตุเนืองจากตลาดการซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้ขาดสภาพคล่อง หรือตลาด

สญัญาซอืขายล่วงหนา้สงังดการซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้ หรือดว้ยเหตอืุน ลกูคา้อาจไดร้บัผลขาดทนุจากการมฐีานะสญัญาซือขาย

ล่วงหนา้คงคา้งอยู่จนสญัญาครบกาํหนดได ้

 ความเสยีงจากระบบคอมพิวเตอร ์การซือขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้โดยทวัไปจะใชร้ะบบคอมพิวเตอรเ์พืออาํนวยความสะดวกในการ

จัดลาํดบัคาํสงัซือขาย การส่งคาํสงัซือขาย การจับคู่คาํสงัซือขาย การจดทะเบียนหรือการลา้งการซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้ ระบบ

คอมพิวเตอรอ์าจไดร้บัการรบกวนหรือไมส่ามารถใชก้ารไดเ้ป็นการชวัคราว  ดงันนั ความสามารถในการชดเชยผลขาดทนุของลูกคา้อาจมี

อย่างจาํกดัขึนอยู่กบัระบบคอมพิวเตอรข์องผูใ้หบ้ริการคอมพวิเตอร ์ตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้ สาํนกัหกับญัชี หรือสมาชิกรายอนื  การ

จํากัดความสามารถดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามสถานการณ์ ลูกค้าควรปรึกษาบริษัทฯ ในรายละเอียด นอกจากนี การทีระบบ

คอมพิวเตอรไ์มส่ามารถใชง้านไดอ้าจส่งผลใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถส่งคาํสงัซอืขายไดต้ามทลีกูคา้มีคาํสงั 

 ความเสียงจากปัจจัยทีไม่เกียวข้องกับตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (Off-Exchange Risk) บริษัทฯ อาจกระทําการเป็น 

Counterparty ของลูกคา้ในการทาํธุรกรรมภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิมเติม

เกียวกับการแต่งตงัตวัแทนซือขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้ฉบบัน ีทงันี การลา้งฐานะสญัญาซือขายล่วงหนา้ของลกูคา้ทีมีอยู่ การประเมิน

มลูค่า (Assess the Value) การกาํหนดราคายตุิธรรม (Fair Price) หรือการประเมินความเสียง อาจเป็นการยากหรือไม่สามารถกระทาํได ้

การทาํธุรกรรมโดยมีปัจจัยทีไม่เกียวขอ้งกับตลาดสัญญาซือขายล่วงหนา้อาจไดร้บัการกาํกับดูแลไม่เขม้งวดหรือมีการกาํกับดูแลโดย

หน่วยงานอนื ลกูคา้จึงควรศกึษาและเขา้ใจถึงกฎและระเบียบทเีกยีวขอ้ง รวมถึงเขา้ใจความเสียงทอีาจมขีึนได ้
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 ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน การซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้อาจเกียวขอ้งกับอตัราแลกเปลียน ผลกาํไรและผลขาดทนุสญัญา

ซือขายล่วงหนา้ในอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอาจไดร้บัผลกระทบจากการผนัแปรของอตัราแลกเปลียนใดๆ ทีระบุว่าตอ้งมีการ

แปลงเป็นอตัราแลกเปลียนอีกอตัราหนึง 

 ความเสียงจากกฎระเบียบทีเกียวข้อง การทาํธุรกรรมซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวขอ้ง 

การแกไ้ขเปลียนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวขอ้งอาจส่งผลกระทบต่อการซือขายสัญญาซือขายล่วงหนา้ของลูกคา้ และ/หรือ

บริษัทฯ ในการเป็นตวัแทนซอืขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้ ดงันนัลกูคา้จึงควรศกึษาขอ้มลูทเีกยีวขอ้งจากบริษัทฯ หรือหน่วยงานกาํกบัดแูล

ทีเกียวขอ้งอยู่เสมอ นอกจากนี ตลาดสัญญาซือขายล่วงหนา้, สาํนักหักบัญชี, ก.ล.ต., คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน หรือ สาํนักงาน 

ก.ล.ต. อาจสงัการใหบ้ริษัทฯ จาํกดัฐานะสญัญาหรือสงัหา้มสรา้งฐานะสญัญาเพิมใหแ้ก่ลกูคา้ ปิดบญัชีซอืขาย รวมทงัอาจสงัใหล้า้งฐานะ

สญัญาได ้หากการซอืขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้ของลูกคา้มหีรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยในการซอืขายสญัญาซอื

ขายล่วงหนา้ในตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้ หรือทาํใหห้รือน่าจะทาํใหร้าคาสญัญาซือขายล่วงหนา้ในตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้ ไม่

ตรงต่อสภาพปกติของตลาดหรือลกูคา้มพีฤติกรรมการซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้ทไีม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยสญัญา

ซอืขายล่วงหนา้ หรือลกูคา้ไมด่าํเนินการแจง้ จดัหาขอ้มลู หรือจดัทาํคาํชแีจงหรือใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ หรืออาจก่อใหเ้กิดความสาํคญัผิดใน

สาระสาํคญัแก่บริษัทฯ ตลาดสญัญาซอืขายล่วงหนา้ สาํนกัหกับญัชี หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. ในกรณีตลาดสญัญาซอืขายล่วงหนา้ สาํนกัหกั

บญัชี หรือสาํนักงาน ก .ล .ต. รอ้งขอ นอกจากนี ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน อาจสงัใหต้ลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้ หรือ

สาํนกัหกับญัชี งดการซอืขาย จาํกดัฐานะ หรือลา้งฐานะสญัญาซอืขายล่วงหนา้ของลกูคา้ ในกรณีทมีีเหตจุาํเป็นเพอืประโยชนใ์นการรกัษา

ความมนัคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือดาํรงไวซ้ึงเสถียรภาพของระบบการซือขายและการชาํระหนีในตลาดซือขาย

สญัญาซอืขายล่วงหนา้ 
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-ข้อกําหนดเพมิเติมฉบับนีจะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมือลกูค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนีเท่านัน- 

 

ข้อกาํหนดเพมิเติมเกียวกับการซือขายรายใหญ่ (Block Trade) สาํหรับ Single Stock Futures 

1. ข้อความเบืองต้น 

1.1. ขอ้กาํหนดเพมิเติมนทีาํขึนเพือกาํหนดเงือนไข สิทธิ หนา้ท ีขอ้รบัรอง ขอ้ปฏิบตัิต่างๆ ทเีป็นการเฉพาะทเีกียวกบัการซือขาย

รายใหญ ่(Block Trade) สาํหรบั Single Stock Futures ทีบริษัทฯ จะใหบ้ริการแก่ลกูคา้ 

1.2. ข้อกาํหนดเพมิเติมเกียวกับการซือขายรายใหญ ่(Block Trade) สาํหรับ Single Stock Futures ฉบับน ีจะใช้บังคับ

ระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทันที เมือ (ก) ลูกค้ามีคําสังซือขายรายใหญ่ (Block Trade) สําหรับ Single Stock 

Futures มายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท ์อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ และ (ข) 

บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลกูค้าไม่ว่าจะในรูปแบบทเีป็นลายลักษณอ์ักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับ

และตกลงผูกพันตามเงือนไขในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรม

ต่างๆ ทเีกียวขอ้ง  

ทงัน ีบริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บรกิาร หากบริษทัฯ พบว่าลกูค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา

ธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอืนใดแล้วแต่ดุลพินิจของ

บริษัทฯ โดยลูกค้าไมมี่สิทธิเรียกรอ้งให้บริษทัฯ รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการ

ของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีทีเกิดขึนโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน

หรอืผู้แทนของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าทคีวามเสียหายทเีกิดขึนจริง  

1.3. ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการซือขายรายใหญ่ (Block Trade) สาํหรับ Single Stock Futures นี ซึงต่อไปจะเรียกว่า 

“ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการซือขายรายใหญ่ (Block Trade) สําหรับ Single Stock Futures” รวมถึงเอกสารอืน

ใดทีเกียวขอ้ง เป็นส่วนหนึงของเอกสารธุรกรรม ตามทีไดน้ิยามไวใ้นขอ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกับการใหบ้ริการด้าน

การเงินทลีกูคา้ไดต้กลงทาํกบับริษัทฯ (“ข้อกาํหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน”)         

2. คาํจาํกดัความ  

2.1. เวน้แต่จะไดมี้การนิยามไวเ้ป็นการเฉพาะในขอ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน คาํดังต่อไปนีใหมี้

ความหมายตามทไีดน้ิยามไวด้งัต่อไปนี  

(ก) “Block Trade” (BT) หมายถึง การซอืขายรายใหญ่ หรือ Big Lot หรือรายการ Trade Report 

(ข) “Single Stock Futures” (SSF) หมายถึง สญัญาซือขายล่วงหนา้ชนิดฟิวเจอรส์ทีอา้งอิงกับหุน้รายตวั ทีซือขายใน

ศนูยซื์อขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้ 

(ค)  “TFEX” หมายถึง บริษัท ตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) หรือ ศูนยซื์อขายสญัญาซอื

ขายล่วงหนา้หรืออนพุนัธ ์

3. ธุรกรรม Single Stock Futures Block Trade   

3.1. ลกูคา้ และ บริษัทฯ เป็นคู่สญัญา Single Stock Futures โดยทาํรายการผ่านกระดานซอืขายรายใหญ่ใน TFEX 

3.2. ลูกคา้ทีเปิดสถานะ Single Stock Futures Block Trade ไวก้ับบริษัทฯ จะทาํการปิดสถานะ Single Stock Futures Block 

Trade กบับริษัทฯ 

3.3. บริษัทฯ จะอาํนวยความสะดวกปิดสถานะ Single Stock Futures Block Trade ใหก้ับลูกคา้ทีเปิดสถานะ Single Stock 

Futures Block Trade ไวก้บับริษัทฯ 

3.4. บริษัทฯ จะกาํหนด จาํนวนการถือครองสญัญาสงูสดุ (position limits) สาํหรบัแต่ละ Single Stock Futures หรือทกุ Single 

Stock Futures ใหส้าํหรบัลกูคา้แต่ละราย หรือสาํหรบัลกูคา้ทกุรายรวมกนั  

3.5. ลกูคา้จะสงัคาํสงัใหบ้ริษัทฯ สาํหรบัการส่งคาํสงัของ Single Stock Futures Block Trade โดยอา้งองิถึงราคาหุน้อา้งอิง  

3.6. บริษัทฯ จะเป็นผูค้าํนวณราคาของ Single Stock Futures Block Trade โดยการใชส้ตูรการคาํนวณตามทีบริษัทฯ ประกาศ

กาํหนด  

3.7. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการกาํหนดและยืนยนัว่าคาํสงัของลูกคา้ไมว่่าทงัหมดหรือบางส่วนไดถ้กูจบัคู ่ ลกูคา้ไมส่ามารถยกเลิก

คาํสงัไดเ้วน้แต่บริษัทฯ ยินยอม 
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3.8. หากลูกคา้ไม่สามารถทาํรายการ Single Stock Futures Block Trade กับทางบริษัทฯ ได ้ดว้ยเหตุผลซึงรวมถึงแต่ไม่ได้

จาํกัดเพียง ลูกคา้ไม่มีหลกัประกันส่วนเกินทีเพียงพอ หรือไม่มีวงเงินคงเหลือทีเพียงพอกับการเปิดสถานะ Single Stock 

Futures เพมิ  หรือลกูคา้ไมส่ามารถเปิดสถานะเกินกว่าจาํนวนการถือครองสญัญาสงูสดุ (position limits) ที TFEX กาํหนด

หรือทบีริษัทฯ กาํหนด ฯลฯ ลกูคา้จะชดเชยใหบ้ริษัทฯ สาํหรบัความเสียหายหรือผลขาดทนุอนัเกิดจากการทีไม่สามารถเขา้

ทาํรายการหรือทาํตามคาํสงัไดส้มบูรณ ์รวมถึง ตน้ทุนทีสมเหตุสมผลของค่าใชจ่้ายในการทาํรายการและค่าธรรมเนียม

ต่างๆ ดว้ย  

4. การคาํนวณราคาของ Single Stock Futures Price  

4.1. ในการคาํนวณราคาของ Single Stock Futures ตอนเปิดสถานะ บริษัทฯ จะคิดรวม อตัราดอกเบียขนัตน้ (Initial Interest 

Rate) และ/หรือ รายการทีเกยีวขอ้ง ทบีริษัทฯ ประกาศกาํหนด 

4.2. ในการคาํนวณราคาของ Single Stock Futures ตอนปิดสถานะ บริษัทฯ จะคิด อตัราดอกเบียทีแทจ้ริง (Effective Interest 

Rate) และ/หรือ รายการทีเกยีวขอ้งตามชว่งเวลาทลีกูคา้ถือครองสถานะ ตามทบีริษัทฯประกาศกาํหนด  

4.3. บริษัทฯ จะประกาศเงือนไขของ Corporate Action สาํหรบั Single Stock Futures Block Trade และอาจมีการเปลียนแปลง

ไดใ้นอนาคต 

5. เงอืนไขการส่งคาํสงัของ Single Stock Futures Block Trade 

5.1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปิดสถานะสญัญาของลูกคา้โดยการแจง้ต่อลูกคา้โดยทนัที ในกรณีดงัต่อไปนี   

(1) บริษัทฯ จาํเป็นต้องคืนหุ้นอ้างอิงทียืมมาจากธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (securities borrowing and 

lending) 

(2) บริษัทฯ เห็นว่า บริษัทฯ ไม่สามารถดาํเนินการป้องกันความเสียงของสถานะ Single Stock Futures Block Trade 

ไดอ้ย่างต่อเนอืงและมปีระสิทธิภาพ (Hedging disruption)  

(3) บริษัทฯ เห็นว่าหุน้อา้งอิงอาจจะถูกหยดุการซือขายโดยตลาดหลกัทรพัยใ์นอนาคตอนัใกล ้จากการที บริษัทของหุน้

อา้งอิง เผชิญการผิดนัดชาํระหนี หรือ เกิดความเสียหายรุนแรง หรือ เกิดภาวะขดัขอ้งทางการเงิน หรือถูกหน่วยงาน

ของรฐัเขา้ตรวจสอบ ฯลฯ  

5.2. จาํนวนสญัญาขนัตาํของ Single Stock Futures ในการทาํรายการ Block Trade ใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์อง TFEX  

5.3. บริษัทฯ อาจยินยอมใหปิ้ดสถานะไดห้ากจาํนวนสัญญาทีจะคงเหลืออยู่ มีจาํนวนมากพอทีจะสามารถทาํรายการ Block 

Trade ไดต้ามกฎเกณฑข์อง TFEX 

5.4. หาก TFEX เพิมจาํนวนสญัญาขันตาํของ Single Stock Futures ในการทาํรายการ Block Trade โดยจะมีผลในวนัทีมีผล

บงัคบัใช ้โดยอาจทาํใหจ้าํนวนสญัญา Single Stock Futures ทีลกูคา้ถืออยู่เดิมมีจาํนวนนอ้ยกว่าจาํนวนสญัญาขนัตาํตาม

เกณฑก์ารทาํรายการ Block Trade ในวนัทีมีผลบงัคบัใช ้  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปิดสถานะสญัญา 1 วนัทาํการก่อน

วนัทีมีผลบงัคบัใช ้เวน้แต่ลกูคา้ไดเ้พมิจาํนวนสถานะสญัญาจนกระทงัมจีาํนวนสญัญามากกว่าจาํนวนสญัญาขนัตาํทีกาํลงั

จะมผีลบงัคบัใชส้าํหรบัการทาํรายการ Block Trade 

6. เงอืนไขการส่งคาํสงั Short ของ Single Stock Futures Block Trade 

6.1. ในกระบวนการรบัคาํสงัของลูกคา้สาํหรบัการ Short Open บริษัทฯ จะทาํตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยท์เีกียวขอ้งกับ

การขายชอรต์ของหุ้นอ้างอิง ตัวอย่างเช่น จากกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบัน บริษัทฯจะสามารถส่งคาํสัง

ขายชอรต์ไดใ้นช่วงเวลาทีตลาดเปิดทาํการจบัคู่ซอืขายแบบอตัโนมตั ิแต่ไมส่ามารถส่งคาํสงัขายชอรต์ในช่วง Pre-opening 

และช่วง Call market (Auction) และตอ้งทาํตามกฏ zero-plus-tick ในการส่งคาํสงัขายชอรต์ 

6.2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทจีะปิดสถานะ Short Open ของลกูคา้ 1 วนัทาํการก่อนวนั X-Date ต่างๆ ซงึรวมถึงแต่ไมจ่าํกดัเฉพาะ 

XD, XR, XT, XW, XS, XM, XB ฯลฯ และ Corporate Action ต่างๆ 

7. เงอืนไขการยกเลิกคาํสงัการซือขายรายใหญ่ (Block Trade) สาํหรับ Single Stock Futures 

7.1. บริษัทฯ จะทาํการยกเลิกคาํสังในส่วนทียังไม่สามารถจับคู่ได ้ณ เวลาทีจบช่วงเวลาการซือขายภาคบ่ายของตลาด

หลกัทรพัย ์(16.30 น.) (ช่วงเวลาทกีาํลงัเขา้สู ่call market)  

7.2. สาํหรบัคาํสงั Long Open หรือ Long Close หลังจากจบช่วงเวลาการซือขายภาคบ่ายของตลาดหลักทรพัย ์(16.30 น.) 

บริษัทฯ จะรบัเฉพาะคาํสงั ATC (At-The-Close) สาํหรบัหุน้อา้งองิ 
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7.3. ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคาํสังของ Single Stock Futures Block Trade ถ้าบริษัทฯ แจ้งว่าทังหมดหรือบางส่วนของหุน้

อา้งองิไดมี้การจบัคู่แลว้หรอืไดมี้การป้องกันความเสียงแลว้ตามทีเกียวขอ้งกบัคาํสงัของลูกคา้ หรือบริษัทฯ ไดย้ืมหุน้อา้งอิง

มาแลว้เพอืใชป้้องกนัความเสียงตามทีเกยีวขอ้งกบัคาํสงัของลูกคา้  

7.4. ในกรณีทีบางส่วนของหุ้นอา้งอิงจับคู่ไดแ้ละจาํนวนสัญญาทีเกียวข้องมีจาํนวนพอในการเขา้ทาํรายการ Block Trade  

บริษัทฯ จะเขา้จบัคู่สญัญา Single Stock Futures จาํนวนนกีบัลกูคา้โดยการเขา้ทาํรายการ Block Trade  

7.5. ในกรณีทีบางส่วนของหุน้อา้งอิงจับคู่ไดแ้ละจาํนวนสัญญาทีเกียวขอ้งมีจาํนวนไม่เพียงพอในการเขา้ทาํรายการ Block 

Trade บริษัทฯ จะล้างสถานะหุ้นอ้างอิงออกไป และลูกค้าจะชดเชยผลการสูญเสียทีเกิดจากการทํารายการและ

ค่าธรรมเนียมทีเกียวขอ้ง (ถา้มี) ลูกคา้อาจแกไ้ขคาํสงัใหส้ามารถจับคู่หุน้อา้งอิงไดจ้าํนวนมากขึนเพือใหจ้าํนวนสัญญาที

เกยีวขอ้งมีจาํนวนมากพอในการเขา้ทาํรายการ Block Trade เพอืป้องกนัไม่ใหบ้ริษัทฯ ลา้งสถานะหุน้อา้งองิออกไป 

8. วันซือขายสุดท้ายของ Single Stock Futures Block Trade 

8.1. ลกูคา้ทีถือสถานะ Single Stock Futures ไปจนถึงวนัซอืขายสุดทา้ยของสญัญา จะปิดสถานะของสญัญาก่อนจบช่วงเวลา

การซือขายภาคเชา้ของตลาดหลกัทรพัย ์( .  น.) ของวันดังกล่าว ลูกคา้อาจขอใหบ้ริษัทฯ  ทาํการ roll-over สถานะ 

Single Stock Futures ไปยงัซีรียท์ีไกลออกไปได ้  
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-ข้อกําหนดเพมิเติมฉบับนีจะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมือลกูค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนีเท่านัน- 

 

ข้อกาํหนดเพมิเติมเกียวกับการกู้ยืมเงินเพือซือหลกัทรัพย ์(Credit Balance)  

1. ข้อความเบืองต้น 

1.1. ขอ้กาํหนดเพมิเติมฉบบันีทาํขึนเพอืกาํหนดเงอืนไข สิทธิ หนา้ที ขอ้รบัรอง ขอ้ปฏิบตัิต่างๆ ทีเป็นการเฉพาะทีเกยีวกบัการกูย้ืม

เงินเพือซือหลกัทรพัย ์(Credit Balance)  

1.2. ข้อกาํหนดเพมิเติมเกียวกับการกู้ยืมเงินเพอืซือหลักทรัพย ์(Credit Balance) ฉบับน ีจะใช้บังคับระหว่างบริษทัฯ และ

ลูกค้าทันท ีเมอื (ก) ลูกคา้แสดงความประสงคท์จีะใช้บริการกู้ยืมเงินเพือซือหลักทรัพย ์(Credit Balance) มายังบริษัทฯ 

ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท ์อินเทอรเ์นต็ หรอืผ่านทางเจ้าหน้าทขีองบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการ

แก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบทเีป็นลายลักษณอ์ักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงือนไขใน

ข้อกาํหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ทเีกียวขอ้ง 

ทังนี บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา

ธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรอืแย้งต่อกฎหมาย หรอืด้วยเหตุอนืใดแล้วแต่ดุลพินจิของบริษัทฯ 

โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกรอ้งให้บริษทัฯ รบัผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ 

เว้นแต่กรณีทีเกิดขึนโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของ

บริษัทฯ โดยบริษทัฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าทคีวามเสียหายทเีกิดขึนจริง 

1.3. ขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการกูย้ืมเงินเพอืซอืหลกัทรพัย ์(Credit Balance) ซงึต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกําหนดเพมิเติมเกียวกับ

การกู้ยืมเงินเพอืซือหลกัทรพัย ์(Credit Balance)” รวมถึงเอกสารอืนใดทเีกยีวขอ้ง เป็นส่วนหนงึของเอกสารธุรกรรม ตามที

ไดน้ิยามไวใ้นขอ้กาํหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการใหบ้ริการดา้นการเงินทลีกูคา้ไดต้กลงทาํกบับรษิัทฯ (“ข้อกาํหนดและเงอืนไข

เกียวกับการให้บริการด้านการเงิน”) 

2. คาํจาํกัดความ 

2.1. เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการดา้นการเงิน คาํดังต่อไปนีให้มี

ความหมายตามทไีดน้ิยามไวด้งัต่อไปนี 

(ก) “หลกัทรัพย”์ ในทีนีหมายถึง 

(1) หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงหลกัทรพัยป์ระเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะ

ซือหุ้นกู้ ใบสาํคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยทีมี

หลกัทรพัยอ์า้งอิงเป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุน้ 

(2) หุ้นเพิมทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึงหุ้นจาํนวนดังกล่าวยังไม่ได้จดทะเบียนกับตลาด

หลกัทรพัย ์

(3) หลกัทรพัยอื์นใดทจีะไดมี้การประกาศแกไ้ขเพมิเติมเป็นครงัคราว 

(ข) “หลกัประกัน” ไดแ้ก่ทรพัยส์ินดงัต่อไปนี  

(1) เงินสด 

(2) หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

นอกจากนียังให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินอืนใดตามที ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ

กาํหนดใหเ้ป็นหลกัประกนัในการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกบัการกูย้ืมเงินเพือซือหลกัทรพัย ์(Credit Balance) 

ฉบับนีของลูกค้าทังในปัจจุบันและตามทีไดมี้การประกาศแก้ไขเพิมเติมเป็นครงัคราว ซึงบริษัทฯ ได้ยอมรับให้เป็น

หลกัประกนั และเท่าทีกฎหมายและกฎระเบียบทเีกยีวขอ้งอนญุาตใหเ้ป็นหลกัประกนั  

(ค) “บัญชีมารจ์ิน หมายความว่า บญัชทีีบนัทึกรายการการใหล้กูคา้กูย้ืมเงินเพอืการซอืหลกัทรพัย ์และใหห้มายความรวมถึง

รายการ ดอกเบียเงินกูย้ืม เงินกูย้ืมหรือสินเชือทีเกิดขึนจากการถอนทรพัยส์ินส่วนเกินของลูกคา้และค่าธรรมเนียม และ

ค่าใชจ่้ายอนืใดทลีกูคา้ตอ้งชาํระใหก้บับริษัทฯ  

(ง) “ซือ” ใหห้มายความรวมถึง การจองซอืหลกัทรพัยด์ว้ย  

(จ) “อัตรามาร์จินเริมต้น” (Initial Margin Rate) หมายความว่า อตัราส่วนขันตาํของจาํนวนเงินทีลูกคา้ตอ้งชาํระเพือซือ

หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินส่วนเกินของลูกคา้ทีลูกคา้ตอ้งมีในบญัชีมารจิ์นต่อมูลค่าซือหลกัทรพัยร์ายการใดรายการหนึง

ก่อนทจีะซอืหลกัทรพัยร์ายการนนั 
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(ฉ) “ทรัพยสิ์นส่วนเกินของลูกค้า” (Excess Equity) หมายความว่า ทรพัยส์ินของลูกคา้รายใดรายหนึงในส่วนทีเกินกว่า

จาํนวนทลีกูคา้ตอ้งดาํรงไวต้ามอตัราส่วนทีบริษัทฯ กาํหนด 

(ช) “ทรพัยสิ์นของลูกค้า” หมายความว่า มลูค่าสทุธิของเงิน หลกัทรพัย ์และทรพัยส์ินอนืทีเป็นประกนัการชาํระหนีในบัญชี

มารจิ์นของลูกคา้รายใดรายหนึง เมือหกัภาระหนีทีเกิดจากการซือหรือขายหลกัทรพัยใ์นบญัชีมารจิ์นของลูกคา้รายนัน

แลว้ 

(ซ) “ภาระหนี” ใหห้มายความถึง หนีทีเกิดจากการซือหรือขายหลกัทรพัย ์รวมค่าธรรมเนียมนายหนา้ซือขายหลกัทรพัยแ์ละ

ภาษีมูลค่าเพิม ดอกเบียเงินกู้ยืม เงินกู้ยืม อากรแสตมป์ ค่าปรบั ค่าไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมอืนทีเกียวข้อง เช่น 

ค่าธรรมเนียมการจดแจง้จาํนาํ รวมทงัสินเชือทีเกิดขึนจากการถอนทรพัยส์ินส่วนเกินของลกูคา้ ตลอดจนค่าใชจ่้ายอืนใด

ทีลกูคา้ตอ้งชาํระใหแ้ก่บริษัทฯ 

(ฌ) “มูลค่าซือ” หมายความว่า จาํนวนเงินค่าซือหลกัทรพัยแ์ต่ละรายการทีซอืจากบญัชีมารจิ์น ซงึรวมค่าธรรมเนียมนายหนา้

ซอืขายหลกัทรพัย ์ภาษีมลูค่าเพมิและค่าภาษีอนืๆ ของรายการนนัดว้ย 

(ญ) “อํานาจซือ” หมายความว่า จาํนวนเงินสูงสุดทีลูกคา้อาจสงัซือหลกัทรพัยจ์ากบญัชีมารจิ์นได ้ณ ขณะใดขณะหนึง ซงึ

รวมค่าธรรมเนียมนายหนา้ซือขายหลกัทรพัย ์และภาษีมลูค่าเพมิแลว้ 

(ฎ) “มูลค่าหลักประกันทีต้องดํารงไว้” (Maintenance Margin Requirement) หมายถึง ระดับมูลค่าของทรพัยส์ินรวม 

(Equity) ทีลูกคา้ตอ้งดาํรงไว ้ซึงการคาํนวณมูลค่าของหลักประกันใหเ้ป็นไปตามวิธีการตามที (1) บริษัทฯ ประกาศ

กาํหนดใหท้ราบเป็นคราวๆ ซงึปัจจบุนัอตัราตาํสดุเท่ากบัรอ้ยละ 35 (สามสิบหา้) ของมลูค่าตลาดของหลกัทรพัยท์ังหมด

ทีลูกคา้มีอยู่ในบญัชีของลูกคา้ หรือ (2) มูลค่าตลาดของหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยค์ณูดว้ยอตัราทีบริษัทฯ 

หรือตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนดเป็นคราวๆ ซงึในกรณีทบีญัชีของลูกคา้มีมลูค่าตาํกว่ามลูค่าทีกาํหนดดงักล่าวแลว้ 

ลกูคา้จะตอ้งนาํหลกัประกนัมาวางเป็นประกนัเพมิใหค้รบมลูค่าหลกัประกนัทีตอ้งดาํรงไวต้ามทบีริษัทฯ กาํหนด 

ทงัน ีบริษัทฯ มีสทิธิทจีะเปลยีนแปลงอัตราดังกล่าวได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า  

(ฏ) “มูลค่าหลักประกันขันตาํ” (Minimum Margin Requirement) หมายถึง ระดบัมูลค่าของทรพัยส์ินรวม (Equity) ขนัตาํ

ทีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการบงัคบัชาํระหนี ซงึการคาํนวณมูลค่าหลกัประกันขนัตาํจะเป็นไปตามที (1) บริษัทฯ จะไดป้ระกาศ

กําหนดเป็นคราวๆ ซึงปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์กําหนดให้เท่ากับอัตราร้อยละ 25 (ยีสิบห้า) ของมูลค่าตลาดของ

หลกัทรพัยท์งัหมดทีลูกคา้มีอยู่ในบญัชีของลูกคา้ หรือ (2)  มูลค่าตลาดของหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

คณูดว้ยอตัราทีบริษัทฯ หรือตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนดเป็นคราวๆ ทงัน ีบริษัทฯ มีสทิธิทจีะเปลียนแปลงอัตรา

ดังกล่าวได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 

3. ข้อตกลงเกยีวกับวงเงินกู้ยืมเพือซือหลกัทรัพย ์ 

3.1. โดยทีลกูคา้มีความประสงคข์อเปิดบญัชีกูย้ืมเงนิเพือซอืหลกัทรพัยก์บับริษัทฯ ลกูคา้ตกลงรบัทราบว่าบริษัทฯ จะเป็นผูพิ้จารณา

อนุมัติวงเงินใหกู้้ยืม โดยมีวงเงินกู้ยืมไม่เกินกว่าจาํนวนทีลูกคา้ขอไวใ้นคาํขอใชบ้ริการเปิดบญัชีเพิม ซึงการกู้ยืมเงินเพือซือ

หลกัทรพัยใ์นบญัชีมารจิ์นนีจะถือเป็นการกูย้ืมเงินในลกัษณะบญัชีเดินสะพดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยโ์ดยลูกคา้

จะนาํเงินมาวางเป็นประกันการชาํระหนกีับบริษัทฯ ก่อนการซือขายหลกัทรพัย ์และเงินทีวางประกันดงักล่าวนีจะไม่อยู่ภายใต้

ความคุม้ครองของกองทุนเพือการฟืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน หรือสถาบนัอืนใดทีทาํหนา้ทีรบัประกันเงินฝาก โดย

ลูกคา้จะไดร้บัผลตอบแทนจากการวางเงินประกันในส่วนทีเกินกว่าภาระหนีในบญัชีมารจิ์นเป็นดอกเบยีตามหลกัเกณฑแ์ละใน

อตัราทีบริษัทฯ จะประกาศกาํหนดเป็นคราวๆ ไป ทงันี บริษัทฯ มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงอตัราดอกเบียดงักล่าวไดต้ามทีบริษัทฯ 

ประกาศกาํหนด โดยไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากลกูคา้ก่อน 

3.2. ลกูคา้ตกลงยินยอมซือขายหลกัทรพัยผ์่านบรษิัทฯ ภายในวงเงนิทีกาํหนดในบญัชีมารจิ์นตามทบีริษัทฯ อนมุตัิใหแ้ก่ลกูคา้ 

3.3. ลูกคา้ตกลงรบัทราบและยินยอมใหบ้ริษัทฯ มีดุลพินิจแต่เพียงผู้ เดียวในการเพิมหรือลดวงเงินซือขาย โดยมิต้องได้รับ

ความยินยอมจากลูกค้าก่อน เมือบริษัทฯไดส้งัซือหลกัทรพัยต์ามคาํสงัของลูกคา้แลว้ ใหถ้ือว่าลูกคา้ไดร้บัการส่งมอบเงินที

กูย้ืมตามสญัญานีแลว้ 

3.4. ลกูคา้ตกลงยินยอมและรบัทราบว่าลกูคา้สามารถทาํคาํสงัซือหลกัทรพัยไ์ดเ้พยีงเท่าทีไม่เกินกว่าวงเงินในบญัชีมารจิ์นทีบริษัทฯ 

กาํหนดให ้ในกรณีทีลกูคา้ทาํการซอืหลกัทรพัยใ์ดๆ เกินกว่าวงเงินทกีาํหนดไวใ้นบญัชีมารจิ์น และหากบริษัทฯ ตกลงยินยอมให้

ลกูคา้ทาํการซอืหลกัทรพัยเ์กินกว่าวงเงินดงักล่าว ลกูคา้ตกลงยินยอมใหถ้ือว่าคาํสงัซือหลกัทรพัยเ์กินวงเงินดงักล่าวเป็นการขอ
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เพิมวงเงินในบญัชีมารจิ์น และใหถ้ือว่าลูกคา้ยอมรบัการซือหลกัทรพัยน์นัๆ และลูกคา้ตกลงยินยอมชาํระเงินค่าซือหลกัทรพัย์

ดงักล่าว โดยถือว่าเงินทลีกูคา้ไดกู้ย้ืมเกินกว่าวงเงนิทีกาํหนดเป็นหนกีูย้ืมเงนิตามขอ้กาํหนดเพมิเติมเกียวกบัการกูย้ืมเงินเพือซือ

หลกัทรพัย ์(Credit Balance) นีทงัสิน  

ทงันี กาํหนดเวลาชาํระหนีกู้ยืมเงิน การชาํระดอกเบีย และอัตราดอกเบีย ใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดเพิมเติม

เกยีวกบัการกูย้ืมเงินเพอืซอืหลกัทรพัย ์(Credit Balance) นีทกุประการ 

3.5. ลูกคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัทฯ มีสิทธิใชดุ้ลยพินิจทีจะไม่ดาํเนินการสงัซือหลกัทรพัยต์ามคาํสงัซงึเกินกว่าวงเงินในบญัชีมารจิ์น 

ของลกูคา้ และลกูคา้สละสิทธิทีจะเรียกรอ้งค่าเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ทงัปวงอนัเนืองมาจากการไมด่าํเนินการตามคาํสงัซือ

หลกัทรพัยเ์กินวงเงินดงักล่าว 

4. หลกัประกัน 

4.1. ลกูคา้ตกลงทจีะกูย้ืมเงินเพอืซือหลกัทรพัย ์และตกลงยินยอมทีจะวางเงิน หลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอนืในบญัชีมารจ์นิ รวมทงัส่ง

มอบหลกัทรพัยท์ีลกูคา้ซอืผ่านบญัชีมารจิ์นทงัหมดใหแ้ก่บริษัทฯ เพือใหบ้ริษัทฯ ยึดถือหลกัทรพัยท์งัหลายทซีอืจากบญัชีมารจิ์น 

และทรพัยส์ินทงัปวงทีลูกคา้นาํมาวางกับบริษัทฯ ไวเ้ป็นประกันการชาํระหนีในบญัชีมารจิ์นและหนีอืนใดของลูกคา้ รวมไปถึง

ภาระหนีทงัปวงทีลกูคา้มีกบับริษัทฯ 

4.2. ประเภทของทรพัยส์ินทีลกูคา้สามารถนาํมาวางเพิมเติมเพือเป็นประกนัการชาํระหนีในบญัชีมารจิ์นนนั ใหเ้ป็นไปตามทีบริษัทฯ 

จะไดป้ระกาศกาํหนดเป็นคราวๆ ไป แต่ทงันภีายใตห้ลกัเกณฑท์สีาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

หรือตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด 

4.3. ลกูคา้ตกลงรบัทราบว่าวิธีการคาํนวณมลูค่าของหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ/์เงอืนไขทีบริษัทฯ กาํหนด 

4.4. ลกูคา้ตกลงรบัทราบว่าบริษัทฯ จะทาํการปรบัปรุงมลูค่าของหลกัทรพัยแ์ละ/หรือหลกัประกนัตามราคาตลาด (Mark to Market) 

และคาํนวณมูลค่าของหลักทรัพยแ์ละ/หรือทรพัยส์ินของลูกคา้อย่างนอ้ย 1 ครงัในทุกสินวันทาํการ ตามราคาทีสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละ/หรือบริษัทฯ กาํหนด ซึงการปรบัปรุงมูลค่าของหลกัทรพัยแ์ละ/หรือ

ทรพัยส์ินจะทาํใหท้ราบผลการเปลียนแปลงอาํนาจซือของลูกคา้ ตลอดจนมูลค่าทรพัยส์ินของลูกคา้และทรพัยส์ินส่วนเกินของ

ลกูคา้ทีอาจจะเพมิขนึหรือลดลง ทงัน ีการปรบัปรุงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ/์เงือนไข

ทีบริษัทฯ ประกาศกาํหนดเป็นคราวๆ ไป 

4.5. ภายใตบ้งัคบัขอ้ 4.4. ลูกคา้ตกลงรบัทราบว่าบริษัทฯ จะทาํการเปรียบเทียบทรพัยส์ินรวมของลกูคา้กบัมูลค่าหลกัประกันทตีอ้ง

ดาํรงไว ้(Maintenance Margin Requirement) ทุกสินวันทาํการ หากปรากฏว่าทรัพย์สินรวมของลูกคา้ลดลงตาํกว่ามูลค่า

หลกัประกันทีตอ้งดาํรงไว ้(Maintenance Margin Requirement) บริษัทฯ จะไม่ใหลู้กคา้ซือหลกัทรพัยเ์พิมและลูกคา้ตกลงนาํ

ทรพัยส์ินมาวางเป็นหลกัประกนัเพมิกบับริษัทฯ ภายในวนัทาํการถดัไป จนทาํใหท้รพัยส์ินรวมของลกูคา้เท่ากบัหรือสูงกว่ามลูค่า

หลกัประกนัทตีอ้งดาํรงไว ้(Maintenance Margin Requirement) หากลกูคา้ไมน่าํทรพัยส์ินมาวางเป็นหลกัประกันเพมิเติมตาม

ความในวรรคก่อนภายในระยะเวลาทบีริษัทฯ หรือตลาดหลกัทรพัยจ์ะไดก้าํหนดเป็นคราวๆ ไป (ซงึปัจจบุนัมีกาํหนดเวลา 5 (หา้) 

วนัทาํการนับแต่วนัทีบริษัทฯ เรียกใหลู้กคา้นาํทรพัยส์ินมาวางเป็นหลกัประกันเพิม) ลูกคา้ยินยอมและรบัทราบว่า บริษัทฯ มี

สิทธิทีจะเริมทาํการบังคับชาํระหนีจากหลักทรัพย์หรือทรพัยส์ินทีวางเป็นประกันไดใ้นวันทาํการถัดไปภายในเวลาทีบริษัท

ประกาศกาํหนด จนทาํใหท้รพัยส์ินรวมของลูกคา้มีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันทีตอ้งดาํรงไว ้(Maintenance 

Margin) ทงันี  บริษัทฯ จะเรียกหลักประกันประเภทใดเพิมเติมเพือลดความเสียงของบริษัทฯ ก็ได ้แต่หลักประกันทีสามารถ

นาํไปใชค้าํนวณระดบั Maintenance Margin ได ้จะตอ้งเป็นหลกัประกนัทสีาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยห์รือบริษัทฯ ประกาศกาํหนด แต่บริษัทฯ จะไม่นบัรวมมลูค่าทรพัยส์นิดงักล่าว เพอืประโยชนใ์นการคาํนวณอาํนาจซือ

ของลกูคา้ 

4.6. ภายใตบ้งัคบัขอ้ 4.4. ลูกคา้ตกลงรบัทราบว่าบริษัทฯ จะทาํการเปรียบเทียบทรพัยส์ินรวมของลกูคา้กับมูลค่าหลกัประกนัขนัตาํ 

(Minimum Margin Requirement) ทุกสินวันทาํการ หากปรากฏว่าทรพัยส์ินรวมของลูกคา้ลดลงจนเท่ากับหรือตาํกว่ามูลค่า

หลกัประกันขนัตาํ (Minimum Margin Requirement) ลูกคา้ยินยอมและรบัทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิทีจะเริมทาํการบงัคบัชาํระ

หนีจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินทีวางเป็นประกันไดใ้นวนัทาํการถัดไป จนทาํใหท้รพัยส์ินรวมของลูกคา้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่า

หลกัประกนัขนัตาํ (Minimum Margin Requirement) 
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อย่างไรก็ตาม ลกูคา้ยงัคงมหีนา้ทีตอ้งนาํทรพัยส์ินมาวางเป็นหลกัประกนัเพิมตามทีบริษัทฯ เรียกเพอืใหท้รพัยส์ินรวมของลูกคา้

มีมลูค่าเท่ากบัหรือสูงกว่ามลูค่าหลกัประกนัทีตอ้งดาํรงไวต้ามเงือนไขทีตลาดหลกัทรพัยก์าํหนดไวใ้นขอ้ 4.5   

หากลูกคา้ไม่นาํทรพัยส์ินมาวางเป็นหลกัประกันเพิมตามทีบริษัทฯ เรียกภายในระยะเวลาตามขอ้ 4.5. วรรค 2 ย่อมไม่กระทบ

สิทธิของบริษัทฯ ทีจะดาํเนินการตามเงือนไขของขอ้กาํหนดเพิมเติมเกยีวกบัการกูย้ืมเงนิเพือซอืหลกัทรพัย ์(Credit Balance) นี

ต่อไป ทงันี หากมีการบงัคบัชาํระหนีจากหลกัประกันหรือทรพัยส์ินแลว้ไดเ้งินไมพ่อชาํระหนีทงัหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ลกูคา้ตกลง

ยินยอมรบัผิดชาํระในส่วนทีขาดใหบ้ริษัทฯ จนครบถว้น 

4.7. ในกรณีทีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยใ์หส้ิทธิแก่ผูถ้ือหลกัทรพัยใ์นการจองซอืหลกัทรพัยใ์ดๆ หากหลกัทรพัยด์งักล่าวเป็นหลกัทรพัยท์ี

ไดว้างเป็นประกันการชาํระหนีของลูกคา้ และลูกคา้ไดช้าํระราคาการจองซือหลกัทรพัยใ์ดๆ ดังกล่าว ลูกคา้ตกลงใหบ้ริษัทฯ 

ยึดถือหลกัทรพัยท์ีไดร้บัจากการจองซือดงักล่าวเป็นประกนัการชาํระหนเีพมิเติม 

4.8. ในกรณีทีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยจ่์ายเงินปันผลและ/หรือหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหลกัทรพัย ์หากหลกัทรพัยด์งักล่าวเป็นหลกัทรพัยท์ี

ไดว้างเป็นประกนัการชาํระหนขีองลกูคา้ ในกรณีทไีดร้บัดอกผลเป็นหุน้ปันผล ลกูคา้ตกลงใหบ้ริษัทฯ ยึดถือหุน้ปันผลดงักล่าวไว้

เป็นประกนัการชาํระหนดีว้ย 

4.9. ลูกคา้รบัทราบว่าในกรณีทีลูกคา้ประสงคจ์ะถอนหลกัทรพัยจ์ากบญัชีมารจิ์น และ/หรือหลกัทรพัยท์ีนาํมาวางเป็นหลกัประกัน 

ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบล่วงหนา้ภายในระยะเวลาทบีริษัทฯ กาํหนด ทงัน ีลกูคา้ตกลงใหเ้ป็นดลุพินิจของบริษัทฯ แต่เพียง

ผูเ้ดียวในการทีจะใหถ้อนทรพัยส์ินดงักล่าวหรือไม่ก็ได ้

5. ข้อตกลงเกยีวกับการซือขายหลักทรัพย ์และการก่อภาระหนีในบัญชีมารจ์ิน 

5.1. ลูกคา้รบัทราบว่าบริษัทฯ จะเป็นผูก้าํหนดรายชือหลกัทรพัยท์ีจะอนุญาตใหล้กูคา้ซือจากบญัชีมารจิ์นได ้พรอ้มทงักาํหนดอตัรา

มารจิ์นเริมตน้ทีเหมาะสมสาํหรบัแต่ละหลกัทรพัย ์(Multiple Margin Rate) โดยบริษัทฯ จะไดป้ระกาศรายชือหลกัทรพัยพ์รอ้ม

ทงัอตัรามารจิ์นเริมตน้เพือใหลู้กคา้ทราบเป็นคราวๆ ไปภายใตห้ลกัเกณฑท์ีสาํนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศ

กาํหนด ซงึลกูคา้ตกลงยินยอมและรบัทราบว่าบริษัทฯ มีสิทธิเปลียนแปลงอตัราดงักล่าวไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบ

ล่วงหนา้ 

5.2. ในกรณีทีลูกคา้สงัซือหลกัทรพัยเ์ป็นจาํนวนทีมีมูลค่าซือตาํกว่าเงินทีวางประกัน ลูกคา้ตกลงใหบ้ริษัทฯ หกัเงินทีลูกคา้วางเพือ

ชาํระค่าซอืหลกัทรพัยไ์ดก้่อน โดยบริษัทฯ จะหกัเงินของลกูคา้เป็นจาํนวนนอ้ยลงอย่างนอ้ย 10 (สิบ) บาท เพอืใหล้กูคา้กูย้ืมเงิน

จากบริษัทฯ ในแต่ละรายการสาํหรบัคาํสงัซอืหลกัทรพัยท์มีีมลูค่าซอืตาํกว่าเงนิทีวางประกนันนั และลกูคา้ตกลงยินยอมใหถ้ือวา่

การซือหลกัทรพัยท์กุรายการในบญัชมีารจิ์น ของลกูคา้เป็นการกูย้ืมเงินเพือซอืหลกัทรพัย ์

5.3. ในกรณีทีลูกคา้สงัซือหลกัทรพัยใ์นบัญชีมารจิ์นเป็นจาํนวนเงินทีมีมูลค่าซือสูงกว่าเงินทีวางประกัน บริษัทฯ สามารถหกัเงินที

ลกูคา้วางเพือชาํระค่าซือหลกัทรพัยก์่อนได ้และหากเงินทีวางดงักล่าวไมเ่พียงพอชาํระค่าซือหลกัทรพัย ์จาํนวนเงนิส่วนทีขาดนี

ใหถ้ือว่าลูกคา้กูย้ืมเงินจากบริษัทฯ โดยลูกคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัทฯ คิดดอกเบียจากจาํนวนหนีดังกล่าวไดใ้นอัตราสูงสุดที

บริษัทฯ ไดป้ระกาศกาํหนดเป็นคราวๆ โดยจะคาํนวณตงัแต่วันทีซือหลักทรพัยไ์ปจนกว่าจะไดมี้การชาํระหนีเสร็จสิน ทงันี  

บริษัทฯ มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงอัตราดอกเบียดงักล่าวไดต้ามทีบริษัทฯ ประกาศกาํหนด โดยไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอมจาก

ลกูคา้ก่อน 

5.4. ในกรณีทีลูกคา้ทาํการจองซือหลกัทรพัยผ์่านบญัชีมารจิ์น และลูกคา้ไม่ไดช้าํระราคาจองซือหลักทรพัยด์งักล่าว ลูกคา้ตกลง

ยินยอมใหบ้ริษัทฯ ชาํระราคาจองซือหลกัทรพัยน์นัแทนลูกคา้ และใหถ้ือว่าเงินจาํนวนดงักล่าวเป็นเงินทีลกูคา้กูย้ืมจากบริษัทฯ 

ซงึอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ/์เงือนไขทีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดและเงือนไขเกยีวกับการใหบ้ริการดา้นการเงินและขอ้กาํหนดเพมิเติม

เกยีวกบัการกูย้ืมเงินเพอืซอืหลกัทรพัย ์(Credit Balance) นีทกุประการ 

5.5. ในกรณีทีลูกคา้สงัขายหลกัทรพัย ์หรือถูกบงัคบัขายหลกัทรพัย ์หรือถูกบงัคบัชาํระหนีและไดร้บัเงินค่าขายหลกัทรพัยด์งักล่าว 

หรือไดร้บัเงินในกรณีอนืใด หรือการทีลกูคา้นาํเงินมาวางเพิม บริษัทจะนาํเงนิทีไดร้บัดงักล่าวมาหกัหนีเงินกูย้ืมเพอืซอืหลกัทรพัย์

ทีมีอยู่เดิมก่อน หากจาํนวนหนคีงคา้งลดตาํลงกว่าเงินทลีกูคา้นาํมาวางเป็นประกนั ลกูคา้ตกลงยินยอมใหมี้จาํนวนหนกีูย้ืมเงิน

เพือซือหลกัทรพัยด์งักล่าวคงเหลือไวใ้นบญัชีมารจิ์นอย่างนอ้ย 10 (สิบ) บาท และใหถ้ือว่าหลกัทรพัยท์งัหลายในบญัชีมารจิ์น

ยงัคงเป็นประกันการชาํระหนีกู้ยืมเงินตามขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการกู้ยืมเงินเพือซือหลกัทรพัย ์ (Credit Balance) นีทุก

ประการ 
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5.6. ลกูคา้รบัทราบว่าหากลกูคา้ประสงคจ์ะทาํการถอนเงินจากบญัชีมารจิ์น ลกูคา้สามารถถอนเงนิจากบญัชีมารจิ์นไดเ้พียงเท่าทีไม่

เกินกว่าจาํนวนทรพัยส์ินส่วนเกินของลกูคา้ (Excess Equity) และหากลกูคา้ประสงคจ์ะถอนเงินเป็นจาํนวนเงินสงูกว่ายอดเงนิ

คงเหลือของลกูคา้ (Cash Balance) ทีลกูคา้มีอยู่ในขณะนนั ลกูคา้ตกลงใหถ้ือว่าจาํนวนเงนิส่วนทีเกินยอดเงินคงเหลือเป็นการ

ให้กู้ยืมเงินเพือซือหลักทรัพย์จากบริษัทฯ เพิมขึน โดยการถอนเงินจากบัญชีมาร์จินดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

กาํหนดเวลา และสดัส่วนทีจะถอนเงนิไดต้ามทีบริษัทฯ จะประกาศกาํหนดเป็นคราวๆ ไป ทงันี ใหเ้ป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่

เพียงผูเ้ดียวในการทจีะใหถ้อนเงนิจากบญัชีมารจิ์นหรือไมก่็ได ้

6. การชาํระหนีเงินกู้ยืมเพือซือหลกัทรัพย ์

6.1. ลูกคา้มีหนา้ทตีอ้งชาํระหนเีงินกูย้ืมเพือซือหลกัทรพัยใ์หแ้ก่บริษัทฯ พรอ้มดอกเบียตามอตัราดอกเบียทีบริษัทฯ ประกาศกาํหนด      

ภายใน 6 (หก) เดือน นับจากวนัทีซือหลกัทรพัยร์ายการนนัๆ เวน้แต่จะไดร้บัการขยายระยะเวลาชาํระหนีดงักล่าวจากบริษัทฯ 

โดยบริษัทฯ จะแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหลู้กคา้ทราบ ทงันี ขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ทีจะพิจารณาขยายระยะเวลาให้

หรือไมก่็ได ้

ลกูคา้มีหนา้ทคีืนเงินกูภ้ายในระยะเวลาตามวรรคแรกใหแ้ก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีหนา้ทตีอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบล่วงหนา้ หาก

ลูกคา้มิไดด้าํเนินการชาํระหนีกูย้ืมเงินและดอกเบียภายในระยะเวลาดงักล่าว ลูกคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัทฯ มีอาํนาจสงัขาย

หลกัทรพัยน์นัๆ ไดใ้นวนัเวลาและราคาทบีริษัทฯ เห็นสมควรในกรณีทีทรพัยส์ินส่วนเกินของลกูคา้ (Excess Equity) มีมลูค่าตาํ

กว่ามูลค่าตามราคาตลาดของหลกัทรพัยท์ีซือมาโดยใชเ้งินกูย้ืมตามขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการกูย้ืมเงินเพือซือหลกัทรพัย ์

(Credit Balance) นี ลูกคา้จะใชว้ิธีคืนเงินกูโ้ดยการขายหลกัทรพัยน์ัน หรือโดยวิธีอืนใดทีบริษัทฯ เห็นชอบภายใตก้ฎ ขอ้บงัคบั

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ละสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

6.2. ลกูคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัทฯ นาํเงินปันผล ดอกเบยี หรือดอกผลอนืใดทีอาจเกิดขึนจากหลกัทรพัย ์หรือหลกัประกนัทีลกูคา้ได้

นาํมาวางเป็นประกันการชาํระหนีกับบริษัทฯ หรือทีบริษัทฯ ไดค้รอบครองอยู่มาลดยอดหนีในบญัชีมารจิ์นของลูกคา้ทีมีอยู่ใน

ขณะนนัได ้ทงันี หากมีเงินคงเหลือหลงัจากการลดยอดหนีดงักล่าวแลว้ ลูกคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัทฯ โอนเงินคงเหลือนนัไป

บนัทึกในบญัชีมารจิ์นเสมือนว่าลกูคา้ไดน้าํเงินมาวางเป็นประกนัเพมิเติม 

6.3. ในกรณีทีบริษัทฯ ประกาศเปลียนแปลงประเภทของหลักทรัพย์จากทีอนุญาตให้ซือในบัญชีมารจิ์นได ้(Marginable) เป็น

ประเภทหลกัทรพัยท์ีไม่อนุญาตใหซื้อในบญัชีมารจิ์น (Non-Marginable) ลูกคา้มีหนา้ทีตอ้งขายหลกัทรพัยท์ีถูกเปลียนแปลง

ประเภทดงักล่าวเพือชาํระหนี รวมถึงค่านายหนา้ ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ่้ายอนัเป็นอุปกรณท์งัหมดทีเกียวกับหลกัทรพัยน์นั

ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัทีลงในหนงัสือแจง้ของบริษัทฯ  

หากลูกคา้ไม่ดาํเนินการภายในระยะเวลาตามวรรคก่อน ลูกคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินการขายหลกัทรพัยท์งัหมดหรือ

บางส่วนและ/หรือดาํเนินการใดๆ ตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน และ/หรือโอน

หลกัทรพัยน์นัทงัหมดหรือบางส่วนไปไวใ้นบญัชีอนืใด และ/หรือดาํเนินการอนืใดตามทีบริษัทฯ เห็นสมควร 

7. การแต่งตัง 

7.1. ในการกูย้ืมเงินเพอืซอืหลกัทรพัยต์ามสญัญาน ีลกูคา้ตกลงแต่งตงัและมอบอาํนาจใหบ้ริษัทฯ มอีาํนาจกระทาํการโดยทวัไปแทน

ลกูคา้ดงันี 

(1) ทาํ และ/หรือ ลงนามในหนังสือ เอกสาร สญัญา หรือตราสาร หรือดาํเนินการใดๆ เช่น จดแจง้จาํนาํหรืออืนใดเพือเป็น

ประกนัการชาํระหน ีปิดโอน ลงทะเบียน อนัเกยีวขอ้งกบัหลกัทรพัยแ์ละ/หรือทรพัยส์ิน ตลอดจนการซอืขายหลกัทรพัย ์

(2) มอบอาํนาจชว่งเพอืกระทาํการใดๆ แทนลกูคา้ตามอาํนาจทใีหไ้วใ้นสญัญานแีละเพกิถอนการมอบอาํนาจช่วง 

(3) กระทาํการอนืใดตามทีจาํเป็นหรือสมควร เพอืใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องการมอบอาํนาจทใีหไ้วใ้นสญัญาน ี

7.2. ลูกคา้ตกลงแต่งตงัและมอบหมายใหบ้ริษัทฯ มีอาํนาจกระทาํการแทนลกูคา้ในการจองซือหลกัทรพัยห์รือรบัโอนหลกัทรพัยโ์ดย

ใชชื้อของบริษัทฯ หรือผูท้บีริษัทฯ มอบหมายใหเ้ป็นผูจ้องซือ และ /หรือ ถือ หลกัทรพัยแ์ทนลกูคา้ 

7.3. ลกูคา้ตกลงแต่งตงัและมอบหมายใหบ้ริษัทฯ มีอาํนาจกระทาํการแทนลกูคา้ในการรบัเงินปันผล และ/หรือหุน้ปันผลจากบริษัทผู้

ออกหลกัทรพัยท์ีลูกคา้ไดน้าํมาวางเป็นประกนัการชาํระหนีกับบริษัทฯ โดยใชชื้อของบริษัทฯ หรือผูท้ีบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้

ถือหลกัทรพัยแ์ทนลกูคา้ 
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8. ข้อตกลงอืนๆ 

8.1. ลูกคา้ตกลงรบัทราบว่าในการคาํนวณอาํนาจซือของลูกคา้ ณ ขณะใดขณะหนึง บริษัทฯ จะคาํนวณจากทรพัยส์ินส่วนเกินของ

ลกูคา้ ณ ขณะนนัต่ออตัรามารจิ์นเรมิตน้ของหลกัทรพัยท์ีลกูคา้ประสงคจ์ะซอื 

กรณีทีลูกคา้ไม่มีทรพัยส์ินส่วนเกิน หากบริษัทฯ ยินยอมใหลู้กคา้นาํเงินมาวางเป็นประกันการซือขายหลกัทรพัยเ์พิมเป็นครงั

คราว บริษัทฯ จะคาํนวณอาํนาจซอืจากจาํนวนเงนิทีลกูคา้นาํมาวางไวเ้ฉพาะคราวนนัๆ ทงัน ีเมอืสินวนัทาํการของวนัทีลกูคา้นาํ

เงินดงักล่าวมาวางไวแ้ลว้ภายหลงัจากการหกัทอนบญัชี หากมเีงินคงเหลือบริษัทฯ จะทาํการโอนเงินคงเหลือนนัไปบนัทึกบัญชี

มารจิ์นของลูกคา้ทีมีอยู่กับบริษัทฯ เสมือนว่าลูกคา้ไดน้าํเงินมาวางเพิม หรือหากลูกคา้ไดแ้จง้ความตอ้งการใหบ้ริษัทฯ ทราบ

ล่วงหนา้ ณ เวลาทีนาํเงินมาวางเป็นประกนั บริษัทฯ จะคืนเงนิคงเหลือนนัใหแ้ก่ลกูคา้ก็ได ้ 

8.2. ลูกคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัทฯ หักทอนบัญชีทุกสินวันทาํการ โดยบริษัทฯ คาํนวณจากยอดสุทธิในแต่ละวัน ซึงไดจ้ากการ

เปรียบเทียบยอดเงนิคงเหลือของลูกคา้กบัยอดเงนิกูย้ืมเพอืซอืหลกัทรพัย ์ 

8.3. บริษัทฯ จะจ่ายดอกเบียสาํหรบัเงินคงเหลือของลกูคา้ในส่วนทีเกินกว่าเงินกูย้ืมเพือซือหลกัทรพัย ์และเรียกเก็บดอกเบียเงินกูย้ืม

เพอืซอืขายหลกัทรพัยใ์นส่วนทีเกินกว่าเงินคงเหลือของลูกคา้อย่างนอ้ยเดือนละ 1(หนึง) ครงั เวน้แต่จะตกลงกนัไวเ้ป็นอย่างอืน 

ทงัน ีบริษัทฯ จะคิดคาํนวณและหกัภาษีอากร ณ ทีจ่ายไว ้(ถา้ม)ี ก่อนทจีะทาํการหกัทอนบญัชีระหว่างดอกเบียทีจะตอ้งจ่ายกับ

ดอกเบียทีจะตอ้งเรียกเก็บ ณ วนัสินเดือน และลูกคา้ยินยอมใหบ้ริษัทฯ หกัทอนโดยวิธีปรบัปรุงรายการดอกเบียดังกล่าวจาก

บญัชีมารจิ์นของลูกคา้ เสมือนว่าลกูคา้ไดถ้อนเงินหรือนาํเงินมาเพมิแลว้แต่กรณี 

8.4. ลูกคา้ตกลงว่า หากมีการบงัคบัชาํระหนีจากหลกัประกันหรือทรพัยส์ินแลว้ไดเ้งินไม่พอชาํระหนีกูย้ืมเงิน ลูกคา้ตกลงยินยอมรบั

ผิดชาํระในส่วนทีขาดใหก้บับริษัทฯ พรอ้มดอกเบียจนกว่าจะครบถว้น 

8.5. นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ 19 ของขอ้กาํหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการใหบ้ริการดา้นการเงิน ลกูคา้ตกลงยินยอมให้

บริษัทฯ ทาํการเปิดเผยหรือตรวจสอบขอ้มูลเกียวกับลกูคา้และการซอืขายหลกัทรพัยข์องลกูคา้กับบริษัท ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ 

จาํกดั (National Credit Bureau) 

8.6. ลกูคา้ตกลงรบัทราบว่า การผ่อนผนัการปฏบิตัิตามขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการกูย้ืมเงินเพอืซือหลกัทรพัย ์(Credit Balance) 

หรือการละเวน้การใชส้ิทธิตามขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการกูย้ืมเงินเพือซือหลกัทรพัย ์(Credit Balance) นี โดยบริษัทฯ ใน

คราวใด ใหถ้ือว่าการผ่อนผนัหรือการละเวน้ดงักล่าวเป็นการผ่อนผนัหรือการละเวน้เฉพาะคราวนนัเท่านนั 
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รายงานการเปิดเผยความเสยีง 

รายงานฉบบันีจัดเตรียมขึนเพือช่วยใหท้่านมีความเขา้ใจถึงความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการทาํธุรกรรมซือขายหลกัทรพัย ์(รวมถึง 

การขายหลกัทรพัยโ์ดยไม่มีหลกัทรพัยใ์นครอบครอง) และท่านควรเขา้ใจในภาระภาษีทีเกิดขึนจากการเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าวครบถว้นดีแลว้ 

ทงันี ในกรณีทีท่านมีขอ้สงสยัประการใด ท่านควรปรึกษาทีปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษี เกียวกับการทาํธุรกรรมซือขายหลักทรพัย์

ดงักล่าว 

โดยการเขา้ทาํขอ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทน/

นายหนา้ซือขายหลกัทรพัยด์ว้ยเงินสด ถือว่าลูกคา้ไดร้บัทราบและเขา้ใจในขอ้ความทีปรากฏในรายงานฉบบันี ก่อนทีจะเริมทาํการซือขาย

หลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ แหล่งกลางซอืขายหลกัทรพัยอื์นใด 

ในการซือขายหลกัทรพัยอ์าจมีความเสียงสูง เนืองจากความผันผวนของตลาดหลกัทรพัย ์และความเสียงในเรืองของการขาดทุนก็

เป็นสิงทีเป็นสาระสาํคัญ ทาํนองเดียวกับราคาของหลกัทรพัยซ์ึงมีความผันผวน และอาจทาํใหร้าคาหลกัทรพัยต์ัวใดตัวหนึงไม่มีมูลค่าเลย 

ดงันนั ท่านจึงตอ้งพรอ้มทีจะรบัความเสียงนี  นอกจากนี ท่านควรเขา้ทาํรายการซือขายต่อเมือท่านไดเ้ขา้ใจถึงลกัษณะและขอบเขตของสิทธิ 

ภาระผกูพนั และความเสียงทเีกยีวขอ้งอย่างครบถว้นเสียก่อน ยกตวัอย่างเชน่ ในกรณีของใบสาํคญัแสดงสิทธิอนพุนัธซ์งึท่านไม่สามารถทจีะใช้

สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพันธไ์ดห้ลงัวนัทีหมดอายุ  นอกจากนี ท่านควรตอ้งพิจารณาดว้ยว่ารายการซือขายนนัๆ เหมาะสมกับท่าน

หรือไม่อย่างไร  โดยพิจารณาจากวตัถุประสงคก์ารลงทุนและสถานะทางการเงินของท่านเอง รวมทงั ควรปรึกษาทีปรึกษาทางกฎหมายธุรกิจ 

และภาษีของท่านก่อนทาํธุรกรรมซอืขายหลกัทรพัยใ์ดๆ อีกทงัท่านไดร้บัทราบถึงลกัษณะความเสียงต่างๆ อนัอาจเกิดไดจ้ากการขายหลกัทรพัย์

โดยไม่มีหลกัทรพัยใ์นครอบครอง เช่น ความผันผวนขึนลงของดชันีตลาดหลกัทรพัย ์ความผันผวนของมูลค่าหลกัทรพัย ์ความเสียงอนัอาจเกิด

จากการเปลยีนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศทเีกยีวขอ้งต่างๆ กบัธุรกรรมการกูย้ืมเงินเพอืซอืหลกัทรพัย ์(Credit Balance) นี 

สาํหรบับคุคลต่างดา้วทีถือหุน้ทกีาํหนดใหค้นไทยเป็นผูถ้ือและคนไทยทีถือหุน้ทกีาํหนดใหบ้คุคลต่างดา้วเป็นผูถ้ือนนั บคุคลดงักล่าว

อาจไม่มีสิทธิในการลงทะเบียนเป็นผูถ้ือกรรมสิทธิในหุน้ดงักล่าวในนามของตนได ้ทงันี ขึนอยู่กับสดัส่วนการถือกรรมสิทธิของบุคคลต่างดา้ว

ของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยน์นัๆ และในกรณีทหีุน้นนัไม่ไดล้งทะเบียนในชือของบุคคลดงักล่าว บคุคลดงักล่าวก็จะไม่มสีิทธิไดร้บัประโยชนใ์ดๆ 

จากผูอ้อกหลกัทรพัยน์นั อนัไดแ้ก่ เงินปันผล และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เป็นตน้ และสาํหรบับคุคลทกีระทาํการใดๆ เพอืประโยชนข์อง

บคุคลต่างดา้วในการรบัสิทธิดงักล่าวอาจไดร้บัโทษทางอาญา และหากท่านเป็นบคุคลต่างดา้วทีถือหุน้ทกีาํหนดใหค้นไทยเป็นผูถ้ือ หรือเป็นคน

ไทยทีถือหุน้ทีกาํหนดใหบ้คุคลต่างดา้วเป็นผูถ้ือ ท่านตอ้งยอมรบัถึงบรรดาความเสียงทงัหมดทีอาจเกิดขึนจากการถือครองหุน้ดงักล่าว อีกทงั

ตอ้งยอมรบัดว้ยว่า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทหลกัทรพัยห์ยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกัด  ไม่สามารถช่วยเหลือท่านไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ เพือให้

ท่านไดม้าซงึสิทธิใดๆ ในหุน้ดงักล่าวจากผูอ้อกหลกัทรพัย ์

นอกจากนี บรรดาทรพัยส์ินและมูลค่าของทรพัยส์ินในบัญชีของท่านนันจะไม่ไดร้บัความคุ้มครองตามกฎหมายว่าดว้ยสถาบัน

คุม้ครองเงินฝากหรืออยู่ภายใตก้ารคุม้ครองจากหน่วยงานรฐับาลอนืใด หรือการประกนัภยัใดๆ 

สาํหรบัผูถ้ือบญัชมีารจิ์น (ระบบเครดติบาลานซ)์ นอกเหนือจากความเสียงขา้งตน้  ท่านไดร้บัแจง้และรบัทราบถึงเรืองดงัต่อไปน ี

 การกูย้ืมเงนิเพือการลงทนุ ถือไดว้่าเป็นการดาํเนินการอย่างหนึงเพือเพิมผลทางการเงนิ วิธีการทีจะทาํใหไ้ดร้บักาํไรจาก

การเพิมผลทางการเงินนนั ผลตอบแทนทีไดร้บัจากการลงทุนดงักล่าวจะตอ้งสูงกว่าตน้ทุนของเงินทีกูย้ืมมา นอกจากนี 

กลวิธีในการเพิมผลทางการเงินก็อาจทาํใหเ้กิดผลกาํไรหรือขาดทนุในการลงทุนก็ได ้ทงันี หากตอ้งการผลตอบแทนทาง

การเงินสงูมากเท่าใด ความเป็นไปไดท้จีะเกิดผลกาํไรหรือผลขาดทนุก็จะยิงเพมิมากขึนเท่านนั 

 มลูค่าของหลกัทรพัยท์ีวางเป็นหลกัประกนั จะถกูทาํการปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจบุนัตามราคาปิดของหลกัทรพัยน์ันๆ ซงึการ

ปรบัปรุงมลูค่าหลกัทรพัยด์งักล่าวอาจจะส่งผลใหอ้าํนาจซอืของท่านเพิมขนึหรือลดลงได ้

รายงานฉบบัน ีมิไดจ้ดัทาํขนึโดยมีวตัถปุระสงคเ์พอืเปิดเผยบรรดาความเสียงและแง่มุมทีเป็นสาระสาํคญัทงัหมดทีเกียวขอ้งกับการ

ทาํธุรกรรมซือขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยห์รือแหล่งกลางซือขายหลกัทรพัยอื์นใด 
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-ข้อกําหนดเพมิเติมฉบับนีจะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมือลกูค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนีเท่านัน- 

 

ข้อกาํหนดเพมิเติมเกียวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์

1. ข้อความเบีองต้น 

1.1 ขอ้กาํหนดเพิมเติมนีทาํขึนเพือกาํหนดเงือนไข สิทธิ หนา้ที ขอ้รบัรอง ขอ้ปฏิบัติต่างๆ ทีเป็นการเฉพาะทีเกียวกับการยืมและ

ใหย้ืมหลกัทรพัย ์

1.2 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพยฉ์บับนี จะใช้บังคับระหวา่งบริษัทฯ และลูกค้าทันที เมือ (ก) 

ลูกค้าลงนามในหนังสือแจ้งความประสงคเ์พิมเติมเกียวกับการสมัครใช้บริการการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย ์และ

จัดส่งหนังสือดังกล่าวมายังบริษัทฯ ตามวิธีทบีริษัทฯ กําหนด และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกคา้ไม่ว่า

จะในรูปแบบทเีป็นลายลักษณอ์ักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามตามเงือนไขในข้อกาํหนด

และเงอืนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ทเีกียวขอ้ง 

 ทังนี บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา

ธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอืนใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ 

โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกรอ้งให้บรษัิทฯ รบัผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการใหบ้ริการของบริษัทฯ 

เว้นแต่กรณีทีเกิดขึนโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของ

บริษัทฯ โดยบริษทัฯ จะรบัผิดชอบเพียงเท่าทคีวามเสียหายทเีกิดขึนจริง 

1.3 ขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยน์ี ซงึต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกาํหนดเพมิเติมเกียวกับการยืมและให้ยืม

หลักทรัพย”์ รวมถึงเอกสารอืนใดทีเกียวขอ้ง เป็นส่วนหนึงของเอกสารธุรกรรม ตามทีไดน้ิยามไวใ้นขอ้กาํหนดและเงือนไข

เกียวกับการใหบ้ริการดา้นการเงินทีลูกคา้ไดต้กลงทาํกับบริษัทฯ (“ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้าน

การเงิน”) 

1. 4 ผูใ้หย้ืมตกลงจะใหย้ืมหลกัทรพัย ์(“หลกัทรัพยท์ใีห้ยืม”) แก่ผูย้ืมเป็นคราวๆ เมือไดร้บัหลกัประกนัซงึผูย้ืมจะมอบใหไ้วแ้ละผูย้ืม

มีหนา้ทีตอ้งส่งมอบหลกัทรพัยเ์ทียบเท่าใหแ้ก่ผูใ้หย้ืมตามขอ้กาํหนดและเงือนไขของขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและ

ใหย้ืมหลกัทรพัยน์ี 

1.5 ธุรกรรมการใหย้ืมและยืมหลกัทรพัยใ์ดๆ และทงัปวงระหว่างคู่สญัญา (โดยจะเรียกแยกแต่ละรายการและเรียกรวมกันหลาย

รายการว่า “การให้ยืมหลักทรัพย”์) นัน ใหอ้ยู่ภายไดบ้ังคับของขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยน์ี 

ตามทีอาจมีการเพิมเติม แก้ไข หรือปรับปรุง โดยคู่สัญญาในหนังสือยืนยันธุรกรรม หลักประกันทังหลายทีใด้วางไว้ตาม

ขอ้กาํหนดเพมิเติมเกียวกบัการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยน์ี ใหถ้ือเป็นหลกัประกนัสาํหรบัสิทธิเรียกรอ้งใดๆ ทงัปวงในปัจจบุนัหรือ

ในอนาคตเกียวกบัการใหย้ืมหลกัทรพัย ์

2. คาํจาํกัดความ 

2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน คาํดังต่อไปนีให้มี

ความหมายตามทไีดน้ิยามไวด้งัต่อไปนี 

(ก) “กฎระเบียบ” หมายถึง พระราชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบซึงใชบ้งัคบักบัการใหย้ืมและการ

ยืมหลกัทรพัย ์ตามทีอาจมีการแกไ้ขเพิมเติมต่อไป รวมตลอดถึงพระราชกาํหนดซงึออกตามประมวลรษัฎากรว่าดว้ย

การลดอัตราและยกเวน้รษัฎากร (ฉบับที 331) พ.ศ. 2541 รวมทงักฎหมาย ประกาศ และระเบียบอืนๆ ว่าดว้ยภาษี

อากร ตามทอีาจมกีารแกไ้ขเพมิเติมต่อไป 

(ข) “ผู้ประกอบการ” หมายถึง นิติบุคคลใดทีใดร้ะบุไวใ้นขอ้ 2(3) ประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยท์ี กธ. 8/2551 ลงวนัที 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และทอีาจมกีารแกไ้ขเพมิเติมต่อไป 

(ค) “หลักทรัพย์ทีให้ยืม” หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามทีได้นิยามหรือกําหนดไว้ให้เป็นหลักทรัพย์ตาม

พระราชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์ ซงึเป็นหลกัทรพัยท์ีศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยท์าํหนา้ทีเป็นนายทะเบียน หรือหลกัทรพัยอื์นๆ 

ทีไดร้บัอนุญาตใหท้าํการยืมหรือใหย้ืมไดต้ามกฎระเบียบ โดยคู่สัญญาจะตกลงกันกาํหนดหลักทรพัยท์ีใหย้ืมแต่ละ

รายการไวใ้นเอกสารยืนยนัรายการสาํหรบัหลกัทรพัยท์ใีหย้ืมแต่ละรายการ ทงัน ีการใหย้ืมหลกัทรพัยอ์าจจดัทาํขึนเพือ

วตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี 

(1) เพอืใหผู้ย้ืมหรือบคุคลอนืใดสามารถปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดการส่งมอบภายไดธุ้รกรรมการขายได ้
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(2) เพอืใหผู้ย้ืมหรือบคุคลอนืใดสามารถคืนหลกัทรพัยภ์ายใตธุ้รกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัยก์่อนหนา้นนัได ้หรือ 

(3) เพอืใหผู้ย้ืมสามารถจะปฏิบตัิตามวตัถปุระสงคใ์ดๆ ตามทกีฎระเบียบพึงอนญุาตใหท้าํได ้

3. ธุรกรรมทจีัดทาํในฐานะตัวแทน 

3.1 ภายใตบ้งัคบัของบทบญัญัติในขอ้นี ผูใ้หย้ืมอาจจะทาํการใหย้ืมหลกัทรพัยใ์นฐานะทีเป็นตวัแทน (ซึงเรียกว่า “ตัวแทน”) ของ

บุคคลภายนอก (ซงึจะเรียกว่า “ตัวการ”) ทงันี ไม่ว่าตนจะมีฐานะเป็นผูเ้ก็บรกัษาทรพัยห์รือผูจ้ัดการลงทุนหรืออืนๆ ดว้ยก็ได ้

(การใหย้ืมทีไดท้าํขึนดงักล่าวจะอา้งถึงในขอ้นวี่า “ธุรกรรมการเป็นตัวแทน”) 

3.2 ผูใ้หย้ืมอาจจะเขา้ทาํธุรกรรมการเป็นตวัแทนไดเ้ฉพาะในกรณีต่อไปนเีท่านนั 

(1) เมอืมกีารระบวุ่าเป็นธุรกรรมการเป็นตวัแทนในขณะเขา้ทาํรายการนนั 

(2) ผูใ้หย้ืมทาํการใหย้ืมดงักล่าวแทนตวัการรายเดียว โดยไดเ้ปิดเผยตวัการนนัต่อผูย้ืมแลว้ (ไม่ว่าโดยการระบชืุอหรือการ

อา้งองิถึงรหสัหรือเครอืงหมายบ่งชีตามทคีู่สญัญาไดต้กลงกนัใหน้าํมาใชใ้นการอา้งองิถึงตวัการ ทีไดร้ะบไุวน้นั) ในขณะ

ทีตนทาํการใหย้ืมนนั 

(3) ในขณะทีทาํการใหย้ืม ผู้ให้ยืมมีอาํนาจทาํการใหย้ืมและชาํระหนีทังปวงของตัวการนันตามสัญญาทีได้ระบุไวใ้น 

ขอ้ 3.4 (2) ขา้งล่างนี แทนตวัการดงักล่าว 

3.3 ผูใ้หย้ืมตกลงยอมรบัว่าหากตนเขา้ทาํธุรกรรมการเป็นตวัแทน ตนจะแจง้ใหผู้ย้ืมทราบถึงขอ้เท็จจริงในทนัทีทีตนทราบ และจะ

จดัหาขอ้มลูเพิมเติมใหแ้ก่ผูย้ืมเมอืผูย้ืมรอ้งขอตามสมควรเกยีวกบั 

(1) กรณีใดๆ ทถีือเป็นการมหีนีสินลน้พน้ตวัของตวัการทเีกยีวขอ้ง หรือ 

(2) การทาํผิดคาํรบัรองใดๆ ทีไดใ้หไ้วใ้นขอ้ 3.5 ขา้งล่างน ีหรือกรณีหรือเหตกุารณใ์ด อนัยงัผลใหค้าํรบัรองใดๆ ดงักล่าวนนั

ไม่เป็นความจริง หากมีการใหค้าํรบัรองซาํโดยอา้งอิงถึงขอ้เท็จจรงิในปัจจบุนั 

3.4 (1)   ธุรกรรมการเป็นตัวแทนแต่ละรายการจะเป็นธุรกรรมระหว่างตัวการทีเกียวขอ้งกับผูย้ืมและไม่มีบุคคลใดนอกจาก

ตวัการทีเกยีวขอ้งกบัผูย้ืมเป็นคู่สญัญาหรือเป็นผูมี้สิทธิหรือภาระหนา้ทีภายใตธุ้รกรรมการเป็นตวัแทนรายการนนั อนงึ 

โดยไม่เป็นการจาํกดัความหมายของขอ้ความก่อนหนา้นี ผูใ้หย้ืมไมจ่าํตอ้งรบัผิดในฐานะตวัการในการปฏิบตัิการชาํระ

หนีภายใตธุ้รกรรมการเป็นตวัแทนรายการใด แต่ทงันีขอ้ความดงักล่าวจะไม่เปลียนแปลงความรบัผิดใดๆ ของผูใ้หย้ืม

ตามบทบญัญัติอนืใดในขอ้น ี

(2) บทบัญญัติแห่งขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและใหย้ืมหลักทรัพยน์ีทังปวงจะนาํมาใชบ้ังคับแยกต่างหากใน

ระหว่างผูย้ืมกบัตวัการแต่ละรายทีตวัแทนไดเ้ขา้ทาํธุรกรรมการเป็นตวัแทนรายการหนึงหรือหลายรายการเพอืตวัการนนั 

เสมือนว่าตัวการดังกล่าวแต่ละรายเป็นคู่สัญญาภายใต้สัญญากับผู้ยืมแยกต่างหาก โดยสัญญานันมีข้อความ

เหมือนกบัขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยน์ีทกุประการ ยกเวน้ขอ้ความในวรรคน ีและเสมือนว่า

ตวัการเป็น ผูใ้หย้ืมภายใตส้ญัญาดงักล่าวดว้ย  

ทงันี โดยมีเงือนไขว่า หากปรากฏกรณีผิดนัดหรือเหตกุารณอ์นัพึงถือเป็นกรณีผิดนดั หากผูย้ืมมีหนังสือบอกกล่าวแลว้ 

ใหผู้ย้ืมมีสิทธิทีจะส่งหนังสือบอกกล่าวต่อตวัการเพือประกาศว่าเกิดกรณีผิดนัดขึนแลว้ในส่วนทีเกียวกับตวัการ หากผู้

ยืมมหีนงัสือบอกกล่าวเชน่นนัแลว้เนืองจากกรณีดงักล่าว ใหถ้ือว่าไดเ้กิดกรณีผิดนดัขึนในส่วนทีเกยีวกบัตวัการ ในขณะ

ทีถือไดว้่ามีการส่งหนงัสือบอกกล่าวเช่นนนั 

(3) บทบัญญัติขา้งตน้นี จะไม่มีผลกระทบต่อการบังคับใชข้อ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและใหย้ืมหลักทรพัยน์ีใน

ระหว่างผูย้มืกบัผูใ้หย้ืมเกียวกบัธุรกรรมใดๆ ทผีูใ้หย้ืมอาจจะทาํขึนเพอืประโยชนข์องตนเองในฐานะตวัการ 

3.5 ผูใ้หย้ืมขอรบัรองต่อผูย้ืมว่า ทกุครงัทตีนเขา้ทาํธุรกรรมใดหรือพยายามเขา้ทาํธุรกรรมใดทีเป็นธุรกรรมการเป็นตวัแทน ตนจะตอ้ง

ไดร้บัมอบอาํนาจโดยชอบใหท้าํการใหย้ืมดงักล่าว รวมทงัชาํระหนีอนัเกิดขึนตามธุรกรรมดงักล่าวแทนบคุคลทตีนระบไุวว้่าเป็น

ตวัการในส่วนของธุรกรรมนนัๆ และชาํระหนทีงัปวงของบุคคลดงักล่าวตามสญัญาทีไดร้ะบไุวใ้นขอ้ 3.4 (2) แทนบคุคลดงักล่าว

ดว้ย 

4. ข้อตกลงการให้ยืมหลักทรัพยแ์ละการยืนยันธุรกรรม 

4.1   หากคู่สญัญาไดบ้รรลุขอ้ตกลงเกยีวกบัขอ้กาํหนดและเงือนไขของธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัยแ์ต่ละรายการแลว้ บริษัทฯ จะส่ง

หนงัสือยืนยนัธุรกรรมใหแ้กคู่่สญัญาฝ่ายตรงขา้มโดยไมช่ักชา้ (“หนังสือยืนยัน”) โดยระบถุึงขอ้กาํหนดและเงอืนไขของธุรกรรม

ดงักล่าว พรอ้มทงัรายละเอยีดของหลกัประกนัทีผูย้ืมจะมอบใหไ้วด้ว้ย 



 
 

ขอ้กําหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงนิ 49/77 

4.2    หากไม่มีคาํคดัคา้นเป็นหนังสือจากผูร้บัหนังสือยืนยนัภายในระยะเวลาทีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดและเงือนไขเพิมเติม เวน้แต่กรณีมี

ขอ้ผิดพลาดทปีรากฏชดัแจง้ใหถ้ือว่าคู่สญัญาทงัหลายผกูพนัตามขอ้กาํหนดและเงอืนไขทีระบไุวใ้นหนงัสือยืนยนัการทาํธุรกรรม

ดงักล่าว   

4.3  ในกรณีทีขอ้ความหรือเงือนไขในขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยฉ์บับนีและในหนังสือยืนยันมีความ

ขดัแยง้กนั คู่สญัญาตกลงใหย้ึดถือขอ้ความหรือเงือนไขในหนงัสือยืนยนัเป็นหลกัในการใชบ้งัคบั  

5. การส่งมอบหลักทรัพยท์ใีห้ยืม 

5. 1 ผูใ้หย้ืมมหีนา้ทีส่งมอบหลกัทรพัยท์ใีหย้ืมและผูย้ืมตกลงจะส่งมอบหลกัประกนัในรูปแบบของหลกัทรพัย ์โดยวิธีต่อไปน ี

(1) กรณีทีเป็นรูปแบบใบหลักทรัพย์ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับว่าจะสลักหลัง หรือดําเนินการเพือให้มีการสลักหลังใบ

หลกัทรพัยข์องหลกัทรพัยท์ีใหย้ืม ในกรณีทีหลกัทรพัยท์ีใหย้ืมหรือหลกัประกันจะตอ้งมีวิธีการโอนนอกเหนือจากการ

สลกัหลงั คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีหนา้ทีจดัทาํและส่งมอบเอกสารทีจาํเป็นทงัหลายตามขอ้กาํหนดของกฎหมายทบีงัคบัใช้

ดงักล่าว หรือ 

(2) กรณีทีเป็นรูปแบบไรใ้บหลักทรัพย ์คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะดาํเนินการให้มีการฝากหลักทรัพย์ทีให้ยืมหรือ

หลักประกันเข้าบัญชีรับฝากทรัพย์ตามข้อตกลงทีมีขึนระหว่างคู่สัญญาทังสองฝ่าย หากหลักทรัพย์ทีให้ยืมหรือ

หลกัประกันไดมี้การฝากไวก้ับศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ แลว้ ผูใ้หย้ืมและผูย้ืมมีหนา้ทีดาํเนินการส่งมอบใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ 

5. 2 โดยขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและใหย้ืมหลักทรพัยน์ี ผูใ้หย้ืมตกลงว่าจะจัดทาํและส่งมอบเอกสารอันจาํเป็นทงัปวง 

พรอ้มทงัจดัทาํคาํสงัอนัจาํเป็นทงัปวงเพือจดัใหส้ิทธิ กรรมสิทธิ และส่วนไดเ้สียทงัหมดในหลกัทรพัยท์ใีหย้ืมโอนเปลียนมือมายงั

ผูย้ืมเมือมีการส่งมอบหลกัทรพัยน์นัตามขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยน์ี โดยปราศจากสิทธิยึดหน่วง 

สิทธิหลกัประกนัและภาระผกูพนัอย่างใดๆ ทงัปวง 

6. หลกัประกัน 

6.1 ผูย้ืมมีหนา้ทีตอ้งจัดหาทรพัยส์ินอนัเป็นทียอมรบัของผูใ้หย้ืม (“หลักประกัน”) มอบใหแ้ก่ผูใ้หย้ืมโดยมีมูลค่า(ตามทีไดน้ิยามไว้

ในในขอ้ .  นี) เท่ากับมูลค่าหลักประกันทีกําหนด เมือมีการส่งมอบหลักทรัพยท์ีใหย้ืม อย่างไรก็ตาม กรณีทีผูใ้หย้ืมเป็น

ผู้ประกอบการ (Market Professional) คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอืนโดยระบุไว้ในหนังสือยืนยันตามทีพึงทาํได้ตาม

กฎระเบียบ ทงันี ผูใ้หย้ืมจะตอ้งใหก้ารยืนยนัและรบัรองไวใ้นหนังสือยืนยนัว่า ตนเป็นผูป้ระกอบการ ผูใ้หย้ืมจะชาํระดอกเบีย

สาํหรบัหลักประกันทีเป็นเงินสดในอัตราทีตกลงกันระหว่างคู่สัญญา“มูลค่าหลักประกันทีกําหนด” จะเท่ากับมูลค่าของ

หลกัทรพัยท์ีใหย้ืมบวกดว้ยมลูค่าส่วนต่างของหลกัประกนัตามทีไดต้กลงกันไว ้(“ส่วนต่าง”) 

6.2 เวน้แต่คู่สญัญาจะไดต้กลงกันไวเ้ป็นอย่างอืนในหนังสือยืนยัน ผูย้ืมตกลงว่าจะส่งมอบหลักประกันใหแ้ก่ผูใ้หย้ืมเมือมีการส่ง

มอบหลกัทรพัยท์ีใหย้ืมและจะตอ้งจดัทาํและส่งมอบเอกสารทจีาํเป็นทงัปวง หรือสงัการต่างๆ เพอืจดัการใหส้ิทธิ กรรมสิทธิ และ 

ส่วนไดเ้สียทงัหมดเหนือหลกัประกันทีเกียวขอ้งนนั โอนเปลียนมือมายงัผูใ้หย้ืมโดยปราศจากสิทธิยึดหน่วง หลักประกันและ

ภาระผกูพนัทงัปวง 

6.3 หลกัประกันจะตอ้งอยู่ในประเภททีไดร้ะบุรายการไวด้งัต่อไปนี ซงึหลกัประกันดงักล่าวอาจจะถูกยึดหรือชาํระคืนไม่ว่าทงัหมด

หรือแต่บางส่วน ตามขอ้กาํหนดและเงอืนไขแห่งขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยน์ีก็ได ้  

(1)    เงินสดเป็นเงนิบาท 

(2)  หนงัสือคาํประกนัทอีอกโดยธนาคารพาณิชยอ์นัเป็นทยีอมรบัของหรือกาํหนดไวโ้ดยผูใ้หย้ืม 

(3)  หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัยใ์หม ่

(4)  หลกัทรพัยอื์นใดตามทีบริษัทจะไดมี้การประกาศกาํหนดเป็นคราวๆ ไป 

6.4   ใหคู้่สัญญาตกลงโดยระบุในหนังสือยืนยนัว่าหลักประกันนันจัดใหไ้วส้าํหรบัการใหย้ืมหลักทรพัยร์ายใด การเปลียนทดแทน

หลกัประกนันนั ย่อมทาํไดต้ามขอ้ 8.6 

6.5 เวน้แต่กฎระเบียบจะกาํหนดไวเ้ป็นประการอนื ใหค้าํนวณมลูค่าหลกัประกนั ดงัน ี

(1) ในกรณีทีหลกัประกนัเป็นเงินสด หนงัสือคาํประกนั หรือแสตนบายเล็ตเตอรอ์อฟเครดิต (Stand-by Letter of Credit) ที

ไดก้าํหนดจาํนวนเงินไวเ้ป็นเงนิบาท มลูค่าหลกัประกนัไดแ้ก่มลูค่าทีตราไว ้และ 

(2) ในกรณีทีหลกัประกันเป็นหลกัทรพัย ์ราคาอา้งอิงไดแ้ก่ราคาปิดของหลกัทรพัยด์งักล่าวตามทีไดร้ายงานไวโ้ดยตลาด
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รอง (Secondary Market) สาํหรบัหลกัทรพัยด์งักล่าว ในวนัทาํการก่อนหนา้วนัคาํนวณมูลค่าทีเกียวขอ้ง หรือหากไม่

ปรากฏราคาปิดดงักล่าว ใหใ้ชร้าคาอา้งองิตามกฎระเบียบ 

6.6 คาํว่า “มูลค่า” ทีกล่าวถึงในข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นีในส่วนทีเกียวกับหลักทรัพย์หรือ

หลกัประกนัใดๆ หมายถึง ราคาหรอืมลูค่าอา้งองิของหลกัทรพัยห์รือหลกัประกนัดงักล่าว ซงึไดก้าํหนดขึนตามความในวรรคก่อน

หนา้นี 

7. การปรับมูลค่าหลักประกัน 

7. 1 หากมูลค่ารวมของหลกัประกันสาํหรบัการยืมหลกัทรพัยท์ียงัไม่ไดค้ืนทงัหมดในวนัเดียวกันนันมีมูลค่ารวมนอ้ยกว่ามูลค่ารวม

ของมูลค่าหลักประกันทีกําหนด ณ เวลาสินสุดวันทาํการวันใดๆ และเมือได้รับการรอ้งขอจากผู้ให้ยืม ผู้ยืมจะต้องจัดหา

หลกัประกนัเพิมเติมแก่ผูใ้หย้ืมเป็นจาํนวนเงินและตามประเภททผีูใ้หย้ืมกาํหนดขึนตามสมควร เพอืเพิมเติมมลูค่าหลกัประกันที

ขาดไปใหค้รบมูลค่าหลักประกันทีกาํหนด หากผู้ยืมจะตอ้งโอนหลักประกันเพิมเติมนอกเหนือจากเงินสด ผู้ยืมมีสิทธิตาม

ดลุพินิจของตนทีจะส่งมอบเงินสดในจาํนวนทีเท่ากบัมลูค่าหลกัประกนัทีเพมิขนึตามทผีูใ้หย้ืมกาํหนดภายใตบ้งัคบัของวรรคนี 

7.2    หากมูลค่ารวมของหลกัประกันสาํหรบัการยืมหลกัทรพัยท์ียงัไม่ไดค้ืนทงัหมดในวนัเดียวกันนนัมีจาํนวนเกินกว่ามูลค่ารวมของ

มูลค่าของหลักประกันทีกาํหนด ณ เวลาสินสุดวันทาํการวันใดๆ และเมือไดร้บัการรอ้งขอจากผูย้ืม ผูใ้หย้ืมจะตอ้งชาํระคืน

หลกัประกันเงินสดดงักล่าวหรือส่งมอบแก่ผูย้ืมซึงหลกัประกันทีเทียบเท่าตามทีผูย้ืมกาํหนดขึนตามสมควร เพือลดจาํนวนมูล

ค่าทเีกินใหน้อ้ยลง 

7.3    หากคู่สญัญาทงัสองฝ่ายต่างมีหนา้ททีีจะตอ้งส่งมอบหลกัประกนัเพิมเติมหรือส่งมอบคืนหลกัประกนัทีเทียบเท่าใหแ้ก่กนั มลูค่า

ของหลกัประกนัเพมิเติมหรือหลกัประกนัทีเทียบเท่าซงึจะตอ้งส่งมอบหรือส่งมอบคืนโดยคู่สญัญาแต่ละฝ่ายนนั จะตอ้งถกูนาํมา

หกักลบกนัก่อนเพอืหาส่วนต่างทคีู่สญัญาฝ่ายหนึงมอียู่เกินกว่าคู่สญัญาอีกฝ่ายหนงึและเป็นจาํนวนทเีกินกว่าจาํนวนทคีูส่ญัญา

ทงัสองฝ่ายตกลงไม่เรียกใหว้างหรือคืนหลกัประกัน (“ความเสียงสุทธิ”) ตามทีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดและเงือนไขเพิมเติมและ

คู่สัญญาฝ่ายทีมีส่วนต่างเกินกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงนันจะตอ้งส่งมอบหลักประกันเพิมเติมหรือส่งมอบคืนหลักประกันที

เทียบเท่าใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงเป็นจาํนวนเท่ากบัความเสียงสทุธิเท่านนั 

8.  การส่งมอบหลักทรัพยท์เีทยีบเทา่หรือหลักประกันทเีทยีบเทา่ 

8.1 คาํว่า “เทียบเท่า” ใหห้มายถึง หลักทรพัยท์ีไดอ้อกใหโ้ดยผูอ้อกหลักทรพัยร์ายเดียวกันและอยู่ในประเภท มีมูลค่าทีตราไว ้

ลกัษณะ และจาํนวนเช่นเดียวกับหลกัทรพัยท์ีใหย้ืม หรือหลกัทรพัยท์ีเป็นหลกัประกัน แลว้แต่กรณี หากหลกัทรพัยด์ังกล่าวถกู

แปลงสภาพ แบ่งแยก รวม ไถ่ถอน ถูกเสนอซือตามคาํเสนอซือหลกัทรพัยใ์นการครอบงาํกิจการ ถูกเปลียนแปลงมูลค่าทตีราไว ้

มีการออกหลกัทรพัยปั์นผล มีการใหส้ิทธิผูถ้ือหลกัทรพัยจ์องซือหลกัทรพัย ์มีการควบบริษัท หรือการรวมกิจการในรูปแบบอืน 

ห่รือกรณีอนืใดทมีีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักรณีทีใดร้ะบไุวข้า้งตน้ และคู่สญัญาฝ่ายตรงขา้มพึงมีสิทธิทีจะเขา้รว่มในกิจกรรมหรือ

การเปลียนแปลงใดๆ ดงักล่าวไดห้ากตนยงัคงถือครองหลกัทรพัยอ์ยู่ ใหค้าํว่า “เทียบเท่า” มีความหมายดงัต่อไปนี 

(1) ในกรณีทีมีการแปลงสภาพ การแบ่งแยก หรือการรวม หรือการเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไวไ้ดแ้ก่ หลกัทรพัยท์ีเป็นผล

จากการแปลงสภาพ แบ่งแยก หรือรวมหลกัทรพัยท์ีใหย้ืม ทงัน ีภายใตเ้งอืนไขทีว่าไดมี้การบอกกล่าวตามขอ้ 11.2 แลว้ 

ในกรณีทีการแปลงสภาพ การแบ่งแยก หรอืการรวมหลกัทรพัยด์งักล่าวนนัจดัทาํขึนโดยสมคัรใจ 

(2) ในกรณีของการไถ่ถอน ไดแ้ก่ จาํนวนเงนิเท่ากบัจาํนวนเงินทไีดจ้ากการไถ่ถอนนนั ทงัน ีหากการไถ่ถอนดงักล่าวเป็นการ

ไถ่ถอนก่อนกาํหนดเมือมคีาํขอใหไ้ถ่ถอนดงักล่าว จะตอ้งมีการบอกกล่าวตามขอ้ 11.2 ดว้ย 

(3) ในกรณีทีมีการเสนอซือหลักทรัพย์ในการครอบงาํกิจการ ไดแ้ก่ จาํนวนเงินหรือหลักทรพัยท์ีเป็นค่าตอบแทน หรือ

ค่าตอบแทนอย่างอนืทีเป็นทางเลือก ตามทีคู่สญัญาซงึเป็นผูใ้หย้ืมหรือผูย้ืมจะไดบ้อกกล่าวไวต้ามขอ้ 11.2 

(4) ในกรณีทีมีการออกหุน้ทนุ จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ หรือหุน้โบนสั ไดแ้ก่ หลกัทรพัยท์ีใหย้ืมพรอ้มทงัหลกัทรพัย ์ทีจดัสรรให้

โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ หรือหุน้โบนสั สาํหรบัหลกัทรพัยท์ใีหย้ืมนนั 

(5) ในกรณีการใหส้ิทธิผูถ้ือหลกัทรพัยจ์องซอืหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ หลกัทรพัยท์ใีหย้ืมพรอ้มดว้ยหลกัทรพัยท์ีไดจ้ดัสรรใหส้าํหรบั

หลกัทรพัยท์ีใหย้ืมนนั ทงันี เมือไดมี้การบอกกล่าวตามขอ้ 11.1 และผูใ้หย้ืมหรือผูย้ืม (แลว้แต่กรณี) ไดช้าํระเงินใหแ้ก่

บคุคลภายนอกเป็นจาํนวนใดๆ ทงัปวงซงึจะตอ้งชาํระใหส้าํหรบัหลกัทรพัยด์งักล่าวแลว้ 

(6) ในกรณีของการควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอืน ได้แก่ หลักทรัพย์และ/หรือเงินสดทีได้รับมาสาํหรับ

หลกัทรพัยท์ีใหย้ืมอนัเป็นผลของการควบบริษัทหรือรวมกิจการดงักล่าว ทงันี ในกรณีทีการไดส้ิทธิในหลกัทรพัยแ์ละ
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หรือเงินสดดงักล่าวนนัเป็นกรณีสมคัรใจ จะตอ้งมีการบอกกล่าวตามขอ้ 11.2 ดว้ย 

(7) ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ทีมีลักษณะคลา้ยคลึงกับกรณีต่างๆ ข้างต้น ได้แก่ หลักทรัพย์ทีให้ยืมพร้อมกับเงินหรือ

หลักทรัพย์เทียบเท่ากับหลักทรพัย์ทีผูใ้หย้ืมพึงได้รับเกียวกับหลักทรพัย์ทีให้ยืม อันเป็นผลจากการเกิดเหตุการณ์

ดังกล่าว หากผูใ้หย้ืมยังคงถือหลักทรพัยด์ังกล่าวอยู่หรือหมายเฉพาะเงินหรือหลักทรพัยเ์ทียบเท่าดังกล่าวทีแทนที

หลกัทรพัยท์ีใหย้ืม 

8.2  หากเหตกุารณต์่างๆ ตามทไีดร้ะบไุวใ้นวรรคแรกของขอ้นยีงัผลใหห้ลกัทรพัยใ์ดๆ ทีใหย้ืมไวภ้ายใตธุ้รกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัย์

รายการใดถูกแทนทีทงัหมดดว้ยเงินสดแลว้ ใหธุ้รกรรมการใหย้ืมสาํหรบัหลกัทรพัยด์งักล่าวนันสินสุดลง และใหผู้ย้ืมชาํระเงิน

จาํนวนดงักล่าวแก่ผูใ้หย้ืมภายในวนัทาํการใดทีคู่สญัญาตกลงกันไว ้หลงัจากวนัทีไดก้าํหนดไวส้าํหรบัการชาํระเงินโดยผูอ้อก

หลกัทรพัยด์งักล่าวนนั หากเหตกุารณด์งักล่าวยงัผลใหห้ลกัทรพัยใ์ดๆ ทเีป็นหลกัประกนัถกูแทนทีดว้ยเงินสด ผูใ้หย้ืมอาจยึดถือ

เงินจาํนวนดงักล่าวไวเ้ป็นหลกัประกนัแทนทหีลกัทรพัยท์ีถกูทดแทนนนัก็ได ้

8.3  ภายใตบ้งัคบัแห่งขอ้ 8.2 ผูย้ืมตกลงจะส่งมอบหลกัทรพัยเ์ทียบเท่าตามขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยน์ี 

และตามขอ้กาํหนดของหนงัสือยนัยนัหรือเมอืผูใ้หย้ืมเรยีกใหด้าํเนินการหากกฎระเบียบยอมใหท้าํได ้อนึง ผูย้ืมตกลงจะส่งมอบ

หลกัทรพัยเ์ทียบเท่าภายใตธุ้รกรรมการใหย้ืมใดๆ เพือมิใหธุ้รกรรมการใหย้ืมดังกล่าวคงคา้งอยู่เป็นเวลาเกินกว่าระยะเวลาที

กฎระเบียบจะพงึอนุญาต ทงัน ีโดยมิตอ้งคาํนึงถึงขอ้กาํหนดการส่งมอบทีกล่าวมาขา้งตน้ ในการส่งมอบหลกัทรพัยเ์ทียบเท่า ผู้

ยืมจะตอ้งจัดทาํและส่งมอบเอกสารอนัจาํเป็นทงัปวงพรอ้มทงัออกคาํสงัต่างๆ เพือจัดการใหมี้การโอนสิทธิ กรรมสิทธิ ส่วนได้

เสียทงัหมดในหลกัทรพัยเ์ทียบเท่านนัเปลียนมือไปยงัผูใ้หย้ืมโดยปราศจากสิทธิยึดหน่วง สิทธิหลกัประกนั และภาระผกูพนัใดๆ 

ทงัสิน 

8.4 ภายใตบ้งัคบัแห่งขอ้ 12 และขอ้กาํหนดต่างๆ ในหนังสือยืนยนั ผูใ้หย้ืมอาจจะเรียกรอ้งใหมี้การส่งมอบหลกัทรพัยเ์ทียบเท่าใดๆ 

และทงัปวงในเวลาใดก็ใด ้โดยจัดส่งหนงัสือบอกกล่าวแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในวนัทาํการวนัใดวนัหนึง โดยระบุถึงวนัทีประสงค์

ใหส้่งมอบ ซงึวนัดงักล่าวจะตอ้งไม่เรว็กว่ากาํหนดเวลาส่งมอบมาตรฐานสาํหรบัหลกัทรพัยป์ระเภทนนัๆ และผูย้ืมจะตอ้งส่งมอบ

หลกัทรพัยเ์ทียบเท่าดงักล่าวก่อนวนัสินสดุของระยะเวลาทไีดร้ะบไุวใ้นหนงัสือบอกกล่าวนนั 

8.5 ผูใ้หย้ืมตกลงจะส่งมอบหลกัทรพัยเ์ทียบเท่าตามขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยน์ี และตามขอ้กาํหนด

อนืๆ ทรีะบไุวใ้นหนงัสือยืนยนั 

8.6 ผูย้ืมอาจจะเรียกใหช้าํระคืนหลกัประกันทีเป็นเงินสด หรือเรียกใหส้่งมอบหลกัประกันเทียบเท่าไดเ้ป็นคราวๆ ไป ก่อนทีจะถึงวนั

อันพึงจะตอ้งชาํระคืนหรือส่งมอบหลักประกันเทียบเท่านัน ทงันี ในขณะทีทาํการชาํระคืนเงินหรือส่งมอบหลักประกัน ผูย้ืม

จะตอ้งส่งมอบหลกัประกนัอนืทดแทนทเีป็นทียอมรบัของผูใ้หย้ืม 

อนงึ คู่สญัญาตกลงกนัอกีว่า 

(1) ในกรณีทีมีการส่งมอบหลักประกันอืนๆ (นอกจากหลักประกันทีเป็นเงินสด) ทีอาจก่อให้เกิดเงินได้ใดๆ ผู้ยืมอาจ

เรียกรอ้งใหมี้การส่งมอบหลกัประกนัเทียบเท่าภายในเวลาอนัควร เพอืทาํใหมี้การส่งมอบหลกัประกนัเทียบเท่าดงักล่าว

ก่อนถึงวันทีกาํหนดสิทธิในการไดร้บัเงินไดด้งักล่าว ในเวลาเดียวกันกับเวลาทีทาํการส่งมอบดงักล่าว ผูย้ืมดังกล่าว

จะตอ้งส่งมอบหลกัประกนัทดแทนซงึเป็นทยีอมรบัของผูใ้หย้ืมและ 

(2) ในกรณีทีไม่มีการส่งมอบหลกัประกันเทียบเท่าตามขอ้ 8.6 (1) ขา้งตน้ ผูใ้หย้ืมจะตอ้งชาํระเงินใหแ้ก่ผูย้ืมเป็นจาํนวน

เทา่กบัเงินไดจ้าํนวนดงักล่าว ภายในวนัทีไดก้าํหนดไวส้าํหรบัการชาํระเงนิไดเ้ช่นนนัโดยผูอ้อกหลกัทรพัยด์งักล่าวนนั 

8.7 ภายใตบ้ังคับแห่งขอ้ 12 และขอ้กาํหนดอืนๆ ของหนังสือยืนยัน ผูย้ืมอาจจะบอกเลิกธุรกรรมการยืมหลักทรัพยร์ายการใด

รายการหนึง ณ เวลาใดเวลาหนึงก็ไดแ้ละส่งมอบหลักทรพัยเ์ทียบเท่าใหแ้ก่ผูใ้หย้ืม และผูใ้หย้ืมจะตอ้งยอมรบัการส่งมอบ

หลักทรพัยเ์ทียบเท่าและชาํระคืนหลักประกันทีเป็นเงินสดในเวลาเดียวกับการยอมรบัการส่งมอบ หรือส่งมอบหลักประกัน

เทียบเท่าใหแ้ก่ผูย้ืม แต่ทงัน ีผูย้ืมจะตอ้งมีหนงัสือบอกกล่าวแจง้ใหผู้ใ้หย้ืมทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 (หนึง) วนัทาํการ 

8.8 ในกรณีทีผูย้ืมไม่ส่งมอบหลกัทรพัยเ์ทียบเท่าภายในวนัทีกาํหนดใหมี้การส่งมอบดงักล่าวแลว้ หลงัจากทีไดบ้อกกล่าวใหท้ราบ

ล่วงหนา้ และเมือครบกาํหนดระยะเวลาผ่อนผันซงึจะไม่นอ้ยไปกว่าระยะเวลาส่งมอบมาตรฐานสาํหรบัหลกัทรพัยเ์ทียบเท่านนั

แลว้ ผูใ้หย้ืมอาจจะซือหลกัทรพัยเ์ทียบเท่าในจาํนวนเดียวกันนันในวนัเปิดซือขายหลกัทรพัยว์ันแรกถัดจากวนัทีครบกาํหนด

ระยะเวลาผ่อนผัน ตามทีไดร้ะบุไวใ้นหนังสือบอกกล่าวก็ได ้และผูย้ืมจะตอ้งรบัผิดชอบชาํระเงินคืนแก่ผูใ้หย้ืมเพือชดเชยค่า

ตน้ทนุและค่าใชจ่้ายทงัปวงทีเกิดขึนแก่ผูใ้หยื้มเนอืงจากการซอืดงักล่าวภายในระยะเวลาทผีูใ้หย้ืมแจง้ใหท้ราบดงักล่าวดว้ย 
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8.9 ผูใ้หย้ืมจะตอ้งชาํระดอกเบียในหลกัประกนัทเีป็นเงินสดใหแ้ก่ผูย้ืมในอตัราทไีดร้ะบุไวใ้นหนงัสือยืนยนัหรืออตัราตามทีคู่สญัญา

อาจจะตกลงกันเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นครงัคราวไป ดอกเบียจะคิดคาํนวณนับจากและรวมถึงวนัทผีูใ้หย้ืมไดร้บัหลกัประกนั

เป็นเงินสดดงักล่าว และจนกว่า (แต่ไม่รวมถึง) วันทีไดมี้การชาํระคืนหลักประกันทีเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูย้ืม และคาํนวณตาม

จาํนวนวนัทผี่านพน้ไปจริง 

 

9. ค่าธรรมเนียม 

9. 1 ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ (“ค่าธรรมเนียม”)  ให้ค ํานวณในอัตราทีได้ระบุไว้ในหนังสือยืนยัน โดยคิดคํานวณ

ค่าธรรมเนียมเป็นรายวนัจากมลูค่าของหลกัทรพัยท์ใีหย้ืมต่อวนั โดยถือว่าปีหนงึม ี365 (สามรอ้ยหกสิบหา้) วนั และตามจาํนวน

วนัทีผ่านพน้ไปจริง โดยใหน้บัรวมวนัทผีูใ้หย้ืมส่งมอบหลกัทรพัยท์ใีหย้ืมดว้ย แต่ไม่รวมถึงวนัทีผูย้ืมส่งมอบหลกัทรพัยเ์ทียบเท่า   

9. 2 เวน้แต่คู่สญัญาจะไดต้กลงกนัไวเ้ป็นอย่างอนืตามทใีดร้ะบไุวใ้นหนงัสือยืนยนั ใหผู้ใ้หย้ืมคาํนวณค่าธรรมเนียม ณ วนัเริมตน้ของ

เดือนแต่ละเดือนสาํหรบัเดือนตามปฏิทินก่อนหนา้นนั ผูย้ืมจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมไมช่า้กว่าวนัทาํการซงึเป็นวนัครบรอบหนึง

สปัดาหห์ลงัจากวนัทาํการวนัสดุทา้ยของเดือนปฏิทินทเีกยีวขอ้งกบัการชาํระเงินจาํนวนดงักล่าว ทงันเีวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงไว้

เป็นประการอนืในหนงัสือยืนยนั 

10.  การชดเชยสิทธิประโยชน ์ 

10.1 ในช่วงระยะเวลาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และยังไม่ได้มีการส่งคืนหลักทรัพย์ทีให้ยืมหรือหลักประกันนัน หากผู้ออก

หลกัทรพัยท์ใีหย้ืมหรือหลกัประกันมีการใหส้ิทธิประโยชนต์่างๆ เช่น เงินปันผลหรือดอกเบีย เป็นตน้ แก่ผูย้ืมหรือผูใ้หย้ืมทเีป็นผู้

ถือหลกัทรพัยท์ใีหย้ืมหรือหลกัประกันหรือตราสารทีเป็นหลกัประกนั และเป็นสิทธิประโยชนท์คีู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงพึงไดร้บัหาก

ยังคงถือหลักทรพัยท์ีใหย้ืมหรือหลักประกันไว ้(แลว้แต่กรณี) ผูย้ืมหรือผูใ้หย้ืมทีถือหลักทรพัยท์ีใหย้ืมหรือหลักประกันอยู่ใน

ขณะนนัตกลงจ่ายชดเชยสิทธิประโยชนด์ังกล่าวใหแ้ก่ทีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงนนั เป็นเงินจาํนวนเท่ากับสิทธิประโยชนท์ีผูอ้อก

หลกัทรพัยห์รือตราสารจ่ายใหแ้ก่ผูย้ืมหรือผูใ้หย้ืมทีเป็นผูถ้ือหลกัทรพัยห์รือตราสารนนั ทงันี ไม่ว่าผูย้ืมหรือผูใ้หย้ืมทีเป็นผูถ้ือ

หลกัทรพัยห์รือตราสารนนัจะไดร้บัสิทธิประโยชนน์นัหรือไม่ก็ตาม เวน้แต่คู่สญัญาจะไดต้กลงกนัเป็นอย่างอนืเป็นหนังสือ โดยผู้

ยืมหรือผูใ้หย้ืมทีเป็นผูถ้ือหลกัทรพัยห์รือตราสารนันนาํหลกัทรพัยท์ียืมไปดงักล่าวมาส่งมอบใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงโดยเรว็ 

แต่ไมเ่กิน 3 (สาม) วนัทาํการหลงัจากวนัทีพึงไดร้บัสิทธิประโยชนน์นั    

10.2 ในกรณีทีมีการผิดนัดชาํระเงินจาํนวนดงักล่าวไวใ้นขอ้ 10.1 คู่สญัญาฝ่ายทีผิดนัดจะตอ้งรบัผิดชอบชาํระดอกเบียสาํหรบัเงิน

จาํนวนดงักล่าวนบัตงัแต่วนัทีครบกาํหนดชาํระเงินจนถึงวนัทีชาํระเงินเสรจ็สินในอตัราดอกเบียสงูสดุตามทีกาํหนดไวใ้นประกาศ

ของบริษัท (ปัจจุบนัอตัรารอ้ยละ 15 (สิบหา้) ต่อปี) ทงันี คู่สญัญาฝ่ายทีผิดนัดตกลงใหส้ิทธิบริษัทเปลียนแปลงอตัราดอกเบีย 

ดังกล่าว โดยไม่ตอ้งแจง้หรือขอความยินยอมอีกแต่อย่างใด และใหก้ารเปลียนแปลงอัตราดอกเบียแต่ละคราวมีผลสมบูรณ์

ตงัแต่วนัทีบริษัทมปีระกาศเปลียนแปลงอตัราดอกเบียดงักล่าว  

11. การจัดสรรหลักทรัพยแ์ละสทิธิประโยชนอ์ืนในหลกัทรัพย ์

11.1    การเสนอขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม หากหลกัทรพัยท์ใีหย้ืมหรือหลกัประกนัเป็นหุน้ และมกีารเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม

โดยผูอ้อกหุน้ดงักล่าวแลว้ ผูใ้หย้ืมหรือผูย้ืม (แลว้แต่กรณี) ซงึพงึจะไดส้ิทธิเขา้รว่มในการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมดงักล่าว

หากคู่สญัญานนัถือหลกัทรพัยห์รือหลกัประกนันนัอยู่ จะตอ้งมีหนังสือบอกกล่าวแจง้ใหอี้กฝ่ายหนึงทราบถึงความประสงคข์อง

ตนในการจองซือหุน้ใหม่หรือหลกัทรพัยอื์นๆ ทีออกใหม่ภายในเวลาทีตกลงกนัไวใ้นขอ้กาํหนดและเงือนไขเพิมเติม ก่อนวนัแรก

ของระยะเวลาปิดการโอนหลกัทรพัยท์เีสนอขายดงักล่าว พรอ้มกบัชาํระราคาจองซือจนเต็มจาํนวนสาํหรบัหุน้หรือหลกัทรพัยอื์น

ทีประสงคจ์ะจองซือนนั เมอืคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงไดร้บัหนงัสือบอกกล่าวและไดร้บัการชาํระเงนิดงักล่าวแลว้ ใหคู้่สญัญาอีกฝ่าย

หนึงจัดใหมี้การจองซือหุน้หรือหลักทรพัยท์ีมีการเสนอขายดงักล่าวหรือส่งมอบหุน้หรือหลกัทรพัยท์ีเทียบเท่าตามคาํสังของ

คู่สญัญาทเีป็นผูใ้หย้ืมหรือผูย้ืม (แลว้แต่กรณี) หากไม่มกีารส่งหนงัสือบอกกล่าว และ/หรือการชาํระเงินภายในระยะเวลาตามที

ไดร้ะบไุวแ้ลว้ ผูใ้หย้ืมหรือผูย้ืม (แลว้แต่กรณี) ไมมี่หนา้ทีตอ้งจองซอืหุน้หรือหลกัทรพัยท์ีออกใหม่ดงักล่าวแต่อย่างใด 

11.2 สิทธิอืนๆ ในส่วนของหลักทรัพย์ทีให้ยืมหรือหลักทรัพย์ทีเป็นหลักประกันใดๆ หากสิทธิใดๆ เกียวกับการแปลงสภาพ การ

แบ่งแยก การรวม การเปลียนมลูค่าทตีราไว ้การไถ่ถอนก่อนกาํหนด สิทธิอนัเกิดขึนจากคาํเสนอซือเพือการครอบงาํกิจการ การ

ควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอืน หรือสิทธิอืนๆ อนัจาํตอ้งไดร้บัการตดัสินใจใชส้ิทธิโดยผูท้รงนัน สามารถใชส้ิทธิได้

แลว้ ใหผู้ใ้หย้ืมหรือผูย้ืม (แลว้แต่กรณี) (ซึงพึงมีสิทธิดังกล่าวหากคู่สัญญาดังกล่าวยังคงถือหลกัทรพัยน์ันอยู่) มีหนงัสือบอก

กล่าวแจง้ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึงทราบถึงการเลือกใชส้ิทธิของตนก่อนวนักาํหนดสิทธทีเกยีวขอ้งเป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 5 (หา้) วนั
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ทาํการเมอืไดร้บัการบอกกล่าว เช่นนนั ใหคู้่ลญั ฺาอีกฝ่ายหนึงดงักล่าวใชค้วามพยายามอย่างเต็มทีของตนในการใชห้รือบงัคบั

ตามสิทธิดงักล่าว หากไม่มีการบอกกล่าวขา้งตน้ คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงไมจ่าํตอ้งใชห้รือบงัคบัตามสิทธิดงักล่าวแต่อย่างใด 

12. กรณผีิดนัดผิดสญัญา 

12.1 มีเหตุการณใ์ดเหตุการณห์นึงหรือหลายเหตุการณด์งัต่อไปนีเกิดขึน ใหถ้ือว่าเป็นกรณีผิดนัดผิดสญัญาตามขอ้กาํหนดเพิมเติม

เกยีวกบัการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยน์ี  

(1) ผูย้ืมหรือผูใ้หย้ืมไม่ชาํระหรือไม่ชาํระคืนหลกัประกันทีเป็นเงินสด หรือไม่ส่งมอบหลกัประกันหรือหลกัประกนัเทียบเท่า 

หรือไม่ปฏิบัติภาระหนา้ทีในการชาํระเงินหรือส่งมอบใดๆ ตามทีไดร้ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและ

ใหย้ืมหลกัทรพัยน์ี (แลว้แต่กรณี) ณ วนัครบกาํหนดชาํระหรือส่งมอบ 

(2) กรณีใดกรณีหนึงอนัเป็นขอ้สมมุติฐานตามกฎหมายขอ้หนึงของการมีหนีสินลน้พน้ตวัตาม พระราชบญัญัติลม้ละลาย 

พ.ศ. 2483 ฉบับแก้ไขเพิมเติม เกิดขึนกับผู้ใหย้ืมหรือผู้ยืมและคู่สัญญาฝ่ายทีไม่ผิดนัด ได้มีหนังสือบอกกล่าวต่อ

คู่สญัญาฝ่ายทีผิดนัดแลว้ (ยกเวน้ในกรณีทีมีการยืนคาํรอ้งขอใหมี้การฟืนฟูกิจการ การเลิกบริษัท หรือกระบวนวิธีใน

ลกัษณะเดียวกันนนัใดๆ หรือการแต่งตงัผูช้าํระบญัชีหรือพนกังานเจา้หนา้ทีในลกัษณะเดียวกนันนัของคู่สญัญาฝ่ายที

ผิดนดั ซงึในกรณีเช่นนนัไม่จาํตอ้งมีการบอกกล่าวดงักล่าว) 

(3) กรณีใดกรณีหนึงอนัเป็นขอ้สมมุติฐานตามกฎหมายขอ้หนึงของการมีหนีสินลน้พน้ตวัตาม พระราชบญัญัติลม้ละลาย 

พ.ศ. 2483 ฉบบัแกไ้ขเพมิเติม เกิดขึนในส่วนของผูค้าํประกนัในกรณีทีมีการมอบหนงัสือคาํประกนัเป็นหลกัประกนั หรือ

ธนาคารผูอ้อกในกรณีทีมีการออกหนังสือสแตนบายเล็ตเตอรอ์อฟเครดิตเพือเป็นหลกัประกัน หรือผูค้าํประกัน หรือ

ธนาคารผูอ้อกไดร้บัคาํสงัจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผูก้าํกับดแูลอืนๆ ใหร้ะงับการดาํเนินธุรกิจตามปกติของตน

ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง หรือระงับการชาํระเงินจาํนวนใดตามภาระหนา้ทใีนการชาํระเงินของตน หรือการประกอบธรุกิจ

ของตนไม่ว่าทงัหมดหรือแต่บางส่วนตกอยู่ภายใตก้ารแทรกแชงหรือควบคุมในรูปแบบใดๆ โดยธนาคารแห่งประเทศ

ไทยหรือผูก้าํกบัดแูลอนืๆ ของสถาบนัการเงนิดงักล่าว และผูย้ืมไม่อาจจดัหาหลกัประกันทดแทนอนัเป็นทยีอมรบัของผู้

ใหย้ืมเพือแลกเปลียนกับหนังสือคาํประกันหรือหนังสือสแตนบายเล็ตเตอรอ์อฟเครดิตทีไดอ้อกใหโ้ดยสถาบนัการเงิน

ดงักล่าวภายในระยะเวลาทไีดร้ะบไุวโ้ดยผูใ้หย้ืม 

(4) คาํรบัรองหรือคาํรบัประกันใดๆ ทีผูใ้หย้ืมหรือผูย้ืมไดใ้หไ้วน้นัไม่ถูกตอ้งหรือไม่เป็นความจริงในเรืองอนัมีนัยสาํคัญใน

ขณะทใีหห้รือใหซ้าํ หรือถือว่าใหห้รอืใหซ้าํ 

(5) ผูใ้หย้ืมหรือผูย้ืมยอมรบัต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงว่าตนไม่สามารถชาํระหนหีรือประสงคจ์ะไม่ชาํระหนีใดๆ ของตนตาม

ขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยน์ีและ/หรือหนีเกียวกับการใหย้ืมใดๆ ตามขอ้กาํหนดเพิมเติม

เกยีวกบัการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยน์ี 

(6) คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนงึผิดนดัหรือไม่ปฏิบตัิตามเงอืนไขขอ้หนึงขอ้ใดของขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกบัการยืมและใหย้ืม

หลกัทรพัยน์ี 

12.2 หากเกิดกรณีผิดนัดผิดสญัญากับฝ่ายคู่สญัญาฝ่ายหนึง ใหห้นีในการชาํระเงินและในการส่งมอบของคู่สญัญาทงัสองภายใต้

ธุรกรรมการยืมและ/หรือใหย้ืมหลกัทรพัยท์งัปวงซึงอยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งขอ้กาํหนดเพิมเติมเกยีวกบัการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย์

นี ถึงกาํหนดชาํระและ/หรือถึงกาํหนดส่งมอบในทนัทีทีเกิดกรณีผิดนดัผิดสญัญาดงักล่าวขึน (“วันเลิกสญัญา”) คู่สญัญาฝ่ายที

ผิดนัดจะตอ้งรบัผิดต่อคู่สญัญาฝ่ายทีไม่ผิดนัดสาํหรบัจาํนวนค่าใชจ่้ายทางดา้นกฎหมายหรือค่าบริการวิชาชีพอืนๆ บรรดาที

เกิดขึนตามสมควรแก่คู่สัญญาฝ่ายทีไม่ผิดนัดเกียวกับหรือเนืองมาจากกรณีผิดนัดผิดสัญญาแต่ละกรณี พรอ้มทงัดอกเบีย

สาํหรบัการทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายดงักล่าว ในอตัราดอกเบียสงูสดุตามทกีาํหนดไวใ้นประกาศของบริษัท (ปัจจบุนัอตัรารอ้ยละ 15 

ต่อปี) ทงัน ีคู่สญัญาฝ่ายทผีิดนดัตกลงใหส้ิทธิบริษัทฯ เปลยีนแปลงอตัราดอกเบียดงักล่าว โดยไม่ตอ้งแจง้หรือขอความยินยอม

อีกแต่อย่างใด และใหก้ารเปลียนแปลงอตัราดอกเบียแต่ละคราวมีผลสมบูรณต์งัแต่วนัทีบริษัทฯ มีประกาศเปลียนแปลงอตัรา

ดอกเบียดงักล่าว และใหคู้่สญัญาฝ่ายทไีม่ผิดนดัคาํนวณมลูค่า (ตามทีไดน้ิยามไวใ้นขอ้ 6.6) ของหลกัทรพัยเ์ทียบเท่า พรอ้มทงั

มูลค่า (ตามทีไดน้ิยามไวใ้นขอ้ 6.6) ของหลกัประกันเทียบเท่า ซงึจะตอ้งส่งมอบให ้ณ วนัเลิกสญัญา หลงัจากทีไดพ้ิจารณาถึง

มูลค่าของหลกัทรพัยท์ีใหย้ืม มูลค่าของหลกัประกัน ค่าธรรมเนียมการใหย้ืมทีคา้งชาํระ ค่าใชจ่้ายทางดา้นกฎหมายและอืนๆ 

รวมทงัเงนิจาํนวนอนืๆ ทชีาํระไปหรือจะตอ้งชาํระดว้ยเหตแุห่งการผิดนดัดงักล่าวมาพิจารณาแลว้ ใหน้าํยอดเงนิทีคู่สญัญาฝ่าย

หนึงจะตอ้งชาํระมาหกักลบกับยอดเงินทีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงจะตอ้งชาํระ และใหคู้่สญัญาฝ่ายทีมีสิทธิเรียกรอ้งอันมีมูลค่า
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จาํนวนนอ้ยกว่าตามทไีดร้ะบไุวข้า้งตน้นนั เป็นฝ่ายตอ้งชาํระยอดเงินคงเหลือเท่านนั ทงัน ีใหช้าํระภายในวนัทเีลิกสญัญา 

12.3 กรณีคู่สญัญาฝ่ายตรงขา้มกบับริษัทเป็นคู่สญัญาฝ่ายทผีิดนดั คู่สญัญาฝ่ายทผีิดนดัยินยอมใหบ้ริษัทในฐานะคู่สญัญาฝ่ายทีไม่

ผิดนดั มสีิทธินาํเงินหรือหลกัทรพัยท์วีางไวห้รือฝากไวใ้นครอบครองของบริษัทฯ ออกขายหรือนาํมาหกัชาํระหน ีหรือดาํเนินการ

ตามวิธีการทีบริษัทฯ เห็นสมควร เพือนาํเงินทีไดม้าหกักลบลบหนีทงัหมดหรือบางส่วนไดท้นัที โดยไม่ตอ้งขอความยินยอมจาก

คู่สญัญาฝ่ายทผีิดนดัอกีแต่อย่างใด ทงัน ีไมเ่ป็นการตดัสิทธิบริษัทในการเรยีกรอ้งจากคู่สญัญาทีผิดนดัในหนีส่วนทยีงัคา้งชาํระ 

 

12.4 คู่สญัญาตกลงใหด้าํเนินการในกรณีทีมีการผิดนดั ดงันี 

(1) ในกรณีทีผูย้ืมไม่คืนหลักทรพัยท์ียืม และ/หรือผลประโยชนท์ีไดจ้ากหลักทรพัยท์ียืมแก่ผูใ้หย้ืม ผูย้ืมตกลงใหผู้ใ้หย้ืม

ดาํเนินการ ดงันี 

1) ผูย้ืมตกลงใหผู้ใ้หย้ืมทาํการยืมหลกัทรพัย ์ประเภท ชนิด และจาํนวนเดียวกัน จากผูใ้หย้ืมรายอืน โดยค่าใชจ่้าย

ของผูย้ืมหรือใหผู้ใ้หย้ืมดาํเนินการซือหลกัทรพัยท์เีหมือนกนัในปริมาณเท่ากนั เพอืทดแทนหลกัทรพัยท์ผีูย้ืมมิได้

ส่งมอบ โดยค่าใชจ่้ายของผูย้ืม หากผูใ้หย้ืมไดช้าํระเงินทดรองแทนผูย้ืม ผูย้ืมตกลงชาํระหนีคืนผูใ้หย้ืมพรอ้ม

ดอกเบียในอตัราตามทีระบใุนขอ้ 12.2 

2) ผูย้ืมตกลงใหผู้ใ้หย้ืมมีสิทธิบงัคบัหลกัประกนัไดท้นัที ในกรณีหลกัประกันเป็นเงินสด ผูใ้หย้ืมมีสิทธินาํเงินนนัไป

หักชาํระหนี หรือนาํเงินไปซือหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามจาํนวนหลกัทรพัยซ์ึงผูย้ืมมี

หนา้ทีตอ้งคืน ถา้เงินสดไม่เพียงพอ ผูใ้หย้ืมอาจชาํระค่าซือพรอ้มค่าธรรมเนียมในการซือขายแทนล่วงหนา้ ใน

กรณีหลกัประกันประเภทอืนนอกจากเงินสด ผูย้ืมตกลงใหผู้ใ้หย้ืมบงัคบัขายหลกัประกันซงึผูย้ืมวางไว ้เพือนาํ

เงินมาชาํระค่าหลกัทรพัย ์ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนตามขอ้ 12.2 โดยอาจนาํออกขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยเพอืนาํเงินมาหกัชาํระหนี 

(2) ในกรณีทีผูใ้หย้ืมผิดนัดไม่คืนหลกัประกันแก่ผูย้ืม และ/หรือผลประโยชนจ์ากหลกัประกันนนัแก่ผูย้ืม ผูใ้หย้ืมตกลงใหผู้้

ยืมมสีิทธิซือหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในหลกัทรพัยป์ระเภทเดียวกนั ปริมาณเดียวกนัหลกัทรพัยท์ี

ส่งมอบเป็นหลกัประกนั โดยค่าใชจ่้ายของผูใ้หย้ืม และ/หรือนาํหลกัทรพัยท์ยีืมออกขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยเพอืนาํเงินมาชาํระหนี 

13. การบอกเลิก 

13.1 นอกเหนือจากการบอกเลิกธุรกรรมตามขอ้ 15 ของขอ้กาํหนดและเงือนไขเกยีวกบัการใหบ้ริการทางการเงิน ภายใตด้ลุพินิจของ

ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมแต่เพียงผู้เดียว ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมอาจบอกเลิกธุรกรรมและเรียกให้ส่งมอบคืนหลักทรัพย์เทียบเท่าหรือ

หลกัประกนัเทียบเท่า (แลว้แต่กรณี) ในเวลาใดๆ ก็ได ้โดยการส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้ไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงอย่างนอ้ย 

[3 (สาม) วันทาํการ] โดยระบุวนัทีทีคาดว่าจะมีการส่งมอบ ทังนี ระยะเวลาดังกล่าวจะตอ้งไม่นอ้ยกว่าวันส่งมอบมาตรฐาน

สาํหรบัการซือหลักทรพัยเ์ทียบเท่าหรือการซือหลักประกันเทียบเท่า (แลว้แต่กรณี) โดยผูย้ืมหรือผูใ้หย้ืมจะต้องส่งมอบคืน

หลกัทรพัยเ์ทียบเท่าหรือหลกัประกนัเทียบเท่า (แลว้แต่กรณี) ภายในระยะเวลาตามทกีาํหนดในหนงัสือบอกกล่าวดงักล่าว 
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บันทกึแนบท้ายข้อกาํหนดเพมิเติมเกยีวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์

(กรณลีูกค้าผู้ให้ยืม – บัญชีเงินสด บญัชีวางเงินลว่งหน้า) 

 

1. การเปิดบัญชี วิธีการให้ยืมหลกัทรัพย ์ลูกคา้ผูใ้หย้ืมแจง้ความประสงคจ์ะใหย้ืมหลกัทรพัยต์อ้งปฏิบติั ดงันี 

1.1 เปิดบญัชีซอืขายหลกัทรพัยป์ระเภทบญัชีเงินสด 

1.2 ลงนามในใบแสดงความจาํนงใหย้ืมหลกัทรพัย ์หรือแสดงความจาํนงใหย้ืมหลกัทรพัยด์ว้ยวิธีอืนใดตามทีบริษัทฯ กาํหนด 

2.    ระยะเวลาในการให้ยืมหลักทรัพย ์การใหย้ืมหลกัทรพัยจ์ะใหย้ืมติดต่อกนัไม่เกิน 1 ปี คู่สญัญาอาจตกลงใหม้ีการต่ออายกุารใหย้ืมและใหสิ้ทธิแก่

ลูกคา้ผูใ้หย้ืมในการถือครองหลกัประกนัต่อไป หรือต่ออายุสิทธิการในการถือครองดงักล่าว โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย [3 (สาม) วันทาํการ] ก่อนการสินสุดอายุการใหย้ืม ทังนี ในเวลาเดียวกันกับขอ้ตกลงในการต่ออายุ บริษัทฯ จะส่งหนังสือยืนยัน

ใหแ้ก่ลูกคา้โดยไม่ชกัชา้และใหถ้ือว่าหลกัประกนัและหลกัทรพัยไ์ดมี้การส่งมอบแลว้ (เวน้แต่คู่สญัญาจะมีขอ้ตกลงเป็นอย่างอนื) 

3.    การจัดสรรการยืมหลักทรัพย ์กรณีมีลูกคา้ผูใ้หย้ืมหลายรายทีพรอ้มจะใหย้ืมหลกัทรพัยอ์ย่างเดียวกันในเวลาเดียวกัน บริษัทฯ จะจัดกระบวนการ

จดัสรรการยืมหลกัทรพัยจ์ากลกูคา้ผูใ้หย้ืมแต่ละรายอย่างเป็นธรรมและโปรง่ใสโดยมีหลกัเกณฑ ์ดงันี 

3.1 เลือกอตัราค่าธรรมเนียมการใหย้ืมตาํทีสุดก่อน 

3.2 เลือกจาํนวนหุน้ทีใหย้ืมมากทีสุดก่อน 

3.3 เลือกตามลาํดบัเวลาของการแจง้ความจาํนงในการใหย้ืม (เขา้ก่อน-ออกก่อน) 

4.   ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน คู่สญัญาทังสองฝ่ายตกลงกาํหนดประเภทหลกัประกันเป็นเงินสดสกุลบาท หลกัประกันจะตอ้งไม่มีภาระคาํ

ประกัน หนีสินอืนหรือภาระผูกพนัใดๆ ทงันี หากมีการเปลียนแปลงใดๆ คู่สญัญาทังสองฝ่ายจะตอ้งตกลงรว่มกนั โดยบริษัทจะวางหลกัประกนัขนัตาํ

ใหลู้กคา้ผูใ้หย้ืม ไม่นอ้ยกว่าอัตรารอ้ยละ 100 (หนึงรอ้ย) ของมูลค่าหลกัทรพัยที์ยืม โดยลูกคา้ผูใ้หย้ืมตกลงจะฝากเงินสดหลกัประกนัไวก้ับบริษัทใน

บญัชี “บริษัทหลกัทรพัยห์ยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั เพอืลกูคา้” โดยลกูคา้ผูใ้หย้ืมจะไม่ไดร้บัผลประโยชนจ์ากเงินสดหลกัประกนัส่วนนี 

5. การคาํนวณมูลค่าหลกัประกัน และการฝาก/ถอนหลักประกัน 

5.1 กรณีมลูค่าหลกัทรพัยใ์นราคาตลาดลดลงทาํใหอ้ตัราหลกัประกนัเพมิขึนมากกว่าอตัราหลกัประกนัขนัตาํในขอ้ 5 บริษัทฯ อาจจะพิจารณาเรยีก

หลักประกันจากบญัชี “บริษัทหลักทรัพย ์หยวนตา้(ประเทศไทย) จาํกัด เพือลูกคา้” คืนจากลูกคา้ผู้ให้ยืมภายใน 1 วันทาํการนับจากวันที

คาํนวณมลูค่า โดยใหอ้ตัราหลกัประกนัเท่ากบัอตัราหลกัประกนัขนัตาํในขอ้ 4 

5.2 กรณีมูลค่าหลกัทรพัยใ์นราคาตลาดเพมิขึนทาํใหอ้ัตราหลกัประกันลดลงตาํกว่าอัตราหลกัประกนัขนัตาํในขอ้ 4 บริษัทฯ จะนาํส่งหลกัประกนั

เพิมเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย ์หยวนตา้(ประเทศไทย) จาํกัด เพือลูกคา้” ภายใน 1 วันทาํการนับจากวันทีต้องเรียกเพิม โดยให้อัตรา

หลกัประกนัเท่ากบัอตัราหลกัประกนัขนัตาํในขอ้ 4 

6. การเรียกคืนหลักทรพัยที์ใหย้ืม/การคืนหลักทรพัยที์ยืม 

6.1 ลูกคา้ผูใ้หย้ืมมีสิทธิเรียกคืนหลกัทรพัยที์ใหย้ืมไดท้งัจาํนวน โดยสามารถแจง้บริษัทฯ ไดทุ้กวันทาํการก่อน 16.00 น. โดยแจง้ดว้ยตนเองผ่าน

ระบบตามทีบริษัทฯ กาํหนดใหเ้ป็นช่องทางสาํหรบัลูกคา้ หรือแจง้ผ่านผูแ้นะนาํการลงทนุ หรือแจง้ดว้ยวิธีการอนืใดตามทีบริษัทฯ กาํหนด 

6.2 บริษัทฯ มีสิทธิคืนหลกัทรพัยท์ยีืมได ้โดยสามารถแจง้ลกูคา้ผูใ้หย้ืมไดท้กุวนัทาํการก่อน 17.00 น. และจะนาํส่งเอกสารยืนยนัรายการใหล้กูคา้ผู้

ใหย้ืม พรอ้มส่งมอบหลกัทรพัยคื์นเมอืบริษัทฯ ไดร้บัเงินสดหลกัประกนัคืนเรียบรอ้ยแลว้ 

หมายเหต ุ: 

1. บริษัทฯ มีสิทธิจะคืนหลกัทรพัย์ไดท้นัที หากหลกัทรพัย์ทียืมนนัมีการปิดสมดุทะเบียน เพอืจะไดร้บัสิทธิใดๆ ก็ตาม เช่น สิทธิในการรบั

เงนิปันผล สิทธิในการจองซือหุน้เพมิทนุ เป็นตน้ โดยลูกคา้ผูใ้หย้ืมไม่ถือเป็นการผิดเงอืนไขการยืม 

2. บริษัทฯ จะดาํเนนิการส่งคืนหลกัทรพัย์เมอืไดร้บัหลกัประกนัคืนเรียบรอ้ยแลว้ 

3. เมือผูใ้หย้ืมขอเรียกคืนหลกัทรพัย์แลว้ สามารถจําหน่ายหลกัทรพัย์ดงักล่าวทีฝากในบญัชีทีฝากไวก้บับริษัทฯ ไดใ้นวนัทาํการถดัจาก

วนัทแีจง้เรียกคืน อย่างไรก็ตาม ผูใ้หย้ืมจะโอนหลกัทรพัย์ทเีรียกคืนไดเ้มอืพน้ 4 วนัทาํการนบัแต่วนัทีแจง้เรียกคืน 
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บันทกึแนบท้ายข้อกาํหนดเพมิเติมเกียวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์

(กรณลีูกค้าผู้ยืม – บัญชเีครดิตบาลานซ)์ 

 

1. การเปิดบัญชี วิธีการยืมหลักทรัพย ์ลกูคา้ผูย้ืมแจง้ความประสงคจ์ะขอยืมหลกัทรพัยจ์ะตอ้งปฏิบตัิ ดงัน ี

1.1 เปิดบญัชีซอืขายหลกัทรพัยป์ระเภทบญัชีเครดิตบาลานซ ์

1.2 ลงนามในใบแสดงความจาํนงขอยืมหลกัทรพัย ์หรือแสดงความจาํนงขอยืมหลกัทรพัยด์ว้ยวิธีอนืใดตามทีบริษัทฯ กาํหนด 

2. ระยะเวลาในการยืมหลักทรัพย ์การยืมหลกัทรพัยจ์ะยืมติดต่อกนัไม่เกิน 1 ปี คู่สญัญาอาจตกลงใหมี้การต่ออายุการใหย้ืมและใหส้ิทธิ

แก่บริษัทฯ ในการถือครองหลกัประกนัต่อไป หรือต่ออายุสิทธิการในการถือครองดงักล่าว โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยงัคู่สญัญาอีก

ฝ่ายหนึงล่วงหนา้อย่างนอ้ย [3 (สาม) วนัทาํการ] ก่อนการสินสุดอายุการใหย้ืม ทงันี ในเวลาเดียวกันกับขอ้ตกลงในการต่ออายุ บริษัทฯ 

จะส่งหนงัสือยืนยนัใหแ้ก่ลกูคา้โดยไม่ชกัชา้และใหถ้ือว่าหลกัประกนัและหลกัทรพัยไ์ดมี้การส่งมอบแลว้ (เวน้แต่คู่สญัญาจะมขีอ้ตกลงเป็น

อย่างอนื) 

3. ประเภท / มูลค่าของหลักประกัน / ผลตอบแทนของหลกัประกัน 

บริษัทฯ กาํหนดประเภทหลกัประกนัเป็นเงินสดและหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยหลกัประกนัจะตอ้งไม่

มีภาระ คาํประกันหนีสินอืนหรือภาระผกูพนัใดๆ ซึงลูกคา้ผูย้ืมจะตอ้งวางหลกัประกนัก่อนการยืมในจาํนวนไม่ตาํกว่าอตัรามารจิ์นเรมิตน้ 

(Initial Margin) ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ียืมในแต่ละหลกัทรพัย ์หรือมอีาํนาจซือในบญัชีเครดิตบาลานซไ์ม่ตาํกว่ามลูค่าหลกัทรพัยท์ียืมแต่

ละหลกัทรพัย ์ทงัน ีสามารถเปลียนแปลงเป็นอตัราใหม่โดยไดร้บัความยินยอมจากทงัสองฝ่ายเรียบรอ้ยแลว้ 

4. การเรียกหลกัประกนัเพมิ 

4.1 เมอืหลกัประกนัลดลงตาํกว่ามลูค่าหลกัประกนัทีตอ้งดาํรงไว ้(Maintenance Margin Requirement) ลกูคา้ผูย้ืมจะวางหลกัประกนั

เพิมใหม้ากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าหลักประกันในขอ้ 3 โดย ลูกคา้ผูย้ืมจะส่งหลักประกันใหผู้ใ้หย้ืมเป็นเงินสดหรือแคชเชียรเ์ช็ค 

ภายใน 5 วนัทาํการถดัจากวนัทีหลกัประกนัลดลงตาํกว่ามลูค่าหลกัประกนัทีตอ้งดาํรงไวข้องมลูค่าหลกัทรพัยท์ียืม 

4.2 เมือหลกัประกันลดลงตาํกว่ามูลค่าหลกัประกันขนัตาํ(Minimum Margin Requirement) ลูกคา้ผูย้ืมตกลงใหบ้ริษัทฯ มีสิทธิบงัคบั

หลกัประกนัเพือทาํการซอืหลกัทรพัยท์ยีืม และลกูคา้ผูย้ืมตกลงส่งมอบหลกัทรพัยท์ซีอืคืนใหแ้ก่บริษัทฯ 

5.  การคืนหลักทรัพยท์ยีืม/การเรียกคืนหลักทรพัยท์ใีห้ยืม 

5.1 ผูใ้หย้ืมมสีิทธิเรียกคืนหลกัทรพัยท์ใีหย้ืมไดโ้ดยสามารถแจง้ผูย้ืมไดท้กุวนัทาํการก่อน 17.00 น. 

5.2 ลกูคา้ผูย้ืมมสีิทธิคืนหลกัทรพัยท์ยีืมไดท้งัจาํนวนโดยสามารถแจง้ผูใ้หย้ืมไดท้กุวนัทาํการก่อน 16.00น. 

หมายเหต ุ: 

1. บริษัทฯ มีสิทธิจะคืนหลกัทรพัย์ไดท้นัที หากหลกัทรพัย์ทียืมนนัมีการปิดสมุดทะเบียน เพือจะไดร้ับสิทธิใดๆ ก็ตาม เช่น 

สทิธิในการรบัเงนิปันผล สทิธิในการจองซือหุน้เพมิทนุ เป็นตน้ โดยลูกคา้ผูใ้หย้ืมไม่ถือเป็นการผดิเงอืนไขการยืม 

2. บริษัทฯ จะดาํเนนิการส่งคนืหลกัทรพัย์เมอืไดร้บัหลกัประกนัคนืเรียบรอ้ยแลว้ 
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-ข้อกําหนดเพมิเติมฉบับนีจะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมือลกูค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนีเท่านัน- 

 

ข้อกาํหนดเพมิเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทนและ/หรือนายหน้าซือขายหลกัทรัพยต์่างประเทศ 

1.  ข้อความเบีองต้น 

1.1 ขอ้กาํหนดเพิมเติมนีทาํขึนเพือกาํหนดเงือนไข สิทธิ หนา้ที ขอ้รบัรอง ขอ้ปฏิบตัิต่างๆ ทีเป็นการเฉพาะทีเกียวกับการใหบ้ริการ

เป็นตวัแทน/นายหนา้ซอืขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ  

1.2  ขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตงัตวัแทน/นายหนา้ซือขายหลกัทรพัยต์่างประเทศฉบบันี จะใชบ้งัคบัระหว่างบริษัทฯ และ

ลกูคา้ทนัที เมอื (ก) ลกูคา้มคีาํสงัซอืขายหลกัทรพัยต์่างประเทศมายงับริษัทฯ ไม่ว่าจะดว้ยวิธีทางโทรศพัท ์อนิเทอรเ์น็ต หรือผ่าน

ทางเจา้หนา้ทีของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรบัการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไม่ว่าจะในรูปแบบทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็

ตาม โดยลูกคา้ยอมรบัและตกลงผูกพนัตามเงือนไขในขอ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน และเอกสาร

ธุรกรรมต่างๆ ทเีกยีวขอ้ง 

ทงัน ีบริษัทฯ มสีิทธิในการปฏิเสธการใหบ้ริการ หากบริษัทฯ พบว่าลกูคา้ไมมี่ความเหมาะสมเพยีงพอในการทาํธุรกรรม หรือการ

ใหบ้ริการของบริษัทฯ อาจขดัหรือแยง้ต่อกฎหมาย หรือดว้ยเหตอืุนใดแลว้แต่ดลุพินิจของบริษัทฯ โดยลกูคา้ไม่มสีิทธิเรยีกรอ้งให้

บริษัทฯ รบัผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจกกการปฏิเสธการใหบ้ริการของบริษัทฯ เวน้แต่กรณีทีเกิดขึนโดยการจงใจหรือ

ประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผูแ้ทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรบัผิดชอบเพียงเท่าทีความ

เสียหายทเีกิดขึนจริง  

1.3 ขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทน/นายหนา้ซือขายหลักทรัพยต์่างประเทศนี ซึงต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกําหนด

เพิมเติม เกียวกับการแต่งตังตัวแทน/นายหน้าซือขายหลักทรัพยต์่างประเทศ” รวมถึงเอกสารอืนใดทีเกียวขอ้ง เป็นส่วน

หนึงของเอกสารธุรกรรม ตามทีไดน้ิยามไวใ้นขอ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกับการใหบ้ริการดา้นการเงินทีลูกคา้ไดต้กลงทาํกับ

บริษัทฯ (“ข้อกาํหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน”) 

2. คาํจาํกัดความ 

2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน คาํดังต่อไปนีให้มี

ความหมายตามทไีดน้ิยามไวด้งัต่อไปนี 

(ก) “ซือ” ใหห้มายความรวมถึง การจองซือหลกัทรพัยห์รือการใชส้ิทธิจองซือหลกัทรพัยท์เีสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหลกัทรพัยเ์ดิม

ดว้ย 

(ข) “บัญชีซือขายหลักทรัพยต์่างประเทศ” หรือ Global Securities Trading Account หมายถึง บญัชีซือขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศทีลกูคา้เปิดบญัชีกบับริษัทฯ ตามขอ้ .  ไมว่่าจะเป็นการซือขายหลกัทรพัยผ์่านอินเทอรเ์น็ตหรือไม่ก็ตาม 

(ค) “วงเงินจัดสรร” หมายถึง วงเงินลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศซึงธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมายใหส้าํนักงาน 

ก.ล.ต. เป็นผูจ้ดัสรรวงเงิน 

(ง) “หลกัทรัพยต์่างประเทศ” หมายถึง หลกัทรพัยท์อีอกเป็นเงินตราต่างประเทศ และ/หรือจาํหน่ายในต่างประเทศ 

3. การแต่งตัง 

3.1 ลกูคา้ตกลงแต่งตงัและมอบอาํนาจใหบ้ริษัทฯ เป็นตวัแทนและ/หรือนายหนา้โดยชอบดว้ยกฎหมายของลูกคา้ รวมทงัใหมี้อาํนาจ

แต่งตงัตวัแทนช่วงหรือกระทาํการในนามของบริษัทฯ เพือลูกคา้สาํหรบัการดาํเนินการใดๆ ทีเกียวกับหลกัทรพัยต์่างประเทศใน

ทกุกรณีไมว่่าในหรือนอกตลาดหลกัทรพัย ์และไมว่่าจะเป็นการซอืขายหลกัทรพัยผ์่านอินเทอรเ์น็ตหรือผ่านเจา้หนา้ทขีองบริษทัฯ 

ซงึรวมถึงแต่ไม่จาํกัดแต่เพียง การซือขาย การจาํหน่ายจ่ายโอน การเก็บรกัษา การส่งมอบหรือรบัมอบหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

การขอวงเงินจัดสรร การขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยสาํหรบัการดาํเนินการทีเกียวขอ้งกบัเงินตราต่างประเทศ การ

เปิดบญัชีซือขายหลกัทรพัยต์่างประเทศกับสถาบนัการเงินในต่างประเทศ การเปิดบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกบัสถาบนั

การเงินทงัไทยและต่างประเทศ การติดต่อและดาํเนินการเกยีวกบัการแลกเปลียนเงินตรา การทาํธุรกรรมเพอืป้องกันความเสียง

อตัราแลกเปลียน (Currency Hedge) การอืนใดทีกฎระเบียบทีเกียวขอ้งกาํหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิ รวมทงัดูแลเก็บรกัษา

ทรพัยส์ินหรือสิทธิประโยชน์อืนใดอันเกียวเนืองกับการกระทาํหนา้ทีตามข้อกาํหนดและเงือนไขเกียวกับการใหบ้ริการด้าน

การเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตงัตวัแทน/นายหนา้ซือขายหลกัทรพัยต์่างประเทศฉบบันี ตลอดจนทาํการ

ชาํระเงินค่าซือหลกัทรพัยต์่างประเทศ รบัเงินค่าขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ ชาํระและรบัชาํระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ 

ค่าใชจ่้ายใดๆ อนัเกียวกบัการซอืขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ การใชส้ิทธิใดๆ ของลกูคา้ การจาํหน่ายจ่ายโอน การเก็บรกัษา การ
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ส่งมอบหรือรบัมอบหลกัทรพัยต์่างประเทศของลูกคา้ การนาํหลกัทรพัยต์่างประเทศของลกูคา้ไปวางเป็นหลกัประกนั รวมตลอด

ถึงทาํการจาํนาํและ/หรอืจดแจง้จาํนาํ เพือเป็นประกันการชาํระหนีทกุชนิดของลกูคา้ การรบัและ/หรือการปฏิบตัิตามคาํสงัของ

ลูกคา้ไม่ว่าดว้ยวาจา หรือลายลกัษณอ์กัษร และคาํสงัอืนใดทีเกียวขอ้ง หรือเกียวเนืองกบัการซือขายหลกัทรพัยต์่างประเทศใน

บัญชีซือขายหลกัทรพัยต์่างประเทศใดๆ ของลูกคา้ทีไดเ้ปิดไวก้ับบริษัทฯ (ซึงแต่ละบญัชีของลูกคา้จะเรียกว่า “บัญชีซือขาย

หลักทรพัยต์่างประเทศ”) ภายในวงเงินจัดสรรและวงเงินการทาํธุรกรรม และบริษัทฯ ตกลงรบัทาํการเป็นตัวแทนและ/หรือ

นายหนา้ในการดาํเนินการต่างๆ ขา้งตน้ใหแ้ก่ลกูคา้ ภายใตข้อ้กาํหนดและเงอืนไขทีระบไุวใ้นขอ้กาํหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการ

ใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพมิเติมเกียวกบัการแต่งตงัตวัแทน/นายหนา้ซือขายหลกัทรพัยต์่างประเทศฉบบัน ีโดย

ลูกคา้รบัทราบและตกลงว่า บริษัทฯ อาจทาํรายการเกียวกบัหลกัทรพัยต์่างประเทศในบญัชีซือขายหลกัทรพัยต์่างประเทศของ

ลูกคา้ทงัในฐานะตัวการหรือในฐานะตัวแทน และอาจแต่งตังตัวแทนช่วงเพือทาํการใดๆ แทนบริษัทฯ โดยใหต้ัวแทนช่วงมี

อาํนาจเช่นเดียวกนักบับริษัทฯ ตามขอ้กาํหนดเพิมเติมเกยีวกบัการแต่งตงัตวัแทน/นายหนา้ซอืขายหลกัทรพัยต์่างประเทศฉบบัน ี

3.2  ลกูคา้ตกลงใหส้ตัยาบนัและยอมรบัทีจะผกูพนัในการใดๆ ทบีริษัทฯ และ/หรือตวัแทนช่วงไดก้ระทาํไปในฐานะตวัแทน/นายหนา้

ของลูกคา้ตามขอ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตงัตวัแทน/

นายหนา้ซอืขายหลกัทรพัยต์่างประเทศฉบบัน ี

4. เงอืนไขเกียวกับการลงทุนในต่างประเทศ 

4.1 ลูกค้าจะต้องได้รับอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าพนักงาน ควบคุมการ

แลกเปลียนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลียนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง (หากมี) เป็นครงัคราว และ

ไดร้บัการจัดสรรวงเงินเพือลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศ หรือ

ก่อนการเพิมการลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศ ทงันี ลูกคา้รบัทราบว่าลูกคา้อาจไม่ไดร้บัการอนุมตัิหรือจัดสรรวงเงินจัดสรร

ขา้งตน้ตามทีลูกคา้ประสงค ์ลูกคา้ตกลงยอมรบัผลทีเกิดขึนและจะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มจาก

บริษัทฯ ทงัสิน 

4.2 ลกูคา้รบัทราบและตกลงว่า ประเภทหลกัทรพัยต์่างประเทศทลีกูคา้จะลงทนุซือหรือขายผ่านบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี

สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานทมีีอาํนาจประกาศใชอ้ยู่ในขณะทาํขอ้กาํหนดเพมิเติม เกยีวกบัการแต่งตงัตวัแทน/นายหนา้ซือ

ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศน ีและ/หรือทีจะไดมี้การแกไ้ขเพมิเติมต่อไปในภายหนา้ 

4.3 ลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าสามารถทาํการซือขายหลักทรัพยต์่างประเทศผ่านบัญชีซือขายหลักทรัพยต์่างประเทศแบบ Cash 

Balance ไดเ้ท่านนั โดยตกลงทีจะวางเงินกบับริษัทฯ ก่อนส่งคาํสงัซอืหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยเงินทลีกูคา้วางไวก้บับริษทัฯ 

เพอืรอโอนไปต่างประเทศ และเงินของลกูคา้ทีอยู่ในต่างประเทศ ลกูคา้ยอมรบัว่าลกูคา้จะไมไ่ดร้บัดอกเบยีหรือผลประโยชนอื์น

ใดจากเงินดงักล่าวแต่อย่างใด เวน้แต่บริษัทฯ จะพิจาณาใหด้อกเบียหรือผลประโยชนอื์นใด ตามทบีริษัทฯ จะแจง้ใหล้กูคา้ทราบ

เป็นครงัคราวไปในอตัราไม่เกินกว่าทบีริษัทฯ ไดร้บัจริงหลงัหกัค่าใชจ่้ายใดๆ และภาษีทีบริษัทฯ พงึตอ้งชาํระ 

4.4 ลูกคา้ตกลงยินยอมมอบอาํนาจใหบ้ริษัทฯ แต่งตงัสถาบนัการเงินในต่างประเทศ และ/หรือผูด้แูลรกัษาทรพัยส์ิน เพือประโยชน์

สาํหรบัการซือขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศและการดแูลรกัษาทรพัยส์ินของลกูคา้ในนามของบริษัทฯ ตามรูปแบบและวิธีการที

บริษัทฯ เห็นสมควรภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายทีเกียวขอ้งกับการดูแลรกัษาทรพัยส์ินของลูกคา้ ซงึบริษัทฯ อาจพิจารณา

แต่งตังหรือเปลียนแปลงสถาบันการเงินในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินตามทีบริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่

จาํเป็นตอ้งแจง้หรือขอความยินยอมจากลูกคา้ก่อน และใหถ้ือว่าการลงนามในเอกสารธุรกรรมลูกคา้ไดใ้หค้วามยินยอมและ

มอบอาํนาจใหแ้ก่บริษัทฯ แต่เพียงผูเ้ดียวในการใชดุ้ลยพินิจคัดเลือกสถาบันการเงินในต่างประเทศ และ/หรือผูดู้แลรกัษา

ทรพัยส์ิน ลูกคา้ตกลง ทีจะเป็นผูช้ดใชใ้หก้ับบริษัทฯ สาํหรบัค่าธรรมเนียมใดๆ อนัเกิดขึน รวมถึงค่าใชจ่้ายทีบริษัทฯ ไดท้าํการ

ชาํระไปเพือการดูแลรกัษาทรพัยส์ินของลกูคา้ ทงันี ลูกคา้ยินยอมใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยขอ้มูลของลกูคา้ใหแ้ก่สถาบนัการเงินหรือ

ผูดู้แลทรพัยส์ินดงักล่าวเพือประโยชนใ์นการลงทุนซือขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศและการดูแลรกัษาทรพัยส์ิน อนึง บริษัทฯ 

ตกลงรบัผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายอนัเกิดขึนโดยตรงแก่ทรพัยส์ินของลกูคา้เฉพาะส่วนทีเกิดมาจากการละเลยการ

ปฏิบตัิหนา้ทีตามขอ้กาํหนดขา้งตน้ 

ลูกคา้รบัทราบและยินยอมว่า ทรพัยส์ินในต่างประเทศของลูกคา้ ลูกคา้อาจจะไม่สามารถมีชือเป็นผูถ้ือครองทรพัยส์ินหรือ

เจา้ของบัญชีหรืออา้งกรรมสิทธิไดโ้ดยตรง โดยใบหุน้ ใบหลักทรพัย ์ชือบัญชี และเอกสารต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส ์อาจจะ

ปรากฎในชอืของและ/หรือถือครองไวโ้ดยบริษัทฯ หรือตวัแทนหรือคู่สญัญาของบริษัทฯ หรือบุคคลอนืใด แต่อย่างไรก็ตาม  
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บริษัทฯ จะดาํเนินการใหมี้การจดัเก็บและบนัทึกรายการทรพัยส์ินในต่างประเทศของลูกคา้ภายใตบ้ญัชีของบริษัทฯ ในลกัษณะ 

Omnibus Account เพือลูกค้า โดยทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทฯ จะทําการแยกทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายภายในบัญชี 

Omnibus Account เพอืลกูคา้ดงักล่าว ออกจากทรพัยส์ินอนืๆ ของบริษัทฯ 

4.5 ลูกคา้รบัทราบและยินยอมว่าในการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศ ลูกคา้จะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือเงือนไขที

บริษัทฯ กาํหนดไวใ้นเอกสารคู่มือนักลงทนุ (Handbook) ทีปรากฎอยู่ในเว็ปไซตข์องบริษัทฯ ซึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้

เดียวในการแกไ้ขเปลียนแปลงโดยไม่จาํเป็นตอ้งไดร้บัความยินยอมจากลูกคา้ก่อน ซงึการแกไ้ขเปลียนแปลงดงักล่าว บริษัทฯ 

อาจดาํเนินการแจง้ไปยงัทีอยู่ หรือ E-Mail Address ทีลูกคา้ไดแ้จง้ไวก้ับบริษัทฯ หรือ บริษัทฯ อาจดาํเนินการแจง้ใหแ้ก่ลูกคา้

ทราบผ่านทางเว็ปไซต ์และลูกคา้ตกลงยินยอมปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือเงือนไขทีบริษัทฯ ไดแ้กไ้ขเปลียนแปลงไวท้กุ

ประการ 

4.6 ลูกคา้รบัทราบและยินยอมว่า การซือขายหลกัทรพัยต์่างประเทศอาจมีความล่าชา้หรือความคลาดเคลือนสาํหรบัการประมวล

หรือแสดงผลการเสนอซือ (Bid) หรือราคาเสนอขาย (Offer) คาํเสนอซอืหรือเสนอขายทลีูกคา้ไดแ้สดงเจตนาไวอ้าจไมไ่ดร้บัการ

จับคู่โดยระบบ หรืออาจถูกจับคู่โดยระบบในราคาทีลกูคา้ไดแ้สดงเจตนาไว ้ลูกคา้ตกลงยอมรบัความเสียงขา้งตน้และตกลงว่า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกคา้จะรบัผิดชอบต่อรายการซอืหรือรายการขายทีเกิดขึนตามคาํสงัของลูกคา้ทกุประการ 

4.7 ลูกค้าตกลงยินยอมและแต่งตังใหบ้ริษัทฯ เป็นผู้เลือกใช้บริการการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ บริการการโอนเงินไป

ต่างประเทศหรือการทาํสญัญาเพือป้องกันความเสียงจากอตัราแลกเปลียนกับธนาคารพาณิชยท์ีไดร้บัอนุญาตตามทีบริษัทฯ 

เห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าเป็นรายครังก่อน ลูกค้าตกลงทีจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการ

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน การทาํสญัญาเพือป้องกันความเสียงจากอตัราแลกเปลียนโดยยินยอมใหบ้ริษัทฯ 

หกัจากเงินทลีกูคา้ไดน้าํมาวางนนั หรือในบญัชอืีนใดของลกูคา้ 

4.8 ลูกค้าตกลงว่า ในกรณีทีลูกคา้ประสงคท์ีจะทาํสัญญาเพือป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนด้วยตนเอง (Currency 

Hedge) อนัเกียวเนืองจากการลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศ ลูกคา้จะตอ้งขอความเห็นชอบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อักษร

จากบริษัทฯ ก่อนการดาํเนินการดงักล่าวทกุครงั 

4.9 ลูกคา้ตกลงว่าเงินของลูกคา้ทีอยู่ในต่างประเทศ จะถูกเก็บอยู่ในบญัชีในนามของบริษัทฯ เพือลูกคา้โดยเป็นเงินสกุลเงินตรา

ต่างประเทศกบัสถาบนัการเงินในต่างประเทศหรือผูด้แูลรกัษาทรพัยส์ิน โดยการชาํระหนีหรือการดาํเนินการใดๆ ในบญัชีซอืขาย

หลกัทรพัยต์่างประเทศของลกูคา้ใหก้ระทาํโดยใชเ้งินตราต่างประเทศทีบริษัทฯ กาํหนด ในกรณีทีลกูคา้มีเงินตราต่างประเทศที

วางไวก้บับริษัทฯ หลายสกลุ เนืองจากการซอืขายหลกัทรพัยใ์นหลายประเทศ หากเงินตราต่างประเทศสกลุใดไม่เพยีงพอต่อการ

ชาํระราคาค่าซือหลกัทรพัยใ์ดๆ ลูกคา้ยินยอมใหบ้ริษัทฯ เป็นผูต้ัดสินใจเลือกประเภทสกลุเงินทีลกูคา้มีอยู่เพือชาํระราคาค่าซอื

หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศของลูกคา้ในสกลุเงินใดๆ ตามทีบริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ตอ้งบอกกล่าวหรือไดร้บัการยินยอมจาก

ลกูคา้ก่อน 

4.10 ลูกคา้ตกลงและรบัทราบว่าลูกคา้ไม่ไดร้บัอนุญาตใหส้่งคาํสังซือหรือขาย/เสนอซือหรือเสนอขายหลักทรพัยใ์นต่างประเทศ

ประเภท Market Order ทกุประเภทและทกุช่วงเวลา และไมไ่ดร้บัอนญุาตใชส้ิทธิทจีะจองซอืหุน้เพิมทนุทจีาํหน่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้

เดิมหรือสิทธิอืนใดซึงลูกคา้จะตอ้งมีภาระในการชาํระเงินสาํหรบัการใชส้ิทธิดังกล่าวในขณะทีลูกคา้มีเงินสดในบญัชีซือขาย

หลกัทรพัยต์่างประเทศไม่เพียงพอหรือเป็นผลใหลู้กคา้มีเงินสดไม่เพียงพอในภายหลัง นอกจากนี ลูกคา้ตกลงและยอมรบัว่า

ถึงแมลู้กคา้จะสามารถส่งคาํสงัหรือใชส้ิทธิดังกล่าวโดยฝ่าฝืนขอ้กาํหนดขา้งตน้ผ่านระบบซือขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทาง

อินเทอรเ์น็ตได ้ก็ไม่เป็นเหตทุลีกูคา้จะถือไดว้่าบริษัทฯ ไดย้ินยอมตกลงใหลู้กคา้สามารถส่งคาํสงัหรือใชส้ิทธิดงักล่าวได ้ซงึหาก

บริษัทฯ ไดต้รวจพบการฝ่าฝืนขา้งตน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะดาํเนินการใดๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ก่อน ซงึ

รวมถึงแต่ไม่จาํกดัแต่เพียงการยกเลิกเพิกถอนคาํสงัใดๆ ของลูกคา้ การบงัคบัขายหลกัทรพัยใ์ดๆ ของลูกคา้ หรือเรียกใหล้กูคา้

นาํเงินสดตามจาํนวนทีบริษัทฯ กาํหนดมาเพือชาํระเป็นค่าซือ ค่าปรบั ค่าใชจ่้ายอืนใด เป็นตน้ โดยบริษัทฯ จะไม่มีความรบัผิด

ใดๆ ตามกฎหมายหรือตอ้งรบัผิดชอบต่อความสญูหาย เสียหาย หรือผลการขาดทนุใดๆ ต่อลกูคา้ไม่ว่าทางตรงและทางออ้ม 

ในกรณีทีลูกคา้มีเงินไม่พอทีจะทาํรายการซือขายภายในวนัทีกาํหนด ลูกคา้รบัทราบและยินยอมใหบ้ริษัทฯ ทาํการบงัคบัขาย

หลกัทรพัยท์ีลกูคา้สงัซอืหรือหลกัทรพัยอื์นใด โดยบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อผลขาดทนุอนัเกิดจากการขายหลกัทรพัยด์งักล่าว 

ทงัน ีหากลกูคา้ไม่มีหลกัทรพัยค์งเหลืออยู่ในบญัชีหรือมไีม่เพียงพอ ลกูคา้ตอ้งดาํเนินการโอนเงินไปต่างประเทศเพอืชาํระค่าซือ

ส่วนทขีาดอยู่ รวมทงัตอ้งชาํระค่าปรบัล่าชา้ ค่าใชจ่้ายในการโอนเงิน หรือค่าใชจ่้ายอนืๆ ใหบ้ริษัทฯ ทนัทีทีไดร้บัแจง้ 
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4.11 ลูกคา้ยินยอมใหบ้ริษัทฯ เปิดเผย หรือ รายงานขอ้มูลของลกูคา้ทเีกียวขอ้งกับบญัชีซือขายหลกัทรพัยต์่างประเทศต่อสาํนกังาน 

ก.ล.ต.และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งไม่ว่าในหรือต่างประเทศ ทงันี ตามทีกฎหมายหรือ

กฎระเบียบทเีกยีวขอ้งกาํหนด ซงึรวมถึงแต่ไม่จาํกัดแต่เพียงรายการซือขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ ผลกาํไรและขาดทนุ การนาํ

เงินเขา้และออก เป็นตน้ 

4.12 ลกูคา้ไม่ไดร้บัอนญุาตใหท้าํการโอนหรือรบัโอนเงนิหรือหลกัทรพัยร์ะหว่างบญัชีซือขายหลกัทรพัยต์่างประเทศและบญัชีอืนของ

ลูกคา้ทีเปิดไวใ้นต่างประเทศ เวน้แต่การโอนหลกัทรพัยต์่างประเทศในบญัชีหลกัทรพัยข์องลกูคา้ไปยงับญัชีหลกัทรพัยอื์นและ/

หรือบญัชีหลกัทรพัยป์ระเภท Private Fund ของลูกคา้ทีไดเ้ปิดไวแ้ละ/หรือบริหารจัดการโดยบริษัทฯ หรือโดยบริษัทหลกัทรพัย์

อืนในประเทศไทย หรือเป็นการรบัโอนหลักทรัพยห์รือเงินเขา้บัญชีซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทังนี ตามกฎเกณฑ์หรือ

ระเบียบทเีกยีวขอ้งกาํหนดและไดร้บัอนญุาตจากบริษัทฯ แลว้ 

4.13 ลกูคา้ขอรบัรองว่าลูกคา้มีความประสงคห์ลกัทจีะทาํการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศเท่านนั มิไดมี้วตัถปุระสงคอื์นแอบแฝง 

เช่น การเก็งกาํไรค่าเงินหรือจากอตัราแลกเปลยีนและเป็นความประสงคข์องตวัลูกคา้เองทงัหมด ลูกคา้มิไดก้ระทาํในนามของ

ตนเองเพือบคุคลอนืแต่อย่างใด 

4.14 บริษัทฯ จะเก็บเงินลงทุนทีลูกคา้โอนใหแ้ก่บริษัทฯ เงินค่าขาย เงินปันผล ดอกเบีย หรือเงินไดอื้นใด อันเกิดจากการลงทุนใน

หลกัทรพัยต์่างประเทศไวใ้นบญัชีของบริษัทฯ เพือลูกคา้ในต่างประเทศ ซงึบญัชีดงักล่าวหากไม่มีการเคลือนไหวติดต่อกันเกิน

กว่าระยะเวลาทบีริษัทฯ เห็นสมควร ลกูคา้ตกลงและยินยอมใหบ้ริษัทฯ โอนเงินของลกูคา้ตามจาํนวนทีบริษัทฯ เห็นสมควรกลบั

เขา้มาในประเทศไทย โดยลกูคา้ตกลงเป็นผูร้บัภาระค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือภาระทางภาษีทีอาจเกิดขึนทกุประการ 

5 ข้อตกลงอืนๆ 

5.1 ลูกคา้รบัทราบและเขา้ใจว่า เงินไดต้่างๆ ทีเกิดจากการซือขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศอาจถูกหกั ณ ทีจ่ายตามกฎหมายหรือ

กฎเกณฑท์ีเกียวขอ้งในแต่ละประเภท ซึงลูกคา้รบัทราบว่าลูกคา้อาจไม่ไดร้บัประโยชนฯ์ จากอนุสัญญาระหว่างประเทศกับ

ประเทศอืนเพือการเวน้การเก็บภาษีซอ้นและการป้องกันการเลียงการรษัฎากรในส่วนทีเกียวกับภาษีเก็บจากเงินได ้และลูกคา้

อาจมีภาระทางภาษี รวมทงัมีหนา้ทีในการยืนรายการเกียวกับเงินไดพึ้งประเมินตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบัของ

สรรพากร ซงึในกรณีทกีฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบัของกรมสรรพากรกาํหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งดาํเนินการหกัภาษี ณ ทีจ่าย 

ลกูคา้ยินยอมใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินการหกัภาษี ณ ทจี่ายและนาํส่งต่อกรมสรรพากร 

5.2 ลูกคา้มีความประสงคท์ีจะขอใชบ้ริการรบัขอ้มูล รายงาน และเอกสารอืนใด รวมถึงรายงานการลงทุนประจาํเดือน (รวมกัน

เรียกว่า “รายงาน”) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ (E-mail) สาํหรับบัญชีซือขายหลักทรัพย์

ต่างประเทศ โดยลูกคา้ยินยอมใหบ้ริษัทฯ ถือว่าการลงนามในเอกสารธุรกรรมเป็นการแสดงเจตนาเพือตกลงและยินยอมเขา้

ผกูพนัตามขอ้กาํหนดและเงือนไขเกยีวกบัการรบัรายงานในรูปแบบอเิล็กทรอนิกสผ์่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-Mail) ตาม

รายละเอยีดทีกาํหนดไวใ้นเอกสารธุรกรรมทีลกูคา้ไดเ้คยแสดงเจตนาไวแ้ละตามทีปรากฎในเว็ปไซตข์องบริษัทฯ ทกุประการ 

5.3 ลกูคา้ตกลงและรบัทราบว่า 

(1) ลกูคา้จะไมมี่นิติสมัพนัธโ์ดยตรงกบัสถาบนัการเงินในต่างประเทศทีเป็นคู่สญัญากบับริษัทฯ แต่อย่างใด และการซอืขาย

หลกัทรพัย ์หรือธุรกรรมใดๆ ภายใตบ้ญัชีซอืขายหลกัทรพัยต์่างประเทศจะดาํเนินการผ่านทางบรษิัทฯ เท่านนั 

(2) ลูกคา้จะไม่สามารถติดต่อสือสารใดๆ ทงัทางตรงและทางออ้มกับสถาบนัการเงินต่างประเทศในนามของบริษัทฯ ใน

ฐานะตวัแทนของลกูคา้ได ้และ 

(3) ลูกคา้จะตอ้งไม่ใชร้ะบบซือขายทีใหบ้ริการโดยบริษัทฯ หรือกระทาํการใดๆ อนัเป็นผลใหส้ถาบนัการเงินต่างประเทศ

จะตอ้งมหีนา้ทีและความรบัผิดชอบต่อบุคคลทสีาม 

5.4 ลกูคา้ตกลงยินยอมทีจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขเพอืการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศตามทบีริษัทฯ คณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทนุ, ก.ล.ต., สาํนกังาน ก.ล.ต., ตลาดหลกัทรพัย ์หรือหน่วยงานทีมีอาํนาจ ประกาศใชอ้ยู่ในขณะทาํสญัญาน ีและ/

หรือทจีะไดมี้การแกไ้ขเพมิเติมต่อไปในภายหนา้ 

6. การส่งมอบและการชาํระเงิน 

6.1 ลกูคา้ตกลงส่งมอบหลกัทรพัยใ์หบ้ริษัทฯ เพอืการส่งมอบหลกัทรพัยท์ีขาย และลกูคา้ตกลงชาํระเงินแก่บริษัทฯ เพอืการชาํระเงิน

ค่าหลกัทรพัยท์ซีอืหรือยินยอมใหบ้ริษัทฯ หกัเงินจากบญัชีของบริษัทเพอืลกูคา้หรือบญัชีธนาคารเพือตดับญัชอีตัโนมตัิกบับริษัท 

(ตามแต่กรณี) เต็มตามจาํนวนทีลูกคา้จะตอ้งชาํระเพือการชาํระเงินค่าหลักทรพัยท์ีซือ หรือนาํหลักทรพัยจ์ากบัญชีซือขาย
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หลกัทรพัยข์องลูกคา้ไปส่งมอบในกรณีทีลกูคา้สงัขายหลกัทรพัยด์งักล่าว เพือใหบ้ริษัทฯ สามารถทาํการส่งมอบหลกัทรพัยแ์ละ

ชาํระเงินค่าซือหลักทรพัยไ์ดต้ามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยลูกคา้ตกลงรบัทราบว่าการดาํเนินการ

ดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกําหนดระยะเวลา และเงือนไขทีบริษัทฯ กําหนด และบริษัทฯ จะไม่ดาํเนินการชาํระค่าซือขาย

หลกัทรพัยเ์ป็นบางส่วน (Partial Settlement) 

6.2 ในกรณีทีลกูคา้ไม่สามารถจดัหาหลกัทรพัยม์าส่งมอบใหแ้ก่บริษัทฯ เพือการส่งมอบหลกัทรพัยเ์มือมีการขายหลกัทรพัย ์หรือไม่

สามารถชาํระเงินสาํหรบัหลกัทรพัยท์ซีอืตามหลกัเกณฑท์กีาํหนด บริษัทฯ มสีิทธิดาํเนินการดงัต่อไปน ี

(ก) ในกรณีของการขายหลกัทรพัย ์บริษัทฯ มีสิทธิดาํเนินการซอืหลกัทรพัยเ์พอืการส่งมอบตามราคาทีบริษัทฯ เห็นสมควร และเรียก

เก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการดงักล่าวจากบญัชีของบริษัทเพอืลกูคา้หรือบญัชีธนาคารเพือตดับญัชอีตัโนมตัิ

กบับริษัท (ตามแต่กรณี) แลว้ดาํเนินการส่งมอบหลกัทรพัยเ์พอืปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของลกูคา้ และนาํเงนิทีไดร้บัมานนัเครดิต

เขา้ในบญัชีของบริษัทเพอืลกูคา้หรือบญัชีธนาคารเพอืตดับญัชอีตัโนมตัิกบับริษัท (ตามแต่กรณี) หรือบริษัทฯ อาจดาํเนินการยืม

หลกัทรพัยใ์นนามของลูกคา้เพือส่งมอบและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนเนืองจากการยืมหลกัทรพัยห์รือการ

จัดหาหลักประกัน หรือบริษัทฯ อาจดาํเนินการยืมหลกัทรพัยใ์ดๆ ในบัญชีซือขายหลกัทรพัย ์ทงันีในการดาํเนินการดงักล่าว 

บริษัทฯ มสีิทธิดาํเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้หรือบอกกล่าวใหล้กูคา้ทราบ หรือขอรบัความยินยอมจากลกูคา้ หรือ 

(ข) ในกรณีของการซือหลกัทรพัย ์บริษัทฯ มีสิทธิยอมรบัการส่งมอบหลกัทรพัย ์และเรียกเก็บเงินจากบญัชีของบริษัทฯ เพือลูกคา้

หรือบญัชธีนาคารเพอืตดับญัชีอตัโนมตัิกบับริษัทฯ (ตามแต่กรณี) เต็มตามจาํนวนทีลกูคา้จะตอ้งชาํระสาํหรบัค่าใชจ่้ายใดๆ อนั

เนืองมาจากหลกัทรพัยท์ีลูกคา้ซือไว ้โดยบริษัทฯ อาจดาํเนินการขายหลกัทรพัยด์งักล่าวในราคาทีบริษัทฯ เห็นสมควร และนาํ

เงินทีไดร้บัเครดิตเขา้ในบญัชีของบริษัทฯ เพือลูกคา้ หรือบญัชีธนาคารเพือตดับญัชีอตัโนมตัิกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) ทงันีใน

การดาํเนินการดงักล่าวบริษัทฯ มีสิทธิดาํเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้หรือบอกกล่าวใหล้กูคา้ทราบ หรือขอรบัความยินยอมจาก

ลกูคา้ 

ในกรณีดงักล่าวขา้งตน้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ จะเรียกเก็บจากบญัชีของบริษัทเพือลกูคา้หรือบญัชีธนาคารเพอืตดั

บญัชีอตัโนมตัิกบับริษัทฯ (ตามแต่กรณี) และสาํหรบัจาํนวนเงินทลีกูคา้ยงัคา้งชาํระอยู่นนัจะถือว่าเป็นหนีทีถึงกาํหนดชาํระแลว้

ในวนันนั ซงึลกูคา้ตอ้งชาํระค่าปรบัตามอตัราทีตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด และดอกเบียแก่บริษัทฯ ตามอตัราดอกเบียทีบริษัทฯ ได้

กาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป โดยบริษัทฯ จะคาํนวณดอกเบียไปจนกว่าบริษัทฯ จะไดร้บัชาํระหนคีรบถว้นแลว้ 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูลความเสียงเกยีวกับการลงทุนในหลกัทรัพยต์่างประเทศ1 

 

การลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศมีความเสียง ลกูคา้อาจสญูเสียเงินลงทนุไมว่่าทงัหมดหรือบางส่วนได ้ดงันนั ก่อนการตดัสินใจลงทนุ

ลูกคา้ควรตรวจสอบและพิจารณาขอ้มูลในรายงานการฉบบันอีย่างรอบคอบ ซงึรายงานฉบบันแีสดงถึงความเสียงทีสาํคญัซงึอาจส่งผลกระทบ

ต่อการลงทุนอย่างมีนัยสาํคญั อย่างไรก็ตาม รายงานฉบบันีมิไดแ้สดงถึงความเสียงทงัหมดทีเกียวกับการลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศ แต่

แสดงถึงปัจจยัหรือความเสียงทสีาํคญับางประการทเีกียวขอ้งกบัการลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศ ดงันนั จึงอาจมีปัจจยัหรือความเสียงอืนที

ไม่อาจทราบไดใ้นขณะนหีรือเป็นความเสียงทพีิจารณาในขณะนวี่าไมเ่ป็นสาระสาํคญั ซงึอาจกลายเป็นปัจจยัหรือความเสียงทมีีความสาํคญัใน

อนาคตได ้

รายงานฉบบันีมิใช่เอกสารทีใหค้าํแนะนาํในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบญัชี โดยลูกคา้ควรปรึกษาทีปรึกษาในดา้นต่างๆ ทีเกียวกบั

การลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศ ดงันนั ลูกคา้ไม่ควรลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศเวน้แต่ลูกคา้ไดมี้ความเขา้ใจถึงความเสียงทีเกียวขอ้ง

กบัการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศอย่างถ่องแทแ้ละตดัสินใจลงทนุโดยเห็นว่าการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศดงักล่าวนนัเหมาะสมกบัตน 

 ความเสียงทัวไปในการลงทุนในหลักทรัพย ์ ลูกคา้ในหลกัทรพัยต์่างประเทศมีความเสียงทีจะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทังหมดหรือ

บางส่วนได ้ทงัน ีอาจมเีหตกุารณท์คีาดไมถ่ึง ซงึรวมถึงการดาํเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของรฐั สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทงั

ภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณท์ีเป็นเหตุสุดวิสยัอืนๆ และเหตุการณท์ีไม่สามารถควบคุมได ้เช่น สงคราม จราจล 

ความวุ่นวายภายในบา้นเมือง หรือการก่อการรา้ย เป็นตน้ ซึงเหตุการณด์งักล่าวอาจทาํใหเ้กิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและ

ราคาของหลกัทรพัยไ์ด ้

 ความเสียงทเีกียวข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา  หลกัทรพัยต์่างประเทศทีลูกคา้จะเขา้ลงทุนเป็นหลกัทรพัยท์ทีาํ

การซือขายหรือจดทะเบียนอยู่ในประเทศทีอาจมีสภาวะทางการเมืองเศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบทีแตกต่างจากของประเทศไทย

อย่างมนียัสาํคญั นอกจากน ีตลาดหลกัทรพัยท์ีหลกัทรพัยต์่างประเทศมีการซอืขายหรือจดทะเบียนดงักล่าวอาจใชด้ลุยพินิจระงบัการซอื

ขายหลกัทรพัยเ์ป็นครงัคราว ดงันนั การเปลยีนแปลง หรือความผันผวน หรือภาวะตกตาํหรือการเกิดขึนของเหตกุารณด์งักล่าวอาจส่งผล

กระทบในทางลบต่อปริมาณการซอืขายและราคาของหลกัทรพัยไ์ดน้อกเหนือจากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ซงึเป็นปัจจยัภายในแลว้ ปริมาณ

การซือขายและราคาของหลกัทรพัยอ์าจไดร้บัผลกระทบจากปัจจัยอืนซงึอาจเป็นปัจจัยทีเกียวขอ้งกับหลกัทรพัยเ์อง หรืออาจเกิดจาก

ปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณท์างเศรษฐกิจและ/หรือทางการเงินของโลกหรือของภูมิภาค เป็นตน้ ซึงการเปลียนแปลงของ

ปัจจยัเหล่านอีาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซอืขายและราคาของหลกัทรพัยไ์ด ้

 ความเสยีงทเีกยีวกับระบบการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย ์  การลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศจะเกียวขอ้งกบัการส่งคาํสงั

ซอืขาย การส่งมอบ และการชาํระราคาในตลาดหลกัทรพัยต์่างประเทศ ซงึกฎหมายและระเบียบของตลาดหลกัทรพัยใ์นแต่ละประเทศที

มีการทาํธุรกรรมอาจมคีวามแตกต่างกนั ซงึลกูคา้อาจไม่ไดร้บัความคุม้ครองในบางประการเหมือนการทาํธุรกรรมโดยลกูคา้ของประเทศ

ดงักล่าว 

โดยทีระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารพฒันาทีดอ้ยกว่าหรือมีมาตรฐานทีตาํกว่า และใน

บางกรณีอาจมีความน่าเชือถือนอ้ยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมทีเกียวขอ้งกับการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรพัยอ์าจสูงกว่า

ค่าธรรมเนียมทีต้องชาํระในประเทศไทยหรือสูงกว่าทีลูกคา้ไดค้าดหมายไว ้นอกจากนี เนืองจากระบบการชาํระราคาและส่งมอบ

หลกัทรพัยร์ะหว่างประเทศไทยกบัต่างประเทศ หรือระหว่างตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศไทยกบัตลาดหลกัทรพัยข์องแต่ละประเทศมิได้

เชอืมโยงกนัหรือมีการประสานงานกนัอย่างเป็นระบบ จึงอาจส่งผลใหก้ระบวนการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรพัยอ์าจใชเ้วลานานกว่า

ทีคาดหมายไว ้ซงึปัจจัยดงักล่าวขา้งตน้อาจก่อใหเ้กิดความเสียงในการลงทุนทีเพิมมากขึน ซงึรวมถึงความเสียงต่อการทุจริต การไม่

สามารถส่งมอบหลกัทรพัยห์รือความสบัสนในเงือนไขและกระบวนการในชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย ์ตลาดจนการชาํระคืนเงินทุน

และปัจจัยอืนๆ ทีอาจส่งผลใหเ้กิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าชา้ และเพิมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการและค่าใชจ่้ายทาง

กฎหมาย 

 ความเสยีงทเีกียวกับกฎหมายหรือระเบียบทใีช้บังคับ  เนอืงจากการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศเป็นการลงทนุในหลกัทรพัยข์อง

บริษัททีมีถนิทีอยู่หรือมสีาํนกังาน ทรพัยส์ิน บคุลากร และผลประโยชนอ์ยู่ในต่างประเทศ ซงึอยู่ภายใตก้ฎหมายหรือระเบียบทีแตกต่างกัน 

การลงทุนในประเทศต่างๆ หรือในบางประเทศดงักล่าวอาจถูกจาํกัดหรือถูกควบคุมในระดับทีแตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือ

ระเบียบทีใชบ้งัคบัในแต่ละประเทศนัน ซึงขอ้จาํกัดหรือการควบคมุดงักล่าวอาจรวมถึง การตอ้งไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานของรฐัหรือ

 
1 หลกัทรพัย์ หมายถึง หลกัทรพัย์ทกุประเภทและตราสารทางการเงินอนืใดทีหน่วยงานราชการไทยทเีกียวขอ้งอนญุาตใหมี้การซอืหรือขายได ้
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จากบุคคลอืนใดก่อนการลงทนุ ขอ้จาํกัดการลงทนุของผูล้งทุนต่างชาติในธุรกิจบางประเภทการขออนุญาตจากหน่วยงานของรฐัเพอืนาํ

เงินไดจ้ากการลงทุนหรือเงินทุนหรือเงินทีผูล้งทุนต่างชาติไดร้บัจากการขายหลกัทรพัยต์่างประเทศออกนอกประเทศดงักล่าว หรือการ

จัดเก็บภาษีทีเกียวขอ้งกบัการลงทุนในหลกัทรพัยข์องผูล้งทุนต่างชาติ นอกจากนี กฎหมายและระเบียบในประเทศเหล่านนัอาจมีความ

ไม่ชดัเจน และอาจขึนอยู่กบัการตีความของเจา้หนา้ททีีเกยีวขอ้งในประเทศดงักล่าว ซงึอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านนัในทาง

ทีไม่เป็นคณุต่อผูล้งทนุ อกีทงัประเทศต่างๆ ดงักล่าวอาจมกีารออกกฎหมายหรือระเบียบใหมเ่ป็นครงัคราว ซงึทาํใหเ้กิดความไม่แน่นอน

ในเรอืงของขอบเขตและเนอืหาของกฎหมายหรือระเบียบทอีอกมาใหม ่ซงึปัจจยัเหล่านีอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการลงทนุ 

นอกเหนือจากขอ้จาํกัดและการควบคุมตามทีไดก้ล่าวขา้งตน้แลว้ ในบางประเทศอาจมีการคุม้ครองสิทธิของผูล้งทุนในฐานะผูถ้ือ

หลกัทรพัยไ์วอ้ย่างจาํกัดหรือนอ้ยมาก ซึงรวมถึงสิทธิในการฟ้องรอ้งดาํเนินคดีและการขอใหมี้การบงัคบัคดีตามคาํพิพากษา นอกจากนี 

ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไป ซงึอาจทาํใหลู้กคา้ประสบปัญหาในการ

ดาํเนินการฟ้องรอ้งในชันศาลในประเทศนันๆ อีกทงั ในกรณีทีลูกคา้ไดร้บัคาํพิพากษาใหช้นะคดีในประเทศหนึง แต่ลูกคา้อาจตอ้ง

ดาํเนินการใหมี้การบงัคบัตามคาํพิพากษาดงักล่าวในประเทศทีลกูคา้ไดท้าํการลงทุนก็มิไดมี้หลกัประกันใดๆ ว่า ศาลของประเทศนนัๆ 

จะดาํเนินการบงัคบัคดีตามคาํพิพากษาทไีดร้บั 

 ความเสียงเกียวกับการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกค้า  ทรพัยส์ินของลูกคา้ทีไดร้บัหรือฝากไว ้หรืออยู่ภายใตก้ารเก็บรกัษาของผู้

ประกอบธุรกิจต่างประเทศ หรือผูร้บัฝากทรพัยส์ินต่างประเทศ จะอยู่ภายใตก้ารคุม้ครอง และการจัดการตามกระบวนการลม้ละลายที

บญัญัติตามกฎหมายต่างประเทศรวมถึงหลกัเกณฑอื์นทีเกียวขอ้งทีออกโดยหน่วยงานกาํกบัดแูลของต่างประเทศนนั  ซงึอาจแตกต่าง

จากทีกาํหนดไวต้ามพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.  พระราชบญัญัติสญัญาซือขายล่วงหนา้ พ.ศ.   

พระราชบญัญัติลม้ละลาย พ.ศ.  และกฎหมายหรือหลกัเกณฑอื์นทีเกียวขอ้งของประเทศไทย ดงันนั หากเกิดกรณีทมีีเหตกุารณใ์ด

ทีส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกคา้ หรือในกรณีทีลูกคา้ต้องการจะเรียกรอ้งทรพัย์สินของลูกคา้ทีเก็บหรือรกัษาใน

ต่างประเทศคืนหรือโอนไปยงับคุคลอนื หรือกรณีทีผูป้ระกอบธุรกิจต่างประเทศหรือผูร้บัฝากทรพัยส์ินต่างประเทศนนัประสบปัญหาทาง

การเงินจนถึงขนัลม้ละลาย  ลกูคา้อาจมคีวามเสียงในเรอืงขนัตอน ระยะเวลา และตน้ทนุในการดาํเนินการ หรืออาจไดร้บัคืนไมค่รบถว้น

ตามประเภท จาํนวน หรือมูลค่าของทรพัยส์ินทีลูกคา้ไดร้บัหรือฝากไวใ้นต่างประเทศนัน  ลูกคา้จึงควรทาํความเขา้ใจในหลกัเกณฑท์ี

กาํหนด และอาจขอใหผู้ป้ระกอบธุรกิจอธิบายหรือใหข้อ้มูลเพิมเติมเกียวกับกระบวนการในการจัดการและความเสียงในเรืองดงักล่าว

เพมิเติมก่อนการตดัสินใจลงทนุ 

 ความเสียงทเีกียวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย ์  แมว้่าลูกคา้จะลงทุนในหลกัทรพัยท์ีไดมี้การจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์แต่

ตลาดหลกัทรพัยใ์นบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่อง นอกจากนี สภาพคล่องของหลกัทรพัยอ์าจขึนอยู่กับปัจจัยอืน 

เช่น ลกัษณะของหลกัทรพัย ์รวมทงัปัจจยัภายใน และ/หรือปัจจยัภายนอกของประเทศทีตลาดหลกัทรพัยน์ันตงัอยู ่ดงันนั สภาพคล่องที

มีอยู่นอ้ยอาจลดความสามารถของลูกคา้ในการซือหรือขายหลกัทรพัยน์นั หรืออาจทาํใหก้ารซือหรือขายหลกัทรพัยใ์นราคาทีตอ้งการ

หรือทนี่าพอใจ หรือในจาํนวนทลีกูคา้ตอ้งการเป็นไปไดย้าก 

 ความเสียงทีเกียวกับอัตราแลกเปลียน  เนืองจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการชาํระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ 

ผลตอบแทนทไีดร้บัจากการลงทนุอาจไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัจากความเสียงทเีกิดจากอตัราแลกเปลียน โดยลกูคา้อาจมคีวาม

เสียงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดงักล่าวมีการเปลียนแปลงมูลค่าเมือเทียบกับมูลค่าของเงินบาท ซึงเหตุการณด์งักล่าวอาจเกิด

ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึง หรืออาจเกิดขนึอย่างถาวร นอกจากนี หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกลุใดๆ ทลีกูคา้ไดล้งทนุ

ไป ลกูคา้อาจไดร้บัความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดงักล่าว 

 ความเสยีงทเีกียวกับความน่าเชอืถือของคู่สญัญา  ลกูคา้อาจมีความเสียงทเีกยีวขอ้งกบัความน่าเชอืถือของคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง ซงึ

รวมถึงผูอ้อกหลกัทรพัยต์่างประเทศทีลกูคา้ไดล้งทนุไว ้(ไม่ว่าจะเป็นการลงทนุในหรือนอกตลาดหลกัทรพัยก์็ตาม) โดยลกูคา้อาจมีความ

เสียงทีอาจสูญเงินทีลงทุนไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน ในกรณีทีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงหรือผูอ้อกหลกัทรพัยต์่างประเทศดังกล่าวตกเป็น

บคุคลลม้ละลาย หรือมหีนีสินลน้พน้ตวั หรือไม่สามารถหรือไม่พรอ้มทีจะชาํระหนีหรือปฏิบตัิตามหนา้ทขีองตน รวมถึงหนา้ทใีนการชาํระ

เงินคืนทนุหรือหนา้ทใีนการไถ่ถอนหลกัทรพัยท์ีลกูคา้ไดล้งทนุไว ้

 ความเสียงทเีกียวกับการลงทุนของลูกค้าเอง  การตดัสินใจในการลงทุนในหลกัทรพัยเ์ป็นการตดัสินใจของลูกคา้เอง บริษัทฯ มิได้

ดาํเนินการในฐานะเป็นทีปรกึษาหรือผูด้แูลผลประโยชนข์องลกูคา้ในการลงทนุแต่อย่างใด โดยก่อนการตดัสินใจลงทนุ ลกูคา้ไดย้ืนยนัต่อ

บริษัทว่า ลูกคา้ไดศ้ึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงขอ้มูลทงัหมดทีเกียวกบัสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการ

ของผูอ้อกหลกัทรพัย ์ทีลกูคา้จะทาํการลงทนุ ตลอดจนปัจจยัอนืๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการลงทนุ เช่น สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย
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และระเบียบต่างๆ ของประเทศทีเกยีวขอ้งเป็นอย่างดีแลว้ ดงันนั ลกูคา้จึงตอ้งรบัเอาความเสียงทงัปวงจากการลงทนุเอง และบริษัทฯ ไม่

มีหนา้ทีในการดแูลผลประโยชนใ์หแ้ก่ลกูคา้ อีกทงัไม่มีความรบัผิดชอบและไม่ตอ้งรบัผิดใดๆ ในความรบัผิด ขอ้เรียกรอ้ง ความเสียหาย 

ความสูญเสีย ตน้ทนุ และค่าใชจ่้ายใดๆ ทเีกิดขึนจากการลงทนุดงักล่าว 

 ความเสียงอืนๆ ในการซือขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในการซือขายดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์อาจมีความเสียงเกียวกับการหยุด

ทาํงานโดยระบบฮารด์แวร ์(Hardware) และซอฟตแ์วร ์(Software) ผลดงักล่าวอาจทาํใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถทาํตามคาํสงัของลูกคา้ได้

เป็นบางส่วนหรอืทงัหมด 

 

รายงานฉบับนีมิได้กล่าวถึงความเสียงทุกรายการ หรือประเด็นสาํคัญอืนนอกเหนือจากความเสียงจากการลงทุนในหลักทรัพย์

ต่างประเทศ ในการพิจารณาความเสียง ลูกคา้ควรเขา้ทาํธุรกรรมต่อเมือมีความเขา้ใจเกียวกับการลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศ ผลผูกพนั

ทางกฎหมายอนัเกิดจากการลงทนุ และระดบัความเสียงทีอาจไดร้บั การลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศอาจเป็นการลงทนุทีไม่เหมาะสมกบัผู้

ลงทุนบางกลุ่ม ลูกค้าควรพิจารณาอย่างระมัดระวังว่าเป็นการลงทุนทีเหมาะสมกับตนหรือไม่ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การลงทุน 

วตัถปุระสงคใ์นการลงทนุ ฐานะการเงนิ และสถานการณอื์นๆ ทอีาจเกยีวขอ้ง 
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-ข้อกําหนดเพมิเติมฉบับนีจะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมือลกูค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนีเท่านัน- 

 

ข้อกาํหนดเพมิเติมเกียวกับการลงทุนในหลักทรัพยท์จีะออกและเสนอขายโดยบริษทัหลกัทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด 

1. ข้อความเบืองต้น  

1.1 ขอ้กาํหนดเพิมเติมนีทาํขึนเพือกาํหนดเงือนไข สิทธิ หนา้ที ขอ้รบัรอง ขอ้ปฏิบตัิต่างๆ ทีเป็นการเฉพาะทีเกียวกับการใหบ้ริการ

การลงทนุในหลกัทรพัยท์ีจะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 

1.2 ข้อกาํหนดเพิมเติมเกียวกับการลงทุนในหลักทรัพยท์จีะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศ

ไทย) จาํกัด ฉบับน ีจะใช้บังคับระหว่างบริษทัฯ และลูกค้าทนัท ีเมอื (ก) ลกูค้าแสดงความประสงคท์จีะซือหลกัทรัพย์

ทจีะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ มายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท ์อินเทอรเ์น็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที

ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯตอบรับการให้บริการแก่ลกูค้า ไม่ว่าจะในรูปแบบทเีป็นลายลกัษณอ์ักษรหรือไม่ก็ตาม 

โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงือนไขในข้อกําหนด และเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน และ

เอกสารธุรกรรมต่างๆ ทเีกียวขอ้ง 

ทังนี บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา

ธุรกรรมหรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฏหมาย หรือด้วยเหตุอืนใดแล้วแต่ดุลพินิจของบรษัิทฯ 

โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของ

บริษัทฯ เว้นแต่กรณีทเีกิดขนึโดยการจงใจหรอืประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทน

ของบริษัทฯ โดยบริษทัฯ จะรบัผิดชอบเพียงเท่าทคีวามเสียหายทเีกิดขึนจริง 

1.3 ขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการลงทนุในหลกัทรพัยท์ีจะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั น ี

ซงึต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการลงทุนในหลักทรัพยท์จีะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ” รวมถึง

เอกสารอนืใดทเีกยีวขอ้ง เป็นส่วนหนงึของเอกสารธุรกรรม ตามทไีดน้ิยามไวใ้นขอ้กาํหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการใหบ้ริการดา้น

การเงินทลีกูคา้ไดต้กลงทาํกบับริษัทฯ (“ข้อกาํหนดและเงอืนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน”) 

2. คาํจาํกัดความ 

2.1  เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน คาํดังต่อไปนีให้มี

ความหมายตามทไีดน้ิยามไวด้งัต่อไปนี 

(ก)  “ซือ” ใหห้มายความรวมถึง การจองซอืหลกัทรพัยด์ว้ย 

(ข)  “หลกัทรัพย”์ หมายถึง หุน้กู ้หุน้กูอ้นพุนัธ ์ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์หรือหลกัทรพัยอื์นใดทจีะออกและเสนอขายโดย

บริษัทฯ 

(ค)  “วันททีาํการตกลงซือขายหลักทรัพย”์ หมายถึง วนัทีลูกคา้ตกลงรายละเอียดเกียวกบัหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ตาม 

ขอ้ 3.2       

3. ข้อตกลง 

3.1  ลกูคา้และบริษัทฯ จะทาํการตกลงเกียวกบัรายละเอียดของหลกัทรพัย ์(เช่น ชนิด ประเภท จาํนวน และราคาของหลกัทรพัย)์ แต่

ละครงัก่อนทีจะจองซือหรือซือหลกัทรพัยก์บับริษัทฯ โดยอาจตกลงดว้ยวาจาหรือลายลกัษณอ์กัษร  

3.2  ภายหลงัจากทีลูกคา้ไดต้กลงเกียวกับรายละเอียดของหลกัทรพัยก์ับบริษัทฯ (“วันททีาํการตกลงซือขายหลักทรัพย”์) ไม่ว่า

โดยทางวาจาหรอืลายลกัษณอ์กัษร ลูกคา้ตกลงทีจะไม่ยกเลิก เพิกถอน แกไ้ข หรือเปลียนแปลงคาํสงัของลกูคา้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 

และตกลงผกูพนัตามคาํสงัของลูกคา้ทกุประการ เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมจากบริษัทฯ โดยลกูคา้ตกลงทีจะลงนามและนาํสง่

ใบจองซอืหลกัทรพัยแ์ละชาํระเงินค่าจองซือหลกัทรพัยใ์หแ้ก่บริษัทฯ ตามจาํนวนหลกัทรพัยท์ีลูกคา้ไดร้บัการจดัสรรเต็มจาํนวน 

ตามวิธีการและระยะเวลาทีกําหนดไว้ในใบจองซือหลักทรัพย์หรือหนังสือชีชวนสาํหรับการออกและเสนอขายหลักทรพัย ์

(ตามแต่กรณี) 

3.3  ลกูคา้ตกลงว่า ใบยืนยนัการซอืขายหลกัทรพัยซ์ึงออกในวนัทาํการถดัจากวนัทีทาํการตกลงซือขายหลกัทรพัยโ์ดยบริษัทฯ ใหถ้ือ

ว่าเป็นหลกัฐานทีเชอืถือไดถ้ึงการตกลงซอืขายหลกัทรพัยข์องลูกคา้ ทงัน ีลกูคา้ตกลงและรบัทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธหรือ

ยกเลิกการจองซอืของผูจ้องซอืหลกัทรพัยร์ายใดๆ ทดีาํเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้กาํหนดและเงอืนไขในการจองซอืหลกัทรพัยท์ี

กาํหนดไวโ้ดยบริษัทฯ (ซึงรวมถึง ขอ้กาํหนดและเงือนไขทีระบุไวใ้นใบจองซือหลกัทรพัยแ์ละหนังสือชีชวนสาํหรบัการออกและ

เสนอขายหลกัทรพัย)์ 
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3.4  ลกูคา้ตกลงและยินยอมว่า บริษัทฯ มสีิทธิหกักลบลบหน ียึดถือ โอน หรือใชป้ระโยชนจ์ากเงนิ หลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอนืทีฝาก

ไวห้รือยึดถือไวโ้ดยบริษัทฯ เพือลูกคา้ ไม่ว่าจะเกียวขอ้งกับการลงทุนในหลกัทรพัยภ์ายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกับการ

ใหบ้ริการดา้นการเงนิ รวมถึงขอ้กาํหนดเพิมเติมเกยีวกบัการลงทนุในหลกัทรพัยท์ีจะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ ฉบบัน ีหรือ

ขอ้กาํหนดอืนใด (ถา้มี) เพือการปฏิบตัิตามภาระหนา้ทีและความผกูพนัหรือความรบัผิดทีลกูคา้มีต่อบริษัทฯ ภายใตข้อ้กาํหนด

และเงอืนไขเกยีวกบัการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิมเติมเกยีวกบัการลงทุนในหลกัทรพัยท์ีจะออกและเสนอขาย

โดยบริษัทฯ ฉบบันีหรือทีเกิดขึนจากการลงทุนในหลกัทรพัยข์องลูกคา้ ซึงรวมถึง การหกั ณ ทีจ่ายบนผลตอบแทนทีลูกคา้จะ

ไดร้บัหรือไดร้บัการลงทุนในหลักทรพัย ์ไม่ว่าในรูปแบบของดอกเบีย ผลประโยชนท์ีไดร้บัจากการโอนหลักทรพัย ์และ/หรือ 

ผลประโยชนท์ีไดร้บัจากการลงทุนในหลกัทรพัย ์คือ เงินคืนทีเป็นผลกาํไรเมือครบอายุหลกัทรพัย ์ทงันี บริษัทฯ สามารถยึดถือ

เป็นหลกัประกนัอยู่ภายใตบ้งัคบัซงึสิทธิยึดหน่วงโดยทวัไปเพอืประโยชนข์องบริษัทฯ จนกว่าจะมกีารชาํระหนทีีคงคา้งแก่บริษัทฯ 

ครบถ้วนตามจาํนวน ซึงเงิน หลักทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอืนของลูกคา้ทีบริษัทฯ ยึดถือไว ้ไม่ว่าจะเป็นการยึดถือเพือการดูแล

ทรพัยส์ินหรือเพอืการอนืใด 
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-ข้อกําหนดเพมิเติมฉบับนีจะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมือลกูค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนีเท่านัน- 

 

ข้อกาํหนดเพมิเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 

 

1. ข้อความเบืองต้น  

1.1 ขอ้กาํหนดเพิมเติมนีทาํขึนเพือกาํหนดเงือนไข สิทธิ หนา้ที ขอ้รบัรอง ขอ้ปฏิบตัิต่างๆ ทีเป็นการเฉพาะทีเกียวกับการใหบ้ริการ

เป็นตวัแทนซอืขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวม 

1.2 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนี จะใช้บังคับระหว่างบรษัิทฯ 

และลูกค้าทันที เมือ (ก) ลูกค้ามีคําสังซือขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมมายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท ์

อินเทอรเ์นต็ หรือผ่านทางเจ้าหน้าทขีองบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้า ไม่วา่จะในรูปแบบ

ทีเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงือนไขในข้อกําหนด และเงือนไข

เกียวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ทเีกียวขอ้ง 

ทังนี บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา

ธุรกรรมหรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฏหมาย หรือด้วยเหตุอืนใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษทัฯ 

โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของ

บริษัทฯ เว้นแต่กรณีทเีกิดขนึโดยการจงใจหรอืประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทน

ของบริษัทฯ โดยบริษทัฯ จะรบัผิดชอบเพียงเท่าทคีวามเสียหายทเีกิดขึนจริง 

1.3 ขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังแทนซือขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมนี  ซึงต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกําหนดเพิมเติม

เกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม” รวมถึงเอกสารอืนใดทีเกียวขอ้ง เป็นส่วนหนึงของเอกสาร

ธุรกรรม ตามทีได้นิยามไว้ในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงินทีลูกค้าได้ตกลงทํากับบริษัทฯ 

(“ข้อกาํหนดและเงอืนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน”) 

2. คาํจาํกัดความ 

2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็นการเฉพาะในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน คาํดังต่อไปนีให้มี

ความหมายตามทไีดน้ิยามไวด้งัต่อไปนี 

(ก)  “หน่วยลงทนุ” หมายถึง หน่วยลงทนุในกองทนุรวม 

(ข)  “บริษัทจัดการ” หมายถึง บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 

(ค)  “เอกสารกองทุนรวม” หมายถึง เอกสารกองทนุรวมตามขอ้ 3.1 

3. การซือขายหน่วยลงทุน  

3.1  ลูกคา้รบัทราบและตกลงว่า ก่อนทีลกูคา้จะส่งคาํสงัซือ ขายคืน และ/หรือสบัเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ลูกคา้ไดร้บัทราบ อ่านและ

เขา้ใจคู่มือผูล้งทนุ หนงัสือชชีวนเสนอโครงการจดัการกองทนุรวม หนงัสือชีชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั ขอ้มลูภาษีหรือเงือนไข ภาระ

และประโยชนท์างภาษีทีเกียวขอ้ง และ/หรือเอกสารอืนใดทีเกียวกับหรือใชใ้นการเสนอขายหน่วยลงทุนทบีริษัทจัดการทีเกียวขอ้ง

ไดจ้ัดทาํขึน รวมถึงรายละเอียดในใบคาํสงัซือ ขายคืน และ/หรือสบัเปลียนหน่วยลงทุน (ต่อไปนีจะรวมเรียกว่า “เอกสารกองทุน

รวม”) เป็นอย่างดีแลว้ และยอมรบัว่าการเพิม/ลดทรพัยส์ินของกองทุนรวม การคืนผลประโยนชนข์องกองทุนรวม การส่งมอบ

ทรพัยส์ินของกองทุนรวมและการจัดทาํ และจัดส่งรายงานต่างๆ ซงึเกียวขอ้งกบัหน่วยลงทุน รวมทงักรณีอืนๆ จะตอ้งอยู่ภายใต้

ขอ้กาํหนดและเงือนไขของเอกสารกองทุนรวมดว้ยลูกคา้ไดร้บัทราบและเขา้ใจคาํเตือนและการเปิดเผยในเรืองต่างๆ เช่น ความ

เสียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสียงในการลงทุนของกองทุนรวม หรือความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์เป็นตน้ และตกลง

ยินยอมผูกพนัตนและปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเงอืนไขของเอกสารกองทนุรวมดงักล่าวทกุประการ 

3.2  หลกัเกณฑแ์ละเงือนไขในการซือ ขายคืน และ/หรือสบัเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นเอกสารกองทุนรวม 

และ/หรือหนังสือชีชวนของกองทุนรวมนันๆ หากลูกคา้ไม่สามารถดาํเนินการตามเงือนไขหรือหลักเกณฑท์ีกาํหนดไวใ้นเอกสาร

กองทนุรวม และ/หรือหนงัสือชชีวนของกองทนุรวม บริษัทฯ สามารถยกเลิกการทาํธุรกรรมดงักล่าวไดท้นัที 

3.3  ในการทบีริษัทฯ ซอื ขายคืน และ/หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุตามคาํสงัของลูกคา้ ลกูคา้ไมมี่สิทธิยกเลิกคาํสงัซือ ขายคืน และ/หรือ

สบัเปลียนหน่วยลงทนุ เวน้แต่ลกูคา้จะไดร้บัความยินยอมจากบริษัทฯ 

3.4  ลกูคา้ตกลงชาํระค่าซือหน่วยลงทนุรวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษีมลูค่าเพมิ ภาษีอากรอนืใด ตลอดจนค่าใชจ่้ายทีเกยีวขอ้งตามเงือนไข

และวิธีการทบีริษัทฯ กาํหนด 
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3.5  ลูกคา้มีหนา้ทีตรวจสอบธุรกรรมการซือ ขายคืน และ/หรือสบัเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ หากลูกคา้เห็นว่ารายการดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง 

ลูกคา้ตอ้งโตแ้ยง้เป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ภายในเวลาทีกาํหนด หากลูกคา้มิไดโ้ตแ้ยง้หรือคัดคา้นรายการธุรกรรม

ดงักล่าวภายในเวลาทีกาํหนด บรษิัทฯ จะถือว่าลกูคา้รบัรองรายการธุรกรรมดงักล่าวเป็นรายการทถีกูตอ้งทกุประการ 

3.6  ลูกคา้รบัทราบและตกลงว่า การซือ ขายคืน และ/หรือสบัเปลยีนหน่วยลงทุนภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัทจัดการหนึงๆ อาจ

ไม่สามารถดาํเนินการไดใ้นกรณีทีลูกคา้และ/หรือผูท้ีมีส่วนเกียวขอ้งกับลูกคา้จะไดถ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกินกว่าหนึงใน

สามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทังหมดของกองทุนรวม และ/หรือเกินกว่าสดัส่วนการลงทุนของคนต่างดา้วตามที

กฎหมายทีเกียวข้องกําหนด หรือเกินกว่าหลักเกณฑ์ตามทีกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของ ก.ล.ต.,สํานักงานก.ล.ต. 

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ, ตลาดหลกัทรพัย ์หรือ กระทรวงพาณิชยก์าํหนด 

4. ข้อตกลงเพมิเติมกรณกีารซือขายหน่วยลงทุนภายใต้บัญชีซือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชอื (Omnibus Account) 

4.1  ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้บัญชีซือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผย ชือผู้ถือหน่วยลงทุน 

(Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกต่างจากผูถ้ือหน่วยลงทุนทวัไป เช่น การรบัเอกสารกองทุนรวมต่างๆ อาจชา้กว่าการซือขาย

หน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการโดยตรง เนืองจากบริษัทฯ จะดาํเนินการจัดส่งใหแ้ก่ลูกคา้เมือบริษัทฯ ไดร้บัเอกสารกองทุนรวม

ดงักล่าวจากบริษัทจดัการ 

4.2  ลูกคา้รบัทราบและตกลงว่า ในการทาํหนา้ทีเป็นตัวแทนในการซือขายหน่วยลงทุนตามขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตงั

ตวัแทนซือขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ฉบบันี บริษัทฯ มีสิทธิไดร้บัค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าตอบแทนในการทาํหนา้ที

เป็นผูส้นบัสนนุการขายหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการดว้ย 

4.3  ในกรณีทีลกูคา้ผิดนดัไมช่าํระหนีใดๆ ทีมีต่อบริษัทฯ ลกูคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัทฯ มสีิทธิบงัคบัขายหน่วยลงทนุหรือทรพัยส์ินอนืใด

ทีอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ เพือนาํเงินค่าขายมาชาํระหนี หรือหกัเงินคงเหลือในบญัชีเพือการทาํธุรกรรมเพือชาํระหนีต่อ

บริษัทฯ ได ้

4.4  ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลลูกค้าภายใตบ้ัญชีซือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชือผูถ้ือหน่วยลงทุน 

(Omnibus Account) รวมทงัส่งมอบเอกสารหลกัฐานทีเกียวขอ้งกับการทาํรายการใหแ้ก่หน่วยงานทกีาํกบัดแูลบริษัทฯ หน่วยงาน

ภาครฐัทเีกยีวขอ้งและบริษัทจดัการ และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยลงทนุตามทกีฎหมายกาํหนดหรอืเมอืมกีารรอ้งขอ 

5. การแต่งตังและการมอบอาํนาจ 

5.1 ลกูคา้ตกลงแต่งตงัและมอบอาํนาจใหบ้ริษัทฯ เป็นตวัแทนและผูร้บัมอบอาํนาจของลกูคา้ในการซอืขายหน่วยลงทนุโดยใหบ้ริษัทฯ 

มีอาํนาจดาํเนินการต่างๆ แทนลกูคา้ดงัต่อไปน ี

(1) เปิดบญัชี ซอื ขายคืน และ/หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ 

(2) กระทาํการแกไ้ขเปลียนแปลงขอ้มลูส่วนตวัต่างๆ ของลกูคา้ 

(3) ลงนามในเอกสารใบคาํสงัซือ ขายคืน และ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอืนใดทีเกียวขอ้ง รวมถึง

ดาํเนินการส่งคาํสงัซอื ขายคืน และ/หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุใดๆ ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ ไม่ว่าจะ

อยู่ในรูปแบบของเอกสารผ่านชอ่งทางอเิล็กทรอนิกส ์หรือวิธีการอนืใดทบีริษัทจดัการกาํหนด 

(4) ดาํเนินการเพอืชาํระค่าซอืหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ 

(5) ดาํเนินการรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงผลประโยชนใ์ดๆ ทีไดจ้ากการลงทนุในหน่วยลงทนุเพือเขา้บญัชีเงินฝาก

ธนาคารทลีกูคา้ไดแ้จง้ไวก้บับริษัทฯ หรือตามทลีกูคา้ไดแ้จง้เปลียนแปลง 

(6) รบัทราบขอ้มูลทีเกียวกับการซือ ขายคืน และ/หรือสบัเปลียนหน่วยลงทุน ตลอดจนขอ้มูลเกียวกับการถือครองหน่วย

ลงทนุของลูกคา้และจดัส่งขอ้มลูดงักล่าวใหก้บัลกูคา้ทราบต่อไป 

(7) ลงนามในเอกสารแจง้สรุปมติผูถ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารรายงานต่างๆทีเกียวขอ้งกับกองทุนรวมภายใตก้าร

บริหารจดัการของบริษัทจดัการ 

(8) ติดต่อประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ทีเกียวขอ้งกบัลูกคา้ ลงนามรบัรองความถูกตอ้งของสาํเนาเอกสารใดๆ ของ

ลูกคา้รวมถึงกระทาํการใดๆ อนัจาํเป็นเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตงัตวัแทนซอื

ขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมฉบบันี หรือเพือใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้เป็นผลสาํเรจ็สมบรูณ ์

(9) มีอาํนาจในการแต่งตงัและมอบอาํนาจชว่งใหบ้คุคลใดซงึเป็นพนกังานของบริษัทฯ เป็นผูร้บัมอบอาํนาจชว่ง (“ตัวแทน

ช่วง”) เป็นผูด้าํเนินการต่างๆ ตามทีระบไุวใ้นขอ้ 4 นไีด ้



 
 

ขอ้กําหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงนิ 69/77 

5.2 การใดๆ ทีบริษัทฯ และตวัแทนช่วงไดก้ระทาํภายในกรอบอาํนาจทีลกูคา้ไดใ้หไ้วย้่อมถือเสมือนหนงึว่าลูกคา้ไดก้ระทาํดว้ยตนเอง 

และลกูคา้ขอรบัรองและตกลงรบัผิดชอบการใดๆ ทบีริษัทฯ และตวัแทนช่วงของลูกคา้ไดก้ระทาํภายในกรอบอาํนาจทีไดม้อบใหไ้ว้

ภายใตข้อบเขตของขอ้กาํหนดและเงือนไขเกยีวการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตงัตวัแทนซือ

ขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมฉบบันี  

5.3 ลูกคา้และบริษัทฯ ตกลงใหถ้ือขอ้กาํหนดและเงือนไขเกียวการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตงั

ตวัแทนซอืขายหน่วยลงทนุในกองทนุรวมฉบบันีเป็นหนังสือมอบอาํนาจของลกูคา้ใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินการต่างๆ ตามทรีะบไุวใ้นขอ้ 4 

นีได ้โดยไม่ตอ้งทาํหนงัสือมอบอาํนาจอีกฉบบัหนึง 
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-ข้อกําหนดเพมิเติมฉบับนีจะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมือลกูค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนีเท่านัน- 

 

ข้อกาํหนดเพมิเติมเกียวกับการซือขายตราสารหนี 

1. ข้อความเบีองต้น 

1.1 ขอ้กาํหนดเพมิเติมนีทาํขึนเพือกาํหนดเงือนไข สิทธิ หนา้ท ีขอ้รบัรอง ขอ้ปฏิบตัิต่างๆ ทเีป็นการเฉพาะทเีกยีวกบัการใหบ้ริการ

การซือขายตราสารหน ี

1.2 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการซือขายตราสารหนีฉบับนี จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทันที เมือ (ก) 

ลูกค้ามีคาํสงัซือขายหลักทรัพยม์ายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวธิีทางโทรศัพท ์อินเทอรเ์น็ต หรอืผ่านทางเจ้าหน้าทขีอง

บริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบทเีป็นลายลักษณอ์ักษรหรือไม่ก็ตาม 

โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามตามเงือนไขในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 

และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ทเีกียวขอ้ง 

ทังนี บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา

ธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอืนใดแล้วแต่ดุลพินิจของ 

บริษัทฯ โดยลูกค้าไมมี่สิทธิเรียกร้องให้  บริษัทฯ รบัผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการ

ของบริษัทฯ  เว้นแต่กรณทีเีกิดขึนโดยการจงใจหรอืประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือ

ผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าทคีวามเสียหายทเีกิดขึนจริง 

1.3 ขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการซือขายตราสารหนนีี ซงึต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการซือขายตราสาร

หน”ี รวมถึงเอกสารอนืใดทเีกยีวขอ้ง เป็นส่วนหนงึของเอกสารธุรกรรม ตามทไีดน้ิยามไวใ้นขอ้กาํหนดและเงือนไขเกยีวกบัการ

ใหบ้ริการดา้นการเงนิทีลกูคา้ไดต้กลงทาํกบับริษัทฯ (“ข้อกาํหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน”) 

 

2. คาํจาํกัดความ 

2.1 เวน้แต่จะไดมี้การนิยามไวเ้ป็นการเฉพาะในขอ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน คาํดังต่อไปนีใหมี้

ความหมายตามทไีดน้ิยามไวด้งัต่อไปนี 

(ก) “ซือ” ใหห้มายความรวมถึง การจองซอืหลกัทรพัยด์ว้ย  

(ข) “ตราสารหน”ี หมายถึง ตวัเงินคลงั บตัรเงินฝาก ตราสารพาณิชย ์พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย พนัธบตัรรฐับาล 

พนัธบตัรรฐัวิสาหกิจ พนัธบตัรกองทุนเพือการฟืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน หุน้กู ้(หมายรวมถึง หุน้กูแ้ปลง

สภาพ) หุน้กูร้ะยะสนั ตวัเงิน (หมายรวมถึง ตวัแลกเงิน) และตราสารหนีอืนใดตามทีกฎหมายทีเกียวขอ้งกาํหนดให้

สามารถซือขายกันได ้และใหห้มายรวมถึง ตราสารหนีประเภททีไดร้บัอนุญาตใหซื้อขายไดใ้นตลาดตราสารหนี หรือ

ตราสารหนีประเภททีไม่ไดร้บัอนุญาตใหซื้อขายไดใ้นตลาดตราสารหนี หรือหมายความรวมถึงตราสารหนีทงัสอง

ประเภท (แลว้แต่กรณี)  

(ค) “ตลาดตราสารหนี” หมายถึง ตลาดตราสารหนี (Bond Electronic Exchange : BEX) ซึงจัดตังขึนโดยตลาด

หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือตลาดตราสารหนีอืน ทีไดจ้ัดตงัขึนโดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยบริษัททาํหนา้ทีเป็น

ตวัแทนของลกูคา้ในการซอืขายตราสารหน ี 

(ง) “สมาคมตลาดตราสารหนี” หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนีไทย (Thai Bond Market Asscociation: ThaiBMA 

หรือ TBMA) 

 

3. แการ ต่งตัง 

3.1 ลูกคา้ตกลงแต่งตงัและมอบอาํนาจใหบ้ริษัทฯ เป็นตวัแทน และ/หรือ นายหนา้โดยชอบดว้ยกฎหมายของลกูคา้ รวมทงัใหมี้

อาํนาจแต่งตงัตวัแทนช่วง ในการดาํเนินการใดๆ ทีเกยีวกบัการซอืขายตราสารหนีในทกุกรณีไม่ว่าในหรือนอกตลาดตราสาร

หนี ซึงรวมถึงการซือขาย การจาํหน่าย จ่ายโอน การเก็บรกัษา การส่งมอบหรือรบัมอบตราสารหนี หรือการดาํเนินการ

เกียวกับหลกัประกัน ตลอดจนทาํการชาํระเงินค่าซือตราสารหนี รบัเงินค่าขายตราสารหนี ชาํระและรบัชาํระค่าธรรมเนียม 

และค่าใชจ่้ายใดๆ อนัเกยีวกบัการซอืขายตราสารหน ีการจาํหน่ายจ่ายโอน การเก็บรกัษา การส่งมอบหรือรบัมอบตราสารหนี

ของลูกคา้ การรบัและ/หรือการปฏิบตัิตามคาํสงัของลกูคา้ไม่ว่าดว้ยวาจา หรือลายลกัษณอ์กัษร และคาํสงัอืนใดทีเกียวขอ้ง 
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หรือเกียวเนืองกบัการซือขายตราสารหนีในบญัชีซอืขายหลกัทรพัยใ์ดๆ ของลูกคา้ทไีดเ้ปิดไวก้บับริษัทฯ ภายในวงเงินซอืขาย 

และบริษัทฯ ตกลงรบัทาํการเป็นตวัแทนและ/หรือนายหนา้ในการดาํเนินการต่างๆ ขา้งตน้ใหแ้ก่ลกูคา้ ภายใตข้อ้กาํหนดและ

เงอืนไขทีระบไุวใ้นขอ้กาํหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิมเติมเกยีวกบัการซอืขายตรา

สารหนีฉบบันี 

3.2 ลูกคา้ตกลงใหส้ัตยาบันและยอมรบัทีจะผูกพันในการใดๆ ทีบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนช่วงไดก้ระทาํไปในฐานะตัวแทน/

นายหนา้ของลูกคา้ตามขอ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน รวมถึงขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกับการซือ

ขายตราสารหนฉีบบันี 

3.3 เวน้แต่จะไดมี้การตกลงระหว่างบริษัทฯ และลูกคา้เป็นอย่างอืน ลูกคา้จะตอ้งทาํการซือขายตราสารหนีหรือดาํเนินการใดๆ 

เกยีวกบัตราสารหนผี่านทางบญัชีเพอืการทาํธุรกรรมเท่านนั 

 

4. การดาํเนินการของบริษัทฯ 

4.1 ลูกคา้รบัทราบและตกลงว่า บริษัทฯ อาจทาํรายการเกียวกับตราสารหนีในบญัชีซือขายหลกัทรพัยข์องลูกคา้ได ้ทงัในฐานะ

ตวัการหรือในฐานะตวัแทน บริษัทฯ มีสิทธิทีจะซือหรือขายตราสารหนทีีบริษัทฯ ถืออยู่ และ/หรือทีบริษัทฯ เป็นตวัแทนและ/

หรือนายหนา้ของผูอื้นใหก้บัลกูคา้ได ้

4.2 ลกูคา้รบัทราบและตกลงว่า ในกรณีทเีป็นการสงัซอื ขาย ตราสารหน ีการชาํระค่าซอืหรือรบัชาํระค่าขายตราสารหนี ตลอดจน

การอืนใดทีเกียวขอ้งกบัตราสารหนีดงักล่าว ลูกคา้ไดม้อบหมายและแต่งตงับริษัทฯ ใหเ้ป็นตวัแทนและผูร้บัมอบอาํนาจของ

ลกูคา้ในการกระทาํการทงัหลายขา้งตน้ตามขอบอาํนาจทีระบไุวใ้นหนังสือมอบอาํนาจ ลกูคา้ไดร้บัทราบ อา่นและเขา้ใจเอก

สารตราสารหนี การส่งมอบตราสารหนีและการจัดทาํและจัดส่งรายงานต่างๆ ซงึเกียวขอ้งกับตราสารหนี รวมทงักรณีอืนๆ 

จะตอ้งอยู่ภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขของเอกสารทเีกียวขอ้งดว้ย ลูกคา้ไดร้บัทราบและเขา้ใจคาํเตือนและการเปิดเผยใน

เรืองต่างๆ เช่น ความเสียงของการลงทุนในตราสารหนี ความเสียงในการลงทุนของตราสารหนี หรือความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน ์เป็นตน้ และตกลงยินยอมผกูพนัตนและปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเงือนไขของการลงทุนในตราสารหนีดงักล่าว

ทกุประการ 

4.3 ลูกคา้ตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการในการซือขายตราสารหนีตามทีบริษัทฯ ประกาศ

กาํหนดเป็นครงัคราวไป 

5. คาํรับรองของลกูค้า  

ขอ้กาํหนดเพมิเติมเกยีวกบัการซอืขายตราสารหนฉีบบันี ลกูคา้ใหค้าํรบัรอง รบัทราบ และตกลงไวก้บับริษัทฯ ดงัต่อไปน ี 

5.1 ลูกคา้รบัทราบและเขา้ใจถึงความเสียงของการลงทุนซือขายตราสารหนี ว่า มิใช่ การฝากเงิน ไม่ไดร้บัการคุม้ครองจาก

สถาบันประกันเงินฝาก ลูกคา้ไม่สามารถไถ่ถอนตราสารหนีก่อนกาํหนดได ้การขายในตลาดรองมีความเสียงเรืองราคา 

เนืองจากขึนอยู่กับสภาวะตลาดตราสารหนี ลูกคา้มีความเสียงในเงินทีลงทุน โดยอาจมีเหตุการณท์ีคาดไม่ถึง เช่น สภาวะ

ทางเศรษฐกิจ การเมอืง สงัคม ความวุ่นวายในบา้นเมือง เป็นตน้ ซงึเหตกุารณด์งักล่าวอาจก่อใหเ้กิดการผิดนดัชาํระหนีของ

ผูอ้อกตราสารหนี ลูกคา้ควรเขา้ทาํธุรกรรมต่อเมือมีความเขา้ใจในตราสารหนี รวมทงั ระดับความเสียงทีอาจไดร้บัก่อน

ตดัสินใจลงทนุ 

5.2 ลูกคา้จะตดัสินใจดว้ยตนเอง อย่างเป็นอิสระ การพิจารณาว่าตราสารหนีใดมีความเหมาะสมกับลูกคา้หรือไม่นันเป็นการ

ตดัสินใจของลกูคา้เอง ตามทีลกูคา้เห็นสมควร ลกูคา้เขา้ใจถึงลกัษณะความเสียงของการลงทุนในตราสารหน ีและรบัทราบ

ความเสียงทีอาจเกิดขึน และได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาความเสียงในการเข้าลงทุน โดยได้

ทาํการศึกษาและทาํความเขา้ใจในความเสียงของการลงทุนตราสารหนีดงักล่าวเป็นอย่างดี ทงันีขอ้มูลใดๆ ทีบริษัทผูอ้อก

หลกัทรพัย ์เผยแพรต่่อสาธารณชน เช่น งบการเงิน เป็นขอ้มลูทไีดผ้่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีและคณะกรรมการ

บริษัทผูอ้อกหลักทรพัยใ์หก้ารรบัรองแลว้ก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณะ บริษัทไม่สามารถรบัรองถึงความถูกตอ้งของข้อมูล

ดงักล่าว รวมถึงขอ้มลูทีเกยีวขอ้งกบัฐานะการเงินของผูอ้อกตราสารหน ี

5.3 ลูกคา้รบัทราบและเขา้ใจว่า การซือขายตราสารหนีอาจมีความเสียงทางดา้นความผันผวนทางตลาด และความเสียงดา้น

เครดิตของผูอ้อกตราสารหนีทีไม่แน่นอนซงึอาจจะสูงหรือตาํเพราะอาจไม่ไดร้บัการประเมินความเสียงดา้นเครดิตเบืองตน้
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โดยผูจ้ดัอนัดบัความน่าเชอืถือ และอาจไม่มตีลาดรองทีมีสภาพคล่องในการซอืขายตราสารหนแีละบริษัทฯไม่มีหนา้ทีในการ

สรา้งตลาดรองเพือการซอืขายตราสารหนแีต่อย่างใด ลกูคา้อาจสญูเสียเงินจากการซอืขายตราสารหนทีงัหมดหรือบางส่วน 

5.4 ลูกคา้มีความสามารถในการประเมิน เขา้ใจ และยอมรบัในขอ้ตกลงรวมถึงความเสียงในการซือขายตราสารหนี ไม่ว่จะดว้ย

ตนเองหรือโดยคาํแนะนาํของทีปรกึษาของลูกคา้ ลูกคา้มีความสามารถในการรบัความเสยีงทางการเงินหรือความเสียงใดๆ 

ในการซือขายตราสารหนี ลูกคา้เขา้ใจและรบัทราบว่าลูกคา้มีหนา้ทีทีจะตอ้งประเมินและตรวจสอบขอ้ตกลงรวมถึงความ

เสียงทีเกียวขอ้งกับการซือขายตราสารหนี ซงึตราสารหนีอาจมีความเสียงทีแตกต่างกันในขณะทีมีการออกตราสารหนีชุด

ใหม่ใหแ้ก่ผูล้งทุนกลุ่มเดิมเพือนาํเงินทีไดม้าชาํระคืนตามตราสารหนีชุดเดิมหรือมีการต่ออายุ แต่ละคราว (ถา้มี) เนืองจาก

การดาํเนินการดงักล่าวอาจเกิดจากการเสือมถอยดา้นเครดิต ของผูอ้อกตราสารหนโีดยลกูคา้จะพิจารณาความเสียงของการ

ซอืขายตราสารหนใีนแต่ละครงัทมีีการซอืขาย 

5.5 ลูกคา้เขา้ใจและรบัทราบว่าในการซือตวัแลกเงินต่อจากบริษัทฯ บริษัทฯจะดาํเนินการสลกัหลงัโดยจาํกัดความรบัผิดชอบ 

และส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ ดงันัน ลูกคา้จึงไม่มีสิทธิไล่เบียใดๆ ตามตวัแลกเงินกับบริษัทฯในกรณีทีมีการผิดนัดชาํระหนีของผู้

ออกตวัแลกเงนิหรือเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ทอีาจส่งผลตอ่มลูค่าของตวัแลกเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ขอ้กําหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการใหบ้รกิารดา้นการเงนิ 73/77 

 

 

-ข้อกําหนดเพมิเติมฉบับนีจะบังคับใช้กับลูกค้าก็ต่อเมือลกูค้าและบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทาํธุรกรรมนีเท่านัน- 

 

ข้อกาํหนดเพมิเติมเกียวกับการให้บริการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH 

1. ข้อความเบีองต้น 

1.1 ขอ้กาํหนดเพมิเติมนีทาํขึนเพือกาํหนดเงือนไข สิทธิ หนา้ท ีขอ้รบัรอง ขอ้ปฏิบตัิต่างๆ ทเีป็นการเฉพาะทเีกยีวกบัการใหบ้ริการ

ออกแบบการลงทนุ YUANTA WEALTH 

1.2 ข้อกาํหนดเพมิเติมเกียวกับบริการการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH ฉบับน ีจะใช้บังคับระหวา่งบริษัทฯ 

และลูกค้าทันที เมือ (ก) ลูกค้ามีคําสังขอรับบริการมายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท ์อินเทอรเ์น็ต หรือ

ผ่านทางเจ้าหน้าทขีองบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลกูค้าไม่ว่าจะในรูปแบบทเีป็นลายลักษณ์

อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามตามเงือนไขในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการ

ให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ทเีกียวขอ้ง 

ทังนี บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา

ธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอืนใดแล้วแต่ดุลพินิจของ 

บริษัทฯ โดยลูกค้าไมมี่สิทธิเรียกร้องให้  บริษัทฯ รบัผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการ

ของบริษัทฯ  เว้นแต่กรณทีเีกิดขึนโดยการจงใจหรอืประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือ

ผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรบัผิดชอบเพียงเท่าทคีวามเสียหายทเีกิดขึนจริง 

1.3 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการใหบ้ริการออกแบบการลงทุนนี ซึงต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการ

ให้บริการการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH” หรือ “ข้อกําหนดฯ” รวมถึงเอกสารอืนใดทีเกียวขอ้ง เป็นส่วน

หนึงของเอกสารธุรกรรม ตามทีไดน้ิยามไวใ้นขอ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกับการใหบ้ริการดา้นการเงินทีลกูคา้ไดต้กลงทาํกบั

บริษัทฯ (“ข้อกาํหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน”) 
 

 โดยทีบริษัทฯ ไดร้บัอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์หป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัย์

ประเภทการใหบ้ริการออกแบบการลงทุน (“WEALTH ADVICE”) ซงึลูกคา้มีความประสงคจ์ะมอบหมายและมอบอาํนาจให้

บริษัทฯ บริการออกแบบการลงทุน โดยบริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกัด และมอบอาํนาจใหบ้ริษัทฯ นาํเงิน

และหลกัทรพัยใ์นพอรต์การลงทนุของลกูคา้ไปลงทนุภายใตข้อ้กาํหนดและเงอืนไขของขอ้กาํหนดฯ นี 

 

2. การแต่งตังและการมอบอาํนาจ 

2.1 ลูกคา้ตกลงแต่งตงับริษัทฯบริการออกแบบการลงทุนและบริหารการลงทุนส่วนบุคคลตามเงือนไขทีไดต้กลงกันไว ้ภายใต้

ขอ้กาํหนดของกฎหมายเกียวกบัใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัย ์ประเภทการใหบ้ริการออกแบบการลงทนุ (“WEALTH 

ADVICE”) และสอดคลอ้งกับขอ้กาํหนดและเงือนไขของขอ้กาํหนดฯ นี ทงันี การแต่งตงัดงักล่าวใหมี้ผลบังคบัใชต้ามวันที

สญัญามีผลบงัคบั 

2.2 เพือประโยชนใ์นการจัดการเงินลงทุนและทรพัยส์ินตามสญัญานี บริษัทฯ อาจมอบหมายหรือมอบอาํนาจใหบ้คุคลหนึง หรือ

หลายคนซึงเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนและในนามของบริษัทฯ ได้ ทังนีการ

มอบหมายหรือการมอบอาํนาจนนั บริษัทฯ จะตอ้งกระทาํใหถู้กตอ้งตามบทบญัญัติของกฎหมาย นอกจากนี ในกรณีลงทนุ

ต่างประเทศจะหมายรวมถึงการแต่งตังใหบ้ริษัทในต่างประเทศเป็นผูด้าํเนินการแทน เพือบรรลุวัตถุประสงคใ์นการนาํ

ทรพัยส์ินของลูกคา้ไปลงทนุต่างประเทศ 

2.3 ในการส่งมอบทรพัยส์ินเริมตน้ ลูกคา้จะตอ้งส่งมอบทรพัยส์ินใหแ้ก่ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน (รวมตลอดถึงตราสาร ใบสาํคญั หรือ

เอกสารอนืทีแสดงกรรมสิทธิหรือสิทธิในการเป็นเจา้ของเหนือทรพัยส์ินดงักล่าว) โดยปราศจากภาระผกูพนัใดๆ ทงัน ีจาํนวน

และมลูค่าของทรพัยส์ินเรมิตน้ทลีกูคา้จะตอ้งส่งมอบตามสญัญาขอ้นีใหเ้ป็นไปตามทรีะบอุยู่ในเอกสารสญัญา 

2.4 ทงัน ีลกูคา้รบัทราบและตกลงว่าหนา้ทใีนการดาํเนินการจะเริมขนึเมอืทรพัยส์ินทลีกูคา้ส่งมอบแก่ผูร้บัฝากทรพัยส์ินนนั อยู่ใน

สถานะทบีริษัทฯ สามารถดาํเนินการจดัการลงทนุกบัทรพัยส์ินไดแ้ลว้เท่านนั เวน้แต่ สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือสมาคมทเีกยีวขอ้ง
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กับธุรกิจจัดการลงทุนจะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอืน บริษัทฯ จะคาํนวณมูลค่าทรพัยส์ินเริมตน้ของการลงทุนโดยใชมู้ลค่าของ

ทรพัยส์ินสทุธิเรมิตน้ของการลงทนุ ณ วนัเริมตน้ หรือวนัทคีู่สญัญาทงัสองฝ่ายไดต้กลงกนัไว ้

 

3. วัตถุประสงค ์นโยบายและขอ้จาํกัดการลงทุน 

 คู่สัญญาได้ร่วมกันกาํหนดวัตถุประสงค ์นโยบายและขอ้จาํกัดการลงทุนของเงินลงทุน เพือให้บริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการ

ออกแบบการลงทุนใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณข์องคู่สญัญาและตามทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายทีเกียวขอ้งกับการออกแบบการลงทุน   

ทงัทมีีอยู่ในปัจจบุนัหรือทจีะเปลียนแปลงต่อไปในภายหนา้ 

 

ลกูคา้รบัทราบว่าบริษัทฯ จดัทาํนโยบายการลงทนุเสนอต่อลกูคา้โดยประเมินจาก วตัถปุระสงคใ์นการลงทนุของลกูคา้ ประสบการณ์

ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ความตอ้งการ และขอ้จาํกัดการลงทุน ซึงบริษัทฯ ไดร้บัจากขอ้มูลของลูกค้า 

(Customer’s profile) โดยรายละเอียดของขอ้มลูตามทีสมาคมทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. บริษัทฯ ไดใ้ชข้อ้มลูของลกูคา้เท่าทีลกูคา้มอบใหก้บับริษัทฯ มาใชป้ระกอบในการจดัทาํนโยบายการลงทนุเท่านนั 

 

อนงึ ในกรณีทมีีการกาํหนดสดัส่วนการลงทนุสาํหรบัหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินใดๆ ไว ้และการลงทนุของลูกคา้ไมเ่ป็นไปตามสดัส่วนที

กาํหนดไวใ้หบ้ริษัทฯ ดาํเนินการปรบัสดัส่วนใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนทีกาํหนดไว ้โดยใหเ้ป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ ในการ

ดาํเนินการดงักล่าว 

 

4. การให้บริการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH 

4.1 ลูกค้าได้รับการเปิดเผยเกียวกับรายละเอียดการให้บริการการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH และเข้าใจใน

กระบวนการตัดสินใจลงทุนของบริการดังกล่าว พรอ้มยอมรบัเงือนไขตามขอ้ตกลงฯฉบับนี และขอ้ตกลงตามทีไดต้กลง

ยอมรบัทางระบบอิเล็คทรอนิคสภ์ายใตก้ารบริการดงักล่าว 

4.2 ลกูคา้ไดร้บัคาํเตือนและคาํอธิบายเกยีวกบัความเสียงในการลงทนุตามนโยบายการลงทนุ และทราบดีว่าบริการการออกแบบ

การลงทนุ YUANTA WEALTH จะสอดคลอ้งไปตามระดบัความเสียงทลีกูคา้ไดใ้หข้อ้มลูไวก้บับริษัทฯ  

4.3 ลกูคา้มีสิทธิในการเลือกตดัสินใจลงทุนเองและกรณีทลีูกคา้ตดัสินใจลงทุนดว้ยตนเอง ซึงไม่เป็นไปตามคาํแนะนาํทีบริษัทฯ

ใหบ้ริการ ลูกคา้ทราบดีว่าอตัราผลตอบแทนจะไมเ่ป็นไปตามการคาดการณท์ไีดต้งัเป้าหมายไว ้

4.4 การลงทนุมคีวามเสียงผูล้งทุนโปรดศกึษารายละเอียดและเงอืนไขในบริการการออกแบบการลงทนุ YUANTA WEALTH และ

การออกแบบการลงทุนทีไดน้าํเสนอลูกคา้นนั บริษัทฯ ไดป้ระเมินจากวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของลกูคา้ ฐานะการเงิน ภาระ

ทางการเงิน ความตอ้งการลงทนุ ขอ้จาํกดัการลงทนุ และความเสียงของลูกคา้ตามทไีดร้บัขอ้มลูจากลกูคา้เท่านนั 

4.5 ลูกคา้ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารต่างๆ ทีบริษัทฯ ส่งให ้ตลอดจนระบบแสดงรายการเคลือนไหวและทรพัยส์ินของ

ลกูคา้ หากพบว่ามคีวามผิดพลาด ลกูคา้จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทไีดร้บัเอกสารนนั หากพน้

ระยะเวลาดังกล่าวแลว้ ถือว่าลูกคา้ยอมรบัความถูกตอ้งและความสมบูรณข์องรายงานและเอกสารต่างๆ ดังกล่าว และ

ผกูพนัลกูคา้ทกุประการ 

4.6 ลูกคา้รบัทราบและยอมรบัว่าตนไดร้บัแจง้จากบริษัทฯ ถึงภาระหนา้ทีของลูกคา้ทีตอ้งปฏิบตัิตามบทบญัญัติว่าดว้ยการเขา้

ถือหลกัทรพัยเ์พอืครอบงาํกิจการ และตามบทบญัญัติว่าดว้ยการจดัทาํและเปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรพัยใ์นมาตรา 

59 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงบทบญัญัติ หรือประกาศทีเกยีวขอ้ง และลกูคา้รบัทราบว่าเป็นความ

เสียงและความรบัผิดชอบของลูกคา้ในกรณีทีลูกคา้มิไดแ้จง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบถึงการถือครองหลกัทรพัยใ์ดๆ ทีอาจส่งผลให้

ลูกคา้ตอ้งมีหนา้ทีตามบทบญัญัติว่าดว้ยการเขา้ถือครองหลกัทรพัยเ์พือครอบงาํกิจการ หรือมิไดแ้จง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบถึงรายชอื

ของหลกัทรพัยท์ีลกูคา้มีหนา้ทตีอ้งรายงานตามบทบญัญัติว่าดว้ยการจดัทาํและรายงานการถือหลกัทรพัยน์นั 

 

4.7 ในกรณีทีบริษัทฯ ตอ้งการขอ้มลูใดๆ อนัเกยีวกบัลกูคา้ซงึมสีาระสาํคญัต่อการบริหารหรือจดัการ สาํหรบับริการการออกแบบ

การลงทุน YUANTA WEALTH หรือเป็นผลเนืองจากกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ขอ้บงัคบัหรือคาํสงัใดๆ ทีเกียวขอ้งในเรือง

การเปิดเผยขอ้มลู ไมว่่าทมีีอยู่ในปัจจบุนัหรือทีกาํหนดขึนในอนาคต ลกูคา้ตกลงจะจดัหาและแจง้ใหบ้รษิัทฯ ทราบโดยทนัที 
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รวมถึงในกรณีทมีีการเปลียนแปลงขอ้มลู หรือมีการแกไ้ข เพมิเติมหรือเปลียนแปลงเอกสารทลีกูคา้ไดจ้ดัส่งใหบ้ริษัทฯ ไปแลว้ 

ลกูคา้ตกลงจะแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบถึงการเปลยีนแปลงและการแกไ้ขเพมิเติมดงักล่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยทนัที 

 

5. ข้อควรทราบเกยีวกับการให้บริการ 

5.1 การให้บริการ MY WEALTH 

 บริการแนะนาํพอรต์การลงทุนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ดว้ยการจัดสัดส่วนสินทรพัยท์ีเหมาะสมดว้ยกลยุทธ์ Asset 

Allocation ผ่านการลงทนุในกองทนุรวม เพือชว่ยใหล้กูคา้ตดัสินใจลงทนุอย่างมปีระสิทธิภาพ และบรรลเุป้าหมายการลงทุน

ในระยะยาว บริษัทฯ มกีารจดัทาํโมเดล Asset Allocation และการกาํหนดระดบัความเสียงของแผนการลงทนุสอดคลอ้งกับ

สดัส่วนการลงทุนทีเหมาะสมสาํหรบัแต่ละระดบัความเสยีงของนักลงทุน และระดบัความเสียงของประเภทสินทรพัย ์โดยมี

รายละเอยีด ดงันี 

1) บริษัทฯ กาํหนดใหล้กูคา้ไม่สามารถปรบัสดัส่วน % Allocation ของแผนการลงทนุได ้

2) ลกูคา้สามารถกระจายการลงทนุในหลายกองทนุ ในแต่ละ Asset Class โดยสดัส่วนการลงทนุรวมทุกกองทนุในแต่ละ 

Asset Class จะตอ้งเท่ากบัสดัสว่นของ Asset Class ทีกาํหนดโดยแผนการลงทนุนนั ๆ 

3)  Platform มีการอธิบายและแจง้ลกูคา้ถึงการกาํหนดสดัส่วนการลงทนุในกองทนุในแต่ละ Asset Class พรอ้มทงัจัดทาํ

ระบบตรวจสอบและแจง้เตือนเมอืลกูคา้ใส่ % Allocation ไมต่รงตามทกีาํหนด 

  

ความถีในการดาํเนินการ 

1) การ Rebalance to origin เมอืถึงรอบ Rebalance : รายไตรมาส 

2) การ Rebalance to origin เมือมีการเปลียนแปลงของการลงทุนเขา้เกณฑก์าร Rebalance เช่น มีการเปลียนแปลง  

%  Allocation ทีเหมาะสม หรือมีการ Trigger ผลกาํไรขาดทนุ 
  

การ Rebalance ตามรอบ Rebalance ทีกาํหนดไมมี่ Rebalance หากมีการเปลียนแปลงสดัส่วนนอ้ยกว่า Threshold ขนัตาํ

ทีกาํหนดไว ้

 

กรณีม ีProduct Switching เปลียนกองทุนทแีนะนาํออกจาก Universe จะมกีารแจง้เตือนลูกคา้ผ่านทางช่องทางทเีหมาะสม 

เพอืใหล้กูคา้เขา้มาเปลียนกองทุน ทงัน ีหากกองทนุทลีกูคา้เลือกไวเ้ป็นกองทนุทีถกูนาํออกจาก Universe และลกูคา้ไมเ่ขา้มา

เปลียนการลงทุน ลูกคา้จะหลุดจากการ Auto Rebalance เพราะถือว่าไม่อยู่ในขอ้ตกลงการ Rebalance to origin (เงือนไข

ในสญัญาเรือง Rebalance to origin เฉพาะกองทนุทอียู่ใน Universe ปัจจบุนั) 

 

ทังนี การแจ้ง Product Switching จะมีระยะเวลาแจ้งลูกค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพือให้ลูกค้ามีระยะเวลาเข้ามา

ดาํเนินการ 

 

5.2 การให้บริการ ALPHA WEALTH 

 บริการบริหารการลงทุนส่วนบคุคลโดยผูจ้ัดการกองทุนทีมีประสบการณ ์ประสานกับระบบ AI (ปัญญาประดิษฐ์) ทีจะช่วย

เพิมประสิทธิภาพในการลงทุน บริษัทฯ มีการจัดทาํโมเดล Asset Allocation และการกาํหนดระดบัความเสียงของแผนการ

ลงทุนสอดคลอ้งกับสัดส่วนการลงทุนทีเหมาะสมสาํหรบัแต่ละระดับความเสียงของนักลงทุน และระดับความเสียงของ

ประเภทสินทรพัย ์

 

 ความถีในการดาํเนินการ 

1) การ  Rebalance เมอืถึงรอบ Rebalance : 

(ก) ผลิตภณัฑต์ราสารทนุในประเทศ – รายเดือนทกุวนัทาํการแรกที 3 - 5 ของเดือน 

(ข) ผลิตภณัฑต์ราสารต่างประเทศ ETF – รายไตรมาสทกุวนัท ี3 - 5 ทาํการแรกของแต่ละไตรมาส 

2) การ Rebalance to origin เมอืมกีารปรบัเปลียนรายไตรมาสทผีูจ้ดัการกองทนุทาํการเปลียนนาํหนกัการลงทนุของ Asset 

Allocation โดยจะเปลียนพรอ้มกันกับผลิตภัณฑต์ราสารทุนต่างประเทศเสมอ ในขณะทีการปรบัรายเดือนของตราสาร
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ทนุในประเทศจะคงนาํหนกัการลงทุนเท่ากบั Asset Allocation ของตราสารทนุในประเทศ ณ ขณะนนัๆ เช่น ตอนเรมิตน้

แนะนาํการลงทนุตราสารทนุในประเทศดว้ยสดัส่วน 20% ของเงนิลงทนุและเมือระยะเวลาผ่านไป 1 เดือน ตราสารทนุใน

ประเทศมีมูลค่าลดลงเหลือ 15% และการปรบัตราสารทุนในประเทศครงัถัดไปจะยงัคงนาํหนกั 15% เช่นเดิม แต่ในรอบ

ของการปรบัผลิตภัณฑต์ราสารต่างประเทศ ETF รายไตรมาสจะทาํการ Rebalance to origin นาํหนักตราสารทุนใน

ประเทศจาก 15% สู่ 20% ตาม Asset Allocation ตามความเสียงทลีกูคา้ยอมรบัได ้

3) แจง้ลูกคา้ในช่องทางทีเหมาะสมเมือมีการปรบัเปลียนคาํแนะนาํ บริษัทฯ จัดใหมี้การแจง้ลูกคา้ผ่านช่องทางทีเหมาะสม 

เช่น การแจง้เตือนบน Digital Platform หนา้เว็บไซตข์องบริษัทฯ การส่ง Email แจง้เตือนเพอืใหล้กูคา้เขา้มาดคูาํแนะนาํ 

 

6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการให้บริการออกแบบการลงทนุ 

 ลกูคา้ตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบในการชาํระหรือชดใชค้่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ทเีกิดขึนในส่วนทีเกยีวขอ้งกบัการใหบ้ริการดา้น

การออกแบบการลงทุนตามสัญญานี โดยลูกคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัทฯ และผูร้บัฝากทรพัยส์ินหักค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย

ดงักล่าวออกจากทรพัยส์ินของการลงทนุของลูกคา้ ทงัน ีค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นไปตามทบีริษัทฯ ประกาศกาํหนด 
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 คู่สญัญาทงัสองฝ่ายไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความพรอ้มทงัตกลงยอมรบัในขอ้กาํหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการใหบ้ริการดา้นการเงนินี

แลว้ จึงไดล้งลายมอืชือไวเ้ป็นสาํคญัในวนัททีีระบไุวข้า้งตน้ ทงัน ีหากลกูคา้ประสงคจ์ะขอสาํเนาของขอ้กาํหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการ

ใหบ้ริการดา้นการเงนิ ลกูคา้สามารถรอ้งขอไดท้บีริษัทฯ 

 

                                                                                    

 

 

 

               
       ลงชอืลกูคา้      ลงชอืผูมี้อาํนาจลงนาม 

(     )  บริษัทหลักทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด 

วนัที                                     วนัท ี       

 

 

 

                                            

ลงชอืพยาน                                                                                                  ลงชอืพยาน 

(     )                               (     ) 
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