ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การให้บริการด้านการเงิน

ยินดีต้อนรับสู่บริการของหยวนต้ า (ประเทศไทย)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัทฯ”) ขอขอบคุณลูกค้าผูม้ ีเกียรติทีไว้วางใจเลือกใช้บริการของบริษัทฯ
บริษัทฯ เป็ นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 19 ได้รบั ใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังและสํานักงาน ก.ล.ต.ให้
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ นอกจากนี บริษัทฯ ยังได้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหน้า โดยได้เข้าเป็ นสมาชิกของบริษัท
ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เพือเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าผูม้ ีเกียรติ บริษัทฯ ขอสรุปลักษณะทีสําคัญของการให้บริการด้านการเงินของบริษัทฯ
ดังนี
1.

ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี จะใช้กบั การให้บริการของบริษัทฯ ทังหมด โดยจะกําหนดข้อสัญญาที
สําคัญ เช่น
1.1 เอกสารธุรกรรม
1.2 คํารับรองและคํายืนยัน
1.3 คําสังและรายงาน
1.4 ข้อตกลงในการรับผิดชดใช้และความรับผิด
1.5 หลักประกันและทรัพย์สินของลูกค้า
1.6 การทําธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และผ่านทางโทรศัพท์
1.7 เหตุแห่งการผิดนัด
1.8 ความเสียง
1.9 การบอกเลิกธุรกรรม

2.

นอกจากนี ธุรกรรมแต่ละประเภทจะมีขอ้ กําหนดและเงือนไขเพิมเติมเฉพาะของแต่ละธุรกรรม ซึงข้อกําหนดและเงือนไขเพิมเติม
ดังกล่าวจะรวมอยู่ในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนีไว้ดว้ ยกัน ได้แก่
2.1 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทน/นายหน้าซือขายหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
2.2 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า
2.3 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการซือขายรายใหญ่ (Block Trade) สําหรับ Single Stock Futures
2.4 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการกูย้ ืมเงินเพือซือหลักทรัพย์ (Credit Balance)
2.5 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
2.6 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทนและ/หรือนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
2.7 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทจะออกและเสนอขายโดยบริ
ี
ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
2.8 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
2.9 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการซือขายตราสารหนี
2.10 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการให้บริการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH

3.

ข้อกําหนดเฉพาะของธุรกรรมแต่ละประเภทซึงถือเป็ นส่วนหนึงของข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้าน
การเงินจะมีผลผูกพันระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าต่อเมือลูกค้าได้เข้าทําธุรกรรมนันๆ กับบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่จาํ ต้องลง
นามในข้อกําหนดเพิมเติมของธุรกรรมนันอีกครัง หรืออีกนัยหนึงหากลูกค้าไม่ได้ใช้บริการนันๆ ของบริษัทฯ ลูกค้าก็จะ
ไม่ผูกพันโดยข้อกําหนดเพิมเติมเฉพาะของธุรกรรมนั นๆ ดังนั นลูกค้าจึ งต้องอ่านข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการ
ให้บริการด้านการเงินประกอบกับข้อกําหนดเพิมเติมเฉพาะของธุรกรรมทีลูกค้าใช้บริการจากบริษัทฯ

4.

เนืองจากธุรกรรมแต่ละประเภทมีความเสียงในการทําธุรกรรมแตกต่างกัน ลูกค้าจึงต้องอ่านและศึกษาเอกสารเปิ ดเผย
ความเสียงทีแนบอยู่กับข้อกําหนดเพิมเติมของธุรกรรมนันๆ ก่อนตัดสินใจเข้าทําธุรกรรม

บริษัทฯ หวังเป็ นอย่างยิงว่า ท่านลูกค้าจะพึงพอใจในการให้บริการของบริษัทฯ ทังนี ในกรณีทีท่านมีขอ้ เสนอแนะ และ/หรือ ต้องการ
รับทราบข้อมูลหรือคําแนะนําเพิมเติม ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ที ฝ่ ายออนไลน์ เซอร์วิส (Online Service)เบอร์โทรศัพท์
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ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน
ข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี ทําขึนเมือวันที
โดยและระหว่าง
(1)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ซึงมีสาํ นักงานจดทะเบียนตังอยู่ที 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ (ชัน 14, 15, 16)
ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ซึงต่อไปในข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนีเรียกว่า “บริษทั ฯ”) ฝ่ ายหนึง
กับ
ซึงมีทีอยู่อยู่ที

(2)

(ซึงต่อไปในข้อกําหนดและเงือนไขฉบับ

นีเรียกว่า “ลูกค้า”) อีกฝ่ ายหนึง
คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายได้ตกลงกันดังต่อไปนี
1.
ข้อความเบืองต้น
1.1 ข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนีทําขึนเพือกําหนดเงือนไข สิทธิ หน้าที ข้อรับรอง ข้อปฏิบตั ิต่างๆ โดยทัวไปทีเกียวข้องกับธุรกรรม
ต่างๆ ทีลูกค้าได้เข้าทํา หรือจะได้เข้าทํากับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรมทีเกียวข้อง
1.2 ข้อกําหนดเพิมเติมทีเกียวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท และเอกสารอืนใดทีเกียวข้องถือเป็ นส่วนหนึงของข้อกําหนดและ
เงือนไขฉบับนี
2.
คําจํากัดความและการตีความ
2.1 คําดังต่อไปนี หากไม่ได้นิยามไว้เป็ นการเฉพาะ หรือมิได้นิยามไว้ในข้อกําหนดเพิมเติมทีเกียวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท
เป็ นการเฉพาะ ให้มีความหมายตามทีได้นิยามไว้ดงั ต่อไปนี
(ก) “กฎหมาย” หมายถึง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. สัญญาซือขายล่วงหน้า กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
หนังสือเวี ยนหรือคําสังทีออกโดย ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
สัญญาซือขายล่วงหน้า หน่วยงานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักหักบัญชี ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ สมาคม
บริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมตลาดตราสารหนีไทย สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค กรมสรรพากร หรือ
สมาคมทีเกียวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมตลอดจนกฎหมายและระเบียบอืนใดทีอาจเกียวข้องกับการลงทุน การ
ส่งออก/นํา เข้า เงิ น หรือทรัพย์สิ นลงทุน การป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน หรือเรืองอืนๆ รวมถึง กฎ คํา สัง
ประกาศ (ไม่ว่าจะมีผลเป็ นกฎหมายหรือไม่) ทีออกโดยรัฐบาล ราชการ หรือหน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย (ทังใน
และต่างประเทศ) ทีใช้บงั คับอยู่ในขณะทีเข้าทําข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี หรือทีจะได้แก้ไขเพิมเติมต่อไป
(ข) “การทําธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต” หมายถึง การซือขาย การเปิ ดบัญชี การส่งและรับคําสัง หรือธุรกรรมอืน
ใดทีเกียวข้องกับการให้บริการด้านการเงินทีกระทําผ่านระบบทีมีลกั ษณะดังต่อไปนี
(1) มีการเชือมผ่านระบบเครือข่ายทัวไป (Public Network)
(2) มีผใู้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) (ISP) ทีให้บริการเป็ นการทัวไป (Public Service) และ
(3) มีระบบคอมพิวเตอร์ทใช้
ี ในการรับหรือส่งคําสังซือขายผ่านอินเทอร์เน็ต (Order Management) แยกต่างหากจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ทใช้
ี ในการรับหรือส่งคําสังซือขายผ่านเจ้าหน้าทีรับอนุญาตของบริษัทฯ (Broker Front Office)
หรือการซือขายผ่านอินเทอร์เน็ตในลักษณะอืนใด และ/หรือ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ทีตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือ ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า และ/หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน กําหนดให้เป็ นการซือขายผ่านอินเทอร์เน็ต
(ค) “ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ง) “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” หมายถึง คณะกรรมการกํากับตลาดทุนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
(จ) “ชือผู้ใช้บริการ” (Username) หมายถึง กลุ่มตัวอักษร และ/หรือตัวเลขทีกําหนดขึนโดยบริษัทฯ ซึงได้ตกลงกับลูกค้า
ว่า เป็ น สัญ ลัก ษณ์แ สดงการเข้า มาในระบบของบริษั ท ฯ โดยลูก ค้า ซึงจะต้องใช้ชือผู้ใ ช้บ ริก ารร่ว มกับ รหัส ผ่ า น
(Password)
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(ฉ)
(ช)

(ซ)

(ฌ)
(ญ)
(ฎ)
(ฏ)
(ฐ)
(ฑ)
(ฒ)
(ณ)

(ด)

(ต)

(ถ)
(ท)

(ธ)
(น)

“ตลาดหลัก ทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูน ย์ซือขายหลัก ทรัพย์ ศูน ย์ซือขายหลักทรัพย์
ล่วงหน้า และแหล่งกลางในการซือขายหลักทรัพย์อนๆ
ื ทังในและต่างประเทศ
“ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า” หมายถึง บริษัท ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ศูนย์
ซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า หรืออนุพันธ์ และแหล่งกลางในการซือขายสัญ ญาซือขายล่วงหน้า อืนๆ ทังในและ
ต่างประเทศ
“ธุรกรรม” หมายถึง การซือขายหลักทรัพย์ และ/หรือการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า และ/หรือการกูย้ ืมเงินเพือซือ
หลักทรัพย์ (Credit Balance) และ/หรือการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือการซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/
หรือการซือขายหลักทรัพย์ทีจะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ และ/หรือการซือขายหน่วยลงทุน และ/หรือการซือขาย
ตราสารหนี และ/หรือการให้บริการออกแบบการลงทุน Yuanta Wealth รวมถึงธุรกรรมอืนๆ ซึงบริษัทฯ ได้กาํ หนด
เพิมเติมเพือให้ใช้บังคับตามข้อตกลงและเงือนไขฉบับนี และข้อตกลงและเงือนไขเฉพาะตามข้อกําหนดเพิมเติมที
เกียวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทดังกล่าว
“บัญชีของบริษัทเพือลูกค้า” หมายถึง บัญชีเงินฝากตามข้อ 3.2 (ข)
“บัญชีเพือการทําธุรกรรม” หมายถึง บัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ บัญชีซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า หรือบัญชีอืนใดที
ลูกค้าเปิ ดไว้กบั บริษัทฯ อันเกียวเนืองกับการทําธุรกรรมของลูกค้า เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็ นการเฉพาะ
“บัญชีธนาคารเพือตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท” หมายถึง บัญชีเงินฝากตามข้อ 3.2 (ค)
“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
“พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ
ตามทีได้มีการแก้ไขเพิมเติมเป็ นครังคราว
“พ.ร.บ. สัญญาซือขายล่วงหน้า” หมายถึง พระราชบัญญัติสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามทีได้มีการแก้ไข
เพิมเติมเป็ นครังคราว
“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ” หมายถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามทีได้มีการแก้ไข
เพิมเติมเป็ นครังคราว
“รหัสประจําตัว” (PIN ID) หมายถึง กลุ่มตัวเลขทีบริษัทฯ ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือกลุ่มตัวเลขทีกําหนดขึนโดย
ลูก ค้า ในภายหลัง โดยทีลูก ค้าและบริษัท ฯ ตกลงร่ว มกัน ว่าจะเป็ นเครื องบ่งชี ในการทํา รายการของลูก ค้า ภายใต้
ข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี
“รหัสผ่าน” (Password) หมายถึง กลุ่มตัวอักษร และ/หรือตัวเลขทีกําหนดขึนโดยลูกค้า ซึงได้ตกลงร่วมกันกับบริษัทฯ
ว่ า เป็ น สัญ ลัก ษณ์แ สดงการเข้า มาในระบบของบริ ษั ท ฯ โดยลูก ค้า ซึ งจะต้อ งใช้ร หัส ผ่ า นร่ว มกั บ ชื อผู้ใ ช้บ ริ ก าร
(Username)
“ลูกค้า” หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล บริษัท ห้างหุน้ ส่วน หรือนิติบุคคล และในกรณีทีลูกค้าประกอบด้วยกลุ่มบุคคล
มากกว่าหนึงรายขึนไป คําว่า “ลูกค้า” ให้หมายรวมถึงบุคคลใดบุคคลหนึงหรือทังหมดของกลุ่มบุคคลนัน แล้วแต่กรณี
และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึงลูกค้ามอบหมายหรือยินยอมให้กระทําการซือหรือขายหลักทรัพย์หรือการอืนใด
ตามข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนีแทนหรือในนามของลูกค้าด้วย
“วันทําการ” หมายถึง วันทีธนาคารพาณิชย์เปิ ดทําการโดยทัวไปในกรุงเทพมหานคร ซึงมิใช่วนั เสาร์หรือวันอาทิ ตย์
หรือวันทีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็ นวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์
“วงเงินการทําธุ รกรรม” หมายถึง มูลค่าวงเงินทีกําหนดไว้โดยดุลพินิจของบริษัทฯ ในการทีจะอนุญาตให้ลูกค้า
สามารถก่อหนีและภาระผูกพันใดๆ กับบริษัทฯ ได้ สําหรับการทําธุรกรรมแต่ละประเภทและการทําธุรกรรมโดยรวม
ทังหมด โดยวงเงินการทําธุรกรรมของธุรกรรมแต่ละประเภทอาจมีการกําหนดให้แตกต่างกันได้
“เว็บไซต์” (Website) หมายถึง Website ของบริษัทฯ ภายใต้โดเมนเนม www.yuanta.co.th และ/หรือโดเมนเนมอืนที
อาจจะมีการเพิมเติมหรือเปลียนแปลงในอนาคต
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายถึง บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือบุคคล นิติบุคคล
หรือองค์กรอืนใดซึงได้รบั อนุญาตตามกฎหมายให้เป็ นศูนย์กลางในการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ รวมทัง
บริการทีเกียวข้องเพือประโยชน์ในการหักบัญชีหลักทรัพย์และให้บริการอืนๆ ทีเกียวข้องทังในและต่างประเทศ
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3.

(บ) “สมาคมทีเกียวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์” หมายถึง สมาคมอืนใดทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญา
ซือขายล่วงหน้า ซึงทําหน้าทีหลักในการเป็ นองค์กรกํากับดูแลสมาชิก (Self-Regulatory Organization/ SRO) ทังใน
และต่างประเทศ
(ป) “สํานักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ผ) “สํานักหักบัญชี” หมายถึง บริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือบุคคล นิติบคุ คล หรือองค์กรอืนใดซึง
ได้รบั อนุญาตตามกฎหมายให้เป็ นศูนย์กลางการชําระราคา รวมทังบริการทีเกียวข้องเพือประโยชน์ในการชําระราคา
และให้บริการอืนๆ ทีเกียวข้องทังในและต่างประเทศ
(ฝ) “หน่วยงานกํากับดูแลต่างประเทศ” หมายถึง หน่วยงานทีมีอาํ นาจหน้าทีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายอืนใดในทํานองเดียวกันทีเกียวข้องกับตลาดทุนของต่างประเทศ
(พ) “เหตุสุดวิสยั ” หมายถึง เหตุสุดวิสยั ตามทีได้กาํ หนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฟ) “เหตุแห่งการผิดนัด” หมายถึงเหตุตามทีกําหนดในข้อ 11
(ภ) “เอกสารธุรกรรม” หมายถึง เอกสารเปิ ดบัญชีลกู ค้า ข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี ข้อกําหนดเพิมเติมทีเกียวข้องกับ
ธุรกรรมแต่ละประเภท สัญญาจํานํา คู่มือนักลงทุน เอกสารชีแจง เอกสารเปิ ดเผยความเสียง แบบคําขอเปิ ดบัญชี/ใช้
บริการ รวมทังเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ทีเกียวข้องกับธุรกรรมทังหมด
(ม) “เอกสารรายงาน” หมายถึง ใบยืนยันการซือขายหลักทรัพย์ และ/หรือ เอกสารยืนยันการซือขายสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้า และ/หรือหนังสือยืนยันการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือเอกสารยืนยันการทําธุรกรรมอืนใด และ/หรือ
รายงานการลงทุนประจําเดือน (Monthly Statement) รวมถึงข้อมูล รายงาน และเอกสารอืนใด
2.2 เว้นแต่จะได้นิยามเป็ นอย่างอืนโดยชัดแจ้งในข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี หรือปรากฏเจตนารมย์เป็ นอย่างอืน ให้ถอ้ ยคํา
ทังหมดในข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนีมีความหมายตามทีได้นิยามไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้อง ในกรณีทีคํา
นิยามตามทีกําหนดในข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนีขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้อง ให้คาํ
นิยามตามทีกําหนดไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้องมีผลใช้บงั คับ
2.3 การอ้า งถึงกฎหมายหรือบทบัญ ญัติของกฎหมายใด ให้ห มายความรวมถึ งการแก้ไ ขหรือการตรากฎหมายขึ นใหม่ หรือ
บทบัญญัติกฎหมายทีออกและใช้มีผลบังคับใช้แ ทนกฎหมายนันๆ รวมทังกฎเกณฑ์และกฎระเบียบต่ างๆ ทีออกภายใต้
กฎหมายนัน
2.4 หัวข้อทีกําหนดไว้ในข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี เพือประโยชน์ในการอ้างอิงเท่านัน ไม่มีผลต่อการตีความข้อความใน
ข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนีแต่อย่างใด
2.5 ในกรณี ทีลูก ค้า เป็ นกลุ่มบุค คลมากกว่ า หนึงบุค คลขึนไป โดยการเปิ ด บัญชี ร่วมเพือการทํา ธุรกรรมกับ บริษัทฯ บุค คล
ดังกล่าวจะถือเป็ นลูก หนี ร่ว ม โดยจะต้องรับผิด ร่ว มกัน และแทนกันภายใต้ข้อกํา หนดเงือนไขของข้อกําหนดและเงือนไข
ฉบับ นี
เอกสารธุรกรรม
3.1 การใช้บังคับเอกสารธุรกรรม
(ก) ลูกค้าตกลงว่าข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนีจะใช้บงั คับกับธุรกรรมทุกประเภททีลูกค้าได้เข้าทํากับบริษัทฯ (ไม่ว่าจะ
เป็ นธุรกรรมทีได้เข้าทําในวันทีของข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี หรือในภายหน้า) ในกรณีทลูี กค้าเข้าทําหรือมีคาํ สังให้
บริษัทฯ เข้าทําธุรกรรมใดๆ เพิมเติม ลูกค้าตกลงว่ า ลูกค้ายินยอมผูกพันในข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี รวมถึง
ข้อกําหนดเฉพาะทีกําหนดเงือนไขเพิมเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทนันๆ โดยลูกค้าไม่จาํ เป็ นต้องเข้าทําหรือลงนาม
ในข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี หรือเอกสารใดๆ เพิมเติมอีก อย่างไรก็ดี เพือเป็ นหลักฐานการยืนยันธุรกรรม บริษัทฯ
อาจกําหนดให้ลกู ค้าเข้าทําหรือลงนามเอกสารยืนยันธุรกรรมดังกล่าว ก่อนหรือในภายหลังการเข้าทําหรือการมีคาํ สัง
ให้บริษัทฯ เข้าทําธุรกรรมได้
(ข) ลูกค้าตกลงว่า ลู กค้ ายอมผู กพั นตามข้อกํา หนดและเงื อนไขฉบั บ นี รวมถึ งข้อกําหนดเพิ มเติ ม สํา หรั บ
ธุรกรรมแต่ละประเภทตามทีได้กําหนดแนบท้ ายข้ อกําหนดและเงือนไขฉบับ นี โดยข้อกําหนดเพิมเติ ม
สําหรับธุรกรรมแต่ละประเภทจะใช้บังคับกับลูกค้าเฉพาะในกรณีที (ก) ลูกค้าได้มีการตกลงเข้าทําและ/
หรือเข้าทําธุรกรรมทีเกียวข้องดังกล่าวด้วยวิธี การทีกําหนดในข้อกําหนดเพิมเติมสําหรับธุรกรรมแต่ละ
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3.2

ประเภท หรือตามทีบริษัทฯ กําหนด และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรู ปแบบที
เป็ นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ ต าม ทังนี หากมี การกําหนดข้อ กําหนดเพิ มเติ มทีเกียวข้องกั บ ธุ รกรรม
ประเภทอืนเพิ มเติ ม นอกเหนือ จากทีได้ ร ะบุ หรื อ รวมไว้ใ นข้ อ กํา หนดและเงื อนไขฉบั บ นี ข้อกํา หนด
เพิมเติมดังกล่าวจะใช้บังคับกับลูกค้าเฉพาะในกรณีทีลูกค้าได้มีการเข้าทําธุรกรรมเพิมเติมดังกล่าวนันกับ
บริษัทฯ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการธุรกรรมทังหมดหรือบางประเภท หากบริษัทฯ เห็นว่า
ลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทําธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อ
กฎหมาย หรือด้วยเหตุอืนใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิในการเรียกร้องให้บริษัทฯ รับ
ผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีทเกิ
ี ดขึนโดยการจง
ใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษทั ฯ
(ค) ลูกค้าตกลงว่า ข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี ข้อกําหนดและเงือนไขเพิมเติมสําหรับธุรกรรมแต่ละประเภททังหมด (ไม่
ว่าจะได้ระบุไว้ในข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี หรือทีจะได้เพิมเติมในภายหน้า) เอกสารเปิ ดบัญชี รวมทังเอกสาร
แบบฟอร์มต่างๆ ทีเกียวข้องกับธุรกรรมทังหมด จะถือรวมเป็ นสัญญาเดียวกันโดยจะระบุรวมเรียกภายใต้คาํ นิยามว่า
“เอกสารธุรกรรม”
(ง) ในการเข้า ทํา ธุร กรรมระหว่า งคู่สัญ ญานัน เมื อได้มีก ารตกลงและยืน ยัน จากคู่ส ัญ ญาทังสองฝ่ ายว่ า จะเข้า ทํา
ธุ ร กรรมดัง กล่ า ว (ไม่ ว ่า การตกลงและยืน ยัน ดัง กล่า วจะทํา เป็ น ลายลัก ษณ์อ ัก ษร กระทํา ผ่า นทางระบบ
อิน เทอร์เน็ ต ทางโทรศัพท์ หรือในรู ป แบบอืนใดตามที บริษัทฯ กํา หนด) จะถือว่า ธุ รกรรมดังกล่าวนันมีผลผูกพัน
คู่สัญ ญาทันที ที ได้มีก ารตกลงและยื น ยัน ดังกล่า ว และบริษัทฯ มีสิท ธิ ยึด ถือและดํา เนิน การตามคําสังหรื อความ
ตกลงและยืน ยัน ที ได้ร ับ จากลูก ค้า ตามที บริษั ท ฯ เห็ น สมควร แม้ว่า ในเวลาที ได้ยืน ยัน และตกลงดัง กล่า วนัน
ลูก ค้า อาจยังมิ ได้ลงนามในเอกสารใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม และแบบฟอร์มต่า งๆ ที เกี ยวกับ ธุรกรรมก็ต าม
(จ) ในกรณี ที ข้อความในข้อกํา หนดและเงือนไขฉบับ นีขัด แย้งกับ ข้อความในข้อกําหนดเพิมเติมทีเกียวข้องกับธุรกรรม
ทีลูกค้าเข้าทํา ให้ข อ้ ความที กํา หนดในข้อกําหนดเพิมเติมทีเกียวข้องกับธุรกรรมทีลูกค้าเข้าทํานันใช้บังคับ ทังนี ให้
ใช้บ ัง คับ เพีย งเท่า ที เกี ยวข้อ งกับ เฉพาะธุร กรรมที ลูก ค้า เข้า ทํา นั น อย่ า งไรก็ดี เ พื อมิใ ห้เกิ ด ข้อ โต้แ ย้ง ในกรณี ที
ข้อ ความใดในข้อ กํา หนดและเงื อนไขฉบับ นี เป็ น การขยายหรือ เพิ มเติม ข้อ ตกลงในข้อกําหนดเพิมเติมทีเกียวข้อง
กับธุรกรรมแต่ละประเภท หรื อ ข้อตกลงใดในข้อกําหนดเพิมเติมทีเกียวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทเป็ น การขยาย
หรือเพิมเติมข้อตกลงในข้อกํา หนดและเงือนไขฉบับ นี กรณี ดังกล่ า วไม่ ถือว่ า ข้อตกลงนันขัด กัน
(ฉ) ในกรณี ที ลูก ค้า ได้เ ข้า ทํา หรื อ ลงนามในสัญ ญา แบบฟอร์ม หรือ ข้อ กํา หนดและเงื อนไขใดๆ เกี ยวกับ การ
ให้บ ริก ารด้า นการเงิ น หรือ ธุร กรรมใดๆ ก่อ นที จะเข้า ทํา และลงนามในข้อ กํา หนดและเงื อนไขฉบับ นี รวมทัง
เอกสารธุรกรรมทีเกี ยวข้อง ให้ถือว่ า ข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี รวมทังเอกสารธุรกรรมทีเกี ยวข้อง เป็ น ความ
ตกลงทังหมดระหว่า งลูก ค้า และบริษัท ฯ และให้ใ ช้บังคับ แทนข้อตกลงและความตกลงใดๆ ระหว่า งลูก ค้า และ
บริษัท ฯ ที มีขึนก่อนหน้า นี ที เกี ยวข้อง หรือเกียวกับ การให้บ ริก ารด้า นการเงิ น หรือธุ รกรรมทีเกี ยวข้อง
การเปิ ดบัญชีเพือการทําธุรกรรม
(ก) เพือการดําเนินการในการทําธุรกรรมภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี ลูกค้าตก
ลงกรอกแบบฟอร์มและลงนามในเอกสารเปิ ดบัญชีลูก ค้า หนังสือมอบอํานาจ หนังสือยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร และเอกสารทีเกียวข้องอืนๆ ตามแบบทีบริษัทฯ กําหนด รวมถึงส่งมอบเอกสารประกอบอืนๆ ตามทีบริษัทฯ
ร้องขอ ซึงรวมถือเป็ นส่วนหนึงของ “เอกสารธุ รกรรม” ให้ครบถ้วน และเมือบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารธุรกรรม
และตกลงเปิ ดบัญชีให้ลูกค้าแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบพร้อมจัดส่งเลขทีบัญชีเพือใช้ในการทําธุรกรรมของ
ลูกค้าภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บ ริก ารด้า นการเงินฉบับนี รวมถึงเอกสารธุ รกรรมที เกี ยวข้อง
ทังหมด (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บัญชีเพือการทําธุรกรรม”)
ลูกค้าได้อ่านและรับทราบการชีแจงจากพนักงานบริษัทฯ ถึงกฎหมาย ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการ
ด้านการเงิน รวมทังเอกสารธุรกรรมอืนๆ ทีเกียวข้องทังหมดเป็ นอย่างดีแล้วและตกลงปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
(ข) ลูกค้าตกลงทีจะโอนเงินสดของลูกค้ามายังบริษัทฯ ในบัญชีเงินฝากทีอยู่ในชือของบริษัทฯ เพือลูกค้าหรือบัญชีอนของ
ื
บริษัทฯ ตามรายละเอียดของชือและหมายเลขบัญชีทีบริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกค้า (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “บัญ ชี ของ
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3.3

3.4

บริษัทเพือลูกค้า”) ตามจํานวน วิธีการ และภายในระยะเวลาทีบริษัทฯ กําหนด ไม่ว่าจะเป็ นการนําฝากเพือเปิ ดบัญชี
หรือเป็ นการนําฝากเพิมเติมครังใดๆ รวมถึงเงินฝากเพิมทีมาจากเงินทีได้รบั จากการขายหลักทรัพย์ หรือเงินอืนๆ (ซึง
รวมถึงดอกเบียทีบริษัทฯ ได้รบั จากเงินทีลูกค้านํามาฝากหรือมอบไว้กับบริษัทฯ ดังกล่าวด้วย) รายละเอียดปรากฏ
ตามหลักฐานการรับเงินซึงบริษัทฯ ได้ออกให้แก่ลกู ค้าเป็ นคราวๆ ไป
(ค) ลูก ค้า ตกลงให้มีบัญชี เงิน ฝากธนาคารที อยู่ในชือของลูกค้าตามรายละเอี ย ดของชือและหมายเลขบัญ ชีเงินฝาก
ธนาคารทีลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ ซึงลูกค้าได้ทาํ หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากมอบไว้ให้แก่ธนาคารหรือทํา
วิธีการอืนใดเพือยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว และดํารงเงินฝาก ให้เพียงพอต่อการชําระหนีสิน
ทีมีอยู่กบั บริษัทฯ (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “บัญชีธนาคารเพือตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท”) ตามวิธีการ และภายใน
ระยะเวลาทีบริษัทฯ กําหนด และโดยทีลูกค้าและบริษัทฯ หรือฝ่ ายหนึงฝ่ ายใดมีภาระผูกพันในการชําระหนีและ/หรือ
ภาระผูกพันต่อกันตามข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงินหรือสัญญาหรือบัญชีอืนใดทีลูกค้าทํา
หรือมีอยู่กับ บริษั ท ฯ ลูก ค้า และบริษัท ฯ ต่า งตกลงยิน ยอมให้ธ นาคารที ลูก ค้า แจ้งไว้ต่ อบริ ษัท ฯ หัก เงิน จากบัญชี
ธนาคารเพือตัดบัญชีอตั โนมัติกับบริษัทดังกล่าวได้โดยถือว่าเป็ นวิธีการชําระหนีและ/หรือภาระผูกพันของลูกค้าต่อ
บริษัทฯ หรือของบริษัทฯ ต่อลูกค้าโดยชอบตามข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน โดยคู่สญ
ั ญา
ทุก ฝ่ ายต่า งทราบหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และข้อกํา หนดต่ างๆ ที ธนาคารกํา หนดไว้โดยชัด เจนแล้ว ทังนี ไม่ ตัด สิ ทธิ
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึงฝ่ ายใดทีจะชําระหนีโดยวิธีอนื
ในกรณีทีบริษัทฯ ต้องทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการหักเงิน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินจากบัญชีธนาคาร
เพือตัดบัญชีอตั โนมัติกับบริษัท และ/หรือหักจากเงินทีบริษัทฯ จะต้องนําเข้าบัญชีธนาคารเพือตัดบัญชีอตั โนมัติ กับ
บริษัท หรือชําระโดยวิธีอนตามที
ื
บริษัทฯ จะเป็ นผูก้ าํ หนด ทังนี ให้ถือว่าเงินทีลูกค้าได้รบั เมือรวมกับค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายทีบริษัทฯ ได้หกั ไว้เป็ นเงินทีลูกค้าได้รบั ไว้เต็มจํานวน หรือให้ถือว่าเงินทีหักจากบัญชีธนาคารเพือตัดบัญชี
อัตโนมัติกับบริษั ทเข้าบัญชีบริษัทฯ เมือหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีลูกค้าต้องชําระแล้วนัน เป็ นจํานวนเงินที
บริษัทฯ ได้รบั ชําระหนี แล้วแต่กรณี
(ง) บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจในการตกลงหรือปฏิเสธการเปิ ดบัญชีเพือการทําธุรกรรมให้กับลูกค้าและในการกําหนด
จํานวนและประเภทบัญชีเพือการทําธุรกรรมของลูกค้าโดยไม่ตอ้ งแจ้งเหตุผลให้ลกู ค้าทราบ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดลุ พินิจ
(แต่ไม่มีขอ้ ผูกพัน) ทีจะทําการเปลียนแปลงจํานวนและประเภทบัญชีเพือการทําธุรกรรมของลูกค้า
วงเงินการทําธุรกรรม
เพือการทําธุรกรรมภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมของ
ธุรกรรมแต่ละประเภท บริษัทฯ จะกําหนดวงเงินการทําธุรกรรมให้กับลูกค้า โดยลูกค้าจะดําเนินการทําธุรกรรมได้ภายใน
วงเงินการทําธุรกรรมทีบริษัทฯ เป็ นผูก้ าํ หนดโดยดุลพินิจของบริษัทฯ ทังนี บริษัทฯ มีสิทธิเปลียนแปลงวงเงินการทําธุรกรรม
ดังกล่าวได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องบอกกล่าวแก่ลกู ค้า
การกําหนดวงเงินการทําธุรกรรมข้า งต้น มิให้ถือเป็ นการจํากัดความรับผิดของลูกค้าทีเกิดขึนจริงภายใต้หรือเกียวเนื องกับ
ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท
การใช้สิทธิหักกลบลบหนีใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม
คู่สัญ ญามีสิ ท ธิ หัก กลบลบหนี สํา หรับ หนีทุก ประเภทที ถึงกํา หนดชํา ระภายใต้เอกสารธุรกรรมเพื อชํา ระหนี ใดๆ ภายใต้
เอกสารธุรกรรมทังหมด ทังนี ไม่ว่า หนี ระหว่ า งคู่สัญ ญาดัง กล่ า วจะต้องทํา การชํา ระ ณ สถานที หรือ ด้ว ยเงิน สกุล ใดๆ
ในกรณี ที หนี ระหว่า งคู่สัญ ญาต้องชํา ระเป็ น เงิน สกุลต่างกัน บริษัท ฯ อาจทํา การหัก กลบลบหนี โดยเปลี ยนสกุล เงิน ของ
หนี ใดหนี หนึ งดัง กล่า วให้เ ป็ น สกุล เงิน เดีย วกับ หนี อี ก รายโดยใช้อัต ราตลาดที ใช้ท างธุรกิจตามปกติ และในกรณี ที เกิด
เหตุแ ห่ ง การผิ ด นัด ภายใต้เ อกสารธุร กรรม คู่ส ัญ ญาตกลงให้ห นี ของคู่ ส ัญ ญาที มีต่อ กัน ถึ ง กํา หนดชํา ระทัน ที และ
คู่สัญ ญามีสิ ท ธิ หัก กลบลบหนี สํา หรับ หนี ดังกล่ า วได้โดยทัน ที
เมื อคู่ส ัญ ญาดํา เนิ น การหัก กลบลบหนี แล้ว หากคู่ ส ัญ ญาทังสองฝ่ ายมี ห น้า ที ต้อ งชํา ระเงิ น จํา นวนใดๆ ให้แ ก่กัน ตาม
เอกสารธุ รกรรม ให้จาํ นวนเงิน ทีต้อ งชํา ระต่ อ กัน นันถือ ว่า ได้รบั การชํา ระและปลดภาระหนีสิน ในการชํา ระเงิน ระหว่ า ง
กัน โดยการหัก กลบลบหนีดังกล่า ว และให้คู่สัญ ญาที มีห น้าทีชํา ระเงินในจํา นวนทีเหลือ ชํา ระเพี ย งจํา นวนเงิ น สุท ธิทีพึง
ต้องชํา ระต่ อคู่สัญ ญาอีก ฝ่ ายหนึง เว้น แต่ คู่สัญ ญาทังสองฝ่ ายจะตกลงกัน เป็ น อย่ า งอืน
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4.

ทังนี ข้อ 3.4 นี ไม่ใ ช้บ ัง คับ กับ กรณี ที ลูก ค้า มีคาํ สังให้บ ริษัท ฯ ซื อหลัก ทรัพ ย์แ ละขายหลัก ทรัพ ย์นันโดยที ยัง มิไ ด้ชาํ ระ
ราคาค่า ซือหลัก ทรัพย์นัน โดยลูก ค้า จะต้อ งชํา ระราคาค่า ซือหลัก ทรัพ ย์ก่ อน บริ ษัท ฯ จึ ง จะชํา ระเงิน ค่า ขายหลัก ทรัพย์
ให้แ ก่ลูก ค้า
3.5 การใช้สิทธิบังคับหลักประกันสําหรับหนีสินทังหมดของลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรม
ตราบเท่าทีกฎหมายอนุญาตให้กระทําได้ ภายใต้ขอ้ ตกลงเกียวกับหลักประกันทีกําหนดในข้อ 8 (หลักประกัน) ของข้อกําหนด
และเงือนไขฉบับนี คู่สญ
ั ญาตกลงว่าหลักประกัน (รวมทัง หลักทรัพย์ เงินสด หรือทรัพย์สินอืนใด) ทีบริษัทฯ กําหนดให้นาํ มา
วางเพือเป็ นประกันการซือขาย และ/หรือการชําระหนีสําหรับการทําธุรกรรมใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรมใดๆ ให้แก่บริษัทฯ นัน
ให้หลักประกันดังกล่าวถือเป็ นหลักประกันการซือขาย และ/หรือการชําระหนีของลูกค้าสําหรับหนีสินทุกประเภทของลูกค้า
ภายใต้เอกสารธุรกรรมทีเกียวข้องทังหมด รวมถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่านายหน้า ค่าภาษี อากร ดอกเบีย เงินทดรองจ่าย ค่ า
ดําเนินการ ตลอดจนค่าอุปกรณ์แห่งหนี และค่าเสียหายทังปวงทีลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็ นภายใต้บัญชี
ตามข้อตกลงแห่งเอกสารธุรกรรมใดๆ และ/หรือสัญญา หรือบัญชีอืนใดทีลูกค้าทําหรือมีอยู่กับบริษัท ฯ และให้บริษัทฯ
สามารถดําเนินการเกียวกับหลักประกันดังกล่าวตามเงือนไขทีกําหนดในข้อ
คํารับรองและคํายืนยัน
4.1 ลูก ค้า มี ค วามรู แ้ ละความเข้า ใจเกียวกับ กฎหมาย หลัก เกณฑ์ เงือนไข และประเพณี ป ฏิ บัติ ใ นการทําธุรกรรมใดๆ ตาม
ข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หน่วยงานกํากับดูแลต่างประเทศ และ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชีและ/หรือหน่วยงาน องค์กร สมาคม
ที เกี ยวข้อ งกับ ธุ ร กิจ หลัก ทรัพ ย์ และ/หรื อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์อื นใด และหน่ ว ยงานที กํา กับ ดูแ ลอื นใดของรัฐ (ทังในและ
ต่างประเทศทีเกียวข้อง) เช่น หน่วยงานทีทําหน้าทีดูแลตนเองและสมาชิก (Self-Regulatory Organization) กําหนดเป็ น
อย่างดี และลูกค้าจะดําเนินการใดๆ ด้วยความซือสัตย์สจุ ริตตามปกติวิสยั ของนักลงทุนทัวไปทีควรกระทํา ไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อระบบของการทําธุรกรรมแต่ละประเภทไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่อาศัยช่องทางหรือเหตุการณ์อนั ผิดปกติวิสยั ทีควรจะเป็ น
หรือความบกพร่องของระบบเพือหาประโยชน์ส่วนตน (รวมเรียกว่า “พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์”)
4.2 ลูกค้าขอรับรองว่าตนเองเป็ นผูม้ ีความสามารถในการเข้าทํา การชําระหนี และการปฏิบตั ิตามหน้าทีต่างๆ อันเกิดขึนภายใต้
เอกสารธุรกรรมทังหมด และลูกค้าทําเพือตนเองมิได้กระทําในฐานะตัวแทนของบุคคลอืน
4.3 ลูกค้ามีความสามารถและอํานาจตามกฎหมาย และได้ดาํ เนินการต่างๆ ทีจําเป็ นเพือให้ลูกค้าสามารถเข้าทําและปฏิบตั ิ
ภาระหน้าทีของตนภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขของเอกสารธุรกรรมทังหมดได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
4.4 เอกสารธุรกรรม เป็ นสัญญาทีมีผลใช้บงั คับโดยสมบูรณ์ และมีผลผูกพันทีสามารถใช้บงั คับกับลูกค้าให้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
และเงือนไขของสัญญา เว้นแต่กรณีทีการบังคับใช้สญ
ั ญาอาจถูกจํากัดโดยกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย การฟื นฟูกิจการหรือ
กฎหมายอืนทีเกียวข้องในลักษณะเดียวกันซึงมีผลกระทบต่อสิทธิของลูกค้าโดยทัวไป
4.5 ลูกค้าได้อ่านและรับทราบคู่มือ และ/หรือเอกสารชีแจงเพือการทําธุรกรรมแต่ละประเภทตามทีปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
และ/หรือทีได้รบั จากเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ และตกลงทีจะปฏิบตั ิตามคู่มือ และ/หรือเอกสารชีแจงดังกล่าว
4.6 การเข้าทําข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนีหรือการปฏิบตั ิหน้าทีของลูกค้าตามเอกสารธุรกรรมไม่เป็ นการละเมิดหรือจะไม่เป็ น
การละเมิดหรือทําให้มีผลเป็ นการขัดหรือผิดข้อกําหนดข้อใดข้อหนึงดังต่อไปนี (1) ข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที
เกียวข้อง คําพิพากษา คําวินิจฉัยหรือคําสังหรือคําบังคับของหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (ทังในและต่างประเทศ) ซึงมีผลผูกพันต่อ
ลูกค้า (2) เอกสารหรือสัญญาอืนใดทีลูกค้าเป็ นคู่สญ
ั ญาหรือมีผลผูกพันลูกค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้า
4.7 ในวันทีมีการส่งมอบข้อมูลและเอกสารให้กับบริษัทฯ ข้อมูลและเอกสารทังหมดทีลูกค้าได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เป็ นข้อมูลและ
เอกสารทีเป็ นความจริง ครบถ้วน ถูกต้องทุกประการและไม่มีขอ้ ความทีจะทําให้บริษัทฯ สําคัญผิดแต่ประการใด และ ณ วันที
ทําเอกสารธุรกรรม ข้อมูลและเอกสารทังหมดยังคงเป็ นข้อมูลและเอกสารทีเป็ นความจริง ครบถ้วน ถูกต้องทุกประการและไม่
มีขอ้ ความทีจะทําให้บริษัทฯสําคัญผิดแต่ประการใด บริษัทฯ มีสิทธิยึดถือข้อมูลและเอกสารดังกล่าวได้ ทังนี ลูกค้าไม่ได้
ปกปิ ด หรือบิ ด เบือนข้อเท็จจริงหรือเหตุก ารณ์ใดๆ ที เป็ น สาระสํา คัญ ซึงหากลูก ค้า ได้เปิ ด เผยให้กับบริษัทฯ แล้ว อาจมี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ ในการเข้าทําเอกสารธุรกรรม
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4.8 ลูก ค้า มี สิท ธิ โดยสมบูรณ์และเป็ นเจ้าของผูร้ ับประโยชน์ในทรัพย์สิน ของลูกค้าทังหมดทีได้ให้ไว้กับ บริษัท ฯ ตามเอกสาร
ธุรกรรม และทรัพย์สิ นของลูกค้าดังกล่าวปราศจากการจํานํา จํา นอง ภาระติด พัน สิ ท ธิ ยึด หน่ว งหรือส่วนได้เสียในทาง
หลักประกันอืนๆ หรือภาระติดพันหรือส่วนได้เสียอืนใดเพือประโยชน์ของบุคคลอืนนอกจากตามทีลูกค้าได้แจ้งเป็ นลายลักษณ์
อักษรต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่ลกู ค้าแล้วล่วงหน้า
4.9 ไม่มีคดีความ การดําเนินคดี การพิจารณาคดีหรือการดําเนินการใดๆ ทีอาจเกิดหรือมีขนกั
ึ บลูกค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้าใน
ชันศาล ศาลยุติธรรม อนุญาโตตุลาการ หรือการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐ (ทังในและต่างประเทศ) ซึงมีผลหรืออาจจะ
มีผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์หรือการใช้บงั คับได้ของเอกสารธุรกรรม หรือความสามารถของลูกค้าที
จะปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนทีเกียวกับเอกสารธุรกรรม
4.10 ไม่มเี หตุแห่งการผิดนัดหรือเหตุอืนใดทีอาจก่อให้เกิดเป็ นเหตุแห่งการผิดนัดซึงได้เกิดขึนและกําลังดําเนินอยู่ในส่วนของลูกค้า
และการเข้าทําข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนีหรือการปฏิบตั ิหน้าทีและภาระผูกพันของลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรมจะไม่
ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดเหตุแห่งการผิดนัด
4.11 ลูกค้าตกลงให้ถือว่าข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทีได้แจ้งต่อหรือมอบไว้แก่บริษัทฯ ก่อนวันทีลงนามในข้อกําหนดและเงือนไข
ฉบับนี หรือหลังจากทีมีการลงนามในข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี ไม่ว่าโดยการทีบริษัทฯ ได้รบั จากลูกค้าหรือผูก้ ระทําการ
แทนลูกค้า หรือทีบริษัทฯ ได้รบั ผ่านชือผูใ้ ช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจําตัว (PIN ID) ของลูกค้า
มีความถูกต้องสมบูรณ์ และมีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ แม้ว่าจะมีการจัดทํา และ/หรือ จัดส่งข้อมูลหรือหลักฐานใดๆ ใน
รู ปแบบของเอกสารให้แก่บริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม ตลอดจนยินยอมสละสิทธิในการเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบใดๆ หาก
ปรากฏว่าข้อมูลทีบริษัทฯ ได้รบั ดังกล่าวผิดพลาด คลาดเคลือน ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็ นปั จจุบนั ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด
4.12 ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่าบริษัทฯ อาจกําหนดให้ลกู ค้าจัดทําและลงนามในคําขอใช้บริการ หนังสือแจ้งเปลียนแปลงข้อมูล
หรือเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใดๆ เพิมเติมหรือเพือเปลียนแปลงข้อมูลตามเงือนไขและแบบทีบริษัทฯ กําหนด พร้อมทัง
จัดส่งคําขอใช้บริการ หนังสือแจ้งเปลียนแปลงข้อมูล หรือเอกสาร และ/หรือ หลักฐานดังกล่าว ให้แก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลา
ทีบริษัทฯ กําหนดก็ได้
4.13 ลูกค้าเข้าทําข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงินฉบับนี รวมทังธุรกรรมต่างๆ ในฐานะตัวการและมิใช่ใน
ฐานะตัวแทนของบุคคลหรือนิติบคุ คลใดๆ
4.14 ลูกค้าตกลงทีจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในทันที หากคํารับรองใดๆ ข้างต้นมีการเปลียนแปลงไป หรือไม่
เป็ นความจริง ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสําคัญด้วยประการใดๆ แต่ทงนี
ั หน้าทีของลูกค้าในการแจ้งให้บริษัทฯ
ทราบดังกล่าวไม่ถือเป็ นเงือนไขบังคับก่อนในการทีบริษัทฯ จะดําเนินการใดๆ เมือเกิดกรณีมีการเปลียนแปลง ไม่เป็ นความ
จริง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกู ต้องอย่างมีนยั สําคัญดังกล่าวเกิดขึน
4.15 ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทฯ อาจกําหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกําหนดเกียวกับการทําธุรกรรม หรือการทําธุรกรรมผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต ซึงเป็ นหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกําหนดทีมากหรือสูงกว่าหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกําหนดเกียวกับ
การทําธุรกรรม หรือการทําธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทีก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สํานักหักบัญชี หรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาํ หนด
ทังนี บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะพิจารณาแก้ไขเปลียนแปลงหรือยกเลิกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกําหนดเกียวกับการทํา
ธุรกรรม หรือการทําธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทีบริษัทฯ กําหนดขึนดังกล่าวในเวลาใดก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ
ในการดําเนินการดังกล่าวโดยไม่จาํ ต้องได้รบั ความยินยอมจากลูกค้าหรือบอกกล่าวแก่ลกู ค้าก่อนแต่อย่างใด และเมือบริษัทฯ
ได้แก้ไขเปลียนแปลงหรือยกเลิกหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกําหนดดังกล่าวแล้ว ให้หลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกําหนดที
มีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือยกเลิกดังกล่าวมีผลใช้บงั คับกับการทําธุรกรรมของลูกค้าทีดําเนินการภายหลังการนัน
4.16 ในกรณีทีบริษัทฯ ตกลงเข้าทําธุรกรรมใดๆ ในนามของลูกค้าโดยใช้เงินสกุลอืนทีไม่ใช่เงินบาท ให้ใช้อตั ราแลกเปลียนตามอัตรา
ทีตกลงกัน ณ เวลาทีทําการแลกเปลียนเงินของลูกค้า ระหว่างบริษัทฯ กับธนาคารของบริษัทฯ คู่สญ
ั ญาของบริษัทฯ หรือสํานัก
หักบัญชี เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอืนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4.17 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทําการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ในลักษณะเดียวกัน รวมถึงการบันทึกข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ โดยอาจมีหรือไม่มีเสียงอุปกรณ์เตือนโดยอัตโนมัติ และยินยอมให้เทปเสียงหรืออุปกรณ์ทีใช้ในการบันทึก
การสนทนานันเป็ นหลักฐานยืนยันเกียวกับข้อเท็จจริง การทําคําสัง หรือดําเนินการใดๆ เกียวกับธุรกรรม หรือเกียวข้องกับ
ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 7/77
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เอกสารธุรกรรมของลูกค้า และให้บริษัทฯ มีสิทธิยึดถือปฏิบตั ิและดําเนินการตามคําสัง แนวทาง คําบอกกล่าวใดๆ ผ่านทาง
โทรศัพท์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านวิธีการ หรือสือกลางใดๆ ตามทีบริษัทฯ และลูกค้าได้ตกลงกัน ซึงบริษัทฯ เชือ
โดยสุจริตว่าได้ส่งมาจากลูกค้าหรือบุคคลผูซ้ ึงได้รบั มอบอํานาจให้กระทําการแทนลูกค้า ทังนี บริษัทฯ อาจสอบถามข้อมูล
ต่างๆ ทีเกียวข้องเพือยืนยันตัวตนของลูกค้า หรืออํานาจของบุคคลทีได้รบั มอบอํานาจจากลูกค้า (แต่บริษัทฯ ไม่มีหน้าทีที
จะต้องดําเนินการดังกล่าว) และลูกค้ายอมรับและตกลงทีจะผูกพันตามคําสังของลูกค้าทุกประการ ทังนี ลูกค้ารับทราบและ
ตกลงให้บริษัทฯ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า
สํานักหักบัญชี ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกํากับดูแลอืนใด (ก) ใช้เทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรือข้อความจาก
เทปบันทึกดังกล่าวได้ เพือวัตถุประสงค์ใดๆ ตามทีบริษัทฯ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า สํานักหักบัญชี ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกํากับดูแลเห็นว่าเหมาะสม
(ข) นําเทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวหรือข้อความจากเทปบันทึกการสนทนาดังกล่าวมาใช้เป็ น หลัก ฐานในการดํา เนิ น
ธุรกรรม หรือในข้อพิพาททีเกิดขึนหรือข้อพิพาททีคาดว่าจะเกิดขึนระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า และ (ค) เปิ ดเผยเทปบันทึกการ
สนทนาดังกล่าวหรือข้อความจากเทปบันทึกเพือให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามทีกฎหมายกําหนด หรือปฏิบัติตามคําสังศาล หรือ
หน่วยงานราชการทีเกียวข้อง รวมทังเปิ ดเผยต่อก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์
ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า สํานักหักบัญชี ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หน่วยงานกํากับดูแล และทีปรึกษาของบริษัทฯ เพือใช้ใน
การดําเนินการทีเกียวกับธุรกรรม หรือใช้สาํ หรับบริษัทฯ ในการปรับปรุงระบบการดําเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ
4.18 เพือให้การบริการมีประสิทธิภ าพ และเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ ลูกค้า บริษัทฯ จะประกาศรายละเอี ย ด
เกียวกับการทําธุรกรรมต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า ลูกค้ามีหน้าทีจะต้องเข้า
ตรวจสอบรายละเอียดเกียวกับการทําธุรกรรมนันๆ อย่างสมําเสมอ
กฎและระเบียบ
5.1 การดําเนินการใดๆ ซึงเกียวกับธุรกรรมนันจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และประเพณีปฏิบตั ิทีเกียวกับการทําธุรกรรมดังกล่าว
โดยลูกค้าตกลงยอมรับทีจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและประเพณีปฏิบตั ิดงั กล่าว
5.2 ในกรณีทีลูกค้าฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกําหนดใดๆ ตามทีระบุไว้ในเอกสารธุรกรรมใดๆ และการฝ่ าฝื นดังกล่าวส่งผล
ให้บริษัทฯ เสี ยหาย หรือต้องรับผิดในการชําระค่าปรับ หรือถูกลงโทษจากหน่วยงานทีกํากับดูแล ลูกค้าตกลงรับผิ ดชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ สําหรับค่าปรับหรือความเสียหายทังหมดทีเกิดขึน พร้อมทังดอกเบียในอัตราสูงสุดทีบริษัทฯ กําหนด
นับจากวันทีถึงกําหนดชําระหรือวันทีบริษัทฯ ได้ชาํ ระเงินดังกล่าวจนถึงวันทีบริษัทฯ ได้รบั ชําระเงินจากลูกค้าจนครบถ้วน
5.3 ในกรณีทีการดําเนินธุรกรรมใดๆ หรือการให้บริการทางการเงินใดๆ นันกลายเป็ นการกระทําทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
กฎระเบีย บที เกี ยวข้อง บริ ษั ท ฯ อาจดํา เนิ น การอย่า งใดอย่า งหนึ งหรื อหลายอย่ า งดังต่ อไปนี
(ก) แจ้งให้ลูก ค้า ทราบ และยกเลิก ธุ รกรรมและ/หรือการดํา เนิ น การทีเกี ยวข้องดังกล่า ว และ/หรื อ
(ข) บอกเลิก ธุร กรรมที เกี ยวข้อ งนันโดยให้ก ารบอกเลิก ธุร กรรมนันมีผ ลตามกํา หนดเวลาที บริษั ท ฯ ได้แ จ้ง ให้แ ก่
ลูก ค้า โดยให้ผ ลของการบอกเลิก ธุรกรรมนันเป็ น ไปตามเงื อนไขที กํา หนดในข้อ 15 ของข้อ กํา หนดและเงือนไข
ฉบับ นี
คําสังและรายงาน
6.1 ในการทําคําสัง หรือการดําเนินการใดๆ ตามข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี ข้อกําหนดเพิมเติมของแต่ละธุรกรรม และเอกสาร
ธุรกรรมทีเกียวข้องอืนใด ลูกค้าจะได้มีคาํ สังด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อกั ษร หรือไม่ว่าจะโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือโดย
วิธีการอืนใดซึงเป็ นทียอมรับกันโดยทัวไปในประเพณีปฏิบตั ิของการทําคําสัง เพือจะให้บริษัทฯ ดําเนินการเป็ นครังคราวนัน
หรือโดยการบันทึกคําสังผ่านอินเทอร์เน็ต โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามคําสังของลูกค้าดังกล่าว ทังนี
(ก) หากเป็ น คํา สังโดยลายลัก ษณ์อ ัก ษร ลูก ค้า จะต้อ งปฏิบ ัติ โ ดยทํา เป็ น หนัง สือ ตามแบบที บริษั ท ฯ กํา หนดหรือ
ยอมรับ เป็ น กรณี ไป
(ข) หากเป็ น คํา สังโดยวาจาหรื อ ทางโทรศัพ ท์ ลูก ค้า จะต้อ งมีคาํ สังโดยตรงไปยัง เจ้า หน้า ที ของบริ ษัท ฯ และจะถือ
เป็ น คํา สังโดยชอบตามข้อ กํา หนดและเงื อนไขฉบับ นี รวมถึงข้อ กํา หนดเพิ มเติ มของธุร กรรมแต่ล ะประเภท เมื อ
เจ้า หน้า ที ของบริ ษั ท ฯ ได้รับ ทราบคํา สังนันโดยชัด เจนและปราศจากข้อสงสัย แล้ว
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6.2

6.3
6.4
6.5

(ค) หากเป็ น การทํา ธุ ร กรรมผ่ า นระบบอิน เทอร์เ น็ต ลูก ค้า จะต้อ งปฏิบ ัติต ามข้อ กํา หนดและเงื อนไขฉบับ นี รวมถึ ง
ข้อ กํา หนดเพิ มเติม ของแต่ล ะธุร กรรม และข้อ กํา หนดและเงื อนไขในเว็ บ ไซต์ (ถ้า มี) ที ใช้บ ัง คับ ในระหว่า งอายุ
ของข้อกํา หนดและเงือนไขฉบับ นี รวมถึ งข้อกํา หนดเพิ มเติ มของธุรกรรมแต่ ล ะประเภท
(ง) การมี คาํ สังดังกล่า วเกิด จากดุล พิ นิจและการตัด สิ น ใจของลูก ค้า เอง
(จ) ลูก ค้า ตกลงรับ ทราบว่า บริษัท ฯ มี สิ ท ธิ ใ ช้ดุล พินิจเพื อปฏิ เสธการดํา เนิน การใดๆ และบริษัท ฯ ไม่ต ้องรับ ผิด ชอบ
อย่า งใดต่ อลูก ค้า หากบริ ษั ท ฯ ไม่ส ามารถดํา เนิน การตามคํา สังของลูก ค้า ได้ไ ม่ ว่า ทังหมดหรือบางส่ ว น
เว้นแต่จะได้มีการตกลงระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าเป็ นอย่างอืน บริษัทฯ จะดําเนินการจัดส่งเอกสารรายงานให้แก่ลกู ค้า โดย
บริษัทฯ จะแจ้งเป็ นหนังสื อให้แก่ลูกค้าทราบทางไปรษณียห์ รือในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิ ก ส์
(Email) ตามทีอยู่สาํ หรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ตามทีลูกค้าได้แจ้งความประสงค์จะรับเอกสารรายงาน
ดังกล่าวในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการทีบริษัทฯ กําหนด ในกรณีดังกล่าวลูกค้าตกลงและยอมรับว่าการส่งข้อมูลใน
รูปแบบดังกล่าว ถือเป็ นการส่งเอกสารรายงานให้แก่ลกู ค้าโดยชอบแล้วโดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าทีในการจัดส่งเอกสารรายงานใน
รูปแบบเอกสารทางไปรษณียใ์ ห้แก่ลูกค้าอีกครังหนึง และลูกค้าตกลงผูกพันตนตามข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการรับ
เอกสารรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ทีกําหนดไว้ในข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี
รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมของธุรกรรมแต่ละประเภททุกประการ เมือลูกค้าได้รบั เอกสารรายงานดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะต้อง
ตรวจสอบรายการทังหมดและแจ้งการแก้ไขหรือโต้แย้งข้อผิดพลาดรายการใดๆ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ใ น
เอกสารรายงาน หากลูกค้าไม่แจ้งแก้ไขหรือโต้แย้งข้อผิดพลาดรายการใดๆ ภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ในเอกสารรายงาน
ดังกล่าว ให้ถือว่า เอกสารรายงานทีบริษัทฯ จัดทําและส่งมอบให้เป็ นหลักฐานทีถูกต้อง และให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิทีจะทํา
การโต้แย้งใดๆ ทังสิน และได้ยอมรับความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารรายงานดังกล่าว
การเปลี ยนแปลงวิ ธี ก ารรับ เอกสารรายงานจากวิ ธี ก ารส่ ง ทางไปรษณี ย ์เ ป็ น รู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ผ่ า นทางจดหมาย
อิเล็ก ทรอนิก ส์ (Email) หรื อกลับ กัน ให้ท าํ โดยการทีลูก ค้า แจ้ง ความจํา นงเป็ น ลายลัก ษณ์อัก ษรมายัง บริษัท ฯ ซึงการ
เปลียนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อเมือลูกค้าได้รบั การอนุญาตจากบริษัทฯ ถึงการเปลียนแปลงดังกล่าวแล้วเท่านัน
ในกรณีทีปรากฏแก่บริษัทฯ โดยชัดแจ้งว่าเอกสารรายงานไม่สามารถส่งไปยังทีอยู่สาํ หรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email
Address) ที ลูก ค้า ได้แจ้งไว้กับบริษัท ฯ ไม่ว่ า ด้ว ยเหตุใ ด (รวมถึงกรณี ทีลูก ค้า แจ้งความจํา นงขอรับเอกสารรายงานทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) มากกว่า ทีอยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์) บริษัทฯ จะทําการส่งเอกสารรายงานในรูปแบบเอกสาร
ทางไปรษณียแ์ ทนเพียง ฉบับ ตามทีอยู่ในการรับส่งเอกสารทีลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยอมรับว่าใบยืนยันการ
ทําธุรกรรม (Confirmation Note) หรือเอกสารรายงานซึงออกโดยบริษัทฯ หลังจากทีมีการทําธุรกรรมในบัญชีลูกค้า ถือเป็ น
หลักฐานทีเชือถือได้ถึงการทําธุรกรรม จํานวนเงินทีบริษัทฯ ได้ทดรองจ่ายให้แก่ลูกค้าในการทําธุรกรรม และเงินทีได้รบั จาก
การทําธุรกรรมตามทีระบุไว้ในใบยืนยันการทําธุรกรรม (Confirmation Note) หรือเอกสารรายงานดังกล่าว ทังนี เว้นแต่ลกู ค้า
จะได้โต้แย้งเป็ นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ในใบยืนยันการทําธุรกรรม (Confirmation
Note) หรือเอกสารรายงาน ในส่วนของข้อมูลการซือขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนนัน ให้อา้ งอิงจากรายงานทีบริษัท
หลัก ทรัพย์จัด การกองทุน ที เกี ยวข้องเป็ น ผู้จัด ทํา โดยบริษั ท ฯ ไม่รับ ผิด ชอบในความถูก ต้องครบถ้ว นของข้อมูล และไม่
รับผิดชอบว่าลูกค้าจะได้รบั รายงานข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ หรือได้รบั รายงานข้อมูลดังกล่าวล่าช้า
บริษัทฯ มีสิทธิปรับปรุ งเอกสารรายงานเป็ นครังคราว หากมีความผิดพลาดหรือข้อผิดหลงใดๆ ในเอกสารรายงานดังกล่าว
โดยบริษัทฯ จะดําเนินการแจ้งให้ลกู ค้าทราบต่อไป
ลูกค้ามีหน้าทีแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ หากลูกค้าไม่ได้รบั เอกสารรายงานทีลูกค้าควรได้รบั ตามปกติ
คําสังใดๆ ของลูกค้าจะมีผลต่อเมือบริษัทฯ ได้รบั คําสังนันแล้ว และคําสังใดๆ ของลูกค้าให้มีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีการ
ยกเลิกหรือแทนทีโดยคําสังอืนในภายหลัง ทังนี คําสังของลูกค้ายังคงมีผลบังคับใช้จน ณ สินวันดังกล่าว เว้นแต่จะได้ตกลงกัน
ไว้เป็ นอย่างอืน ทังนี ตามแต่ประเภทของธุรกรรมตามทีตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า และ/หรือ
สํานักหักบัญชีกาํ หนด และเท่าทีบริษัทฯ ได้แจ้งต่อลูกค้าว่าบริษัทฯ มีความพร้อมทีจะประกอบธุรกิจได้ และลูกค้าตกลงเป็ น
ผูร้ บั ความเสียงหรือความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึนจากการสังหรือคําสังของลูกค้า ไม่ว่าโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่ านทางอินเทอร์เน็ต หรือสืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เองทังสิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิ ทีจะระงับการ
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7.

ดําเนินการตามคําสังดังกล่าว จนกว่าบริษัทฯ จะได้รบั การยืนยันคําสังเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากลูกค้า และในกรณีดงั กล่าว
บริษัทฯ ไม่ตอ้ งรับผิดต่อลูกค้าไม่ว่ากรณีใดๆ
6.6 บริษัทฯ มีสิทธิในการยึดถือคําสัง แนวทาง คําบอกกล่าวใดๆ หรือการติดต่ออย่างอืนซึงบริษัทฯ เชือโดยสุจริตว่าได้ส่งมาจาก
ลูกค้าหรือบุคคลผูซ้ งได้
ึ รบั มอบอํานาจให้กระทําการแทนลูกค้า ทังนี ลูกค้าตกลงรับผิดและชดใช้บรรดาค่าเสียหาย ความ
สูญเสีย ค่าใช้จ่ายในต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมทังค่าทนายความ) รวมถึงการฟ้องร้อง การเรียกร้อง หรือการร้องเรียนใดๆ
ทีบริษัทฯ ได้รบั หรืออาจมีขึนอันเนืองมาจากการยึดถือและการปฏิบตั ิตามคําสังดังกล่าวโดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพัน
ตามคําสังของลูกค้าทุกประการ
6.7 บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจเพือปฏิเสธการดําเนินการใดๆ เว้นแต่ในกรณีทีลูกค้ามีคาํ สังให้บริษัทฯ ดําเนินการชําระบัญชีของ
ลูกค้า ทังนี การปฏิบตั ิตามคําสังชําระบัญชีดงั กล่าวนันจะต้องไม่ถูกจํากัดโดยคําสังของศาล คําสังของฝ่ ายปกครอง หรือ
คําสังอืนใด และลูกค้าตกลงยอมรับว่าบริษัทฯ มีสิทธิทีจะไม่ดาํ เนินการตามคําสังใดๆ ของลูกค้าในกรณีทีลูกค้ามีเงินในบัญชี
ของบริษัทเพือลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพือตัดบัญชีอตั โนมัติกับบริษัทไม่เพียงพอ หรือไม่ดาํ เนินการใดๆ ซึงจะทําให้วงเงิน
สําหรับทําธุรกรรมของลูกค้าเกินกว่าวงเงินทีบริษัทฯ กําหนด รวมถึงกรณีทีคําสังของลูกค้ามีลกั ษณะคลุมเครือ ขัดแย้งหรือ
ขัดกัน หรือในกรณีทีบริษัทฯ เห็นว่าการดําเนินการตามคําสังของลูกค้านันอาจส่งผลให้บริษัทฯ หรือลูกค้าฝ่ าฝื น อาจจะฝ่ าฝื น
หรือคาดการณ์ได้ว่าจะฝ่ าฝื นกฎหมาย บริษัทฯ จะแจ้งให้ลกู ค้าทราบในกรณีทบริ
ี ษัทฯ ใช้ดลุ พินิจปฏิเสธคําสังใดๆ ของลูกค้า
โดยทีบริษัทฯ ไม่มีหน้าทีต้องแสดงเหตุผลในการใช้ดลุ พินิจดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่จาํ เป็ นต้องรับผิดในบรรดาความสูญเสีย
การขาดกําไรหรือส่วนต่าง รวมตลอดถึงความเสียหาย ความรับผิด ค่าใช้จ่ายต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเกิดขึนกับลูกค้าไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึงเป็ นผลมาจากกรณีดงั กล่าว (Consequential Damage) เว้นแต่กรณีทีเกิดขึนโดยการจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผูแ้ ทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าทีความ
เสียหายทีเกิดขึนจริง
6.8 บริษัทฯ มีสิทธิระงับมิให้ลูกค้าส่งคําสังการทําธุรกรรมผ่านช่องทางใดๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ตามแต่ดลุ พินิจของบริษัทฯ ทังนี
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหาย (รวมทังค่าเสี ยหายหรือค่า ใช้จ่ายอย่างใดๆ) ทีเกิดจากการระงับ การส่ งคํา สัง
ดังกล่าว เว้นแต่กรณีทเกิ
ี ดขึนโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผูแ้ ทนของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าทีความเสียหายทีเกิดขึนจริง
6.9 เมือลูกค้าได้ออกคําสังแล้ว ลูกค้าสามารถยกเลิก เปลียนแปลงหรือเพิกถอนคําสังได้ หากบริษัทฯ ยังไม่ได้ดาํ เนินการปฏิบตั ิ
ตามคําสังนัน ไม่ว่าจะทังหมดหรือบางส่วน ตามทีกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้องกําหนด ทังนี การยกเลิก แก้ไขหรือเพิก
ถอนคําสังจะมีผลเมือได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ และลูกค้าต้องผูกพันและรับผิดชอบต่อผลแห่งการทําธุรกรรมภายหลังจาก
ทีได้มีการทําธุรกรรมตามคําสังเดิมทีลูกค้าออกให้กบั บริษัทฯ ไปแล้ว
6.10 บริษัทฯ มีดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตให้ลูกค้าทําธุรกรรมในตลาดโดยตรง (Direct Markets Access) หรือชุดคําสัง
คอมพิวเตอร์สาํ หรับการซือขายโดยอัตโนมัติ (Program Trading) เป็ นกรณีๆ ไป ทังนี ตามทีบริษัทฯ เห็นสมควรและลูกค้าตก
ลงทีจะปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงือนไขทังหมดทีบริษัทฯ กําหนด หรือจะกําหนดขึนโดยอยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้
เดียว
ข้อตกลงในการรับผิดชดใช้และความรับผิด
7.1 ลูกค้าตกลงทีจะรับผิดชดใช้ในความเสียหาย ค่าปรับ จํานวนเงิน การดําเนินคดี กระบวนพิจารณา การฟ้องร้อง การเรียกร้อง
การทวงถาม ค่าเสียหาย ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทังหลาย รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายหรือค่าใช้จ่ายอืนใด
ตามสมควรและจํานวนเงินอืนใดก็ตามทีบริษัทฯ ได้ชดใช้ไปหรือจะต้องชดใช้หรืออาจเกิดขึนกับบริษัทฯ อันเนืองมาจากการ
ฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรือข้อกําหนดและเงือนไข การกระทําหรือการงดเว้นกระทําการใดๆ ของลูกค้าตามเอกสาร
ธุรกรรมใดๆ หรือมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ พร้อมดอกเบียทีบริษัทฯ จะเรียกเก็บในอัตราทีบริษัทฯ กําหนดนับแต่วนั ที
บริษัทฯ ได้ชาํ ระเงินดังกล่าวไป หรือนับแต่วนั ทีเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ จนกว่าวันทีลูกค้าชําระให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วน
รวมทัง ลูกค้าตกลงทีจะดําเนินการใดๆ ทีสามารถกระทําได้เพือมิให้บริษัทฯ รวมถึงกรรมการ พนักงาน ตัวแทนและผูแ้ ทนของ
บริษัทฯ ต้องได้รบั ความเสี ยหาย สูญเสียประโยชน์ทีเกียวข้อง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเนืองมาจากการผิดข้อกําหนดและ
เงือนไข การกระทําหรือการงดเว้นกระทําการใดๆ ของลูกค้าตามเอกสารธุรกรรมใดๆ เช่นกัน ทังนี เว้นแต่ความเสียหาย
ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 10/77

8.

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเกิดขึนจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผูแ้ ทนของ
บริษัทฯ โดยไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ไม่จาํ เป็ นต้องรับผิดต่อความเสียหายทีเป็ นผลสืบเนืองหรือความเสียหายทางอ้อม
7.2 ในกรณีทีลูกค้ากระทําการหรืองดเว้นการกระทําการตามกฎหมาย หรือข้อกําหนดใดๆ ในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการ
ให้บริการทางการเงินฉบับนี รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมสําหรับธุรกรรมแต่ละประเภท หรือมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ และ
เป็ นเหตุให้บริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือเงินอืนใดให้แก่ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
หน่วยงานกํากับดูแลต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี
หน่วยงานทีกํากับดูแล องค์กร สถาบันการเงินไม่ว่าในหรือต่างประเทศ หรือหน่วยงานอืนใดของรัฐ (ทังในและต่างประเทศ)
รวมถึงบุคคลใดๆ หรือเกิดความเสียหายใดๆ กับบริษัทฯ อันเนืองมาจากการทีบริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตาม หรือยึดถือคําสังของ
ลูกค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือทางโทรศัพท์ ดังกล่าว ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือเงินอืนใดที
บริษัทฯ ต้องจ่ายไปคืนแก่บริษัทฯ หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเกิดขึนกับบริษัทฯ ทันที พร้อมดอกเบียทีบริษัทฯ จะ
เรียกเก็บในอัตราทีบริษัทฯ กําหนดนับแต่วนั ทีบริษัทฯ ได้ชาํ ระเงินดังกล่าวไปจนกว่าวันทีลูกค้าชําระให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วน
7.3 ในกรณีทีบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผูแ้ ทนของบริษัทฯ ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการดําเนินการของ
บริษัทฯ ในฐานะผูใ้ ห้บริการภายใต้การทําธุรกรรมใดๆ ของลูกค้า บริษัทฯ ไม่จาํ เป็ นต้องรับผิดในบรรดาความเสียหาย การ
ขาดกําไร ค่าเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม หรือค่าเสียหายทีเป็ นผลสืบเนือง อัน
เนืองมาจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบตั ิทีเกิดขึนจากมนุษย์ ความขัดแย้งทีมีการใช้อาวุธ การก่อการร้าย การก่อการจลาจล
หรือข้อพิพาทแรงงาน หรือกรณีอืนใดทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีของ
บริษัทฯ โดยสินเชิง หรือไม่สามารถทําการชําระเงินหรือส่งมอบ หรือรับชําระเงินหรือรับมอบภายใต้การทําธุรกรรมดังกล่าว
หรือไม่สามารถปฏิบตั ิตามบทบัญญัติทีเป็ นสาระสําคัญของเอกสารธุรกรรมใดๆ ในส่วนทีเกียวกับการทําธุรกรรมดังกล่าวได้
ทังนีเท่าทีกฎหมายจะอนุญาต โดยเหตุการณ์ตามข้อ 7.3 นีให้หมายรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
(ก) ความล่าช้า หรือข้อผิดพลาดในการสือสารหรือส่งคําสังของลูกค้าอันเนืองมาจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรืออุปกรณ์
การส่งหรือสือสาร และ/หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็ นของบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือขาย
ล่วงหน้า ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี หน่วยงานหรือบุคคลอืนใดขัดข้องและ/หรือใช้การไม่ได้
(ข) ความเสีย หายและ/หรือค่ าเสีย หายใดๆ ที ได้รับ อัน เนื องมาจากตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญ ญาซือขาย
ล่วงหน้า ไม่ได้ดาํ เนินการซือขายให้สาํ เร็จ และ/หรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ไม่ได้ดาํ เนินการฝาก ถอน โอนหลักทรัพย์
หรือบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ให้สาํ เร็จ และ/หรือสํานักหักบัญชีไม่ได้ดาํ เนินการส่งมอบและ/หรือชําระราคาให้สาํ เร็จ
หรือเหตุอืนใดทีเกิดจากตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า และ/หรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
และ/หรือสํานักหักบัญชี
7.4 ในกรณีทีบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผูแ้ ทนของบริษัทฯ ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการดําเนินการของ
บริษัทฯ ในฐานะผูใ้ ห้บริการภายใต้การทําธุรกรรมใดๆของลูกค้า ให้บทบัญญัติแต่ละข้อทีระบุขา้ งต้นทีกําหนดให้แก่บริษัทฯ
ครอบคลุมและคุม้ ครองถึงกรรมการ พนักงาน ตัวแทนและผูแ้ ทนทุกคนของบริษัทฯ ทีดําเนินการทําธุรกรรมเพือลูกค้าด้วย
ทังนี เท่าทีกฎหมายจะอนุญาต
หลักประกัน
8.1 ลูกค้าจะต้องนําหลักประกัน (รวมทัง หลักทรัพย์ เงินสด หรือทรัพย์สินอืนใด) ทีบริษัทฯ กําหนดมาวางเพือเป็ นประกันการ
ชําระหนีสําหรับการทําธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม รวมถึง ค่านายหน้า ค่าภาษี อากร ดอกเบีย เงินทดรองจ่าย ค่ า
ดําเนินการ ตลอดจนค่าอุปกรณ์แห่งหนี ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายทังปวงทีลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็ น
ภายใต้บญ
ั ชีตามข้อตกลงแห่งเอกสารธุรกรรมใดๆ และ/หรือสัญญา หรือบัญชีอนใดที
ื
ลูกค้าทําหรือมีอยู่กบั บริษัทฯ (ซึงต่อไป
ในข้อกําหนดและเงือนไขนีจะเรียกว่า “หนีสินทีมีอยู่กับบริษัทฯ”) ทันทีทีบริษัทฯ ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ ทังนี หลักประกัน
ดังกล่า วจะต้องมีมูล ค่า ไม่ต ากว่
ํ า ที บริษั ท ฯ ได้ก ํา หนดไว้ส าํ หรับ การทํา ธุรกรรมแต่ ล ะประเภทของลูก ค้า หากเมือใดที
หลักประกันมีมลู ค่าลดลงน้อยกว่ามูลค่าตามทีบริษัทฯ กําหนดข้างต้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดก็ตาม ลูกค้าตกลงทีจะนํา
หลักประกันมาเพิมให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วนตามจํานวนดังกล่าวภายในเวลาทีบริษัทฯ แจ้งให้ลกู ค้าทราบโดยทันที
8.2 หลักประกันทีลูกค้าได้นาํ มาวางให้แก่บริษัทฯ นัน บริษัทฯ มีสิทธิดาํ เนินการดังนี (ตราบเท่าทีไม่ขดั กับกฎหมายทีเกียวข้อง)
(ก) ยึดถือไว้เพือเป็ นประกันหนีสินทีมีอยู่กบั บริษัทฯ
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8.3
8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

(ข) ขาย บังคับขาย หรือดําเนินการใดๆ เพือนําเงินมาหักชําระหนีสินทีมีอยู่กบั บริษัทฯ
(ค) ยึดหน่วงไว้จนกว่าบริษัทฯ จะได้รบั ชําระหนีสินทีมีอยู่กบั บริษัทฯ ครบถ้วน
(ง) นําเงินปันผล กําไร หรือดอกเบีย มาหักชําระหนีสินทีมีอยู่กบั บริษัทฯ
นอกจากนัน บริษัทฯ มีสิทธิระงับการชําระเงินทีลูกค้ามีสิทธิได้รบั จากบริษัทฯ ไม่ว่าจากกรณีใดๆ เพือนําเงินมาชําระหนีสินที
มีอยู่กบั บริษัทฯ ก่อน
ลูกค้าตกลงว่าหากบริษัทฯ บังคับหลักประกันหรือดําเนินการตามข้อ 8.2 แล้ว ยังไม่สามารถชําระหนีสินทีมีอยู่กบั บริษัทฯ ได้
ครบถ้วน ลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบชดใช้ในส่วนทีขาดภายใน 5 (ห้า) วัน นับจากวันทีได้รบั แจ้งจากบริษัทฯ
ในกรณีทีลูกค้าวางหลักทรัพย์ทีวางประกันเพือประกันการชําระหนีสินทีมีอยู่กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมให้เป็ นสิทธิของ
บริษัทฯ ทีจะจัดให้มีการทําธุรกรรมเกียวเนืองกับหลักประกัน หรือทําให้หลักประกันสมบูรณ์ เช่น การจดแจ้งรายการการใช้
หลักทรัพย์เป็ นประกันกับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือการเพิกถอนการใช้หลักทรัพย์เป็ นประกัน
การจํานํา การระบุชือบริษัทฯ เป็ นผูถ้ ือกรรมสิทธิ ผูร้ บั โอนหลักทรัพย์ หรือการทําและลงนามเอกสารอืนใดทีเกียวข้องกับกรณี
ดังกล่าว
โดยการเข้าทําข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี ลูกค้าตกลงโอนให้บริษัทฯ และบริษัทฯ ตกลงรับโอนจากลูกค้าซึงสิทธิใดๆ ของ
ลูกค้าภายใต้บญ
ั ชีของบริษัทเพือลูกค้า (ตามทีได้นิยามไว้ในข้อกําหนดเพิมเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท) ซึงรวมถึงสิทธิใน
การรับคืนเงินจากบริษัทฯ ทังหมดภายใต้บญ
ั ชีดงั กล่าว เพือเป็ นประกันการชําระหนีสินทีมีอยู่กับบริษัทฯ โดยถือว่า ภายใต้
ข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี ลูกค้าได้แจ้งการโอนสิทธิ ไปยังบริษัทฯ ในฐานะผูร้ บั ฝากเงินและบริษัทฯ ตกลงให้ถือว่าได้
รับทราบและยินยอมด้วยกับการโอนสิทธิใดๆ ของลูกค้าในการรับคืนเงินจากบริษัทฯ ในบัญชีของบริษัทเพือลูกค้าดังกล่าว
แล้ว
ลูกค้ารับทราบว่าข้อกําหนดเกียวกับอัตราหรือมูลค่าของหลักประกันทีบริษัทฯ กําหนดขึนนันอาจมีจาํ นวนทีมากหรือสูงกว่า
ข้อกํา หนดเกียวกับ อัต ราหรือมูล ค่า ของหลัก ประกัน ที ก.ล.ต. สํา นัก งาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้าหรือสํานักหักบัญชีกาํ หนด แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม อัตราหรือมูลค่าของหลักประกัน
ทีบริษัทฯ กําหนดจะต้องไม่ตากว่
ํ าข้อกําหนดที ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์
ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้าหรือสํานักหักบัญชีกาํ หนด ทังนี บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะพิจารณาเพิมหรือลดข้อกําหนดเกียวกับ
อัตราหรือมูลค่าของหลักประกันในเวลาใดก็ได้โดยให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ โดยไม่จาํ ต้องได้รบั ความยินยอมจากลูกค้า
หรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อนแต่อย่างใด และเมือบริษัทฯ ได้มีการเพิมหรือลดข้อกําหนดอัตราหรือมูลค่าของหลักประกัน
ดังกล่าวแล้ว ให้อตั ราหรือมูลค่าหลักประกันทีกําหนดขึนใหม่มีผลใช้บงั คับกับธุรกรรม และ/หรือฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้า
ของลูกค้าทีมีอยู่ รวมทังธุรกรรม และ/หรือฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้าทีจะเกิดขึนใหม่ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขฉบับนี
หรือสัญญาใดๆ ทีได้รบั ผลกระทบจากการแก้ไขเปลียนแปลงดังกล่าว
ลูกค้าตกลงยินยอมว่า ในกรณีทีบริษัทฯ ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายใดๆ เกียวกับการดําเนินการจัดให้มีหลักประกัน การจดแจ้ง
หรือการจดทะเบียน หรือการดําเนินการบังคับหลักประกันตามข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี หรือเอกสารธุรกรรมทีเกียวข้อง
หรือมีค่ าดําเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เกิดขึนโดยเหตุอันเนืองมาจากการปฏิบัติการให้เป็ น ไปตามข้อกําหนดและ
เงือนไขฉบับนี ลูกค้าจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าดําเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวแต่เพียงฝ่ ายเดียว ทังนี ในกรณีทีบริษัทฯ
เห็นเป็ นการจําเป็ น ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ทดรองออกค่าดําเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวแทนลูกค้าไปก่อนก็ได้ โดย
ในกรณีเช่นนี ลูกค้าจะชดใช้ค่าดําเนินการ และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืนบริษัทฯ ในทันทีทีได้รบั แจ้งจากบริษัทฯ พร้อม
ดอกเบียในอัตราทีบริษัทฯ กําหนด
ภาระหน้าทีของลูกค้าทีจะต้องส่งมอบและวางหลักประกันให้กับบริษัทฯ จะสินสุดลงเมือข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนีสินผล
ผูกพัน และลูกค้าได้ชาํ ระเงินทังหมดทีพึงต้องชําระให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน และลูกค้าไม่มีภาระหน้าทีใดๆ ทียังค้างอยู่กบั
บริษัทฯ
ตราบเท่าทีไม่ขดั กับกฎหมายทีเกียวข้อง หลักประกันใดๆ ทีลูกค้าได้ให้กบั บริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมล่วงหน้าต่อบริษัทฯ
(ก) ให้ถือว่าหลักประกันดังกล่าวเป็ นหลักประกันหนีสินทีมีอยู่กับบริษัทฯ สําหรับธุรกรรมทุกประเภททีลูกค้าได้ตกลงเข้า
ทํากับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรม หรือเอกสารอืนๆ และ
ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 12/77

(ข)

9.

ในกรณี ที เกิด เหตุแ ห่งการผิ ด นัด ทีเกี ยวข้องกับ ธุ รกรรมใดๆ ให้บ ริษัท ฯ สามารถดํา เนิ น การขาย บังคับ ขาย หรือ
ดําเนินการใดๆ กับหลักประกันดังกล่าวตามข้อ 8.2 เพือนําเงินจากหลักประกันมาหักชําระหนีสินทีมีอยู่กับบริษัทฯ
สําหรับธุรกรรมทุกประเภททีลูกค้าได้ตกลงเข้าทํากับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรม หรือเอกสารอืนๆ เพือชําระหนีสิน
ทีมีอยู่กบั บริษัทฯ
ทังนี บริษัทฯ สามารถดําเนินการตามข้อ (ก) และ/หรือ (ข) ได้โดยไม่วา่ หลักประกันดังกล่าวจะได้ให้ไว้ในปัจจุบนั หรือในภาย
หน้าและไม่ว่าจะเป็ นหนีสินภายใต้ธุรกรรมทีลูกค้าได้เข้าทําในปั จจุบัน หรือในภายหน้าก็ตาม โดยลูกค้าไม่จาํ เป็ นต้องให้
ความยินยอม หรือลงนามในเอกสารใดๆ เพิมเติมอีก อย่างไรก็ดี ลูกค้าตกลงทีจะดําเนินการใดๆ ตามทีบริษัทฯ อาจกําหนด
เพิมเติม เพื อให้ห ลัก ประกัน ดังกล่า วมี ผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย) รวมทังตามความเห็นของสํา นัก งาน ก .ล .ต. (เพือเป็ น
หลักประกันหนีสินทีมีอยู่กับบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมทุกประเภทตามทีกําหนดในข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี และเอกสาร
ธุรกรรมทีเกียวข้องใดๆ (รวมถึงการลงนามในเอกสารอืนใดเพิมเติมตามทีบริษัทฯ กําหนด)
ทรัพย์สินของลูกค้า
9.1 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ จัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าซึงลูกค้าได้วางหรือมอบไว้ให้กับบริษัทฯ หรือทีบริษัทฯ
ได้รบั ไว้ หรือได้เก็บไว้ เพือหรือในนามของลูกค้า (รวมถึงหลักประกันทีบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ได้ให้แก่ลูกค้า ซึงลูกค้าได้
มอบหมายให้บริษัทฯ เป็ นผูเ้ ก็บรักษาไว้) รวมตลอดถึงสิทธิและประโยชน์อนๆ
ื ทีเกิดขึนจากทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว โดย
ลูกค้าตกลงว่า ตราบเท่าทีกระทําได้ตามกฎหมาย บริษัทฯ มีสิทธิยึดหน่วง หรือครอบครองเหนือบรรดาทรัพย์สินของลูกค้า
เพือเป็ นประกันการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันและความรับผิดทุกประการทีลูกค้ามีต่อบริษัทฯ ตามเอกสารธุรกรรม (ไม่ว่าทีได้
เกิดขึนแล้วหรือทีอาจเกิดขึ นในอนาคต) และในกรณี ทีเกิดเหตุแห่ งการผิ ดนัด ภายใต้เอกสารธุรกรรม ให้บริษัทฯ มีสิท ธิ
ดําเนินการต่อทรัพย์สินของลูกค้าดังกล่าว ตามทีกําหนดในข้อ 8.2
9.2 เว้นแต่บริษัทฯ จะได้ตกลงกับลูกค้าเป็ นประการอืนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ลูกค้าจะต้องไม่กระทําการอันเป็ นการจํานํา จํานอง
โอนหรือก่อให้เกิดสิทธิในทางหลักประกันอืนใดเหนือทรัพย์สินของลูกค้า หรือกระทําการอันเป็ นการสนับสนุนการก่อให้เกิด
สิทธิในทางหลักประกันดังกล่าว
9.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ทําการหักกลบลบหนี สุทธิหรือปรับ หัก ใช้ นําไปใช้ ขายและ/หรือสังจ่ายเงินจากทรัพย์สินของลูกค้า
ในบัญชีของลูกค้าในเวลาใดก็ได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องบอกกล่า วกับลูกค้า ทังนี เพือประโยชน์และวัตถุป ระสงค์ดัง ต่อ ไปนี
(1) การทําธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม (2) การปรับฐานะบัญชีหลักประกัน (3) การชําระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายหรือ
เงินอืนใดทีลูกค้าพึงต้องชําระ หรือ (4) กรณีอนใดเพื
ื
อการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันและความรับผิดของลูกค้าทีเกียวกับการทํา
ธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม หรือตามทีกําหนดไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้อง
9.4 ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทฯ จะทําการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแยกออกจากทรัพย์สินของบริษัทฯ และ
บริษัทฯ จะจัดทําบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายแยกจากทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที
เกียวข้อง อย่างไรก็ดี ในกรณีทีลูกค้ามีบญ
ั ชีกบั บริษัทฯ หลายบัญชี บริษัทฯ อาจดําเนินการจัดเก็บทรัพย์สินแต่ละบัญชีของ
ลูกค้าหลายบัญชีดงั กล่าวโดยไม่แยกออกจากกัน หรืออาจดําเนินการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละบัญชีแยกออกจากกัน
ก็ได้ ทังนี ในกรณีทีบริษัทฯ ดําเนินการจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละบัญชีแยกออกจากกันก็ไม่ทาํ ให้ทรัพย์สินของลูกค้าใน
บัญชีทีลูกค้าผิดนัดกับบริษัทฯ แยกออกจากบัญชีอืนๆ ของลูกค้าได้ ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทฯ จะจัดทํา
และส่งมอบบันทึกบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อกําหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบทีเกียวข้อง โดยให้ถือว่าบันทึก
และบัญชีแสดงทรัพย์สินของลูกค้าทีบริษัทฯ จัดทําและเก็บรักษาไว้เป็ นหลักฐานเบืองต้นทีถูกต้อง เว้นแต่ลกู ค้าจะพิสูจน์เป็ น
อย่างอืน
9.5 ลูกค้าตกลงยินยอมมอบอํานาจให้บริษัทฯ เป็ นผูเ้ ก็บรักษาหรือเก็บอารักขาไว้อย่างปลอดภัย ซึงทรัพย์สินของลูกค้า หรือตก
ลงยินยอมมอบอํานาจให้บริษัทฯ นําทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือผูเ้ ก็บรักษาหรือผูด้ ูแลรัก ษา
ทรัพย์สินหรือสถานทีอืน หรือนําทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแทนลูกค้า ตามทีบริษัทฯ เห็นสมควรภายใต้ขอ้ กําหนดของ
กฎหมายทีเกียวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า โดยบริษัทฯ อาจฝากและ/หรือลงทุนแทนลูกค้าในชือของบริษัทฯ
แต่จะต้องระบุอย่างชัดแจ้งว่าเป็ นดําเนินการโดยบริษัทฯ เพือลูกค้าและประโยชน์ของลูกค้า นอกจากนี ลูกค้าตกลงยินยอม
ให้บริษัทฯ นําทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากหรือลงทุนแทนลูกค้ากับสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลทีเป็ นบุคคลทีเกียวข้องหรือ
บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลทีมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้ อนึง บริษัทฯ
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10.

ตกลงรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายอันเกิดขึนโดยตรงแก่ทรัพย์สินของลูกค้าเฉพาะส่วนทีเกิดจากการละเลยการ
ปฏิบตั ิหน้าทีตามข้อกําหนดข้างต้นของบริษัทฯ
9.6 ลูกค้ามีสิทธิได้รบั ดอกเบียหรือสิทธิประโยชน์อย่างอืนทีเกิดขึนจากบัญชีของลูกค้าภายในระยะเวลาและวิธีการตามทีบริษัทฯ
จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็ นครังคราวไปในอัตราไม่เกินกว่าทีบริษัทฯ ได้รบั จริงหลังหักค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายใดๆ และภาษีที
บริษัทฯ พึงต้องชําระ
9.7 หากลูกค้าประสงค์จะฝากหรือถอนทรัพย์สินของลูกค้า เพือประโยชน์อืนใดนอกจากทีระบุในข้อ 9.3 ข้างต้น ลูกค้าจะต้อง
ปฏิบตั ิดงั นี
(ก) ในกรณีฝากทรัพย์สิน ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบคําขอฝากทรัพย์สิน และส่งมอบแบบคําขอดังกล่าว
พร้อมกับทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ หรือกรณีอนใดที
ื
บริษัทฯ เห็นสมควร
(ข) ในกรณีการถอนทรัพย์สิน ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบคําขอถอนทรัพย์สินของลูกค้า และส่งมอบแบบคํา
ขอดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 (หนึง) วันทําการ ก่อนวันทีประสงค์จะถอนทรัพย์สินของลูกค้า หรือ
กรณีอนใดที
ื
บริษัทฯ เห็นสมควร
กรณีทีลูกค้าประสงค์จะฝากหรือถอนหลักประกัน ลูกค้าจะต้องปฏิบตั ิตามวิธีการและเงือนไขตามทีบริษัทฯ กําหนด
9.8 เว้นแต่จะได้มีการระบุไว้ในข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี บริษัทฯ จะไม่กระทําการใดอันมีผลเป็ นการเปลียนแปลง โอน สงวน
หรือระงับซึงสิทธิ ในทรัพย์สินของลูกค้า และจะไม่แสดงเจตนาทีจะใช้สิทธิ และประโยชน์ของลูกค้าทีมีอยู่ในทรัพย์สินของ
ลูกค้าโดยขัดกับคําสังของลูกค้า หรือไม่ได้รบั ความยินยอมจากลูกค้าหรือบุคคลทีได้รบั มอบหมายจากลูกค้าก่อน
9.9 ลูกค้าอาจขอรับคืนหลักประกันและทรัพย์สินของลูกค้าทังหมดได้ เมือข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนีสินผลผูกพัน และลูกค้า
ได้ชาํ ระเงินทีพึงต้องชําระให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วนแล้ว และลูกค้าไม่มีภาระผูกพันทียังค้างอยู่ ในการนีลูกค้าตกลงว่าบริษัทฯ
อาจคืนทรัพย์สินของลูกค้าให้กบั ลูกค้าด้วยทรัพย์สินทีมีมลู ค่าเทียบเท่ากับทรัพย์สินของลูกค้าทีได้วางหรือมอบไว้กบั บริษัทฯ
หรือเก็บไว้โดยบริษัทฯ ทังนี แม้ว่าทรัพย์สินทีส่งคืนดังกล่าวจะไม่ใช่ทรัพย์สินเดิมของลูกค้า เว้นแต่บริษัทฯ และลูกค้าจะตก
ลงกันเป็ นอย่างอืน
9.10 ลูกค้าตกลงชําระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและค่าดําเนินการในการเก็บรักษาสินทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ตามอัตราและวิธีการที
บริษัทฯ กําหนด
การทําธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และผ่านทางโทรศัพท์
10.1 ในการทํา ธุรกรรมผ่ า นระบบอิน เทอร์เน็ต ลูก ค้า จะต้องใช้ชื อผู้ใ ช้บ ริก าร (Username) รหัส ผ่า น (Password) และรหัส
ประจําตัว (PIN ID)ตามวิธีการทีบริษัทฯ กําหนด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตภายใต้เอกสารธุรกรรม ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที
ทางบริษัทฯ กําหนดเท่านัน โดยบริษัทฯ จะแจ้งชือผูใ้ ช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน(Password) ให้แก่ลูกค้าทางทีอยู่
สํา หรับ จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Email Address) ที ลู ก ค้า ได้ใ ห้ไ ว้แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ หรื อ ส่ ง ด้ว ยวิ ธี ก ารอื นใดตามที บริ ษั ท ฯ
เห็นสมควร
ในกรณีทีลูกค้าไม่สามารถจํารหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจําตัว (PIN ID) ได้ หรือรหัสประจําตัว (PIN ID) สูญหาย
หรือถูกทําลาย ไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกค้าจะต้องทําการแจ้งต่อบริษัทฯ ตามขันตอนและวิธีการทีบริษัทฯ กําหนดเพือให้บริษัทฯ
ดําเนินการระงับการใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจําตัว (PIN ID) นันโดยทันที และเพือขอให้บริษัทฯ ออกรหัสผ่าน
(Password) หรือรหัสประจําตัว (PIN ID) ให้ใหม่ ทังนี คําสังใดหรือการกระทําใดทีได้มีขึนโดยการใช้รหัสผ่าน (Password)
หรือรหัสประจําตัว (PIN ID) ของลูกค้า ก่อนเวลาทีบริษัทฯ จะระงับการใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจําตัว (PIN ID)
ถือว่าเป็ นการดําเนินการของลูกค้า และลูกค้าตกลงว่าบริษัทฯ ไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึนหรือทีลูกค้า
ได้รบั ก่อนเวลาทีบริษัทฯ จะดําเนินการระงับการใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสประจําตัว (PIN ID)
10.2 คําสังอืนใดทีเกียวข้องกับการทําธุรกรรม หลักประกันหรือเงินในบัญชีของลูกค้าทีบันทึกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้รหัส
ประจําตัว (PIN ID) ถือเป็ นการบันทึกคําสังเกียวกับการทําธุรกรรมประเภทนันๆ หลักประกันหรือเงินในบัญชีของลูกค้าโดย
ลูกค้า ทังนี การบันทึกคําสังดังกล่าวต้องเป็ นไปตามวิธีการและแบบทีบริษัทฯ กําหนด
อย่างไรก็ดี ในกรณีทีมีเหตุขัดข้องทําให้ลูกค้าไม่สามารถบันทึกการทําธุรกรรมเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้
(เช่น ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครืองคอมพิวเตอร์ของลูกค้าขัดข้อง เป็ นต้น) ลูกค้าสามารถทําการบันทึกการทําธุรกรรมกับ
เจ้าหน้าทีรับอนุญาตของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์หรือวิธีการอืนใดทีบริษัทฯ กําหนดแทนได้
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10.3 ลูกค้าตกลงทีจะเก็บรักษาชือผูใ้ ช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ รหัสประจําตัว (PIN ID) ของลูกค้าไว้เป็ น
ความลับ และจะใช้ชือผูใ้ ช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสประจําตัว (PIN ID) เพือการบันทึกคําสัง
เกียวกับการทําธุรกรรม หลักประกัน และเงินในบัญชีของลูกค้า ภายใต้ข ้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี รวมถึงข้อกํา หนด
เพิ มเติ ม ของธุ ร กรรมแต่ ล ะประเภทโดยตนเองและเพื อตนเองเท่ า นั น ลู ก ค้า จะต้อ งไม่ ใ ห้บุ ค คลอื นนํา ชื อผู้ใ ช้บ ริ ก าร
(Username) รหัสผ่าน (Password) และ รหัสประจําตัว (PIN ID) ไปใช้ หากมีผใู้ ดนําชือผูใ้ ช้บริการ (Username) รหัสผ่าน
(Password) และ รหัสประจําตัว (PIN ID) ของลูกค้าไปใช้ในการดูขอ้ มูล และ/หรือ ส่งคําสังไม่ว่ากรณี ใดๆ ลูกค้าตกลง
รับผิดชอบและผูกพันในการกระทําดังกล่าวนันเอง
10.4 ลูก ค้า ตกลงทีจะไม่ ใ ช้ชุดคําสังคอมพิ วเตอร์อืนนอกจากชุดคําสังคอมพิ ว เตอร์ของบริ ษัท ฯ หรือชุด คําสังอืนใดทีบริษัทฯ
อนุญาตหรือยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้สามารถใช้ได้ ซึงต่อเชือมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทีใช้ในการทําธุรกรรมผ่ าน
ระบบอินเทอร์เน็ตตามทีตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า และ/หรือสํานักหักบัญชีอนุญาต รวมทัง
ป้องกันไม่ให้บุคคลอืนใดต่อเชือมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทีลูกค้าใช้ในการทําธุรกรรมผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตซึงทําให้บคุ คลดังกล่าวสามารถบันทึกคําสังเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี ลูกค้าตกลงที
จะไม่ดัด แปลง กระทํา ซํา หรื อกระทํา การแก้ไ ขอืนใดในชุดคําสังคอมพิ วเตอร์ของบริ ษัทฯ หรือชุด คํา สังอืนใดทีบริษัทฯ
อนุญาตหรือยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้สามารถใช้ได้โดยเด็ดขาด
10.5 ในกรณีทีระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครืองคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ระบบของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า
และ/หรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการสือสารหยุดชะงักหรือขัดข้อง หรือเหตุอืนใดที
อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็ นเหตุให้ลูกค้าไม่สามารถทําธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ หรือทํารายการไม่ครบถ้วน
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหาย (รวมทังค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเกิดขึน) ของลูกค้าทีเกิดจากเหตุดงั กล่าว
10.6 ในกรณีทีการทําธุรกรรมของลูกค้ามีลกั ษณะฝ่ าฝื น มีความเป็ นไปได้ว่าจะฝ่ าฝื น หรือคาดการณ์ได้ว่าจะฝ่ าฝื น หรือไม่เป็ นไป
ตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้องหรือหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือข้อกําหนดทีกําหนดโดยบริษัทฯ หรือบริษัทฯ เห็นว่า
คําสังทีได้รบั จากลูกค้านันไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน บริษัทฯ จะดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างตามทีบริษัทฯ
กําหนดเพือป้องกัน แก้ไข หรือระงับ การดําเนินการดังกล่าว
10.7 คําสังซือขาย จําหน่ายจ่ายโอน เก็บรักษา ส่งมอบ รับมอบ หรือคําสังอืนใดทีเกียวข้องกับธุรกรรม หรือเงินในบัญชีของลูกค้าที
บันทึกผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้รหัสประจําตัว (PIN ID) ของลูกค้า ถือเป็ นการบันทึกคําสังเกียวกับธุรกรรม หรือเงินในบัญชี
ของลูกค้าโดยลูกค้า การบันทึกคําสังดังกล่าวต้องเป็ นไปตามวิธีการและแบบทีบริษัทฯ กําหนด โดยบริษัทฯ จะทําการยืนยัน
รายการการดําเนินการตามคําสังเกียวกับธุรกรรมหรือเงินในบัญชีให้ลูกค้าทราบทางทีอยู่สาํ หรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(Email Address) ของลูกค้า และ/หรือ ทางอืนใดทีบริษัทฯ เห็นสมควร ลูกค้ามีหน้าทีตรวจสอบความถูกต้องของรายการ
ดังกล่าว ทังนี หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านการยืนยันรายการดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาตามที
กําหนดไว้ในใบยืนยันการทําธุรกรรม (Confirmation Note) นับจากเวลาทีลูกค้าได้รบั การยืนยันรายการจากทางบริษัทฯ แล้ว
ให้ถือว่าลูกค้ายอมรับและผูกพันตามรายการทีได้มีการบันทึกคําสังผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว แม้ว่าลูกค้าจะไม่ได้ทาํ หรือลง
ลายมือชือในเอกสารใดๆ เพือเป็ นหลักฐานแห่งการนันก็ตาม
อย่างไรก็ดี ในกรณีทีมีเหตุขัดข้องทําให้ลกู ค้าไม่สามารถบันทึกคําสังเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ (เช่น ระบบ
คอมพิวเตอร์หรือเครืองคอมพิวเตอร์ของลูกค้าขัดข้อง เป็ นต้น) ลูกค้าสามารถทําการบันทึกคําสังกับเจ้าหน้าทีรับอนุญาตของ
บริษัทฯ ทางโทรศัพท์หรือวิธีการอืนใดทีบริษัทฯ กําหนดแทนได้ เมือบริษัทฯ ได้ทาํ การบันทึกคําสังตามคําสังของลูกค้าแล้ว
บริษัทฯ จะยืนยันรายการการทําธุรกรรมดังกล่าวให้แก่ลูกค้าทราบ ทังนี ในกรณีทีลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านการยืนยัน
รายการการทํา ธุ ร กรรมของบริ ษั ท ฯ เป็ น ลายลัก ษณ์อัก ษรภายในระยะเวลาที กํา หนดไว้ใ นใบยื น ยัน การทํา ธุ ร กรรม
(Confirmation Note) ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงผูกพันตนตามรายการการทําธุรกรรมของบริษัทฯ ทีได้กระทําการแทนลูกค้า
10.8 ลูก ค้า ยอมรับ ว่า การทํา ธุ รกรรมผ่ า นระบบอิน เทอร์เน็ ต อาจมีค วามเสี ยงในการได้รับ ไวรัส เข้า มาสู่ระบบ หรืออุป กรณ์
คอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือมีความเสียงในการถูกขัดขวาง หรือรบกวนการใช้บริการ โดยบุคคลภายนอกทีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ ทีสามารถเข้าถึงระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่ตอ้ งรับผิดต่อลูกค้าหรือบุคคลอืน
หากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายเนืองจากการได้รบั ไวรัส หรือการถูกขัดขวางหรือรบกวนการใช้บริการดังกล่าว
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11.

10.9 ธุรกรรมทีลูกค้าเข้าทําผ่านระบบอินเทอร์เน็ตข้างต้น (ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง การยืนยันธุรกรรม การออกคําสังใดๆ การ
รับรองความถูกต้องสําหรับข้อตกลงหรือธุรกรรมใดๆ) จะถือว่าเป็ น “ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์” ตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และให้ขอ้ ความ ข้อตกลง หรือธุรกรรมใดทีได้รบั การยืนยัน รับรอง ตกลง หรือยอมรับ ให้สามารถใช้เป็ น
พยานหลักฐานทีเป็ นทียอมรับตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
10.10 ลูก ค้า มี ค วามรู แ้ ละความเข้า ใจเกียวกับ ความเสี ยงที อาจเกิ ด ขึ นจากการทํา ธุรกรรม รวมถึงการทํา ธุรกรรมผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ตเป็ นอย่างดี ทังนี ไม่ว่าจะเป็ นความเสียงทีเกิดจากการสูญหายของข้อมูลระหว่างการสือสาร หรือส่งผ่านข้อมูล
หรือการส่งหรือรับข้อมูล เป็ นไปอย่างล่าช้า หรือไม่อาจรับหรือส่งข้อมูลได้ หรือการไม่ได้รบั execute order หากมีความ
ขัดข้องทางเทคนิค หรือถูกลักลอบนําข้อมูลไปใช้ หรือได้รบั ไวรัสเข้ามาสู่ระบบของลูกค้า หรือกรณีอนใดก็
ื
ตาม และลูกค้าตก
ลงและยอมรับในความเสียงดังกล่าวและรับทราบและเข้าใจว่าบริษัทฯ มิได้รบั รองหรือรับประกันว่าสามารถป้องกันหรือขจัด
ความเสียงต่างๆ ดังกล่าวได้
เหตุแห่งการผิดนัดของลูกค้า
11.1 ลูกค้าตกลงว่ากรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนีเป็ นเหตุแห่งการผิดนัด
(ก) ลูกค้าไม่ทาํ การชําระเงินหรือส่งมอบ (ถ้ามี) ตามทีลูกค้าต้องชําระหรือส่งมอบเมือถึงกําหนด
(ข) ลูกค้าไม่ปฏิบตั ิตามภาระหน้าทีข้อใดข้อหนึงหรือทังหมดตามเอกสารธุรกรรม รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมทีเกียวข้อง
กับ ธุรกรรมแต่ละประเภท และลูก ค้าไม่ มีก ารแก้ไ ขเยี ย วยาเหตุก ารณ์ดังกล่า ว ภายในระยะเวลาตามทีบริษัทฯ
กําหนด นับจากวันทีเกิดกรณีการไม่ปฏิบตั ิดังกล่าว (รวมถึงกรณีทีลูกค้าปฏิเสธทีจะยอมรับข้อเสนอทีได้ขอแก้ไข
ข้อตกลงทีกําหนดไว้ในข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมของธุรกรรมแต่ละประเภทโดยบริษัทฯ)
และ/หรือ ฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามข้อเสนอดังกล่าว และ/หรือ ข้อกําหนดอืนใดทีบริษัทฯ กําหนด
(ค) เมือลูกค้า (1) เลิกกิจการ (2) ตกเป็ นผูม้ ีหนีสินล้นพ้นตัว ล้มละลาย หรือเข้าสู่กระบวนการฟื นฟูกิจการ ประนอมหนี
หรือเข้าทําความตกลงเพือประโยชน์ของเจ้าหนี ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือโดยประการอืนใด (3) เป็ นนิติบุคคลประเภท
บริษัท ได้มีมติให้ทาํ การชําระบัญชีหรือเลิกกิจการ (4) ร้องขอให้มีการแต่งตังหรือถูกคําสังแต่งตังผูช้ าํ ระบัญชี ผู้
พิทกั ษ์ทรัพย์และผูจ้ ดั การ ผูค้ วบคุมการจัดการหรือเจ้าหน้าทีผูจ้ ดั การลูกค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้า ไม่ว่าทังหมดหรือ
บางส่วน (5) มีการเรียกประชุมเพือพิจารณามีมติให้เลิกกิจการของลูกค้าด้วยความสมัครใจ หรือมีการดําเนินการไม่
ว่าในลักษณะใดก็ตามโดยมีวตั ถุประสงค์เพือหรืออาจส่งผลให้มีการเลิกกิจการ การชําระบัญชี การพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือ
การควบคุมจัดการลูกค้าโดยผลทางศาล หรือ (6) ดําเนินการใดๆ หรือถูกดําเนินการใดๆ ซึงก่อให้เกิดผลใกล้เคียงกัน
กับกรณีใดกรณีหนึงดังกล่าวข้างต้น ในกรณีทีลูกค้าเป็ นบุคคลธรรมดา ให้หมายความรวมถึงการทีลูกค้าตาย หรือตก
เป็ นผูว้ ิกลจริต หรือการทีลูกค้าหรือกองทรัพย์สินของลูกค้าจะถูกจัดการในลักษณะใดๆ ตามกฎหมาย
(ง) เมือคํารับรองและคํายืนยันของลูกค้าทีลูกค้าได้ให้ไว้ หรือทีลูกค้าได้รบั รองและยืนยันหรือถือว่าได้รบั รองหรือยืนยัน
ซําอีก ณ เวลาใดเวลาหนึงตามทีกําหนดในข้อ 4 ของข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี หรือภายใต้เอกสารธุรกรรมใดๆ
หรือเอกสารและข้อมูลทีลูกค้ามอบให้แก่บริษัทฯ รวมถึงข้อมูลในแบบคําขอเปิ ดบัญชีลูกค้า ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
ก่อให้เกิดการสําคัญผิ ดหรือไม่เป็ นความจริงในประการใดๆ หรือมีการปกปิ ดข้อมูลอันควรแจ้งไม่ว่าทังหมดหรื อ
บางส่วน
(จ) เมือลูก ค้า ผิ ดนัด เกิ ด เหตุแ ห่งการผิดนัด หรือเกิด เหตุก ารณ์ในทํา นองเดีย วกัน ในส่วนของลูกค้าภายใต้เอกสาร
ธุรกรรม
(ฉ) เมือลูกค้าผิดนัด เกิดเหตุแห่ งการผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ในทํานองเดียวกันในส่วนของลูกค้าภายใต้ขอ้ กําหนด
เพิมเติมทีเกียวข้องกับธุรกรรมใดๆ ให้ถือว่าลูกค้าผิดนัด เกิดเหตุแห่งการผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ในทํานองเดียวกัน
สําหรับธุรกรรมทุกประเภทตามเอกสารธุรกรรม
(ช) เมือบริษัทฯ พิจารณาเห็นควร เพือป้องกันและยับยังสภาพการทําธุรกรรมทีผิดปกติ พฤติกรรมการทําธุรกรรมของ
ลูกค้าทีไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการกระทําของลูกค้าทีฝ่ าฝื นกฎหมาย หรือการทําธุรกรรมของ
ลูกค้าซึงขัด หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในเรืองทีเกียวกับการทําธุรกรรมใดๆ
ภายใต้เอกสารธุรกรรม ไม่ว่าเป็ นธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า หรือการทํา
ธุรกรรมของลูกค้าทีก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็ นระเบียบเรียบร้อยในตลาดหลักทรัพย์ และ/
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หรือตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า หรือก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความผันผวนแก่ราคาในการทําธุรกรรมนันๆ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้าให้แตกต่างไปจากสภาพตลาดโดยปกติ หรือลูกค้ามีการ
กระทําหรือพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมหรืออาจเป็ นการละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้อง
(ซ) เมือลูก ค้า มิ ไ ด้ให้ขอ้ มูล แสดงตน หรือกรอกแบบฟอร์มภาษี ต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงแบบฟอร์มภาษี ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา) หรือให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสําคัญผิดในสาระสําคัญ (รวมถึงข้อมูลตาม
ข้อ 19.1 ของสัญ ญานี) กับ บริ ษั ทฯ ตามที บริษัทฯ ร้องขอเพือให้บริ ษัท ฯ สามารถปฏิบัติต ามกฎหมาย ระเบียบ
รวมทังข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาใดๆ ทีบริษัทฯ ได้เข้าทํากับหน่วยงานของรัฐ (ทังในและต่างประเทศ) รวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียงหน้าทีของบริษัทฯ ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA)) หรือกฎหมายอืนใดทีมีลักษณะเดียวกัน ซึงบริษัทฯ มีหน้าทีหรือข้อผูกพันทีต้อง
ดําเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาดังกล่าว ภายในระยะเวลาทีกําหนด
(ฌ) เมือเกิดการเปลียนแปลงซึงมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินของลูกค้า ซึงบริษัทฯ เห็นว่าอาจ
กระทบต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบตั ิตามภาระหน้าทีใดๆ ภายใต้เอกสารธุรกรรม
(ญ) ลูกค้ามีส่วนเกียวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี หรือบริษัทฯ มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าลูกค้ามีส่วนเกียวข้องกับการกระทํา
ดังต่อไปนี
(1) การกระทําทีเป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) มีพฤติการณ์ก่อการร้าย หรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือถูกระงับการดําเนินการกับ
ทรัพย์สินทังในส่วนของตน ในกิจการทีตนมีอาํ นาจควบคุม หรือในฐานะผูร้ บั มอบอํานาจกระทําการแทน ตามที
กําหนดในกฎหมายเกียวกับการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็ น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(3) ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคําสังโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมาย
(ฑ) เหตุการณ์อืนใด ทีกําหนดไว้เป็ นการเฉพาะในข้อกําหนดเพิมเติมทีเกียวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท
11.2 ลูกค้าตกลงทีจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในทันที เมือเกิดหรืออาจเกิดเหตุแห่งการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึง
ข้างต้น แต่ทงนี
ั ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม หน้าทีของลูกค้าในการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบดังกล่าวไม่ถือเป็ นเงือนไขบังคับก่อนในการ
ทีบริษัทฯ จะดําเนินการใดๆ เมือเหตุแห่งการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึงข้างต้นดังกล่าวเกิดขึน
11.3 หากเกิดกรณีหนึงกรณีใดตามทีระบุในข้อ 11.1 บริษัทฯ มีสิทธิดาํ เนินการอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังต่อไปนีได้ โดย
ไม่ตอ้ งมีการบอกกล่าวใดๆ ให้ลกู ค้าทราบ
(ก) ทําการระงับการทําธุรกรรมในบัญชีของลูกค้าหรือระงับการให้บริการเป็ นตัวแทนและ/หรือนายหน้าเป็ นการชัวคราว
ปิ ดหรือยกเลิกบัญชีของลูกค้า จํากัดการทําธุรกรรม จํากัดฐานะ และ/หรือปริมาณการทําธุรกรรมของลูกค้า และ/หรือ
ดําเนินการอืนใดเกียวกับการทําธุรกรรมของลูกค้าเพือให้เป็ นไปตามคําสังของหน่วยงานทีมีอาํ นาจและ/หรือ
(ข) นําบัญชีใดๆ ของลูกค้ามารวมเข้าด้วยกัน ทังนี ไม่ว่าจะเป็ นการรวมในลักษณะใดๆ หรือในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่
จําต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และหักกลบ หักไว้ โอน หรือใช้เงิน หลักทรัพย์ หลักประกัน หรือทรัพย์สิน
ใดๆ ในบัญชีหนึงบัญชีใดของลูกค้า และ/หรือบัญชีอืนใดทีลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ เพือหักชําระหนีหรือเพือชดเชย
ความรับผิดของลูกค้าทีมีต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็ นความรับผิดทางภาษี หรือความรับผิดต่อหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (ทัง
ในและต่างประเทศ) ทังนี ไม่ว่าภาระหนีและความรับผิดดังกล่าวได้เกิดขึนแล้วหรือจะเกิดมีขึนในภายหน้า หรือมี
ลักษณะเป็ นหนีประธานหรือหนีอุปกรณ์ ไม่ว่าหนีและความรับผิดนันจะมีหรือไม่มหี ลักประกัน หรือเป็ นหนีหรือความ
รับผิดทีร่วมกันหรือแยกออกจากกันก็ตาม และ/หรือ
(ค) ขาย บังคับขาย หรือดําเนินการใดๆ กับหลักประกันตามเงือนไขทีกําหนดในข้อ 8 หรือกับทรัพย์สินของลูกค้าเพือนํา
เงินมาหักชําระหนีสินทีมีคา้ งอยู่กบั บริษัทฯ (ตราบเท่าทีสามารถดําเนินการได้ตามกฎหมาย) และ/หรือ
(ง) บอกเลิกธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าเกียวกับบัญชีการทําธุรกรรมใดๆ และ/หรือบัญชีอืนใดทีลูกค้ามีอยู่กับ
บริษัทฯ ทังหมดหรือบางส่วน และเรียกร้องให้ลกู ค้าชําระหนีทังหมดจนครบถ้วนพร้อมทังดอกเบียทังหมดทีลูกค้าเป็ น
ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 17/77

12.

13.

14.

หนีอยู่ภายใต้หรือตามบัญชีดงั กล่าว โดยให้ถือว่าหนีดังกล่าวเป็ นหนีทีถึงกําหนดชําระโดยพลัน ซึงลูกค้าจะต้องชําระ
ให้แก่บริษัทฯ ในทันที และ/หรือ
(จ) ชําระบัญชีทงหมดที
ั
ลูกค้าได้ซอไว้
ื หรือทีบริษัทฯ ได้ยึดถือไว้เพือลูกค้า หรือทีลูกค้ามีอยู่กบั บริษัทฯ ในบัญชีใดๆ ทังนี
โดยบริษัทฯ ไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้าสําหรับการดําเนินการดังกล่าว และ/หรือ
(ฉ) ในกรณีทีเหตุแห่งการผิดนัดของลูกค้าดังกล่าวมีผลให้บริษัทฯ มีหน้าทีภายใต้กฎหมาย ระเบียบ รวมทังข้อผูกพัน
หรือข้อสัญญาใดๆ ทีบริษัทฯ ได้เข้าทํากับหน่วยงานของรัฐ (ทังในและต่างประเทศ) รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงหน้าที
ของบริษัทฯ ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA)) ซึงบริ ษั ท ฯ มี ห น้า ที หรื อ ข้อ ผูก พัน ที ต้อ งดํา เนิ น การใดๆ โดยในกรณี ดัง กล่ า วให้บ ริ ษั ท ฯ มี สิ ท ธิ
(1) ดํา เนิ น การตามที กําหนดในข้อผูกพัน หรือข้อสัญ ญาดังกล่าวต่อลูก ค้า ได้ (ซึงรวมถึงการหัก จํา นวนเงิน จาก
ผลประโยชน์ หรือการหักจากทรัพย์สินของลูกค้าทีมีอยู่กบั บริษัทฯ หรือจํานวนเงินใดๆ ทีบริษัทฯ มีหน้าทีต้องชําระต่อ
ลูกค้า ไม่เกินกว่าจํานวนเงินทีบริษัทฯ จะต้องดําเนินการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ รวมทังข้อผูกพัน หรือข้อสัญญา
ดังกล่าวนัน) และ/หรือ (2) เลิกธุ รกรรมทีเกียวข้องก่อนกําหนด ทังนี บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบความเสียหาย หรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเกิดขึนกับลูกค้า ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมก่อนการเลิกธุรกรรมก่อนกําหนดนัน
การดําเนินการของบริษัทฯ
บริษัทฯ เป็ นบริษัทหลักทรัพย์ทีประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็ นการดําเนินการโดยตรงหรือผ่านบริษัทในเครือ(ถ้ามี) โดยธุรกิจ
หลักทรัพย์ทีดําเนินงานโดยบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง การเป็ นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ การเป็ นตัวแทนซือขายสัญญาซือ
ขายล่วงหน้า การค้าหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี การเป็ นทีปรึกษาการลงทุน และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ(ถ้ามี)อาจทําการซือขายตราสารหนี ตราสารทุน หรือตราสารทางการเงินอืนๆ (หรือตราสารอนุพันธ์ที
เกียวข้อง) ของตนเองหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลทีเป็ นลูกค้าของบริษัทฯ และไม่ว่าในเวลาใดๆ อาจดํารงสถานะซือหรือขายใน
หลักทรัพย์หรือตราสาร หรืออาจเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในการทําธุรกรรมเพือลูกค้า ดังนัน ผลประโยชน์ของบุคคลต่างๆ ทีกล่าวมาข้างต้นนี
จึงอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของลูกค้าได้
เหตุสุดวิสยั
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงไม่ตอ้ งรับผิดชอบสําหรับความสูญเสียใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมทีเกิดขึนแก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง อัน
เนืองมาจากการทีคู่สญ
ั ญาฝ่ ายนันไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดภายใต้เอกสารธุรกรรมได้ เพราะเหตุสุดวิสยั ซึงรวมถึงเหตุอัน
เกิดขึนจากข้อห้ามของทางราชการ การประกาศใช้วิธีการฉุกเฉินโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ หรือการระงับการซือขายโดย
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า หรือเหตุการณ์อนซึ
ื งอยู่นอกเหนือการควบคุมของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายนัน
ความเสียง และการใช้ดุลพินิจของลูกค้าในการตัดสินใจ
14.1 ลูกค้าได้รบั ทราบและได้เข้าใจถึงความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการทําธุรกรรมตามเอกสารรายงานการเปิ ดเผยความเสียงที
แนบท้ายข้อกําหนดเพิมเติมทีเกียวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภทเป็ นอย่างดีแล้ว โดยให้ถือเป็ นส่วนหนึงของเอกสารธุรกรรม
ทังหมด
14.2 ลูก ค้า ตกลงและยอมรับ ว่า ในการลงทุน การกํา หนดวัต ถุป ระสงค์แ ละระดับความเสี ยงที เหมาะสมถือเป็ น ขันตอนทีมี
ความสําคัญเป็ นอย่างยิง ลูกค้ารับทราบว่าชุดคําถามเรืองลักษณะของนักลงทุนทีบริษัทฯ ได้จัดทําขึนเป็ นการช่วยให้ลกู ค้า
ทราบถึงความเสียงทีตนเองยอมรับได้ และรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนทีเหมาะกับลูกค้า และระบุเป้าหมายในการลงทุนและ
ประเมินทางเลือกในการลงทุนทีแตกต่างกัน ข้อมูลเหล่านีเป็ นพืนฐานสําคัญสําหรับการจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมและ
กําหนดรายละเอียดของแผนการลงทุนทีชัดเจน
การตอบคําถามไม่ครบทุกข้ออาจมีผลให้ลกู ค้าไม่สามารถส่งคําสังจองซือ หรือคําสังซือขายเพือการทําธุรกรรมบางประเภท
ได้ ทังนี ตามประกาศของ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และอาจมีผลให้การลงทุนของลูกค้า
ไม่เป็ นไปตามรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนทีเหมาะสมของลูกค้า
ลูกค้ารับทราบว่าชุดคําถามจัดทําขึนเพือประโยชน์ในการกําหนดวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้าและระดับความเสียงที
เหมาะสมแก่การลงทุนเฉพาะของลูกค้า อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึงของลูกค้าอาจไม่เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการลงทุน และ/หรือระดับความเสียงทีเหมาะสมของลูกค้าทีเป็ นผลมาจากการทําชุดคําถามทีเกียวข้อง
รวมถึงผลการประเมินทีจะได้รบั แจ้งจากบริษัทฯ ซึงการตัดสินใจลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึงของลูกค้าทีอาจไม่สอดคล้องกับ
ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 18/77

15.

วัตถุประสงค์ และ/หรือระดับความเสียงทีได้รบั จากผลการประเมินของชุดคําถาม ลูกค้าตกลงยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขึน
จากการตัดสินใจลงทุนนันเอง นอกจากนี ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ถือเอาข้อมูลทีลูกค้าได้ให้ไว้ ณ วันทีทําการประเมินตามชุด
คําถามเป็ นข้อมูลล่ าสุด และหากมีการเปลียนแปลงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน ฐานะการเงิน
ความรูค้ วามเข้าใจเกียวกับการลงทุน หรือสิงใดๆ ทีอาจกระทบต่อรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนหรือระดับความเสียงทียอมรับ
ได้ของลูกค้า ลูกค้าจะดําเนินการแจ้งต่อบริษัทฯ เพือขอทบทวนชุดคําถามใหม่โดยทันที ทังนี ในกรณีทีลูกค้ามิได้แจ้งต่อ
บริษัทฯ เพือขอทบทวนชุดคําถามใหม่ ลูกค้าตกลงยอมรับความเสียงและผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากผลการเปลียนแปลง
ดังกล่าวซึงรวมถึงผลการขาดทุนจากการตัดสินใจลงทุนทีไม่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดสรรเงินลงทุนและระดับความเสียงที
ยอมรับได้ของลูกค้า
14.3 ลูกค้ายืนยันว่าในการเข้าทําธุรกรรมแต่ละธุรกรรมโดยลูกค้านัน ลูกค้าได้เข้าทําเพือประโยชน์ของลูกค้า และโดยการใช้
ดุลพินิจการตัดสินใจของลูกค้าเอง (รวมถึงการพิจารณาว่าธุรกรรมทีได้เข้าทําดังกล่าวนันจะเหมาะสมและเป็ นประโยชน์กับ
ลูกค้าหรือไม่) ทังนี แม้ว่าลูกค้าอาจได้รบั ข้อมูล หรือได้รบั การสือสารจากบริษัทฯ เกียวกับธุรกรรมใดๆ ลูกค้าก็มไิ ด้ใช้ดลุ พินจิ
หรือตัดสินใจเข้าทําธุรกรรมใดๆ จากข้อมูลหรือการสือสารของบริษัทฯ ดังกล่าวนันเพียงปั จจัยเดียว หรือถือว่าข้อมูล หรือการ
สือสารดังกล่าว จะถือเป็ นคําปรึกษาด้านการลงทุนหรือคําแนะนําเพือการลงทุนใดๆ ต่อลูกค้า นอกจากนีลูกค้ารับทราบว่า
การทีบริษัทฯ ให้ขอ้ มูล หรือสือสารกับลูกค้าใดๆ เกียวกับธุรกรรมใดๆ นัน บริษัทฯ มิได้ดาํ เนินการเพือยืนยัน หรือเป็ นการ
ชักชวนเพือให้ลูกค้าเข้าทําธุรกรรมกับบริษัทฯ ภายใต้เอกสารธุรกรรมใดๆ ทีเกียวข้อง นอกจากนีลูกค้ายืนยันว่าลูกค้ามี
ความสามารถ ความรูแ้ ละความเข้าใจ ถึงข้อตกลง เงือนไขต่างๆ รวมทังความเสียงของธุรกรรมต่างๆ (ไม่ว่าโดยลูกค้าเอง
หรือจากการได้รบั คําปรึกษาจากผูเ้ ชียวชาญทีเกียวข้องของลูกค้า)
การบอกเลิกธุรกรรมและผลของการบอกเลิกธุรกรรม
15.1 เว้นแต่จะได้มีการกําหนดไว้เป็ นการเฉพาะในข้อกําหนดเพิมเติมทีเกียวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท ธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ
และลูกค้าจะมีผลสินสุดลงเมือ
(ก) เกิดกรณีเหตุแห่งการผิดนัดใดๆ เกิดขึนตามข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี หรือตามทีระบุไว้ในข้อกําหนดเพิมเติมที
เกียวข้องกับธุรกรรมแต่ละประเภท และบริษัทฯ ใช้สิทธิในการบอกเลิกธุรกรรมใดๆ ทังนี บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิก
ธุรกรรมใดธุรกรรมหนึง หรือทุกธุรกรรมทีบริษัทฯ ได้เข้าทํากับลูกค้าภายใต้เอกสารธุรกรรมทีเกียวข้องทังหมด หรือ
(ข) คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงส่งหนังสือแจ้งบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึง หรือทุกธุรกรรม ถึงคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงเป็ น
เวลาอย่างน้อย 14 (สิบสี) วัน
15.2 การบอกเลิกธุรกรรมจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินการใดๆ ทีได้ดาํ เนินการไปโดยชอบแล้ว หรือทีไม่สามารถเพิกถอนได้
และกําลังอยู่ในระหว่างดําเนินการก่อนหน้าทีจะได้รบั หนังสือแจ้งบอกเลิกธุรกรรม โดยลูกค้ายังคงต้องผูกพันดําเนินการ
ดังกล่าวต่อไป และรับผิดชอบต่อผลแห่งการดําเนินการดังกล่าว (รวมถึงความรับผิด การชดใช้ภาระหนีต่างๆ หรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทีเกียวข้อง)
15.3 การบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึงภายใต้เอกสารธุรกรรม จะไม่เป็ นการปลดหน้าทีคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดจากภาระผูกพันทีมีอยู่
หรือความรับผิดใดๆ (รวมถึงความรับผิดซึงเป็ นผลมาจากการละเมิด) ตามข้อกําหนดของเอกสารธุรกรรมใดๆ ทีเกียวข้อง ซึง
ได้เกิดขึนก่อนหน้านัน จนกว่าจะได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทังหมดและชําระเงินจนครบถ้วนแล้ว
15.4 เมือธุรกรรมใดๆ สินสุดลง บริษัทฯ มีสิทธิดงั นี
(ก) ชําระและปิ ดบัญชีใดๆ หรือทังหมดของลูกค้าทีลูกค้าซือไว้ หรือทีบริษัทฯ ได้ยึดถือไว้เพือลูกค้า หรือทีลูกค้ามีอยู่กับ
บริษัทฯ ในบัญชีใดๆ ทีเกียวกับธุรกรรมทีได้สนสุ
ิ ดลงนัน ทังนี โดยบริษัทฯไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้าสําหรับการ
ดําเนินการดังกล่ าว และเรียกร้องให้ลูกค้าชําระเงินทังหมดจนครบถ้วน พร้อมทังดอกเบียทังหมดทีลูกค้าเป็ น หนี
ภายใต้บญ
ั ชีทีเกียวกับธุรกรรมทีได้สนสุ
ิ ดลงนันๆ
(ข) นําเงินทีได้จากการขาย การชําระบัญชีใดๆ หรือการจําหน่ายทรัพย์สินในบัญชีอืนใดทีลูกค้ามีอยู่กบั บริษัทฯ ทีเกียวกับ
ธุรกรรมทีได้สนสุ
ิ ดลงนัน มาชําระหนีทังหมดทีถึงกําหนดชําระแล้วหรือถูกถือว่าถึงกําหนดชําระโดยพลัน ซึงลูกค้าต้อง
ชําระให้แก่บริษัทฯ
(ค) กําหนดให้หนีภายใต้ธุรกรรมทีสินสุดลงดังกล่าวนันถึงกําหนดชําระทันที และให้ค่สู ญ
ั ญามีสิทธิดาํ เนินการหักกลบลบ
หนีสําหรับหนีระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทังหมดภายใต้ธุรกรรมทีสินสุดลงดังกล่าว โดยให้ดาํ เนินการหักกลบลบหนี
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16.

17.

18.

19.

ตามเงือนไขทีกําหนดในข้อ . ของข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี และเงือนไขภายใต้เอกสารธุรกรรมทีเกียวข้องกับ
ธุรกรรมดังกล่าว และเมือคู่สญ
ั ญาดําเนินการหักกลบลบหนีแล้ว ให้จาํ นวนเงินทีได้หกั กลบลบหนีกันแล้วนันถือว่า
ได้รบั การชําระและปลดภาระหนีสินในการชําระเงินระหว่างกันจากการหักกลบลบหนีดังกล่าว และให้ค่สู ญ
ั ญาทีมี
หน้าทีชําระเงินในจํานวนทีเหลือ ชําระเพียงจํานวนเงินสุทธิทีพึงต้องชําระต่อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาทัง
สองฝ่ ายจะตกลงกันเป็ นอย่างอืน

คําบอกกล่าว
16.1 จดหมาย คําบอกกล่ าว และเอกสารใดๆ ทีบริษัทฯ จัดส่ งให้แก่ลูกค้าตามทีอยู่ หรือทีอยู่สาํ หรับจดหมายอิเล็กทรอนิก ส์
(Email Address) ของลูกค้า ซึงลูกค้าได้แจ้งไว้กบั บริษัทฯ และ/หรือจัดส่งให้แก่ลกู ค้าตามวิธีการอืนใดทีบริษัทฯ เห็นสมควร
ตามทีอยู่ หรือทีอยู่สาํ หรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ทีลูกค้าได้แจ้งต่อบริษัทฯ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลกู ค้าโดย
ชอบแล้ว แม้ว่าสถานทีอยู่ของลูกค้ามีการเปลียนแปลง หรือถูกรือถอน ถูกทิงร้าง หรือไม่มผี รู้ บั หรือมีผอู้ ืนรับไว้แทน หรือเจ้า
พนักงานแจ้งว่าหาทีอยู่ไ ม่พบ ซึงในกรณีดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมให้ถือว่าลูกค้า ได้รบั จดหมาย คําบอกกล่าว หรือ
เอกสารใดๆ โดยชอบแล้ว
16.2 ในกรณีทีลูกค้าเปลียนแปลงหรือแก้ไขทีอยู่ หรือทีอยู่สาํ หรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ของลูกค้า ซึงได้แจ้งไว้
กับบริษัทฯ ตามข้อ 16.1 ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็ นหนังสือหรือด้วยวิธีการอืนใดตามทีบริษัทฯ กําหนดโดยทันที
การแก้ไขเพิมเติม
17.1 เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอืนในเอกสารธุรกรรมทีเกียวข้อง ลูกค้าตกลงยินยอมให้เป็ นดุลพินิจของบริษัทฯ ในการแก้ไข
เพิมเติมข้อกําหนดในเอกสารธุรกรรมได้ โดยบริษัทฯ จะต้องส่งคําบอกกล่าวให้แก่ลูกค้าตามวิธีการทีบริษัทฯ เห็นสมควร
อย่างน้อย 14 (สิบสี)วันล่วงหน้าก่อนวันทีบริษัทฯ จะทําการแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี ทังนี (ก) หากการ
แก้ไขเพิมเติมดังกล่าวเป็ นการแก้ไขเพือให้เป็ นไปตามกฎหมาย ให้ถือว่าลูกค้าได้ยินยอมในการแก้ไขเพิมเติมดังกล่าวเมือคํา
บอกกล่าวดังกล่าวได้ส่งถึงลูกค้า และ (ข) หากเป็ นการแก้ไขเพิมเติมในกรณีอนนอกจากที
ื
กําหนดในข้อ (ก) ข้างต้นให้ถือว่า
หากลูกค้าไม่มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านการแก้ไขเพิมเติมอย่างสมเหตุสมผล ดังกล่าวมายังบริษัทฯ ก่อนวันทีบริษัทฯ จะทําการ
แก้ไขเพิมเติมตามระยะเวลาทีกําหนดข้างต้น ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดและเงือนไขดังกล่าว
17.2 สํา หรับ การแก้ไขเพิมเติมคู่มื อ และ/หรือเอกสารชีแจงสํา หรับ การทํา ธุ รกรรม เพือให้เกิ ด ความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ลูกค้าและ บริษัทฯ ตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิทีจะแก้ไขคู่มือ และ/หรือเอกสารชีแจงสําหรับการทําธุรกรรมใดๆ
เพือให้เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด หรือเพือให้เหมาะสมกับการทําธุรกรรมแต่ละประเภททีเกียวข้อง ทังนี บริษัทฯ จะ
ประกาศรายละเอียดของคู่มือและ/หรือเอกสารชีแจงสําหรับการทําธุรกรรมทีได้แก้ไขเพิมเติมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และให้
ถือว่าลูกค้าได้รบั ทราบคู่มือ และ/หรือเอกสารชีแจงทีแก้ไขดังกล่าวแล้วนับแต่วนั ทีบริษัทฯ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ใน
กรณีทีการแก้ไขดังกล่าวเป็ นการแก้ไขเพือให้เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด หรือเพือให้เป็ นไปตามการแก้ไขของกฎหมาย ให้
คู่มือและ/หรือเอกสารชีแจงทีแก้ไขดังกล่าวมีผลใช้บงั คับทันทีที บริษัทฯ ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในกรณีการแก้ไข
อืนๆ หากลูกค้าไม่ได้คดั ค้านภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วนั ทีบริษัทฯ ประกาศบนเว็บไซต์ หรือลูกค้ายังคงเข้าทํา
ธุรกรรม หรือใช้บริการของบริษัท ฯ ต่อไป ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพิมเติมคู่มื อ และ/หรือเอกสารชีแจง
ดังกล่าว
17.3 บริษัทฯ จะส่งข้อกําหนดในเอกสารธุรกรรมทีได้แก้ไขเพิมเติมดังกล่าวให้แก่ลกู ค้า ไม่ว่าลูกค้าจะได้ตกลงเข้าทําธุรกรรมทีมี
การแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดดังกล่าวนันกับบริษัทฯ หรือไม่
การแยกส่วน และกรณีทข้ี อความในเอกสารธุรกรรมขัดแย้งกัน
ความไม่ส มบูร ณ์ หรือ ความไม่ส ามารถบังคับ ใช้ข องข้อ ตกลงใดๆ ให้มีผ ลเฉพาะส่ว นที ไม่ส ามารถบัง คับ ได้ หรื อ ไม่ ส มบูรณ์
ดังกล่า ว โดยไม่มีผ ลกระทบต่อการบังคับ ใช้แ ละความสมบูรณ์ข องข้อตกลงในส่ ว นอืนของข้อกํา หนดและเงือนไขฉบับ นี
การเปิ ดเผยข้อมูล
19.1 ลูก ค้า ตกลงและยิน ยอมให้บ ริษัท ฯ เปิ ด เผยข้อมูล เกี ยวกับ ลูก ค้า ดังต่อไปนี
(ก) ลูก ค้า ตกลงและยิน ยอมให้บ ริษัท ฯ เปิ ด เผยข้อมูล เกี ยวกับ ลูก ค้า บัญ ชี เพื อการทํา ธุร กรรมของลูก ค้า บัญ ชีก องทุน ใดๆ ที
ลูก ค้า มี หรื อ จะมีอ ยู่ กับ บริษัท หลัก ทรัพ ย์จัด การกองทุน ใดๆ และธุร กรรมต่า งๆ ภายใต้เ อกสารธุร กรรม หรือ ธุร กรรม
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20.

ของลูก ค้าตามธุรกิจหลัก ทรัพย์อืนๆ ทีบริษัท ฯ ได้รับ และเก็ บรักษาไว้ไม่ว่า ในรู ป แบบใดๆ ตามทีกฎหมายกําหนดให้แก่
หน่ว ยงานที กํา กับ ดูแ ลบริษั ท ฯ ได้
(ข) ลูก ค้า ตกลงและยิน ยอมให้บ ริษัท ฯ เปิ ด เผยข้อ มูล ดัง กล่ า วข้า งต้น ให้แ ก่ผูส้ อบบัญ ชีห รือทีปรึก ษาที เกี ยวข้องของบริษัท ฯ
เพื อวัต ถุป ระสงค์ใ นการบริห ารความเสี ยงของบริ ษัท ฯ หรือ ให้แ ก่บ ริษั ท ในเครือหรือบริษัท ที เกี ยวข้องกับ บริษัท ฯ หรือ
ตัว แทนของบริษัท ฯ หรือ บริษัท คู่ส ัญ ญากับ บริษัท ฯ เพื อการวิ เ คราะห์แ ละบริก ารสิ น เชื อ จัด ฐานข้อ มูล เก็ บ รวบรวม
สถิติก ารให้บริการ พัฒนาบริการ หรือการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ บริษัท ในเครื อ หรือบริ ษัท ทีเกียวข้องกับ บริษัทฯ
รวมทังการเปิ ด เผยข้อมูล ตามที กฎหมายกํา หนดไม่ ว่า จะเป็ น กฎหมายไทย หรือ กฎหมายต่า งประเทศ หากเกี ยวข้อง
กับ บริษัท ฯ รวมถึงคํา สังศาล องค์ก ร หรือ หน่ว ยงานใดๆ ที บริ ษัท ฯ มี ภ าระผูก พัน ที จะต้อ งให้ข อ้ มูล ดัง กล่ า ว (ไม่ว่า ใน
ปั จ จุบ ัน หรือ ในอนาคต) ซึงรวมถึ ง แต่ไ ม่จาํ กัด เฉพาะการเปิ ด เผยข้อ มูล ตามกฎหมายภาษี ข องประเทศสหรัฐ อเมริก า
(Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) หรือ กฎหมายอื นใดที มีลัก ษณะเช่น เดี ย วกัน ซึ งบริษัท ฯ มีห รื อ
อาจมีข ้อผูก พัน ใดๆ ทีจะต้องดํา เนิ น การเปิ ด เผยข้อมูล ดังกล่ า ว
(ค) ลูก ค้า ตกลงและยิน ยอมให้บ ริษัท ฯ เปิ ด เผยข้อ มูล ดัง กล่า วข้า งต้น ให้แ ก่ ตัว แทน บริษัท ย่อ ย บริษัท ร่ว มของบริษั ท ฯ หรื อ
บริษ ัท ภายนอกที บริษัท ฯ จัด จ้า งเพื อให้บ ริก ารแก่บ ริษั ท ฯ เพื อวัต ถุป ระสงค์ใ นการให้บ ริ ก ารของบริษัท ภายนอก
รวมถึง เพื อการดํา เนิ น การตรวจสอบหรือ จัด ทํา รายงานตามที กํา หนดในกฎหมายภาษี ข องประเทศสหรัฐ อเมริก า
(Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))
19.2 นอกเหนือจากข้อตกลงยินยอมเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลตามทีกําหนดในข้อ 19.1 ลูกค้าตกลงจะดําเนินการทุกวิถีทางเพือ
จัดให้มี แจ้ง และจะส่งมอบหรือจัดให้มีการส่งมอบบรรดาข้อมูลและเอกสารทังหมดทีเกียวข้องกับการดําเนินการเกียวกับ
ธุรกรรมใดๆ ตามทีร้องขอโดยบริษัทฯ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญา
ซือขายล่วงหน้า ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี หน่วยงานกํากับดูแล หรือบุคคลทีมีสิทธิรอ้ ง
ขอข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวแก่บริษัทฯ ทังนี เพือประโยชน์ในการป้องกันและยับยังการกระทําอันไม่เป็ นธรรมหรือพฤติกรรม
การลงทุนหรือทําธุรกรรมทีไม่เหมาะสม
การเปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าตามทีกําหนดในวรรคก่อนและในข้อ 19.1 ให้ขอ้ มูลของลูกค้าดังกล่าวหมายรวมถึงแต่ไม่จาํ กัด
เพียง
(ก) ข้อมูลทีสามารถระบุความมีตวั ตนทีแท้จริงของลูกค้าและผูร้ บั ประโยชน์จากการทําธุรกรรมของลูกค้าทุกรายทุกทอด
(ข) วัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรมของลูกค้า
(ค) ข้อมูลเกียวกับการทําธุรกรรมของลูกค้า ไม่ว่าการทําธุรกรรมดังกล่าวจะกระทําผ่านบริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที
ลูก ค้า ทําธุรกรรมเกี ยวกับสัญ ญาซือขายล่ว งหน้า ให้รวมถึ งข้อมูลเกียวกับการซือขายสินค้า ของสัญญาซือขาย
ล่วงหน้าทีลูกค้าซือขายด้วย
(ง)
ในกรณี ที ลูก ค้า เป็ น ผูด้ าํ เนิ น การสังซือขายเพือบุคคลอืนหลายรายหรื อหลายทอดผ่านบัญ ชี แ บบไม่เปิ ดเผยชือ
(Omnibus Account) ลูกค้าตกลงยินยอมทีจะแจ้ง จัดหา จัดทําและให้ขอ้ มูลตาม (ก) ถึง (ค) ของบุคคลอืนซึงเป็ น
ลูกค้าทีแท้จริงทุกรายและทุกทอด ทังนี เฉพาะทีลูกค้ารูห้ รือควรรูเ้ นืองจากการเป็ นผูด้ าํ เนินการเช่นนัน
พร้อมทังจัดทําคําชีแจงเพืออธิบายรายละเอียดเกียวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่ บริษัทฯ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สํานักหัก
บัญชี หน่วยงานกํากับดูแล หรือบุคคลทีมีสิทธิรอ้ งขอข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวในกรณีทีบริษัทฯ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียน
หลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี หน่วยงานกํากับดูแล หรือบุคคลทีมีสิทธิรอ้ งขอข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้มีการร้องขอ หรือ
เพือให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีหน่วยงานดังกล่าวกําหนด
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
20.1 ลูก ค้า ตกลงจะชําระค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องทังหลาย รวมถึงค่ า บริ การในอัตราที บริษัทฯ กํา หนดในเอกสารธุ รกรรมที
เกียวข้อง หรือตามทีบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็ นครังคราวไป โดยค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนนัน ให้รวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียงจํานวนเงินทีบริษัทฯ พึงต้องชําระให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
สํา นัก หัก บัญชี ห รือหน่ วยงานกํากับดูแ ลอืนๆ และลูก ค้า ตกลงชํา ระเงิน ประเมิน เงิน เรีย กเก็บ ภาษี แ ละอากรแสตมป์ ที
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21.

เกียวข้อง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องหรือเกียวเนืองกับหรือเกิดขึนจากข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนีซึงบริษัทฯ เข้าทําใน
นามของลูก ค้า และค่า ใช้จ่า ยทางกฎหมายทังหมดที เกิด ขึ นกับ บริษัท ฯ ในการบังคับ ภาระผูก พัน ใดๆ ของลูก ค้า ตาม
ข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี ทังนี เว้นแต่จะตกลงกันเป็ นอย่างอืน โดยลูกค้าตกลงชําระค่าธรรมเนียมให้บริษัทฯ ตามวิธีการ
เงือนไข และระยะเวลาทีบริษัทฯ กําหนด
20.2 ลูกค้าต้องชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีกําหนดในข้อ 20.1 ให้แก่บริษัทฯ ทันที โดยจะต้องชําระเป็ นเงินทีสามารถโอน
ต่อไปได้โดยไม่มีขอ้ จํากัด การชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้กบั บริษัทฯ จะต้องชําระให้กบั บริษัทฯ ณ ทีอยู่ของบริษัทฯ
และภายในระยะเวลาและวิธีการทีบริษัทฯ แจ้งให้ลกู ค้าทราบ ทังนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจะต้องไม่มีการหักหรือหัก ณ
ทีจ่ายใดๆ
20.3 หากลูกค้าไม่ชาํ ระเงินจํานวนใดให้แก่บริษัทฯ เมือถึงกําหนด บริษัทฯ มีสิทธิคิดดอกเบียบนจํานวนเงินทีค้างชําระได้ในอัตรา
ทีบริษัทฯ ได้ตกลงไว้กับลูกค้า และในกรณีทไม่
ี มีการตกลงกันดังกล่าว ให้อตั ราดอกเบียผิดนัดชําระหนีของลูกค้าเป็ นอัตรา
เท่ากับอัตราทีบริษัทฯ แจ้งต่อลูกค้าครังล่าสุดโดยให้บริษัทฯ มีดุลพินิจในการกําหนดอัตราดอกเบียผิดนัดดังกล่ าวเท่าที
กฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้องอนุญาต ทังนี ในการคํานวณดอกเบียดังกล่าว ให้คิดตามจํานวนวันทีถัดจากวันทีกําหนด
ชําระตามวิธีปฏิบตั ิทีเป็ นมาตรฐานทางธนาคารและให้คาํ นวณโดยนับจากวันทีถึงกําหนดชําระเงินจํานวนดังกล่าวจนถึงวันที
บริษัทฯ ได้รบั ชําระเงินจากลูกค้าจนครบถ้วน
20.4 คําบอกกล่าวชําระหนีหรือคําบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทฯ ทีลงนามโดยกรรมการ ผูจ้ ดั การ พนักงาน ตัวแทนหรือผูแ้ ทนทีมี
อํานาจของบริษัทฯ ทีระบุจาํ นวนเงินทีถึงกําหนดต้องชําระโดยลูกค้า ให้ถือเป็ นหลักฐานเบืองต้นของคําบอกกล่าวชําระหนี
หรือคําบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทฯ ทีถูกต้อง
20.5 ในกรณีทีบริษัทฯ มีหน้าทีตามกฎหมาย (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงกฎหมายภาษี ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) รวมทังข้อผูกพัน หรือข้อสัญญาใดๆ ทีบริษัทฯ ได้เข้าทํา
กับหน่วยงานของรัฐ (ทังในและต่างประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงกฎหมายภาษี ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA)) ทีจะต้องหักภาษี หรือหักเงินจากจํานวนเงินใดๆ หรือการชําระเงินใดๆ ทีบริษัทฯ
จะต้องชําระให้แก่ลูกค้า ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิดาํ เนินการหักภาษี หรือหักจํานวนเงินดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะไม่มี
หน้าทีรับผิดชอบชดเชยภาษี หรือจํานวนเงินดังกล่าวให้แก่ลกู ค้าเพิมเติม
20.6 ในกรณี ที ลูก ค้า มีห น้า ทีตามกฎหมาย (ไม่ ว่ า ในหรื อต่า งประเทศ) (รวมถึงแต่ไม่จาํ กัด เพีย งกฎหมายภาษี ข องประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) ทีจะต้องหักภาษี หรือหักเงินจากจํานวนเงินใดๆ จาก
ค่าธรรมเนียม หรือการชําระเงินใดๆ ทีลูกค้าจะต้องชําระให้แก่บริษัทฯ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้แก่บริษัทฯ ทราบถึงภาระดังกล่าว
และจะต้องรับผิดชอบชําระจํานวนเงินในส่วนทีหักออกดังกล่าว เพิมเติมให้แก่บริษัทฯ เพือให้บริษัทฯ ได้รบั ชําระเงินเต็ม
จํานวน เสมือนมิได้มีการหักภาษี หรือหักจํานวนเงินใดๆ และจะต้องนําส่งหลักฐานให้แก่บริษัทฯ เพือแสดงว่าลูกค้าได้ชาํ ระ
ภาษี และนําส่งภาษีตามกฎหมายทีเกียวข้องนันแล้ว
20.7 จํานวนเงินและอัตราทังหลายทีระบุไว้ในเอกสารธุรกรรมเป็ นจํานวนทีไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม (ถ้ามี) นอกจากนี คู่สญ
ั ญาฝ่ าย
ทีได้รบั การชําระเงินจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงจะต้องจัดเตรียมใบกํากับภาษี ให้แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงเพือเป็ นหลักฐานการ
เรียกเก็บภาษีมลู ค่าเพิมตามแบบและข้อความทีกําหนดไว้ในประมวลรัษฎากร
ข้อกําหนดอืนๆ
21.1 ลูกค้าตกลงทีจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามวิธีการทีบริษัทฯ กําหนด ในกรณีทมีี การเปลียนแปลงข้อมูลใดๆ ในเอกสารการเปิ ด
บัญชีลูกค้าหรือข้อมูลใดๆ ทีลูกค้าได้แจ้งมายังบริษัทฯ ก่อนหน้านี ทังนี ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าในการติดต่อและผูกพัน
ตนระหว่า งลูก ค้าและบริ ษั ทฯ บริษั ท ฯ จะยึด ถือข้อมูล ใดๆ ซึงบริ ษัท ฯ ถื อว่ า ลูก ค้าได้ใ ห้ไ ว้แ ก่บ ริษัทฯ ในกรณี ทีบริษัทฯ
เห็นสมควร บริษัทฯ มีสิทธิตรวจสอบรายละเอียด และ/หรือข้อมูลใดๆ ทีลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ และ/หรือข้อมูลทีเกียวข้อง
กับบัญชีของลูกค้า
21.2 ลูกค้าตกลงยอมรับทีจะปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อกําหนด และ วิธีปฏิบตั ิทบริ
ี ษัทฯ และ/หรือเจ้าของข้อมูลจะกําหนดหรือได้แจ้ง
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทังนี บริษัทฯ อาจแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดและเงือนไขของบริษัทฯ ได้โดยประกาศแก้ไขเพิมเติมไว้
ในเว็บไซต์
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22.

23.

24.

21.3 ในการชํา ระหนี หรือการดํา เนิน การใดๆ ในบัญ ชีข องลูก ค้า ให้ก ระทําโดยใช้เงิ น สกุล บาท ซึงเป็ น สกุล เงิ น ทีถูก ต้องตาม
กฎหมายของประเทศไทยในขณะนี หรือสกุลเงินอืนใดทีบริษัทฯ อาจกําหนดเพิมเติมในภายหลัง โดยลูกค้าตกลงและยินยอม
ชําระหนีใดๆ ทีลูกค้ามีอยู่กบั ทางบริษัทฯ ตามวิธีการ เงือนไข และภายในระยะเวลาทีบริษัทฯ กําหนด
ในกรณี ที จะต้อ งดํา เนิ น การเพื อแลกเปลี ยนเงิ น ระหว่ า งสกุล เงิ น บาทกับ สกุล เงิน ต่ า งประเทศ ลู ก ค้า ตกลงให้บ ริ ษั ท ฯ
ดําเนินการแลกเปลียนเงินตราหรือใช้อัตราแลกเปลียนของสถาบันการเงินทีบริษัทฯ เป็ นผูก้ าํ หนดได้ ลูกค้าตกลงยอมรับ
ความเสียงใดๆ ต่อผลขาดทุน ความสูญเสีย หรือความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเป็ นผลมาจากการแลกเปลียนเงินสกุล
หนึงไปเป็ นเงินในอีกสกุลหนึงทีอาจเกิดขึนในบัญชีของลูกค้า
21.4 ในกรณีทีลูกค้านําเช็ค และ/หรือ ตราสารอืนใด มาวางไว้แก่บริษัทฯ โดยมีเจตนาให้บริษัทฯ นับเป็ นเงินสดนัน บริษัทฯ จะถือ
ว่าเช็ค และ/หรือ ตราสารอืนใดนันเป็ นเงินสดก็ต่อเมือบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค และ/หรือ ตราสารอืนใดนันได้
เสียก่อน โดยบริษัทฯ จะถือว่าเช็ค และ/หรือ ตราสารอืนใดเป็ นเงินสดได้ในวันทีบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินหรือขึนเงินได้
แล้ว นอกจากนี ในกรณีทีลูกค้าโอนเงินจากบัญชีของลูกค้าทีเปิ ดไว้กบั สถาบันการเงินอืนมายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะถือว่าเป็ น
เงินสดก็ต่อเมือการโอนเงินดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์และบริษัทฯ ได้รบั เงินนันๆ แล้วเท่านัน
21.5 บริษัทฯ มีสิทธิยึดหน่วงหรือหักกลบลบหนีในเงิน หลักทรัพย์ หลักประกัน และทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าทีบริษัทฯ ยึดถือไว้ ไม่
ว่าจะเป็ นการยึดถือไว้เพือเก็บรักษาหรือเพือวัตถุประสงค์อืนก็ตาม เพือใช้เป็ นหลักประกันและภายใต้บงั คับของสิทธิยึด
หน่วงทัวไปเพือประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเพือหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (ทังในและต่างประเทศ) ทังนี จนกว่าลูกค้าจะชําระหนี
ให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน
21.6 ในกรณีทีบัญชีของลูกค้าไม่มีการทํารายการ และ/หรือมีทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหลักประกัน ในบัญชีของ
ลูกค้าไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีบริษัทฯ กําหนด บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรักษาบัญชี
ตามอัตราทีบริษัทฯ กําหนดเป็ นคราวๆ โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีอาํ นาจหักเงินจากบัญชีของบริษัทเพือลูกค้าหรือ
บัญชีธนาคารเพือตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี ) ทังนี เว้นแต่ลูกค้าจะได้ชาํ ระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่
บริษัทฯ ภายใน 14 (สิบสี) วัน นับจากทีได้รบั แจ้งจากบริษัทฯ ถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนัน หากบริษัทฯ ไม่สามารถหัก
เงินหรือลูกค้าไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายใน 14 (สิบสี) วัน นับจากทีได้รบั แจ้งจากบริษัทฯ บริษัทฯ อาจใช้ดุลพินิจที
จะปิ ดบัญชีใดๆ ของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ และในกรณีทีทรัพย์สินของลูกค้าทีเหลือเป็ นเงินสด (หลังจาก
หักค่าทําธุรกรรม ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอืนๆ รวมถึงหนีสินทีมีอยู่กบั บริษัทฯ จนครบถ้วนแล้ว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน
การคืนเงินสดดังกล่าวโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้า หรือโดยเช็ค (แล้วแต่กรณี) ตามทีลูกค้าได้แจ้งไว้กบั บริษัทฯ ทังนี
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเนืองมาจากการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น (หากมี)
การสละสิทธิ
การที ลูก ค้า หรือ บริษัท ฯ ไม่ ไ ด้เ รี ย กให้คู่ส ัญ ญาอีก ฝ่ ายหนึ งปฏิบ ัติ ต ามเอกสารธุ ร กรรม หรื อ เรีย กให้คู่ส ัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ ง
ปฏิบ ัติต ามเอกสารธุร กรรมล่า ช้า ไม่ถือ เป็ น การสละสิท ธิ หรือ การได้ร ับ การชดใช้ หรือ สละซึ งข้อ กํา หนดใดๆ ในเอกสาร
ธุรกรรม
การโอนสิทธิ
ข้อ กํา หนดและเงื อนไขฉบับ นี เป็ น ประโยชน์แ ละผูก พัน บริษัท ฯ ลูก ค้า รวมถึง ผู้ร ับ โอนและผู้สืบ สิท ธิ ข องบริษัท ฯ และลูก ค้า
อย่า งไรก็ตาม ลูก ค้า จะโอนหรื อจําหน่ าย สิ ท ธิ หน้า ที และ/หรือภาระผูก พันตามข้อกําหนดและเงือนไขมิไ ด้ หากไม่ไ ด้รบั ความ
ยิน ยอมเป็ น ลายลัก ษณ์อัก ษรจากบริษัท ฯ ก่อน และการโอนที ขัด กับ ข้อกํา หนดนี จะไม่ มีผ ลสมบูรณ์
กฎหมายทีใช้บังคับและอนุญาโตตุลาการ
24.1 ข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนีให้ใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย
24.2 ในกรณีทีมีขอ้ พิพาททางกฎหมายระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าซึงเกิดขึนจากหรือเกียวข้องกับข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี
รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติ มของธุรกรรมแต่ ละประเภท คู่สัญญาทังสองฝ่ ายตกลงว่าบริษัทฯ หรือลูกค้าอาจยืนคํา ร้อ งต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เพือขอให้มีการชีขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการแล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกฎระเบียบ
ทีเกียวข้องประกาศกําหนด โดยส่งคําบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงล่วงหน้า
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-ข้ อกําหนดเพิมเติมฉบับนีจะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมือลูกค้ าและบริษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนีเท่านัน1.

2.

3.

ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทน/นายหน้าซือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
ข้อความเบีองต้น
1.1 ข้อกําหนดเพิมเติมนีทําขึนเพือกําหนดเงือนไข สิทธิ หน้าที ข้อรับรอง ข้อปฏิบตั ิต่างๆ ทีเป็ นการเฉพาะทีเกียวกับการให้บริการ
เป็ นตัวแทน/นายหน้าซือขายหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
1.2 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทน/นายหน้าซือขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดฉบับนี จะใช้บังคับระหว่าง
บริษัทฯ และลูกค้าทันที เมื อ (ก) ลูกค้ามี คําสังซื อขายหลักทรัพย์ม ายั งบริ ษัทฯ ไม่ว่ าจะด้ วยวิธี ทางโทรศั พ ท์
อินเทอร์เ น็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้ าทีของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับ การให้บ ริการแก่ลูกค้ าไม่ว่าจะใน
รูปแบบทีเป็ นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามตามเงือนไขในข้อกําหนดและ
เงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ทีเกียวข้อง
ทังนี บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา
ธุ รกรรม หรือการให้บ ริการของบริษัทฯ อาจขั ด หรือ แย้ งต่อ กฎหมาย หรือด้วยเหตุ อื นใดแล้วแต่ ดุลพิ นิจของ
บริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ บริษัทฯ รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการ
ของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีทเกิ
ี ดขึนโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือ
ผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าทีความเสียหายทีเกิดขึนจริง
1.3 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทน/นายหน้าซือขายหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสดนี ซึงต่อไปจะเรียกว่า “ข้ อกําหนด
เพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทน/นายหน้ าซือขายหลักทรัพย์” รวมถึงเอกสารอืนใดทีเกียวข้อง เป็ นส่วนหนึงของ
เอกสารธุรกรรม ตามทีได้นิยามไว้ในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงินทีลูกค้าได้ตกลงทํากับบริษัทฯ
(“ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน”)
คําจํากัดความ
2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็ นการเฉพาะในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน คําดังต่อไปนีให้มี
ความหมายตามทีได้นิยามไว้ดงั ต่อไปนี
(ก) “ซือ” ให้หมายความรวมถึง การจองซือหลักทรัพย์ดว้ ย
(ข) “บั ญ ชี ซื อขายหลั ก ทรัพ ย์” หรือ Securities Trading Account หมายถึง บัญ ชี ซือขายหลัก ทรัพย์ที ลูก ค้า เปิ ดกับ
บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็ นการซือขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ตาม
(ค) “หลักทรัพย์” หมายถึง หลักทรัพย์ตามประเภททีระบุไว้ในพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และให้หมายความรวมถึงแต่ไม่จาํ กัด
เฉพาะตราสารหนีอืนๆ หรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม และตราสารหรือสิทธิอืนใดตามทีกําหนด
ไว้ในหรือทีได้รบั อนุญาตตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้อง ทังนี คําว่า “หลักทรัพย์” ให้
หมายรวมถึงหลักทรัพย์ทอยู
ี ่ในระหว่างการออกและเสนอขาย ดอกผล เงินปันผลและสิทธิอืนๆ ของหลักทรัพย์นนๆ
ั ด้วย
(ง) “เอกสารกองทุนรวม” หมายถึง คู่มือผูล้ งทุน หนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
ข้อมูลภาษี หรือเงือนไข ภาระและประโยชน์ทางภาษี ทีเกียวข้อง และ/หรือเอกสารอืนใดทีเกียวกับหรือใช้ในการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนทีบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทีเกียวข้องได้จดั ทําขึนแล้วรวมถึงรายละเอียดในใบคําสังซือ ขายคืน
และ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุน
การแต่งตัง
3.1 ลูกค้าตกลงแต่งตังและมอบอํานาจให้บริษัทฯ เป็ นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้า รวมทังให้มี
อํานาจแต่งตังตัวแทนช่วง ในการดําเนินการใดๆ ทีเกียวกับหลักทรัพย์ในทุกกรณีไม่ว่าในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ ซึงรวมถึง
การซือขาย การจําหน่าย จ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ หรือการดําเนินการเกียวกับหลักประกัน
ตลอดจนทําการชําระเงินค่าซือหลักทรัพย์ รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ชําระและรับชําระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และ
ค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกียวกับการซือขายหลักทรัพย์ การจําหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ของ
ลูกค้า การรับและ/หรือการปฏิบตั ติ ามคําสังของลูกค้าไม่ว่าด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อกั ษร และคําสังอืนใดทีเกียวข้อง หรือ
เกียวเนืองกับการซือขายหลักทรัพย์ในบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ใดๆ ของลูกค้าทีได้เปิ ดไว้กบั บริษัทฯ ภายในวงเงินซือขาย การ
เปิ ดบัญชีกบั บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทีเกียวข้องเพือการซือ ขายคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนและรายการต่างๆ ที
ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 24/77

4.

เกียวเนืองกับหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และบริษัทฯ ตกลงรับทําการเป็ นตัวแทนและ/หรือนายหน้าในการดําเนินการต่างๆ
ข้างต้นให้แก่ลกู ค้า ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขทีระบุไว้ในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึง
ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทน/นายหน้าซือขายหลักทรัพย์ฉบับนี
3.2 ลูกค้าตกลงให้สัตยาบันและยอมรับทีจะผูกพันในการใดๆ ทีบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนช่วงได้กระทําไปในฐานะตัวแทน/
นายหน้าของลูกค้าตามข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการ
แต่งตังตัวแทน/นายหน้าซือขายหลักทรัพย์ฉบับนี
3.3 เว้นแต่จะได้มีการตกลงระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าเป็ นอย่างอืน ลูกค้าจะต้องทําการซือขายหลักทรัพย์หรือดําเนินการใดๆ
เกียวกับหลักทรัพย์ผ่านทางบัญชีเพือการทําธุรกรรมเท่านัน
การส่งมอบและการชําระเงิน
4.1 ลูกค้าตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ให้บริษัทฯ เพือการส่งมอบหลักทรัพย์ทีขาย และลูกค้าตกลงชําระเงินแก่บริษัทฯ เพือการชําระ
เงินค่าหลักทรัพย์ทีซือหรือยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินจากบัญชีของบริษัทเพือลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพือตัดบัญชีอตั โนมัติกบั
บริษัท (ตามแต่กรณี) เต็มตามจํานวนทีลูกค้าจะต้องชําระเพือการชําระเงินค่าหลักทรัพย์ทีซือ หรือนําหลักทรัพย์จากบัญชีซือ
ขายหลัก ทรัพย์ข องลูก ค้า ไปส่งมอบในกรณี ที ลูก ค้า สังขายหลัก ทรัพย์ดังกล่ า ว เพื อให้บ ริ ษั ท ฯ สามารถทํา การส่ งมอบ
หลักทรัพย์และชําระเงินค่าซือหลักทรัพย์ได้ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้องโดย
ลูกค้าตกลงรับทราบว่าการดําเนินการดังกล่าวจะเป็ นไปตามข้อกําหนด ระยะเวลา และเงือนไขทีบริษัทฯ กําหนด และบริษัทฯ
จะไม่ดาํ เนินการชําระราคาค่าซือขายหลักทรัพย์เป็ นบางส่วน (Partial Settlement)
4.2 ในกรณีทีลูกค้าไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์มาส่งมอบให้แก่บริษัทฯ เพือการส่งมอบหลักทรัพย์เมือมีการขายหลักทรัพย์
หรือไม่ส ามารถชํา ระเงิ น สํา หรับ หลัก ทรัพย์ที ซือตามหลัก เกณฑ์ที กํา หนดไว้ข ้อ 4.1 ข้า งต้น บริ ษั ท ฯ มี สิท ธิ ด าํ เนิ น การ
ดังต่อไปนี
(ก) ในกรณีของการขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิดาํ เนินการซือหลักทรัพย์เพือการส่งมอบตามราคาทีบริษัทฯ เห็นสมควร
และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวจากบัญชีของบริษัทเพือลูกค้าหรือบัญชีธนาคาร
เพือตัดบัญชีอตั โนมัติกบั บริษัท (ตามแต่กรณี) แล้วดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์เพือปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของลูกค้า
และนําเงินทีได้รบั มานันเครดิตเข้าในบัญชีของบริษัทเพื อลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพือตัดบัญชีอัตโนมัติกับ บริ ษั ท
(ตามแต่กรณี) หรือบริษัทฯ อาจดําเนินการยืมหลักทรัพย์ในนามของลูกค้าเพือส่งมอบและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเนืองจากการยืมหลักทรัพย์หรือการจัดหาหลักประกัน หรือบริษัทฯ อาจดําเนินการยืมหลักทรัพย์ใดๆ
ในบัญชีซือขายหลักทรัพย์ ทังนี ในการดําเนินการดังกล่าวบริษัทฯ มีสิทธิดาํ เนินการได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งหรือบอกกล่าว
ให้ลกู ค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจากลูกค้า
(ข) ในกรณีของการซือหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิยอมรับการส่งมอบหลักทรัพย์ และเรียกเก็บเงินจากบัญชีของบริษัทเพือ
ลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพือตัดบัญชีอัตโนมัติกับบริษัท (ตามแต่กรณี) เต็มตามจํานวนทีลูกค้าจะต้องชําระสําหรับ
ค่าใช้จ่ายใดๆ อันเนืองมาจากหลักทรัพย์ทีลูกค้าซือไว้ โดยบริษัทฯ อาจดําเนินการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในราคาที
บริษัทฯ เห็นสมควร และนําเงินทีได้รบั เครดิตเข้าในบัญชีของบริษัทเพือลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพือตัดบัญชีอตั โนมัติ
กับบริษัท (ตามแต่กรณี) ทังนี ในการดําเนินการดังกล่าวบริษัทฯ มีสิทธิดาํ เนินการได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งหรือบอกกล่าวให้
ลูกค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจากลูกค้า
ในกรณีดงั กล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็ นกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ จะเรียกเก็บจากบัญชีของบริษัทเพือลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพือ
ตัดบัญชีอตั โนมัติกบั บริษัท (ตามแต่กรณี) และสําหรับจํานวนเงินทีลูกค้ายังค้างชําระอยู่นนจะถื
ั
อว่าเป็ นหนีทีถึงกําหนดชําระ
แล้วในวันนัน ซึงลูกค้าต้องชําระค่าปรับตามอัตราทีตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด และดอกเบียแก่บริษัทฯ ตามอัตราดอกเบียที
บริษัทฯ ได้กาํ หนดไว้เป็ นคราวๆ ไป โดยบริษัทฯ จะคํานวณดอกเบียไปจนกว่าบริษัทฯ จะได้รบั ชําระหนีครบถ้วนแล้ว
4.3 นอกเหนือไปจากกรณีตามข้อ 4.1 ในกรณีทีลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ ดําเนินการชําระราคาค่าซือขายหลักทรัพย์ผ่าน
กองทุนรวมโดยให้บริษัทฯ นําเงินทีได้รบั จากการขายหลักทรัพย์ไปซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีลูกค้ากําหนดเพือการ
บริหารผลตอบแทน หรือให้บริษัทฯ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีลูกค้ากําหนดเพือนําเงินไปชําระค่าซือหลักทรัพย์
ของลูกค้า หรือในกรณีทีลูกค้ามีหนังสือแจ้งเปลียนแปลงข้อมูลเกียวกับกองทุนรวมทีใช้ในการชําระค่าซือขายหลักทรัพย์ หรือ
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5.

มีคาํ สังในภายหลังตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ ดําเนินการชําระราคาค่าซือขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนรวมดังกล่าว เว้นแต่
ลูกค้าจะมีคาํ สังเป็ นอย่างอืน การชําระค่าซือขายหลักทรัพย์จะเป็ นไปดังต่อไปนี
(ก) ในการชําระเงินค่าซื อหลักทรัพย์ของลูกค้า ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บ ริษัทฯ ดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุน ของ
กองทุนรวมทีลูกค้ากําหนด และนําเงินทีได้รบั มาชําระค่าซือหลักทรัพย์ของลูกค้า ในกรณีทีเงินทีได้รบั จากการขายคืน
หน่วยลงทุนไม่เพียงพอทีจะชําระค่าซือหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงว่าลูกค้ายังคงมีภาระผูกพันต้องชําระค่าซือหลักทรัพย์
ให้แก่บริษัทฯให้เพียงพอกับมูลค่าหลักทรัพย์ทีซือทังจํานวนตามทีกําหนดไว้ในข้อ 4.1
(ข) ในกรณีลูกค้าขายหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ นําเงินทีได้รบั จากการขายหลักทรัพย์ทงจํ
ั านวนมาซือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีลูกค้ากําหนด
ในกรณีทีบริษัทหลักทรัพย์จัด การกองทุนปฏิเสธคําสังซือหรือขายคืน หน่ว ยลงทุนของกองทุนรวมทีลูกค้ากํา หนด ลูกค้า
รับทราบว่า บริษัทฯ จะดําเนินการชําระราคารายการซือขายหลักทรัพย์ตามทีกําหนดไว้ในข้อ 4.1
ลูกค้าตกลงว่าบัญชีธนาคารเพือตัดบัญชีอตั โนมัติกับบริษัทและบัญชีธนาคารทีลูกค้าใช้ในการรับชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมทีลูกค้ากําหนดกับบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนต้องเป็ นบัญชีเดียวกัน ในกรณีทต่ี อมาภายหลังลูกค้า
มีการเปลียนแปลงบัญชีธนาคารทีลูกค้าใช้ในการรับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีลูกค้ากําหนดกับบริษัท
หลัก ทรัพย์จัดการกองทุน ลูก ค้า ต้องแจ้งเปลียนแปลงข้อมูลต่อบริ ษั ทฯ เป็ น ลายลัก ษณ์อัก ษรเพือขอเปลียนแปลงบัญชี
ธนาคารเพือตัดบัญชีอตั โนมัติกบั บริษัท ซึงการเปลียนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อเมือลูกค้าได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ ถึงการ
เปลียนแปลงดังกล่าวแล้วเท่านัน
ลูกค้ารับทราบว่าการดําเนินการเพือการชําระราคาค่าซือขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนรวมโดยวิธีการตามข้อ 4.3 นี มีค่าใช้จ่าย
ทีเกียวข้องอาทิเช่น ค่านายหน้าซือขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมในการซือหรือขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (ซึงต่อไปนีจะรวมเรียกว่า “ค่าใช้จ่ ายเกียวกับการดําเนินการซือขายหลักทรัพย์ผ่าน
กองทุน”) ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินในบัญชีธนาคารเพือตัดบัญชีอตั โนมัติกับบริษัทเพือชําระค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การดําเนินการชําระราคาค่าซือขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุนนันได้
ในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีลูกค้ากําหนด หากภายหลังการขายคืนหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนของลูกค้า
ทีเหลืออยู่มีจาํ นวนน้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนขันตําทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องถือไว้ตามทีเอกสารกองทุนรวมกําหนด (ถ้ามี)
ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีลูกค้ากําหนดทีเหลือทังหมดและให้โอนเงินทีได้รบั จาก
การขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารเพือตัดบัญชีอตั โนมัติกบั บริษัทต่อไป
การดําเนินการของบริษัทฯ
5.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ อาจทํารายการเกียวกับหลักทรัพย์ในบัญชีซือขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้ ทังในฐานะ
ตัวการหรือในฐานะตัวแทน บริษัทฯ มีสิทธิทีจะซือหรือขายหลักทรัพย์ทีบริษัทฯ ถืออยู่ และ/หรือทีบริษัทฯ เป็ นตัวแทนและ/
หรือนายหน้าของผูอ้ นให้
ื กบั ลูกค้าได้
5.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีทีเป็ นการสังซือ ขายคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหาร
จัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใดๆ การชําระค่าซือหรือรับชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ตลอดจนการอืนใดที
เกียวข้องกับหน่วยลงทุนดังกล่าว ลูกค้าได้มอบหมายและแต่งตังบริษัทฯ ให้เป็ นตัวแทนและผูร้ บั มอบอํานาจของลูกค้าใน
การกระทําการทังหลายข้างต้นตามขอบอํานาจทีระบุไว้ในหนังสือมอบอํานาจในเรืองนีถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที
เกียวข้อง ลูกค้าได้รบั ทราบ อ่านและเข้าใจเอกสารกองทุนรวม และยอมรับว่าการเพิม/ลดทรัพย์สินของกองทุนรวม การคืน
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม การส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนรวมและการจัดทําและจัดส่งรายงานต่างๆ ซึงเกียวข้องกับ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทังกรณีอืนๆ จะต้องอยู่ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขของเอกสารกองทุนรวมด้วย ลูกค้าได้
รับทราบและเข้าใจคําเตือนและการเปิ ดเผยในเรืองต่างๆ เช่น ความเสียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสียงในการ
ลงทุนของกองทุนรวม หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็ นต้น และตกลงยินยอมผูกพันตนและปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและ
เงือนไขของเอกสารกองทุนรวมดังกล่าวทุกประการ
ลูกค้ารับทราบว่าการซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนหนึงๆ อาจ
ไม่สามารถดําเนินการได้ในกรณีทลูี กค้าและบุคคลทีมีส่วนเกียวข้องกับลูกค้าได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกินกว่าหนึงใน
สามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนรวม หรือเกินกว่าหลักเกณฑ์ตามทีกฎหมายกําหนด
5.3 ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการซือขายหน่วยลงทุนตามทีบริษัทฯ ประกาศ
กําหนดเป็ นครังคราวไป
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รายงานการเปิ ดเผยความเสียง
รายงานฉบับนีจัดเตรียมขึนเพือช่วยให้ท่านมีความเข้าใจถึงความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการทําธุรกรรมซือขายหลักทรัพย์ (รวมถึง
การขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง) และท่านควรเข้าใจในภาระภาษีทีเกิดขึนจากการเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวครบถ้วนดีแล้ว
ทังนี ในกรณีทีท่านมีขอ้ สงสัยประการใด ท่านควรปรึกษาทีปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษี เกียวกับการทําธุรกรรมซือขายหลักทรัพย์
ดังกล่าว
โดยการเข้าทําข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมเกี ยวกับการแต่งตังตัว แทน/
นายหน้าซือขายหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด ถือว่าลูกค้าได้รบั ทราบและเข้าใจในข้อความทีปรากฏในรายงานฉบับนี ก่อนทีจะเริมทําการซือขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ แหล่งกลางซือขายหลักทรัพย์อนใด
ื
ในการซือขายหลักทรัพย์อาจมีความเสียงสูง เนืองจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ และความเสียงในเรืองของการขาดทุนก็
เป็ นสิงทีเป็ นสาระสําคัญ ทํานองเดี ยวกับราคาของหลักทรัพย์ซึงมีความผันผวน และอาจทําให้ราคาหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึงไม่มีมูลค่าเลย
ดังนัน ท่านจึงต้องพร้อมทีจะรับความเสียงนี นอกจากนี ท่านควรเข้าทํารายการซือขายต่อเมือท่านได้เข้าใจถึงลักษณะและขอบเขตของสิทธิ
ภาระผูกพัน และความเสียงทีเกียวข้องอย่างครบถ้วนเสียก่อน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ซงท่
ึ านไม่สามารถทีจะใช้
สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้หลังวันทีหมดอายุ นอกจากนี ท่านควรต้องพิจารณาด้วยว่ารายการซือขายนันๆ เหมาะสมกับท่าน
หรือไม่อย่างไร โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การลงทุนและสถานะทางการเงินของท่านเอง รวมทัง ควรปรึกษาทีปรึกษาทางกฎหมายธุรกิจ
และภาษีของท่านก่อนทําธุรกรรมซือขายหลักทรัพย์ใดๆ อีกทังท่านได้รบั ทราบถึงลักษณะความเสียงต่างๆ อันอาจเกิดได้จากการขายหลักทรัพย์
โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง เช่น ความผันผวนขึนลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์ ความเสียงอันอาจเกิด
จากการเปลียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศทีเกียวข้องต่างๆ กับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และการขายหลักทรัพย์โดยไม่
มีหลักทรัพย์ในครอบครองนี
สําหรับบุคคลต่างด้าวทีถือหุน้ ทีกําหนดให้คนไทยเป็ นผูถ้ ือและคนไทยทีถือหุน้ ทีกําหนดให้บคุ คลต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือนัน บุคคลดังกล่าว
อาจไม่มีสิทธิในการลงทะเบียนเป็ นผูถ้ ือกรรมสิทธิในหุน้ ดังกล่าวในนามของตนได้ ทังนี ขึนอยู่กับสัดส่วนการถือกรรมสิทธิของบุคคลต่างด้าว
ของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์นนๆ
ั และในกรณีทหุี น้ นันไม่ได้ลงทะเบียนในชือของบุคคลดังกล่าว บุคคลดังกล่าวก็จะไม่มสี ิทธิได้รบั ประโยชน์ใดๆ
จากผูอ้ อกหลักทรัพย์นนั อันได้แก่ เงินปันผล และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เป็ นต้น และสําหรับบุคคลทีกระทําการใดๆ เพือประโยชน์ของ
บุคคลต่างด้าวในการรับสิทธิดงั กล่าวอาจได้รบั โทษทางอาญา และหากท่านเป็ นบุคคลต่างด้าวทีถือหุน้ ทีกําหนดให้คนไทยเป็ นผูถ้ ือ หรือเป็ นคน
ไทยทีถือหุน้ ทีกําหนดให้บคุ คลต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือ ท่านต้องยอมรับถึงบรรดาความเสียงทังหมดทีอาจเกิดขึนจากการถือครองหุน้ ดังกล่าว อีกทัง
ต้องยอมรับด้วยว่า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ไม่สามารถช่วยเหลือท่านไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ
เพือให้ท่านได้มาซึงสิทธิใดๆ ในหุน้ ดังกล่าวจากผูอ้ อกหลักทรัพย์
นอกจากนี บรรดาทรัพย์สินและมูลค่าของทรัพย์สินในบัญชีของท่านนันจะไม่ได้รบั ความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน
คุม้ ครองเงินฝากหรืออยู่ภายใต้การคุม้ ครองจากหน่วยงานรัฐบาลอืนใด หรือการประกันภัยใดๆ
สําหรับผูถ้ ือบัญชีมาร์จนิ (ระบบเครดิตบาลานซ์) นอกเหนือจากความเสียงข้างต้น ท่านได้รบั แจ้งและรับทราบถึงเรืองดังต่อไปนี
 การกูย้ ืมเงินเพือการลงทุน ถือได้ว่าเป็ นการดําเนินการอย่างหนึงเพือเพิมผลทางการเงิน วิธีการทีจะทําให้ได้รบั กําไรจาก
การเพิมผลทางการเงินนัน ผลตอบแทนทีได้รบั จากการลงทุนดังกล่าวจะต้องสูงกว่าต้นทุนของเงินทีกูย้ ืมมา นอกจากนี
กลวิธีในการเพิมผลทางการเงินก็อาจทําให้เกิดผลกําไรหรือขาดทุนในการลงทุนก็ได้ ทังนี หากต้องการผลตอบแทนทาง
การเงินสูงมากเท่าใด ความเป็ นไปได้ทจะเกิ
ี ดผลกําไรหรือผลขาดทุนก็จะยิงเพิมมากขึนเท่านัน
 มูลค่าของหลักทรัพย์ทีวางเป็ นหลักประกัน จะถูกทําการปรับปรุงให้เป็ นปัจจุบนั ตามราคาปิ ดของหลักทรัพย์นันๆ ซึงการ
ปรับปรุงมูลค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าวอาจจะส่งผลให้อาํ นาจซือของท่านเพิมขึนหรือลดลงได้
รายงานฉบับนี มิได้จดั ทําขึนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือเปิ ดเผยบรรดาความเสียงและแง่มุมทีเป็ นสาระสําคัญทังหมดทีเกียวข้องกับการ
ทําธุรกรรมซือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือแหล่งกลางซือขายหลักทรัพย์อนใด
ื
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-ข้ อกําหนดเพิมเติมฉบับนีจะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมือลูกค้ าและบริษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนีเท่านัน1.

2.

ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า
ข้อความเบืองต้น
1.1 ข้อกําหนดเพิมเติมนีทําขึนเพือกําหนดเงือนไข สิทธิ หน้าที ข้อรับรอง ข้อปฏิบตั ิต่างๆ ทีเป็ นการเฉพาะทีเกียวกับการให้บริการ
เป็ นตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าทีบริษัทฯ จะให้บริการแก่ลกู ค้า
1.2 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าฉบับนี จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ
และลูกค้า ทันที เมือ (ก) ลูกค้ามีคําสังซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์
อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะใน
รู ปแบบทีเป็ นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงือนไขในข้อกําหนดและ
เงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ทีเกียวข้อง
ทังนี บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา
ธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอืนใดแล้วแต่ดุลพิ นิ จ ของ
บริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษทั ฯ รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการ
ของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีทเกิ
ี ดขึนโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษทั ฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือ
ผู้แทนของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าทีความเสียหายทีเกิดขึนจริง
1.3 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้านี ซึงต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกําหนดเพิมเติม
เกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า” รวมถึงเอกสารอืนใดทีเกียวข้อง เป็ นส่วนหนึงของเอกสาร
ธุรกรรม ตามที ได้นิย ามไว้ใ นข้อกํา หนดและเงือนไขเกี ยวกับ การให้บ ริก ารด้า นการเงิน ทีลูก ค้า ได้ต กลงทํา กับ บริ ษั ท ฯ
(“ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน”)
คําจํากัดความ
2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็ นการเฉพาะในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน คําดังต่อไปนีให้มี
ความหมายตามทีได้นิยามไว้ดงั ต่อไปนี
(ก) “การซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า” หมายถึง การซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า การจับคู่คาํ สังซือและคําสังขาย
ซึงดําเนินการโดยบริษัทฯ และได้รบั การยืนยันจากตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้าและสํานักหักบัญชี
(ข) “จํา นวนการถื อ ครองสั ญ ญาซื อขายล่ ว งหน้ า สู ง สุ ด ” (Position Limit) หมายถึง จํา นวนฐานะสัญ ญาซือขาย
ล่วงหน้าแบบหนึงแบบใดหรือหลายแบบรวมกันทีลูกค้าพึงถือครองหรือทีลูกค้าพึงมีภาระหนีสิน ตลอดจนมีคาํ สังซือ
ขายสัญญาซือขายล่วงหน้าทียังไม่ได้มีการส่งมอบหรือชําระเงินหรือทีลูกค้าพึงมีภาระหน้าทีความรับผิดชอบโดย
ประการอืนต่อบริษัทฯ ได้ ตามทีบริษัทฯ กําหนด ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการกําหนดจํานวนการถือครองสัญญาซือขาย
ล่วงหน้าสูงสุดเป็ นมูลค่าตัวเงินหรือจํานวนของสัญญาซือขายล่วงหน้าสูงสุดทีถือครองได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของ
บริษัทฯ ในการกําหนดจํานวนการถือครองสัญญาซือขายล่วงหน้าสูงสุดดังกล่าวแต่เพียงผูเ้ ดียว
(ค) “ฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้า” หมายถึง ภาระผูกพันหรือสิทธิของบุคคลหนึงอันเนืองมาจากการซือขายสัญญาซือ
ขายล่วงหน้า ณ เวลาใดเวลาหนึง
(ง) “ทรัพย์สินของลูกค้า” หมายถึง ทรัพย์สินอย่างหนึงอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนีซึงบริษัทฯ ยอมรับให้เป็ น
ทรัพย์สินของลูกค้า และเท่าทีกฎหมายทีเกียวข้องอนุญาตให้เป็ นทรัพย์สินของลูกค้า
(1) ทรัพย์สินทีบริษัทฯ ได้รบั มาหรือมีไว้เพือเป็ นหลักประกันหรือประกันในการปฏิบตั ิตามสัญญาซือขายล่วงหน้าที
ลูกค้าได้ซอขายไว้
ื
(2) กําไรหรือสิทธิประโยชน์อนใดของลู
ื
กค้าอันเนืองมาจากการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าของลูกค้า
(3) ใบรับของคลังสินค้า ใบตราส่งหรือตราสารอืนใดทีแสดงสิทธิในทรัพย์สินทีบริษัทฯ ถือไว้เพือลูกค้า เพือประโยชน์
ในการส่งมอบหรือเนืองมาจากการรับมอบสินค้าตามสัญญาซือขายล่วงหน้าของลูกค้า
(4) เงินสด หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืนทีบริษัทฯ ได้รบั จากลูกค้าเพือการชําระราคาสินค้าทีจะรับมอบตามสัญญาซือ
ขายล่วงหน้าของลูกค้า หรือทีบริษัทฯ ได้รบั ไว้เพือลูกค้าอันเนืองมาจากการส่งมอบสินค้าตามสัญญาซือขาย
ล่วงหน้าของลูกค้า
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3.

(5) เงินทีเหลือจากการขายหลักทรัพย์ของลูกค้าทีบริษัทฯ ถือไว้เพือลูกค้า อันเนืองมาจากการผิดข้อกําหนดและ
เงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายสัญญาซือ
ขายล่วงหน้าฉบับนีของลูกค้า
(6) ทรัพย์สินอืนใดทีมีสภาพคล่องตามที ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
(จ) “ล้างฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้า” (Close Out) หมายถึง การปลดสิทธิและภาระหน้าทีตามสัญญาซือขายล่วงหน้า
ทีมีอยู่ให้หมดไปโดยการเข้าทําความตกลงขึนใหม่เพือเป็ นการล้างผลของสัญญาซือขายล่วงหน้านัน ซึงรวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียง การเข้าทําสัญญาซือขายล่วงหน้าขึนใหม่ซงมี
ึ ผลในทางตรงกันข้าม หรือโดยวิธีการอืนใดตามทีสํานักหัก
บัญ ชีก ํา หนด ทังนี ไม่รวมถึ งการส่ งมอบและการชําระเงิน ทีถึงกําหนดชํา ระแล้ว ซึงคู่สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งต้อง
ดําเนินการกับคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงในการล้างฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้าดังกล่าว
(ฉ) “เวลาปิ ดทําการซือขายภาคปกติ” หมายถึง เวลาปิ ดทําการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าภาคบ่าย (Afternoon
Session) ตามทีตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้ากําหนด
(ช) “หลักประกัน ” (Margin) หมายถึง หลักประกันในรู ปของเงินสด พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง หรือทรัพย์สินอืนใด
ตามที ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้เป็ นหลักประกันในการปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
เพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้านีของลูกค้า ซึงบริษัทฯ ได้ยอมรับให้เป็ นหลักประกัน
และเท่าทีกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้องอนุญาตให้เป็ นหลักประกัน
(ซ) “หลักประกันเริมต้น” (Initial Margin) หมายถึง จํานวนหลักประกันขันตําทีลูกค้าต้องวางไว้หรือมอบให้เพือการซือ
ขายสัญญาซือขายล่วงหน้า ในอัตราและมูลค่าทีบริษัทฯ กําหนด ทังนี การกําหนดอัตราและมูลค่าของหลักประกัน
เริมต้นดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผูเ้ ดียว
(ฌ) “หลั ก ประกั น รั ก ษาสภาพ” (Maintenance Margin) หมายถึ ง จํา นวนหลัก ประกั น ขันตําที ลูก ค้า ต้อ งดํา รงไว้
ตลอดเวลาเพือการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า ในอัตราและมูลค่าทีบริษัทฯ กําหนด ทังนี การกําหนดอัตราและ
มูลค่าของหลักประกันรักษาสภาพดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผูเ้ ดียว
การรับทราบและความเข้าใจของลูกค้า
ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า
3.1 ในกรณี ที บริษั ท ฯ ให้ข ้อมูล คํา ปรึก ษาหรือคํา แนะนํา ใดๆ บริษัท ฯ ไม่ได้ใ ห้ค าํ ยืน ยัน คํา รับ รองหรือรับ ประกัน เกียวกับ
ผลตอบแทน ผลกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุน ความเหมาะสมหรือความเสียงทีเกียวกับการลงทุน ความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลหรือคําแนะนําทีให้ดงั กล่าว หรือผลทางภาษี จากการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า
(ก) การให้คาํ ปรึกษาของบริษัทฯ นันเป็ นการให้คาํ ปรึกษาทีเกียวกับการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าของลูกค้าทีมีกับ
บริษัทฯ และมีวตั ถุประสงค์เพือให้ลกู ค้าสามารถประเมินการลงทุนและตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองเท่านัน
(ข) ลูกค้าไม่ได้ยึดถือหรืออาศัยข้อมูล คําแนะนําหรือการสือสารใดๆ ของบริษัทฯ ในลักษณะเป็ นคําปรึกษาทีเกียวกับการ
ลงทุนหรือคําแนะนําให้เข้าทําสัญญาซือขายล่วงหน้า
(ค) ข้อมูลทีให้แก่ลกู ค้ารายอืนๆ อาจแตกต่างไปจากคําปรึกษาทีให้แก่ลกู ค้า และ
(ง) ข้อมูล ดังกล่า วอาจไม่ส อดคล้องกับ ข้อ มูล การลงทุน เพื อประโยชน์ข องบริษัท ฯ เองหรื อการลงทุน ของกรรมการ
พนักงาน ตัวแทนหรือผูแ้ ทนของบริษัทฯ
3.2 บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผูแ้ ทนของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือ บริษัทในเครือแห่งใดแห่งหนึงของบริษัทฯ (ถ้ามี)
อาจมีฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้า และอาจมีความประสงค์ทจะเข้
ี าทําการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าซึงเป็ นสัญญาตาม
รายการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าทีบริษัทฯ ดําเนินการในนามของลูกค้า ในกรณีดงั กล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ลกู ค้าทราบ
และขอรับความยินยอมจากลูกค้า
3.3 บริษัทฯ อาจโอนบัญชีของลูกค้าไปยัง
(ก) บัญชีอนของลู
ื
กค้า (ถ้ามี) ทังนี ไม่ว่าบริษัทฯ จะเป็ นผูด้ าํ เนินการหรือจัดการบัญชีของลูกค้าดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
(ข) บัญชีของบริษัทฯ หรือ
(ค) บัญชีของตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้ารายอืนซึงเป็ นสมาชิกของตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้าและสํานักหัก
บัญชี โดยให้เป็ นไปตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงอืน หรือคําสังทีลูกค้าได้ให้ไว้ ในกรณีตามข้อ (ค) นีให้บริษัทฯ
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3.4

3.5

3.6

หลุดพ้นจากภาระหน้าทีของบริษัทฯ ตามข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนด
เพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าฉบับนี เมือได้มีการโอนบัญชีของลูกค้า
ภายใต้บงั คับของกฎหมาย บริษัทฯ อาจมีดลุ พินิจทีจะพิจารณาไม่รบั การโอนหรือจัดสรรสัญญาซือขายล่วงหน้าทีตัวแทนซือ
ขายสัญญาซือขายล่วงหน้ารายอืนจะได้โอนหรือจัดสรรให้แก่บริษัทฯ ซึงหากบริษัทฯ ได้พิจารณาตัดสินใจยอมรับการโอน
หรือการจัดสรรสัญญาซือขายล่วงหน้าดังกล่าว จากตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้ารายอืน ให้สญ
ั ญาซือขายล่วงหน้า
รายการนันๆ มีผลผูกพันลูกค้าในทันทีทีบริษัทฯ ได้รบั การโอนหรือจัดสรรสัญญาซือขายล่วงหน้าดังกล่าวเพือการส่ งมอบ
และ/หรือการชําระเงิน ไม่ว่ าจะได้มีการยืนยันจากลูกค้าแล้วหรือไม่ก็ตาม ทังนี บริษัทฯ ไม่จาํ ต้องรับผิดในบรรดาความ
เสียหาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึนจากการโอนหรือจัดสรรสัญญาซือขายล่วงหน้าดังกล่าว เว้นแต่
เป็ นกรณีทเกิ
ี ดขึนจากการจงใจหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผูแ้ ทนของบริษัทฯ
บริษัทฯ อาจดําเนินการ หรือมีคาํ สังให้บคุ คลภายนอกดําเนินการเกียวกับสัญญาซือขายล่วงหน้าและการซือขายสัญญาซือ
ขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้าในนามของลูกค้า และบริษัทฯ อาจแบ่งค่าธรรมเนียมหรือจํานวนเงินอืนๆ ที
เกี ยวข้องกับสัญญาซือขายล่วงหน้าและการซื อขายสัญ ญาซือขายล่วงหน้าให้กับบุค คลดังกล่ า ว ตามทีบริษัทฯ เห็นว่ า
เหมาะสมและเท่าทีกฎหมายอนุญาต โดยบริษัทฯ รวมทังกรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผูแ้ ทนของบริษัทฯ ไม่จาํ ต้องรับผิดต่อ
ลูกค้าสําหรับการกระทําหรือการงดเว้นกระทําใดๆ ของบุคคลภายนอกทีจัดการแทนลูกค้า เว้นแต่เป็ นกรณีทเกิ
ี ดขึนจากการ
จงใจหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ ซึงเกียวกับการจัดจ้าง การมอบหมายหรือมีคาํ สังต่อบุคคลภายนอกในการ
จัดการแทนลูกค้าดังกล่าว
ลูกค้าไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้าหรือสํานักหักบัญชีแต่อย่างใด และการซือขายสัญญาซือ
ขายล่วงหน้าจะดําเนินการผ่านทางบริษัทฯ ทังนี ไม่ว่าในการเข้าทํารายการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้านัน บริษัทฯ ได้
กระทําการตามคําสังเพือหรือในนามของลูกค้า

3.7

4.

ลูกค้าได้รบั เอกสารดังต่อไปนีจากบริษัทฯ และรับรองว่าบริษัทฯ ได้อธิบายถึงความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการซือขายสัญญา
ซือขายล่วงหน้าแล้ว
(ก) เอกสารเปิ ด เผยข้อ มูล ความเสี ยง (Risk Disclosure Statement) หรื อ เอกสารเปิ ด เผยข้อ มู ล ความเสี ยงเฉพาะ
(Product Risk Disclosure Statement) ทีบริษัทฯ ได้จัดทําตามทีกฎหมายกําหนดให้บริษัทฯ ต้องส่งให้แก่ลกู ค้าตาม
พ.ร.บ. สัญญาซือขายล่วงหน้า และกฎหมายทีเกียวข้อง
(ข) เอกสารชีแจงการเปิ ดบัญชีเพือการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า
3.8 เพือประโยชน์ในการจัดส่งเอกสารหรือรายงานใดๆ การคํานวณมูลค่าฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้าด้วยการปรับมูลค่าให้
สอดคล้องกับมูลค่าตลาดทีเป็ นจริง การคํานวณมูลค่าหลักประกัน การเรียกและวางหลักประกัน หรือการอืนใดอันจําเป็ นต่อ
การปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทน
ซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าฉบับนี และ/หรือ กฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้อง คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าการซือขาย
สัญญาซือขายล่วงหน้าทีเกิดขึนหลังเวลาปิ ดทําการซือขายภาคปกติ เป็ นการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าทีเกิดขึนในวันทํา
การถัดไป
จํานวนการถือครองสัญญาซือขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit)
4.1 บริษัทฯ มีสิทธิทีจะกําหนดจํานวนการถือครองสัญญาซือขายล่วงหน้าสูงสุดสําหรับสัญญาซือขายล่วงหน้าแบบหนึงแบบใด
หรือหลายแบบรวมกัน ทีลูกค้าอาจก่อหนีและภาระผูกพันต่อบริษัทฯ ในระยะเวลาใดๆ ในดุลพินิจของบริษัทฯ ทังนี บริษัทฯ
มีดุลพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวทีจะกําหนดหรือเปลียนแปลงจํานวนการถือครองสัญญาซือขายล่วงหน้าสูงสุด ในเวลาใดก็ได้โดย
ไม่จาํ เป็ นต้องได้รบั ความยินยอมจากลูกค้าหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าเป็ นการล่วงหน้า ทังนี การกําหนดจํานวนการถือครอง
สัญญาซือขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าดังกล่าว ไม่เป็ นการจํากัดความรับผิดของลูกค้าทีเกิดขึนจริงภายใต้ขอ้ กําหนดและ
เงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงินหรือทีเกียวเนืองกับข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายสัญญาซือ
ขายล่วงหน้านี
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4.2

5.

6.

ลูกค้าตกลงว่ามูลค่าของหนีและภาระผูกพันทังหมดทีลูกค้าอาจก่อขึนหรือมีอยู่กบั บริษัทฯ ภายใต้ขอ้ กําหนดเพิมเติมเกียวกับ
การแต่งตังตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าฉบับนี ไม่ว่าสําหรับสัญญาซือขายล่วงหน้าแบบหนึงแบบใดหรือหลายแบบ
รวมกันจะต้องไม่เกินจํานวนการถือครองสัญญาซือขายล่วงหน้าสูงสุด
4.3 บริษัทฯ จะคํานวณมูลค่าฐานะสัญญาซือขายของลูกค้าทุกวันทําการ ณ เวลาปิ ดทําการซือขายภาคปกติดว้ ยการปรับมูลค่า
ให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดทีเป็ นจริง (Mark to Market) ตามแนวทางและวิธีการทีบริษัทฯ กําหนดและเท่าทีกฎหมายที
เกียวข้องอนุญาต
4.4 บริษัทฯ อาจตรวจสอบฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้าของลูกค้าทีคงค้างอยู่กบั บริษัทฯ ตามทีเห็นสมควร และในกรณีทีฐานะ
สัญญาซือขายล่วงหน้าของลูกค้ามีจาํ นวนเกินกว่าจํานวนการถือครองสัญญาซือขายล่วงหน้าสูงสุดทีบริษัทฯ กําหนดไว้ ไม่
ว่า ในเวลาใดๆ บริษัท ฯ มีสิท ธิ ที จะใช้ดุลพิ นิจพิจารณาสุทธิ ห รือปรับ (Netting) ฐานะสัญ ญาซือขายล่วงหน้าของลูกค้า
ปฏิเสธคําสังของลูกค้า เรียกหลักประกันเพิม ล้างฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้าทังหมดทีมีขึนตามข้อกําหนดและเงือนไข
เกียวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าฉบับนี
หรือดําเนินการอย่างหนึงอย่างใดหรือหลายอย่างทีบริษัทฯ พิจารณาว่าเหมาะสมเพือให้ลกู ค้ามีจาํ นวนการถือครองสัญญา
ซือขายล่วงหน้าตามทีบริษัทฯ กําหนด โดยการดําเนินการของบริษัทฯ ดังกล่าวให้ถือเป็ นค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง และลูกค้า
ตกลงว่าลูกค้าจะไม่คดั ค้านการดําเนินการของบริษัทฯ และจะไม่เรียกร้องความเสียหายหรือค่าเสียหายใดๆ ทีเกิดขึนจาก
บริษัทฯ แต่อย่างใด
หลักประกัน
5.1 เพือเป็ นประกันการชําระหนีและการปฏิบัติตามภาระหน้าทีทีลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงมอบหลักประกันเริมต้น
(Initial Margin) และหลักประกันเพิมเติมอืนใดให้แก่บริษัทฯ ในจํานวน อัตรา รูปแบบ วิธีการและภายในระยะเวลาทีบริษัทฯ
กําหนดและอาจเรียกร้องจากลูกค้าเป็ นครังคราว โดยอยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผูเ้ ดียว ในการกําหนดเรียกร้อง
หลัก ประกัน เอาจากลูกค้า โดยหลัก ประกันทีลูกค้าตกลงส่งมอบให้กับบริ ษั ทฯ นัน จะต้องเป็ น หลัก ประกันที ปราศจาก
ข้อจํากัดหรือเงือนไข และสุทธิซงไม่
ึ มีการหักลดใดๆ ทังสิน และหลักประกันทีบริษัทฯ กําหนดหรือเรียกเอาจากลูกค้าดังกล่าว
อาจเป็ นหลักประกันสําหรับสัญญาซือขายล่วงหน้าแบบหนึงแบบใดหรือหลายแบบรวมกันก็ได้ ลูกค้าตกลงว่าลูกค้าไม่มีสิทธิ
ทีจะยกเลิก เพิกถอนหรือขอรับคืนหลักประกันดังกล่าว เว้นแต่บริษัทฯ จะตกลงเป็ นประการอืน
5.2 บริษัทฯ จะคํานวณมูลค่ าหลักประกันทุกวันทําการ ณ เวลาปิ ดทําการซือขายภาคปกติตามแนวทางและวิธีการทีบริษัทฯ
กําหนดและเท่าทีกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้องอนุญาต
5.3 ลูกค้าตกลงว่าลูกค้าจะดํารงอัตราหรือมูลค่าหลักประกัน รักษาสภาพ (Maintenance Margin) ตามทีบริษัทฯ กําหนดไว้
ตลอดเวลา และหาก ณ เวลาปิ ดทําการซือขายภาคปกติของวันทําการใดๆ อัตราหรือมูลค่าของหลักประกันของลูกค้ามีอตั รา
หรือมูลค่าลดลงน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพไม่ว่า จะด้ว ยเหตุประการใดก็ตาม ลูกค้าตกลงทีจะจัดหาและส่ งมอบ
หลักประกันเพิมเติมให้กับบริษัทฯ ตามทีบริษัทฯ เรียกร้อง โดยลูกค้าจะต้องวางหลักประกันเพิมเติมตามทีบริษัทฯ ร้องขอ
ดังกล่าวก่อนเวลาปิ ดทําการซือขายภาคปกติไม่นอ้ ยกว่าหนึงชัวโมงในวันทําการถัดจากวันทีหลักประกันของลูกค้ามีอตั รา
หรือมูล ค่า ลดลงน้อยกว่า หลัก ประกัน รัก ษาสภาพและบริ ษั ท ฯ ได้เรีย กให้ลูก ค้า วางหลัก ประกัน เพิ มเติม ทังนี เพือให้
หลักประกันของลูกค้ามีอตั ราหรือมูลค่าไม่ตากว่
ํ าอัตราหรือมูลค่าหลักประกันเริมต้น
5.4 บริษัทฯ อาจเรียกร้องให้ลูกค้ามอบหลักประกันเพิมเติมให้แก่บริษัทฯ ในระหว่างวันทําการซือขายสําหรับสัญญาซือขาย
ล่วงหน้าแต่ละประเภทหรือบางประเภทในจํานวนอัตราหรือมูลค่าและภายในระยะเวลาทีบริษัทฯ กําหนดโดยการพิจารณา
กําหนดดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผูเ้ ดียว
5.5 ภาระหน้าทีของลูกค้าทีจะต้องส่งมอบและวางหลักประกันให้กบั บริษัทฯ จะสินสุดลงเมือข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการ
ให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าฉบับนีสินผลผูกพัน
และลูกค้าได้ชาํ ระเงินทังหมดทีพึงต้องชําระให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน และลูกค้าไม่มีภาระหน้าทีใดๆ ทียังค้างอยู่กบั บริษัทฯ
การส่งมอบและการชําระเงิน
6.1 ลูก ค้า ต้อ งชํา ระเงิ น หรื อ ส่ง มอบสิ น ค้า ตามสัญ ญาซื อขายล่ว งหน้า ให้แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ เพื อให้บ ริ ษั ท ฯ สามารถปฏิ บัติ ต าม
ภาระหน้าทีในการชําระเงินหรือส่งมอบสินค้าตามสัญญาซือขายล่วงหน้าทีเกียวข้องตามทีตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า
สํานักหักบัญชี หรือกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้องกําหนดต่อไป
ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 31/77

6.2

7.

การชําระเงินภายใต้สัญญาซือขายล่วงหน้า ให้ลูกค้าชําระเงินในวันทีครบกําหนดชําระ ในมูลค่ า ณ วันกําหนดชําระเงิน
ดังกล่าว ณ สถานทีทีบริษัทฯ กําหนด โดยเงินทีชําระจะต้องเป็ นเงินทีสามารถโอนต่อไปได้โดยไม่มีขอ้ จํากัด และไม่มีการหัก
ทอนใดๆ ตามวิธีการทีเป็ นหลักปฏิบตั ิในการชําระเงินในตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้าและสํานักหักบัญชี เว้นแต่บริษัทฯ จะ
กําหนดเป็ นอย่างอืน ในกรณีการส่งมอบสินค้าภายใต้สญ
ั ญาซือขายล่วงหน้า (ซึงเป็ นกรณีทไม่
ี ใช่การชําระเงิน) ลูกค้าจะต้อง
ส่งมอบสินค้าในวันทีครบกําหนด โดยปราศจากข้อจํากัดหรือเงือนไขใดๆ และไม่มีการหักทอนตามวิธีการทีเป็ นหลักปฏิบตั ิ
สําหรับภาระผูกพันทีเกียวข้องในตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้าและสํานักหักบัญชี เว้นแต่บริษัทฯ กําหนดเป็ นประการอืน
การดําเนินการเมือมีการผิดนัด
7.1 เมือเกิดเหตุแห่งการผิดนัด บริษัทฯ มีสิทธิทีจะดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง หรือหลายอย่างตามทีกําหนดไว้ในข้อ 11.3 ของ
ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน ซึงรวมถึงการดําเนินการดังต่อไปนี
(ก) ยกเลิก ปฏิเสธหรือเพิกถอนคําสังทียังไม่ได้ดาํ เนินการ หรือสังให้มีการล้างฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้าตามคําสังนัน
(ข) ล้างฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้าของลูกค้าทังหมดทีทําขึนตามข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริ การด้า น
การเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าฉบับนี
7.2 เมือเกิดเหตุแห่งการผิดนัดและบริษัทฯ ดําเนินการล้างฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้าของลูกค้าทังหมดทีทําขึนตามข้อกําหนด
และเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายสัญญาซือขาย
ล่วงหน้าฉบับนีตามข้อ 7.1 (ข) ให้บริษัทฯ เลิ กและชําระบัญชีสัญญาซือขายล่วงหน้าทังหมดทีมีขึนตามข้อกําหนดและ
เงือนไขเกี ยวกับการให้บ ริก ารด้า นการเงิน รวมถึงข้อกํา หนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัว แทนซือขายสัญญาซือขาย
ล่วงหน้าฉบับนี
7.3 เมือมีการเลิกและชําระบัญชีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าทังหมดทีมีขึนตามข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้าน
การเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าฉบับนี
(ก) คู่สญ
ั ญายังไม่จาํ ต้องชําระเงินหรือดําเนินการส่งมอบใดๆ ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้าน
การเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าฉบับนีทีมีการบอกเลิกและ
ชําระบัญชี และให้ภาระผูกพันในการชําระเงินหรือส่งมอบของคู่สัญญาภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขเกียวกับการ
ให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าฉบับนีทีมี
การบอกเลิกและชําระบัญชีดงั กล่าวเป็ นไปตามขันตอนการดําเนินการชําระหนีในข้อ 7.3 นี
(ข) เมือมีการเลิกและชําระบัญชีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้า ให้บริษัทฯ ทําการคํานวณจํานวนหรือมูลค่าของสิทธิภาระหน้าที
คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายมีต่อกันภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติม
เกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าฉบับนีทีมีการบอกเลิกและชําระบัญชีดังต่อไปนีในทัน ทีที
สามารถจะดําเนินการได้ภายหลังจากทีมีการเลิกและชําระบัญชีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้า (1) ให้บริษัทฯ คํานวณหา
จํานวนต้นทุน ผลขาดทุนหรือกําไรทังหมด ภายใต้สญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าทีบริษัทฯ มีขอ้ ผูกพันต้องส่งมอบหรือชําระ
เงินให้กับลูกค้าเพือการชําระหนีหากมิได้มีการบอกเลิกหรือชําระบัญชีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแต่ละสัญญาดังกล่าว
และ (2) ให้บริษัทฯ คํานวณหาจํานวนของต้นทุน ผลขาดทุนหรือกําไรทังหมด ภายใต้สญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าทีบริษัทฯ
จะมีสิทธิได้รบั การส่งมอบหรือชําระเงินจํานวนดังกล่าวจากลูกค้าเพือการชําระหนีหากมิได้มีการบอกเลิกหรือชํา ระ
บัญชีสัญญาซือขายล่วงหน้าแต่ละสัญญา ทังนี บนสมมุติฐานว่ าได้มีการปฏิบตั ิตามเงือนไขบังคับก่อนแต่ละข้อที
เกียวข้องกับสัญญาซือขายล่วงหน้าเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว และได้พิจารณาถึงราคาตลาดทีประกาศหรือราคาทีกําหนด
เป็ นทางการโดยตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้าหรือสํานักหักบัญชีในวันทีทําการคํานวณหรือวันทีถัดจากวันทีทําการ
คํานวณตามความเหมาะสม
(ค) หากผลจากการคํานวณทีได้ในข้อ 7.3 (ข) ( ) สูงกว่าผลจากการคํานวณทีได้ในข้อ 7.3 (ข) ( ) ให้ถือว่าส่วนต่างดัง
กล่าวคือผลขาดทุนจากการล้างฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้า และหากผลจากการคํานวณทีได้ในข้อ 7.3 (ข) ( ) สูง
กว่าผลจากการคํานวณทีได้ในข้อ 7.3 (ข) ( ) ให้ถือว่าส่วนต่างคือผลกําไรจากการล้างฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้า
(ง) ภายหลังจากการคํานวณในข้อ (ข) และ (ค) ให้บริษัทฯ รวมผลกําไรหรือขาดทุนทีคํานวณได้จากการคํานวณในข้อ (ข)
และ (ค) ทังหมดเข้าด้วยกันเป็ นจํานวนยอดสุทธิจาํ นวนเดียวทีลูกค้าพึงต้องจ่ายให้แก่บริษัทฯ หรือจํานวนทีบริษัทฯ
พึงต้องจ่ายให้แก่ลกู ค้า (“มูลค่าในการล้างฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้า” หรือ Close Out Amount”)
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(จ)

หากจํานวนยอดสุทธิของมูลค่าในการล้างฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้าเป็ นจํานวนบวก (Positive Amount) ให้ลกู ค้ามี
หน้าทีจะต้องจ่ายเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ และหากจํานวนยอดสุทธิของมูลค่าในการล้างฐานะสัญญาซือขาย
ล่วงหน้าเป็ นจํานวนติดลบ (Negative Amount) ให้บริษัทฯ มีหน้าทีจะต้องจ่ายเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่ลกู ค้า ณ สิน
วันทําการถัดจากการเลิกและชําระบัญชีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ลกู ค้าทราบถึงมูลค่าในการ
ล้างฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้าทีคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึงฝ่ ายใดมีสิทธิได้รบั ชําระเงิน ในทันทีหลังจากทีทําการคํานวณแล้ว
เสร็จ
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การเปิ ดเผยความเสียงจากการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า
ลูกค้าตกลงรับทราบว่าการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้ามีความเสียง และลูกค้าจะเข้าทํารายการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า
ต่อเมือลูกค้าได้เข้าใจถึงหลักการรายละเอียดการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าและพิจารณาไตร่ตรองโดยรอบคอบแล้วว่าการซือขายสัญญา
ซือขายล่วงหน้าเหมาะสมกับประสบการณ์ ฐานะการเงิน วัตถุประสงค์ แหล่งเงินทุน และปั จจัยอืนทีเกียวข้องของตน นอกจากนี ลูกค้าควรจะ
เข้าใจเงือนไขและรายละเอียดข้อกําหนดของสัญญาซือขายล่วงหน้าซึงลูกค้าจะเข้าทําการซือขายและผูกพันตน เช่น ประเภทหรือชนิดของ
สินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง (Underlying Assets/Variables) ขนาดของสัญญา (Contract Size/Unit/Multiplier) ประเภทของสัญญา อาทิ พุท
ออปชัน (Put Options) หรือคอล ออปชัน (Call Options) และเงือนไขในการใช้สิทธิ เป็ นต้น ว่าเหมาะสมกับความต้องการและความเสียงที
พิจารณาไว้หรือไม่ โดยลูกค้าควรคํานึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะ และผลขาดทุนทีอาจเกิดขึน รวมถึงเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี ยวกับ
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ หรือค่าธรรมเนียมอืนใดทีลูกค้ามีหน้าทีต้องชําระ นอกจากนี ลูกค้ารับทราบว่าในการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า
นัน ลูกค้าอาจประสบปัญหาการขาดทุนเกินกว่าจํานวนทีลูกค้าได้ฝากไว้กบั บริษัทฯ
 ความเสียงเกียวกับหลักประกัน การซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้ามีความเสียงสูง โดยในกรณีการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าฟิ ว
เจอร์สนัน จํานวนหลักประกันเบืองต้น (Initial Margin) ทีวางไว้มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าของสัญญาซือขายล่วงหน้า หากตลาดการซือขาย
สัญญาซือขายล่วงหน้ามีการเปลียนแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าอาจมีโอกาสได้รบั ผลกําไรจากการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าเป็ น
จํานวนมากภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่ในทางกลับกัน ลูกค้าอาจได้รบั ผลกระทบอย่างมากจากการวางหลักประกันทีวางไว้หรือจะได้
วางไว้กับบริษัทฯ ซึงลูกค้าอาจต้องรับภาระการขาดทุนจากการวางหลักประกันเริมต้นและหลักประกันรักษาสภาพใดๆ ทีลูกค้าวางไว้กบั
บริษัทฯ เพือรักษาฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้าของตนอย่างไม่จาํ กัด และหากตลาดการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าเคลือนไหวในทาง
ตรงกันข้ามกับฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้าของลูกค้า หรือส่งผลให้อตั ราหลักประกันเพิมสูงขึน บริษัทฯ อาจเรียกให้ลกู ค้าวางหลักประกัน
รักษาสภาพเพิมเติมภายในระยะเวลาอันสันเพือการรักษาฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้าของลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถวางหลักประกัน
เพิมเติมได้ภายในระยะเวลาทีบริษัทฯ กําหนด บริษั ทฯ อาจดําเนินการล้างสถานะของลูกค้า และอาจส่งผลให้ลูกค้าต้องรับภาระการ
ขาดทุน นอกจากนี ลูกค้ายังคงต้องรับผิดต่อจํานวนเงินส่วนทีขาดอยู่ให้ครบถ้วนด้วย นอกจากนี ในกรณีทีลูกค้ามีฐานะสัญญาซือขาย
ล่วงหน้าไม่ว่าด้วยตนเองหรือผ่านบุคคลอืนเกินกว่าจํานวนทีตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้ากําหนด และลูกค้าไม่ดาํ เนินการล้างฐานะ
สัญญาซือขายล่วงหน้าตามทีได้รบั แจ้งจากบริษัทฯ บริษัทฯ อาจดําเนินการล้างฐานะของลูกค้าและอาจส่งผลให้ลกู ค้าต้องรับภาระขาดทุน
อย่างไม่จาํ กัด โดยบริษัทฯ อาจกําหนดมาตรการในเรืองจุดบังคับขาย (Force Close) เพิมเติมตามเงือนไขทีได้ตกลงกันไว้ในสัญญา
แต่งตังตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า โดยทีหาก
มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงจนถึงจุดบังคับขาย บริษัทฯ จะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิมในระหว่างเวลาทําการซือขาย ซึงหาก
ลูก ค้า ไม่นาํ หลักประกัน มาวางเพิมภายในระยะเวลาทีได้ตกลงกัน ไว้ต ามเงือนไขหรือระเบียบวิ ธีปฏิบัติดังกล่าว บริ ษั ท ฯ มีสิ ท ธิ ทีจะ
ดําเนินการล้างฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึงลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนทีเกิดขึนจากการล้างฐานะสัญญาซือ
ขายล่วงหน้านันเช่นกัน
ในส่วนของการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าออปชันนัน ผูข้ ายสัญญาซือขายล่วงหน้าออปชันได้รบั ค่าพรีเมียมจากผูซ้ ือสัญญาซือขายล่วงหน้า
และมีภ าระผูก พัน ทีจะต้องทํา ตามสัญญาหากผู้ซือเลือกที จะใช้สิท ธิ ผู้ข ายสัญ ญาซื อขายล่ว งหน้ามี ห น้า ที ต้องวางเงิ น หลัก ประกัน
(Margin) โดยหากผูข้ ายสัญญาซือขายล่วงหน้ายังไม่ได้ทาํ การล้างฐานะ เมือผูซ้ ือสัญญาซือขายล่วงหน้าใช้สิทธิ ผูข้ ายสัญญาซือขาย
ล่วงหน้าจะต้องชําระเงินเท่ากับจํานวนเงินทีคํานวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกบั ราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรทีเป็ นอยู่
ณ เวลาใดเวลาหนึง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึงในอนาคตตามทีกําหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement) หรือ ในกรณีทีสามารถดําเนินการ
ได้ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายสัญญาซือ
ขายล่วงหน้าฉบับนี ผูข้ ายสัญญาซือขายล่วงหน้าต้องทําการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามทีกําหนดไว้ในสัญญา (Physical Delivery)
โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสําหรับสินค้าอ้างอิงทีทําการรับ และส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิทกํี าหนดไว้ในสัญญา และกรณี
ทีสัญญาซือขายล่วงหน้าออปชันหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผูข้ ายสัญญาซือขายล่วงหน้าจะได้กาํ ไรเท่ากับค่าพรีเมียม ด้วยเหตุทีผูซ้ ือ
สัญญาซือขายล่วงหน้าออปชันมีผลขาดทุนจํากัดสูงสุดเท่ากับค่าพรีเมียมนัน ผูซ้ ือสัญญาซือขายล่วงหน้าออปชันจึงไม่ตอ้ งวางหลักประกัน
ใดๆ คงจ่ายชําระพรีเมียมเท่านัน ในทางตรงกันข้าม ผูข้ ายสัญญาซือขายล่วงหน้าออปชันนัน อาจมีผลขาดทุนไม่จาํ กัดในลักษณะเดียวกับ
การซือขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์ส ดังนัน ผูข้ ายสัญญาซือขายล่วงหน้าออปชัน จึงต้องวางทรัพย์สินไว้กับบริษัทฯ เพือเป็ นประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาซือขายล่วงหน้า และเช่นเดียวกับการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์ส ผูข้ ายสัญญาซือขายล่วงหน้าออปชันก็มีโอกาส
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ได้รบั ผลขาดทุนเป็ นจํานวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึงอาจเกินมูลค่าหลักประกันเริมต้นทีวางไว้กบั บริษัทฯ ได้ กรณีทีราคาตลาดของ
สัญญาซือขายล่วงหน้าเปลียนแปลงไป
นอกจากนี เกียวกับความเสียงทีเกิดจากการขาดทุนในการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าออปชันนัน ผูซ้ ือสัญญาซือขายล่วงหน้าออปชัน
สามารถเลือกทีจะล้างฐานะ (Offset) หรือใช้สิทธิ (Exercise) หรือปล่อยให้สญ
ั ญาหมดอายุลง ในกรณีทีผูซ้ อสั
ื ญญาซือขายล่วงหน้าเลือก
ทีจะใช้สิทธิ ผูซ้ ือสัญญาซือขายล่วงหน้าจะได้รบั เงินเท่ากับจํานวนเงินทีคํานวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่า
ของสินค้าหรือตัวแปรทีเป็ นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึงในอนาคตตามทีกําหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement)
หรือในกรณีทสามารถดํ
ี
าเนินการได้ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการ
แต่งตังตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าฉบับนี ผูซ้ อสั
ื ญญาซือขายล่วงหน้าต้องทําการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามทีกําหนดไว้ใน
สัญญา (Physical Delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสําหรับสินค้าอ้างอิงทีทําการรับ และส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที
กําหนดไว้ในสัญญา และกรณีทสัี ญญาซือขายล่วงหน้าออปชันหมดอายุลงโดยไม่มีมลู ค่า ผูซ้ อจะมี
ื
ผลขาดทุนเท่ากับค่าพรีเมียม
ความเสียงจากการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า ในการส่งคําสังใดๆ เพือการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือจํากัดผลขาดทุน เช่น
คําสังซือขายประเภท Stop Loss หรือ Stop Limit เป็ นต้น อาจไม่สามารถกระทําได้ เนืองจากสภาวะของตลาดการซือขายสัญญาซือขาย
ล่วงหน้าและการปฏิบตั ิงานของตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้าและสํานักหักบัญชี รวมถึงการรวมประเภทของสถานะ (Combinations of
Position) อาจมีความเสียงเช่นเดียวกับการมีสถานะ Long หรือ Short อย่างเดียว นอกจากนี ความสัมพันธ์ของราคาซือขายปกติระหว่าง
ผลประโยชน์ที ลูก ค้า ควรจะได้รับ (Underlying interest) กั บ สัญ ญาซื อขายล่ ว งหน้า อาจไม่ มี อ ยู่ จ ริ ง และภายใต้ส ถานการณ์บ าง
สถานการณ์รายละเอียดคงค้างของสัญญาซือขายล่วงหน้า อาจมีการปรับเปลียนโดยตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้าหรือสํานักหักบัญ ชี
เพือให้สะท้อนถึงการเปลียนแปลงในผลประโยชน์ทีลูกค้าควรจะได้รบั
การซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าในตลาดซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าในต่างประเทศ มีความเสียงแตกต่างจากการซือขายสัญญาซือ
ขายล่วงหน้าในประเทศ และในบางกรณีการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าในตลาดซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าในต่างประเทศ มีความ
เสียงสูงกว่าความเสียงจากการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าในประเทศ
ความเสียงจากการจํากัดสถานการณ์ซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า บริษัทฯ จะมีการกําหนดจํานวนการถือครองสัญญาซือขาย
ล่วงหน้า (Position Limit) ในกรณีทีฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้าของลูกค้าเกินกว่าจํานวนการถือครองสัญญาซือขายล่วงหน้าทีบริษัทฯ
กําหนด บริษัทฯ อาจพิจารณาดําเนินการดังต่อไปนีได้ (1) หักกลบฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้าของลูกค้า (2) ปฏิเสธคําสังของลูกค้า (3)
เรียกให้มีการวางหลักประกันเพิมเติม (4) ล้างฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้าสําหรับสัญญาซือขายล่วงหน้าใดๆ หรือทังหมดของลูกค้า หรือ
(5) ดําเนินการใดๆ ทีบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ดังนีลูกค้าอาจได้รบั ผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้าคงค้างอยู่จนครบ
กําหนดของสัญญาซือขายล่วงหน้าได้
ความเสียงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้า ในกรณีทีลูกค้าไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้าได้ก่อน
วันครบกําหนดของสัญญาซือขายล่วงหน้า ไม่ว่าด้วยเหตุเนืองจากตลาดการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าขาดสภาพคล่อง หรือตลาด
สัญญาซือขายล่วงหน้าสังงดการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า หรือด้วยเหตุอืน ลูกค้าอาจได้รบั ผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซือขาย
ล่วงหน้าคงค้างอยู่จนสัญญาครบกําหนดได้
ความเสียงจากระบบคอมพิวเตอร์ การซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าโดยทัวไปจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพืออํานวยความสะดวกในการ
จัดลําดับคําสังซือขาย การส่งคําสังซือขาย การจับคู่คาํ สังซือขาย การจดทะเบียนหรือการล้างการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า ระบบ
คอมพิวเตอร์อาจได้รบั การรบกวนหรือไม่สามารถใช้การได้เป็ นการชัวคราว ดังนัน ความสามารถในการชดเชยผลขาดทุนของลูกค้าอาจมี
อย่างจํากัดขึนอยู่กบั ระบบคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ห้บริการคอมพิวเตอร์ ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า สํานักหักบัญชี หรือสมาชิกรายอืน การ
จํา กัด ความสามารถดังกล่า วอาจแตกต่ า งกัน ตามสถานการณ์ ลูก ค้า ควรปรึ ก ษาบริ ษั ท ฯ ในรายละเอี ย ด นอกจากนี การที ระบบ
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งคําสังซือขายได้ตามทีลูกค้ามีคาํ สัง
ความเสี ยงจากปั จ จั ย ที ไม่ เ กี ยวข้ อ งกั บ ตลาดสั ญ ญาซื อขายล่ ว งหน้ า (Off-Exchange Risk) บริ ษั ท ฯ อาจกระทํา การเป็ น
Counterparty ของลูกค้าในการทําธุรกรรมภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติม
เกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าฉบับนี ทังนี การล้างฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้าของลูกค้าทีมีอยู่ การประเมิน
มูลค่า (Assess the Value) การกําหนดราคายุติธรรม (Fair Price) หรือการประเมินความเสียง อาจเป็ นการยากหรือไม่สามารถกระทําได้
การทําธุรกรรมโดยมีปัจจัยทีไม่เกียวข้องกับตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้าอาจได้รบั การกํากับดูแลไม่เข้มงวดหรือมีการกํากับดูแลโดย
หน่วยงานอืน ลูกค้าจึงควรศึกษาและเข้าใจถึงกฎและระเบียบทีเกียวข้อง รวมถึงเข้าใจความเสียงทีอาจมีขึนได้
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 ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน การซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าอาจเกียวข้องกับอัตราแลกเปลียน ผลกําไรและผลขาดทุนสัญญา
ซือขายล่วงหน้าในอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอาจได้รบั ผลกระทบจากการผันแปรของอัตราแลกเปลียนใดๆ ทีระบุว่าต้องมีการ
แปลงเป็ นอัตราแลกเปลียนอีกอัตราหนึง
 ความเสียงจากกฎระเบียบทีเกียวข้อง การทําธุรกรรมซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าเป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้อง
การแก้ไขเปลียนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้องอาจส่งผลกระทบต่ อการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าของลูกค้า และ/หรือ
บริษัทฯ ในการเป็ นตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า ดังนันลูกค้าจึงควรศึกษาข้อมูลทีเกียวข้องจากบริษัทฯ หรือหน่วยงานกํากับดูแล
ทีเกียวข้องอยู่เสมอ นอกจากนี ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า, สํานักหักบัญชี, ก.ล.ต., คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือ สํานักงาน
ก.ล.ต. อาจสังการให้บริษัทฯ จํากัดฐานะสัญญาหรือสังห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิมให้แก่ลกู ค้า ปิ ดบัญชีซอขาย
ื
รวมทังอาจสังให้ลา้ งฐานะ
สัญญาได้ หากการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็ นระเบียบเรียบร้อยในการซือขายสัญญาซือ
ขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า หรือทําให้หรือน่าจะทําให้ราคาสัญญาซือขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า ไม่
ตรงต่อสภาพปกติของตลาดหรือลูกค้ามีพฤติกรรมการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าทีไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยสัญญา
ซือขายล่วงหน้า หรือลูกค้าไม่ดาํ เนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทําคําชีแจงหรือให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความสําคัญผิดใน
สาระสําคัญแก่บริษัทฯ ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า สํานักหักบัญชี หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า สํานักหัก
บัญชี หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ นอกจากนี ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน อาจสังให้ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า หรือ
สํานักหักบัญชี งดการซือขาย จํากัดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซือขายล่วงหน้าของลูกค้า ในกรณีทมีี เหตุจาํ เป็ นเพือประโยชน์ในการรักษา
ความมันคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือดํารงไว้ซึงเสถียรภาพของระบบการซือขายและการชําระหนีในตลาดซือขาย
สัญญาซือขายล่วงหน้า

ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 36/77

-ข้ อกําหนดเพิมเติมฉบับนีจะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมือลูกค้ าและบริษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนีเท่านันข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการซือขายรายใหญ่ (Block Trade) สําหรับ Single Stock Futures
1.

2.

3.

ข้อความเบืองต้น
1.1. ข้อกําหนดเพิมเติมนีทําขึนเพือกําหนดเงือนไข สิทธิ หน้าที ข้อรับรอง ข้อปฏิบตั ิต่างๆ ทีเป็ นการเฉพาะทีเกียวกับการซือขาย
รายใหญ่ (Block Trade) สําหรับ Single Stock Futures ทีบริษัทฯ จะให้บริการแก่ลกู ค้า
1.2. ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการซือขายรายใหญ่ (Block Trade) สําหรับ Single Stock Futures ฉบับนี จะใช้บังคับ
ระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทันที เมือ (ก) ลูกค้ามีคําสังซื อขายรายใหญ่ (Block Trade) สําหรั บ Single Stock
Futures มายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ และ (ข)
บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลกู ค้าไม่ว่าจะในรูปแบบทีเป็ นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับ
และตกลงผูกพันตามเงือนไขในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรม
ต่างๆ ทีเกียวข้อง
ทังนี บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษทั ฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา
ธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอืนใดแล้วแต่ดุลพินิจของ
บริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษทั ฯ รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการ
ของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีทีเกิดขึนโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนั กงาน ตัวแทน
หรือผู้แทนของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าทีความเสียหายทีเกิดขึนจริง
1.3. ข้อกํา หนดเพิมเติ มเกี ยวกับ การซื อขายรายใหญ่ (Block Trade) สํา หรับ Single Stock Futures นี ซึงต่ อไปจะเรีย กว่ า
“ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการซือขายรายใหญ่ (Block Trade) สําหรับ Single Stock Futures” รวมถึงเอกสารอืน
ใดทีเกียวข้อง เป็ นส่วนหนึงของเอกสารธุรกรรม ตามทีได้นิยามไว้ในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้า น
การเงินทีลูกค้าได้ตกลงทํากับบริษัทฯ (“ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน”)
คําจํากัดความ
2.1. เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็ นการเฉพาะในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน คําดังต่อไปนีให้มี
ความหมายตามทีได้นิยามไว้ดงั ต่อไปนี
(ก) “Block Trade” (BT) หมายถึง การซือขายรายใหญ่ หรือ Big Lot หรือรายการ Trade Report
(ข) “Single Stock Futures” (SSF) หมายถึง สัญญาซือขายล่วงหน้าชนิดฟิ วเจอร์สทีอ้างอิงกับหุน้ รายตัว ทีซือขายใน
ศูนย์ซอขายสั
ื
ญญาซือขายล่วงหน้า
(ค) “TFEX” หมายถึง บริษัท ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ ศูนย์ซือขายสัญญาซือ
ขายล่วงหน้าหรืออนุพนั ธ์
ธุรกรรม Single Stock Futures Block Trade
3.1. ลูกค้า และ บริษัทฯ เป็ นคู่สญ
ั ญา Single Stock Futures โดยทํารายการผ่านกระดานซือขายรายใหญ่ใน TFEX
3.2. ลูกค้าทีเปิ ดสถานะ Single Stock Futures Block Trade ไว้กับบริษัทฯ จะทําการปิ ดสถานะ Single Stock Futures Block
Trade กับบริษัทฯ
3.3. บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกปิ ดสถานะ Single Stock Futures Block Trade ให้กับลูกค้าทีเปิ ดสถานะ Single Stock
Futures Block Trade ไว้กบั บริษัทฯ
3.4. บริษัทฯ จะกําหนด จํานวนการถือครองสัญญาสูงสุด (position limits) สําหรับแต่ละ Single Stock Futures หรือทุก Single
Stock Futures ให้สาํ หรับลูกค้าแต่ละราย หรือสําหรับลูกค้าทุกรายรวมกัน
3.5. ลูกค้าจะสังคําสังให้บริษัทฯ สําหรับการส่งคําสังของ Single Stock Futures Block Trade โดยอ้างอิงถึงราคาหุน้ อ้างอิง
3.6. บริษัทฯ จะเป็ นผูค้ าํ นวณราคาของ Single Stock Futures Block Trade โดยการใช้สตู รการคํานวณตามทีบริษัทฯ ประกาศ
กําหนด
3.7. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการกําหนดและยืนยันว่าคําสังของลูกค้าไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนได้ถกู จับคู่ ลูกค้าไม่สามารถยกเลิก
คําสังได้เว้นแต่บริษัทฯ ยินยอม
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3.8.

4.

5.

6.

7.

หากลูกค้าไม่สามารถทํารายการ Single Stock Futures Block Trade กับทางบริษัทฯ ได้ ด้วยเหตุผลซึงรวมถึงแต่ไม่ได้
จํากัดเพียง ลูกค้าไม่มีหลักประกันส่วนเกินทีเพียงพอ หรือไม่มีวงเงินคงเหลื อทีเพียงพอกับการเปิ ดสถานะ Single Stock
Futures เพิม หรือลูกค้าไม่สามารถเปิ ดสถานะเกินกว่าจํานวนการถือครองสัญญาสูงสุด (position limits) ที TFEX กําหนด
หรือทีบริษัทฯ กําหนด ฯลฯ ลูกค้าจะชดเชยให้บริษัทฯ สําหรับความเสียหายหรือผลขาดทุนอันเกิดจากการทีไม่สามารถเข้า
ทํารายการหรือทําตามคําสังได้สมบูรณ์ รวมถึง ต้นทุนทีสมเหตุสมผลของค่าใช้จ่ายในการทํารายการและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ด้วย
การคํานวณราคาของ Single Stock Futures Price
4.1. ในการคํานวณราคาของ Single Stock Futures ตอนเปิ ดสถานะ บริษัทฯ จะคิดรวม อัตราดอกเบียขันต้น (Initial Interest
Rate) และ/หรือ รายการทีเกียวข้อง ทีบริษัทฯ ประกาศกําหนด
4.2. ในการคํานวณราคาของ Single Stock Futures ตอนปิ ดสถานะ บริษัทฯ จะคิด อัตราดอกเบียทีแท้จริง (Effective Interest
Rate) และ/หรือ รายการทีเกียวข้องตามช่วงเวลาทีลูกค้าถือครองสถานะ ตามทีบริษัทฯประกาศกําหนด
4.3. บริษัทฯ จะประกาศเงือนไขของ Corporate Action สําหรับ Single Stock Futures Block Trade และอาจมีการเปลียนแปลง
ได้ในอนาคต
เงือนไขการส่งคําสังของ Single Stock Futures Block Trade
5.1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปิ ดสถานะสัญญาของลูกค้าโดยการแจ้งต่อลูกค้าโดยทันที ในกรณีดงั ต่อไปนี
(1) บริษั ท ฯ จํา เป็ น ต้องคื น หุ้น อ้า งอิงที ยืมมาจากธุ รกรรมการยื มและให้ยื มหลัก ทรัพย์ (securities borrowing and
lending)
(2) บริษัทฯ เห็นว่า บริษัทฯ ไม่สามารถดําเนินการป้องกันความเสียงของสถานะ Single Stock Futures Block Trade
ได้อย่างต่อเนืองและมีประสิทธิภาพ (Hedging disruption)
(3) บริษัทฯ เห็นว่าหุน้ อ้างอิงอาจจะถูกหยุดการซือขายโดยตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตอันใกล้ จากการที บริษัทของหุน้
อ้างอิง เผชิญการผิดนัดชําระหนี หรือ เกิดความเสียหายรุ นแรง หรือ เกิดภาวะขัดข้องทางการเงิน หรือถูกหน่วยงาน
ของรัฐเข้าตรวจสอบ ฯลฯ
5.2. จํานวนสัญญาขันตําของ Single Stock Futures ในการทํารายการ Block Trade ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของ TFEX
5.3. บริษัทฯ อาจยินยอมให้ปิดสถานะได้หากจํานวนสัญญาทีจะคงเหลืออยู่ มีจาํ นวนมากพอทีจะสามารถทํารายการ Block
Trade ได้ตามกฎเกณฑ์ของ TFEX
5.4. หาก TFEX เพิมจํานวนสัญญาขันตําของ Single Stock Futures ในการทํารายการ Block Trade โดยจะมีผลในวันทีมีผล
บังคับใช้ โดยอาจทําให้จาํ นวนสัญญา Single Stock Futures ทีลูกค้าถืออยู่เดิมมีจาํ นวนน้อยกว่าจํานวนสัญญาขันตําตาม
เกณฑ์การทํารายการ Block Trade ในวันทีมีผลบังคับใช้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปิ ดสถานะสัญญา 1 วันทําการก่อน
วันทีมีผลบังคับใช้ เว้นแต่ลกู ค้าได้เพิมจํานวนสถานะสัญญาจนกระทังมีจาํ นวนสัญญามากกว่าจํานวนสัญญาขันตําทีกําลัง
จะมีผลบังคับใช้สาํ หรับการทํารายการ Block Trade
เงือนไขการส่งคําสัง Short ของ Single Stock Futures Block Trade
6.1. ในกระบวนการรับคําสังของลูกค้าสําหรับการ Short Open บริษัทฯ จะทําตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ทเกี
ี ยวข้องกับ
การขายชอร์ต ของหุ้น อ้างอิ ง ตัว อย่า งเช่น จากกฎเกณฑ์ข องตลาดหลัก ทรัพย์ในปั จจุบัน บริษัท ฯจะสามารถส่งคําสัง
ขายชอร์ตได้ในช่วงเวลาทีตลาดเปิ ดทําการจับคู่ซอขายแบบอั
ื
ตโนมัติ แต่ไม่สามารถส่งคําสังขายชอร์ตในช่วง Pre-opening
และช่วง Call market (Auction) และต้องทําตามกฏ zero-plus-tick ในการส่งคําสังขายชอร์ต
6.2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทจะปิ
ี ดสถานะ Short Open ของลูกค้า 1 วันทําการก่อนวัน X-Date ต่างๆ ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ
XD, XR, XT, XW, XS, XM, XB ฯลฯ และ Corporate Action ต่างๆ
เงือนไขการยกเลิกคําสังการซือขายรายใหญ่ (Block Trade) สําหรับ Single Stock Futures
7.1. บริษั ท ฯ จะทํา การยกเลิ ก คํา สังในส่ว นที ยัง ไม่ ส ามารถจับ คู่ไ ด้ ณ เวลาที จบช่ว งเวลาการซือขายภาคบ่า ยของตลาด
หลักทรัพย์ (16.30 น.) (ช่วงเวลาทีกําลังเข้าสู่ call market)
7.2. สําหรับคําสัง Long Open หรือ Long Close หลังจากจบช่วงเวลาการซือขายภาคบ่ายของตลาดหลักทรัพย์ (16.30 น.)
บริษัทฯ จะรับเฉพาะคําสัง ATC (At-The-Close) สําหรับหุน้ อ้างอิง
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7.3.

8.

ลูก ค้า ไม่ส ามารถยกเลิ กคําสังของ Single Stock Futures Block Trade ถ้า บริ ษั ท ฯ แจ้งว่ า ทังหมดหรื อบางส่วนของหุน้
อ้างอิงได้มีการจับคู่แล้วหรือได้มีการป้องกันความเสียงแล้วตามทีเกียวข้องกับคําสังของลูกค้า หรือบริษัทฯ ได้ยืมหุน้ อ้างอิง
มาแล้วเพือใช้ป้องกันความเสียงตามทีเกียวข้องกับคําสังของลูกค้า
7.4. ในกรณีทีบางส่วนของหุ้น อ้า งอิงจับคู่ได้และจํา นวนสัญญาที เกียวข้องมี จาํ นวนพอในการเข้า ทํา รายการ Block Trade
บริษัทฯ จะเข้าจับคู่สญ
ั ญา Single Stock Futures จํานวนนีกับลูกค้าโดยการเข้าทํารายการ Block Trade
7.5. ในกรณีทีบางส่วนของหุน้ อ้างอิงจับคู่ได้และจํานวนสัญญาทีเกียวข้องมีจาํ นวนไม่เพียงพอในการเข้าทํารายการ Block
Trade บริ ษั ท ฯ จะล้า งสถานะหุ้น อ้า งอิ ง ออกไป และลูก ค้า จะชดเชยผลการสู ญ เสี ย ที เกิ ด จากการทํา รายการและ
ค่าธรรมเนียมทีเกียวข้อง (ถ้ามี) ลูกค้าอาจแก้ไขคําสังให้สามารถจับคู่หนุ้ อ้างอิงได้จาํ นวนมากขึนเพือให้จาํ นวนสัญญาที
เกียวข้องมีจาํ นวนมากพอในการเข้าทํารายการ Block Trade เพือป้องกันไม่ให้บริษัทฯ ล้างสถานะหุน้ อ้างอิงออกไป
วันซือขายสุดท้ายของ Single Stock Futures Block Trade
8.1. ลูกค้าทีถือสถานะ Single Stock Futures ไปจนถึงวันซือขายสุดท้ายของสัญญา จะปิ ดสถานะของสัญญาก่อนจบช่วงเวลา
การซือขายภาคเช้าของตลาดหลักทรัพย์ ( . น.) ของวันดังกล่าว ลูกค้าอาจขอให้บริษัทฯ ทําการ roll-over สถานะ
Single Stock Futures ไปยังซีรียท์ ีไกลออกไปได้
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-ข้ อกําหนดเพิมเติมฉบับนีจะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมือลูกค้ าและบริษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนีเท่านันข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการกู้ยืมเงินเพือซือหลักทรัพย์ (Credit Balance)
1.

2.

ข้อความเบืองต้น
1.1. ข้อกําหนดเพิมเติมฉบับนีทําขึนเพือกําหนดเงือนไข สิทธิ หน้าที ข้อรับรอง ข้อปฏิบตั ิต่างๆ ทีเป็ นการเฉพาะทีเกียวกับการกูย้ ืม
เงินเพือซือหลักทรัพย์ (Credit Balance)
1.2. ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการกู้ยืมเงินเพือซือหลักทรัพย์ (Credit Balance) ฉบับนี จะใช้บังคับระหว่างบริษทั ฯ และ
ลูกค้าทันที เมือ (ก) ลูกค้าแสดงความประสงค์ทจะใช้
ี
บริการกู้ยืมเงินเพือซือหลักทรัพย์ (Credit Balance) มายังบริษัทฯ
ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการ
แก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรู ปแบบทีเป็ นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงือนไขใน
ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ทีเกียวข้อง
ทังนี บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา
ธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอนใดแล้
ื
วแต่ดุลพินจิ ของบริษัทฯ
โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษทั ฯ รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ
เว้นแต่กรณีทีเกิดขึนโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ของบริ ษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของ
บริษัทฯ โดยบริษทั ฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าทีความเสียหายทีเกิดขึนจริง
1.3. ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการกูย้ ืมเงินเพือซือหลักทรัพย์ (Credit Balance) ซึงต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับ
การกู้ยืมเงินเพือซือหลักทรัพย์ (Credit Balance)” รวมถึงเอกสารอืนใดทีเกียวข้อง เป็ นส่วนหนึงของเอกสารธุรกรรม ตามที
ได้นิยามไว้ในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงินทีลูกค้าได้ตกลงทํากับบริษัทฯ (“ข้อกําหนดและเงือนไข
เกียวกับการให้บริการด้านการเงิน”)
คําจํากัดความ
2.1. เว้น แต่จะได้มีก ารนิย ามไว้เป็ น การเฉพาะในข้อกํา หนดและเงือนไขเกี ยวกับ การให้บ ริก ารด้า นการเงิน คํา ดังต่อไปนีให้มี
ความหมายตามทีได้นิยามไว้ดงั ต่อไปนี
(ก) “หลักทรัพย์” ในทีนีหมายถึง
(1)
หลักทรัพย์จดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงหลักทรัพย์ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุน้ ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะ
ซือหุ้น กู้ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ อนุพัน ธ์ และใบแสดงสิ ทธิ ใ นผลประโยชน์ทีเกิด จากหลัก ทรัพย์อ้า งอิ งไทยทีมี
หลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุน้
(2) หุ้น เพิมทุน ของบริษัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพย์ ซึงหุ้น จํา นวนดังกล่า วยังไม่ไ ด้จดทะเบี ย นกับ ตลาด
หลักทรัพย์
(3) หลักทรัพย์อืนใดทีจะได้มีการประกาศแก้ไขเพิมเติมเป็ นครังคราว
(ข) “หลักประกัน” ได้แก่ทรัพย์สินดังต่อไปนี
(1)
เงินสด
(2)
หลักทรัพย์จดทะเบียน
นอกจากนี ยังให้ห มายความรวมถึงทรัพย์สิ น อื นใดตามที ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุน ประกาศ
กําหนดให้เป็ นหลักประกันในการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการกูย้ ืมเงินเพือซือหลักทรัพย์ (Credit Balance)
ฉบับ นี ของลูกค้าทังในปั จจุบัน และตามที ได้มีก ารประกาศแก้ไ ขเพิมเติมเป็ น ครังคราว ซึงบริษัท ฯ ได้ย อมรับ ให้เป็ น
หลักประกัน และเท่าทีกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้องอนุญาตให้เป็ นหลักประกัน
(ค) “บัญชีมาร์จิน หมายความว่า บัญชีทีบันทึกรายการการให้ลกู ค้ากูย้ ืมเงินเพือการซือหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึง
รายการ ดอกเบียเงินกูย้ ืม เงินกูย้ ืมหรือสินเชือทีเกิดขึนจากการถอนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้าและค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่ายอืนใดทีลูกค้าต้องชําระให้กบั บริษัทฯ
(ง) “ซือ” ให้หมายความรวมถึง การจองซือหลักทรัพย์ดว้ ย
(จ) “อัตรามาร์จินเริมต้น” (Initial Margin Rate) หมายความว่า อัตราส่วนขันตําของจํานวนเงินทีลูกค้าต้องชําระเพือซือ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้าทีลูกค้าต้องมีในบัญชีมาร์จินต่อมูลค่าซือหลักทรัพย์รายการใดรายการหนึง
ก่อนทีจะซือหลักทรัพย์รายการนัน
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(ฉ) “ทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า” (Excess Equity) หมายความว่า ทรัพย์สินของลูกค้ารายใดรายหนึงในส่วนทีเกินกว่า
จํานวนทีลูกค้าต้องดํารงไว้ตามอัตราส่วนทีบริษัทฯ กําหนด
(ช) “ทรัพย์สินของลูกค้า” หมายความว่า มูลค่าสุทธิของเงิน หลักทรัพย์ และทรัพย์สินอืนทีเป็ นประกันการชําระหนีในบัญชี
มาร์จินของลูกค้ารายใดรายหนึง เมือหักภาระหนีทีเกิดจากการซือหรือขายหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จินของลูกค้ารายนัน
แล้ว
(ซ) “ภาระหนี” ให้หมายความถึง หนีทีเกิดจากการซือหรือขายหลักทรัพย์ รวมค่าธรรมเนียมนายหน้าซือขายหลักทรัพย์และ
ภาษี มูลค่าเพิม ดอกเบียเงินกู้ยืม เงินกู้ยืม อากรแสตมป์ ค่าปรับ ค่าไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมอืนที เกี ยวข้อง เช่น
ค่าธรรมเนียมการจดแจ้งจํานํา รวมทังสินเชือทีเกิดขึนจากการถอนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนใด
ทีลูกค้าต้องชําระให้แก่บริษัทฯ
(ฌ) “มูลค่าซือ” หมายความว่า จํานวนเงินค่าซือหลักทรัพย์แต่ละรายการทีซือจากบัญชีมาร์จิน ซึงรวมค่าธรรมเนียมนายหน้า
ซือขายหลักทรัพย์ ภาษี มลู ค่าเพิมและค่าภาษีอนๆ
ื ของรายการนันด้วย
(ญ) “อํานาจซือ” หมายความว่า จํานวนเงินสูงสุดทีลูกค้าอาจสังซือหลักทรัพย์จากบัญชีมาร์จินได้ ณ ขณะใดขณะหนึง ซึง
รวมค่าธรรมเนียมนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ และภาษี มลู ค่าเพิมแล้ว
(ฎ) “มูลค่าหลักประกันทีต้องดํารงไว้” (Maintenance Margin Requirement) หมายถึง ระดับมูลค่าของทรัพย์สินรวม
(Equity) ทีลูกค้าต้องดํารงไว้ ซึงการคํานวณมูลค่ าของหลักประกันให้เป็ นไปตามวิธีการตามที (1) บริษัทฯ ประกาศ
กําหนดให้ทราบเป็ นคราวๆ ซึงปัจจุบนั อัตราตําสุดเท่ากับร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ทังหมด
ทีลูกค้ามีอยู่ในบัญชีของลูกค้า หรือ (2) มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คณ
ู ด้วยอัตราทีบริษัทฯ
หรือตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดเป็ นคราวๆ ซึงในกรณีทบัี ญชีของลูกค้ามีมลู ค่าตํากว่ามูลค่าทีกําหนดดังกล่าวแล้ว
ลูกค้าจะต้องนําหลักประกันมาวางเป็ นประกันเพิมให้ครบมูลค่าหลักประกันทีต้องดํารงไว้ตามทีบริษัทฯ กําหนด
ทังนี บริษัทฯ มีสทิ ธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงอัตราดังกล่าวได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบล่วงหน้ า
(ฏ) “มูลค่าหลักประกันขันตํา” (Minimum Margin Requirement) หมายถึง ระดับมูลค่าของทรัพย์สินรวม (Equity) ขันตํา
ทีใช้เป็ นเกณฑ์ในการบังคับชําระหนี ซึงการคํานวณมูลค่าหลักประกันขันตําจะเป็ นไปตามที (1) บริษัทฯ จะได้ประกาศ
กํา หนดเป็ น คราวๆ ซึงปั จจุบัน ตลาดหลัก ทรัพ ย์ก ํา หนดให้เ ท่ า กับ อัต ราร้อ ยละ 25 (ยี สิบ ห้า ) ของมูล ค่ า ตลาดของ
หลักทรัพย์ทงหมดที
ั
ลูกค้ามีอยู่ในบัญชีของลูกค้า หรือ (2) มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
คูณด้วยอัตราทีบริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดเป็ นคราวๆ ทังนี บริษัทฯ มีสทิ ธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงอัตรา
ดังกล่าวได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบล่วงหน้ า
3. ข้อตกลงเกียวกับวงเงินกู้ยืมเพือซือหลักทรัพย์
3.1. โดยทีลูกค้ามีความประสงค์ขอเปิ ดบัญชีกยู้ ืมเงินเพือซือหลักทรัพย์กบั บริษัทฯ ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัทฯ จะเป็ นผูพ้ ิจารณา
อนุมัติวงเงินให้กู้ยืม โดยมีวงเงินกู้ยืมไม่เกินกว่าจํานวนทีลูกค้าขอไว้ในคําขอใช้บริการเปิ ดบัญชีเพิม ซึงการกู้ยืมเงินเพือซือ
หลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จินนีจะถือเป็ นการกูย้ ืมเงินในลักษณะบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยลูกค้า
จะนําเงินมาวางเป็ นประกันการชําระหนีกับบริษัทฯ ก่อนการซือขายหลักทรัพย์ และเงินทีวางประกันดังกล่าวนีจะไม่อยู่ภายใต้
ความคุม้ ครองของกองทุนเพือการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือสถาบันอืนใดทีทําหน้าทีรับประกันเงินฝาก โดย
ลูกค้าจะได้รบั ผลตอบแทนจากการวางเงินประกันในส่วนทีเกินกว่าภาระหนีในบัญชีมาร์จินเป็ นดอกเบียตามหลักเกณฑ์และใน
อัตราทีบริษัทฯ จะประกาศกําหนดเป็ นคราวๆ ไป ทังนี บริษัทฯ มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงอัตราดอกเบียดังกล่าวได้ตามทีบริษัทฯ
ประกาศกําหนด โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากลูกค้าก่อน
3.2. ลูกค้าตกลงยินยอมซือขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ ภายในวงเงินทีกําหนดในบัญชีมาร์จินตามทีบริษัทฯ อนุมตั ิให้แก่ลกู ค้า
3.3.

3.4.

ลูกค้าตกลงรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเพิมหรือลดวงเงินซือขาย โดยมิต้องได้ รับ
ความยินยอมจากลูกค้ าก่อน เมือบริษัทฯได้สงซื
ั อหลักทรัพย์ตามคําสังของลูกค้าแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้รบั การส่งมอบเงินที
กูย้ ืมตามสัญญานีแล้ว
ลูกค้าตกลงยินยอมและรับทราบว่าลูกค้าสามารถทําคําสังซือหลักทรัพย์ได้เพียงเท่าทีไม่เกินกว่าวงเงินในบัญชีมาร์จินทีบริษัทฯ
กําหนดให้ ในกรณีทีลูกค้าทําการซือหลักทรัพย์ใดๆ เกินกว่าวงเงินทีกําหนดไว้ในบัญชีมาร์จิน และหากบริษัทฯ ตกลงยินยอมให้
ลูกค้าทําการซือหลักทรัพย์เกินกว่าวงเงินดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมให้ถือว่าคําสังซือหลักทรัพย์เกินวงเงินดังกล่าวเป็ นการขอ
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เพิมวงเงินในบัญชีมาร์จิน และให้ถือว่าลูกค้ายอมรับการซือหลักทรัพย์นนๆ
ั และลูกค้าตกลงยินยอมชําระเงินค่าซือหลักทรัพย์
ดังกล่าว โดยถือว่าเงินทีลูกค้าได้กยู้ ืมเกินกว่าวงเงินทีกําหนดเป็ นหนีกูย้ ืมเงินตามข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการกูย้ ืมเงินเพือซือ
หลักทรัพย์ (Credit Balance) นีทังสิน
ทังนี กําหนดเวลาชําระหนีกู้ยืมเงิน การชําระดอกเบีย และอัตราดอกเบีย ให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ใ นข้อกําหนดเพิ มเติ ม
เกียวกับการกูย้ ืมเงินเพือซือหลักทรัพย์ (Credit Balance) นีทุกประการ
3.5. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจทีจะไม่ดาํ เนินการสังซือหลักทรัพย์ตามคําสังซึงเกินกว่าวงเงินในบัญชีมาร์จิน
ของลูกค้า และลูกค้าสละสิทธิทีจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทังปวงอันเนืองมาจากการไม่ดาํ เนินการตามคําสังซือ
หลักทรัพย์เกินวงเงินดังกล่าว
4. หลักประกัน
4.1. ลูกค้าตกลงทีจะกูย้ ืมเงินเพือซือหลักทรัพย์ และตกลงยินยอมทีจะวางเงิน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืนในบัญชีมาร์จนิ รวมทังส่ง
มอบหลักทรัพย์ทีลูกค้าซือผ่านบัญชีมาร์จินทังหมดให้แก่บริษัทฯ เพือให้บริษัทฯ ยึดถือหลักทรัพย์ทงหลายที
ั
ซือจากบัญชีมาร์จิน
และทรัพย์สินทังปวงทีลูกค้านํามาวางกับบริษัทฯ ไว้เป็ นประกันการชําระหนีในบัญชีมาร์จินและหนีอืนใดของลูกค้า รวมไปถึง
ภาระหนีทังปวงทีลูกค้ามีกบั บริษัทฯ
4.2. ประเภทของทรัพย์สินทีลูกค้าสามารถนํามาวางเพิมเติมเพือเป็ นประกันการชําระหนีในบัญชีมาร์จินนัน ให้เป็ นไปตามทีบริษัทฯ
จะได้ประกาศกําหนดเป็ นคราวๆ ไป แต่ทงนี
ั ภายใต้หลักเกณฑ์ทสํี านักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
4.3. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าวิธีการคํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์และหลักประกันจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์/เงือนไขทีบริษัทฯ กําหนด
4.4. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัทฯ จะทําการปรับปรุงมูลค่าของหลักทรัพย์และ/หรือหลักประกันตามราคาตลาด (Mark to Market)
และคํานวณมูลค่ าของหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินของลูก ค้า อย่า งน้อย 1 ครังในทุกสินวันทําการ ตามราคาทีสํานัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทฯ กําหนด ซึงการปรับปรุ งมูลค่าของหลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินจะทําให้ทราบผลการเปลียนแปลงอํานาจซือของลูกค้า ตลอดจนมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าและทรัพย์สินส่วนเกินของ
ลูกค้าทีอาจจะเพิมขึนหรือลดลง ทังนี การปรับปรุงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์/เงือนไข
ทีบริษัทฯ ประกาศกําหนดเป็ นคราวๆ ไป
4.5.
ภายใต้บงั คับข้อ 4.4. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัทฯ จะทําการเปรียบเทียบทรัพย์สินรวมของลูกค้ากับมูลค่าหลักประกันทีต้อง
ดํา รงไว้ (Maintenance Margin Requirement) ทุก สิ นวัน ทําการ หากปรากฏว่าทรัพย์สินรวมของลูก ค้าลดลงตํากว่ามูลค่า
หลักประกันทีต้องดํารงไว้ (Maintenance Margin Requirement) บริษัทฯ จะไม่ให้ลูกค้าซือหลักทรัพย์เพิมและลูกค้าตกลงนํา
ทรัพย์สินมาวางเป็ นหลักประกันเพิมกับบริษัทฯ ภายในวันทําการถัดไป จนทําให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่า
หลักประกันทีต้องดํารงไว้ (Maintenance Margin Requirement) หากลูกค้าไม่นาํ ทรัพย์สินมาวางเป็ นหลักประกันเพิมเติมตาม
ความในวรรคก่อนภายในระยะเวลาทีบริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์จะได้กาํ หนดเป็ นคราวๆ ไป (ซึงปัจจุบนั มีกาํ หนดเวลา 5 (ห้า)
วันทําการนับแต่วนั ทีบริษัทฯ เรียกให้ลูกค้านําทรัพย์สินมาวางเป็ นหลักประกันเพิม) ลูกค้ายินยอมและรับทราบว่า บริษัทฯ มี
สิทธิทีจะเริมทําการบังคับชํา ระหนีจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีวางเป็ นประกัน ได้ในวัน ทําการถัดไปภายในเวลาที บริษั ท
ประกาศกําหนด จนทําให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันทีต้องดํารงไว้ (Maintenance
Margin) ทังนี บริษัทฯ จะเรียกหลักประกันประเภทใดเพิมเติมเพือลดความเสียงของบริษัทฯ ก็ได้ แต่หลักประกันทีสามารถ
นําไปใช้คาํ นวณระดับ Maintenance Margin ได้ จะต้องเป็ นหลักประกันทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือบริษัทฯ ประกาศกําหนด แต่บริษัทฯ จะไม่นบั รวมมูลค่าทรัพย์สนิ ดังกล่าว เพือประโยชน์ในการคํานวณอํานาจซือ
ของลูกค้า
4.6.
ภายใต้บงั คับข้อ 4.4. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัทฯ จะทําการเปรียบเทียบทรัพย์สินรวมของลูกค้ากับมูลค่าหลักประกันขันตํา
(Minimum Margin Requirement) ทุกสินวันทําการ หากปรากฏว่าทรัพย์สินรวมของลูกค้าลดลงจนเท่ากับหรือตํากว่ามูลค่า
หลักประกันขันตํา (Minimum Margin Requirement) ลูกค้ายินยอมและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิทีจะเริมทําการบังคับชําระ
หนีจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีวางเป็ นประกันได้ในวันทําการถัดไป จนทําให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้ามีมูลค่าสูงกว่า มูลค่า
หลักประกันขันตํา (Minimum Margin Requirement)
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อย่างไรก็ตาม ลูกค้ายังคงมีหน้าทีต้องนําทรัพย์สินมาวางเป็ นหลักประกันเพิมตามทีบริษัทฯ เรียกเพือให้ทรัพย์สินรวมของลูกค้า
มีมลู ค่าเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันทีต้องดํารงไว้ตามเงือนไขทีตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดไว้ในข้อ 4.5
หากลูกค้าไม่นาํ ทรัพย์สินมาวางเป็ นหลักประกันเพิมตามทีบริษัทฯ เรียกภายในระยะเวลาตามข้อ 4.5. วรรค 2 ย่อมไม่กระทบ
สิทธิของบริษัทฯ ทีจะดําเนินการตามเงือนไขของข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการกูย้ ืมเงินเพือซือหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี
ต่อไป ทังนี หากมีการบังคับชําระหนีจากหลักประกันหรือทรัพย์สินแล้วได้เงินไม่พอชําระหนีทังหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าตกลง
ยินยอมรับผิดชําระในส่วนทีขาดให้บริษัทฯ จนครบถ้วน
4.7. ในกรณีทีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ให้สิทธิแก่ผถู้ ือหลักทรัพย์ในการจองซือหลักทรัพย์ใดๆ หากหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์ที
ได้วางเป็ นประกันการชําระหนีของลูกค้า และลูกค้าได้ชาํ ระราคาการจองซือหลักทรัพย์ใดๆ ดังกล่ าว ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ
ยึดถือหลักทรัพย์ทีได้รบั จากการจองซือดังกล่าวเป็ นประกันการชําระหนีเพิมเติม
4.8. ในกรณีทีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์จ่ายเงินปันผลและ/หรือหุน้ ปันผลให้แก่ผถู้ ือหลักทรัพย์ หากหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์ที
ได้วางเป็ นประกันการชําระหนีของลูกค้า ในกรณีทได้
ี รบั ดอกผลเป็ นหุน้ ปั นผล ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ยึดถือหุน้ ปันผลดังกล่าวไว้
เป็ นประกันการชําระหนีด้วย
4.9. ลูกค้ารับทราบว่าในกรณีทีลูกค้าประสงค์จะถอนหลักทรัพย์จากบัญชีมาร์จิน และ/หรือหลักทรัพย์ทีนํามาวางเป็ นหลักประกัน
ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาทีบริษัทฯ กําหนด ทังนี ลูกค้าตกลงให้เป็ นดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียง
ผูเ้ ดียวในการทีจะให้ถอนทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ก็ได้
5. ข้อตกลงเกียวกับการซือขายหลักทรัพย์ และการก่อภาระหนีในบัญชีมาร์จิน
5.1. ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทฯ จะเป็ นผูก้ าํ หนดรายชือหลักทรัพย์ทีจะอนุญาตให้ลกู ค้าซือจากบัญชีมาร์จินได้ พร้อมทังกําหนดอัตรา
มาร์จินเริมต้นทีเหมาะสมสําหรับแต่ละหลักทรัพย์ (Multiple Margin Rate) โดยบริษัทฯ จะได้ประกาศรายชือหลักทรัพย์พร้อม
ทังอัตรามาร์จินเริมต้นเพือให้ลูกค้าทราบเป็ นคราวๆ ไปภายใต้หลักเกณฑ์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กําหนด ซึงลูกค้าตกลงยินยอมและรับทราบว่าบริษัทฯ มีสิทธิเปลียนแปลงอัตราดังกล่าวได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ลกู ค้าทราบ
ล่วงหน้า
5.2. ในกรณีทีลูกค้าสังซือหลักทรัพย์เป็ นจํานวนทีมีมูลค่าซือตํากว่าเงินทีวางประกัน ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ หักเงินทีลูกค้าวางเพือ
ชําระค่าซือหลักทรัพย์ได้ก่อน โดยบริษัทฯ จะหักเงินของลูกค้าเป็ นจํานวนน้อยลงอย่างน้อย 10 (สิบ) บาท เพือให้ลกู ค้ากูย้ ืมเงิน
จากบริษัทฯ ในแต่ละรายการสําหรับคําสังซือหลักทรัพย์ทมีี มลู ค่าซือตํากว่าเงินทีวางประกันนัน และลูกค้าตกลงยินยอมให้ถือว่า
การซือหลักทรัพย์ทกุ รายการในบัญชีมาร์จนิ ของลูกค้าเป็ นการกูย้ ืมเงินเพือซือหลักทรัพย์
5.3. ในกรณีทีลูกค้าสังซือหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จินเป็ นจํานวนเงินทีมีมูลค่าซือสูงกว่าเงินทีวางประกัน บริษัทฯ สามารถหักเงินที
ลูกค้าวางเพือชําระค่าซือหลักทรัพย์ก่อนได้ และหากเงินทีวางดังกล่าวไม่เพียงพอชําระค่าซือหลักทรัพย์ จํานวนเงินส่วนทีขาดนี
ให้ถือว่าลูกค้ากูย้ ืมเงินจากบริษัทฯ โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ คิดดอกเบียจากจํานวนหนีดังกล่าวได้ในอัตราสูงสุดที
บริษัทฯ ได้ประกาศกําหนดเป็ นคราวๆ โดยจะคํานวณตังแต่วันทีซือหลักทรัพย์ไปจนกว่าจะได้มีการชํา ระหนี เสร็จสิน ทังนี
บริษัทฯ มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงอัตราดอกเบียดังกล่าวได้ตามทีบริษัทฯ ประกาศกําหนด โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจาก
ลูกค้าก่อน
5.4. ในกรณีทีลูกค้าทําการจองซือหลักทรัพย์ผ่านบัญชีมาร์จิน และลูกค้าไม่ได้ชาํ ระราคาจองซือหลักทรัพย์ดงั กล่าว ลูกค้าตกลง
ยินยอมให้บริษัทฯ ชําระราคาจองซือหลักทรัพย์นนแทนลู
ั
กค้า และให้ถือว่าเงินจํานวนดังกล่าวเป็ นเงินทีลูกค้ากูย้ ืมจากบริษัทฯ
ซึงอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์/เงือนไขทีกําหนดไว้ในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงินและข้อกําหนดเพิมเติม
เกียวกับการกูย้ ืมเงินเพือซือหลักทรัพย์ (Credit Balance) นีทุกประการ
5.5. ในกรณีทีลูกค้าสังขายหลักทรัพย์ หรือถูกบังคับขายหลักทรัพย์ หรือถูกบังคับชําระหนีและได้รบั เงินค่าขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
หรือได้รบั เงินในกรณีอนใด
ื หรือการทีลูกค้านําเงินมาวางเพิม บริษัทจะนําเงินทีได้รบั ดังกล่าวมาหักหนีเงินกูย้ ืมเพือซือหลักทรัพย์
ทีมีอยู่เดิมก่อน หากจํานวนหนีคงค้างลดตําลงกว่าเงินทีลูกค้านํามาวางเป็ นประกัน ลูกค้าตกลงยินยอมให้มีจาํ นวนหนีกูย้ ืมเงิน
เพือซือหลักทรัพย์ดงั กล่าวคงเหลือไว้ในบัญชีมาร์จินอย่างน้อย 10 (สิบ) บาท และให้ถือว่าหลักทรัพย์ทงหลายในบั
ั
ญชีมาร์จนิ
ยังคงเป็ นประกันการชําระหนีกู้ยืมเงินตามข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการกู้ยืมเงินเพือซือหลักทรัพย์ (Credit Balance) นีทุก
ประการ
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5.6.

ลูกค้ารับทราบว่าหากลูกค้าประสงค์จะทําการถอนเงินจากบัญชีมาร์จิน ลูกค้าสามารถถอนเงินจากบัญชีมาร์จินได้เพียงเท่าทีไม่
เกินกว่าจํานวนทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า (Excess Equity) และหากลูกค้าประสงค์จะถอนเงินเป็ นจํานวนเงินสูงกว่ายอดเงิน
คงเหลือของลูกค้า (Cash Balance) ทีลูกค้ามีอยู่ในขณะนัน ลูกค้าตกลงให้ถือว่าจํานวนเงินส่วนทีเกินยอดเงินคงเหลือเป็ นการ
ให้กู้ยื ม เงิ น เพื อซื อหลัก ทรัพ ย์จ ากบริ ษั ท ฯ เพิ มขึ น โดยการถอนเงิ น จากบัญ ชีม าร์จิ นดัง กล่า วให้เ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์
กําหนดเวลา และสัดส่วนทีจะถอนเงินได้ตามทีบริษัทฯ จะประกาศกําหนดเป็ นคราวๆ ไป ทังนี ให้เป็ นดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่
เพียงผูเ้ ดียวในการทีจะให้ถอนเงินจากบัญชีมาร์จินหรือไม่ก็ได้
6. การชําระหนีเงินกู้ยืมเพือซือหลักทรัพย์
6.1.
ลูกค้ามีหน้าทีต้องชําระหนีเงินกูย้ ืมเพือซือหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ พร้อมดอกเบียตามอัตราดอกเบียทีบริษัทฯ ประกาศกําหนด
ภายใน 6 (หก) เดือน นับจากวันทีซือหลักทรัพย์รายการนันๆ เว้นแต่จะได้รบั การขยายระยะเวลาชําระหนีดังกล่าวจากบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ จะแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ลูกค้าทราบ ทังนี ขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ทีจะพิจารณาขยายระยะเวลาให้
หรือไม่ก็ได้
ลูกค้ามีหน้าทีคืนเงินกูภ้ ายในระยะเวลาตามวรรคแรกให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าทีต้องแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้า หาก
ลูกค้ามิได้ดาํ เนินการชําระหนีกูย้ ืมเงินและดอกเบียภายในระยะเวลาดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีอาํ นาจสังขาย
หลักทรัพย์นนๆ
ั ได้ในวันเวลาและราคาทีบริษัทฯ เห็นสมควรในกรณีทีทรัพย์สินส่วนเกินของลูกค้า (Excess Equity) มีมลู ค่าตํา
กว่ามูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทีซือมาโดยใช้เงินกูย้ ืมตามข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการกูย้ ืมเงินเพือซือหลักทรัพย์
(Credit Balance) นี ลูกค้าจะใช้วิธีคืนเงินกูโ้ ดยการขายหลักทรัพย์นัน หรือโดยวิธีอืนใดทีบริษัทฯ เห็นชอบภายใต้กฎ ข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6.2.
ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ นําเงินปันผล ดอกเบีย หรือดอกผลอืนใดทีอาจเกิดขึนจากหลักทรัพย์ หรือหลักประกันทีลูกค้าได้
นํามาวางเป็ นประกันการชําระหนีกับบริษัทฯ หรือทีบริษัทฯ ได้ครอบครองอยู่มาลดยอดหนีในบัญชีมาร์จินของลูกค้าทีมีอยู่ใน
ขณะนันได้ ทังนี หากมีเงินคงเหลือหลังจากการลดยอดหนีดังกล่าวแล้ว ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ โอนเงินคงเหลือนันไป
บันทึกในบัญชีมาร์จินเสมือนว่าลูกค้าได้นาํ เงินมาวางเป็ นประกันเพิมเติม
6.3.
ในกรณี ที บริษัท ฯ ประกาศเปลี ยนแปลงประเภทของหลัก ทรัพย์จากที อนุญ าตให้ซือในบัญ ชี มาร์จินได้ (Marginable) เป็ น
ประเภทหลักทรัพย์ทีไม่อนุญาตให้ซือในบัญชีมาร์จิน (Non-Marginable) ลูกค้ามีหน้าทีต้องขายหลักทรัพย์ทีถูกเปลียนแปลง
ประเภทดังกล่าวเพือชําระหนี รวมถึงค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอันเป็ นอุปกรณ์ทงหมดที
ั
เกียวกับหลักทรัพย์นนั
ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วันนับจากวันทีลงในหนังสือแจ้งของบริษัทฯ
หากลูกค้าไม่ดาํ เนินการภายในระยะเวลาตามวรรคก่อน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ดําเนินการขายหลักทรัพย์ทงหมดหรื
ั
อ
บางส่วนและ/หรือดําเนินการใดๆ ตามทีกําหนดไว้ในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน และ/หรือโอน
หลักทรัพย์นนทั
ั งหมดหรือบางส่วนไปไว้ในบัญชีอนใด
ื และ/หรือดําเนินการอืนใดตามทีบริษัทฯ เห็นสมควร
7. การแต่งตัง
7.1. ในการกูย้ ืมเงินเพือซือหลักทรัพย์ตามสัญญานี ลูกค้าตกลงแต่งตังและมอบอํานาจให้บริษัทฯ มีอาํ นาจกระทําการโดยทัวไปแทน
ลูกค้าดังนี
(1) ทํา และ/หรือ ลงนามในหนังสือ เอกสาร สัญญา หรือตราสาร หรือดําเนินการใดๆ เช่น จดแจ้งจํานําหรืออืนใดเพือเป็ น
ประกันการชําระหนี ปิ ดโอน ลงทะเบียน อันเกียวข้องกับหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สิน ตลอดจนการซือขายหลักทรัพย์
(2) มอบอํานาจช่วงเพือกระทําการใดๆ แทนลูกค้าตามอํานาจทีให้ไว้ในสัญญานีและเพิกถอนการมอบอํานาจช่วง
(3) กระทําการอืนใดตามทีจําเป็ นหรือสมควร เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการมอบอํานาจทีให้ไว้ในสัญญานี
7.2. ลูกค้าตกลงแต่งตังและมอบหมายให้บริษัทฯ มีอาํ นาจกระทําการแทนลูกค้าในการจองซือหลักทรัพย์หรือรับโอนหลักทรัพย์โดย
ใช้ชือของบริษัทฯ หรือผูท้ บริ
ี ษัทฯ มอบหมายให้เป็ นผูจ้ องซือ และหรือ ถือ/หลักทรัพย์แทนลูกค้า
7.3. ลูกค้าตกลงแต่งตังและมอบหมายให้บริษัทฯ มีอาํ นาจกระทําการแทนลูกค้าในการรับเงินปั นผล และ/หรือหุน้ ปันผลจากบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ทีลูกค้าได้นาํ มาวางเป็ นประกันการชําระหนีกับบริษัทฯ โดยใช้ชือของบริษัทฯ หรือผูท้ ีบริษัทฯ มอบหมายเป็ นผู้
ถือหลักทรัพย์แทนลูกค้า
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8. ข้อตกลงอืนๆ
8.1. ลูกค้าตกลงรับทราบว่าในการคํานวณอํานาจซือของลูกค้า ณ ขณะใดขณะหนึง บริษัทฯ จะคํานวณจากทรัพย์สินส่วนเกินของ
ลูกค้า ณ ขณะนันต่ออัตรามาร์จินเริมต้นของหลักทรัพย์ทีลูกค้าประสงค์จะซือ
กรณีทีลูกค้าไม่มีทรัพย์สินส่วนเกิน หากบริษัทฯ ยินยอมให้ลูกค้านําเงินมาวางเป็ นประกันการซือขายหลักทรัพย์เพิมเป็ นครัง
คราว บริษัทฯ จะคํานวณอํานาจซือจากจํานวนเงินทีลูกค้านํามาวางไว้เฉพาะคราวนันๆ ทังนี เมือสินวันทําการของวันทีลูกค้านํา
เงินดังกล่าวมาวางไว้แล้วภายหลังจากการหักทอนบัญชี หากมีเงินคงเหลือบริษัทฯ จะทําการโอนเงินคงเหลือนันไปบันทึกบัญชี
มาร์จินของลูกค้าทีมีอยู่กับบริษัทฯ เสมือนว่าลูกค้าได้นาํ เงินมาวางเพิม หรือหากลูกค้าได้แจ้งความต้องการให้บริษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้า ณ เวลาทีนําเงินมาวางเป็ นประกัน บริษัทฯ จะคืนเงินคงเหลือนันให้แก่ลกู ค้าก็ได้
8.2. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ หักทอนบัญชีทุกสินวันทําการ โดยบริษัทฯ คํานวณจากยอดสุทธิในแต่ละวัน ซึงได้จากการ
เปรียบเทียบยอดเงินคงเหลือของลูกค้ากับยอดเงินกูย้ ืมเพือซือหลักทรัพย์
8.3. บริษัทฯ จะจ่ายดอกเบียสําหรับเงินคงเหลือของลูกค้าในส่วนทีเกินกว่าเงินกูย้ ืมเพือซือหลักทรัพย์ และเรียกเก็บดอกเบียเงินกูย้ ืม
เพือซือขายหลักทรัพย์ในส่วนทีเกินกว่าเงินคงเหลือของลูกค้าอย่างน้อยเดือนละ 1(หนึง) ครัง เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็ นอย่างอืน
ทังนี บริษัทฯ จะคิดคํานวณและหักภาษีอากร ณ ทีจ่ายไว้ (ถ้ามี) ก่อนทีจะทําการหักทอนบัญชีระหว่างดอกเบียทีจะต้องจ่ายกับ
ดอกเบียทีจะต้องเรียกเก็บ ณ วันสินเดือน และลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ หักทอนโดยวิธีปรับปรุงรายการดอกเบียดังกล่าวจาก
บัญชีมาร์จินของลูกค้า เสมือนว่าลูกค้าได้ถอนเงินหรือนําเงินมาเพิมแล้วแต่กรณี
8.4. ลูกค้าตกลงว่า หากมีการบังคับชําระหนีจากหลักประกันหรือทรัพย์สินแล้วได้เงินไม่พอชําระหนีกูย้ ืมเงิน ลูกค้าตกลงยินยอมรับ
ผิดชําระในส่วนทีขาดให้กบั บริษัทฯ พร้อมดอกเบียจนกว่าจะครบถ้วน
8.5. นอกเหนือจากการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อ 19 ของข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน ลูกค้าตกลงยินยอมให้
บริษัทฯ ทําการเปิ ดเผยหรือตรวจสอบข้อมูลเกียวกับลูกค้าและการซือขายหลักทรัพย์ของลูกค้ากับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
จํากัด (National Credit Bureau)
8.6. ลูกค้าตกลงรับทราบว่า การผ่อนผันการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการกูย้ ืมเงินเพือซือหลักทรัพย์ (Credit Balance)
หรือการละเว้นการใช้สิทธิตามข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการกูย้ ืมเงินเพือซือหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี โดยบริษัทฯ ใน
คราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็ นการผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะคราวนันเท่านัน
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รายงานการเปิ ดเผยความเสียง
รายงานฉบับนีจัดเตรียมขึนเพือช่วยให้ท่านมีความเข้าใจถึงความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการทําธุรกรรมซือขายหลักทรัพย์ (รวมถึง
การขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง) และท่านควรเข้าใจในภาระภาษีทีเกิดขึนจากการเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวครบถ้วนดีแล้ว
ทังนี ในกรณีทีท่านมีขอ้ สงสัยประการใด ท่านควรปรึกษาทีปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษี เกียวกับการทําธุรกรรมซือขายหลักทรัพย์
ดังกล่าว
โดยการเข้าทําข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมเกี ยวกับการแต่งตังตัว แทน/
นายหน้าซือขายหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด ถือว่าลูกค้าได้รบั ทราบและเข้าใจในข้อความทีปรากฏในรายงานฉบับนี ก่อนทีจะเริมทําการซือขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ แหล่งกลางซือขายหลักทรัพย์อนใด
ื
ในการซือขายหลักทรัพย์อาจมีความเสียงสูง เนืองจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ และความเสียงในเรืองของการขาดทุนก็
เป็ นสิงทีเป็ นสาระสําคัญ ทํานองเดี ยวกับราคาของหลักทรัพย์ซึงมีความผันผวน และอาจทําให้ราคาหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึงไม่มีมูลค่าเลย
ดังนัน ท่านจึงต้องพร้อมทีจะรับความเสียงนี นอกจากนี ท่านควรเข้าทํารายการซือขายต่อเมือท่านได้เข้าใจถึงลักษณะและขอบเขตของสิทธิ
ภาระผูกพัน และความเสียงทีเกียวข้องอย่างครบถ้วนเสียก่อน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ซงท่
ึ านไม่สามารถทีจะใช้
สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้หลังวันทีหมดอายุ นอกจากนี ท่านควรต้องพิจารณาด้วยว่ารายการซือขายนันๆ เหมาะสมกับท่าน
หรือไม่อย่างไร โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การลงทุนและสถานะทางการเงินของท่านเอง รวมทัง ควรปรึกษาทีปรึกษาทางกฎหมายธุรกิจ
และภาษีของท่านก่อนทําธุรกรรมซือขายหลักทรัพย์ใดๆ อีกทังท่านได้รบั ทราบถึงลักษณะความเสียงต่างๆ อันอาจเกิดได้จากการขายหลักทรัพย์
โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง เช่น ความผันผวนขึนลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์ ความเสียงอันอาจเกิด
จากการเปลียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศทีเกียวข้องต่างๆ กับธุรกรรมการกูย้ ืมเงินเพือซือหลักทรัพย์ (Credit Balance) นี
สําหรับบุคคลต่างด้าวทีถือหุน้ ทีกําหนดให้คนไทยเป็ นผูถ้ ือและคนไทยทีถือหุน้ ทีกําหนดให้บคุ คลต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือนัน บุคคลดังกล่าว
อาจไม่มีสิทธิในการลงทะเบียนเป็ นผูถ้ ือกรรมสิทธิในหุน้ ดังกล่าวในนามของตนได้ ทังนี ขึนอยู่กับสัดส่วนการถือกรรมสิทธิของบุคคลต่างด้าว
ของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์นนๆ
ั และในกรณีทหุี น้ นันไม่ได้ลงทะเบียนในชือของบุคคลดังกล่าว บุคคลดังกล่าวก็จะไม่มสี ิทธิได้รบั ประโยชน์ใดๆ
จากผูอ้ อกหลักทรัพย์นนั อันได้แก่ เงินปันผล และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เป็ นต้น และสําหรับบุคคลทีกระทําการใดๆ เพือประโยชน์ของ
บุคคลต่างด้าวในการรับสิทธิดงั กล่าวอาจได้รบั โทษทางอาญา และหากท่านเป็ นบุคคลต่างด้าวทีถือหุน้ ทีกําหนดให้คนไทยเป็ นผูถ้ ือ หรือเป็ นคน
ไทยทีถือหุน้ ทีกําหนดให้บคุ คลต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือ ท่านต้องยอมรับถึงบรรดาความเสียงทังหมดทีอาจเกิดขึนจากการถือครองหุน้ ดังกล่าว อีกทัง
ต้องยอมรับด้วยว่า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ไม่สามารถช่วยเหลือท่านไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ เพือให้
ท่านได้มาซึงสิทธิใดๆ ในหุน้ ดังกล่าวจากผูอ้ อกหลักทรัพย์
นอกจากนี บรรดาทรัพย์สินและมูลค่าของทรัพย์สินในบัญชีของท่านนันจะไม่ได้รบั ความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน
คุม้ ครองเงินฝากหรืออยู่ภายใต้การคุม้ ครองจากหน่วยงานรัฐบาลอืนใด หรือการประกันภัยใดๆ
สําหรับผูถ้ ือบัญชีมาร์จนิ (ระบบเครดิตบาลานซ์) นอกเหนือจากความเสียงข้างต้น ท่านได้รบั แจ้งและรับทราบถึงเรืองดังต่อไปนี
 การกูย้ ืมเงินเพือการลงทุน ถือได้ว่าเป็ นการดําเนินการอย่างหนึงเพือเพิมผลทางการเงิน วิธีการทีจะทําให้ได้รบั กําไรจาก
การเพิมผลทางการเงินนัน ผลตอบแทนทีได้รบั จากการลงทุนดังกล่าวจะต้องสูงกว่าต้นทุนของเงินทีกูย้ ืมมา นอกจากนี
กลวิธีในการเพิมผลทางการเงินก็อาจทําให้เกิดผลกําไรหรือขาดทุนในการลงทุนก็ได้ ทังนี หากต้องการผลตอบแทนทาง
การเงินสูงมากเท่าใด ความเป็ นไปได้ทจะเกิ
ี ดผลกําไรหรือผลขาดทุนก็จะยิงเพิมมากขึนเท่านัน
 มูลค่าของหลักทรัพย์ทีวางเป็ นหลักประกัน จะถูกทําการปรับปรุงให้เป็ นปัจจุบนั ตามราคาปิ ดของหลักทรัพย์นันๆ ซึงการ
ปรับปรุงมูลค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าวอาจจะส่งผลให้อาํ นาจซือของท่านเพิมขึนหรือลดลงได้
รายงานฉบับนี มิได้จดั ทําขึนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือเปิ ดเผยบรรดาความเสียงและแง่มุมทีเป็ นสาระสําคัญทังหมดทีเกียวข้องกับการ
ทําธุรกรรมซือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือแหล่งกลางซือขายหลักทรัพย์อนใด
ื
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-ข้ อกําหนดเพิมเติมฉบับนีจะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมือลูกค้ าและบริษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนีเท่านันข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
1.

2.

ข้อความเบีองต้น
1.1 ข้อกําหนดเพิมเติมนีทําขึนเพือกําหนดเงือนไข สิทธิ หน้าที ข้อรับรอง ข้อปฏิบัติต่างๆ ทีเป็ นการเฉพาะทีเกียวกับการยืมและ
ให้ยืมหลักทรัพย์
1.2 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทันที เมือ (ก)
ลูกค้าลงนามในหนังสือแจ้งความประสงค์เพิมเติมเกียวกับการสมัครใช้บริการการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ และ
จัดส่งหนังสือดังกล่าวมายังบริษัทฯ ตามวิธีทบริ
ี ษัทฯ กําหนด และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่า
จะในรู ปแบบทีเป็ นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามตามเงือนไขในข้อกําหนด
และเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ทีเกียวข้อง
ทังนี บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา
ธุรกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอืนใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ
โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ
เว้นแต่กรณีทีเกิดขึนโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริ ษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของ
บริษัทฯ โดยบริษทั ฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าทีความเสียหายทีเกิดขึนจริง
1.3 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี ซึงต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์” รวมถึงเอกสารอืนใดทีเกียวข้อง เป็ นส่วนหนึงของเอกสารธุรกรรม ตามทีได้นิยามไว้ในข้อกําหนดและเงือนไข
เกียวกับการให้บริการด้านการเงินทีลูกค้าได้ตกลงทํากับบริษั ทฯ (“ข้อ กําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บ ริการด้าน
การเงิน”)
1. 4 ผูใ้ ห้ยืมตกลงจะให้ยืมหลักทรัพย์ (“หลักทรัพย์ทให้
ี ยืม”) แก่ผยู้ ืมเป็ นคราวๆ เมือได้รบั หลักประกันซึงผูย้ ืมจะมอบให้ไว้และผูย้ ืม
มีหน้าทีต้องส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าให้แก่ผใู้ ห้ยืมตามข้อกําหนดและเงือนไขของข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและ
ให้ยืมหลักทรัพย์นี
1.5 ธุรกรรมการให้ยืมและยืมหลักทรัพย์ใดๆ และทังปวงระหว่างคู่สญ
ั ญา (โดยจะเรียกแยกแต่ละรายการและเรียกรวมกันหลาย
รายการว่า “การให้ยืมหลักทรัพย์”) นัน ให้อยู่ภายได้บังคับของข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี
ตามที อาจมีก ารเพิมเติม แก้ไข หรือปรับ ปรุ ง โดยคู่สัญ ญาในหนังสือยืน ยัน ธุ รกรรม หลัก ประกัน ทังหลายที ใด้ว างไว้ตาม
ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี ให้ถือเป็ นหลักประกันสําหรับสิทธิเรียกร้องใดๆ ทังปวงในปั จจุบนั หรือ
ในอนาคตเกียวกับการให้ยืมหลักทรัพย์
คําจํากัดความ
2.1 เว้น แต่จะได้มีก ารนิย ามไว้เป็ น การเฉพาะในข้อกํา หนดและเงือนไขเกี ยวกับ การให้บ ริก ารด้า นการเงิน คํา ดังต่อไปนีให้มี
ความหมายตามทีได้นิยามไว้ดงั ต่อไปนี
(ก) “กฎระเบียบ” หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบซึงใช้บงั คับกับการให้ยืมและการ
ยืมหลักทรัพย์ ตามทีอาจมีการแก้ไขเพิมเติมต่ อไป รวมตลอดถึงพระราชกําหนดซึงออกตามประมวลรัษฎากรว่าด้วย
การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที 331) พ.ศ. 2541 รวมทังกฎหมาย ประกาศ และระเบียบอืนๆ ว่าด้วยภาษี
อากร ตามทีอาจมีการแก้ไขเพิมเติมต่อไป
(ข) “ผู้ป ระกอบการ” หมายถึง นิติบุคคลใดทีใด้ระบุไว้ในข้อ 2(3) ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที กธ. 8/2551 ลงวันที 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และทีอาจมีการแก้ไขเพิมเติมต่อไป
(ค) “หลั ก ทรั พ ย์ที ให้ ยื ม ” หมายถึ ง หลัก ทรัพ ย์ทุ ก ประเภทตามที ได้นิ ย ามหรื อ กํา หนดไว้ใ ห้เ ป็ น หลัก ทรัพ ย์ต าม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ซึงเป็ นหลักทรัพย์ทีศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ทาํ หน้าทีเป็ นนายทะเบียน หรือหลักทรัพย์อนๆ
ื
ทีได้รบั อนุญาตให้ทาํ การยืมหรือให้ยืมได้ตามกฎระเบียบ โดยคู่สัญญาจะตกลงกันกําหนดหลักทรัพย์ทีให้ยืมแต่ละ
รายการไว้ในเอกสารยืนยันรายการสําหรับหลักทรัพย์ทให้
ี ยืมแต่ละรายการ ทังนี การให้ยืมหลักทรัพย์อาจจัดทําขึนเพือ
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี
(1) เพือให้ผยู้ ืมหรือบุคคลอืนใดสามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดการส่งมอบภายได้ธุรกรรมการขายได้
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(2) เพือให้ผยู้ ืมหรือบุคคลอืนใดสามารถคืนหลักทรัพย์ภายใต้ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ก่อนหน้านันได้ หรือ
(3) เพือให้ผยู้ ืมสามารถจะปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ใดๆ ตามทีกฎระเบียบพึงอนุญาตให้ทาํ ได้
ธุรกรรมทีจัดทําในฐานะตัวแทน
3.1 ภายใต้บงั คับของบทบัญญัติในข้อนี ผูใ้ ห้ยืมอาจจะทําการให้ยืมหลักทรัพย์ในฐานะทีเป็ นตัวแทน (ซึงเรียกว่า “ตัวแทน”) ของ
บุคคลภายนอก (ซึงจะเรียกว่า “ตัวการ”) ทังนี ไม่ว่าตนจะมีฐานะเป็ นผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์หรือผูจ้ ัดการลงทุนหรืออืนๆ ด้วยก็ได้
(การให้ยืมทีได้ทาํ ขึนดังกล่าวจะอ้างถึงในข้อนีว่า “ธุรกรรมการเป็ นตัวแทน”)
3.2 ผูใ้ ห้ยืมอาจจะเข้าทําธุรกรรมการเป็ นตัวแทนได้เฉพาะในกรณีต่อไปนีเท่านัน
(1) เมือมีการระบุว่าเป็ นธุรกรรมการเป็ นตัวแทนในขณะเข้าทํารายการนัน
(2) ผูใ้ ห้ยืมทําการให้ยืมดังกล่าวแทนตัวการรายเดียว โดยได้เปิ ดเผยตัวการนันต่อผูย้ ืมแล้ว (ไม่ว่าโดยการระบุชือหรือการ
อ้างอิงถึงรหัสหรือเครืองหมายบ่งชีตามทีคู่สญ
ั ญาได้ตกลงกันให้นาํ มาใช้ในการอ้างอิงถึงตัวการ ทีได้ระบุไว้นน)
ั ในขณะ
ทีตนทําการให้ยืมนัน
(3) ในขณะที ทําการให้ยื ม ผู้ใ ห้ยื มมีอาํ นาจทําการให้ยืมและชํา ระหนีทังปวงของตัวการนันตามสัญ ญาที ได้ระบุไว้ใน
ข้อ 3.4 (2) ข้างล่างนี แทนตัวการดังกล่าว
3.3 ผูใ้ ห้ยืมตกลงยอมรับว่าหากตนเข้าทําธุรกรรมการเป็ นตัวแทน ตนจะแจ้งให้ผยู้ ืมทราบถึงข้อเท็จจริงในทันทีทีตนทราบ และจะ
จัดหาข้อมูลเพิมเติมให้แก่ผยู้ ืมเมือผูย้ ืมร้องขอตามสมควรเกียวกับ
(1) กรณีใดๆ ทีถือเป็ นการมีหนีสินล้นพ้นตัวของตัวการทีเกียวข้อง หรือ
(2) การทําผิดคํารับรองใดๆ ทีได้ให้ไว้ในข้อ 3.5 ข้างล่างนี หรือกรณีหรือเหตุการณ์ใด อันยังผลให้คาํ รับรองใดๆ ดังกล่าวนัน
ไม่เป็ นความจริง หากมีการให้คาํ รับรองซําโดยอ้างอิงถึงข้อเท็จจริงในปั จจุบนั
3.4 (1) ธุรกรรมการเป็ นตัวแทนแต่ละรายการจะเป็ นธุรกรรมระหว่ างตัว การทีเกียวข้องกับผูย้ ืมและไม่มีบุคคลใดนอกจาก
ตัวการทีเกียวข้องกับผูย้ ืมเป็ นคู่สญ
ั ญาหรือเป็ นผูม้ ีสิทธิหรือภาระหน้าทีภายใต้ธุรกรรมการเป็ นตัวแทนรายการนัน อนึง
โดยไม่เป็ นการจํากัดความหมายของข้อความก่อนหน้านี ผูใ้ ห้ยืมไม่จาํ ต้องรับผิดในฐานะตัวการในการปฏิบตั ิการชําระ
หนีภายใต้ธุรกรรมการเป็ นตัวแทนรายการใด แต่ทงนี
ั ข้อความดังกล่าวจะไม่เปลียนแปลงความรับผิดใดๆ ของผูใ้ ห้ยืม
ตามบทบัญญัติอนใดในข้
ื
อนี
(2) บทบัญญัติ แห่งข้อกําหนดเพิ มเติมเกี ยวกับ การยื มและให้ยื มหลักทรัพย์นีทังปวงจะนํา มาใช้บังคับแยกต่า งหากใน
ระหว่างผูย้ ืมกับตัวการแต่ละรายทีตัวแทนได้เข้าทําธุรกรรมการเป็ นตัวแทนรายการหนึงหรือหลายรายการเพือตัวการนัน
เสมื อ นว่ า ตัว การดัง กล่า วแต่ ล ะรายเป็ น คู่สัญ ญาภายใต้สัญ ญากับ ผู้ยืม แยกต่ า งหาก โดยสัญ ญานันมี ข ้อความ
เหมือนกับข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นีทุกประการ ยกเว้นข้อความในวรรคนี และเสมือนว่า
ตัวการเป็ น ผูใ้ ห้ยืมภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าวด้วย
ทังนี โดยมีเงือนไขว่า หากปรากฏกรณีผิดนัดหรือเหตุการณ์อนั พึงถือเป็ นกรณีผิดนัด หากผูย้ ืมมีหนังสือบอกกล่าวแล้ว
ให้ผยู้ ืมมีสิทธิทีจะส่งหนังสือบอกกล่าวต่อตัวการเพือประกาศว่าเกิดกรณีผิดนัดขึนแล้วในส่วนทีเกียวกับตัวการ หากผู้
ยืมมีหนังสือบอกกล่าวเช่นนันแล้วเนืองจากกรณีดงั กล่าว ให้ถือว่าได้เกิดกรณีผิดนัดขึนในส่วนทีเกียวกับตัวการ ในขณะ
ทีถือได้ว่ามีการส่งหนังสือบอกกล่าวเช่นนัน
(3) บทบัญญัติ ขา้ งต้นนี จะไม่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้ขอ้ กําหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นีใน
ระหว่างผูย้ มื กับผูใ้ ห้ยืมเกียวกับธุรกรรมใดๆ ทีผูใ้ ห้ยืมอาจจะทําขึนเพือประโยชน์ของตนเองในฐานะตัวการ
3.5 ผูใ้ ห้ยืมขอรับรองต่อผูย้ ืมว่า ทุกครังทีตนเข้าทําธุรกรรมใดหรือพยายามเข้าทําธุรกรรมใดทีเป็ นธุรกรรมการเป็ นตัวแทน ตนจะต้อง
ได้รบั มอบอํานาจโดยชอบให้ทาํ การให้ยืมดังกล่าว รวมทังชําระหนีอันเกิดขึนตามธุรกรรมดังกล่าวแทนบุคคลทีตนระบุไว้ว่าเป็ น
ตัวการในส่วนของธุรกรรมนันๆ และชําระหนีทังปวงของบุคคลดังกล่าวตามสัญญาทีได้ระบุไว้ในข้อ 3.4 (2) แทนบุคคลดังกล่าว
ด้วย
ข้อตกลงการให้ยืมหลักทรัพย์และการยืนยันธุรกรรม
4.1 หากคู่สญ
ั ญาได้บรรลุขอ้ ตกลงเกียวกับข้อกําหนดและเงือนไขของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์แต่ละรายการแล้ว บริษัทฯ จะส่ง
หนังสือยืนยันธุรกรรมให้แก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายตรงข้ามโดยไม่ชักช้า (“หนังสือยืนยัน”) โดยระบุถึงข้อกําหนดและเงือนไขของธุรกรรม
ดังกล่าว พร้อมทังรายละเอียดของหลักประกันทีผูย้ ืมจะมอบให้ไว้ดว้ ย
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หากไม่มีคาํ คัดค้านเป็ นหนังสือจากผูร้ บั หนังสือยืนยันภายในระยะเวลาทีระบุไว้ในข้อกําหนดและเงือนไขเพิมเติม เว้นแต่กรณีมี
ข้อผิดพลาดทีปรากฏชัดแจ้งให้ถือว่าคู่สญ
ั ญาทังหลายผูกพันตามข้อกําหนดและเงือนไขทีระบุไว้ในหนังสือยืนยันการทําธุรกรรม
ดังกล่าว
4.3 ในกรณีทีข้อความหรือเงือนไขในข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนีและในหนังสือยืนยันมีความ
ขัดแย้งกัน คู่สญ
ั ญาตกลงให้ยึดถือข้อความหรือเงือนไขในหนังสือยืนยันเป็ นหลักในการใช้บงั คับ
การส่งมอบหลักทรัพย์ทให้
ี ยืม
5. 1 ผูใ้ ห้ยืมมีหน้าทีส่งมอบหลักทรัพย์ทให้
ี ยืมและผูย้ ืมตกลงจะส่งมอบหลักประกันในรูปแบบของหลักทรัพย์ โดยวิธีต่อไปนี
(1)
กรณี ที เป็ น รู ป แบบใบหลัก ทรัพ ย์ คู่ สัญ ญาแต่ล ะฝ่ ายรับ ว่า จะสลัก หลัง หรื อ ดํา เนิ น การเพื อให้มี ก ารสลัก หลังใบ
หลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ทีให้ยืม ในกรณีทีหลักทรัพย์ทีให้ยืมหรือหลักประกันจะต้องมีวิธีการโอนนอกเหนือจากการ
สลักหลัง คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีหน้าทีจัดทําและส่งมอบเอกสารทีจําเป็ นทังหลายตามข้อกําหนดของกฎหมายทีบังคับใช้
ดังกล่าว หรือ
(2)
กรณี ที เป็ น รู ป แบบไร้ใ บหลัก ทรัพ ย์ คู่สัญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายตกลงจะดํา เนิ น การให้มี ก ารฝากหลัก ทรัพ ย์ที ให้ยื ม หรื อ
หลัก ประกัน เข้า บัญ ชีรับ ฝากทรัพย์ต ามข้อตกลงทีมี ขึนระหว่า งคู่สัญ ญาทังสองฝ่ าย หากหลัก ทรัพย์ที ให้ยืม หรื อ
หลักประกันได้มีการฝากไว้กับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ แล้ว ผูใ้ ห้ยืมและผูย้ ืมมีหน้าทีดําเนินการส่งมอบให้เป็ นไปตาม
ระเบียบของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ
5. 2 โดยข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี ผูใ้ ห้ยืมตกลงว่าจะจัดทําและส่งมอบเอกสารอันจําเป็ นทังปวง
พร้อมทังจัดทําคําสังอันจําเป็ นทังปวงเพือจัดให้สิทธิ กรรมสิทธิ และส่วนได้เสียทังหมดในหลักทรัพย์ทให้
ี ยืมโอนเปลียนมือมายัง
ผูย้ ืมเมือมีการส่งมอบหลักทรัพย์นนตามข้
ั
อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี โดยปราศจากสิทธิยึดหน่วง
สิทธิหลักประกันและภาระผูกพันอย่างใดๆ ทังปวง
หลักประกัน
6.1 ผูย้ ืมมีหน้าทีต้องจัดหาทรัพย์สินอันเป็ นทียอมรับของผูใ้ ห้ยืม (“หลักประกัน”) มอบให้แก่ผใู้ ห้ยืมโดยมีมูลค่า(ตามทีได้นิยามไว้
ในในข้อ . นี) เท่ากับมูลค่าหลักประกันทีกําหนด เมือมีการส่ งมอบหลัก ทรัพย์ทีให้ยืม อย่างไรก็ตาม กรณี ทีผูใ้ ห้ยืมเป็ น
ผู้ป ระกอบการ (Market Professional) คู่สัญ ญาจะตกลงกัน เป็ น อย่า งอืนโดยระบุไ ว้ใ นหนังสื อยื น ยัน ตามที พึง ทํา ได้ต าม
กฎระเบียบ ทังนี ผูใ้ ห้ยืมจะต้องให้การยืนยันและรับรองไว้ในหนังสือยืนยันว่า ตนเป็ นผูป้ ระกอบการ ผูใ้ ห้ยืมจะชําระดอกเบีย
สําหรับหลักประกันทีเป็ นเงินสดในอัต ราทีตกลงกันระหว่างคู่สัญ ญา“มูลค่าหลัก ประกัน ทีกําหนด” จะเท่ากับมูลค่า ของ
หลักทรัพย์ทีให้ยืมบวกด้วยมูลค่าส่วนต่างของหลักประกันตามทีได้ตกลงกันไว้ (“ส่วนต่าง”)
6.2 เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ตกลงกันไว้เป็ นอย่างอืนในหนังสือยืนยัน ผูย้ ืมตกลงว่าจะส่งมอบหลักประกันให้แก่ผูใ้ ห้ยืมเมือมีการส่ง
มอบหลักทรัพย์ทีให้ยืมและจะต้องจัดทําและส่งมอบเอกสารทีจําเป็ นทังปวง หรือสังการต่างๆ เพือจัดการให้สิทธิ กรรมสิทธิ และ
ส่วนได้เสียทังหมดเหนือหลักประกันทีเกียวข้องนัน โอนเปลียนมือมายังผูใ้ ห้ยืมโดยปราศจากสิทธิยึดหน่วง หลักประกันและ
ภาระผูกพันทังปวง
6.3 หลักประกันจะต้องอยู่ในประเภททีได้ระบุรายการไว้ดงั ต่อไปนี ซึงหลักประกันดังกล่าวอาจจะถูกยึดหรือชําระคืนไม่ว่าทังหมด
หรือแต่บางส่วน ตามข้อกําหนดและเงือนไขแห่งข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นีก็ได้
(1) เงินสดเป็ นเงินบาท
(2) หนังสือคําประกันทีออกโดยธนาคารพาณิชย์อนั เป็ นทียอมรับของหรือกําหนดไว้โดยผูใ้ ห้ยืม
(3) หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่
(4) หลักทรัพย์อืนใดตามทีบริษัทจะได้มีการประกาศกําหนดเป็ นคราวๆ ไป
6.4 ให้คู่สัญญาตกลงโดยระบุในหนังสือยืนยันว่าหลักประกันนันจัดให้ไว้สาํ หรับการให้ยืมหลักทรัพย์รายใด การเปลียนทดแทน
หลักประกันนัน ย่อมทําได้ตามข้อ 8.6
6.5 เว้นแต่กฎระเบียบจะกําหนดไว้เป็ นประการอืน ให้คาํ นวณมูลค่าหลักประกัน ดังนี
(1) ในกรณีทีหลักประกันเป็ นเงินสด หนังสือคําประกัน หรือแสตนบายเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Stand-by Letter of Credit) ที
ได้กาํ หนดจํานวนเงินไว้เป็ นเงินบาท มูลค่าหลักประกันได้แก่มลู ค่าทีตราไว้ และ
(2) ในกรณีทีหลักประกันเป็ นหลักทรัพย์ ราคาอ้างอิงได้แก่ราคาปิ ดของหลักทรัพย์ดงั กล่าวตามทีได้รายงานไว้โดยตลาด
ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 49/77

7.

8.

รอง (Secondary Market) สําหรับหลักทรัพย์ดงั กล่าว ในวันทําการก่อนหน้าวันคํานวณมูลค่าทีเกียวข้อง หรือหากไม่
ปรากฏราคาปิ ดดังกล่าว ให้ใช้ราคาอ้างอิงตามกฎระเบียบ
6.6 คํา ว่า “มู ล ค่ า ” ที กล่า วถึ งในข้อกํา หนดเพิ มเติ มเกี ยวกับ การยื มและให้ยื ม หลัก ทรัพย์นี ในส่ ว นที เกี ยวกับ หลัก ทรัพ ย์ห รื อ
หลักประกันใดๆ หมายถึง ราคาหรือมูลค่าอ้างอิงของหลักทรัพย์หรือหลักประกันดังกล่าว ซึงได้กาํ หนดขึนตามความในวรรคก่อน
หน้านี
การปรับมูลค่าหลักประกัน
7. 1 หากมูลค่ารวมของหลักประกันสําหรับการยืมหลักทรัพย์ทียังไม่ได้คืนทังหมดในวันเดียวกันนันมีมูลค่ารวมน้อยกว่ามูลค่ารวม
ของมูล ค่า หลัก ประกัน ที กํา หนด ณ เวลาสิ นสุด วันทํา การวัน ใดๆ และเมือได้รับ การร้องขอจากผู้ใ ห้ยื ม ผู้ยืมจะต้องจัด หา
หลักประกันเพิมเติมแก่ผใู้ ห้ยืมเป็ นจํานวนเงินและตามประเภททีผูใ้ ห้ยืมกําหนดขึนตามสมควร เพือเพิมเติมมูลค่าหลักประกันที
ขาดไปให้ครบมูลค่าหลักประกันที กําหนด หากผู้ยื มจะต้องโอนหลัก ประกันเพิมเติมนอกเหนื อจากเงินสด ผู้ยืมมีสิ ทธิตาม
ดุลพินิจของตนทีจะส่งมอบเงินสดในจํานวนทีเท่ากับมูลค่าหลักประกันทีเพิมขึนตามทีผูใ้ ห้ยืมกําหนดภายใต้บงั คับของวรรคนี
7.2 หากมูลค่ารวมของหลักประกันสําหรับการยืมหลักทรัพย์ทียังไม่ได้คืนทังหมดในวันเดียวกันนันมีจาํ นวนเกินกว่ามูลค่ารวมของ
มูลค่าของหลักประกันทีกําหนด ณ เวลาสินสุดวันทําการวันใดๆ และเมือได้รบั การร้องขอจากผูย้ ืม ผูใ้ ห้ยืมจะต้องชําระคืน
หลักประกันเงินสดดังกล่าวหรือส่งมอบแก่ผยู้ ืมซึงหลักประกันทีเทียบเท่าตามทีผูย้ ืมกําหนดขึนตามสมควร เพือลดจํานวนมูล
ค่าทีเกินให้นอ้ ยลง
7.3 หากคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายต่างมีหน้าทีทีจะต้องส่งมอบหลักประกันเพิมเติมหรือส่งมอบคืนหลักประกันทีเทียบเท่าให้แก่กนั มูลค่า
ของหลักประกันเพิมเติมหรือหลักประกันทีเทียบเท่าซึงจะต้องส่งมอบหรือส่งมอบคืนโดยคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายนัน จะต้องถูกนํามา
หักกลบกันก่อนเพือหาส่วนต่างทีคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึงมีอยู่เกินกว่าคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงและเป็ นจํานวนทีเกินกว่าจํานวนทีคูส่ ญ
ั ญา
ทังสองฝ่ ายตกลงไม่เรียกให้วางหรือคืนหลักประกัน (“ความเสียงสุทธิ”) ตามทีระบุไว้ในข้อกําหนดและเงือนไขเพิมเติ มและ
คู่สัญญาฝ่ ายทีมีส่วนต่างเกินกว่ าคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึงนันจะต้องส่งมอบหลักประกัน เพิ มเติมหรือส่ งมอบคืนหลักประกัน ที
เทียบเท่าให้แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงเป็ นจํานวนเท่ากับความเสียงสุทธิเท่านัน
การส่งมอบหลักทรัพย์ทเที
ี ยบเท่าหรือหลักประกันทีเทียบเท่า
8.1 คําว่ า “เทียบเท่า” ให้หมายถึง หลักทรัพย์ทีได้ออกให้โดยผูอ้ อกหลักทรัพย์รายเดียวกันและอยู่ในประเภท มีมูลค่าทีตราไว้
ลักษณะ และจํานวนเช่นเดียวกับหลักทรัพย์ทีให้ยืม หรือหลักทรัพย์ทีเป็ นหลักประกัน แล้วแต่กรณี หากหลักทรัพย์ดังกล่าวถูก
แปลงสภาพ แบ่งแยก รวม ไถ่ถอน ถูกเสนอซือตามคําเสนอซือหลักทรัพย์ในการครอบงํากิจการ ถูกเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไว้
มีการออกหลักทรัพย์ปันผล มีการให้สิทธิผถู้ ือหลักทรัพย์จองซือหลักทรัพย์ มีการควบบริษัท หรือการรวมกิจการในรูปแบบอืน
ห่รือกรณีอนใดที
ื
มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกรณีทีใด้ระบุไว้ขา้ งต้น และคู่สญ
ั ญาฝ่ ายตรงข้ามพึงมีสิทธิทีจะเข้าร่วมในกิจกรรมหรือ
การเปลียนแปลงใดๆ ดังกล่าวได้หากตนยังคงถือครองหลักทรัพย์อยู่ ให้คาํ ว่า “เทียบเท่า” มีความหมายดังต่อไปนี
(1) ในกรณีทีมีการแปลงสภาพ การแบ่งแยก หรือการรวม หรือการเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไว้ได้แก่ หลักทรัพย์ทีเป็ นผล
จากการแปลงสภาพ แบ่งแยก หรือรวมหลักทรัพย์ทีให้ยืม ทังนี ภายใต้เงือนไขทีว่าได้มีการบอกกล่าวตามข้อ 11.2 แล้ว
ในกรณีทีการแปลงสภาพ การแบ่งแยก หรือการรวมหลักทรัพย์ดงั กล่าวนันจัดทําขึนโดยสมัครใจ
(2) ในกรณีของการไถ่ถอน ได้แก่ จํานวนเงินเท่ากับจํานวนเงินทีได้จากการไถ่ถอนนัน ทังนี หากการไถ่ถอนดังกล่าวเป็ นการ
ไถ่ถอนก่อนกําหนดเมือมีคาํ ขอให้ไถ่ถอนดังกล่าว จะต้องมีการบอกกล่าวตามข้อ 11.2 ด้วย
(3) ในกรณีทีมีการเสนอซือหลัก ทรัพย์ในการครอบงํา กิจการ ได้แก่ จํานวนเงินหรือหลักทรัพย์ทีเป็ นค่าตอบแทน หรือ
ค่าตอบแทนอย่างอืนทีเป็ นทางเลือก ตามทีคู่สญ
ั ญาซึงเป็ นผูใ้ ห้ยืมหรือผูย้ ืมจะได้บอกกล่าวไว้ตามข้อ 11.2
(4) ในกรณีทีมีการออกหุน้ ทุน จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ หรือหุน้ โบนัส ได้แก่ หลักทรัพย์ทีให้ยืมพร้อมทังหลักทรัพย์ ทีจัดสรรให้
โดยการจ่ายเงินปันผลเป็ นหุน้ หรือหุน้ โบนัส สําหรับหลักทรัพย์ทให้
ี ยืมนัน
(5) ในกรณีการให้สิทธิผถู้ ือหลักทรัพย์จองซือหลักทรัพย์ ได้แก่ หลักทรัพย์ทให้
ี ยืมพร้อมด้วยหลักทรัพย์ทีได้จดั สรรให้สาํ หรับ
หลักทรัพย์ทีให้ยืมนัน ทังนี เมือได้มีการบอกกล่าวตามข้อ 11.1 และผูใ้ ห้ยืมหรือผูย้ ืม (แล้วแต่กรณี) ได้ชาํ ระเงินให้แก่
บุคคลภายนอกเป็ นจํานวนใดๆ ทังปวงซึงจะต้องชําระให้สาํ หรับหลักทรัพย์ดงั กล่าวแล้ว
(6) ในกรณี ข องการควบบริษัท หรือการรวมกิ จการในรู ป แบบอืน ได้แ ก่ หลัก ทรัพย์แ ละ/หรือเงิ น สดทีได้รับ มาสํา หรับ
หลักทรัพย์ทีให้ยืมอันเป็ นผลของการควบบริษัทหรือรวมกิจการดังกล่าว ทังนี ในกรณีทีการได้สิทธิในหลักทรัพย์และ
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8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

8.7

8.8

หรือเงินสดดังกล่าวนันเป็ นกรณีสมัครใจ จะต้องมีการบอกกล่าวตามข้อ 11.2 ด้วย
(7) ในกรณี ที เกิด เหตุก ารณ์ที มี ลัก ษณะคล้า ยคลึงกั บ กรณี ต่า งๆ ข้า งต้น ได้แ ก่ หลัก ทรัพ ย์ที ให้ยืม พร้อ มกับ เงิ น หรือ
หลัก ทรัพย์เที ย บเท่ากับหลัก ทรัพย์ที ผูใ้ ห้ยื มพึ งได้รับเกียวกับหลัก ทรัพย์ที ให้ยืม อัน เป็ น ผลจากการเกิ ดเหตุการณ์
ดังกล่าว หากผูใ้ ห้ยืมยังคงถือหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่หรือหมายเฉพาะเงินหรือหลักทรัพย์เทียบเท่าดังกล่าวทีแทนที
หลักทรัพย์ทีให้ยืม
หากเหตุการณ์ต่างๆ ตามทีได้ระบุไว้ในวรรคแรกของข้อนียังผลให้หลักทรัพย์ใดๆ ทีให้ยืมไว้ภายใต้ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
รายการใดถูกแทนทีทังหมดด้วยเงินสดแล้ว ให้ธุรกรรมการให้ยืมสําหรับหลักทรัพย์ดงั กล่าวนันสินสุดลง และให้ผยู้ ืมชําระเงิน
จํานวนดังกล่าวแก่ผใู้ ห้ยืมภายในวันทําการใดทีคู่สญ
ั ญาตกลงกันไว้ หลังจากวันทีได้กาํ หนดไว้สาํ หรับการชําระเงินโดยผูอ้ อก
หลักทรัพย์ดงั กล่าวนัน หากเหตุการณ์ดงั กล่าวยังผลให้หลักทรัพย์ใดๆ ทีเป็ นหลักประกันถูกแทนทีด้วยเงินสด ผูใ้ ห้ยืมอาจยึดถือ
เงินจํานวนดังกล่าวไว้เป็ นหลักประกันแทนทีหลักทรัพย์ทีถูกทดแทนนันก็ได้
ภายใต้บงั คับแห่งข้อ 8.2 ผูย้ ืมตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าตามข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี
และตามข้อกําหนดของหนังสือยันยันหรือเมือผูใ้ ห้ยืมเรียกให้ดาํ เนินการหากกฎระเบียบยอมให้ทาํ ได้ อนึง ผูย้ ืมตกลงจะส่งมอบ
หลักทรัพย์เทียบเท่าภายใต้ธุรกรรมการให้ยืมใดๆ เพือมิให้ธุรกรรมการให้ยืมดังกล่าวคงค้างอยู่เป็ นเวลาเกินกว่าระยะเวลาที
กฎระเบียบจะพึงอนุญาต ทังนี โดยมิตอ้ งคํานึงถึงข้อกําหนดการส่งมอบทีกล่าวมาข้างต้น ในการส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่า ผู้
ยืมจะต้องจัดทําและส่งมอบเอกสารอันจําเป็ นทังปวงพร้อมทังออกคําสังต่างๆ เพือจัดการให้มีการโอนสิทธิ กรรมสิทธิ ส่วนได้
เสียทังหมดในหลักทรัพย์เทียบเท่านันเปลียนมือไปยังผูใ้ ห้ยืมโดยปราศจากสิทธิยึดหน่วง สิทธิหลักประกัน และภาระผูกพันใดๆ
ทังสิน
ภายใต้บงั คับแห่งข้อ 12 และข้อกําหนดต่างๆ ในหนังสือยืนยัน ผูใ้ ห้ยืมอาจจะเรียกร้องให้มีการส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าใดๆ
และทังปวงในเวลาใดก็ใด้ โดยจัดส่งหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในวันทําการวันใดวันหนึง โดยระบุถึงวันทีประสงค์
ให้ส่งมอบ ซึงวันดังกล่าวจะต้องไม่เร็วกว่ากําหนดเวลาส่งมอบมาตรฐานสําหรับหลักทรัพย์ประเภทนันๆ และผูย้ ืมจะต้องส่งมอบ
หลักทรัพย์เทียบเท่าดังกล่าวก่อนวันสินสุดของระยะเวลาทีได้ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัน
ผูใ้ ห้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าตามข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี และตามข้อกําหนด
อืนๆ ทีระบุไว้ในหนังสือยืนยัน
ผูย้ ืมอาจจะเรียกให้ชาํ ระคืนหลักประกันทีเป็ นเงินสด หรือเรียกให้ส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าได้เป็ นคราวๆ ไป ก่อนทีจะถึงวัน
อันพึงจะต้องชําระคืนหรือส่ งมอบหลักประกันเทียบเท่านัน ทังนี ในขณะทีทําการชําระคืนเงินหรือส่ งมอบหลักประกัน ผูย้ ืม
จะต้องส่งมอบหลักประกันอืนทดแทนทีเป็ นทียอมรับของผูใ้ ห้ยืม
อนึง คู่สญ
ั ญาตกลงกันอีกว่า
(1) ในกรณี ที มีก ารส่งมอบหลัก ประกัน อืนๆ (นอกจากหลัก ประกัน ทีเป็ น เงิน สด) ที อาจก่อให้เกิด เงิน ได้ใ ดๆ ผู้ยืมอาจ
เรียกร้องให้มีการส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าภายในเวลาอันควร เพือทําให้มีการส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าดังกล่าว
ก่อนถึงวันทีกําหนดสิทธิ ในการได้รบั เงินได้ดงั กล่าว ในเวลาเดียวกันกับเวลาทีทําการส่งมอบดังกล่าว ผูย้ ืมดังกล่าว
จะต้องส่งมอบหลักประกันทดแทนซึงเป็ นทียอมรับของผูใ้ ห้ยืมและ
(2) ในกรณีทีไม่มีการส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าตามข้อ 8.6 (1) ข้างต้น ผูใ้ ห้ยืมจะต้องชําระเงินให้แก่ผยู้ ืมเป็ นจํานวน
เท่ากับเงินได้จาํ นวนดังกล่าว ภายในวันทีได้กาํ หนดไว้สาํ หรับการชําระเงินได้เช่นนันโดยผูอ้ อกหลักทรัพย์ดงั กล่าวนัน
ภายใต้บังคับแห่งข้อ 12 และข้อกําหนดอืนๆ ของหนังสือยืน ยัน ผูย้ ืมอาจจะบอกเลิ กธุรกรรมการยืมหลัก ทรัพย์รายการใด
รายการหนึง ณ เวลาใดเวลาหนึงก็ได้และส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าให้แก่ผูใ้ ห้ยืม และผูใ้ ห้ยืมจะต้องยอมรับการส่งมอบ
หลักทรัพย์เทียบเท่าและชําระคืนหลักประกันทีเป็ นเงินสดในเวลาเดียวกับการยอมรับการส่งมอบ หรือส่งมอบหลักประกัน
เทียบเท่าให้แก่ผยู้ ืม แต่ทงนี
ั ผูย้ ืมจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้ผใู้ ห้ยืมทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 (หนึง) วันทําการ
ในกรณีทีผูย้ ืมไม่ส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าภายในวันทีกําหนดให้มีการส่งมอบดังกล่าวแล้ว หลังจากทีได้บอกกล่าวให้ทราบ
ล่วงหน้า และเมือครบกําหนดระยะเวลาผ่อนผันซึงจะไม่นอ้ ยไปกว่าระยะเวลาส่งมอบมาตรฐานสําหรับหลักทรัพย์เทียบเท่านัน
แล้ว ผูใ้ ห้ยืมอาจจะซือหลักทรัพย์เทียบเท่าในจํานวนเดียวกันนันในวันเปิ ดซือขายหลักทรัพย์วันแรกถัดจากวันทีครบกําหนด
ระยะเวลาผ่อนผัน ตามทีได้ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่ าวก็ได้ และผูย้ ืมจะต้องรับผิดชอบชําระเงินคืนแก่ผใู้ ห้ยืมเพือชดเชยค่า
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทังปวงทีเกิดขึนแก่ผใู้ ห้ยืมเนืองจากการซือดังกล่าวภายในระยะเวลาทีผูใ้ ห้ยืมแจ้งให้ทราบดังกล่าวด้วย
ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 51/77

8.9

ผูใ้ ห้ยืมจะต้องชําระดอกเบียในหลักประกันทีเป็ นเงินสดให้แก่ผยู้ ืมในอัตราทีได้ระบุไว้ในหนังสือยืนยันหรืออัตราตามทีคู่สญ
ั ญา
อาจจะตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นครังคราวไป ดอกเบียจะคิดคํานวณนับจากและรวมถึงวันทีผูใ้ ห้ยืมได้รบั หลักประกัน
เป็ นเงินสดดังกล่าว และจนกว่า (แต่ไม่รวมถึง) วันทีได้มีการชําระคื นหลักประกันทีเป็ นเงินสดให้แก่ผูย้ ืม และคํานวณตาม
จํานวนวันทีผ่านพ้นไปจริง

9.

ค่าธรรมเนียม
9. 1 ค่ า ธรรมเนี ย มการยื ม หลัก ทรัพ ย์ (“ค่ า ธรรมเนี ย ม”) ให้ค ํา นวณในอัต ราที ได้ร ะบุไ ว้ใ นหนัง สื อ ยื น ยัน โดยคิ ด คํา นวณ
ค่าธรรมเนียมเป็ นรายวันจากมูลค่าของหลักทรัพย์ทให้
ี ยืมต่อวัน โดยถือว่าปี หนึงมี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และตามจํานวน
วันทีผ่านพ้นไปจริง โดยให้นบั รวมวันทีผูใ้ ห้ยืมส่งมอบหลักทรัพย์ทให้
ี ยืมด้วย แต่ไม่รวมถึงวันทีผูย้ ืมส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่า
9. 2 เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ตกลงกันไว้เป็ นอย่างอืนตามทีใด้ระบุไว้ในหนังสือยืนยัน ให้ผใู้ ห้ยืมคํานวณค่าธรรมเนียม ณ วันเริมต้นของ
เดือนแต่ละเดือนสําหรับเดือนตามปฏิทินก่อนหน้านัน ผูย้ ืมจะต้องชําระค่าธรรมเนียมไม่ชา้ กว่าวันทําการซึงเป็ นวันครบรอบหนึง
สัปดาห์หลังจากวันทําการวันสุดท้ายของเดือนปฏิทินทีเกียวข้องกับการชําระเงินจํานวนดังกล่าว ทังนีเว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงไว้
เป็ นประการอืนในหนังสือยืนยัน
10. การชดเชยสิทธิประโยชน์
10.1 ในช่ว งระยะเวลาการยืมและให้ยืมหลัก ทรัพย์ และยังไม่ไ ด้มีก ารส่งคื น หลัก ทรัพย์ทีให้ยืมหรื อหลัก ประกัน นัน หากผู้ออก
หลักทรัพย์ทให้
ี ยืมหรือหลักประกันมีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น เงินปั นผลหรือดอกเบีย เป็ นต้น แก่ผยู้ ืมหรือผูใ้ ห้ยืมทีเป็ นผู้
ถือหลักทรัพย์ทให้
ี ยืมหรือหลักประกันหรือตราสารทีเป็ นหลักประกัน และเป็ นสิทธิประโยชน์ทคูี ่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงพึงได้รบั หาก
ยังคงถือหลักทรัพย์ทีให้ยืมหรือหลักประกันไว้ (แล้วแต่กรณี) ผูย้ ืมหรือผูใ้ ห้ยืมทีถือหลักทรัพย์ทีให้ยืมหรือหลักประกันอยู่ใน
ขณะนันตกลงจ่ายชดเชยสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ทีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงนัน เป็ นเงินจํานวนเท่ากับสิทธิประโยชน์ทีผูอ้ อก
หลักทรัพย์หรือตราสารจ่ายให้แก่ผยู้ ืมหรือผูใ้ ห้ยืมทีเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์หรือตราสารนัน ทังนี ไม่ว่าผูย้ ืมหรือผูใ้ ห้ยืมทีเป็ นผูถ้ ือ
หลักทรัพย์หรือตราสารนันจะได้รบั สิทธิประโยชน์นนหรื
ั อไม่ก็ตาม เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ตกลงกันเป็ นอย่างอืนเป็ นหนังสือ โดยผู้
ยืมหรือผูใ้ ห้ยืมทีเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์หรือตราสารนันนําหลักทรัพย์ทียืมไปดังกล่าวมาส่งมอบให้แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงโดยเร็ว
แต่ไม่เกิน 3 (สาม) วันทําการหลังจากวันทีพึงได้รบั สิทธิประโยชน์นนั
10.2 ในกรณีทีมีการผิดนัดชําระเงินจํานวนดังกล่าวไว้ในข้อ 10.1 คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีผิดนัดจะต้องรับผิดชอบชําระดอกเบียสําหรับ เงิน
จํานวนดังกล่าวนับตังแต่วนั ทีครบกําหนดชําระเงินจนถึงวันทีชําระเงินเสร็จสินในอัตราดอกเบียสูงสุดตามทีกําหนดไว้ในประกาศ
ของบริษัท (ปั จจุบนั อัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ) ทังนี คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีผิดนัดตกลงให้สิทธิบริษัทเปลียนแปลงอัตราดอกเบีย
ดังกล่าว โดยไม่ตอ้ งแจ้งหรือขอความยินยอมอีกแต่อย่างใด และให้การเปลียนแปลงอัตราดอกเบียแต่ละคราวมีผลสมบูรณ์
ตังแต่วนั ทีบริษัทมีประกาศเปลียนแปลงอัตราดอกเบียดังกล่าว
11. การจัดสรรหลักทรัพย์และสิทธิประโยชน์อืนในหลักทรัพย์
11.1 การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม หากหลักทรัพย์ทให้
ี ยืมหรือหลักประกันเป็ นหุน้ และมีการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
โดยผูอ้ อกหุน้ ดังกล่าวแล้ว ผูใ้ ห้ยืมหรือผูย้ ืม (แล้วแต่กรณี) ซึงพึงจะได้สิทธิเข้าร่วมในการเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมดังกล่าว
หากคู่สญ
ั ญานันถือหลักทรัพย์หรือหลักประกันนันอยู่ จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้อีกฝ่ ายหนึงทราบถึงความประสงค์ของ
ตนในการจองซือหุน้ ใหม่หรือหลักทรัพย์อืนๆ ทีออกใหม่ภายในเวลาทีตกลงกันไว้ในข้อกําหนดและเงือนไขเพิมเติม ก่อนวันแรก
ของระยะเวลาปิ ดการโอนหลักทรัพย์ทเสนอขายดั
ี
งกล่าว พร้อมกับชําระราคาจองซือจนเต็มจํานวนสําหรับหุน้ หรือหลักทรัพย์อืน
ทีประสงค์จะจองซือนัน เมือคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงได้รบั หนังสือบอกกล่าวและได้รบั การชําระเงินดังกล่าวแล้ว ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึงจัดให้มีการจองซือหุน้ หรือหลักทรัพย์ทีมีการเสนอขายดังกล่าวหรือส่งมอบหุน้ หรือหลักทรัพย์ทีเทียบเท่าตามคําสังของ
คู่สญ
ั ญาทีเป็ นผูใ้ ห้ยืมหรือผูย้ ืม (แล้วแต่กรณี) หากไม่มกี ารส่งหนังสือบอกกล่าว และ/หรือการชําระเงินภายในระยะเวลาตามที
ได้ระบุไว้แล้ว ผูใ้ ห้ยืมหรือผูย้ ืม (แล้วแต่กรณี) ไม่มีหน้าทีต้องจองซือหุน้ หรือหลักทรัพย์ทีออกใหม่ดงั กล่าวแต่อย่างใด
11.2 สิท ธิ อื นๆ ในส่ว นของหลัก ทรัพย์ทีให้ยืมหรื อหลัก ทรัพย์ทีเป็ น หลัก ประกันใดๆ หากสิท ธิ ใดๆ เกี ยวกับ การแปลงสภาพ การ
แบ่งแยก การรวม การเปลียนมูลค่าทีตราไว้ การไถ่ถอนก่อนกําหนด สิทธิอนั เกิดขึนจากคําเสนอซือเพือการครอบงํากิจการ การ
ควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอืน หรือสิทธิอืนๆ อันจําต้องได้รบั การตัดสินใจใช้สิทธิโดยผูท้ รงนัน สามารถใช้สิทธิได้
แล้ว ให้ผใู้ ห้ยืมหรือผูย้ ืม (แล้วแต่กรณี) (ซึงพึงมีสิทธิดังกล่าวหากคู่สัญญาดังกล่าวยังคงถือหลักทรัพย์นันอยู่) มีหนังสือบอก
กล่าวแจ้งให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงทราบถึงการเลือกใช้สิทธิของตนก่อนวันกําหนดสิทธทีเกียวข้องเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 (ห้า) วัน
ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 52/77

ทําการเมือได้รบั การบอกกล่าว เช่นนัน ให้ค่ลู ญ
ั ฺาอีกฝ่ ายหนึงดังกล่าวใช้ความพยายามอย่างเต็มทีของตนในการใช้หรือบังคับ
ตามสิทธิดงั กล่าว หากไม่มีการบอกกล่าวข้างต้น คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงไม่จาํ ต้องใช้หรือบังคับตามสิทธิดงั กล่าวแต่อย่างใด
12. กรณีผิดนัดผิดสัญญา
12.1 มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงหรือหลายเหตุการณ์ดงั ต่อไปนีเกิดขึน ให้ถือว่าเป็ นกรณีผิดนัดผิดสัญญาตามข้อกําหนดเพิมเติม
เกียวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี
(1) ผูย้ ืมหรือผูใ้ ห้ยืมไม่ชาํ ระหรือไม่ชาํ ระคืนหลักประกันทีเป็ นเงินสด หรือไม่ส่งมอบหลักประกันหรือหลักประกันเทียบเท่า
หรือไม่ปฏิบัติ ภาระหน้าทีในการชําระเงินหรือส่งมอบใดๆ ตามทีได้ระบุไว้ในข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและ
ให้ยืมหลักทรัพย์นี (แล้วแต่กรณี) ณ วันครบกําหนดชําระหรือส่งมอบ
(2) กรณีใดกรณีหนึงอันเป็ นข้อสมมุติฐานตามกฎหมายข้อหนึงของการมีหนีสินล้นพ้นตัวตาม พระราชบัญญัติลม้ ละลาย
พ.ศ. 2483 ฉบับ แก้ไขเพิมเติม เกิ ด ขึ นกับ ผู้ใ ห้ยื มหรื อผู้ยืมและคู่สัญญาฝ่ ายทีไม่ผิด นัด ได้มีห นังสื อบอกกล่าวต่ อ
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีผิดนัดแล้ว (ยกเว้นในกรณีทีมีการยืนคําร้องขอให้มีการฟื นฟูกิจการ การเลิกบริษัท หรือกระบวนวิธีใน
ลักษณะเดียวกันนันใดๆ หรือการแต่งตังผูช้ าํ ระบัญชีหรือพนักงานเจ้าหน้าทีในลักษณะเดียวกันนันของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที
ผิดนัด ซึงในกรณีเช่นนันไม่จาํ ต้องมีการบอกกล่าวดังกล่าว)
(3) กรณีใดกรณีหนึงอันเป็ นข้อสมมุติฐานตามกฎหมายข้อหนึงของการมีหนีสินล้นพ้นตัวตาม พระราชบัญญัติลม้ ละลาย
พ.ศ. 2483 ฉบับแก้ไขเพิมเติม เกิดขึนในส่วนของผูค้ าประกั
ํ
นในกรณีทีมีการมอบหนังสือคําประกันเป็ นหลักประกัน หรือ
ธนาคารผูอ้ อกในกรณีทีมีการออกหนังสือสแตนบายเล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพือเป็ นหลักประกัน หรือผูค้ าประกั
ํ
น หรือ
ธนาคารผูอ้ อกได้รบั คําสังจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผูก้ าํ กับดูแลอืนๆ ให้ระงับการดําเนินธุรกิจตามปกติของตน
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง หรือระงับการชําระเงินจํานวนใดตามภาระหน้าทีในการชําระเงินของตน หรือการประกอบธุรกิจ
ของตนไม่ว่าทังหมดหรือแต่บางส่วนตกอยู่ภายใต้การแทรกแชงหรือควบคุมในรูปแบบใดๆ โดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทยหรือผูก้ าํ กับดูแลอืนๆ ของสถาบันการเงินดังกล่าว และผูย้ ืมไม่อาจจัดหาหลักประกันทดแทนอันเป็ นทียอมรับของผู้
ให้ยืมเพือแลกเปลียนกับหนังสือคําประกันหรือหนังสือสแตนบายเล็ตเตอร์ออฟเครดิตทีได้ออกให้โดยสถาบันการเงิน
ดังกล่าวภายในระยะเวลาทีได้ระบุไว้โดยผูใ้ ห้ยืม
(4) คํารับรองหรือคํารับประกันใดๆ ทีผูใ้ ห้ยืมหรือผูย้ ืมได้ให้ไว้นนไม่
ั ถูกต้องหรือไม่เป็ นความจริงในเรืองอันมีนัยสําคัญใน
ขณะทีให้หรือให้ซาํ หรือถือว่าให้หรือให้ซาํ
(5) ผูใ้ ห้ยืมหรือผูย้ ืมยอมรับต่อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงว่าตนไม่สามารถชําระหนีหรือประสงค์จะไม่ชาํ ระหนีใดๆ ของตนตาม
ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นีและ/หรือหนีเกียวกับการให้ยืมใดๆ ตามข้อกําหนดเพิมเติม
เกียวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี
(6) คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงผิดนัดหรือไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไขข้อหนึงข้อใดของข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์นี
12.2 หากเกิดกรณีผิดนัดผิดสัญญากับฝ่ ายคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึง ให้หนีในการชําระเงินและในการส่งมอบของคู่สญ
ั ญาทังสองภายใต้
ธุรกรรมการยืมและ/หรือให้ยืมหลักทรัพย์ทงปวงซึ
ั
งอยู่ภายใต้บงั คับแห่งข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
นี ถึงกําหนดชําระและ/หรือถึงกําหนดส่งมอบในทันทีทีเกิดกรณีผิดนัดผิดสัญญาดังกล่าวขึน (“วันเลิกสัญญา”) คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที
ผิดนัดจะต้องรับผิดต่อคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีไม่ผิดนัดสําหรับจํานวนค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายหรือค่าบริการวิชาชีพอืนๆ บรรดาที
เกิดขึนตามสมควรแก่คู่สัญญาฝ่ ายทีไม่ผิดนัดเกียวกับหรือเนืองมาจากกรณี ผิดนัดผิ ดสัญญาแต่ละกรณี พร้อมทังดอกเบีย
สําหรับการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในอัตราดอกเบียสูงสุดตามทีกําหนดไว้ในประกาศของบริษัท (ปัจจุบนั อัตราร้อยละ 15
ต่อปี ) ทังนี คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีผิดนัดตกลงให้สิทธิบริษัทฯ เปลียนแปลงอัตราดอกเบียดังกล่าว โดยไม่ตอ้ งแจ้งหรือขอความยินยอม
อีกแต่อย่างใด และให้การเปลียนแปลงอัตราดอกเบียแต่ละคราวมีผลสมบูรณ์ตงแต่
ั วนั ทีบริษัทฯ มีประกาศเปลียนแปลงอัตรา
ดอกเบียดังกล่าว และให้ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายทีไม่ผิดนัดคํานวณมูลค่า (ตามทีได้นิยามไว้ในข้อ 6.6) ของหลักทรัพย์เทียบเท่า พร้อมทัง
มูลค่า (ตามทีได้นิยามไว้ในข้อ 6.6) ของหลักประกันเทียบเท่า ซึงจะต้องส่งมอบให้ ณ วันเลิกสัญญา หลังจากทีได้พิจารณาถึง
มูลค่าของหลักทรัพย์ทีให้ยืม มูลค่าของหลักประกัน ค่าธรรมเนียมการให้ยืมทีค้างชําระ ค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายและอืนๆ
รวมทังเงินจํานวนอืนๆ ทีชําระไปหรือจะต้องชําระด้วยเหตุแห่งการผิดนัดดังกล่าวมาพิจารณาแล้ว ให้นาํ ยอดเงินทีคู่สญ
ั ญาฝ่ าย
หนึงจะต้องชําระมาหักกลบกับยอดเงินทีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงจะต้องชําระ และให้คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีมีสิทธิ เรียกร้องอันมีมูลค่า
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จํานวนน้อยกว่าตามทีได้ระบุไว้ขา้ งต้นนัน เป็ นฝ่ ายต้องชําระยอดเงินคงเหลือเท่านัน ทังนี ให้ชาํ ระภายในวันทีเลิกสัญญา
12.3 กรณีค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายตรงข้ามกับบริษัทเป็ นคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีผิดนัด คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีผิดนัดยินยอมให้บริษัทในฐานะคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีไม่
ผิดนัด มีสิทธินาํ เงินหรือหลักทรัพย์ทวางไว้
ี
หรือฝากไว้ในครอบครองของบริษัทฯ ออกขายหรือนํามาหักชําระหนี หรือดําเนินการ
ตามวิธีการทีบริษัทฯ เห็นสมควร เพือนําเงินทีได้มาหักกลบลบหนีทังหมดหรือบางส่วนได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอมจาก
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีผิดนัดอีกแต่อย่างใด ทังนี ไม่เป็ นการตัดสิทธิบริษัทในการเรียกร้องจากคู่สญ
ั ญาทีผิดนัดในหนีส่วนทียังค้างชําระ
12.4 คู่สญ
ั ญาตกลงให้ดาํ เนินการในกรณีทีมีการผิดนัด ดังนี
(1) ในกรณีทีผูย้ ืมไม่คืนหลักทรัพย์ทียืม และ/หรือผลประโยชน์ทีได้จากหลักทรัพย์ทียืมแก่ผใู้ ห้ยืม ผูย้ ืมตกลงให้ผูใ้ ห้ยืม
ดําเนินการ ดังนี
1) ผูย้ ืมตกลงให้ผใู้ ห้ยืมทําการยืมหลักทรัพย์ ประเภท ชนิด และจํานวนเดียวกัน จากผูใ้ ห้ยืมรายอืน โดยค่าใช้จ่าย
ของผูย้ ืมหรือให้ผใู้ ห้ยืมดําเนินการซือหลักทรัพย์ทเหมื
ี อนกันในปริมาณเท่ากัน เพือทดแทนหลักทรัพย์ทผูี ย้ ืมมิได้
ส่งมอบ โดยค่ าใช้จ่ายของผูย้ ืม หากผูใ้ ห้ยืมได้ชาํ ระเงินทดรองแทนผูย้ ืม ผูย้ ืมตกลงชําระหนีคืนผูใ้ ห้ยืมพร้อม
ดอกเบียในอัตราตามทีระบุในข้อ 12.2
2) ผูย้ ืมตกลงให้ผใู้ ห้ยืมมีสิทธิบงั คับหลักประกันได้ทนั ที ในกรณีหลักประกันเป็ นเงินสด ผูใ้ ห้ยืมมีสิทธินาํ เงินนันไป
หักชําระหนี หรือนําเงินไปซือหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามจํานวนหลักทรัพย์ซึงผูย้ ืมมี
หน้าทีต้องคืน ถ้าเงินสดไม่เพียงพอ ผูใ้ ห้ยืมอาจชําระค่าซือพร้อมค่าธรรมเนียมในการซือขายแทนล่วงหน้า ใน
กรณีหลักประกันประเภทอืนนอกจากเงินสด ผูย้ ืมตกลงให้ผใู้ ห้ยืมบังคับขายหลักประกันซึงผูย้ ืมวางไว้ เพือนํา
เงินมาชําระค่าหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนตามข้อ 12.2 โดยอาจนําออกขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเพือนําเงินมาหักชําระหนี
(2) ในกรณีทีผูใ้ ห้ยืมผิดนัดไม่คืนหลักประกันแก่ผยู้ ืม และ/หรือผลประโยชน์จากหลักประกันนันแก่ผยู้ ืม ผูใ้ ห้ยืมตกลงให้ผู้
ยืมมีสิทธิซือหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน ปริมาณเดียวกันหลักทรัพย์ที
ส่งมอบเป็ นหลักประกัน โดยค่าใช้จ่ายของผูใ้ ห้ยืม และ/หรือนําหลักทรัพย์ทยืี มออกขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเพือนําเงินมาชําระหนี
13. การบอกเลิก
13.1 นอกเหนือจากการบอกเลิกธุรกรรมตามข้อ 15 ของข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการทางการเงิน ภายใต้ดลุ พินิจของ
ผู้ยื ม หรื อ ผู้ใ ห้ยื ม แต่ เ พี ย งผู้เ ดีย ว ผู้ยื ม หรื อ ผู้ใ ห้ยื ม อาจบอกเลิ ก ธุ ร กรรมและเรี ย กให้ส่ง มอบคื น หลัก ทรัพ ย์เ ที ย บเท่ า หรือ
หลักประกันเทียบเท่า (แล้วแต่กรณี) ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงอย่างน้อย
[3 (สาม) วันทําการ] โดยระบุวนั ทีทีคาดว่าจะมีการส่งมอบ ทังนี ระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่นอ้ ยกว่าวันส่งมอบมาตรฐาน
สําหรับการซือหลักทรัพย์เที ยบเท่ าหรื อการซือหลักประกันเทียบเท่า (แล้วแต่กรณี) โดยผูย้ ืมหรือผูใ้ ห้ยืมจะต้องส่ งมอบคืน
หลักทรัพย์เทียบเท่าหรือหลักประกันเทียบเท่า (แล้วแต่กรณี) ภายในระยะเวลาตามทีกําหนดในหนังสือบอกกล่าวดังกล่าว
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บันทึกแนบท้ายข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
(กรณีลูกค้าผู้ให้ยืม – บัญชีเงินสด บัญชีวางเงินล่วงหน้า)
1.

2.

การเปิ ดบัญชี วิธีการให้ยืมหลักทรัพย์ ลูกค้าผูใ้ ห้ยืมแจ้งความประสงค์จะให้ยืมหลักทรัพย์ตอ้ งปฏิบตั ิ ดังนี
1.1

เปิ ดบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด

1.2

ลงนามในใบแสดงความจํานงให้ยืมหลักทรัพย์ หรือแสดงความจํานงให้ยืมหลักทรัพย์ดว้ ยวิธีอืนใดตามทีบริษัทฯ กําหนด

ระยะเวลาในการให้ยืมหลักทรัพย์ การให้ยืมหลักทรัพย์จะให้ยืมติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี คู่สญ
ั ญาอาจตกลงให้มีการต่ออายุการให้ยืมและให้สิทธิแก่
ลูกค้าผูใ้ ห้ยืมในการถือครองหลักประกันต่อไป หรือต่ออายุสิทธิการในการถือครองดังกล่าว โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง
ล่วงหน้าอย่างน้อย [3 (สาม) วันทําการ] ก่อนการสินสุดอายุการให้ยืม ทังนี ในเวลาเดียวกันกับข้อตกลงในการต่ออายุ บริษัทฯ จะส่งหนังสือยืนยัน
ให้แก่ลูกค้าโดยไม่ชกั ช้าและให้ถือว่าหลักประกันและหลักทรัพย์ได้มีการส่งมอบแล้ว (เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะมีขอ้ ตกลงเป็ นอย่างอืน)

3.

การจัดสรรการยืมหลักทรัพย์ กรณีมีลูกค้าผูใ้ ห้ยืมหลายรายทีพร้อมจะให้ยืมหลักทรัพย์อย่างเดียวกันในเวลาเดียวกัน บริษัทฯ จะจัดกระบวนการ
จัดสรรการยืมหลักทรัพย์จากลูกค้าผูใ้ ห้ยืมแต่ละรายอย่างเป็ นธรรมและโปร่งใสโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี

4.

3.1

เลือกอัตราค่าธรรมเนียมการให้ยืมตําทีสุดก่อน

3.2

เลือกจํานวนหุน้ ทีให้ยืมมากทีสุดก่อน

3.3

เลือกตามลําดับเวลาของการแจ้งความจํานงในการให้ยืม (เข้าก่อน-ออกก่อน)

ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายตกลงกําหนดประเภทหลักประกันเป็ นเงินสดสกุลบาท หลักประกันจะต้องไม่มีภาระคํา
ประกัน หนีสินอืนหรือภาระผูกพันใดๆ ทังนี หากมีการเปลียนแปลงใดๆ คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายจะต้องตกลงร่วมกัน โดยบริษัทจะวางหลักประกันขันตํา
ให้ลูกค้าผูใ้ ห้ยืม ไม่นอ้ ยกว่าอัตราร้อยละ 100 (หนึงร้อย) ของมูลค่าหลักทรัพย์ทียืม โดยลูกค้าผูใ้ ห้ยืมตกลงจะฝากเงินสดหลักประกันไว้กับบริษัทใน
บัญชี “บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด เพือลูกค้า” โดยลูกค้าผูใ้ ห้ยืมจะไม่ได้รบั ผลประโยชน์จากเงินสดหลักประกันส่วนนี

5.

การคํานวณมูลค่าหลักประกัน และการฝาก/ถอนหลักประกัน
5.1 กรณีมลู ค่าหลักทรัพย์ในราคาตลาดลดลงทําให้อตั ราหลักประกันเพิมขึนมากกว่าอัตราหลักประกันขันตําในข้อ 5 บริษัทฯ อาจจะพิจารณาเรียก
หลักประกันจากบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จํากัด เพือลูกค้า” คืนจากลูกค้าผู้ให้ยืมภายใน 1 วันทําการนับจากวันที
คํานวณมูลค่า โดยให้อตั ราหลักประกันเท่ากับอัตราหลักประกันขันตําในข้อ 4
5.2

กรณีมูลค่าหลักทรัพย์ในราคาตลาดเพิมขึนทําให้อัตราหลักประกันลดลงตํากว่าอัตราหลักประกันขันตําในข้อ 4 บริษัทฯ จะนําส่งหลักประกัน
เพิมเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จํากัด เพือลูกค้า” ภายใน 1 วันทําการนับจากวัน ที ต้องเรียกเพิม โดยให้อัต รา
หลักประกันเท่ากับอัตราหลักประกันขันตําในข้อ 4

6.

การเรียกคืนหลักทรัพย์ทให้
ี ยืม/การคืนหลักทรัพย์ทยืี ม
6.1 ลูกค้าผูใ้ ห้ยืมมีสิทธิ เรียกคืนหลักทรัพย์ทีให้ยืมได้ทงจํ
ั านวน โดยสามารถแจ้งบริษัทฯ ได้ทุกวันทําการก่อน 16.00 น. โดยแจ้งด้วยตนเองผ่าน
ระบบตามทีบริษัทฯ กําหนดให้เป็ นช่องทางสําหรับลูกค้า หรือแจ้งผ่านผูแ้ นะนําการลงทุน หรือแจ้งด้วยวิธีการอืนใดตามทีบริษัทฯ กําหนด
6.2

บริษัทฯ มีสิทธิคืนหลักทรัพย์ทยืี มได้ โดยสามารถแจ้งลูกค้าผูใ้ ห้ยืมได้ทกุ วันทําการก่อน 17.00 น. และจะนําส่งเอกสารยืนยันรายการให้ลกู ค้าผู้
ให้ยืม พร้อมส่งมอบหลักทรัพย์คืนเมือบริษัทฯ ได้รบั เงินสดหลักประกันคืนเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ :
1.

บริษัทฯ มีสิทธิจะคืนหลักทรัพย์ได้ทนั ที หากหลักทรัพย์ทียืมนันมีการปิ ดสมุดทะเบียน เพือจะได้รบั สิทธิใดๆ ก็ตาม เช่น สิทธิในการรับ
เงินปันผล สิทธิในการจองซือหุน้ เพิมทุน เป็ นต้น โดยลูกค้าผูใ้ ห้ยืมไม่ถือเป็ นการผิดเงือนไขการยืม

2.

บริษัทฯ จะดําเนินการส่งคืนหลักทรัพย์เมือได้รบั หลักประกันคืนเรียบร้อยแล้ว

3.

เมือผูใ้ ห้ยืมขอเรียกคืนหลักทรัพย์แล้ว สามารถจําหน่ายหลักทรัพย์ดงั กล่าวทีฝากในบัญชีทีฝากไว้กบั บริษัทฯ ได้ในวันทําการถัดจาก
วันทีแจ้งเรียกคืน อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้ยืมจะโอนหลักทรัพย์ทเรี
ี ยกคืนได้เมือพ้น 4 วันทําการนับแต่วนั ทีแจ้งเรียกคืน
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บันทึกแนบท้ายข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
(กรณีลูกค้าผู้ยืม – บัญชีเครดิตบาลานซ์)
1. การเปิ ดบัญชี วิธีการยืมหลักทรัพย์ ลูกค้าผูย้ ืมแจ้งความประสงค์จะขอยืมหลักทรัพย์จะต้องปฏิบตั ิ ดังนี
1.1 เปิ ดบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ประเภทบัญชีเครดิตบาลานซ์
1.2 ลงนามในใบแสดงความจํานงขอยืมหลักทรัพย์ หรือแสดงความจํานงขอยืมหลักทรัพย์ดว้ ยวิธีอนใดตามที
ื
บริษัทฯ กําหนด
2. ระยะเวลาในการยืมหลักทรัพย์ การยืมหลักทรัพย์จะยืมติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี คู่สญ
ั ญาอาจตกลงให้มีการต่ออายุการให้ยืมและให้สิทธิ
แก่บริษัทฯ ในการถือครองหลักประกันต่อไป หรือต่ออายุสิทธิการในการถือครองดังกล่าว โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังคู่สญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายหนึงล่วงหน้าอย่างน้อย [3 (สาม) วันทําการ] ก่อนการสินสุดอายุการให้ยืม ทังนี ในเวลาเดียวกันกับข้อตกลงในการต่ออายุ บริษัทฯ
จะส่งหนังสือยืนยันให้แก่ลกู ค้าโดยไม่ชกั ช้าและให้ถือว่าหลักประกันและหลักทรัพย์ได้มีการส่งมอบแล้ว (เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะมีขอ้ ตกลงเป็ น
อย่างอืน)
3. ประเภท / มูลค่าของหลักประกัน / ผลตอบแทนของหลักประกัน
บริษัทฯ กําหนดประเภทหลักประกันเป็ นเงินสดและหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักประกันจะต้องไม่
มีภาระ คําประกันหนีสินอืนหรือภาระผูกพันใดๆ ซึงลูกค้าผูย้ ืมจะต้องวางหลักประกันก่อนการยืมในจํานวนไม่ตากว่
ํ าอัตรามาร์จินเริมต้น
(Initial Margin) ของมูลค่าหลักทรัพย์ทียืมในแต่ละหลักทรัพย์ หรือมีอาํ นาจซือในบัญชีเครดิตบาลานซ์ไม่ตากว่
ํ ามูลค่าหลักทรัพย์ทียืมแต่
ละหลักทรัพย์ ทังนี สามารถเปลียนแปลงเป็ นอัตราใหม่โดยได้รบั ความยินยอมจากทังสองฝ่ ายเรียบร้อยแล้ว
4.

การเรียกหลักประกันเพิม
4.1 เมือหลักประกันลดลงตํากว่ามูลค่าหลักประกันทีต้องดํารงไว้ (Maintenance Margin Requirement) ลูกค้าผูย้ ืมจะวางหลักประกัน
เพิมให้มากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าหลักประกันในข้อ 3 โดย ลูกค้าผูย้ ืมจะส่งหลักประกันให้ผูใ้ ห้ยืมเป็ นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทีหลักประกันลดลงตํากว่ามูลค่าหลักประกันทีต้องดํารงไว้ของมูลค่าหลักทรัพย์ทียืม
4.2 เมือหลักประกันลดลงตํากว่ามูลค่าหลักประกันขันตํา(Minimum Margin Requirement) ลูกค้าผูย้ ืมตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิบงั คับ
หลักประกันเพือทําการซือหลักทรัพย์ทยืี ม และลูกค้าผูย้ ืมตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ทซืี อคืนให้แก่บริษัทฯ

5. การคืนหลักทรัพย์ทยืี ม/การเรียกคืนหลักทรัพย์ทให้
ี ยืม
5.1 ผูใ้ ห้ยืมมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ทให้
ี ยืมได้โดยสามารถแจ้งผูย้ ืมได้ทกุ วันทําการก่อน 17.00 น.
5.2 ลูกค้าผูย้ ืมมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ทยืี มได้ทงจํ
ั านวนโดยสามารถแจ้งผูใ้ ห้ยืมได้ทกุ วันทําการก่อน 16.00น.
หมายเหตุ :
1.

บริษัทฯ มีสิทธิจะคืนหลักทรัพย์ได้ทนั ที หากหลักทรัพย์ทียืมนันมีการปิ ดสมุดทะเบียน เพือจะได้รับสิทธิใดๆ ก็ตาม เช่น
สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการจองซือหุน้ เพิมทุน เป็ นต้น โดยลูกค้าผูใ้ ห้ยืมไม่ถือเป็ นการผิดเงือนไขการยืม

2.

บริษัทฯ จะดําเนินการส่งคืนหลักทรัพย์เมือได้รบั หลักประกันคืนเรียบร้อยแล้ว
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-ข้ อกําหนดเพิมเติมฉบับนีจะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมือลูกค้ าและบริษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนีเท่านัน1.

2.

3.

ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทนและ/หรือนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ข้อความเบีองต้น
1.1 ข้อกําหนดเพิมเติมนีทําขึนเพือกําหนดเงือนไข สิทธิ หน้าที ข้อรับรอง ข้อปฏิบตั ิต่างๆ ทีเป็ นการเฉพาะทีเกียวกับการให้บริการ
เป็ นตัวแทน/นายหน้าซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
1.2
ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทน/นายหน้าซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี จะใช้บงั คับระหว่างบริษัทฯ และ
ลูกค้าทันที เมือ (ก) ลูกค้ามีคาํ สังซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศมายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่าน
ทางเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็
ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงือนไขในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสาร
ธุรกรรมต่างๆ ทีเกียวข้อง
ทังนี บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทําธุรกรรม หรือการ
ให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วยเหตุอนใดแล้
ื
วแต่ดลุ พินิจของบริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มสี ิทธิเรียกร้องให้
บริษัทฯ รับผิ ดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจกกการปฏิเสธการให้บริการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีทีเกิดขึนโดยการจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผูแ้ ทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าทีความ
เสียหายทีเกิดขึนจริง
1.3 ข้อกําหนดเพิมเติมเกี ยวกับ การแต่งตังตัวแทน/นายหน้า ซือขายหลักทรัพย์ต่า งประเทศนี ซึงต่อไปจะเรียกว่า “ข้ อกําหนด
เพิมเติม เกียวกับการแต่งตังตัวแทน/นายหน้าซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” รวมถึงเอกสารอืนใดทีเกียวข้อง เป็ นส่วน
หนึงของเอกสารธุรกรรม ตามทีได้นิยามไว้ในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงินทีลูกค้าได้ตกลงทํากับ
บริษัทฯ (“ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน”)
คําจํากัดความ
2.1 เว้น แต่จะได้มีก ารนิย ามไว้เป็ น การเฉพาะในข้อกํา หนดและเงือนไขเกี ยวกับ การให้บ ริก ารด้า นการเงิน คํา ดังต่อไปนีให้มี
ความหมายตามทีได้นิยามไว้ดงั ต่อไปนี
(ก) “ซือ” ให้หมายความรวมถึง การจองซือหลักทรัพย์หรือการใช้สิทธิจองซือหลักทรัพย์ทเสนอขายให้
ี
แก่ผถู้ ือหลักทรัพย์เดิม
ด้วย
(ข) “บัญชีซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หรือ Global Securities Trading Account หมายถึง บัญชีซือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศทีลูกค้าเปิ ดบัญชีกบั บริษัทฯ ตามข้อ . ไม่ว่าจะเป็ นการซือขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ตาม
(ค) “วงเงินจัดสรร” หมายถึง วงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศซึงธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมายให้สาํ นักงาน
ก.ล.ต. เป็ นผูจ้ ดั สรรวงเงิน
(ง) “หลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายถึง หลักทรัพย์ทออกเป็
ี
นเงินตราต่างประเทศ และ/หรือจําหน่ายในต่างประเทศ
การแต่งตัง
3.1 ลูกค้าตกลงแต่งตังและมอบอํานาจให้บริษัทฯ เป็ นตัวแทนและ/หรือนายหน้าโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้า รวมทังให้มีอาํ นาจ
แต่งตังตัวแทนช่วงหรือกระทําการในนามของบริษัทฯ เพือลูกค้าสําหรับการดําเนินการใดๆ ทีเกียวกับหลักทรัพย์ต่างประเทศใน
ทุกกรณีไม่ว่าในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ และไม่ว่าจะเป็ นการซือขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่านเจ้าหน้าทีของบริษทั ฯ
ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดแต่เพียง การซือขาย การจําหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศ
การขอวงเงินจัดสรร การขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยสําหรับการดําเนินการทีเกียวข้องกับเงินตราต่างประเทศ การ
เปิ ดบัญชีซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ การเปิ ดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับสถาบัน
การเงินทังไทยและต่างประเทศ การติดต่อและดําเนินการเกียวกับการแลกเปลียนเงินตรา การทําธุรกรรมเพือป้องกันความเสียง
อัตราแลกเปลียน (Currency Hedge) การอืนใดทีกฎระเบียบทีเกียวข้องกําหนดให้บริษัทฯ ต้องปฏิบตั ิ รวมทังดูแลเก็บรักษา
ทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อืนใดอัน เกียวเนื องกับ การกระทําหน้าทีตามข้อกํา หนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริ การด้า น
การเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทน/นายหน้าซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี ตลอดจนทําการ
ชําระเงินค่าซือหลักทรัพย์ต่างประเทศ รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ชําระและรับชําระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์
ค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกียวกับการซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ การใช้สิทธิใดๆ ของลูกค้า การจําหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การ
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4.

ส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้า การนําหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าไปวางเป็ นหลักประกัน รวมตลอด
ถึงทําการจํานําและ/หรือจดแจ้งจํานํา เพือเป็ นประกันการชําระหนีทุกชนิดของลูกค้า การรับและ/หรือการปฏิบตั ิตามคําสังของ
ลูกค้าไม่ว่าด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อกั ษร และคําสังอืนใดทีเกียวข้อง หรือเกียวเนืองกับการซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศใน
บัญชีซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศใดๆ ของลูกค้าทีได้เปิ ดไว้กับบริษัทฯ (ซึงแต่ละบัญชีของลูกค้าจะเรียกว่า “บัญชีซือขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ”) ภายในวงเงินจัดสรรและวงเงินการทําธุรกรรม และบริษัทฯ ตกลงรับทําการเป็ นตัวแทนและ/หรือ
นายหน้าในการดําเนินการต่างๆ ข้างต้นให้แก่ลกู ค้า ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขทีระบุไว้ในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการ
ให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทน/นายหน้าซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี โดย
ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ อาจทํารายการเกียวกับหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของ
ลูกค้าทังในฐานะตัวการหรือในฐานะตัวแทน และอาจแต่งตังตัวแทนช่วงเพือทําการใดๆ แทนบริษั ทฯ โดยให้ตัวแทนช่วงมี
อํานาจเช่นเดียวกันกับบริษัทฯ ตามข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทน/นายหน้าซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี
3.2 ลูกค้าตกลงให้สตั ยาบันและยอมรับทีจะผูกพันในการใดๆ ทีบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนช่วงได้กระทําไปในฐานะตัวแทน/นายหน้า
ของลูกค้าตามข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทน/
นายหน้าซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับนี
เงือนไขเกียวกับการลงทุนในต่างประเทศ
4.1 ลูก ค้า จะต้องได้รับ อนุมัติก ารลงทุน ในหลัก ทรัพย์ใ นต่ า งประเทศจากธนาคารแห่ งประเทศไทย เจ้า พนัก งาน ควบคุมการ
แลกเปลียนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลียนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานทีเกียวข้อง (หากมี) เป็ นครังคราว และ
ได้รบั การจัดสรรวงเงินเพือลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ
ก่อนการเพิมการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทังนี ลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าอาจไม่ได้รบั การอนุมตั ิหรือจัดสรรวงเงินจัดสรร
ข้างต้นตามทีลูกค้าประสงค์ ลูกค้าตกลงยอมรับผลทีเกิดขึนและจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจาก
บริษัทฯ ทังสิน
4.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ประเภทหลักทรัพย์ต่างประเทศทีลูกค้าจะลงทุนซือหรือขายผ่านบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที
สํานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานทีมีอาํ นาจประกาศใช้อยู่ในขณะทําข้อกําหนดเพิมเติม เกียวกับการแต่งตังตัวแทน/นายหน้าซือ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศนี และ/หรือทีจะได้มีการแก้ไขเพิมเติมต่อไปในภายหน้า
4.3 ลูก ค้า รับทราบว่า ลูกค้าสามารถทําการซื อขายหลัก ทรัพย์ต่ างประเทศผ่านบัญชีซื อขายหลัก ทรัพย์ต่า งประเทศแบบ Cash
Balance ได้เท่านัน โดยตกลงทีจะวางเงินกับบริษัทฯ ก่อนส่งคําสังซือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยเงินทีลูกค้าวางไว้กบั บริษทั ฯ
เพือรอโอนไปต่างประเทศ และเงินของลูกค้าทีอยู่ในต่างประเทศ ลูกค้ายอมรับว่าลูกค้าจะไม่ได้รบั ดอกเบียหรือผลประโยชน์อืน
ใดจากเงินดังกล่าวแต่อย่างใด เว้นแต่บริษัทฯ จะพิจาณาให้ดอกเบียหรือผลประโยชน์อนใด
ื ตามทีบริษัทฯ จะแจ้งให้ลกู ค้าทราบ
เป็ นครังคราวไปในอัตราไม่เกินกว่าทีบริษัทฯ ได้รบั จริงหลังหักค่าใช้จ่ายใดๆ และภาษีทีบริษัทฯ พึงต้องชําระ
4.4 ลูกค้าตกลงยินยอมมอบอํานาจให้บริษัทฯ แต่งตังสถาบันการเงินในต่างประเทศ และ/หรือผูด้ แู ลรักษาทรัพย์สิน เพือประโยชน์
สําหรับการซือขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศและการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าในนามของบริษัทฯ ตามรูปแบบและวิธีการที
บริษัทฯ เห็นสมควรภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมายทีเกียวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ซึงบริษัทฯ อาจพิจารณา
แต่งตังหรือเปลี ยนแปลงสถาบัน การเงิน ในต่า งประเทศ และ/หรือ ผู้ดูแ ลรัก ษาทรัพย์สิ น ตามที บริษัท ฯ เห็น สมควรโดยไม่
จําเป็ นต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากลูกค้าก่อน และให้ถือว่าการลงนามในเอกสารธุรกรรมลูกค้าได้ให้ความยินยอมและ
มอบอํานาจให้แก่บริษั ทฯ แต่เพียงผูเ้ ดียวในการใช้ดุล ยพินิจคัด เลื อกสถาบัน การเงินในต่ างประเทศ และ/หรือผูด้ ูแลรักษา
ทรัพย์สิน ลูกค้าตกลง ทีจะเป็ นผูช้ ดใช้ให้กับบริษัทฯ สําหรับค่าธรรมเนียมใดๆ อันเกิดขึน รวมถึงค่าใช้จ่ายทีบริษัทฯ ได้ทาํ การ
ชําระไปเพือการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ทังนี ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่สถาบันการเงินหรือ
ผูด้ ูแลทรัพย์สินดังกล่าวเพือประโยชน์ในการลงทุนซือขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศและการดูแลรักษาทรัพย์สิน อนึง บริษัทฯ
ตกลงรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายอันเกิดขึนโดยตรงแก่ทรัพย์สินของลูกค้าเฉพาะส่วนทีเกิดมาจากการละเลยการ
ปฏิบตั ิหน้าทีตามข้อกําหนดข้างต้น
ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่า ทรัพย์สินในต่างประเทศของลูกค้า ลูกค้าอาจจะไม่สามารถมีชือเป็ นผูถ้ ือครองทรัพย์สินหรื อ
เจ้าของบัญชีหรืออ้างกรรมสิทธิ ได้โดยตรง โดยใบหุน้ ใบหลักทรัพย์ ชือบัญชี และเอกสารต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะ
ปรากฎในชือของและ/หรือถือครองไว้โดยบริษัทฯ หรือตัวแทนหรือคู่สญ
ั ญาของบริษัทฯ หรือบุคคลอืนใด แต่อย่างไรก็ตาม
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บริษัทฯ จะดําเนินการให้มีการจัดเก็บและบันทึกรายการทรัพย์สินในต่างประเทศของลูกค้าภายใต้บญ
ั ชีของบริษัทฯ ในลักษณะ
Omnibus Account เพื อลูก ค้า โดยทรัพ ย์สิ น ดัง กล่ า ว บริ ษั ท ฯ จะทํา การแยกทรัพ ย์สิ น ของลูก ค้า แต่ล ะรายภายในบัญ ชี
Omnibus Account เพือลูกค้าดังกล่าว ออกจากทรัพย์สินอืนๆ ของบริษัทฯ
4.5 ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่าในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลูกค้าจะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงือนไขที
บริษัทฯ กําหนดไว้ในเอกสารคู่มือนักลงทุน (Handbook) ทีปรากฎอยู่ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ซึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวในการแก้ไขเปลียนแปลงโดยไม่จาํ เป็ นต้องได้รบั ความยินยอมจากลูกค้าก่อน ซึงการแก้ไขเปลียนแปลงดังกล่าว บริษัทฯ
อาจดําเนินการแจ้งไปยังทีอยู่ หรือ E-Mail Address ทีลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ หรือ บริษัทฯ อาจดําเนินการแจ้งให้แก่ลูกค้า
ทราบผ่านทางเว็ปไซต์ และลูกค้าตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงือนไขทีบริษัทฯ ได้แก้ไขเปลียนแปลงไว้ทกุ
ประการ
4.6 ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่า การซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจมีความล่าช้าหรือความคลาดเคลือนสําหรับการประมวล
หรือแสดงผลการเสนอซือ (Bid) หรือราคาเสนอขาย (Offer) คําเสนอซือหรือเสนอขายทีลูกค้าได้แสดงเจตนาไว้อาจไม่ได้รบั การ
จับคู่โดยระบบ หรืออาจถูกจับคู่โดยระบบในราคาทีลูกค้าได้แสดงเจตนาไว้ ลูกค้าตกลงยอมรับความเสียงข้างต้นและตกลงว่า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าจะรับผิดชอบต่อรายการซือหรือรายการขายทีเกิดขึนตามคําสังของลูกค้าทุกประการ
4.7 ลูก ค้า ตกลงยิน ยอมและแต่งตังให้บ ริษัท ฯ เป็ น ผู้เลื อกใช้บริการการแลกเปลี ยนเงิน ตราต่างประเทศ บริ ก ารการโอนเงินไป
ต่างประเทศหรือการทําสัญญาเพือป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนกับธนาคารพาณิชย์ทีได้รบั อนุญาตตามทีบริษัทฯ
เห็น สมควร โดยไม่ต ้องได้รับ การยิน ยอมจากลูก ค้า เป็ น รายครังก่ อน ลูก ค้า ตกลงที จะเป็ น ผู้รับ ผิ ด ชอบค่ า ธรรมเนีย มการ
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน การทําสัญญาเพือป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนโดยยินยอมให้บริษัทฯ
หักจากเงินทีลูกค้าได้นาํ มาวางนัน หรือในบัญชีอืนใดของลูกค้า
4.8 ลูก ค้า ตกลงว่า ในกรณี ที ลูกค้า ประสงค์ทีจะทําสัญ ญาเพือป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนด้วยตนเอง (Currency
Hedge) อันเกียวเนืองจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลูกค้าจะต้องขอความเห็นชอบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อักษร
จากบริษัทฯ ก่อนการดําเนินการดังกล่าวทุกครัง
4.9 ลูกค้าตกลงว่าเงินของลูกค้าทีอยู่ในต่างประเทศ จะถูกเก็บอยู่ในบัญชีในนามของบริษัทฯ เพือลูกค้าโดยเป็ นเงินสกุลเงินตรา
ต่างประเทศกับสถาบันการเงินในต่างประเทศหรือผูด้ แู ลรักษาทรัพย์สิน โดยการชําระหนีหรือการดําเนินการใดๆ ในบัญชีซอขาย
ื
หลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าให้กระทําโดยใช้เงินตราต่างประเทศทีบริษัทฯ กําหนด ในกรณีทีลูกค้ามีเงินตราต่างประเทศที
วางไว้กบั บริษัทฯ หลายสกุล เนืองจากการซือขายหลักทรัพย์ในหลายประเทศ หากเงินตราต่างประเทศสกุลใดไม่เพียงพอต่อการ
ชําระราคาค่าซือหลักทรัพย์ใดๆ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เป็ นผูต้ ัดสินใจเลือกประเภทสกุลเงินทีลูกค้ามีอยู่เพือชําระราคาค่าซือ
หลักทรัพย์ในต่างประเทศของลูกค้าในสกุลเงินใดๆ ตามทีบริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวหรือได้รบั การยินยอมจาก
ลูกค้าก่อน
4.10 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าลูกค้าไม่ได้รบั อนุญาตให้ส่งคําสังซือหรือขาย/เสนอซือหรือเสนอขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ประเภท Market Order ทุกประเภทและทุกช่วงเวลา และไม่ได้รบั อนุญาตใช้สิทธิทจะจองซื
ี
อหุน้ เพิมทุนทีจําหน่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิมหรือสิทธิอืนใดซึงลูกค้าจะต้องมีภาระในการชําระเงินสําหรับการใช้สิทธิดังกล่าวในขณะทีลูกค้ามีเงินสดในบัญชีซือขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศไม่เพียงพอหรือเป็ นผลให้ลูกค้ามีเงินสดไม่เพียงพอในภายหลัง นอกจากนี ลูกค้าตกลงและยอมรับว่ า
ถึงแม้ลูกค้าจะสามารถส่งคําสังหรือใช้สิทธิดังกล่าวโดยฝ่ าฝื นข้อกําหนดข้างต้นผ่านระบบซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทาง
อินเทอร์เน็ตได้ ก็ไม่เป็ นเหตุทลูี กค้าจะถือได้ว่าบริษัทฯ ได้ยินยอมตกลงให้ลูกค้าสามารถส่งคําสังหรือใช้สิทธิดงั กล่าวได้ ซึงหาก
บริษัทฯ ได้ตรวจพบการฝ่ าฝื นข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะดําเนินการใดๆ โดยไม่จาํ เป็ นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน ซึง
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดแต่เพียงการยกเลิกเพิกถอนคําสังใดๆ ของลูกค้า การบังคับขายหลักทรัพย์ใดๆ ของลูกค้า หรือเรียกให้ลกู ค้า
นําเงินสดตามจํานวนทีบริษัทฯ กําหนดมาเพือชําระเป็ นค่าซือ ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายอืนใด เป็ นต้น โดยบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิด
ใดๆ ตามกฎหมายหรือต้องรับผิดชอบต่อความสูญหาย เสียหาย หรือผลการขาดทุนใดๆ ต่อลูกค้าไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม
ในกรณีทีลูกค้ามีเงินไม่พอทีจะทํารายการซือขายภายในวันทีกําหนด ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ทําการบังคับขาย
หลักทรัพย์ทีลูกค้าสังซือหรือหลักทรัพย์อืนใด โดยบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อผลขาดทุนอันเกิดจากการขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ทังนี หากลูกค้าไม่มีหลักทรัพย์คงเหลืออยู่ในบัญชีหรือมีไม่เพียงพอ ลูกค้าต้องดําเนินการโอนเงินไปต่างประเทศเพือชําระค่าซือ
ส่วนทีขาดอยู่ รวมทังต้องชําระค่าปรับล่าช้า ค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ให้บริษัทฯ ทันทีทีได้รบั แจ้ง
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4.11 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิ ดเผย หรือ รายงานข้อมูลของลูกค้าทีเกียวข้องกับบัญชีซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อสํานักงาน
ก.ล.ต.และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอืนทีเกียวข้องไม่ว่าในหรือต่างประเทศ ทังนี ตามทีกฎหมายหรือ
กฎระเบียบทีเกียวข้องกําหนด ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดแต่เพียงรายการซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผลกําไรและขาดทุน การนํา
เงินเข้าและออก เป็ นต้น
4.12 ลูกค้าไม่ได้รบั อนุญาตให้ทาํ การโอนหรือรับโอนเงินหรือหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศและบัญชีอืนของ
ลูกค้าทีเปิ ดไว้ในต่างประเทศ เว้นแต่การโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังบัญชีหลักทรัพย์อืนและ/
หรือบัญชีหลักทรัพย์ประเภท Private Fund ของลูกค้าทีได้เปิ ดไว้และ/หรือบริหารจัดการโดยบริษัทฯ หรือโดยบริษัทหลักทรัพย์
อืนในประเทศไทย หรือเป็ นการรับโอนหลักทรัพย์ห รือเงิน เข้าบัญ ชีซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทังนี ตามกฎเกณฑ์ห รื อ
ระเบียบทีเกียวข้องกําหนดและได้รบั อนุญาตจากบริษัทฯ แล้ว
4.13 ลูกค้าขอรับรองว่าลูกค้ามีความประสงค์หลักทีจะทําการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเท่านัน มิได้มีวตั ถุประสงค์อืนแอบแฝง
เช่น การเก็งกําไรค่าเงินหรือจากอัตราแลกเปลียนและเป็ นความประสงค์ของตัวลูกค้าเองทังหมด ลูกค้ามิได้กระทําในนามของ
ตนเองเพือบุคคลอืนแต่อย่างใด
4.14 บริษัทฯ จะเก็บเงินลงทุนทีลูกค้าโอนให้แก่บริษัทฯ เงินค่าขาย เงินปั นผล ดอกเบีย หรือเงินได้อืนใด อันเกิดจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศไว้ในบัญชีของบริษัทฯ เพือลูกค้าในต่างประเทศ ซึงบัญชีดงั กล่าวหากไม่มีการเคลือนไหวติดต่อกันเกิน
กว่าระยะเวลาทีบริษัทฯ เห็นสมควร ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ โอนเงินของลูกค้าตามจํานวนทีบริษัทฯ เห็นสมควรกลับ
เข้ามาในประเทศไทย โดยลูกค้าตกลงเป็ นผูร้ บั ภาระค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือภาระทางภาษีทีอาจเกิดขึนทุกประการ
ข้อตกลงอืนๆ
5.1 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า เงินได้ต่างๆ ทีเกิดจากการซือขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศอาจถูกหัก ณ ทีจ่ายตามกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ทีเกียวข้องในแต่ละประเภท ซึงลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าอาจไม่ได้รบั ประโยชน์ฯ จากอนุสัญญาระหว่างประเทศกับ
ประเทศอืนเพือการเว้นการเก็บภาษีซอ้ นและการป้องกันการเลียงการรัษฎากรในส่วนทีเกียวกับภาษี เก็บจากเงินได้ และลูกค้า
อาจมีภาระทางภาษี รวมทังมีหน้าทีในการยืนรายการเกียวกับเงินได้พึงประเมินตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของ
สรรพากร ซึงในกรณีทกฎหมาย
ี
กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของกรมสรรพากรกําหนดให้บริษัทฯ ต้องดําเนินการหักภาษี ณ ทีจ่าย
ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ดําเนินการหักภาษี ณ ทีจ่ายและนําส่งต่อกรมสรรพากร
5.2 ลูกค้ามีความประสงค์ทีจะขอใช้บริการรับข้อมูล รายงาน และเอกสารอืนใด รวมถึงรายงานการลงทุนประจําเดือน (รวมกัน
เรีย กว่า “รายงาน”) ในรู ป แบบอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ผ่ า นทางจดหมายอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-mail) สํา หรับ บัญ ชีซือขายหลัก ทรัพ ย์
ต่างประเทศ โดยลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ถือว่าการลงนามในเอกสารธุรกรรมเป็ นการแสดงเจตนาเพือตกลงและยินยอมเข้า
ผูกพันตามข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการรับรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ตาม
รายละเอียดทีกําหนดไว้ในเอกสารธุรกรรมทีลูกค้าได้เคยแสดงเจตนาไว้และตามทีปรากฎในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ทุกประการ
5.3 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า
(1) ลูกค้าจะไม่มีนิติสมั พันธ์โดยตรงกับสถาบันการเงินในต่างประเทศทีเป็ นคู่สญ
ั ญากับบริษัทฯ แต่อย่างใด และการซือขาย
หลักทรัพย์ หรือธุรกรรมใดๆ ภายใต้บญ
ั ชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ต่างประเทศจะดําเนินการผ่านทางบริษัทฯ เท่านัน
(2) ลูกค้าจะไม่สามารถติดต่อสือสารใดๆ ทังทางตรงและทางอ้อมกับสถาบันการเงินต่างประเทศในนามของบริษัทฯ ใน
ฐานะตัวแทนของลูกค้าได้ และ
(3) ลูกค้าจะต้องไม่ใช้ระบบซือขายทีให้บริการโดยบริษัทฯ หรือกระทําการใดๆ อันเป็ นผลให้สถาบันการเงินต่างประเทศ
จะต้องมีหน้าทีและความรับผิดชอบต่อบุคคลทีสาม
5.4 ลูกค้าตกลงยินยอมทีจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเพือการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามทีบริษัทฯ คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน, ก.ล.ต., สํานักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานทีมีอาํ นาจ ประกาศใช้อยู่ในขณะทําสัญญานี และ/
หรือทีจะได้มีการแก้ไขเพิมเติมต่อไปในภายหน้า
การส่งมอบและการชําระเงิน
6.1 ลูกค้าตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ให้บริษัทฯ เพือการส่งมอบหลักทรัพย์ทีขาย และลูกค้าตกลงชําระเงินแก่บริษัทฯ เพือการชําระเงิน
ค่าหลักทรัพย์ทซืี อหรือยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินจากบัญชีของบริษัทเพือลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพือตัดบัญชีอตั โนมัติกบั บริษัท
(ตามแต่กรณี) เต็มตามจํานวนทีลูกค้าจะต้องชําระเพือการชําระเงินค่าหลักทรัพย์ทีซือ หรือนําหลักทรัพย์จากบัญชีซือขาย
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6.2
(ก)

(ข)

หลักทรัพย์ของลูกค้าไปส่งมอบในกรณีทีลูกค้าสังขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว เพือให้บริษัทฯ สามารถทําการส่งมอบหลักทรัพย์และ
ชําระเงินค่าซือหลักทรัพย์ได้ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยลูกค้าตกลงรับทราบว่าการดําเนินการ
ดังกล่า วจะเป็ น ไปตามข้อกําหนดระยะเวลา และเงือนไขที บริษัท ฯ กํา หนด และบริษั ทฯ จะไม่ด าํ เนิน การชํา ระค่า ซื อขาย
หลักทรัพย์เป็ นบางส่วน (Partial Settlement)
ในกรณีทีลูกค้าไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์มาส่งมอบให้แก่บริษัทฯ เพือการส่งมอบหลักทรัพย์เมือมีการขายหลักทรัพย์ หรือไม่
สามารถชําระเงินสําหรับหลักทรัพย์ทซืี อตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนด บริษัทฯ มีสิทธิดาํ เนินการดังต่อไปนี
ในกรณีของการขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิดาํ เนินการซือหลักทรัพย์เพือการส่งมอบตามราคาทีบริษัทฯ เห็นสมควร และเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวจากบัญชีของบริษัทเพือลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพือตัดบัญชีอตั โนมัติ
กับบริษัท (ตามแต่กรณี) แล้วดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์เพือปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของลูกค้า และนําเงินทีได้รบั มานันเครดิต
เข้าในบัญชีของบริษัทเพือลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพือตัดบัญชีอตั โนมัติกบั บริษัท (ตามแต่กรณี) หรือบริษัทฯ อาจดําเนินการยืม
หลักทรัพย์ในนามของลูกค้าเพือส่งมอบและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเนืองจากการยืมหลักทรัพย์หรือการ
จัดหาหลักประกัน หรือบริษัทฯ อาจดําเนินการยืมหลักทรัพย์ใดๆ ในบัญชีซือขายหลักทรัพย์ ทังนีในการดําเนินการดังกล่าว
บริษัทฯ มีสิทธิดาํ เนินการได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งหรือบอกกล่าวให้ลกู ค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจากลูกค้า หรือ
ในกรณีของการซือหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีสิทธิยอมรับการส่งมอบหลักทรัพย์ และเรียกเก็บเงินจากบัญชีของบริษัทฯ เพือลูกค้า
หรือบัญชีธนาคารเพือตัดบัญชีอตั โนมัติกบั บริษัทฯ (ตามแต่กรณี) เต็มตามจํานวนทีลูกค้าจะต้องชําระสําหรับค่าใช้จ่ายใดๆ อัน
เนืองมาจากหลักทรัพย์ทีลูกค้าซือไว้ โดยบริษัทฯ อาจดําเนินการขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวในราคาทีบริษัทฯ เห็นสมควร และนํา
เงินทีได้รบั เครดิตเข้าในบัญชีของบริษัทฯ เพือลูกค้า หรือบัญชีธนาคารเพือตัดบัญชีอตั โนมัติกับบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) ทังนีใน
การดําเนินการดังกล่าวบริษัทฯ มีสิทธิดาํ เนินการได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งหรือบอกกล่าวให้ลกู ค้าทราบ หรือขอรับความยินยอมจาก
ลูกค้า
ในกรณีดงั กล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็ นกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ จะเรียกเก็บจากบัญชีของบริษัทเพือลูกค้าหรือบัญชีธนาคารเพือตัด
บัญชีอตั โนมัติกบั บริษัทฯ (ตามแต่กรณี) และสําหรับจํานวนเงินทีลูกค้ายังค้างชําระอยู่นนจะถื
ั
อว่าเป็ นหนีทีถึงกําหนดชําระแล้ว
ในวันนัน ซึงลูกค้าต้องชําระค่าปรับตามอัตราทีตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด และดอกเบียแก่บริษัทฯ ตามอัตราดอกเบียทีบริษัทฯ ได้
กําหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป โดยบริษัทฯ จะคํานวณดอกเบียไปจนกว่าบริษัทฯ จะได้รบั ชําระหนีครบถ้วนแล้ว
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รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลความเสียงเกียวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ1
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสียง ลูกค้าอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนได้ ดังนัน ก่อนการตัดสินใจลงทุน
ลูกค้าควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในรายงานการฉบับนีอย่างรอบคอบ ซึงรายงานฉบับนีแสดงถึงความเสียงทีสําคัญซึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนีมิได้แสดงถึงความเสียงทังหมดทีเกียวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่
แสดงถึงปัจจัยหรือความเสียงทีสําคัญบางประการทีเกียวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนัน จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสียงอืนที
ไม่อาจทราบได้ในขณะนีหรือเป็ นความเสียงทีพิจารณาในขณะนีว่าไม่เป็ นสาระสําคัญ ซึงอาจกลายเป็ นปั จจัยหรือความเสียงทีมีความสําคัญใน
อนาคตได้
รายงานฉบับนีมิใช่เอกสารทีให้คาํ แนะนําในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี โดยลูกค้าควรปรึกษาทีปรึกษาในด้านต่างๆ ทีเกียวกับ
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนัน ลูกค้าไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเว้นแต่ลูกค้าได้มีความเข้าใจถึงความเสียงทีเกียวข้อง
กับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวนันเหมาะสมกับตน
 ความเสียงทัวไปในการลงทุนในหลักทรัพย์ ลูกค้าในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสียงทีจะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทังหมดหรือ
บางส่วนได้ ทังนี อาจมีเหตุการณ์ทคาดไม่
ี
ถึง ซึงรวมถึงการดําเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทัง
ภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ทีเป็ นเหตุสุดวิสยั อืนๆ และเหตุการณ์ทีไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม จราจล
ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็ นต้น ซึงเหตุการณ์ดงั กล่าวอาจทําให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและ
ราคาของหลักทรัพย์ได้
 ความเสียงทีเกียวข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา หลักทรัพย์ต่างประเทศทีลูกค้าจะเข้าลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ททํี า
การซือขายหรือจดทะเบียนอยู่ในประเทศทีอาจมีสภาวะทางการเมืองเศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบทีแตกต่างจากของประเทศไทย
อย่างมีนยั สําคัญ นอกจากนี ตลาดหลักทรัพย์ทีหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซือขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ดลุ ยพินิจระงับการซือ
ขายหลักทรัพย์เป็ นครังคราว ดังนัน การเปลียนแปลง หรือความผันผวน หรือภาวะตกตําหรือการเกิดขึนของเหตุการณ์ดงั กล่าวอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อปริมาณการซือขายและราคาของหลักทรัพย์ได้นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นซึงเป็ นปัจจัยภายในแล้ว ปริมาณ
การซือขายและราคาของหลักทรัพย์อาจได้รบั ผลกระทบจากปั จจัยอืนซึงอาจเป็ นปั จจัยทีเกียวข้องกับหลักทรัพย์เอง หรืออาจเกิดจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและ/หรือทางการเงินของโลกหรือของภูมิภาค เป็ นต้น ซึงการเปลียนแปลงของ
ปัจจัยเหล่านีอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซือขายและราคาของหลักทรัพย์ได้
 ความเสียงทีเกียวกับระบบการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเกียวข้องกับการส่งคําสัง
ซือขาย การส่งมอบ และการชําระราคาในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึงกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที
มีการทําธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกัน ซึงลูกค้าอาจไม่ได้รบั ความคุม้ ครองในบางประการเหมือนการทําธุรกรรมโดยลูกค้าของประเทศ
ดังกล่าว
โดยทีระบบการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ดงั กล่าวอาจมีการพัฒนาทีด้อยกว่าหรือมีมาตรฐานทีตํากว่า และใน
บางกรณีอาจมีความน่าเชือถือน้อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องกับการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจสูงกว่า
ค่าธรรมเนียมทีต้องชํา ระในประเทศไทยหรื อสูงกว่าทีลูกค้าได้คาดหมายไว้ นอกจากนี เนืองจากระบบการชําระราคาและส่ ง มอบ
หลักทรัพย์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศมิได้
เชือมโยงกันหรือมีการประสานงานกันอย่างเป็ นระบบ จึงอาจส่งผลให้กระบวนการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจใช้เวลานานกว่า
ทีคาดหมายไว้ ซึงปั จจัยดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดความเสียงในการลงทุนทีเพิมมากขึน ซึงรวมถึงความเสียงต่อการทุจริต การไม่
สามารถส่งมอบหลักทรัพย์หรือความสับสนในเงือนไขและกระบวนการในชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ตลาดจนการชําระคืนเงินทุน
และปั จจัยอืนๆ ทีอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าช้า และเพิมค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและค่าใช้จ่ายทาง
กฎหมาย
 ความเสียงทีเกียวกับกฎหมายหรือระเบียบทีใช้บังคับ เนืองจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็ นการลงทุนในหลักทรัพย์ของ
บริษัททีมีถนที
ิ อยู่หรือมีสาํ นักงาน ทรัพย์สิน บุคลากร และผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศ ซึงอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบทีแตกต่างกัน
การลงทุนในประเทศต่างๆ หรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจํากัดหรือถูกควบคุมในระดับทีแตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบทีใช้บงั คับในแต่ละประเทศนัน ซึงข้อจํากัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึง การต้องได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือ
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หลักทรัพย์ หมายถึง หลักทรัพย์ทกุ ประเภทและตราสารทางการเงินอืนใดทีหน่วยงานราชการไทยทีเกียวข้องอนุญาตให้มีการซือหรือขายได้
ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 62/77











จากบุคคลอืนใดก่อนการลงทุน ข้อจํากัดการลงทุนของผูล้ งทุนต่างชาติในธุรกิจบางประเภทการขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพือนํา
เงินได้จากการลงทุนหรือเงินทุนหรือเงินทีผูล้ งทุนต่างชาติได้รบั จากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศออกนอกประเทศดังกล่าว หรือการ
จัดเก็บภาษีทีเกียวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของผูล้ งทุนต่างชาติ นอกจากนี กฎหมายและระเบียบในประเทศเหล่านันอาจมีความ
ไม่ชดั เจน และอาจขึนอยู่กบั การตีความของเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในประเทศดังกล่าว ซึงอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านันในทาง
ทีไม่เป็ นคุณต่อผูล้ งทุน อีกทังประเทศต่างๆ ดังกล่าวอาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็ นครังคราว ซึงทําให้เกิดความไม่แน่นอน
ในเรืองของขอบเขตและเนือหาของกฎหมายหรือระเบียบทีออกมาใหม่ ซึงปัจจัยเหล่านีอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการลงทุน
นอกเหนือจากข้อจํากัดและการควบคุมตามที ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุม้ ครองสิทธิของผูล้ งทุนในฐานะผูถ้ ือ
หลักทรัพย์ไว้อย่างจํากัดหรือน้อยมาก ซึงรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดําเนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามคําพิพากษา นอกจากนี
ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไป ซึงอาจทําให้ลูกค้าประสบปั ญหาในการ
ดําเนินการฟ้องร้องในชันศาลในประเทศนันๆ อีกทัง ในกรณีทีลูกค้าได้รบั คําพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึง แต่ลูกค้าอาจต้อง
ดําเนินการให้มีการบังคับตามคําพิพากษาดังกล่าวในประเทศทีลูกค้าได้ทาํ การลงทุนก็มิได้มีหลักประกันใดๆ ว่า ศาลของประเทศนันๆ
จะดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาทีได้รบั
ความเสียงเกียวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ทรัพย์สินของลูกค้าทีได้รบั หรือฝากไว้ หรืออยู่ภายใต้การเก็บรักษาของผู้
ประกอบธุรกิจต่างประเทศ หรือผูร้ บั ฝากทรัพย์สินต่างประเทศ จะอยู่ภายใต้การคุม้ ครอง และการจัดการตามกระบวนการล้มละลายที
บัญญัติตามกฎหมายต่างประเทศรวมถึงหลักเกณฑ์อืนทีเกียวข้องทีออกโดยหน่วยงานกํากับดูแลของต่างประเทศนัน ซึงอาจแตกต่าง
จากทีกําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
พระราชบัญญัติสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ.
พระราชบัญญัติลม้ ละลาย พ.ศ.
และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อืนทีเกียวข้องของประเทศไทย ดังนัน หากเกิดกรณีทมีี เหตุการณ์ใด
ที ส่งผลกระทบต่ อการคุ้มครองทรัพย์สิน ของลูก ค้า หรือในกรณี ที ลูก ค้าต้องการจะเรี ยกร้องทรัพย์สิน ของลูก ค้า ทีเก็บหรือรักษาใน
ต่างประเทศคืนหรือโอนไปยังบุคคลอืน หรือกรณีทีผูป้ ระกอบธุรกิจต่างประเทศหรือผูร้ บั ฝากทรัพย์สินต่างประเทศนันประสบปั ญหาทาง
การเงินจนถึงขันล้มละลาย ลูกค้าอาจมีความเสียงในเรืองขันตอน ระยะเวลา และต้นทุนในการดําเนินการ หรืออาจได้รบั คืนไม่ครบถ้วน
ตามประเภท จํานวน หรือมูลค่าของทรัพย์สินทีลูกค้าได้รบั หรือฝากไว้ในต่างประเทศนัน ลูกค้าจึงควรทําความเข้าใจในหลักเกณฑ์ที
กําหนด และอาจขอให้ผปู้ ระกอบธุรกิจอธิบายหรือให้ขอ้ มูลเพิมเติมเกียวกับกระบวนการในการจัดการและความเสียงในเรืองดังกล่าว
เพิมเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน
ความเสียงทีเกียวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์ แม้ว่าลูกค้าจะลงทุนในหลักทรัพย์ทีได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่
ตลาดหลักทรัพย์ในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่อง นอกจากนี สภาพคล่องของหลักทรัพย์อาจขึนอยู่กับปั จจัยอืน
เช่น ลักษณะของหลักทรัพย์ รวมทังปัจจัยภายใน และ/หรือปั จจัยภายนอกของประเทศทีตลาดหลักทรัพย์นันตังอยู่ ดังนัน สภาพคล่องที
มีอยู่นอ้ ยอาจลดความสามารถของลูกค้าในการซือหรือขายหลักทรัพย์นนั หรืออาจทําให้การซือหรือขายหลักทรัพย์ในราคาทีต้องการ
หรือทีน่าพอใจ หรือในจํานวนทีลูกค้าต้องการเป็ นไปได้ยาก
ความเสียงทีเกียวกับ อัต ราแลกเปลียน เนื องจากการลงทุนในหลัก ทรัพย์ต่างประเทศมีการชํา ระเงินเป็ น เงินตราต่างประเทศ
ผลตอบแทนทีได้รบั จากการลงทุนอาจได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญจากความเสียงทีเกิดจากอัตราแลกเปลียน โดยลูกค้าอาจมีความ
เสียงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลียนแปลงมูลค่าเมือเทียบกับมูลค่าของเงินบาท ซึงเหตุการณ์ดงั กล่าวอาจเกิด
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึง หรืออาจเกิดขึนอย่างถาวร นอกจากนี หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใดๆ ทีลูกค้าได้ลงทุน
ไป ลูกค้าอาจได้รบั ความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว
ความเสียงทีเกียวกับความน่าเชือถือของคู่สญ
ั ญา ลูกค้าอาจมีความเสียงทีเกียวข้องกับความน่าเชือถือของคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง ซึง
รวมถึงผูอ้ อกหลักทรัพย์ต่างประเทศทีลูกค้าได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่าจะเป็ นการลงทุนในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม) โดยลูกค้าอาจมีความ
เสียงทีอาจสูญเงินทีลงทุนไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน ในกรณีทีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงหรือผูอ้ อกหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็ น
บุคคลล้มละลาย หรือมีหนีสินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถหรือไม่พร้อมทีจะชําระหนีหรือปฏิบตั ิตามหน้าทีของตน รวมถึงหน้าทีในการชําระ
เงินคืนทุนหรือหน้าทีในการไถ่ถอนหลักทรัพย์ทีลูกค้าได้ลงทุนไว้
ความเสียงทีเกียวกับการลงทุนของลูกค้าเอง การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์เป็ นการตัดสินใจของลูกค้าเอง บริษัทฯ มิได้
ดําเนินการในฐานะเป็ นทีปรึกษาหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ของลูกค้าในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าได้ยืนยันต่อ
บริษัทว่า ลูกค้าได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทังหมดทีเกียวกับสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการ
ของผูอ้ อกหลักทรัพย์ ทีลูกค้าจะทําการลงทุน ตลอดจนปัจจัยอืนๆ ทีเกียวข้องกับการลงทุน เช่น สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย
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และระเบียบต่างๆ ของประเทศทีเกียวข้องเป็ นอย่างดีแล้ว ดังนัน ลูกค้าจึงต้องรับเอาความเสียงทังปวงจากการลงทุนเอง และบริษัทฯ ไม่
มีหน้าทีในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ลกู ค้า อีกทังไม่มีความรับผิดชอบและไม่ตอ้ งรับผิดใดๆ ในความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย
ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเกิดขึนจากการลงทุนดังกล่าว
ความเสียงอืนๆ ในการซือขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในการซือขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อาจมีความเสียงเกียวกับการหยุด
ทํางานโดยระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ผลดังกล่าวอาจทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถทําตามคําสังของลูกค้าได้
เป็ นบางส่วนหรือทังหมด

รายงานฉบับ นี มิได้ก ล่า วถึงความเสี ยงทุก รายการ หรื อประเด็ น สํา คัญ อืนนอกเหนื อ จากความเสี ยงจากการลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์
ต่างประเทศ ในการพิจารณาความเสียง ลูกค้าควรเข้าทําธุรกรรมต่อเมือมีความเข้าใจเกียวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผลผูกพัน
ทางกฎหมายอันเกิดจากการลงทุน และระดับความเสียงทีอาจได้รบั การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจเป็ นการลงทุนทีไม่เหมาะสมกับผู้
ลงทุน บางกลุ่ม ลูก ค้า ควรพิจารณาอย่างระมัดระวังว่าเป็ น การลงทุน ทีเหมาะสมกับตนหรือไม่ โดยพิ จารณาจากประสบการณ์การลงทุน
วัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะการเงิน และสถานการณ์อนๆ
ื ทีอาจเกียวข้อง
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-ข้ อกําหนดเพิมเติมฉบับนีจะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมือลูกค้ าและบริษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนีเท่านันข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทจะออกและเสนอขายโดยบริ
ี
ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
1. ข้อความเบืองต้น
1.1 ข้อกําหนดเพิมเติมนีทําขึนเพือกําหนดเงือนไข สิทธิ หน้าที ข้อรับรอง ข้อปฏิบตั ิต่างๆ ทีเป็ นการเฉพาะทีเกียวกับการให้บริการ
การลงทุนในหลักทรัพย์ทีจะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
1.2 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทจะออกและเสนอขายโดยบริ
ี
ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศ
ไทย) จํากัด ฉบับนี จะใช้บังคับระหว่างบริษทั ฯ และลูกค้าทันที เมือ (ก) ลูกค้าแสดงความประสงค์ทจะซื
ี อหลักทรัพย์
ทีจะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ มายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าที
ของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯตอบรับการให้บริการแก่ลกู ค้า ไม่ว่าจะในรูปแบบทีเป็ นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม
โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามเงือนไขในข้อกําหนด และเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน และ
เอกสารธุรกรรมต่างๆ ทีเกียวข้อง
ทังนี บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา
ธุรกรรมหรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฏหมาย หรือด้วยเหตุอืนใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษัทฯ
โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของ
บริษัทฯ เว้นแต่กรณีทเกิ
ี ดขึนโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทน
ของบริษัทฯ โดยบริษทั ฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าทีความเสียหายทีเกิดขึนจริง
1.3 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทีจะออกและเสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด นี
ซึงต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทจะออกและเสนอขายโดยบริ
ี
ษัทฯ” รวมถึง
เอกสารอืนใดทีเกียวข้อง เป็ นส่วนหนึงของเอกสารธุรกรรม ตามทีได้นิยามไว้ในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้าน
การเงินทีลูกค้าได้ตกลงทํากับบริษัทฯ (“ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน”)
2. คําจํากัดความ
2.1 เว้น แต่จะได้มีก ารนิย ามไว้เป็ น การเฉพาะในข้อกํา หนดและเงือนไขเกี ยวกับ การให้บ ริก ารด้า นการเงิน คํา ดังต่อไปนีให้มี
ความหมายตามทีได้นิยามไว้ดงั ต่อไปนี
(ก) “ซือ” ให้หมายความรวมถึง การจองซือหลักทรัพย์ดว้ ย
(ข) “หลักทรัพย์” หมายถึง หุน้ กู้ หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ หรือหลักทรัพย์อนใดที
ื
จะออกและเสนอขายโดย
บริษัทฯ
(ค) “วันทีทําการตกลงซือขายหลักทรัพย์” หมายถึง วันทีลูกค้าตกลงรายละเอียดเกียวกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตาม
ข้อ 3.2
3. ข้อตกลง
3.1 ลูกค้าและบริษัทฯ จะทําการตกลงเกียวกับรายละเอียดของหลักทรัพย์ (เช่น ชนิด ประเภท จํานวน และราคาของหลักทรัพย์) แต่
ละครังก่อนทีจะจองซือหรือซือหลักทรัพย์กบั บริษัทฯ โดยอาจตกลงด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษร
3.2 ภายหลังจากทีลูกค้าได้ตกลงเกียวกับรายละเอียดของหลักทรัพย์กับบริษัทฯ (“วันทีทําการตกลงซือขายหลักทรัพย์”) ไม่ว่า
โดยทางวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษร ลูกค้าตกลงทีจะไม่ยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลียนแปลงคําสังของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ
และตกลงผูกพันตามคําสังของลูกค้าทุกประการ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากบริษัทฯ โดยลูกค้าตกลงทีจะลงนามและนําส่ง
ใบจองซือหลักทรัพย์และชําระเงินค่าจองซือหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ตามจํานวนหลักทรัพย์ทีลูกค้าได้รบั การจัดสรรเต็มจํานวน
ตามวิธี ก ารและระยะเวลาที กําหนดไว้ในใบจองซือหลัก ทรัพย์หรื อหนังสือชี ชวนสํา หรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
(ตามแต่กรณี)
3.3 ลูกค้าตกลงว่า ใบยืนยันการซือขายหลักทรัพย์ซึงออกในวันทําการถัดจากวันทีทําการตกลงซือขายหลักทรัพย์โดยบริษัทฯ ให้ถือ
ว่าเป็ นหลักฐานทีเชือถือได้ถึงการตกลงซือขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ทังนี ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธหรือ
ยกเลิกการจองซือของผูจ้ องซือหลักทรัพย์รายใดๆ ทีดําเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อกําหนดและเงือนไขในการจองซือหลักทรัพย์ที
กําหนดไว้โดยบริษัทฯ (ซึงรวมถึง ข้อกําหนดและเงือนไขทีระบุไว้ในใบจองซือหลักทรัพย์และหนังสือชีชวนสําหรับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์)
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3.4

ลูกค้าตกลงและยินยอมว่า บริษัทฯ มีสิทธิหกั กลบลบหนี ยึดถือ โอน หรือใช้ประโยชน์จากเงิน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืนทีฝาก
ไว้หรือยึดถือไว้โดยบริษัทฯ เพือลูกค้า ไม่ว่าจะเกียวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขเกียวกับการ
ให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทีจะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ ฉบับนี หรือ
ข้อกําหนดอืนใด (ถ้ามี) เพือการปฏิบตั ิตามภาระหน้าทีและความผูกพันหรือความรับผิดทีลูกค้ามีต่อบริษัทฯ ภายใต้ขอ้ กําหนด
และเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทีจะออกและเสนอขาย
โดยบริษัทฯ ฉบับนีหรือทีเกิดขึนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึงรวมถึง การหัก ณ ทีจ่ายบนผลตอบแทนทีลูกค้าจะ
ได้รบั หรือได้รบั การลงทุนในหลักทรัพย์ ไม่ว่าในรู ปแบบของดอกเบีย ผลประโยชน์ทีได้รบั จากการโอนหลักทรัพย์ และ/หรือ
ผลประโยชน์ทีได้รบั จากการลงทุนในหลักทรัพย์ คือ เงินคืนทีเป็ นผลกําไรเมือครบอายุหลักทรัพย์ ทังนี บริษัทฯ สามารถยึดถือ
เป็ นหลักประกันอยู่ภายใต้บงั คับซึงสิทธิยึดหน่วงโดยทัวไปเพือประโยชน์ของบริษัทฯ จนกว่าจะมีการชําระหนีทีคงค้างแก่บริษัทฯ
ครบถ้วนตามจํานวน ซึงเงิน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืนของลูกค้าทีบริษั ทฯ ยึดถือไว้ ไม่ว่าจะเป็ นการยึดถือเพือการดูแ ล
ทรัพย์สินหรือเพือการอืนใด
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-ข้ อกําหนดเพิมเติมฉบับนีจะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมือลูกค้ าและบริษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนีเท่านันข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
1.

ข้อความเบืองต้น
1.1 ข้อกําหนดเพิมเติมนีทําขึนเพือกําหนดเงือนไข สิทธิ หน้าที ข้อรับรอง ข้อปฏิบตั ิต่างๆ ทีเป็ นการเฉพาะทีเกียวกับการให้บริการ
เป็ นตัวแทนซือขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
1.2 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนี จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ
และลูกค้าทันที เมือ (ก) ลูกค้ามีคําสังซือขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมมายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์
อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้า ไม่วา่ จะในรูปแบบ
ทีเป็ นลายลักษณ์อัก ษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ ายอมรั บและตกลงผูกพันตามเงือนไขในข้ อกําหนด และเงือนไข
เกียวกับการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ทีเกียวข้อง
ทังนี บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา
ธุรกรรมหรือการให้บริการของบริษัทฯ อาจขัดหรือแย้งต่อกฏหมาย หรือด้วยเหตุอืนใดแล้วแต่ดุลพินิจของบริษทั ฯ
โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการของ
บริษัทฯ เว้นแต่กรณีทเกิ
ี ดขึนโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทน
ของบริษัทฯ โดยบริษทั ฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าทีความเสียหายทีเกิดขึนจริง
1.3 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังแทนซือขายหน่วยลงทุนในกองทุน รวมนี ซึงต่อไปจะเรียกว่า “ข้ อกําหนดเพิมเติม
เกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม” รวมถึงเอกสารอืนใดทีเกียวข้อง เป็ นส่วนหนึงของเอกสาร
ธุ ร กรรม ตามที ได้นิ ย ามไว้ใ นข้อ กํา หนดและเงื อนไขเกี ยวกับ การให้บ ริ ก ารด้า นการเงิ น ที ลูก ค้า ได้ต กลงทํา กับ บริ ษั ท ฯ
(“ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน”)
2. คําจํากัดความ
2.1 เว้น แต่จะได้มีก ารนิย ามไว้เป็ น การเฉพาะในข้อกํา หนดและเงือนไขเกี ยวกับ การให้บ ริก ารด้า นการเงิน คํา ดังต่อไปนีให้มี
ความหมายตามทีได้นิยามไว้ดงั ต่อไปนี
(ก) “หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
(ข) “บริษัทจัดการ” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
(ค) “เอกสารกองทุนรวม” หมายถึง เอกสารกองทุนรวมตามข้อ 3.1
3. การซือขายหน่วยลงทุน
3.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ก่อนทีลูกค้าจะส่งคําสังซือ ขายคืน และ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ลูกค้าได้รบั ทราบ อ่านและ
เข้าใจคู่มือผูล้ งทุน หนังสือชีชวนเสนอโครงการจัดการกองทุนรวม หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ข้อมูลภาษีหรือเงือนไข ภาระ
และประโยชน์ทางภาษี ทีเกียวข้อง และ/หรือเอกสารอืนใดทีเกียวกับหรือใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการทีเกียวข้อง
ได้จัดทําขึน รวมถึงรายละเอียดในใบคําสังซือ ขายคืน และ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุน (ต่อไปนีจะรวมเรียกว่า “เอกสารกองทุน
รวม”) เป็ นอย่างดีแล้ว และยอมรับว่าการเพิม/ลดทรัพย์สินของกองทุนรวม การคืนผลประโยนชน์ของกองทุนรวม การส่งมอบ
ทรัพย์สินของกองทุนรวมและการจัดทํา และจัดส่งรายงานต่างๆ ซึงเกียวข้องกับหน่วยลงทุน รวมทังกรณีอืนๆ จะต้องอยู่ภายใต้
ข้อกําหนดและเงือนไขของเอกสารกองทุนรวมด้วยลูกค้าได้รบั ทราบและเข้าใจคําเตือนและการเปิ ดเผยในเรืองต่างๆ เช่น ความ
เสียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสียงในการลงทุนของกองทุนรวม หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็ นต้น และตกลง
ยินยอมผูกพันตนและปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงือนไขของเอกสารกองทุนรวมดังกล่าวทุกประการ
3.2 หลักเกณฑ์และเงือนไขในการซือ ขายคืน และ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในเอกสารกองทุนรวม
และ/หรือหนังสือชีชวนของกองทุนรวมนันๆ หากลูกค้าไม่สามารถดําเนินการตามเงือนไขหรือหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในเอกสาร
กองทุนรวม และ/หรือหนังสือชีชวนของกองทุนรวม บริษัทฯ สามารถยกเลิกการทําธุรกรรมดังกล่าวได้ทนั ที
3.3 ในการทีบริษัทฯ ซือ ขายคืน และ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนตามคําสังของลูกค้า ลูกค้าไม่มีสิทธิยกเลิกคําสังซือ ขายคืน และ/หรือ
สับเปลียนหน่วยลงทุน เว้นแต่ลกู ค้าจะได้รบั ความยินยอมจากบริษัทฯ
3.4 ลูกค้าตกลงชําระค่าซือหน่วยลงทุนรวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษีมลู ค่าเพิม ภาษีอากรอืนใด ตลอดจนค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องตามเงือนไข
และวิธีการทีบริษัทฯ กําหนด
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3.5 ลูกค้ามีหน้าทีตรวจสอบธุรกรรมการซือ ขายคืน และ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ หากลูกค้าเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้อง
ลูกค้าต้องโต้แย้งเป็ นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ภายในเวลาทีกําหนด หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านรายการธุรกรรม
ดังกล่าวภายในเวลาทีกําหนด บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้ารับรองรายการธุรกรรมดังกล่าวเป็ นรายการทีถูกต้องทุกประการ
3.6 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การซือ ขายคืน และ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการหนึงๆ อาจ
ไม่สามารถดําเนินการได้ในกรณีทีลูกค้าและ/หรือผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องกับลูกค้าจะได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกินกว่าหนึงใน
สามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนรวม และ/หรือเกินกว่าสัดส่วนการลงทุนของคนต่างด้าวตามที
กฎหมายที เกี ยวข้อ งกํา หนด หรื อ เกิ น กว่ า หลั ก เกณฑ์ต ามที กฎหมาย และ/หรื อ ประกาศของ ก.ล.ต.,สํา นั ก งานก.ล.ต.
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน, ตลาดหลักทรัพย์ หรือ กระทรวงพาณิชย์กาํ หนด
4. ข้อตกลงเพิมเติมกรณีการซือขายหน่วยลงทุนภายใต้บัญชีซือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชือ (Omnibus Account)
4.1 ลูก ค้า รับ ทราบและตกลงว่า สิ ท ธิ ข องผู้ถือหน่ ว ยลงทุน ภายใต้บัญ ชีซือขายหน่ ว ยลงทุน แบบไม่ เปิ ด เผย ชือผู้ถื อหน่ว ยลงทุ น
(Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกต่างจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัวไป เช่น การรับเอกสารกองทุนรวมต่างๆ อาจช้ากว่าการซือขาย
หน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการโดยตรง เนืองจากบริษัทฯ จะดําเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้าเมือบริษัทฯ ได้รบั เอกสารกองทุนรวม
ดังกล่าวจากบริษัทจัดการ
4.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในการทําหน้าทีเป็ นตัวแทนในการซือขายหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตัง
ตัวแทนซือขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ฉบับนี บริษัทฯ มีสิทธิได้รบั ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าตอบแทนในการทําหน้าที
เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการด้วย
4.3 ในกรณีทีลูกค้าผิดนัดไม่ชาํ ระหนีใดๆ ทีมีต่อบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิบงั คับขายหน่วยลงทุนหรือทรัพย์สินอืนใด
ทีอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ เพือนําเงินค่าขายมาชําระหนี หรือหักเงินคงเหลือในบัญชีเพือการทําธุรกรรมเพือชําระหนีต่อ
บริษัทฯ ได้
4.4 ลูก ค้า ตกลงและยิน ยอมให้บ ริษัท ฯ เปิ ด เผยข้อมูล ลูก ค้าภายใต้บัญชีซือขายหน่ วยลงทุน แบบไม่ เปิ ดเผยชือผูถ้ ื อหน่ ว ยลงทุน
(Omnibus Account) รวมทังส่งมอบเอกสารหลักฐานทีเกียวข้องกับการทํารายการให้แก่หน่วยงานทีกํากับดูแลบริษัทฯ หน่วยงาน
ภาครัฐทีเกียวข้องและบริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามทีกฎหมายกําหนดหรือเมือมีการร้องขอ
5. การแต่งตังและการมอบอํานาจ
5.1 ลูกค้าตกลงแต่งตังและมอบอํานาจให้บริษัทฯ เป็ นตัวแทนและผูร้ บั มอบอํานาจของลูกค้าในการซือขายหน่วยลงทุนโดยให้บริษัทฯ
มีอาํ นาจดําเนินการต่างๆ แทนลูกค้าดังต่อไปนี
(1)
เปิ ดบัญชี ซือ ขายคืน และ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
(2)
กระทําการแก้ไขเปลียนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของลูกค้า
(3)
ลงนามในเอกสารใบคําสังซือ ขายคืน และ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุน และ/หรื อเอกสารอืนใดทีเกียวข้อง รวมถึง
ดําเนินการส่งคําสังซือ ขายคืน และ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ไม่ว่าจะ
อยู่ในรูปแบบของเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอืนใดทีบริษัทจัดการกําหนด
(4)
ดําเนินการเพือชําระค่าซือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
(5)
ดําเนินการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ใดๆ ทีได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนเพือเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารทีลูกค้าได้แจ้งไว้กบั บริษัทฯ หรือตามทีลูกค้าได้แจ้งเปลียนแปลง
(6)
รับทราบข้อมูลทีเกียวกับการซือ ขายคืน และ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อมูลเกียวกับการถือครองหน่วย
ลงทุนของลูกค้าและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กบั ลูกค้าทราบต่อไป
(7)
ลงนามในเอกสารแจ้งสรุ ปมติผูถ้ ือหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารรายงานต่างๆทีเกียวข้องกับกองทุนรวมภายใต้การ
บริหารจัดการของบริษัทจัดการ
(8)
ติดต่อประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ทีเกียวข้องกับลูกค้า ลงนามรับรองความถูกต้องของสําเนาเอกสารใดๆ ของ
ลูกค้ารวมถึงกระทําการใดๆ อันจําเป็ นเพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์แห่งข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือ
ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนี หรือเพือให้การดําเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็ นผลสําเร็จสมบูรณ์
(9)
มีอาํ นาจในการแต่งตังและมอบอํานาจช่วงให้บคุ คลใดซึงเป็ นพนักงานของบริษัทฯ เป็ นผูร้ บั มอบอํานาจช่วง (“ตัวแทน
ช่วง”) เป็ นผูด้ าํ เนินการต่างๆ ตามทีระบุไว้ในข้อ 4 นีได้
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5.2 การใดๆ ทีบริษัทฯ และตัวแทนช่วงได้กระทําภายในกรอบอํานาจทีลูกค้าได้ให้ไว้ย่อมถือเสมือนหนึงว่าลูกค้าได้กระทําด้วยตนเอง
และลูกค้าขอรับรองและตกลงรับผิดชอบการใดๆ ทีบริษัทฯ และตัวแทนช่วงของลูกค้าได้กระทําภายในกรอบอํานาจทีได้มอบให้ไว้
ภายใต้ขอบเขตของข้อกําหนดและเงือนไขเกียวการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตังตัวแทนซือ
ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนี
5.3 ลูกค้าและบริษัทฯ ตกลงให้ถือข้อกําหนดและเงือนไขเกียวการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการแต่งตัง
ตัวแทนซือขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบับนีเป็ นหนังสือมอบอํานาจของลูกค้าให้บริษัทฯ ดําเนินการต่างๆ ตามทีระบุไว้ในข้อ 4
นีได้ โดยไม่ตอ้ งทําหนังสือมอบอํานาจอีกฉบับหนึง
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-ข้ อกําหนดเพิมเติมฉบับนีจะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมือลูกค้ าและบริษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนีเท่านันข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการซือขายตราสารหนี
1.

ข้อความเบีองต้น
1.1 ข้อกําหนดเพิมเติมนีทําขึนเพือกําหนดเงือนไข สิทธิ หน้าที ข้อรับรอง ข้อปฏิบตั ิต่างๆ ทีเป็ นการเฉพาะทีเกียวกับการให้บริการ
การซือขายตราสารหนี
1.2 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการซือขายตราสารหนีฉบับนี จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทันที เมือ (ก)
ลูกค้ามีคาํ สังซือขายหลักทรัพย์มายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเจ้าหน้าทีของ
บริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ว่าจะในรู ปแบบทีเป็ นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม
โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามตามเงือนไขในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน
และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ทีเกียวข้อง
ทังนี บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา
ธุ รกรรม หรือการให้บ ริการของบริษัทฯ อาจขั ด หรือ แย้ งต่อ กฎหมาย หรือด้วยเหตุ อืนใดแล้วแต่ ดุลพิ นิจของ
บริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ บริษัทฯ รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการ
ของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีทเกิ
ี ดขึนโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือ
ผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าทีความเสียหายทีเกิดขึนจริง
1.3 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการซือขายตราสารหนีนี ซึงต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการซือขายตราสาร
หนี” รวมถึงเอกสารอืนใดทีเกียวข้อง เป็ นส่วนหนึงของเอกสารธุรกรรม ตามทีได้นิยามไว้ในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการ
ให้บริการด้านการเงินทีลูกค้าได้ตกลงทํากับบริษัทฯ (“ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน”)

2.

คําจํากัดความ
2.1 เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้เป็ นการเฉพาะในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน คําดังต่อไปนีให้มี
ความหมายตามทีได้นิยามไว้ดงั ต่อไปนี
(ก) “ซือ” ให้หมายความรวมถึง การจองซือหลักทรัพย์ดว้ ย
(ข) “ตราสารหนี” หมายถึง ตัวเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตราสารพาณิชย์ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรกองทุนเพือการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หุน้ กู้ (หมายรวมถึง หุน้ กูแ้ ปลง
สภาพ) หุน้ กูร้ ะยะสัน ตัวเงิน (หมายรวมถึง ตัวแลกเงิน) และตราสารหนีอืนใดตามทีกฎหมายทีเกียวข้องกําหนดให้
สามารถซือขายกันได้ และให้หมายรวมถึง ตราสารหนีประเภททีได้รบั อนุญาตให้ซือขายได้ในตลาดตราสารหนี หรือ
ตราสารหนีประเภททีไม่ได้รบั อนุญาตให้ซือขายได้ในตลาดตราสารหนี หรือหมายความรวมถึงตราสารหนีทังสอง
ประเภท (แล้วแต่กรณี)
(ค) “ตลาดตราสารหนี ” หมายถึ ง ตลาดตราสารหนี (Bond Electronic Exchange : BEX) ซึงจัด ตังขึ นโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดตราสารหนีอืน ทีได้จัดตังขึนโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยบริษัททําหน้าทีเป็ น
ตัวแทนของลูกค้าในการซือขายตราสารหนี
(ง) “สมาคมตลาดตราสารหนี” หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนีไทย (Thai Bond Market Asscociation: ThaiBMA
หรือ TBMA)

3.

การแต่งตัง
3.1 ลูกค้าตกลงแต่งตังและมอบอํานาจให้บริษัทฯ เป็ นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้า รวมทังให้มี
อํานาจแต่งตังตัวแทนช่วง ในการดําเนินการใดๆ ทีเกียวกับการซือขายตราสารหนีในทุกกรณีไม่ว่าในหรือนอกตลาดตราสาร
หนี ซึงรวมถึงการซือขาย การจําหน่าย จ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบตราสารหนี หรือการดําเนิ น การ
เกียวกับหลักประกัน ตลอดจนทําการชําระเงินค่าซือตราสารหนี รับเงินค่าขายตราสารหนี ชําระและรับชําระค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกียวกับการซือขายตราสารหนี การจําหน่ายจ่ายโอน การเก็บรักษา การส่งมอบหรือรับมอบตราสารหนี
ของลูกค้า การรับและ/หรือการปฏิบตั ิตามคําสังของลูกค้าไม่ว่าด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อกั ษร และคําสังอืนใดทีเกียวข้อง
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3.2

3.3

หรือเกียวเนืองกับการซือขายตราสารหนีในบัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ใดๆ ของลูกค้าทีได้เปิ ดไว้กบั บริษัทฯ ภายในวงเงินซือขาย
และบริษัทฯ ตกลงรับทําการเป็ นตัวแทนและ/หรือนายหน้าในการดําเนินการต่างๆ ข้างต้นให้แก่ลกู ค้า ภายใต้ขอ้ กําหนดและ
เงือนไขทีระบุไว้ในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการซือขายตรา
สารหนีฉบับนี
ลูกค้าตกลงให้สัตยาบันและยอมรับทีจะผูกพันในการใดๆ ทีบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนช่วงได้กระทําไปในฐานะตัวแทน/
นายหน้าของลูกค้าตามข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการซือ
ขายตราสารหนีฉบับนี
เว้นแต่จะได้มีการตกลงระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าเป็ นอย่างอืน ลูกค้าจะต้องทําการซือขายตราสารหนีหรือดําเนินการใดๆ
เกียวกับตราสารหนีผ่านทางบัญชีเพือการทําธุรกรรมเท่านัน

4.

การดําเนินการของบริษัทฯ
4.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ อาจทํารายการเกียวกับตราสารหนีในบัญชีซือขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้ ทังในฐานะ
ตัวการหรือในฐานะตัวแทน บริษัทฯ มีสิทธิทีจะซือหรือขายตราสารหนีทีบริษัทฯ ถืออยู่ และ/หรือทีบริษัทฯ เป็ นตัวแทนและ/
หรือนายหน้าของผูอ้ นให้
ื กบั ลูกค้าได้
4.2 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีทเป็
ี นการสังซือ ขาย ตราสารหนี การชําระค่าซือหรือรับชําระค่าขายตราสารหนี ตลอดจน
การอืนใดทีเกียวข้องกับตราสารหนีดังกล่าว ลูกค้าได้มอบหมายและแต่งตังบริษัทฯ ให้เป็ นตัวแทนและผูร้ บั มอบอํานาจของ
ลูกค้าในการกระทําการทังหลายข้างต้นตามขอบอํานาจทีระบุไว้ในหนังสือมอบอํานาจ ลูกค้าได้รบั ทราบ อ่านและเข้าใจเอก
สารตราสารหนี การส่งมอบตราสารหนีและการจัดทําและจัดส่งรายงานต่างๆ ซึงเกียวข้องกับตราสารหนี รวมทังกรณีอืนๆ
จะต้องอยู่ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขของเอกสารทีเกียวข้องด้วย ลูกค้าได้รบั ทราบและเข้าใจคําเตือนและการเปิ ดเผยใน
เรืองต่า งๆ เช่น ความเสี ยงของการลงทุน ในตราสารหนี ความเสี ยงในการลงทุน ของตราสารหนี หรื อความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เป็ นต้น และตกลงยินยอมผูกพันตนและปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงือนไขของการลงทุนในตราสารหนีดังกล่าว
ทุกประการ
4.3 ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการซือขายตราสารหนีตามทีบริษัทฯ ประกาศ
กําหนดเป็ นครังคราวไป

5.

คํารับรองของลูกค้า
ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการซือขายตราสารหนีฉบับนี ลูกค้าให้คาํ รับรอง รับทราบ และตกลงไว้กบั บริษัทฯ ดังต่อไปนี
5.1 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงความเสียงของการลงทุนซือขายตราสารหนี ว่า มิใช่ การฝากเงิน ไม่ได้รบั การคุม้ ครองจาก
สถาบันประกันเงินฝาก ลูกค้าไม่สามารถไถ่ถอนตราสารหนีก่อนกําหนดได้ การขายในตลาดรองมีความเสียงเรืองราคา
เนืองจากขึนอยู่กับสภาวะตลาดตราสารหนี ลูกค้ามีความเสียงในเงินทีลงทุน โดยอาจมีเหตุการณ์ทีคาดไม่ถึง เช่น สภาวะ
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความวุ่นวายในบ้านเมือง เป็ นต้น ซึงเหตุการณ์ดงั กล่าวอาจก่อให้เกิดการผิดนัดชําระหนีของ
ผูอ้ อกตราสารหนี ลูกค้าควรเข้าทําธุรกรรมต่ อเมือมีความเข้าใจในตราสารหนี รวมทัง ระดับความเสียงทีอาจได้รบั ก่อน
ตัดสินใจลงทุน
5.2 ลูกค้าจะตัดสินใจด้วยตนเอง อย่างเป็ นอิสระ การพิจารณาว่าตราสารหนีใดมีความเหมาะสมกับลูกค้าหรือไม่นันเป็ น การ
ตัดสินใจของลูกค้าเอง ตามทีลูกค้าเห็นสมควร ลูกค้าเข้าใจถึงลักษณะความเสียงของการลงทุนในตราสารหนี และรับทราบ
ความเสี ยงที อาจเกิ ด ขึ น และได้ใ ช้วิ จ ารณญาณอย่ า งรอบคอบในการพิ จ ารณาความเสี ยงในการเข้า ลงทุน โดยได้
ทําการศึกษาและทําความเข้าใจในความเสียงของการลงทุนตราสารหนีดังกล่าวเป็ นอย่างดี ทังนีข้อมูลใดๆ ทีบริษัทผูอ้ อก
หลักทรัพย์ เผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น งบการเงิน เป็ นข้อมูลทีได้ผ่านการตรวจสอบจากผูต้ รวจสอบบัญชีและคณะกรรมการ
บริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ให้การรับรองแล้วก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณะ บริษัทไม่สามารถรับรองถึงความถูกต้องของข้อ มูล
ดังกล่าว รวมถึงข้อมูลทีเกียวข้องกับฐานะการเงินของผูอ้ อกตราสารหนี
5.3 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า การซือขายตราสารหนีอาจมีความเสียงทางด้านความผันผวนทางตลาด และความเสียงด้าน
เครดิตของผูอ้ อกตราสารหนีทีไม่แน่นอนซึงอาจจะสูงหรือตําเพราะอาจไม่ได้รบั การประเมินความเสียงด้านเครดิตเบืองต้น
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5.4

5.5

โดยผูจ้ ดั อันดับความน่าเชือถือ และอาจไม่มตี ลาดรองทีมีสภาพคล่องในการซือขายตราสารหนีและบริษัทฯไม่มีหน้าทีในการ
สร้างตลาดรองเพือการซือขายตราสารหนีแต่อย่างใด ลูกค้าอาจสูญเสียเงินจากการซือขายตราสารหนีทังหมดหรือบางส่วน
ลูกค้ามีความสามารถในการประเมิน เข้าใจ และยอมรับในข้อตกลงรวมถึงความเสียงในการซือขายตราสารหนี ไม่ว่จะด้วย
ตนเองหรือโดยคําแนะนําของทีปรึกษาของลูกค้า ลูกค้ามีความสามารถในการรับความเสียงทางการเงินหรือความเสียงใดๆ
ในการซือขายตราสารหนี ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่าลูกค้ามีหน้าทีทีจะต้องประเมินและตรวจสอบข้อตกลงรวมถึงความ
เสียงทีเกียวข้องกับการซือขายตราสารหนี ซึงตราสารหนีอาจมีความเสียงทีแตกต่างกันในขณะทีมีการออกตราสารหนีชุด
ใหม่ให้แก่ผลู้ งทุนกลุ่มเดิมเพือนําเงินทีได้มาชําระคืนตามตราสารหนีชุดเดิมหรือมีการต่ออายุ แต่ละคราว (ถ้ามี) เนืองจาก
การดําเนินการดังกล่าวอาจเกิดจากการเสือมถอยด้านเครดิต ของผูอ้ อกตราสารหนีโดยลูกค้าจะพิจารณาความเสียงของการ
ซือขายตราสารหนีในแต่ละครังทีมีการซือขาย
ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่าในการซือตัวแลกเงินต่อจากบริษัทฯ บริษัทฯจะดําเนินการสลักหลังโดยจํากัดความรับผิดชอบ
และส่งมอบให้แก่ลูกค้า ดังนัน ลูกค้าจึงไม่มีสิทธิไล่เบียใดๆ ตามตัวแลกเงินกับบริษัทฯในกรณีทีมีการผิดนัดชําระหนีของผู้
ออกตัวแลกเงินหรือเกิดเหตุการณ์ใดๆ ทีอาจส่งผลต่อมูลค่าของตัวแลกเงิน
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-ข้ อกําหนดเพิมเติมฉบับนีจะบังคับใช้ กับลูกค้ าก็ต่อเมือลูกค้ าและบริษัทฯ ได้ ตกลงเข้ าทําธุรกรรมนีเท่านันข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับการให้บริการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH
1.

ข้อความเบีองต้น
1.1 ข้อกําหนดเพิมเติมนีทําขึนเพือกําหนดเงือนไข สิทธิ หน้าที ข้อรับรอง ข้อปฏิบตั ิต่างๆ ทีเป็ นการเฉพาะทีเกียวกับการให้บริการ
ออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH
1.2 ข้อกําหนดเพิมเติมเกียวกับบริการการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH ฉบับนี จะใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ
และลูกค้าทันที เมือ (ก) ลูกค้ามีคําสังขอรับบริการมายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือ
ผ่านทางเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ และ (ข) บริษัทฯ ตอบรับการให้บริการแก่ลกู ค้าไม่ว่าจะในรูปแบบทีเป็ นลายลักษณ์
อักษรหรือไม่ก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับและตกลงผูกพันตามตามเงือนไขในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับ การ
ให้บริการด้านการเงิน และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ทีเกียวข้อง
ทังนี บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการทํา
ธุ รกรรม หรือการให้บ ริการของบริษัทฯ อาจขั ด หรือ แย้ งต่อ กฎหมาย หรือด้วยเหตุ อืนใดแล้วแต่ ดุลพิ นิจของ
บริษัทฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ บริษัทฯ รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการให้บริการ
ของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีทเกิ
ี ดขึนโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือ
ผู้แทนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงเท่าทีความเสียหายทีเกิดขึนจริง
1.3 ข้อกํา หนดเพิมเติมเกี ยวกับ การให้บริก ารออกแบบการลงทุน นี ซึงต่ อไปจะเรี ย กว่ า “ข้อกําหนดเพิมเติ มเกี ยวกับ การ
ให้บริการการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH” หรือ “ข้อกําหนดฯ” รวมถึงเอกสารอืนใดทีเกียวข้อง เป็ นส่วน
หนึงของเอกสารธุรกรรม ตามทีได้นิยามไว้ในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงินทีลูกค้าได้ตกลงทํากับ
บริษัทฯ (“ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน”)
โดยทีบริษัทฯ ได้รบั อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้บริการออกแบบการลงทุน (“WEALTH ADVICE”) ซึงลูกค้ามีความประสงค์จะมอบหมายและมอบอํานาจให้
บริษัทฯ บริการออกแบบการลงทุน โดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด และมอบอํานาจให้บริษัทฯ นําเงิน
และหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนของลูกค้าไปลงทุนภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขของข้อกําหนดฯ นี

2.

การแต่งตังและการมอบอํานาจ
2.1 ลูกค้าตกลงแต่งตังบริษัทฯบริการออกแบบการลงทุนและบริหารการลงทุนส่วนบุคคลตามเงือนไขทีได้ตกลงกันไว้ ภายใต้
ข้อกําหนดของกฎหมายเกียวกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการให้บริการออกแบบการลงทุน (“WEALTH
ADVICE”) และสอดคล้องกับข้อกําหนดและเงือนไขของข้อกําหนดฯ นี ทังนี การแต่งตังดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตามวันที
สัญญามีผลบังคับ
2.2 เพือประโยชน์ในการจัดการเงินลงทุนและทรัพย์สินตามสัญญานี บริษัทฯ อาจมอบหมายหรือมอบอํานาจให้บคุ คลหนึง หรือ
หลายคนซึงเป็ นกรรมการหรื อพนัก งานของบริษัท ฯ เป็ น ผู้มีอาํ นาจกระทําการแทนและในนามของบริษัทฯ ได้ ทังนี การ
มอบหมายหรือการมอบอํานาจนัน บริษัทฯ จะต้องกระทําให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย นอกจากนี ในกรณีลงทุน
ต่า งประเทศจะหมายรวมถึงการแต่งตังให้บ ริษัท ในต่ างประเทศเป็ น ผูด้ าํ เนิน การแทน เพือบรรลุวัตถุประสงค์ใ นการนํา
ทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนต่างประเทศ
2.3 ในการส่งมอบทรัพย์สินเริมต้น ลูกค้าจะต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผรู้ บั ฝากทรัพย์สิน (รวมตลอดถึงตราสาร ใบสําคัญ หรือ
เอกสารอืนทีแสดงกรรมสิทธิหรือสิทธิในการเป็ นเจ้าของเหนือทรัพย์สินดังกล่าว) โดยปราศจากภาระผูกพันใดๆ ทังนี จํานวน
และมูลค่าของทรัพย์สินเริมต้นทีลูกค้าจะต้องส่งมอบตามสัญญาข้อนีให้เป็ นไปตามทีระบุอยู่ในเอกสารสัญญา
2.4 ทังนี ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าหน้าทีในการดําเนินการจะเริมขึนเมือทรัพย์สินทีลูกค้าส่งมอบแก่ผรู้ บั ฝากทรัพย์สินนัน อยู่ใน
สถานะทีบริษัทฯ สามารถดําเนินการจัดการลงทุนกับทรัพย์สินได้แล้วเท่านัน เว้นแต่ สํานักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมทีเกียวข้อง
ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน 73/77

กับธุรกิจจัดการลงทุนจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืน บริษัทฯ จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินเริมต้นของการลงทุนโดยใช้มูลค่าของ
ทรัพย์สินสุทธิเริมต้นของการลงทุน ณ วันเริมต้น หรือวันทีคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายได้ตกลงกันไว้
3.

วัตถุประสงค์ นโยบายและข้อจํากัดการลงทุน
คู่สัญ ญาได้ร่วมกัน กํา หนดวัต ถุประสงค์ นโยบายและข้อจํา กัดการลงทุน ของเงิน ลงทุน เพื อให้บ ริษัท ฯ ใช้เป็ น แนวทางในการ
ออกแบบการลงทุนให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของคู่สญ
ั ญาและตามทีกําหนดไว้ในกฎหมายทีเกียวข้องกับการออกแบบการลงทุน
ทังทีมีอยู่ในปั จจุบนั หรือทีจะเปลียนแปลงต่อไปในภายหน้า
ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทฯ จัดทํานโยบายการลงทุนเสนอต่อลูกค้าโดยประเมินจาก วัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้า ประสบการณ์
ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ความต้องการ และข้อจํากัดการลงทุน ซึงบริษัทฯ ได้รบั จากข้อมูลของลูกค้า
(Customer’s profile) โดยรายละเอียดของข้อมูลตามทีสมาคมทีเกียวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ ได้ใช้ขอ้ มูลของลูกค้าเท่าทีลูกค้ามอบให้กบั บริษัทฯ มาใช้ประกอบในการจัดทํานโยบายการลงทุนเท่านัน
อนึง ในกรณีทมีี การกําหนดสัดส่วนการลงทุนสําหรับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใดๆ ไว้ และการลงทุนของลูกค้าไม่เป็ นไปตามสัดส่วนที
กําหนดไว้ให้บริษัทฯ ดําเนินการปรับสัดส่วนให้เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนทีกําหนดไว้ โดยให้เป็ นดุลยพินิจของบริษัทฯ ในการ
ดําเนินการดังกล่าว

4.

การให้บริการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH
4.1 ลูก ค้า ได้รับ การเปิ ด เผยเกียวกับ รายละเอีย ดการให้บ ริก ารการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH และเข้า ใจใน
กระบวนการตัดสินใจลงทุนของบริการดังกล่าว พร้อมยอมรับเงือนไขตามข้อตกลงฯฉบับนี และข้อตกลงตามทีได้ตกลง
ยอมรับทางระบบอิเล็คทรอนิคส์ภายใต้การบริการดังกล่าว
4.2 ลูกค้าได้รบั คําเตือนและคําอธิบายเกียวกับความเสียงในการลงทุนตามนโยบายการลงทุน และทราบดีว่าบริการการออกแบบ
การลงทุน YUANTA WEALTH จะสอดคล้องไปตามระดับความเสียงทีลูกค้าได้ให้ขอ้ มูลไว้กบั บริษัทฯ
4.3 ลูกค้ามีสิทธิในการเลือกตัดสินใจลงทุนเองและกรณีทลูี กค้าตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ซึงไม่เป็ นไปตามคําแนะนําทีบริษัทฯ
ให้บริการ ลูกค้าทราบดีว่าอัตราผลตอบแทนจะไม่เป็ นไปตามการคาดการณ์ทได้
ี ตงเป้
ั าหมายไว้
4.4 การลงทุนมีความเสียงผูล้ งทุนโปรดศึกษารายละเอียดและเงือนไขในบริการการออกแบบการลงทุน YUANTA WEALTH และ
การออกแบบการลงทุนทีได้นาํ เสนอลูกค้านัน บริษัทฯ ได้ประเมินจากวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้า ฐานะการเงิน ภาระ
ทางการเงิน ความต้องการลงทุน ข้อจํากัดการลงทุน และความเสียงของลูกค้าตามทีได้รบั ข้อมูลจากลูกค้าเท่านัน
4.5 ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ทีบริษัทฯ ส่งให้ ตลอดจนระบบแสดงรายการเคลือนไหวและทรัพย์สินของ
ลูกค้า หากพบว่ามีความผิดพลาด ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทีได้รบั เอกสารนัน หากพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ถือว่าลูกค้ายอมรับความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรายงานและเอกสารต่างๆ ดังกล่าว และ
ผูกพันลูกค้าทุกประการ
4.6 ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าตนได้รบั แจ้งจากบริษัทฯ ถึงภาระหน้าทีของลูกค้าทีต้องปฏิบตั ิตามบทบัญญัติว่าด้วยการเข้า
ถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ และตามบทบัญญัติว่าด้วยการจัดทําและเปิ ดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในมาตรา
59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงบทบัญญัติ หรือประกาศทีเกียวข้อง และลูกค้ารับทราบว่าเป็ นความ
เสียงและความรับผิดชอบของลูกค้าในกรณีทีลูกค้ามิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการถือครองหลักทรัพย์ใดๆ ทีอาจส่งผลให้
ลูกค้าต้องมีหน้าทีตามบทบัญญัติว่าด้วยการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ หรือมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงรายชือ
ของหลักทรัพย์ทีลูกค้ามีหน้าทีต้องรายงานตามบทบัญญัติว่าด้วยการจัดทําและรายงานการถือหลักทรัพย์นนั
4.7

ในกรณีทีบริษัทฯ ต้องการข้อมูลใดๆ อันเกียวกับลูกค้าซึงมีสาระสําคัญต่อการบริหารหรือจัดการ สําหรับบริการการออกแบบ
การลงทุน YUANTA WEALTH หรือเป็ นผลเนืองจากกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคําสังใดๆ ทีเกียวข้องในเรือง
การเปิ ดเผยข้อมูล ไม่ว่าทีมีอยู่ในปั จจุบนั หรือทีกําหนดขึนในอนาคต ลูกค้าตกลงจะจัดหาและแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที
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รวมถึงในกรณีทมีี การเปลียนแปลงข้อมูล หรือมีการแก้ไข เพิมเติมหรือเปลียนแปลงเอกสารทีลูกค้าได้จดั ส่งให้บริษัทฯ ไปแล้ว
ลูกค้าตกลงจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการเปลียนแปลงและการแก้ไขเพิมเติมดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยทันที
5.

ข้อควรทราบเกียวกับการให้บริการ
5.1 การให้บริการ MY WEALTH
บริการแนะนําพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ด้วยการจัดสัดส่วนสินทรัพย์ทีเหมาะสมด้ว ยกลยุท ธ์ Asset
Allocation ผ่านการลงทุนในกองทุนรวม เพือช่วยให้ลกู ค้าตัดสินใจลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายการลงทุน
ในระยะยาว บริษัทฯ มีการจัดทําโมเดล Asset Allocation และการกําหนดระดับความเสียงของแผนการลงทุนสอดคล้องกับ
สัดส่วนการลงทุนทีเหมาะสมสําหรับแต่ละระดับความเสียงของนักลงทุน และระดับความเสียงของประเภทสินทรัพย์ โดยมี
รายละเอียด ดังนี
1) บริษัทฯ กําหนดให้ลกู ค้าไม่สามารถปรับสัดส่วน % Allocation ของแผนการลงทุนได้
2) ลูกค้าสามารถกระจายการลงทุนในหลายกองทุน ในแต่ละ Asset Class โดยสัดส่วนการลงทุนรวมทุกกองทุนในแต่ละ
Asset Class จะต้องเท่ากับสัดส่วนของ Asset Class ทีกําหนดโดยแผนการลงทุนนัน ๆ
3) Platform มีการอธิบายและแจ้งลูกค้าถึงการกําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนในแต่ละ Asset Class พร้อมทังจัดทํา
ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนเมือลูกค้าใส่ % Allocation ไม่ตรงตามทีกําหนด
ความถีในการดําเนินการ
1) การ Rebalance to origin เมือถึงรอบ Rebalance : รายไตรมาส
2) การ Rebalance to origin เมือมีการเปลียนแปลงของการลงทุนเข้าเกณฑ์การ Rebalance เช่น มีการเปลียนแปลง
% Allocation ทีเหมาะสม หรือมีการ Trigger ผลกําไรขาดทุน
การ Rebalance ตามรอบ Rebalance ทีกําหนดไม่มี Rebalance หากมีการเปลียนแปลงสัดส่วนน้อยกว่า Threshold ขันตํา
ทีกําหนดไว้
กรณีมี Product Switching เปลียนกองทุนทีแนะนําออกจาก Universe จะมีการแจ้งเตือนลูกค้าผ่านทางช่องทางทีเหมาะสม
เพือให้ลกู ค้าเข้ามาเปลียนกองทุน ทังนี หากกองทุนทีลูกค้าเลือกไว้เป็ นกองทุนทีถูกนําออกจาก Universe และลูกค้าไม่เข้ามา
เปลียนการลงทุน ลูกค้าจะหลุดจากการ Auto Rebalance เพราะถือว่าไม่อยู่ในข้อตกลงการ Rebalance to origin (เงือนไข
ในสัญญาเรือง Rebalance to origin เฉพาะกองทุนทีอยู่ใน Universe ปัจจุบนั )
ทังนี การแจ้ง Product Switching จะมี ร ะยะเวลาแจ้ง ลูก ค้า ล่ว งหน้า อย่ า งน้อ ย 7 วัน เพื อให้ลูก ค้า มี ร ะยะเวลาเข้า มา
ดําเนินการ
5.2

การให้บริการ ALPHA WEALTH
บริการบริหารการลงทุนส่วนบุคคลโดยผูจ้ ัดการกองทุนทีมีประสบการณ์ ประสานกับระบบ AI (ปั ญญาประดิษฐ์) ทีจะช่วย
เพิมประสิทธิภาพในการลงทุน บริษัทฯ มีการจัดทําโมเดล Asset Allocation และการกําหนดระดับความเสียงของแผนการ
ลงทุนสอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุนทีเหมาะสมสําหรับแต่ ละระดับความเสียงของนักลงทุน และระดับความเสียงของ
ประเภทสินทรัพย์

ความถีในการดําเนินการ
1) การ Rebalance เมือถึงรอบ Rebalance :
(ก) ผลิตภัณฑ์ตราสารทุนในประเทศ – รายเดือนทุกวันทําการแรกที 3 - 5 ของเดือน
(ข) ผลิตภัณฑ์ตราสารต่างประเทศ ETF – รายไตรมาสทุกวันที 3 - 5 ทําการแรกของแต่ละไตรมาส
2) การ Rebalance to origin เมือมีการปรับเปลียนรายไตรมาสทีผูจ้ ดั การกองทุนทําการเปลียนนําหนักการลงทุนของ Asset
Allocation โดยจะเปลียนพร้อมกันกับผลิตภัณฑ์ตราสารทุนต่างประเทศเสมอ ในขณะทีการปรับรายเดือนของตราสาร
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ทุนในประเทศจะคงนําหนักการลงทุนเท่ากับ Asset Allocation ของตราสารทุนในประเทศ ณ ขณะนันๆ เช่น ตอนเริมต้น
แนะนําการลงทุนตราสารทุนในประเทศด้วยสัดส่วน 20% ของเงินลงทุนและเมือระยะเวลาผ่านไป 1 เดือน ตราสารทุนใน
ประเทศมีมูลค่าลดลงเหลือ 15% และการปรับตราสารทุนในประเทศครังถัดไปจะยังคงนําหนัก 15% เช่นเดิม แต่ในรอบ
ของการปรับผลิตภัณฑ์ตราสารต่างประเทศ ETF รายไตรมาสจะทําการ Rebalance to origin นําหนักตราสารทุนใน
ประเทศจาก 15% สู่ 20% ตาม Asset Allocation ตามความเสียงทีลูกค้ายอมรับได้
3) แจ้งลูกค้าในช่องทางทีเหมาะสมเมือมีการปรับเปลียนคําแนะนํา บริษัทฯ จัดให้มีการแจ้งลูกค้าผ่านช่องทางทีเหมาะสม
เช่น การแจ้งเตือนบน Digital Platform หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ การส่ง Email แจ้งเตือนเพือให้ลกู ค้าเข้ามาดูคาํ แนะนํา
6.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการให้บริการออกแบบการลงทุน
ลูกค้าตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการชําระหรือชดใช้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนในส่วนทีเกียวข้องกับการให้บริการด้าน
การออกแบบการลงทุนตามสัญญานี โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ และผูร้ บั ฝากทรัพย์สินหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวออกจากทรัพย์สินของการลงทุนของลูกค้า ทังนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นไปตามทีบริษัทฯ ประกาศกําหนด
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คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายได้อ่านและเข้าใจข้อความพร้อมทังตกลงยอมรับในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงินนี
แล้ว จึงได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญในวันทีทีระบุไว้ขา้ งต้น ทังนี หากลูกค้าประสงค์จะขอสําเนาของข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการ
ให้บริการด้านการเงิน ลูกค้าสามารถร้องขอได้ทบริ
ี ษั ท ฯ
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