เอกสารประกอบการเปิดบัญชีเพื่อซื้อขาย
บุคคลธรรมดา
1. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวข้าราชการ หรือสำ�เนาใบสำ�คัญต่างด้าว หรือสำ�เนา
หนังสือเดินทางของลูกค้า (กรณีต่างชาติ) หรือของ ผู้รับประโยชน์และหรือของผู้เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และของผู้รับมอบอำ�นาจ
(กรณีมอบอำ�นาจ)                              
2. สำ�เนาทะเบียนบ้าน
3. สำ�เนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่แสดงเลขที่บัญชีที่ชำ�ระราคาผ่าน ATS
4. เอกสารแสดงฐานะการเงิน เช่น สำ�เนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 3 เดือน สำ�เนาเอกสาร
แสดงเงินเดือนหรือรายได้ หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินอื่น เช่น ใบหุ้น, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, พอร์ตเงินลงทุนใน
กองทุนหรือหลักทรัพย์, สลากออมสิน, พันธบัตร เป็นต้น  
ผู้รับมอบอำ�นาจ /(กรณีมอบอำ�นาจ)
1. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน  สำ�เนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำ�นาจ  
2. อากรแสตมป์ 30 บาท
นิติบุคคล

1. สำ�เนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน)      
2. สำ�เนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด หรือ เอกสารอื่นของบริษัทที่แสดงรายชื่อล่าสุดของผู้ถือหุ้น          
3. สำ�เนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีมติอนุมัติให้ทำ�ธุรกรรม รวมทั้งการแต่งตั้งหรือมอบอำ�นาจ
บุคคลให้กระทำ�การแทนในนามของบริษัท (ในกรณีมีการมอบอำ�นาจให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการที่มีอำ�นาจดำ�เนินการตาม
หนังสือรับรองบริษัท)
4. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน, สำ�เนาใบสำ�คัญต่างด้าว, สำ�เนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำ�นาจลง
นามผูกพันบริษัท หรือบุคคลผู้มีอำ�นาจลงนามในคำ�ขอเปิดบัญชีและสัญญาแต่งตั้งตัวแทนฯ
5. หนังสือมอบอำ�นาจในการทำ�ธุรกรรมของนิติบุคคล รวมทั้งสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้รับมอบอำ�นาจ
6. สำ�เนางบการเงินงวดล่าสุด
7. เอกสารหรือข้อมูลการจัดตั้งกองทุนที่ลูกค้าขอเปิดบัญชีได้รับมอบอำ�นาจให้บริการ เช่น หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนกองทุนรวม
8. เอกสารหรือข้อมูลที่สามารถแสดงได้ว่าสถาบันการเงินดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของหน่วยงานรัฐ
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วันที่.........................................................
แบบฟอร์มการเปิดบัญชี
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำ�กัด (“บริษัทฯ”) โดยมอบหมายให้บริษัทฯ เป็น
ตัวแทนซื้อขายตามเงื่อนไขและข้อกำ�หนดของสัญญาแต่งตั้งต่างๆ ระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัทฯ
ประวัติลูกค้า
กรณีบุคคลธรรมดา
(   ) นาย  (   ) นาง  (   ) นางสาว  (   ) อื่นๆ
ชื่อ-สกุลภาษาไทย
ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ
(   )  บัตรประจำ�ตัวประชาชน  (   )  หนังสือเดินทาง
(   ) อื่นๆ
วันที่ออก
วันหมดอายุ
เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษี
สัญชาติ
ศาสนา
(ถิ่น) ที่อยู่ประเทศ
วัน เดือน ปี เกิด
อายุ
ปี
ระดับการศึกษาสูงสุด
(   ) ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
(   ) ปริญญาตรี
(   ) ปริญญาโท
(   ) สูงกว่าปริญญาโท
สถาบันการศึกษาสูงสุด
สาขา
อาชีพ
(     ) พนักงานบริษัท
(     ) ข้าราชการ
(     ) เจ้าของกิจการ
(     ) นักการเมือง
(     ) อาชีพอิสระ
(     ) อื่นๆ
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ตำ�แหน่งงาน
อายุการทำ�งาน
ที่อยู่ที่ทำ�งาน
รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

มือถือ

โทรสาร

โทรศัพท์

มือถือ

โทรสาร

โทรศัพท์

มือถือ

โทรสาร

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
รหัสไปรษณีย์
Email Address

สถานภาพ  (   ) โสด  (   ) สมรส  (   ) อื่นๆ
ชื่อนามสกุลคู่สมรส
บุตรในอุปการะ
อาชีพ
ตำ�แหน่ง
ที่ทำ�งาน
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
มือถือ
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บุคคลธรรมดา
(   ) ที่ดิน
(   ) บ้านพร้อมที่ดิน
(   ) รถยนต์
(   ) ตั๋วสัญญาใช้เงิน
(   ) เงินฝากธนาคาร
(   ) ทรัพย์สินอื่น
(   ) เงินเดือน
(   ) รายได้อื่น
(   ) เงินเดือนของคู่สมรส
(   ) รายได้อื่นของคู่สมรส

ข้อมูลสถานะการเงิน
มูลค่า

ภาระผูกพัน (ถ้ามี)
(   ) จำ�นอง
(   ) อื่นๆ
(   ) จำ�นอง
(   ) อื่นๆ
(   ) จำ�นำ�
(   ) อื่นๆ
(   ) จำ�นำ�
(   ) อื่นๆ
(   ) จำ�นำ�
(   ) อื่นๆ
(   ) จำ�นอง
(   ) อื่นๆ
โปรดระบุแหล่งที่มาของรายได้
โปรดระบุแหล่งที่มาของรายได้อื่น

กรณีนิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล-ภาษาไทย
ชื่อนิติบุคคล-ภาษาอังกฤษ
ประเภทนิติบุคคล
(   ) บริษัท
(   ) กองทุน (โปรดระบุ)
ชื่อบริษัทจัดการกองทุน
(   ) นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ
(   ) อื่นๆ
หนังสือรับรองการจัดตั้งนิติบุคคลเลขที่
ออกให้วันที่
ประเภทธุรกิจ
เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษี
ทะเบียนการค้าเลขที่
ที่อยู่สำ�นักงานตามหนังสือรับรอง
รหัสไปรษณีีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
รหัสไปรษณีีย์

โทรศัพท์

ข้อมูลสถานะการเงิน
นิติบุคคล
ผลการดำ�เนินงานและฐานะทางการเงิน ณ วันที่
รายได้รวม
กำ�ไรสุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน

โทรสาร

มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า
มูลค่า

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กรณีเร่งด่วน
สถานที่และบุคคลที่สามารถติดต่อได้ (กรณีไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้)
ชื่อและนามสกุล
โทรศัพท์
สถานที่ทำ�งาน
ตำ�แหน่ง
ความสัมพันธ์
ระบุที่อยู่ที่ให้จัดส่งเอกสาร
(   )   ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน   (     )  ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
(   )   ที่อยู่ที่ทำ�งาน               
ประเภทบัญชีและวงเงิน
(   ) Cash
(   ) Cash Balance
(   ) Credit Balance
(   ) TFEX
(   ) SBL-Lender
(   ) SBL-Borrow
(   ) Others
วัตถุประสงค์การลงทุน
(     ) เพื่อเก็บออม
(     ) เพื่อการศึกษา
(     ) อื่นๆ(โปรดระบุ)
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วงเงินที่ขอเปิดบัญชี
วงเงินที่ขอเปิดบัญชี
วงเงินที่ขอเปิดบัญชี
วงเงินที่ขอเปิดบัญชี
วงเงินที่ขอเปิดบัญชี
วงเงินที่ขอเปิดบัญชี
วงเงินที่ขอเปิดบัญชี
(     ) เพื่อหาผลกำ�ไร
(     ) เพื่อสร้างความมั่นคง

บาท                         
บาท
บาท                                
บาท
บาท                                
บาท                                
บาท                                                                            
(     ) เพื่อการเกษียณอายุ
(     ) เพื่อผลประโยชน์ทางภาษี

เงื่อนไขการรับจ่ายเงินกับบริษัท
การจ่ายชำ�ระเงิน
(   ) หัก/ ฝาก บัญชีเงินของข้าพเจ้าที่วางไว้กับบริษัท (ในกรณีประเภทบัญชี Cash Balance)
(   ) หัก/ ฝาก บัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าโดยบริการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS)
โปรดระบุรายละเอียดบัญชีเงินฝากของท่าน โดยชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับที่ใช้เปิดบัญชีกับบริษัท
ธนาคาร
สาขา
ประเภทบัญชี (   ) ออมทรัพย์   (   ) กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี
กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากตามแบบฟอร์มที่แนบ  
(กรณีบุคคลธรรมดา ระหว่างรออนุมัติ ATS จากธนาคาร โปรดจ่ายชำ�ระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์โดยโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารของบริษัท)
การแสดงความประสงค์ที่จะรับเงินปันผล/ดอกเบี้ย รวมถึงสิทธิอื่นๆที่เป็นตัวเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(   ) ประสงค์นำ�เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเดียวกันกับบัญชีที่หักชำ�ระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ (ATS)
(   ) ประสงค์นำ�เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
สาขา
ประเภทบัญชี
(   ) ออมทรัพย์   (   ) กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี
(   ) ไม่ ประสงค์ที่จะนำ�เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยต้องการรับเป็นเช็ค
การแสดงความจำ�นงในการนำ�เงินค่าขายมาวางเป็นหลักประกัน และการนำ�หลักประกันมาชำ�ระค่าซื้อหลักทรัพย์
1. การวางหลักประกัน
(   ) ขอให้บริษัทนำ�เงินค่าขายหลักทรัพย์ในบัญชีของข้าพเจ้าบางส่วนหรือทั้งหมดหรือจำ�นวน ร้อยละ 20 ของ
วงเงินอนุมัติ หรือในอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำ�หนด เป็นหลักประกันในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว ทุกครั้งเป็นการถาวร
( ) ขอให้บริษัทนำ�เงินค่าขายหลักทรัพย์ในบัญชีของข้าพเจ้าบางส่วนหรือทั้งหมดหรือจำ�นวนร้อยละ 20 ของ
วงเงินอนุมัติ หรือในอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำ�หนด เป็นหลักประกันในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าวโดยข้าพเจ้าจะแจ้ง
ทางวาจาให้บริษัทดำ�เนินการเป็นครั้งคราวไป
(    ) ไม่ประสงค์ในการวางค่าขายเป็นหลักประกัน
2. การนำ�หลักประกันมาชำ�ระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์
(   ) ขอให้บริษัทนำ�เงินวางประกันหรือเงินค่าขายหลักทรัพย์ มาชำ�ระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์โดยสุทธิ ที่ข้าพเจ้า
ต้องชำ�ระให้แก่บริษัท ทุกครั้งเป็นการถาวร
(   ) ขอให้บริษัทนำ�เงินวางประกันหรือเงินค่าขายหลักทรัพย์ มาชำ�ระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์โดยสุทธิ ที่ข้าพเจ้า
ต้องชำ�ระให้แก่บริษัท โดยข้าพเจ้าจะแจ้งทางวาจาให้บริษัทดำ�เนินการเป็นครั้งคราวไป
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รายละเอียดอื่นๆ
โปรดระบุประสบการณ์เป็นจำ�นวนปีโดยประมาณ ในการทำ�ธุรกรรมในตลาดประเภทต่างๆ
ประเภทบัญชี
ลงทุนมาแล้ว
(   ) ตลาดหลักทรัพย์
(   ) ตลาดตราสารหนี้
(   ) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(   ) อื่นๆ
บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ติดต่อ
1. ชื่อ
ประเภทบัญชี
2. ชื่อ
ประเภทบัญชี

วงเงิน

บาท

วงเงิน

บาท

ผู้แนะนำ�
(   ) ติดต่อที่บริษัทเอง        
(   ) เจ้าหน้าที่การตลาดติดต่อ
(   ) ลูกค้าบริษัทแนะนำ� 
(   ) เว็บไซต์
(   ) อื่นๆ (โปรดระบุ)
ความสัมพันธ์กับพนักงานของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำ�กัด (AWS)
(   ) ไม่มี                
(   ) มี โปรดระบุความสัมพันธ์____________________ ชื่อพนักงาน____________________________________
กรณีเปิดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์ กรุณากรอกชื่อผู้เกี่ยวข้องในสัญญา
(   ) ไม่มี
(   ) มี  โปรดระบุ
บัตรประชาชนเลขที่
โปรดแนบสำ�เนาบัตรประชาชน
นิยาม ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่นคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บริษัทหรือห้างหุ้น
ส่วนที่ลูกค้าถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำ�นวนหุ้นที่ได้จำ�หน่ายแล้ว หรือนิติบุคคลที่ลูกค้ามีอำ�นาจในการจัดการในฐานะ
เป็นตัวแทนของนิติบุคคล
ความรู้ในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(   ) ได้รับการอบรมความรู้เพื่อการลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จัดโดย
ในหัวข้อ
เมื่อวันที่
(   ) อื่นๆ (โปรดระบุ)
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แบบทดสอบความเข้าใจก่อนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
กรุณา ( / ) ในช่องที่ท่านคิดว่าถูกต้อง
1. หากต้องการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย
(   ) ใช่ (   ) ไม่ใช่
สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้จาก www.tfex.co.th
2. ถ้าท่านซื้อหุ้นในกลุ่ม SET50  และท่านคาดว่าดัชนีจะมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
(   ) ใช่ (   ) ไม่ใช่
ท่านสามารถลดความเสี่ยงของการลงทุนด้วยการขายสัญญา SET50 Index Futures
ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ TFEX
3. การปิดฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ท่านสามารถทำ�ได้โดยส่งคำ�สั่ง
(   ) ใช่ (   ) ไม่ใช่
ด้านตรงข้ามกับที่ท่านถือครองอยู่ในสัญญาส่งมอบเดือนใดก็ได้
4. ถ้าท่านขาย Call SET50 Index Options ที่ครบกำ�หนดเดือนธันวาคม Strike Price = 610 จุด (   ) ใช่ (   ) ไม่ใช่
และถือจนครบกำ�หนด โดยถ้าวันหมดอายุของสัญญาเดือนธันวาคม SET50 อยู่ที่ 650.08 จุด
    ดังนั้นท่านจะได้กำ�ไร 40.08 จุด (ไม่รวมค่าพรีเมียม)
5. Mark to market คือ การคำ�นวณกำ�ไรขาดทุนจากการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(   ) ใช่ (   ) ไม่ใช่
ของผู้ลงทุนในแต่ละวัน
6. เมื่อท่านซื้อ SET50 Index Futures จำ�นวน 100 สัญญา เมื่อสัญญาครบกำ�หนด
(   ) ใช่ (   ) ไม่ใช่
ท่านจะได้รับหุ้น SET50 Index จำ�นวน 100 หุ้น
7. ท่านสามารถส่งคำ�สั่งจำ�นวนกี่สัญญาก็ได้ต่อ 1 Order หากท่านมีเงินเพียงพอที่จะวาง
(   ) ใช่ (   ) ไม่ใช่      
หลักประกันตามประกาศของแต่ละสินค้าอ้างอิง
8. ถ้าท่านขาย (Short) สัญญา Gold Futures ไว้ที่ 25,000 บาทต่อน้ำ�หนักทอง 1 บาท
(   ) ใช่ (   ) ไม่ใช่่
เมื่อสัญญาหมดอายุ ราคาทองคำ�ที่อ้างอิงของ Gold Futures ใน TFEX อยู่ที่ 24,800 บาทต่อน้ำ�หนักทอง 1บาท
ท่านจะได้รับผลขาดทุน เป็นเงิน 200 บาทต่อน้ำ�หนักทอง 1บาท ซึ่งยังไม่รวมค่านายหน้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม
9. การลงทุนแบบ Spread Month คือ การมีฐานะ Long และ Short ที่มีวันครบกำ�หนดอายุต่างกัน (   ) ใช่ (   ) ไม่ใช่
ซึ่งการซื้อขายในลักษณะเช่นนี้ ท่านจะต้องวางหลักประกันมากกว่าปกติ
10. หากท่านซื้อ Call Options หรือ Put Options และถือสัญญาจนครบกำ�หนด
(   ) ใช่ (   ) ไม่ใช่   
โดยฐานะสัญญาเป็น In-the-money ท่านจะได้รับกำ�ไร (ไม่รวมต้นทุนค่าพรีเมียม)
11. IM (Initial Margin) คือเงินประกันขั้นต้นที่ลูกค้าต้องวางก่อนจะทำ�การซื้อขาย
(   ) ใช่ (   ) ไม่ใช่       
สัญญาฟิวเจอร์สในตลาดอนุพันธ์ ซึ่งจะมีการกำ�หนดอัตรา ที่ต้องวางไว้ในแต่ละสินค้าอ้างอิงแตกต่างกัน
12. MM (Maintenance Margin) คือเงินประกันรักษาสภาพ ซึ่งหากมีการปรับฐานะสัญญา (   ) ใช่ (   ) ไม่ใช่       
ณ สิ้นวัน (Mark to Market) แล้วเงินประกันในบัญชีลดต่ำ�กว่าเงินประกันรักษาสภาพ
ลูกค้าจะต้องวางเงินประกันเพิ่มให้กลับมาเท่ากับเงินประกันขั้นต้น (IM)
13. Force Margin คือ เงินประกันบังคับปิดฐานะ ซึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งลูกค้า
(   ) ใช่ (   ) ไม่ใช่        
มีเงินประกันต่ำ�กว่าเงินประกันบังคับปิดฐานะ ลูกค้าอาจจะถูกบังคับล้างฐานะได้
14. เมื่อลูกค้าถูกเรียกให้วางเงินประกันเพิ่ม (Margin Called) ท่านจะต้องวางหลักประกัน
(   ) ใช่ (   ) ไม่ใช่       
ภายใน 2 วันทำ�การ
15. ลูกค้าที่ซื้อ Call หรือ Put Options จะต้องวางหลักประกัน และหลักประกันจะมี
(   ) ใช่ (   ) ไม่ใช่       
การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับราคาตลาดของค่าพรีเมียมและฐานะของสัญญา
ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจ ได้คะแนนรวม ...............................      (    ) ผ่าน         (    ) ไม่ผ่าน
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การเปิดเผยข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในการเปิดบัญชีของท่านโปรดตอบคำ�ถามเหล่านี้
1. ผู้รับประโยชน์จากการทำ�ธุรกรรมในทอดสุดท้ายคือ
(   ) เจ้าของบัญชี
(   ) บุคคลอื่น (โปรดระบุ)
1. ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน
2. ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน
โปรดแนบสำ�เนาบัตรประชาชนผู้รับประโยชน์จากการทำ�ธุรกรรมในทอดสุดท้าย
นิยาม ผู้รับประโยชน์จากการทำ�ธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึง บุคคลธรรมดา (natural person) ที่เป็นเจ้าของบัญชี
ที่แท้จริง ซึ่งพิจารณาจากข้อเท็จจริงในทางพฤตินัย เช่น ในการซื้อขายหลักทรัพย์จะพิจารณาจากผู้ที่ได้รับประโยชน์ในรูป
ของเงินปันผล ส่วนต่างราคา หรือการใช้สิทธิต่างๆ เป็นต้น
2. ผู้มีอำ�นาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้ายคือ  
(   ) เจ้าของบัญชี
(   ) ผู้รับประโยชน์จากการทำ�ธุรกรรมในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 1            
(   ) บุคคลอื่น (โปรดระบุ)
1. ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน
2. ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน
โปรดแนบสำ�เนาบัตรประชาชนผู้รับประโยชน์จากการทำ�ธุรกรรมในทอดสุดท้าย
นิยาม ผู้มีอำ�นาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้าย หมายถึง บุคคล ธรรมดา (natural person) ที่มีอำ�นาจควบคุม
หรือตัดสินใจในทอดสุดท้ายเกี่ยวกับการทำ�ธุรกรรม เช่น ในการซื้อขายหลักทรัพย์จะพิจารณาจากผู้ที่ตัดสินใจอยู่เบื้องหลัง
ในการกำ�หนดทิศทางการซื้อขาย โดยไม่จำ�เป็นต้องเป็นบุคคลที่ส่งคำ�สั่งซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น
3. บุคคลต่อไปนี้ มีตำ�แหน่งทางการเมืองหรือไม่
3.1 เจ้าของบัญชี
(   ) ไม่มี
(   ) มี (โปรดระบุ)
3.2 คู่สมรสของเจ้าของบัญชี
(   ) ไม่มี
(   ) มี (โปรดระบุ)
3.3 ผู้รับมอบอำ�นาจ
(   ) ไม่มี
(   ) มี (โปรดระบุ)
3.4 ผู้รับประโยชน์จากการทำ�ธุรกรรมในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ1    
(   ) ไม่มี
(   ) มี (โปรดระบุ)
3.5 ผู้มีอำ�นาจในการควบคุมบัญชีทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ2
(   ) ไม่มี
(   ) มี (โปรดระบุ)
4. บุคคลต่อไปนี้ มีประวัติการกระทำ�ความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่       
4.1  เจ้าของบัญชี
(   ) ไม่มี
(   ) มี (โปรดระบุ)
4.2 คู่สมรสของเจ้าของบัญชี
(   ) ไม่มี
(   ) มี (โปรดระบุ)
4.3 ผู้รับมอบอำ�นาจ
(   ) ไม่มี
(   ) มี (โปรดระบุ)
หน้า 8

4.4 ผู้รับผลประโยชน์จากการทำ�ธุรกรรมในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 1
(   ) ไม่มี
(   ) มี (โปรดระบุ)
4.5 ผู้มีอำ�นาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ2  
(   ) ไม่มี
(   ) มี (โปรดระบุ)
5. บุคคลต่อไปนี้ เป็นเจ้าของกิจการในกลุ่มธุรกิจที่ระบุด้านล่างหรือไม่
(1) ธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ� 
(2) ธุรกิจค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
(3) ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตรา
(4) ธุรกิจที่ให้บริการโอนและรับโอน
(5) ธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนัน
(6) ธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(7) โรงงานผลิต หรือตัวแทนค้าอาวุธยุทธภัณฑ์ (8) ธุรกิจบริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน
(9) ธุรกิจนำ�เที่ยว บริษัททัวร์
5.1 เจ้าของบัญชี
(   ) ไม่มี
(   ) มี (โปรดระบุ)
5.2 คู่สมรสของเจ้าของบัญชี
(   ) ไม่มี
(   ) มี (โปรดระบุ)
5.3 ผู้รับมอบอำ�นาจ
(   ) ไม่มี
(   ) มี (โปรดระบุ)
5.4 ผู้รับประโยชน์จากการทำ�ธุรกรรมในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ1
(   ) ไม่มี
(   ) มี (โปรดระบุ)
5.5 ผู้มีอำ�นาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้าย ที่ระบุในข้อ 2
(   ) ไม่มี
(   ) มี (โปรดระบุ)
6. เจ้าของบัญชีเป็นผู้บริหาร หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ หรือไม่
(   ) ไม่ใช่ (   ) ใช่ (โปรดระบุ)
(   ) ผู้เปิดบัญชีเป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน/ชื่อบริษัท
(   ) ผู้เปิดบัญชีมีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน/ชื่อบริษัท
ชื่อผู้เกี่ยวข้อง
7. แหล่งที่มาของเงินลงทุน  
(   )  ธุรกิจส่วนตัว (   ) การจ้างงาน
(   )  มรดก
(   ) เงินเก็บสะสม
(   )  อื่นๆ / Other

(   )  การลงทุน
(   ) การกู้ยืม

(   )  เงินปันผล/ดอกเบี้ย

8. รายได้ครอบครัวต่อเดือน
(   ) 0 – 50,000 บาท
(   )  50,001 – 100,000 บาท
(   )  100,001 – 500,000 บาท
(   ) 500,001 – 1,000,000 บาท (   )  1,000,001 – 5,000,000 บาท (   )  5,000,000 ขึ้นไป
9. (กรณีมอบอำ�นาจ ) บุคคลผู้รับมอบอำ�นาจกระทำ�การแทนลูกค้า
ชื่อ-นามสกุล
ความสัมพันธ์
10. เจ้าของบัญชีมีความสัมพันธ์กับพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย  เวลท์ จำ�กัด หรือไม่
(   ) ไม่มี (   ) มี (โปรดระบุ)
            ชื่อ-นามสกุล
ความสัมพันธ์
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แบบฟอร์มสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน
สำ�หรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา (FATCA Form for Individual)
ส่วนที่ 1 : ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ท่านมีต่อบริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จำ�กัด

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

ใช่

ไม่ใช่

1. ท่านเป็นบุคคลอเมริกัน
Are you a U.S. Citizen?

2. ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำ�ตัวของสหรัฐ (กรีนการ์ด)
Are you a U.S. Green Card Holder?

3. ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐใช่หรือไม่
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?

4. ท่านถือสัญชาติอเมริกัน

Are you a U.S. Nationality?

3. ท่านมีหมายเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา
Do you have U.S. Tax Identification Number?

4. ท่านมีหมายเลขประกันสังคมในประเทศสหรัฐอเมริกา
Do you have U.S. Social Security Number?

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

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลอื่นๆ

Part 2 Other Information

ใช่

YES

ไม่ใช่
NO

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

2. ข้าพเจ้ามีหมายเลขโทรศัพท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่บริษัทสามารถติดต่อท่านได้

Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account?

3. ข้าพเจ้ามีที่อยู่ในการรับเอกสารทางไปรษณีย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่บริษัทสามารถส่งไปรษณีย์ถึงได้
Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account?

4. ข้าพเจ้ามีหรือจะมีการโอนเงินจากบัญชีที่เปิดกับบริษัท ไปยังบัญชีในประเทศสหรัฐอเมริกา

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

5. ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอำ�นาจหรือให้อำ�นาจการลงลายมือชื่อ แก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
Do you have (or will you have) a power of attorney or signatory authority for the account granted to
person with U.S. address?

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

ส่วนที่ 3 : การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ที่ไม่มีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน
Part 3 Confirmations and Change of Non-U.S. Person Status
1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์
You confirm that the above information is true, accurate and complete
2. ในกรณีที่ท่านไม่ใช่บุคคลอเมริกัน ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของท่าน
เป็นบุคคลอเมริกัน ภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ
In case that you are a Non-U.S. Person, you agree to promptly notify the company should
there be any change in your status to become a U.S. Person under U.S. tax law.
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3. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านมิได้แจ้งให้บริษัททราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานะ
ความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของท่าน หรือการนำ�ส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับ
สถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของท่าน จะไม่มีผลให้บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
You acknowledge and agree that failure to promptly notify the company of any change in your
status as a Non-U.S. Person, or provision of any false, incorrect, inaccurate or incomplete information
as to your status as a Non-U.S. Person shall entitle the company to terminate, at its sole discretion,
the entire business relationship with you or part of such relationship as the company may determine
in its sole discretion.
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม
W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
ส่วนที่ 4 : การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี
Authorization for information disclosure and account withholding
ภายใต้ของเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทและหน่วยงานภาษีอากรในประเทศ
และ/หรือ ต่างประเทศ ท่านตกลงให้ความยินยอม และตกลงที่จะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัท ใน
การดำ�เนินการดังต่อไปนี้
To the extent required by applicable laws and/or any agreements between company and domestic
and/or foreign tax authorities, you hereby irrevocably authorize company to:
1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว
ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี จำ�นวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินใน
บัญชีในระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำ�นวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับบริษัท ตลอดจนจำ�นวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัท หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง
IRS ด้วย
Disclose to the company (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax
authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS) your name, address, taxpayer identification number, account number, account balance or value, the deposit/withdraw mone made
with respect to the account during the calendar year, account statements, the amount of money,
the type and value of financial products and/or other assets held by the company, as well as the
amount of revenue and income and any other information regarding the business relationship
which may be requested or required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS;
2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ในจำ�นวนที่กำ�หนดโดยหน่วยงาน
จัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎ
เกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษัท และหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
Withhold from your account and/or the income you may have or may be entitled to get paid
from the company in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities,
including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between
the company and such tax authorities;
หากไม่มีการดำ�เนินการหักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ตามข้อ 2
ข้างต้น บริษัทจำ�เป็นต้องยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดย
เป็นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของบริษัท ในกรณีที่ท่านไม่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ไม่แจ้งเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้ให้ไว้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ในแบบฟอร์มนี้
If no account or income withholding is made pursuant to clause 2 above, the company shall be
entitled to terminate, at its sole discretion, the entire business relationship with you or part of such
relationship as the company may determine in its sole discretion in the event of a failure to sign and
complete this form, a failure to update information as provided in this form, or in the event that you
provide information that is false, incorrect, incomplete or inaccurate on this form.
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แบบฟอร์มสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน
สำ�หรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล (FATCA Form for Juristic person)
เลขทะเบียนนิติบุคคล (Entity Registration Number)
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง
(Country of Incorporation or Organization)
เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีไทย (Thai Tax ID)
เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษี (ประเทศอื่น) (Foreign Tax ID)
(โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี) (please outline all if any)
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...

ประเภทองค์กร (Type of Entity)
สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำ�หนดของ FATCA ที่มี GIIN
(โประระบุ GIIN)
_  _  _  _  _  _     _  _  _  _  _      _  _     _  _  _
สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำ�หนดของ FATCA ที่มี
นิติบุคคลสนับสนุน
1. ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน
    (Name of Sponsoring Entity)
2. GIIN ของนิติบุคคลสนับสนุน :
     _  _  _  _  _  _     _  _  _  _  _      _  _     _  _  _
ห้างหุ้นส่วน / Partnership
บริษัทมหาชนจำ�กัด / Public Limited Company
บริษัทจำ�กัด / Private Limited Company
อื่นๆ / Other
…………………………………………………………………..

ส่วนที่ 1 : สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี
Part 1 Status of Applicant

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

1. ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา

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

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลอื่นๆ
Part 2 Other Information
1. ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำ�หนดของ FATCA

Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?

2. ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (เช่น รายได้จากการลงทุน ในหลักทรัพย์
และเงินฝาก เป็นต้น) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สิน ที่ก่อให้เกิดรายได้ดัง
กล่าวได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด (โปรดดูนิยามในส่วนของ
“คำ�ศัพท์ที่สำ�คัญ”)

Is the customer a Passive NFFE, i.e, an entity who either, has earned passive income (income from
holding financial   Securities and deposits, and etc.  Please see the definition in “Glossary of key
terms”)  equal to or more than  50% of total gross income, or held asset that generate passive
income equal to or more than 50% of total asset, in the preceding fiscal calendar year ?
กรณีตอบ “ใช่” ข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอก W-8BEN-E
If you check “Yes” in any one box, please complete IRS Form W-8BEN-E

ส่วนที่ 3 : การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)
1. ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and
complete.
2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9
เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์
ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร
The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided
on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, AWS shall be entitled to terminate, at its sole
discretion, the entire or part of banking/business relationship with the customer or part of such relationship as
AWS may deem appropriate.
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3. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทได้ทราบและนำ�ส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง
อันทำ�ให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่บริษัทมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำ�ยินยอมเพิ่มเติม
ลูกค้าตกลงที่จะดำ�เนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่บริษัทกำ�หนด
The Customer agree to notify and provide relevant documents to AWS within 30 days after any change in
circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, or after the date that AWS
as requested for additional document/ information/ consent.
4. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำ�เนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำ�ส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของลูกค้า บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการ
เงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทเห็นสมควร
The Customer acknowledge and agrees that  failure to comply with item 3 above, or provision of any false,
incorrect or incomplete information as to the customer’s status, shall entitle AWS to terminate, at its sole
discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as AWS
may deem appropriate.

ส่วนที่ 4 : การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี
(Authorization for information disclosure and account withholding)

ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่บริษัท ในการดำ�เนินการดังต่อไปนี้
The Customer hereby irrevocably authorizes AWS to:
1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร
ของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อ ลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษี
หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำ�นวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือ
ในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำ�นวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับบริษัทหรือเปิดบัญชีผ่านบริษัท ตลอดจนจำ�นวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the
customer’s name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status
(i.e., compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account,
account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets
held with AWS or account opened through, as well as the amount of revenue and income and any other
information regarding the banking/ business relationship which may be requested or required by domestic and/or
foreign tax authorities, including the IRS; and
2. หักเงินจากบัญชีของลูกค้าที่มีกับบริษัทหรือเปิดผ่านบริษัท และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้าได้รับจากหรือผ่านผู้รับ ในจำ�นวนที่กำ�หนด
โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์
ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
withhold from the customer’s account and/or the income derived from or through AWS in the amount as
required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or
regulations, and any agreements between the Receiver and such tax authorities,
3. หากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลที่จำ�เป็นต่อการพิจารณาสถานะบัญชีที่ต้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือข้อมูลที่จ�ำ เป็น
ต้องรายงานให้แก่บริษัทหรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ หรือให้ข้อมูลโดยระบุ
สถานะเป็น Non-Participating FFI  บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับ
ลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร
If the customer fails to provide the information required to determine whether the customer are a U.S.
Reportable Account, or to provide the information required to be reported to AWS, or if the customer fail
to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or the customer provide the status as a NonParticipating FFI, AWS shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship,
or part of such relationship with the customer, as AWS may deem appropriate.terminate, at its sole discretion,
the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as AWS may deem
appropriate.

ลูกค้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำ�หนดเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงยินยอมเรื่องการเปิดเผย
ข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นสำ�คัญ By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of information, account withholding
and termination of banking/business relationship.
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แบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
สำ�หรับลูกค้าบุคคลธรรมดา / นิติบุคคล
กรุณาเลือกคำ�ตอบที่ท่านคิดว่าเหมาะสมกับผู้ลงทุนโดยวงกลม       ในแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้
คำ�ถามข้อ1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่าน
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร
ก. มากกว่า 55 ปี      ข. 45 - 55 ปี
ค. 35 – 44 ปี          ง. น้อยกว่า 35 ปี

1. นิติบุคคลของท่านดำ�เนินกิจการมาแล้วกี่ปี
ก. มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป     ข.  ตั้งแต่ 5 ปี - 10  ปี
ค. ต่ำ�กว่า 5 ปี               ง. ต่ำ�กว่า 2 ปี

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

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการรายได้จากเงินลงทุนในส่วนนี้
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำ�หรือไม่
ก. ต้องการมากที่สุด
ข. ต้องการบ้าง
ค. ต้องการเพียงเล็กน้อย
ง. ไม่มีความต้องการ

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน   ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำ�หรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง ( เลือกได้มากกว่า  1  ข้อ )
ก. เงินฝากธนาคาร                          ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
ค. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ ง. หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือทรัพย์สินอื่นที่มีความเสี่ยงสูง
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำ�เป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
ก. ไม่เกิน 1 ปี                ข. 1 ถึง 3 ปี           ค. 3 ถึง 5 ปี

ง. มากกว่า 5 ปี

6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำ�เสมอแต่ต่ำ�ได้
ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำ�เสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้
7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่ม
การลงทุนใดมากที่สุด
กำ�ไร
ขาดทุน
1

2

3

4

ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%           
ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึก
อย่างไร
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน              ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง     ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
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9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
ก. 5% หรือน้อยกว่า                                 ข. มากกว่า 5% - 10%
ค. มากกว่า 10% - 20%                            ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป
10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำ�อย่างไร
ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน
ผลรวมคะแนนที่ประเมินได้
คำ�ถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำ�แนะนำ�
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่านั้น
11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความสำ�เร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการ
ลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
ก.  ไม่ได้
ข.  ได้บ้าง
ค.  ได้
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
ก.  ไม่ได้
ข.  ได้บ้าง
ค.  ได้
หมายเหตุ นิติบุคคล (ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศของ ก.ล.ต.ว่าด้วยนิยามผู้ลงทุนสถาบัน)
(นิติบุคคลที่มีผู้มีอำ�นาจทำ�การแทนมากกว่า 1 คน ให้ทำ�แบบประเมินเพียงฉบับเดียวแต่ลงนามร่วมกันในแบบประเมิน)

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน (เฉพาะข้อ 1 – 10 เท่านั้น)
ตอบ ก. = 1 คะแนน           ตอบ ข. = 2 คะแนน          ตอบ ค. = 3 คะแนน         ตอบ ง. = 4 คะแนน
หมายเหตุ สำ�หรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่มีคะแนนสูงสุด

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
คะแนน

ระดับ

ประเภทนักลงทุน

น้อยกว่า 15

1

เสี่ยงต่ำ�

15-21

2

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ�

22-29

3

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

30-36

4

เสี่ยงสูง

37 ขึ้นไป

5

เสี่ยงสูงมาก

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำ�แนะนำ�เรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทนักลงทุน

เงินฝากและตราสาร
หนี้ระยะสั้น

เสี่ยงต่ำ�

ตราสารหนี้ภาครัฐที่
มีอายุมากกว่า 1 ปี

> 60%

ตราสารหนี้ภาค
เอกชน

ตราสารทุน

การลงทุน
ทางเลือก***

< 20%

< 10%

< 5%

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ�

< 20%

< 70%

< 20%

< 10%

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

< 10%

< 60%

< 30%

< 10%

เสี่ยงสูง

< 10%

< 40%

< 40%

< 20%

เสี่ยงสูงมาก

< 5%

< 30%

> 60%

< 30%

***  รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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เงื่อนไขและข้อตกลง/ Terms and Conditions
1. ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของ บล.เอเชีย เวลท์ จำ�กัด เพื่อประกอบการจัดทำ�แบบประเมิน  Suitability Test
ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำ�แบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของ
ตนเอง
2. ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่ เจ้าหน้าที่บริษัทฯเท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการ
แสดงว่าบริษัทฯ ยอมรับถึงความถูกต้องที่แท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้
แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว           
3. เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำ�การประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า และได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมิน
ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้าได้รับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผล จากข้อมูลที่
ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว
4. ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง คำ�เตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควร
ขอคำ�แนะนำ�ในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำ�แนะนำ�การลงทุนแก่ลูกค้าได้)  ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผล
การประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตราสาร
หรือการลงทุนประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้
รับจากตัวแทนของบริษัทฯ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น    
5. การลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับ
ความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงเกิดจากการลงทุน ในกรณีที่
ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะ
ยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง   ลูกค้ายอมรับว่าการดำ�เนินการลงทุนของลูกค้าอาจจะไม่เป็นไปตามผลการ
ประเมิน และอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
6. บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่มีความรับผิด ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
จากการลงทุนของลูกค้า  
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการ
ประเมินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำ�ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
8. แบบประเมิน การดำ�เนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริการ เฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่ง
ลูกค้าได้อ่านคำ�เตือนข้างต้น และข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว และลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคำ�เตือน และข้อตกลงเกี่ยวข้อง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยการลงนามในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุก
ประการ และรับทราบถึงผลการประเมินความเสี่ยงที่ประเมินได้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรทันที และข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. สำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วง
หน้า(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หน่วยราชการ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทำ�ธุรกรรมต่างๆ ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะทำ�
อย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีปฎิบัตติ ามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำ�ธุรกรรมต่างๆ ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะทำ�อย่างเคร่งครัด
และในการนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ดำ�เนินการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) บริษัท
สำ�นักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำ�กัด หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำ�นาจหรือคำ�สั่งอันชอบด้วยกฎหมาย
ลงชื่อ   X..................................................................................ผู้ขอเปิดบัญชี
(..........................................................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นลายมือชื่อลูกค้าจริง และได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของลูกค้าจากฉบับจริงแล้ว
ลงชื่อ X..............................................................................เจ้าหน้าที่การตลาด/ผู้ประเมิน
(..........................................................................................)
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สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า
ทำ�ที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำ�กัด
วันที่.............................................................................................
สัญญานี้ทำ�ขึ้นระหว่าง (“ลูกค้า”).........................................................................................................................................
ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำ�กัด สำ�นักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 540
อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 7,14 , 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะ
เรียกว่า “บริษัท” อีก ฝ่ายหนึ่ง ลูกค้าตกลงแต่งตั้งบริษัทเป็นตัวแทน/นายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ตาม พรบ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหมายความรวมถึงการเป็นตัวแทนซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) โดยให้มีการ
หักทอนบัญชีกันเป็นครั้งคราวและยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดย
มีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คำ�จำ�กัดความ
เว้นแต่จะนิยามไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ ให้นำ�คำ�ที่ได้นิยามไว้ใน พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตลอดจนที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ไป มาใช้บังคับตามสัญญานี้
“หลักทรัพย์” หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภท และตราสารทางการเงินอื่นใดที่หน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องอนุญาต
ให้มีการซื้อหรือขายได้ ให้หมายความรวมถึง ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน อันได้แก่ตราสาร หรือ
หลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ตราสารอื่นใดที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำ�หนด
รวมทั้งสัญญาและตราสารอื่นๆ ตลอดจนดอกผลของหลักทรัพย์นั้นๆ
“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546
ตลอดจนที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ไป
“สินค้า” หมายความว่า สินค้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตลอดจนที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็น
คราวๆ ไป
“ตัวแปร” หมายความว่า ตัวแปรตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ตลอดจนที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นคราวๆ ไป
“ตลาดหลักทรัพย์”  ให้หมายความรวมถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และแหล่งกลาง
ในการซื้อขายหลักทรัพย์อื่นๆ
“ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความถึง บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ
ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใดที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
“เงินทดรอง” หมายความถึง เงินซึ่งบริษัทได้จ่ายเป็นค่าซื้อหรือค่าจองซื้อหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น
ใด ซึ่งเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าและให้รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการติดตามการชำ�ระหนี้ของลูกค้า
ด้วย
“หลักประกัน” หมายความว่า หลักประกันหรือทรัพย์สินที่บริษัทกำ�หนดและเรียกเก็บจากลูกค้าเพื่อเป็นประกันในการ
ปฏิบัติตามสัญญานี้
“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลผู้ซึ่งมีบัญชีซื้อขายกับบริษัท และให้หมายรวมถึง ตัวแทนหรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากลูกค้า ให้ลงลายมือชื่อหรือออกคำ�สั่งแทนลูกค้าหรือกระทำ�การใดๆ ตามสัญญานี้ (เช่น รับหรือส่งมอบเอกสาร) โดยตรง
ด้วย
“วงเงินซื้อขาย” หมายความถึง จำ�นวนเงินสูงสุดที่ลูกค้าอาจสั่งซื้อหลักทรัพย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือมูลค่าของหนี้
และภาระผูกพันทั้งหมดที่ลูกค้าได้รับอนุญาต ให้มีขึ้นกับบริษัท (ไม่เกินวงเงินซื้อขายที่บริษัทได้กำ�หนดไว้) ทั้งนี้ บริษัท
สามารถใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลง และ/หรือ กำ�หนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้า
ทราบล่วงหน้า กรณีที่วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์เป็นประเภทที่กำ�หนดจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้า วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์
ของลูกค้าจะคำ�นวณจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้าตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างวันทำ�การ โดยจะปรับยอดเงินคงเหลือ
ของลูกค้าตามข้อกำ�หนดหรือ วิธีปฏิบัติของบริษัท หรือในกรณีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหมายความรวมถึงวงเงิน
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าในขณะใดขณะหนึ่งที่บริษัทอนุมัติและตามวิธีคิดคำ�นวณที่บริษัทประกาศ
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กำ�หนด ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลพินิจที่จะเพิ่มหรือคงหรือลดวงเงินซื้อขาย และ/หรือ ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด
โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน
“การซื้อขาย” หมายความถึง การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ โดยการ “ซื้อ” ให้หมายความรวมถึงการจองซื้อ
หลักทรัพย์ด้วย
“ระบบอิเล็กทรอนิกส์” หมายความถึง ระบบการประยุกต์ใช้วิธีทางอิเล็คตรอนไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดใน
ลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น
“ธุรกรรมทางระบบอิเล็คทรอนิกส์” หมายความถึง ธุรกรรมที่กระทำ�ขึ้นโดยใช้วิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด
หรือแต่บางส่วน
“รหัสประจำ�ตัวและรหัสผ่าน” หมายความถึง รหัสประจำ�ตัวส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทกำ�หนดเพื่อใช้ในการทำ�ธุรกรรม
ต่างๆ กับบริษัทผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์, ระบบอินเทอร์เน็ต ภายใต้ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้
“มูลค่าตลาด” หมายความถึง มูลค่าของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งคำ�นวณจากราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แต่ละประเภทที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือบริษัทประกาศกำ�หนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องหรือมูลค่าหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินในบัญชีของลูกค้า ซึ่งคำ�นวณจากราคาตลาดของหลักทรัพย์ และ/หรือ
ทรัพย์สินแต่ละประเภทที่ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทประกาศกำ�หนด
“หลักประกันเริ่มต้น” (Initial Margin) หมายความว่า หลักประกันขั้นต่ำ�ที่ลูกค้าต้องวางไว้หรือชำ�ระสำ�หรับการซื้อหรือขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิดในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำ�หนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
“หลักประกันรักษาสภาพ” (Maintenance Margin) หมายความว่า หลักประกันขั้นต่ำ�ที่ลูกค้าต้องดำ�รงไว้สำ�หรับการซื้อ
หรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำ�หนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
“หลักประกันส่วนเพิ่ม” (Additional Margin) หมายความว่า หลักประกันอื่นนอกเหนือจากหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกัน
รักษาสภาพที่ลูกค้าต้องวางไว้ กับบริษัทสำ�หรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกำ�หนด
และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
“บริษัทคู่ข่าย” หมายความว่า ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มีข้อตกลงกับทางบริษัท ในเรื่องการโอนคำ�สั่ง
ซื้อขายของลูกค้า ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุฉุกเฉินหรือเหตุขัดข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทไว้
“ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด” หมายความว่า จำ�นวนฐานะสูงสุดในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท
และ/หรือ ทุกประเภทที่ลูกค้าพึงครอบครองได้ในขณะใดขณะหนึ่งตามที่บริษัทกำ�หนดภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
“การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า การปลดภาระหรือสิทธิตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอยู่เดิมให้
หมดไปโดยการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ที่มีผลในทางตรงกันข้ามหรือโดยวิธีการอื่นใดภายใต้กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
2. ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขทั่วไป
2.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำ�นาจให้บริษัทเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าของลูกค้าในการซื้อ และ/หรือ
ขายหลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์ (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์และให้มีอำ�นาจในการกระ
ทำ�การใดๆ เกี่ยวกับการซื้อขายแทนและในนามของลูกค้า ตลอดจนกระทำ�การอื่นใดที่จำ�เป็นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์
สัญญาและสินค้าหรือตัวแปร และให้บริษัทมีอำ�นาจแต่งตั้งตัวแทนช่วงหรือมอบหมายให้บุคคลใดดำ�เนินการ โดยถือเอา
สัญญานี้เป็นหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำ�นาจ โดยลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงในสัญญานี้หรือเพิกถอนอำ�นาจที่ลูกค้า
ได้ให้ไว้แก่บริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ลูกค้าได้ชำ�ระหนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้หรือหนี้อื่นใดที่มีกับบริษัทครบ
ถ้วนแล้ว และลูกค้าตกลงว่าจะจ่ายค่าบำ�เหน็จตามอัตราที่บริษัทได้กำ�หนด รวมทั้งค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้
จ่าย (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียกว่า “ค่าบำ�เหน็จ”) ให้แก่บริษัท โดยนับแต่วันทำ�สัญญาเป็นต้นไป การมอบอำ�นาจตามวรรค
ก่อนให้รวมถึงการมอบอำ�นาจให้บริษัทเก็บรักษา โอน รับโอน ส่งมอบ รับมอบ ถอน แปลงสภาพหุ้น รับ ตรวจสอบและ
แก้ไข เงินปันผล ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ตรวจสอบและแก้ไขสัญญาซื้อขายล่วง
หน้าและสินค้าหรือตัวแปรแทนลูกค้า นอกจากนี้ให้รวมถึงกรณีที่บริษัททำ�การจองซื้อหรือใช้สิทธิในหลักทรัพย์ใดๆ ให้กับ
ลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ ใช้สิทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรใดๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ ใน
กรณีที่บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทำ�เพื่อประโยชน์ของลูกค้า ตลอดจนให้บริษัทมีอำ�นาจชำ�ระค่าซื้อหลักทรัพย์
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร
ทวงถามรับชำ�ระเงินค่าขายหลักทรัพย์ รับชำ�ระเงินค่าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร การหักชำ�ระและ
การนำ�ส่งภาษี ลงนามในเอกสารหรือตราสารใดๆ ที่บริษัทได้ดำ�เนินการในฐานะผู้รับมอบอำ�นาจจากลูกค้า โดยให้บริษัท
มีอำ�นาจแต่งตั้งและ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอำ�นาจช่วงเพื่อกระทำ�การอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในขอบเขตแห่ง
การมอบอำ�นาจข้างต้นได้ด้วย การที่บริษัทกระทำ�การใดๆ ให้แก่หรือแทนลูกค้าตามสัญญานี้ลูกค้ายอมรับให้มีผลเท่ากับ
เป็นการกระทำ�ของลูกค้าเอง โดยลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความรับผิดและจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใดทั้งสิ้น
2.2 ลูกค้าตกลงยินยอมเสียดอกเบี้ยในหนี้ที่ค้างชำ�ระตามสัญญานี้แก่บริษัทในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศของ
บริษัทที่ได้กำ�หนดไว้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทจะประกาศกำ�หนดเปลี่ยนแปลงเป็นคราวๆ ไป นับแต่วันที่ลูกค้า
ผิดนัดชำ�ระราคาจนกว่าลูกค้าจะชำ�ระเสร็จสิน้
2.3 สัญญานี้มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกำ�หนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญานี้
จะต้องบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และการเลิกสัญญา
นี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญานี้จะมีผลในกรณีที่ถือว่า
สัญญาสิ้นสุดลง ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรและให้นำ�
ความในข้อ 5. มาใช้บังคับโดยอนุโลม
2.4 ลูกค้าได้อ่านและทราบถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมตลอดถึงข้อกำ�หนดและเงื่อนไขในการซื้อขายของบริษัท
เป็นอย่างดีแล้ว และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องข้อกำ�หนดและเงื่อนไขดังกล่าวนั้นทุกประการโดยเคร่งครัด
2.5 ลูกค้าขอรับรองว่าข้อมูลใดๆ ทีแ่ จ้งกับบริษทั รวมถึงข้อมูลทีส่ ามารถระบุความมีตวั ตนทีแ่ ท้จริงของลูกค้าและ
ผูร้ บั ประโยชน์จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทุกรายทุกทอด วัตถุประสงค์ในการซือ้
ขายของลูกค้า ข้อมูลเกีย่ วกับการซือ้ ขายของลูกค้า และในกรณีทล่ี กู ค้าเป็นผูด้ �ำ เนินการสัง่ ซือ้ ขายเพือ่ บุคคลอืน่ หลายรายหรือ
หลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชือ่ (omnibus account) ลูกค้ายินยอมทีจ่ ะแจ้ง จัดหา และจัดทำ�คำ�ชีแ้ จงเกีย่ วกับข้อมูล
ตาม ข้างต้นของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทัง้ นี้ เฉพาะทีล่ กู ค้ารูห้ รือควรรูเ้ นือ่ งจากการเป็นผูด้ �ำ เนินการเช่นนัน้ เป็น
ข้อมูลทีถ่ กู ต้องและเป็นความจริงทุกประการ และลูกค้ายินยอมทีจ่ ะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พร้อมทัง้ จัดทำ�คำ�
ชีแ้ จงเพือ่ อธิบายรายละเอียดเกีย่ วกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจ ศูนย์ซอ้ื ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า สำ�นักหักบัญชี
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรือสำ�นักงาน เมือ่ ผูป้ ระกอบธุรกิจหรือหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวร้องขอ หรือเพือ่ ให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ทห่ี น่วยงานดังกล่าวกำ�หนด หากข้อมูลใดทีล่ กู ค้าแจ้งดังกล่าวไม่เป็นความจริงซึง่ มีผลกระทบกระเทือนต่อข้อตกลงและ
เงือ่ นไขใดๆ แห่งสัญญานีใ้ ห้หนีส้ นิ ทัง้ หมดของลูกค้าถึงกำ�หนดชำ�ระโดยพลันและ/หรือถือว่าลูกค้าผิดสัญญา
2.6 บริษัทจะแจ้งรายการซื้อขายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบในวันทำ�การถัดไปนับจากวันที่ลูกค้ามีรายการ
ซื้อขาย ตามรูปแบบที่บริษัทหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำ�หนด นอกจากนี้บริษัทจะจัดทำ�รายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดส่งให้แก่ลูกค้าทุกเดือน โดยมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่บริษัทกำ�หนดภายใต้กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทอาจคิดค่าใช้จ่ายกับลูกค้าหรือไม่ก็ได้
2.7 การแจ้งข้อความ การบอกกล่าวหรือการทวงถามใดๆ ที่บริษัทได้กระทำ�เป็นหนังสือส่งไปยังสถานที่อยู่ของ
ลูกค้าที่ระบุไว้หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทหรือแจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้
แจ้งไว้กับบริษัท ลูกค้ายินยอมให้ถือว่ามีการบอกกล่าวหรือแจ้งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่คำ�นึงว่าลูกค้าจะได้รับ
แจ้งด้วยตนเอง หรือมีผู้อื่นรับไว้แทนโดยชอบ อนึ่ง ในกรณีที่สถานที่อยู่หรือที่อยู่ของจดหมายอิเลคทรอนิกส์หรือหมายเลข
โทรศัพท์ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบทันที
2.8 ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ในส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า
ให้ข้อกำ�หนดในสัญญานี้ในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับได้ยังคงมีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญาต่อไป
2.9 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเข้าเป็นสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายอื่นที่ได้ประกาศบังคับใช้และใช้บริการต่างๆ ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวในส่วน
ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของลูกค้า ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ
ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ทุกประการ เช่น ตกลงให้บริษัทเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับตัวของลูกค้า
ให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทราบ เป็นต้น
2.10 ในกรณีที่บริษัทได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้าใดๆ ตามสัญญานี้หรือละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิก
สัญญาในคราวใดให้ถือว่า การผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น
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3. การซื้อขาย
3.1 ในการสั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดและในราคาเท่าใดนั้น ลูกค้าจะ
ได้มีคำ�สั่งด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือไม่ว่าจะโดย ทางโทรศัพท์ โทรสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่น
ใด เพื่อจะให้บริษัทสั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์, ส่งคำ�สั่งซื้อหรือคำ�สั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นครั้งคราวนั้น การ
สั่งซื้อและ/หรือสั่งขาย ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามแบบที่บริษัทได้กำ�หนดไว้ เมื่อบริษัทได้รับทราบคำ�สั่งนั้นโดยชัดเจนปราศจาก
ข้อสงสัยแล้ว จะถือเป็นคำ�สั่งโดยชอบของลูกค้าและในการนี้ลูกค้าตกลงยอมรับผลของคำ�สั่งดังกล่าวเสมือนว่าลูกค้าได้ทำ�
คำ�สั่งนั้นด้วยตนเองทุกประการ
ลูกค้าสามารถทำ�ธุรกรรมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับรหัสประจำ�ตัวในธุรกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดให้มีใช้
บริการ ได้แก่ การส่งคำ�สั่งซื้อขายหลักทรัพย์, การส่งคำ�สั่งซื้อหรือคำ�สั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกคำ�สั่งดังกล่าว การชำ�ระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ การฝาก
หรือเบิกถอนเงินฝากของลูกค้าจากยอดคงเหลือการฝากหรือจัดให้มีการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ การ
ถอนหรือโอนหลักทรัพย์จากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการดำ�เนินธุรกรรมอื่น ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะยืนยันคำ�สั่งของ
ลูกค้าผ่านระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ วิ ธี อื่ น ตามที่ บ ริ ษั ท เห็ น สมควรและลู ก ค้ า ตกลงรั บ ผลแห่ ง ธุ ร กรรมนั้ น และจะชำ � ระค่ า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการทำ�ธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามอัตรา และวิธีการที่บริษัทกำ�หนด ลูกค้าทราบและ
ยอมรับว่าเป็นสิทธิของบริษัทที่จะให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทุกประเภทหรือเพียงบางประเภทหรือไม่ให้บริการ
ทุกประเภทแก่ลูกค้าก็ได้ เป็นหน้าที่ลูกค้าที่จะตอบรับหรือยืนยันการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ประกอบด้วยชื่อของหลักทรัพย์
จำ�นวน และราคาหลักทรัพย์กับบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรในวันทำ�การสั่งซื้อขายหรือในวันทำ�การถัดไปหรือก่อนวันครบ
กำ�หนดชำ�ระเงิน หากลูกค้าไม่ปฏิบัติดังกล่าวให้ถือว่าหลักฐานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นผลที่ถูกต้องตามเจตนา
ของลูกค้า
3.2 คู่สัญญาตกลงและยอมรับว่า ในการสั่งซื้อและ/หรือสั่งขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น
เป็นการสั่งซื้อและ/หรือสั่งขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามชื่อ ประเภท ชนิด จำ�นวน และราคาที่ต้องการ
ซื้อและ/หรือขายเท่านั้นโดยไม่เจาะจงว่าจะเป็นการซื้อจากหรือขายให้แก่ผู้ใดหรือมีผู้ใดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์และ/หรือ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อหรือขายนั้นหรือหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นมีลักษณะระบุเฉพาะอย่างใด
และเมื่อบริษัทจะต้องรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือลูกค้าก็ให้ใช้หลักทรัพย์
ชื่อ ชนิด ประเภทเดียวกันและจำ�นวนเท่ากันแทนกันได้ ลูกค้าตกลงว่าในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์, ในการสั่งซื้อหรือสั่ง
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำ�สั่งของลูกค้า  บริษัทอาจขายหรือซื้อกับบริษัทเองได้
คู่สัญญาตกลงว่าบริษัทไม่มีความผูกพันที่จะต้องรับคำ�สั่งซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของลูกค้าเสมอไปหากเห็นว่าการดำ�เนินการตามคำ�สั่งของลูกค้าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎหรือระเบียบของบริษัท
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีสิทธิที่จะไม่สั่งซื้อหรือสั่งขายตามคำ�สั่งซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าคงเหลือของลูกค้าในขณะใดขณะหนึ่ง โดยลูกค้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ จากบริษัท
3.3 ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะทำ�การส่งคำ�สั่งซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบริษัท ลูกค้าตกลงดังนี้
3.3.1 บริษัทจะแจ้งรหัสประจำ�ตัวและรหัสผ่านของลูกค้าให้แก่ลูกค้าทราบ โดยลูกค้าจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน
ทันที เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้รหัสผ่านของลูกค้า ตลอดจนจะเก็บรักษารหัสประจำ�ตัวและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ
รวมทั้งจัดหามาตรการในการป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้ หรือสามารถใช้รหัสประจำ�ตัวหรือรหัสผ่านได้ และลูกค้าตกลง
ยอมรับว่าในกรณีที่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้รหัสประจำ�ตัวเข้าทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรือดูข้อมูลข่าวสารใดๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และ/หรือกระทำ�การอื่นใดอันเนื่องมาจากการใช้รหัสประจำ�ตัวและรหัสผ่านของลูกค้า ลูกค้าตกลงผูกพันตนและจะเป็นผู้รับ
ผิดชอบสำ�หรับผลและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด เสมือนหนึ่งเป็นการกระทำ�ของลูกค้าด้วยตนเอง
3.3.2 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่ง
ข้อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทำ�งานได้ตามปกติ และความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูล
ที่ได้รับเนื่องจากข้อจำ�กัดในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้อง
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ค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัท และยินดีรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเอง
3.4 ในกรณีที่ลูกค้าเห็นว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องในคำ�สั่งซื้อหรือคำ�สั่งขาย ลูกค้าจะต้องทำ�การโต้แย้งคำ�
สั่งซื้อหรือคำ�สั่งขายที่ได้มีการยืนยันคำ�สั่งนั้นๆ มายังบริษัททันทีภายในวันที่มีการซื้อขาย มิเช่นนั้นแล้วให้ถือว่าลูกค้าได้
ยอมรับคำ�สั่งซื้อหรือคำ�สั่งขายนั้นๆ ว่าเป็นการซื้อขายที่ถูกต้องแท้จริงและมีผลสมบูรณ์
3.5 เว้นแต่ ลูกค้าจะระบุในคำ�สั่งซื้อหรือคำ�สั่งขายเป็นการเฉพาะ คำ�สั่งซื้อหรือคำ�สั่งขายมีผลผูกพันลูกค้านับ
แต่เวลาที่ลูกค้าได้ออกคำ�สั่งหรือถือว่าได้ออกคำ�สั่งเช่นว่านั้นในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำ�เนินการซื้อขายตามคำ�สั่งของ
ลูกค้าได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่วนที่ไม่สามารถทำ�ได้ให้เป็นอันยกเลิกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กำ�หนดไว้ในคำ�สั่งซื้อหรือ
คำ�สั่งขายของลูกค้านั้นหรือตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำ�หนด ในกรณีที่บริษัทสามารถดำ�เนินการ ซื้อขายตามคำ�สั่งของ
ลูกค้าได้ไม่ว่า ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ลูกค้าตกลงยอมรับผลแห่งการซื้อขายนั้นทุกประการและบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ
ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าอันเนื่องจากมาจากการที่บริษัทไม่สามารถทำ�การซื้อขายตามคำ�สั่งให้แก่ลูกค้าไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน
3.6 การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำ�สั่งซื้อหรือคำ�สั่งขายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ลูกค้าจะต้องแจ้งมายังบริษัท
ก่อนคำ�สั่งซื้อหรือคำ�สั่งขายนั้นจะสำ�เร็จตามคำ�สั่งการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าได้รับ
แจ้งยืนยันการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจากบริษัทแล้วเท่านั้น การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบไปถึงการใดๆ ที่
บริษัทได้กระทำ�ไปก่อนที่การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจะมีผลสมบูรณ์
3.7 ในกรณีที่ฐานะสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดที่บริษัท
และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำ�หนด ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าหากลูกค้าไม่แสดงเจตนาล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วง
หน้าด้วยตนเองภายในเวลาทีบ่ ริษทั กำ�หนด บริษทั หรือตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าจะดำ�เนินการล้างฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ของลูกค้า จนฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั และ/หรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกำ�หนด
3.8 ลูกค้ายอมรับว่าการซื้อขายที่เกิดจากการแสดงเจตนาของลูกค้าไม่ว่าครั้งใด รายการใดเป็นการตัดสินใจ
ของลูกค้าเองทั้งสิ้น ข้อมูล ข่าวสารหรือคำ�แนะนำ�ใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายจากพนักงานคนใดของบริษัทไม่เป็นการ
ผูกพันบริษัทและไม่มีผลให้ทางบริษัท ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดทั้งสิ้น เว้นแต่ เป็นการจงใจหรือ ประมาทเลินเล่อของ
บริษัท หรือผิดนัดของบริษัทหรือเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.9 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำ�การซื้อขายในบัญชีซึ่งได้เปิดไว้กับบริษัทและไม่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ
ทรัพย์สินของลูกค้าคงเหลืออยู่ในบัญชี เป็นระยะเวลา ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรือตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำ�หนด  
บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการซื้อขายของลูกค้าเป็นการชั่วคราวและ/หรือการคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีจากลูกค้า โดยลูกค้า
ตกลงยินยอมชำ�ระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่บริษัทในอัตราที่ประกาศกำ�หนด โดยบริษัทไม่จำ�เป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ
หรือต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าอีกแต่อย่างใดและลูกค้าตกลงจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัท ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิ์
ในการบอกเลิกสัญญาและปิดบัญชีของลูกค้า
3.10 ในการดำ�เนินการเกี่ยวกับการโอนหรือรับโอนฐานะ (Position) ของลูกค้ากับบุคคลอื่นให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที่บริษัทประกาศกำ�หนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.11 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวงเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุดของลูกค้าตามสัญญานี้ บริษัท
อาจจะพิจารณารวมบัญชีของลูกค้าและผู้รับประโยชน์และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการซื้อขายสัญญาของลูกค้าที่เปิดไว้กับ
บริษัท ในการคำ�นวณวงเงินซื้อขายและ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุด
4. การชำ�ระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์
4.1 ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงยินยอมชำ�ระราคาหลักทรัพย์ที่สั่งให้บริษัท
ซื้อคราวหนึ่งคราวใดหรือหลายคราวให้แก่ลูกค้า รวมทั้งค่าบำ�เหน็จ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างช้าไม่เกินภายในวันที่
ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทกำ�หนด โดยให้คำ�นวณยอดเงินตามรายการซื้อตามแบบที่บริษัทได้กำ�หนดไว้
กรณีลูกค้าชำ�ระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชำ�ระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ธนาคารเรียก
เก็บเงินตามเช็คจากลูกค้าได้แล้ว
หากลูกค้าผิดนัดชำ�ระราคาดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ได้กำ�หนดไว้ในข้อ 2.2
นอกจากนี้ลูกค้ายินยอมให้บริษัทบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทตลอดจนสิทธิในการ
จองซื้อหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ได้ โดยมิต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าหรือทราบแต่ประการใด ทั้งนี้ไม่คำ�นึงว่าหลัก
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ทรัพย์และ/หรือสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่บังคับขายนั้นเป็นหลักทรัพย์และ/หรือสิทธิในการจองซื้อหลัก ทรัพย์ที่
ผิดนัดชำ�ระราคาหรือไม่ หรือเป็นหลักทรัพย์และ/หรือสิทธิในหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ฝากหรือมอบให้บริษัทครอบครองไว้
เพื่อการใดหรือจะทำ�การบังคับขายเมื่อใด ลูกค้าตกลงชดใช้ค่าเสียหาย ดอกเบี้ย ค่าปรับ บำ�เหน็จ ภาษีและค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการซื้อขาย การผิดนัดและการบังคับขาย หลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นจนครบถ้วนทุกประการซึ่งลูกค้ายินยอมผูกพัน
ต่อผลของการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเสมือนเป็นการขายตามคำ�สั่งของลูกค้าเอง กรณีที่ลูกค้าตกลงที่จะฝากยอด
เงินคงเหลือไว้กับบริษัท เพื่อประโยชน์ในการกำ�หนดวงเงินซื้อขายก่อนที่ลูกค้าจะสั่งซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงแต่งตั้ง
และมอบหมายให้แก่บริษัทในการเบิกถอนยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่ฝากไว้กับบริษัทเพื่อชำ�ระภาระหนี้สินและหนี้สินอื่น
ที่ลูกค้ามีต่อบริษัทโดยไม่มีเงื่อนไข และข้อโต้แย้งใดๆ หากลูกค้าได้สั่งให้บริษัททำ�การซื้อหลักทรัพย์ใดๆ เกินกว่าวงเงินซื้อ
ขายหลักทรัพย์ที่ตกลงไว้ ลูกค้ายินยอมให้ถือว่าลูกค้าได้ขอเพิ่มวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์และยอมรับการซื้อขายนั้นๆ และ
ยอมรับชำ�ระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วย
4.2 ภายใต้ข้อบังคับ 4.1 บริษัทจะดำ�เนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าภายในวันทำ�การถัดจากวันชำ�ระราคา
ค่าซื้อหลักทรัพย์หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทกำ�หนด ในกรณีที่บริษัทโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝาก
หลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้ เพื่อการฝาก ถอนหรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าหรือบริษัทได้เก็บรักษาหลัก
ทรัพย์ที่ลูกค้ามอบหมายให้ซื้อไว้กับบริษัทนั้นตามคำ�สั่งของลูกค้าให้ถือว่าบริษัทได้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าตามวรรค
ก่อนแล้ว
4.3 ภายใต้บังคับของวรรคสองและวรรคสามต่อไปนี้ ในกรณีลูกค้ามอบหมายให้บริษัททำ�การขายหลักทรัพย์
ลูกค้ามีหน้าที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทภายในเวลา 12.00 นาฬิกาของวันทำ�การถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์หรือ
ในวันและเวลาอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทกำ�หนด บริษัทจะชำ�ระเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าต่อเมื่อลูกค้า
ได้ชำ�ระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ เงินทดรองจ่ายหรือเงินอื่นใดให้แก่บริษัทครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ถือเป็นดุลพินิจเด็ดขาดของ
บริษัท ในกรณีที่ลูกค้าโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้ เพื่อการฝาก ถอนหรือโอน
หลักทรัพย์ให้แก่บริษัทหรือลูกค้าได้มีคำ�สั่งให้บริษัทส่งมอบหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้กับบริษัท
นั้น ให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งมอบหลักทรัพย์นั้นให้แก่บริษัทตามความในวรรคก่อนแล้ว
ในกรณีที่ลูกค้ามีหลักทรัพย์เก็บรักษาไว้กับบริษัท (ซึ่งให้หมายความรวมถึง หลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทนำ�
ไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วย) ลูกค้ายินยอมให้บริษัทสามารถนำ�หลักทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้นั้นมาส่งมอบได้ หาก
ลูกค้าไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ภายในกำ�หนดเวลาในวรรคแรก บริษัทมีสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสั่งขายนั้นจากบุคคลหรือ
สถานที่ใดๆ เพื่อนำ�มาส่งมอบแทนได้ในทันทีหรือในระยะเวลาอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควรได้ และลูกค้ายินยอมรับผิดในเงิน
ทดรอง ค่าบำ�เหน็จ ภาษี ค่าปรับ และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทจากการไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ของตนทุกประการ
กรณีที่ลูกค้าสั่งให้บริษัทขายหลักทรัพย์ หากลูกค้ายังค้างชำ�ระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ เงินทดรอง ค่าบำ�เหน็จหรือเงินอื่นใด
แก่บริษัท ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำ�ระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ เงินทดรอง ค่าบำ�เหน็จ หรือเงินอื่นๆ ที่ค้างชำ�ระให้แก่บริษัทจน
ครบถ้วนก่อน บริษัทจึงจะชำ�ระเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ ถือเป็นดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของบริษัท
4.4 บริษัทจะชำ�ระราคาค่าขายหลักทรัพย์ ให้แก่ลูกค้าในวันทำ�การที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทกำ�หนด
หากลูกค้าขายหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อในวันเดียวกันบริษัท จะชำ�ระราคาค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในวันทำ�การถัดจากวัน
ทีบ่ ริษัทได้รับชำ�ระค่าซื้อหลักทรัพย์ นั้นแล้วหรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทกำ�หนดในกรณีที่ลูกค้าขายหลัก
ทรัพย์ที่ได้ซื้อไว้โดยยังมิได้ชำ�ระราคาค่าซื้อ ลูกค้าจะต้องชำ�ระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ ค่าบำ�เหน็จและภาษีนั้นก่อน บริษัท
จึงจะชำ�ระราคาค่าขายให้แก่ลูกค้าโดยบริษัทจะไม่หักกลบค่าซื้อกับค่าขาย เว้นแต่ กรณีที่บริษัททำ�การบังคับขาย หรือเพื่อปิด
บัญชีของลูกค้าหรือกรณีการหักกลบค่าซื้อและค่าขายตามข้อ 4.6
4.5 บริษัทจะชำ�ระราคาค่าขายหลักทรัพย์โดยจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุเข้าบัญชีลูกค้าเท่านั้น หรือโดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า หรือโดยวิธีการอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทกำ�หนด
4.6 ภายใต้ข้อบังคับของข้อ 4.3 ในกรณีที่ลูกค้าต้องชำ�ระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท และบริษัทต้อง
ชำ�ระราคาค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าดังกล่าว ในวันเดียวกันบริษัทมีสิทธิที่จะทำ�การหักกลบค่าซื้อกับค่าขายหลักทรัพย์
ของลูกค้าได้ เพื่อให้บริษัทหรือลูกค้าชำ�ระราคาให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งตามส่วนต่างของการหักกลบค่าซื้อกับค่าขายหลักทรัพย์
ของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทมิต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนและบริษัทมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ถึงการหักกลบ
ค่าซื้อกับค่าขาย นอกจากนั้นให้บริษัทมีอำ�นาจระงับหรือยกเลิกวิธีการหักกลบค่าซื้อกับค่าขายดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ โดย
บริษัทมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
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บริษัทมีสิทธิที่จะเลือกหลักทรัพย์ ซึ่งมีชื่อหรือประเภทหรือจำ�นวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ใดเป็นบางส่วนหรือ
ทั้งหมดที่จะนำ�มาใช้ในการหักกลบค่าซื้อกับค่าขายตามข้อนี้ก็ได้ โดยบริษัทมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าถึงการใช้สิทธิ
นั้นและลูกค้าจะไม่โต้แย้งทักท้วงถึงการใช้สิทธิดังกล่าวของบริษัท
บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ดำ�เนินการหักกลบค่าซื้อกับค่าขายตามข้อนี้ หากปรากฎว่าลูกค้าไม่มียอดคงเหลือของหลัก
ทรัพย์ที่ขายไว้กับบริษัทหรือลูกค้ามิได้ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายให้แก่บริษัท
4.7 ในกรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตายหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือถูกฟ้องร้อง
ดำ�เนินคดีหรือกรณีอื่นใดที่เมื่อบริษัทเห็นเป็นการสมควรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของบริษัท ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัท
ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใดของลูกค้าซึ่งอยู่ในความครอบครองบริษัทได้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที และ/
หรือซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อชดใช้ให้บริษัทแทนหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้สั่งให้บริษัทขายแล้วแต่ลูกค้ายังมิได้ส่ง
มอบให้บริษัทได้ทันทีได้เช่นกัน อีกทั้งไม่เป็นการตัดสิทธิของบริษัทที่จะปิดบัญชีของลูกค้าด้วย
4.8 ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใดของลูกค้าโดยบริษัทเพราะเหตุที่ลูกค้ามิได้ปฏิบัติ
ตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด บริษัทมีสิทธิที่จะกระทำ�การใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือโดย
การขายทอดตลาดหรือโดยซื้อขายกับบุคคลใดๆ หรือบริษัทก็ได้ โดยมิต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อนและไม่จำ�เป็นต้องแจ้ง
ความหรือโฆษณาหรือกระทำ�การใดๆ ที่คล้ายคลึงกันก่อนทั้งสิ้นและลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำ�เงินซึ่งได้จากการขายหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใดนั้นๆ ชำ�ระหนี้และค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัททั้งในปัจจุบันและหนี้ที่อาจมีขึ้น
ในอนาคตไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำ�หนดชำ�ระคืนแก่บริษัทหรือไม่ก็ตาม บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้ทุกชนิดของลูกค้าได้ตามแต่
บริษัทจะเห็นสมควรและลูกค้ายินยอมผูกพันที่จะชดใช้หนี้ทุกชนิดที่ยังคงต้องชำ�ระแก่บริษัทจนครบถ้วน
ล่วงหน้า

5. การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขาย

5.1 หากปรากฎเหตุหรือพฤติการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งให้หนี้สินทั้งหมดของลูกค้าที่เกี่ยวกับการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าถึงกำ�หนดชำ�ระโดยพลันกล่าวคือ
5.1.1 ลูกค้าตายหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือถูกศาลสั่ง
ให้พิทักษ์ทรัพย์ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือมีคำ�สั่งรับคำ�ร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของลูกค้า
5.1.2 เมื่อมีพฤติการณ์ส่อแสดงให้บริษัทเห็นว่าลูกค้าจะไม่สามารถวางหลักประกันส่วนเพิ่มหรือชำ�ระราคาสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่ได้ทำ�การซื้อขายล่วงหน้าได้ เช่น ซ่อนเร้น จำ�หน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตนทั้งหมดหรือบางส่วน ทำ�ข้อ
ตกลง ชำ�ระหนี้หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ เป็นต้น
5.1.3 เมื่อศาลหรือหน่วยงานราชการมีคำ�พิพากษาหรือคำ�สั่งให้ลูกค้าชำ�ระหนี้หรือให้ยึดหรืออายัดทรัพย์ของ
ลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
5.1.4 เมื่อลูกค้าผิดนัดไม่ชำ�ระเงินจำ�นวนใดๆ ภายใต้สัญญานี้ตามจำ�นวนที่ต้องชำ�ระหรือตามจำ�นวนขั้นต่ำ�ที่
ต้องชำ�ระเมื่อถึงกำ�หนดชำ�ระ  
5.1.5 เมื่อลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกำ�หนดหรือหน้าที่ใดๆของตน (นอกเหนือจากข้อ (4) ข้างต้น) ทีร่ ะบุ
ไว้ภายใต้สัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือข้อกำ�หนดใดๆ ซึ่งได้กระทำ�ขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้และในกรณี
ของข้อตกลง ข้อกำ�หนดหรือหน้าที่ใดที่บริษัทเห็นว่าสามารถเยียวยาแก้ไขได้ โดยลูกค้าไม่สามารถเยียวยาแก้ไขได้ภายใน
เวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่เกิดกรณีการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อกำ�หนดหรือหน้าที่ดังกล่าว
5.1.6 เมื่อคำ�ยืนยัน คำ�รับรองหรือข้อความใดๆ ซึ่งลูกค้าได้กระทำ�หรือได้ให้ไว้ (หรือถือว่าได้กระทำ�หรือได้ให้ไว้)
ภายใต้สัญญาหรือที่ระบุไว้ในหนังสือหรือเอกสารอื่นใดซึ่งลูกค้าได้ทำ�ขึ้นหรือส่งมอบภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้มี
ความไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริงหรือไม่ครบถ้วนในเนื้อหาสาระสำ�คัญ
5.1.7 ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจใดๆ ของลูกค้าถูกยกเลิก เพิกถอน ระงับ หรือหมดอายุโดย
มิได้ต่ออายุใหม่และเหตุการณ์นั้นมีผลกระทบในทางลบ อย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติหน้าที่
ภายใต้สัญญานี้
5.1.8 เมื่อหนี้สินอื่นใดของลูกค้าถึงกำ�หนดชำ�ระก่อนวันครบกำ�หนดแล้วไม่มีการชำ�ระเมื่อถึงวันครบกำ�หนด หรือ
ในกรณีของการค้ำ�ประกันเมื่อบุคคลที่ลูกค้าไปค้ำ�ประกันไว้ได้มีการกระทำ�ผิดสัญญาซึ่งจะทำ�ให้มีการเรียกร้องตามสัญญา
ค้ำ�ประกันเอากับลูกค้า หรือเมื่อลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดหรือปฏิบัติผิดข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินดังกล่าว เว้นแต่ใน
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กรณีของหนี้การค้าหรือข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับหนี้การค้านั้น
5.1.9 เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกันได้
รับการแต่งตั้งเพื่อจัดการกับธุรกิจหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้าหรือเมื่อมีคำ�สั่งในทางบังคับคดีซึ่งบังคับ
เอากับทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้าหรือเมื่อมีการบังคับเอากับทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้าที่ได้ให้
ไว้เป็นประกันแก่บุคคลใดๆ
5.1.10 ในกรณีที่ลูกค้าถูกฟ้องล้มละลายหรือมีบุคคลใดยื่นคำ�ร้องขอต่อศาลให้ลูกค้าล้มละลายและลูกค้าไม่สามารถ
แก้ไขการถูกฟ้องหรือยื่นคำ�ร้องขอล้มละลายดังกล่าวให้เป็นที่พอใจแก่บริษัทได้ภายในระยะเวลา 45 (สี่สิบห้า) วันนับตั้งแต่วันที่
มีการฟ้องหรือยื่นคำ�ร้องขอล้มละลายนั้น
5.1.11 เมื่อลูกค้าเรียกประชุมเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไปเสนอเข้าดำ�เนินการหรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ของ
ตนเป็นการทั่วไปหรือดำ�เนินการโอนสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป
5.1.12 เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้น ทั้งนี้ไม่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
จะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ก็ตาม ซึ่งอาจจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำ�คัญไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อความสามารถ
ของลูกค้าในการปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ภายใต้สัญญานี้
5.2 การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีชำ�ระหนี้ดังกล่าว นอกจากเพื่อชำ�ระหนี้ตามสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าและสัญญานี้แล้วให้รวมถึงการชำ�ระเบี้ยปรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ด้วย หากเมื่อดำ�เนินการดังกล่าวแล้วปรากฎว่าลูกค้ายังเป็นหนี้บริษัทอยู่ลูกค้าต้องรับผิดชำ�ระ
หนี้ส่วนที่ขาดอยู่นั้นพร้อมเบี้ยปรับจนกว่าจะชำ�ระเสร็จสิ้นครบถ้วน หากภายหลังการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ
หักทอนบัญชีปรากฎว่ามีเงินหรือทรัพย์สินเหลือบริษัทจะคืนให้กับลูกค้าโดยไม่มีดอกเบี้ย
5.3 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำ�ระหนี้หรือผิดสัญญาในข้อที่ไม่เป็นสาระสำ�คัญ บริษัทอาจผ่อนผันให้ลูกค้าแก้ไขการ
ผิดนัดหรือผิดสัญญานั้นภายในกำ�หนดระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขอย่างใดๆ ก็ได้ แต่การผ่อนผันนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์
เฉพาะคราวที่ผ่อนผันให้เท่านั้น หากลูกค้าไม่จัดการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในกำ�หนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กำ�หนดสำ�หรับ
การผ่อนผันนั้นให้ถือว่าลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัด บริษัทมีสิทธิที่จะเลิกสัญญานี้และเรียกให้ลูกค้าชำ�ระหนี้ทั้งหมดได้ทันที การ
ผ่อนผันใดๆ ตามข้อนี้ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของบริษัทซึ่งสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่มีต่อลูกค้าอันเนื่องมาจากการผิดนัดชำ�ระ
หนี้
5.4 กรณีที่ลูกค้าปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ได้ให้ไว้ในสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุไว้ในข้อ
2 หรือละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดที่เป็นสาระสำ�คัญของสัญญานี้หรือกรณีที่บริษัทเห็นเป็นการสมควรหรือ
เพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติหรือมีพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจ
เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกรณีที่บริษัทปฏิบัติตามคำ�สั่งของสำ�นักหักบัญชี หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำ�เนินการดังต่อไปนี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นการล่วงหน้า
5.4.1 ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หักทอนบัญชีหรือหักจากทรัพย์สินหรือบังคับชำ�ระหนี้จากบัญชีที่ลูกค้า
ได้เปิดไว้กับบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำ�หนดชำ�ระแล้วหรือไม่ก็ตามหรือ
5.4.2 ลดหรือจำ�กัดวงเงินซื้อขายหรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าหรือ
5.4.3 ยกเลิกคำ�สั่งซื้อและคำ�สั่งขายทั้งหมดซึ่งลูกค้าได้มีคำ�สั่งไว้แล้วแต่บริษัทยังมิได้ดำ�เนินการหรือ
5.4.4 ปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดเพื่อชำ�ระหนี้ตามข้อผูกพันต่างๆ ของลูกค้า
5.5 กรณีที่บริษัทใช้สิทธิตามสัญญาหรือตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/
หรือบังคับขายหลักทรัพย์หรือสินค้าอ้างอิง แม้จะปรากฎว่า ผลจากการกระทำ�ดังกล่าวทำ�ให้ลูกค้าเกิดผลขาดทุนหรือ
ความเสียหายใดๆ ลูกค้าตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบในผลขาดทุนหรือความเสียหายใดๆ จากการล้างฐานะ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือบังคับขายหลักทรัพย์หรือสินค้าอ้างอิงดังกล่าว รวมถึงการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
นั้นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดๆ และ/หรือการซื้อหลักทรัพย์นั้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดหรือสินค้าอ้างอิงคืนแก่ลูกค้า
5.6 ในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถดำ�เนินการไม่อาจดำ�เนินการหรือไม่ดำ�เนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ภายใต้สัญญาฉบับนี้หรือภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวสามารถ
กระทำ�ได้โดยสำ�นักงาน ก.ล.ต. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำ�นักหักบัญชี หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย ทั้งนี้การล้าง
ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าตามข้อ 5. นี้ ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าและรวมไปถึงผู้รับประโยชน์จากการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
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6. หลักประกัน
6.1 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าตกลงนำ�หรือดำ�เนินการให้มีการนำ�ทรัพย์สิน
ของลูกค้ามาวางไว้เป็นหลักประกันกับบริษัทสำ�หรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง โดยมีมูลค่าหรืออัตรา
ไม่น้อยกว่าที่บริษัทประกาศกำ�หนด ประเภทของหลักประกันที่ลูกค้าสามารถนำ�มาวางตลอดจนระยะเวลาการนำ�หลักประกัน
มาวางนั้นให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำ�หนดภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าบริษัทอาจ
ยินยอมให้ลูกค้าซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ต้องมีการนำ�หลักประกันมาวางไว้กับบริษัทก่อนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามดุลยพินิจของบริษัทและภายใต้เงื่อนไขที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำ�หนด
6.2 บริษัทจะคำ�นวณมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าและปรับมูลค่าหลักประกันที่ลูกค้าวางกับ
บริษัทให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริงตามแนวทางที่ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำ�หนดอย่างน้อยในทุกสิ้นวันทำ�การหรือ
ตามที่บริษัทประกาศกำ�หนด
6.3 ลูกค้าตกลงดำ�รงหลักประกันรักษาสภาพให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและตามที่บริษัทประกาศกำ�หนด
หากหลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตรารวมน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพ ณ สิ้นวันทำ�การใดๆ ลูกค้าต้องนำ�หลัก
ประกันมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเพื่อให้มูลค่าหรืออัตราของหลักประกันรักษาสภาพในบัญชีของลูกค้าไม่ต่ำ�กว่าหลัก
ประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกำ�หนด
6.4 บริษัทอาจเรียกให้ลูกค้าต้องวางหลักประกันส่วนเพิ่มไว้กับบริษัทสำ�หรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิด
หรือประเภทได้ในจำ�นวนอัตราหรือมูลค่าและภายในระยะเวลาที่บริษัทหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำ�หนด
6.5 ลูกค้าอาจถอนหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทได้ หากปรากฎว่าหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทมีมูลค่าหรือ
อัตรามากกว่าจำ�นวนหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าจะถอนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทประกาศกำ�หนด
6.6 โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิอื่นใดของบริษัทที่มีอยู่ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามสัญญา
นี้ ในกรณีบริษัท ไม่ได้รับหลักประกันจากลูกค้าภายในเวลาที่กำ�หนด บริษัท มีสิทธิที่จะดำ�เนินการดังต่อไปนี้
6.6.1 บริษัทมีสิทธิไม่รับคำ�สั่งซื้อหรือคำ�สั่งขายล่วงหน้าของลูกค้า เว้นแต่ เป็นคำ�สั่งเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
6.6.2 บริษัทมีสิทธิล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันที
6.6.3 บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้หรือยึดหน่วงหลักประกันหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท
6.6.4 บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บเบี้ยปรับจากลูกค้า ในการผิดนัดการวางหลักประกันของจำ�นวนเงินที่ผิดนัดชำ�ระหรือ
จำ�นวนค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าต้องชำ�ระตามข้อ 2.1
7. ความรับผิดและการเยียวยา
7.1 ลูกค้าตกลงรับผิดในบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากหรือที่เกี่ยว
กับสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการกระทำ�หรืองดเว้นกระทำ�การ ของลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึง บรรดาความ
เสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้องโดยบุคคลอื่นให้บริษัทต้องรับผิดเกี่ยว
กับสัญญานี้ ซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำ�หรืองดเว้นกระทำ�การโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของบริษัทแต่ประการใด
7.2 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย เหตุฉุกเฉินหรือเหตุขัดข้องเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ลูกค้ายินยอม
ที่จะให้บริษัทดำ�เนินการส่งคำ�สั่งซื้อหรือคำ�สั่งขายของลูกค้าผ่านบริษัทคู่ข่ายเพื่อดำ�เนินการจับคู่คำ�สั่งซื้อหรือคำ�สั่งขายดัง
กล่าวในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อไป
7.3 ลูกค้าตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียและ/หรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับหากความสูญเสีย
และ/หรือความเสียหายดังกล่าว มีเหตุจากอัคคีภัย พายุ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้า
ควบคุมโดยอำ�นาจรัฐ ข้อผิดพลาดในการจัดส่งข้อมูลและข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสารหรือความล่าช้าอัน
เกิดจากเครือข่ายสื่อสารของบุคคลภายนอกหรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัท อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
หรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการดำ�เนินการของบริษัท แต่ทั้งนี้เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าวต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากความจงใจ
หรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
หน้า 25

8. ทรัพย์สินของลูกค้า
8.1 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทจัดการดูแลหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น รวมตลอดถึงสิทธิอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
จากหลักทรัพย์และทรัพย์สินดังกล่าว ลูกค้าเข้าใจและทราบดีว่ามอบหมายให้บริษัทดำ�เนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ในกรณี
ที่บริษัทเป็นผู้เก็บรักษาเงินของลูกค้าไว้เอง หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวจะไม่ได้
รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ในการดูแลรักษาของบริษัท ตามสัญญานี้สูญหายหรือเสียหายอันเนื่องจาก
การละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท บริษัทจะรับผิดชอบในทรัพย์สินของลูกค้าที่สูญหายหรือเสียหายดังกล่าวอย่างเต็ม
จำ�นวน
8.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับไว้จะถูกจัดเก็บแยกออกจากบัญชีของบริษัท โดย
ทรัพย์สินของลูกค้าจะถูกจัดเก็บรวมกันภายในบัญชีรวมของลูกค้าทุกราย (Omnibus Account) ซึ่งทรัพย์สินของลูกค้า
แต่ละรายจะไม่ถูกแบ่งแยกภายใต้บัญชีรวมนั้น
8.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทมีอำ�นาจในการหักทอนทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชีและ/หรือสั่งจ่ายเงินจากบัญชีดัง
กล่าวได้ดังต่อไปนี้
8.3.1 เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
8.3.2 เพื่อใช้เป็นหลักประกันหรือการปรับฐานะบัญชีหลักประกัน
8.3.3 เพื่อชำ�ระค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
8.3.4 เพื่อชำ�ระหนี้และเบี้ยปรับในกรณีลูกค้าผิดนัดตามสัญญานี้
8.3.5 กรณีอื่นใดตามที่กำ�หนดไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8.4 บรรดาทรัพย์และทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับหรือจะได้รับไว้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจะทำ�การแยกหลักทรัพย์และทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อการดูแลและรักษาภายใต้ข้อกำ�หนดแห่งคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ดังต่อไปนี้
8.4.1 เงินสด เก็บรักษาในบัญชีแยกต่างหากโดยการเก็บรักษาไว้เองหรือนำ�ไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือ
ตามวิธอี ื่นใด ที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และบริษัทกำ�หนด
8.4.2 หลักทรัพย์ นำ�ไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือที่อื่นใดตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และบริษัทกำ�หนดหรือบริษัทเก็บรักษาไว้เองในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็น
หลักทรัพย์ของลูกค้า
8.4.3 ทรัพย์สินอื่น แยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า
8.5 บริษัทสามารถนำ�ทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแทนลูกค้า โดยบริษัทตกลงชำ�ระค่าดอกผลจากการฝากเงิน
หรือลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่นๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกผลหรือผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจริง
จากการนั้น โดยจะชำ�ระให้ตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป
ลูกค้าขอให้ความยินยอมว่าลูกค้าตกลงให้บริษัทนำ�เงินจำ�นวนที่ต้องแยกไว้เป็นทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากหรือ
ลงทุนกับสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะบริษัทใหญ่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้
8.6 ลูกค้าตกลงชำ�ระค่าธรรมเนียมดอกผลจากหลักทรัพย์และทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้ดูแลและรักษาให้
แก่บริษัทในอัตราและระยะเวลาที่บริษัทจะประกาศกำ�หนดเป็นครั้งๆ ไป
8.7 การเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละครั้งจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วันทำ�การ กรณีการเบิกถอนหลักทรัพย์ต้องแจ้งล่วงหน้าตามระเบียบการเบิกถอนหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์และสามารถถอนได้ไม่เกินจำ�นวนหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินต่างๆ ของลูกค้าแล้ว
หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกาศไว้ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8.8 บริษัทจะไม่กระทำ�การใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับสิทธิของลูกค้าในหลัก
ทรัพย์และทรัพย์สินโดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำ�สั่งหรือความยินยอมของลูกค้า เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่
กำ�หนดให้บริษัทกระทำ�ได้
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9. ความเสี่ยง
ลูกค้าได้ทราบและศึกษาเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแนบท้ายสัญญานี้แล้วโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
10. การเก็บรักษาความลับ
เป็นสิทธิของลูกค้าในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรหัสประจำ�ตัว โดยลูกค้าจะเก็บรหัสประจำ�ตัวไว้เป็นความลับและ
จะไม่เผยแพร่รหัสประจำ�ตัวนั้นแก่บุคคลใดทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้รหัสประจำ�ตัวโดยมิชอบและไม่ได้รับอนุญาต
11. อนุญาโตตุลาการ
ลูกค้าอาจร้องขอให้มีการระงับข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ/
หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยอนุญาโตตุลาการของสำ�นักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สำ�นักงาน ก.ล.ต. กำ�หนดไว้
12. สัญญาฉบับนี้มีเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ดังต่อไปนี้
12.1 บันทึกแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เอกสารแนบท้าย 1)
12.2 เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วง
หน้าออปชั่น ในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เอกสารแนบท้าย2)
ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ลูกค้าสามารถทำ�ธุรกรรมได้ทุกประเภทแต่ต้องแสดงข้อมูลรายละเอียดและปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทได้กำ�หนดไว้โดยครบถ้วน และรับรองว่าเจ้าหน้าที่การตลาดได้อธิบายรายละเอียด
ข้อมูลในเอกสารแนบท้ายสัญญาทุกฉบับ ตลอดจนความเสี่ยงต่างๆ ให้ลูกค้าทราบโดยตลอดแล้ว ลูกค้าได้อ่านโดยละเอียด
และเข้าใจข้อความในเอกสารแนบท้ายรวมถึงความเสี่ยงทั้งหมดแล้วและพร้อมจะรับความเสี่ยงทั้งปวงที่ได้กล่าวไว้
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เอกสารแนบท้าย 1
บันทึกแนบสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1. คำ�จำ�กัดความ ในสัญญานี้ คำ�ว่า
“หลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน” (Force Close Margin Requirement)  หมายความถึง ระดับหลักประกัน
ที่บริษัทและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำ�หนดไว้ว่าหากมูลค่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance)
ของลูกค้าได้ลดลงต่ำ�กว่าระดับที่ได้กำ�หนดไว้นี้ บริษัทจะดำ�เนินการติดต่อแจ้งลูกค้าให้นำ�เงินมาวางเพิ่มโดยทันทีเพื่อทำ�ให้
มูลค่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) กลับมาที่ระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)  
“หลักประกันเทียบเท่าเงินสด” (Equity Balance) หมายความถึงมูลค่าของสินทรัพย์เทียบเท่าเงินสดของ
ลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัทซึ่งเท่ากับสินทรัพย์ที่เป็นเงินสดรวมกับผลการปรับมูลค่าของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท
Futures โดยการ Mark to Market ณ สิ้นวันทำ�การ ( Equity Balance = Cash Balance + Mark to Market from
Futures)
“หลักประกันเมื่อทำ�การปิดฐานะ” (Liquidation Value) หมายความถึงหลักประกันเทียบเท่าเงินสดรวมถึง
มูลค่าจากการปรับเป็นราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น
“หลักประกันส่วนเกิน” (Excess Equity) หมายความถึงมูลค่าของหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance)
ลบด้วยระดับหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า (Excess Equity = Equity
Balance-Initial Margin Requirement)
2. หลักปฎิบัติในการเรียกหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) และการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Force
Close) สำ�หรับสินค้าทุกประเภทในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ณ สิ้นวันที่ T เมื่อบริษัทได้ทำ�การปรับมูลค่าหลัก
ประกันของลูกค้า โดยการ Mark to Market แล้วพบว่ามูลค่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ที่ลูกค้า
นำ�มาวางไว้อยู่ต่ำ�กว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) บริษัทจะดำ�เนินการติดต่อแจ้งลูกค้าให้นำ�
เงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ T+1 ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกวิธีปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
2.1 นำ�เงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มทั้งจำ�นวนเงินที่ถูกเรียก
2.2 ปิดฐานะสัญญาหรือสร้างฐานะตามประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจนกว่าขนาดของการเพิ่มขึ้นของหลัก
ประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) รวมกับขนาดของการลดของระดับหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) โดย
อิงจากฐานะในวันที่ T ไม่ต่ำ�กว่าจำ�นวนเงินที่ถูกเรียกให้นำ�มาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม ทั้งนี้ การสร้างฐานะตามประเภท
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นจะต้องเป็นการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำ�ให้ความเสี่ยงของลูกค้าลดลงโดยที่หลัง
จากการปิดฐานะสัญญาหรือสร้างฐานะสัญญาเพื่อลดความเสี่ยงแล้ว หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ของ
ลูกค้าต้องมีมูลค่าไม่ต่ำ�กว่าหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ของฐานะสัญญาที่มีเหลืออยู่หรือที่มีอยู่ใหม่
2.3 ปิดฐานะสัญญาหรือสร้างฐานะตามประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางส่วน (ตามข้อ 2.2) และนำ�เงิน
มาวางเป็นหลักประกันเพิ่มบางส่วนโดยให้มีผลทำ�ให้ขนาดของการเพิ่มขึ้นของหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance)
รวมกับขนาดของการลดของระดับหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) โดยอิงจากฐานะในวันที่ T ไม่ต่ำ�กว่าจำ�นวนเงินที่
ถูกเรียกให้นำ�มาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม โดยที่หลังจากการปิดฐานะสัญญาหรือการสร้างฐานะสัญญาบางส่วนเพื่อลดความ
เสี่ยง และนำ�เงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มบางส่วนแล้ว หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ของลูกค้าต้องมี
มูลค่าไม่ต่ำ�กว่าหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ของฐานะสัญญาที่มีเหลืออยู่หรือที่มีอยู่ใหม่ สำ�หรับหลักปฏิบัติในการ
เรียกหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) บริษัทจะดำ�เนินการดังนี้
กรณีที่ 1 หลักประกันเทียบเท่าเงินสด  (Equity Balance)   ต่ำ�กว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) แต่ยังสูงกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (Force Close Margin Requirement)
ระหว่างวันทำ�การ บริษัทอาจติดต่อแจ้งลูกค้าให้นำ�เงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มในจำ�นวนที่ทำ�ให้หลักประกัน
เทียบเท่าเงินสด (Equity Balance)  สูงกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)
ณ สิ้นวันทำ�การ (T) เมื่อบริษัทดำ�เนินการปรับฐานะประจำ�วัน   (Mark to Market) แล้วพบว่ามูลค่าหลัก
ประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ของลูกค้าต่ำ�กว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) บริษัท
จะแจ้งลูกค้าให้นำ�เงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่   T+1  โดยจำ�นวนเงินที่ให้ลูกค้านำ�มา
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วางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมนั้นต้องทำ�ให้มูลค่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) สูงกว่าหรือเท่ากับระดับ
หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin)
กรณีที่ระหว่างเวลาทำ�การในวันที่ T+1 นั้น เมื่อมีการปรับมูลค่าหลักประกันของลูกค้าแล้ว พบว่าหลักประกัน
ของลูกค้าอาจเพิ่มขึ้นเกินกว่าหรือเท่ากับระดับ Maintenance Margin หรือ Initial Margin แล้วก็ตาม กระบวนการวาง
หลักประกันเพิ่ม (Call Margin) ยังจะต้องดำ�เนินการต่อไป  ลูกค้ายังต้องมีหน้าที่ดำ�เนินการนำ�เงินมาวางเป็นหลักประกัน
เพิ่มหรือปิดฐานะหรือสร้างฐานะด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้นจนแล้วเสร็จ บริษัทจึงจะอนุญาตให้ลูกค้าสร้าง
ฐานะเพิ่มได้
วันทำ�การหลังวันทำ�การถัดไป (T+2) สำ�หรับกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถดำ�เนินการตามหลักปฏิบัติข้างต้นให้
แล้วเสร็จ ภายในเวลา 15.00 น.ของวันที่ T+1 ภายในช่วงเวลาที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปิดซื้อขายภาคเช้าของวันที่
T+2   บริษัทจะดำ�เนินการปิดฐานะการถือครอง สัญญาล่วงหน้าของลูกค้าลงอย่างน้อยในจำ�นวนที่ทำ�ให้หลักประกันเริ่มต้น
(Initial Margin) ลดลงหรือหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) เพิ่มขึ้นรวมกันเท่ากับจำ�นวนเงินที่ถูกเรียกให้
นำ�มาเป็นหลักประกันเพิ่ม โดยอิงจากฐานะ ณ เวลาปิดทำ�การซื้อขายภาคปกติของวันทำ�การก่อนหน้า ทั้งนี้เมื่อปิดฐานะ
การถือครองสัญญาของลูกค้าแล้ว หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ของลูกค้า ต้องมีมูลค่าไม่ต่ำ�กว่าระดับ
หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ของฐานะสัญญาที่มีเหลืออยู่ กรณีที่บริษัทได้ทำ�การแจ้งลูกค้าให้วางหลักประกันเพิ่ม
แล้วแต่ลูกค้า ไม่ดำ�เนินการใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่อาจดำ�เนินการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดของลูกค้าจน
ฐานะการถือครองของลูกค้าเท่ากับศูนย์
กรณีที่ 2 หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ต่ำ�กว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance
Margin) และต่ำ�กว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (Force Close Margin Requirement)
ในกรณีนี้ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้
( ก ) ตลาดปิดทำ�การซื้อขายภาคเช้า
เมื่อบริษัทได้ทำ�การปรับมูลค่าหลักประกันของลูกค้า โดยการ Mark to Market* แล้วพบว่า หลักประกันเทียบ
เท่าเงินสด (Equity Balance) ต่ำ�กว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) และต่ำ�กว่าระดับหลักประกัน
ปิดฐานะระหว่างวัน (Force Close Margin Requirement) บริษัทจะทำ�การติดต่อแจ้งลูกค้าให้ดำ�เนินการวางหลักประกัน
เพิ่ม เพื่อให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) กลับมาที่ระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)
ภายในเวลา 15.00 น. ของวันนั้น (T) เมื่อได้ดำ�เนินการเพื่อติดต่อแจ้งลูกค้าแล้ว หากลูกค้าไม่ได้ดำ�เนินการนำ�เงินมาวาง
เป็นหลักประกันเพิ่มภายในเวลาที่กำ�หนด บริษัทจะไม่ให้ลูกค้าสร้างฐานะเพิ่ม เว้นแต่การสร้างฐานะนั้นจะเป็นการทำ�ให้
ความเสี่ยงของลูกค้าลดลง และบริษัทมีสิทธิที่จะปิดฐานะเพื่อให้หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ลดลง
กลับมาที่หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance)
ทั้งนี้ กรณีที่ลูกค้าได้ดำ�เนินการนำ�หลักประกันมาวางเพิ่มแล้ว และเมื่อมีการปรับมูลค่าหลักประกัน ณ เวลา
ปิดทำ�การซื้อขายภาคปกติแล้ว หลักประกันของลูกค้ามีมากกว่าหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (Force Close Margin
Requirement) แต่ยังคงต่ำ�กว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ให้ดำ�เนินการตาม กรณีที่ 1 [วัน
ทำ�การถัดไป (T+1) และ/หรือวันทำ�การหลังวันทำ�การถัด (T+2)]
* กรณีไม่มีราคาที่ใช้ชำ�ระราคา (Settlement Price) จากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ใช้ราคาซื้อขายล่าสุด
(Last Price) และกรณีไม่มีราคาซื้อขายล่าสุด (Last Price) ให้ใช้ราคาที่ใช้ชำ�ระราคา (Settlement Price) ของวันก่อนหน้า
( ข ) ตลาดปิดทำ�การซื้อขายภาคปกติ
เมื่อมีการปรับมูลค่าหลักประกันของลูกค้า โดยการ Mark to Market แล้วพบว่า หลักประกันเทียบเท่าเงินสด
(Equity Balance) ต่ำ�กว่า ระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) และต่ำ�กว่าระดับหลักประกันปิด
ฐานะระหว่างวัน (Force Close Margin Requirement) บริษัททำ�การติดต่อแจ้งลูกค้าให้ดำ�เนินการวางหลักประกันเพิ่ม
เพื่อให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) กลับมาที่ระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)
ก่อนตลาดปิดทำ�การซื้อขายภาคเช้า 1 ชั่วโมงของวันทำ�การถัดไป (T+1) หากลูกค้าไม่ได้ดำ�เนินการนำ�เงินมาวางเป็นหลัก
ประกันเพิ่มภายในเวลาที่กำ�หนด บริษัทจะไม่อนุญาตให้ลูกค้าสร้างฐานะเพิ่ม เว้นแต่การสร้างฐานะนั้นจะเป็นการทำ�ให้
ความเสี่ยงของลูกค้าลดลง และบริษัทมีสิทธิที่จะปิดฐานะเพื่อให้หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ลดลง
กลับมาที่หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance)
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อย่างไรก็ตาม ผลของการที่ลูกค้ามีหลักประกันต่ำ�กว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ใน
วันที่ T ทำ�ให้ลูกค้ายังคงมีหน้าที่ในการนำ�หลักประกันมาวางเพิ่มให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) กลับมา
ที่ระดับหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ภายในเวลา 15.00 น. ของวันทำ�การถัดไป (T+1) หากลูกค้าไม่ได้ดำ�เนินการนำ�
เงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มภายในเวลาที่กำ�หนด บริษัทจะไม่อนุญาตให้ลูกค้าสร้างฐานะเพิ่ม เว้นแต่การสร้างฐานะนั้น
จะเป็นการทำ�ให้ความเสี่ยงของลูกค้าลดลง และบริษัทมีสิทธิที่จะปิดฐานะเพื่อให้หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ลดลง
กลับมาที่หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) หรือจะดำ�เนินการปิดฐานะในวันทำ�การหลังวันทำ�การถัดไป (T+2)
ตามที่ระบุในกรณีที่ 1 ก็ได้
กรณีที่ 3 หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance)  ต่ำ�กว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (Force
Close Margin Requirement) แล้วกลับขึ้นมาสูงกว่าแต่ยังต่ำ�กว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)
หากอยู่ระหว่างกำ�ลังดำ�เนินการเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่ม (Call Margin) และปรากฎว่าหลักประกัน
ของลูกค้ากลับขึ้นมาสูงกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (Force Close Margin Requirement) แล้วแต่ยัง
ต่ำ�กว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) บริษัทจะดำ�เนินการเรียกให้ลูกค้านำ�เงินมาวางเป็นหลัก
ประกันเพิ่มเพื่อให้มูลค่าหลักประกันกลับมาที่ระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ทั้งนี้ ณ สิ้นวัน
หลังปรับฐานะประจำ�วันแล้ว หลักประกันของลูกค้ายังต่ำ�กว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ให้
ดำ�เนินการตามกรณีที่ 1 (วันที่ T, T+1 และ/หรือวันที่ T+2)
3. ทั้งนี้ในการปิดฐานะสัญญาของลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกพิจารณาปิดฐานะสัญญาได้ทุกประเภท
ทุกรุ่นและในทุกจำ�นวนของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า หากลูกค้ามีผลขาดทุนหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งเป็น
ผลที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัท ปิดฐานะการถือครองสัญญาของลูกค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าตกลงว่าจะไม่เรียกร้องให้บริษัท
รับผิดชอบหรือยกมาเป็นข้อต่อสู้กับบริษัท
4. หากบริษัทปิดฐานะการถือครองสัญญาล่วงหน้าของลูกค้าแล้วได้เงินไม่เพียงพอต่อการชำ�ระหนี้ใดๆ ที่อาจ
จะเกิดมีขึ้นและ/หรือหากลูกค้าเกิดมีผลขาดทุนอยู่ซึ่งทำ�ให้ลูกค้าเกิดภาระหนี้และต้องชำ�ระเงินเพิ่มให้แก่บริษัท ลูกค้าตกลง
ยินยอมชำ�ระเงินในส่วนที่ขาดให้แก่บริษัทจนครบถ้วนโดยลูกค้ายินยอมให้บริษัทเรียกเก็บเงินหรือหักกลบหนี้กับทรัพย์สิน
อื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทได้
5. ทั้งนี้หากลูกค้าไม่ได้ชำ�ระหนี้ที่กล่าวไว้ในข้อ. 4 ) ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ครบกำ�หนดชำ�ระ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการดำ�เนินการ Lock Code บัญชี ทุกประเภทของลูกค้า โดยห้ามลูกค้าซื้อหลักทรัพย์เพิ่มในทุกประเภท
บัญชีของลูกค้าแต่ให้สามารถขายหลักทรัพย์ได้อย่างเดียว (Sell Only)
6. ในการถอนเงินหลักประกันส่วนเกิน (Excess Equity) ให้ลูกค้าแจ้งบริษัทภายในเวลาก่อนเที่ยงวันที่ T และ
บริษัทจะดำ�เนินการจ่ายเงินให้ลูกค้าในวันที่ T+1 เป็นเงินเท่ากับ หรือน้อยกว่ายอดเงินหลักประกันส่วนเกิน (Excess Equity)
ตามที่ลูกค้าแจ้งมายังบริษัท หรืองดจ่าย แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักประกันส่วนเกิน (Excess Equity) ของลูกค้า ณ
เวลาสิ้นวันที่ T
7. การจ่ายดอกเบี้ยจะคำ�นวณจากยอดของหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ณ สิ้นวันทำ�การ
ทั้งนี้กำ�ไรขาดทุนจากการ Mark to Market ของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท Options จะไม่ได้นำ�มาคำ�นวณการ
รับจ่ายดอกเบี้ย
8. ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่าบริษัทอาจดำ�เนินการดังต่อไปนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากปรากฎว่าการ
เสนอซื้อขายของลูกค้ามีลักษณะการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนดของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หนังสือเวียนหรือ
คำ�สั่งของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำ�งานของระบบการซื้อขาย การดำ�เนินงาน
ของบริษัทหรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสภาพการซื้อขายโดยรวม
8.1 แจ้งลูกค้ามิให้บันทึกการเสนอซื้อขายที่มีลักษณะดังกล่าวเข้ามาในระบบการซื้อขาย
8.2 ยกเลิกการซื้อขายที่มีลักษณะดังกล่าว
8.3 ระงับการให้บริการซื้อขายแก่ลูกค้า
หมายเหตุ 1. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
2. ในการเรียกวางหลักประกันเพิ่ม (Call Margin) บริษัทสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบได้โดยทางโทรศัพท์
หรือทางโทรสารหรือทางการส่ง SMS หรือทางการส่ง E-Mail  หรือสื่อระบบอิเลคโทรนิกส์อื่น
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เอกสารแนบท้าย 2
เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
1.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สเป็นสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาต่างมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง
ในสัญญา ดังนั้น ในกรณีที่คู่สัญญามิได้ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนสัญญาครบกำ�หนด ผู้ขายสัญญามีหน้าที่ต้อง
ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อในขณะที่ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องชำ�ระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขาย (Physical Delivery) หรือคู่สัญญาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งจะได้รับชำ�ระเงินหรือต้องชำ�ระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเท่ากับจำ�นวนเงินที่คำ�นวณได้จากส่วนต่างระหว่าง
ราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต
ตามที่กำ�หนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement)
1.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ทั้งผู้ซื้อ (Long Position) และผู้ขาย (Short Position) มีหน้า
ที่ต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ
ลูกค้า โดยจำ�นวนทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) มีมูลค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้น แม้กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าก็
มีโอกาสได้รับผลกำ�ไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจำ�นวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว เช่นเดียวกับโอกาสที่
จะได้รับผลขาดทุนเป็นจำ�นวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ และอาจทำ�ให้เกิดผลขาดทุนเกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าหรืออาจต้องถูกบังคับให้ล้างฐานะสัญญาในกรณีที่ไม่สามารถนำ�หลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่
กำ�หนดได้
2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น
2.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น เป็นสัญญาที่ผู้ขายให้สิทธิกับผู้ซื้อในการที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงตามราคา
ที่กำ�หนดภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ในสัญญาหรือได้รับสิทธิในการที่จะได้รับชำ�ระเงินจากผู้ขายตามเงื่อนไข
ที่กำ�หนดในสัญญา โดยผู้ซื้อต้องจ่ายค่าพรีเมี่ยมให้กับผู้ขายเพื่อแลกกับสิทธิในการซื้อหรือขายนั้น
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการซื้อสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำ�หนด เรียกว่า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคอลออปชั่น (Call Options) ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการขายสินค้า
หรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กำ�หนด เรียกว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพุทออปชั่น (Put Options) การใช้สิทธิดังกล่าวต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
ทั้งนี้ ในการชำ�ระราคาและส่งมอบเมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิตามที่กำ�หนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Exercise) อาจตกลงให้มีการส่งมอบสินค้าอ้างอิง (Physical Delivery) หรืออาจกำ�หนดให้ชำ�ระเงิน (Cash Settlement)
ให้แก่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่ากับจำ�นวนเงินที่คำ�นวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของ
สินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำ�หนดไว้ในสัญญา (Cash  Settlement)
2.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น
ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นสามารถเลือกที่จะล้างฐานะ (Offset) หรือใช้สิทธิ (Exercise) หรือปล่อยให้
สัญญาหมดอายุลง ในกรณีผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้รับชำ�ระเงินเท่ากับ
จำ�นวนเงินที่คำ�นวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลา
หนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำ�หนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement) หรือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้อง
ทำ�การรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำ�หนดไว้ในสัญญา (Physical Delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำ�หรับสินค้า
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อ้างอิงที่ทำ�การรับและส่งมอบสินค้าอ้างอิง ดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำ�หนดไว้ในสัญญาและกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วง
หน้าออปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ซื้อจะมีผลขาดทุนเท่ากับค่าพรีเมี่ยม
ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นได้รับค่าพรีเมี่ยมจากผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมีภาระผูกพันที่จะ
ต้องทำ�ตามสัญญา หากผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องวางหลักประกัน (Margin) โดยหาก
ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังไม่ได้ทำ�การล้างฐานะ (Offset) เมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิ (Exercise) ผู้ขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องชำ�ระเงินเท่ากับจำ�นวนเงินที่คำ�นวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่า
ของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำ�หนดไว้ในสัญญา (Cash
Settlement) หรือผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทำ�การรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กำ�หนดไว้ในสัญญา (Physical
Delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสำ�หรับสินค้าอ้างอิงที่ทำ�การรับและส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กำ�หนด
ไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้กำ�ไร
เท่ากับ ค่าพรีเมี่ยม
ด้วยเหตุที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นมีผลขาดทุนจำ�กัดสูงสุดเท่ากับค่าพรีเมี่ยมนั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าออปชั่นจึงไม่ต้องวางหลักประกันใดๆ คงจ่ายชำ�ระค่าพรีเมี่ยมเท่านั้น ในทางตรงข้ามผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ออปชั่นนั้นอาจมีผลขาดทุนไม่จำ�กัดในลักษณะเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ดังนั้น ผู้ขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นจึงต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเช่นเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นก็
มีโอกาสได้รับผลขาดทุนเป็นจำ�นวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทน
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไป
3. ความเสี่ยงร่วมและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าออปชั่น
3.1 การทำ�ความเข้าใจกับรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกค้าควรศึกษาและทำ�ความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Specification) แต่ละ
ประเภทอย่างละเอียดรอบคอบ เช่น ประเภทของสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิง (Underlying Assets / Variables) ขนาด
ของสัญญา (Contract Size / Unit / Multiplier) วันสุดท้ายของการซื้อขาย (Last Trading Day) วันครบกำ�หนดสัญญา
(Settlement Day) วิธีการส่งมอบหรือชำ�ระราคา (Settlement Method) ราคาสำ�หรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อ
คำ�นวณส่วนต่างของราคา (Settlement Price) วิธีการวางหลักประกัน เป็นต้น โดยลูกค้าควรพิจารณาว่าการลงทุนดัง
กล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนและฐานะการเงินของลูกค้าหรือไม่เพียงใดด้วย
ในกรณีของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น ลูกค้าควรทำ�ความเข้าใจกับเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
เช่น ประเภทของสัญญา อาทิ พุทออปชั่น (Put Options) หรือคอลออปชั่น (Call Options) และเงื่อนไขในการใช้สิทธิ
ประเภทของสินค้า หรือตัวแปรอ้างอิง (Underlying Assets / Variables) เป็นต้นว่าเหมาะสมกับความต้องการและความ
เสี่ยงที่พิจารณาไว้หรือไม่ นอกจากนี้ลูกค้าควรคำ�นึงถึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะ ค่าพรีเมี่ยม (Premium) ค่าธรรมเนียม
การซื้อขายและผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
3.2 ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ก่อนที่จะทำ�การซื้อขาย ลูกค้าควรสอบถามตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เข้าใจถึงรายละเอียด อัตรา
ประเภทของค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย การชำ�ระราคาและการใช้สิทธิที่ลูกค้าต้องชำ�ระ เช่น ค่านายหน้า
ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะเป็นต้นทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันมีผล
กระทบต่อกำ�ไรขาดทุนและการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ทั้งนี้ ค่านายหน้าอาจแตกต่างกันตาม
ประเภท ปริมาณการซื้อขายของลูกค้าได้ โดยบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และ
สำ�นักงาน กลต. ไม่มีข้อกำ�หนดในเรื่องอัตราค่านายหน้าแต่อย่างใด
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3.3 ความเสี่ยงในการถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและความรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้น
เมื่อลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทซึ่งมีภาระผูกพันที่ต้องดำ�เนินการตามสัญญาแล้ว อันได้แก่
การมีฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (Long Futures) การมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส    
(Short Futures) และการมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น (Short Options) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าจะทำ�การปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to Market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีฐานะดังกล่าว
อย่างน้อยทุกสิ้นวันทำ�การ เพื่อให้สะท้อนผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในแต่ละวัน  หาก
ลูกค้าขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจนมีผลทำ�ให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงต่ำ�กว่าหลักประกัน
รักษาสภาพ (Maintenance Margin) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในจำ�นวน
ที่เป็นผลให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าไม่ต่ำ�กว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา
ที่กำ�หนด หากลูกค้าไม่สามารถวางหลักประกันเพิ่มภายในเวลาดังกล่าวตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดำ�เนิน
การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น นอกจากนี้ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำ�หนดมาตรการในเรื่องจุดบังคับปิดฐานะ
(Force Close) เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือระเบียบวิธี
ปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่หากมูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงจนถึงจุดบังคับปิดฐานะ (Force
Close) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาทำ�การซื้อขาย ซึ่งหาก
ลูกค้าไม่นำ�หลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไขหรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว ตัวแทนซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีสิทธิที่จะดำ�เนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผล
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นเช่นกัน ความเสี่ยงในทำ�นองเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้น อาจ
เกิดขึ้นได้ในกรณีที่ลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าโดยตนเองหรือผ่านบุคคลอื่นเกินกว่าจำ�นวนที่ศูนย์ซื้อขาย
สัญญาฯ กำ�หนด และลูกค้าไม่ดำ�เนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับแจ้งจากตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
3.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ในกรณี ที่ ลู ก ค้ า อาจไม่ ส ามารถล้ า งฐานะสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ได้ ก่ อ นสั ญ ญาครบกำ � หนดไม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุ
เนื่องจากสภาพตลาดไม่เอื้ออำ�นวย เช่น ตลาดขาดสภาพคล่อง หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สั่งงดการซื้อขายหรือด้วยเหตุอื่น
ใดลูกค้าอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้างอยู่จนสัญญาครบกำ�หนดได้
3.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดำ�เนินการตามคำ�สั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเพื่อจำ�กัด
ผลขาดทุน
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่สามารถดำ�เนินการตามคำ�สั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทหนึ่งประเภทใดของลูกค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจำ�กัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เช่น คำ�สั่ง ซื้อขายประเภท Stop Loss หรือ Stop Limit เป็นต้น หากสภาพตลาดไม่เอื้ออำ�นวยให้เกิดการจับคู่คำ�สั่งซื้อ
ขายดังกล่าว
3.6 ความเสี่ยงจากการถูกจำ�กัดฐานะสัญญาหรือถูกห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่ม
ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำ�นักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำ�นัก ก.ล.ต. อาจสั่งการให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ จำ�กัด
ฐานะสัญญา หรือสั่งห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่มให้แก่ลูกค้าปิดบัญชีซื้อขาย รวมทั้งอาจสั่งให้ล้างฐานะสัญญาได้หากการซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯหรือทำ�ให้หรือน่าจะทำ�ให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ ไม่ตรงต่อ
สภาพปกติของตลาด หรือลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือลูกค้าไม่ดำ�เนินการแจ้งจัดหาข้อมูลหรือจัดทำ�คำ�ชี้แจงหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้
เกิดความสำ�คัญผิดในสาระสำ�คัญแก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำ�นักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำ�นักงาน
ก.ล.ต. ในกรณีศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ สำ�นักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำ�นักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ   นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ก.ล.ต. อาจสั่งให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ หรือสำ�นักหักบัญชีสัญญาฯ งดการซื้อขาย จำ�กัดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขาย
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ล่วงหน้าของลูกค้าในกรณีที่มีเหตุจำ�เป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ
หรือดำ�รงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบการซื้อขายและการชำ�ระหนี้ในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าและเอกสารแนบทั้งหมดโดยตลอดแล้ว
และได้รับการอธิบายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ   X..................................................................................ลูกค้า
(...................................................................................)

ลงลายมือชื่อ X................................................................................................บริษัท
(บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำ�กัด)

ลงลายมือชื่อ X.........................................................................................พยาน/เจ้าหน้าที่การตลาด
(..........................................................................................)

ลงลายมือชื่อ X.......................................................................................พยาน
(........................................................................................)

หน้า 34

หนังสือมอบอำ�นาจ
ทำ�ที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำ�กัด
วันที่...........................................................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า...................................................................................................................................
ผู้ถือบัตร.......................................เลขที่......................................ออกให้โดย.........................................................................
เมื่อวันที่........................................................................วันที่หมดอายุ...................................................................................
อยู่บ้านเลขที่..................ซอย/ตรอก.........................หมู่ที่............ถนน.....................................แขวง/ตำ�บล.........................
เขต/อำ�เภอ ...................................................จังหวัด............................................................ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้เรียก
ว่า “ผู้มอบอำ�นาจ”
ขอมอบอำ�นาจให้..................................................................ความสัมพันธ์......................ผู้ถือบัตร......................
เลขที่......................................................ออกให้โดย.........................................เมื่อวันที่..................................วันที่หมดอายุ
..............................อยู่บ้านเลขที่..............................ซอย/ตรอก............................หมู่ที่.............ถนน....................................
แขวง/ตำ�บล..........................................เขต/อำ�เภอ....................................จังหวัด................................................................
ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้เรียกว่า “ผู้รับมอบอำ�นาจ” เป็นผู้รับมอบอำ�นาจ เพื่อให้กระทำ�การ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำ�กัด ดังนี้
ดำ�เนินการสั่งซื้อและสั่งขาย (รวมถึงการขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง (Short Sale)) การ
จองซื้อและซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารทุกประเภท และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การใช้สิทธิแทนในนามของข้าพเจ้า
ในสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้รับ อันเนื่องจากหลักทรัพย์และตราสารทุกประเภทและ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ในบัญชีของข้าพเจ้าไม่ว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นตราสารเปลี่ยนมือได้ ได้มีการออกจำ�หน่ายหรือยังไม่มีการ
ออกจำ�หน่ายแล้วก็ตาม รวมถึงลงนามรับรองยืนยันคำ�สั่งซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเอกสาร
ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำ�เนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ การรับใบแจ้งรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว
ในบัญชีของข้าพเจ้า การอนุมัติและรับรองเอกสาร การรับหนังสือบอกกล่าวใดๆ หนังสือเรียกหลักประกัน (Margin) เพิ่ม
หรือหนังสือทวงถามอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีของข้าพเจ้า
การมอบอำ�นาจตามหนังสือมอบอำ�นาจฉบับนี้จะไม่ได้รับผลกระทบโดยการสิ้นสุดของระยะเวลาใดๆ และจะยัง
คงมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ต่อไป จนกว่าข้าพเจ้าจะได้แจ้งยกเลิกเพิกถอนหนังสือฉบับนี้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือในกรณี
ที่บริษัทได้รับหนังสือแจ้งการถึงแก่กรรมของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อกำ�หนดในหนังสือมอบอำ�นาจฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และเข้าใจดีว่าหนังสือมอบอำ�นาจฉบับ
นี้ได้ให้อำ�นาจแก่ “ผู้รับมอบอำ�นาจ” ซึ่งมีชื่อปรากฎในหนังสือมอบอำ�นาจฉบับนี้ เป็นผู้มีอำ�นาจในการ สั่งซื้อและสั่งขาย
เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของข้าพเจ้า และเข้าใจดีว่าการใช้สิทธิและอำ�นาจดังกล่าว
ของผู้รับมอบอำ�นาจมีผลผูกพันข้าพเจ้าตามกฎหมาย โดยสมบูรณ์
ลายมือชื่อ.X..................................................ผู้มอบอำ�นาจ ลายมือชื่อX..................................................ผู้รับมอบอำ�นาจ
(                                       )
(                                       )

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

ลายมือชื่อ X..................................................พยาน
(                                      )
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บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
ชื่อบัญชี .......................................................................................เลขที่บัญชี .....................................................................

ตัวอย่างลายมือชี่อ

ตราประทับ กรณีนิติบุคคล (ถ้ามี)

1. X..............................................................................................................
2. X..............................................................................................................
ลายมือชื่อผู้รับมอบอำ�นาจ (ถ้ามี)
1. X..............................................................................................................
2. X..............................................................................................................
เงื่อนไขการลงนาม (ถ้ามี)…...............................................................................................................................................

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