
ื่



เอกสารประกอบการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย และ/หรือ สัญญาซื้อขายลวงหนา

เอกสารประกอบการเปดบัญชี - บุคคลธรรมดา

ลูกคา 

สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรขาราชการ/หนังสือเดินทาง/ใบตางดาว

สำเนาทะเบียนบาน (หนาที่มีชื่อและเลขที่บาน) ของลูกคา

สำเนาบัญชีธนาคารยอนหลัง 3 เดือน และ/หรือเอกสารแสดงสถานะทางการเงิน

หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS) กรณ�ชำระคาซื้อหรือวางหลักประกันโดยใชบริการATS (บังคับใชสำหรับบัญชี Cash)

สำเนาบัญชีธนาคาร (หนาที่มีชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารเจาของบัญชี) กรณ�รับคืนคาขายหรือรับคืนหลักประกัน (ATS)

อากรแสตมป 30 บาท (ทั้งน�้ การคิดคาอากรแสตมป จะคิดเพิ�มเติมตามเงื่อนไขการเปดบัญชีของแตละประเภทบัญชี)

เอกสารเพิ�มเติม - กรณ�บุคคลตางดาว

สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) (ถามี)

เอกสารเพิ�มเติม - กรณ�มีผูรับมอบอำนาจ

สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรขาราชการ/หนังสือเดินทาง/ใบตางดาว ของผูรับมอบอำนาจ

สำเนาทะเบียนบาน (หนาที่มีชื่อและเลขที่บาน) ของผูรับมอบอำนาจ

อากรแสตมป 30 บาท 

เอกสารประกอบการพิจารณาวงเงิน (แสดงไดมากกวา 1 ประเภท)

รายงานยอดหลักทรัพยคงเหลือในบัญชีลูกคา

สำเนาบัญชีเงินฝาก / สำเนาบัญชีเบิกเกินบัญชี

สำเนาสลิปเงินเดือน

สำเนาพันธบัตรรัฐบาล

สำเนาตั�วสัญญาใชเงิน

สำเนาใบหุน / สำเนารายงานยอดคงเหลือหนวยลงทุน

ลูกคาสามารถจัดสงเอกสารชุดเปดบัญชีที่ไดกรอกขอมูลและลงนามครบถวนเรียบรอยแลวพรอมเอกสารแนบประกอบการขอเปดบัญชีที่บริษัท

กำหนดใหใชทั้งหมดมายังบริษัทไดโดย

- จัดสงทางไปรษณ�ย ถึง

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ฝาย Marketing Admin  (เปดบัญชี)

999/9 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 21

ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

- นำสงโดยตัวทานเองไดที่สำนักงานสาขาของบริษัททุกสาขาที่ทานสะดวก

- ติดตอเจาหนาที่บริษัท ที่ฝาย Online Service เบอรโทร 02-6585050

การจัดสงเอกสารชุดเปดบัญชี 

V02370803 ลงชือ่______________________________



ลงชื่อ ลูกคา

      ( )

ลงชื่อ พยาน/เจาหนาที่ผูเปดบัญชี

     ( )

ลงชื่อ บริษัท

 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  ลูกคาตกลงใหใชลายมือชื่อในชองลูกคาเปนตัวอยางลายมือชื่อในการทำธุรกรรมกับบริษัท

1

สำหรับเจาหนาที่เทานั้น
เลขบัญชี:

ลงชื่อ พยาน

     ( )

คำขอเปดบัญชีและเงื่อนไขการใหบริการของบริษัท

คำรับรองขอมูลและเอกสารเปดบัญชี

โดยหนังสือฉบับน�้ ลูกคาซึ�งเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา (“บัญชี”) ไวกับ บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) รับทราบขอบเขตการใหบริการของบริษัทและแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ของนักวิเคราะหการลงทุนและผูแนะนำการลงทุน ดังน�้

1. ลูกคารับทราบวา บริษัททำหนาที่เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยทำหนาที่เปนตัวกลางในการใหคำแนะนำการลงทุน และสง

คำสั�งซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาเทานั้น  โดยในการตัดสินใจลงทุนซื้อขายหรือทำธุรกรรมใดๆ ในบัญชี ลูกคาตองเปนผูตัดสินใจดวยตนเองเทานั้น

2. ลูกคารับทราบวา ตามนโยบายและระเบียบในการปฏิบัติงานของบริษัท ผูแนะนำการลงทุนของบริษัทจะตองไมกระทำการตอไปน�้

ตองไมใชบัญชีของผูลงทุนซื้อขายหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ไมวาเจาของบัญชีจะรูเห็นยินยอมหรือไมก็ตาม และ

         ตองไมตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนาในบัญชีผูลงทุนเพื่อประโยชนของผูลงทุน โดยผูลงทุนไมไดสั�ง ไมวาผูลงทุนจะรับรูหรือไมรับรูเรื่องดังกลาว

         ดวยก็ตาม และไมวาผูแนะนำการลงทุนจะไดรับประโยชนจากการจัดการดังกลาวหรือไมก็ตาม

ระเบียบของบริษัทดังกลาวเปนไปตาม แนวทางในการปฏิบัติหนาที่ของนักวิเคราะหการลงทุนและผูแนะนำการลงทุนซึ�งปจจุบันกำหนดไวตาม “ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด

ทุนท่ี ทลธ. 8/2557 เร่ือง หลักเกณฑเก่ียวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับประมวล) และ/หรือ ประกาศในเร่ืองดังกลาวท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือหนวยงานกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพยอาจเพิ�มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต

3. ลูกคารับทราบวา ในกรณ�ที่ลูกคามอบหมายใหผูแนะนำการลงทุนของบริษัทตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนาแทนลูกคา หรือ อนุญาตใหผูแนะนำการ

ลงทุนใชบัญชีของลูกคาในการซื้อขายหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อผูแนะนำการลงทุนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น ถือเปนการสนับสนุนใหผูแนะนำ การลงทุนกระทำการ

ฝาฝนระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัทและฝาฝนหลักเกณฑที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ�งในกรณ�ดังกลาว ลูกคาไมมีสิทธิเรียกรองให

บริษัทรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และถือวาลูกคามีสวนทำใหบริษัทถูกลงโทษจากทางการได

4. ลูกคารับทราบวา ในการซื้อขายหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนาบริษัทไดมีการจัดสงขอมูลหรือเอกสารยืนยัน

การซื้อขายหรือการทำธุรกรรมในบัญชีใหแกลูกคาตามชองทางการติดตอที่ลูกคาแจงไวตอบริษัท ซึ�งลูกคามีหนาที่ตรวจสอบรายการตางๆ ในบัญชีไดเพื่อรักษาสิทธิประโยชน

ของลูกคาเองในฐานะผูลงทุน

1. ลูกคาไดอานรายละเอียดและไดรับการชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับการเปดบัญชีจากเจาหนาที่ของบริษัทแลว

2. ลูกคาขอรับรองและยืนยันวาขอมูลรายละเอียดขางตนที่ไดใหไวแกบริษัทในคำขอเปดบัญชีน�้เปนความจริงทุกประการ

3. ลูกคารับทราบและยินดีปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับในการมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท รวมถึงขอกฎหมาย และกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท

ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ หนวยงานกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย หรือหนวยงานอื่นที่มีอำนาจ (“หนวยงานที่เกี่ยวของ”) อยางเครงครัด และลูกคา

ยินยอมใหบริษัททำการตรวจสอบและเปดเผยขอมูลของลูกคาตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

4. ภายใตขอบเขตอำนาจตามกฎหมายรวมถึงขอตกลงระหวางบริษัทและหนวยงานราชการท้ังภายในและภายนอกประเทศเก่ียวกับภาษี ลูกคายินยอมใหบริษัทเปดเผยใหหนวยงาน

ราชการทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) ทราบถึงขอมูล เชน ผูรับผลประโยชน รายงานบัญชี จำนวนเงินและสินทรัพยที่มีกับบริษัท

จำนวนกำไรและรายได และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเงิน/การบัญชี ซึ�งถูกรองขอใหเปดเผยโดยหนวยงานราชการดังกลาว รวมทั้งยินยอมใหหักเงินจากบัญชีของทานตาม

จำนวนซึ�งถูกรองขอโดยหนวยงานราชการทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ�งรวมถึงกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) ตามที่บริษัทมีสัญญาระหวางหนวยงานราชการดังกลาว

5. ลูกคาไดอานและทำความเขาใจในเอกสารสัญญาแตงตั้งตัวแทนและ/หรือนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและตกลงตามขอสัญญาดังกลาว

6. ลูกคารับทราบวาลูกคามีสิทธิในการขอรับสำเนาสัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนาฯ กับบริษัทและตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวของ

7. เมื่อแบบคำขอเปดบัญชีฉบับน�้และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของไดรับการอนุมัติจากบริษัท ลูกคาตกลงยอมรับบริการทุกประเภทจากบริษัท

V02370803 ลงชือ่______________________________
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แบบคำขอเปดบัญชี – บุคคลธรรมดา 

1.ประเภทผลิตภัณฑ

     บัญชีหลักทรัพย (Equity) (โปรดระบุประเภทบัญชีดานลาง) 

Cash (1)             Cash Balance (6)            Internet (7)             Credit balance (8)            Offshore (2)

    บัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา บัญชีกองทุนรวม บัญชียืมและใหยืมหลักทรัพย 

2. ขอมูลการแสดงตนของลูกคา

2.1 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): 

2.2 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): 

2.3 วัน/เดือน/ป เกิด (พ.ศ.):          /          /          อายุ:          ป          เพศ: เชื้อชาติ: สัญชาติ: 

2.4      บัตรประชาชน          ขาราชการ         รัฐวิสาหกิจ          หนังสือเดินทาง          อื่นๆ (ระบุ) 

เลขที่: 

สถานที่ออกบัตร: วันที่ออกบัตร: วันที่หมดอายุ: 

2.5 ที่อยูตามทะเบียนบาน:  

เลขที่:      หมูที่: อาคาร/หมูบาน: ซอย: ถนน: 

แขวง/ตำบล:     เขต/อำเภอ: จังหวัด:       รหัสไปรษณ�ย: 

2.6 ที่อยูปจจุบัน (กรณ�ไมตรงกับที่อยูตามทะเบียนบาน): 

เลขที่:      หมูที่: อาคาร/หมูบาน: ซอย: ถนน: 

แขวง/ตำบล:     เขต/อำเภอ: จังหวัด:       รหัสไปรษณ�ย: 

2.7 กรณ�บุคคลคนตางดาว โปรดระบุที่อยูในประเทศเจาของสัญชาติ: 

2.8 โทรศัพท: โทรศัพทมือถือ: 

2.9 E-mail address:

*เมื่อทานกรอกขอมูลในสวนของ E-mail address แลว ทานจะไดรับสิทธิในการเขาดูขอมูลบัญชีซื้อขายหลักทรัพยทางอินเทอรเน็ต ทั้งน�้ ใหทานปฏิบัติตาม

เงื่อนไขบริการใหดูขอมูลและสงคำสั�งซื้อขายหลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ตที่แนบทายแบบคำขอเปดบัญชีน�้ 

2.10 อาชีพ/ลักษณะงานที่ทำ: ตำแหนง: ฝาย:

อายุการทำงาน:           ป         รายไดตอเดือน: บาท 

2.11 ประเภทธุรกิจ:     

    คาอัญมณ� ทองคำ เพชรพลอย  คาของเกา/ขายทอดตลาด 

    คาอาวุธยุทธภัณฑ คาสิโน, การพนัน 

    นำเที่ยว/บริษัททัวร  ใหบริการรับโอนเงินทั้งใน/ขามประเทศ (ที่ไมใชสถาบันการเงิน) 

    สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ รับแลกเปลี่ยนเงินตรา 

    นายหนาจัดหางานเกี่ยวกับรับ/สงคนทำงานใน/นอกประเทศ อื่นๆ โปรดระบุ 

ชื่อสถานที่ทำงาน:        อาคาร:      ชั้น: 

เลขที่:      หมูที่: อาคาร/หมูบาน: ซอย: ถนน: 

แขวง/ตำบล:     เขต/อำเภอ: จังหวัด:       รหัสไปรษณ�ย: 

2.12 แหลงรายไดที่เกิดขึ้นเปนแหลงรายไดที่มาจาก:     ในประเทศไทย    ตางประเทศ (โปรดระบุ): 

2.13 สถานภาพ:          โสด    สมรส    หยา    หมาย 

2.14 ชื่อคูสมรส:  สถานที่ทำงาน:

อาชีพ/ตำแหนงงาน:  รายไดตอเดือน: 

โทรศัพท/โทรศัพทมือถือ:  E-mail address:

ที่อยูเลขที่:           หมูที่:          อาคาร/หมูบาน: ซอย: ถนน: 

แขวง/ตำบล:     เขต/อำเภอ: จังหวัด:       รหัสไปรษณ�ย: 

2.15 ชื่อบุคคลที่ติดตอกรณ�ฉุกเฉิน:

ความเกี่ยวของกับลูกคา: 

V02370803 ลงชือ่______________________________



ที่อยูเลขที่:           หมูที่:          อาคาร/หมูบาน: ซอย: ถนน: 

แขวง/ตำบล:     เขต/อำเภอ: จังหวัด:       รหัสไปรษณ�ย: 

โทรศัพท/โทรศัพทมือถือ:  E-mail address:

2.16 ความเกี่ยวของกับพนักงานบริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): 

 ไมมีความเกี่ยวของกับพนักงานบริษัท      มีความเกี่ยวของกับพนักงาน (โปรดระบุขอมูล) 

ชื่อ-นามสกุลพนักงานที่เกี่ยวของ: ตำแหนง/ฝาย: 

ความเกี่ยวของกับพนักงาน: 

3. ขอมูลการมอบอำนาจ

 ไมมี      มี (กรุณาจัดทำหนังสือมอบอำนาจพรอมระบุขอมูลการแสดงตนของผูรับมอบอำนาจตามแบบที่แนบทายคำขอน�้) 

4. วัตถุประสงคในการขอเปดบัญชี  

 เพื่อการออม  เพื่อลงทุน  อื่นๆ โปรดระบุ: 

ผูแนะนำใหเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัท: 

    ติดตอเองที่บริษัท     ผูแนะนำการลงทุนติดตอไป  ลูกคาบริษัทเปนผูแนะนำ  ผานเว็บไซต  อื่นๆ โปรดระบุ: 

5. ผูรับประโยชนจากการซื้อขายและธุรกรรมในบัญชี  

ขาพเจาเปดบัญชีเพื่อประโยชนของตัวขาพเจาเอง:

    ใช      ไมใช  ถาไมใช โปรดระบุขอมูลเพิ�มเติมเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่เปนเจาของบัญชีที่แทจริงและเปนผูที่ไดรับประโยชนที่แทจริง จากการทำ

ธุรกรรมในบัญชีน�้ (“บุคคลที่ไดรับประโยชนในทอดสุดทาย”) เชน ผูที่ไดรับประโยชนในเงินปนผล สวนตางราคา หรือการใชสิทธิตางๆ ในฐานะผูถือหุน 

ชื่อ/นามสกุลของบุคคลที่ไดรับประโยชนในทอดสุดทาย: 

ความสัมพันธกับผูเปดบัญชี:  

วัน/เดือน/ป เกิด (พ.ศ.):          /          /          อายุ:          ป          เพศ: เชื้อชาติ: สัญชาติ: 

ที่อยูเลขที่:           หมูที่:          อาคาร/หมูบาน: ซอย: ถนน: 

แขวง/ตำบล:     เขต/อำเภอ: จังหวัด:       รหัสไปรษณ�ย: 

อาชีพ:            รายไดตอเดือน:      ตำแหนง: 

ชื่อสถานที่ทำงาน: 

ที่อยูเลขที่:           หมูที่:          อาคาร/หมูบาน: ซอย: ถนน: 

แขวง/ตำบล:     เขต/อำเภอ: จังหวัด:       รหัสไปรษณ�ย: 

โทรศัพท: 

กรณ�คนตางดาว โปรดระบุที่อยูในประเทศเจาของสัญชาติ: 

6. การดำรงตำแหนงทางการเมืองของขาพเจา

    ไมมี        มี ถามีโปรดระบุขอมูลตามตารางเพิ�มเติม 

ลำดับ ตำแหนงทางการเมือง      ป พ.ศ. ที่ดำรงตำแหนง 

 6.1

7. การดำรงตำแหนงทางการเมืองของคูสมรส/ผูรับมอบอำนาจ/บุคคลที่ไดรับประโยชนในทอดสุดทาย

    ไมมี        มี ถามีโปรดระบุขอมูลตามตารางเพิ�มเติม 

ลำดับ             ชื่อ - สกุล         ตำแหนงทางการเมือง    ป พ.ศ. ที่ดำรงตำแหนง 

 7.1

8. ขาพเจาเคยมีการแสดงรายงานบัญชีทรัพยสินและหน�้สินตอหนวยงานของรัฐเน��องจากมีความเกี่ยวของทางการเมือง

    ไมมี        มี  โปรดระบุขอมูลดานลาง 

ชื่อหนวยงานของรัฐที่รายงานขอมูล:  ป พ.ศ. ที่รายงานขอมูล:

9. ในชวง 3 ปที่ผานมา ขาพเจาและคูสมรสเคยกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามกฎหมายฟอกเงิน และ พระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง หรือไม

    ไมเคยกระทำความผิด      เคยกระทำความผิด โปรดระบุขอมูลดานลาง 

มูลฐานความผิด:  ป พ.ศ. ที่กระทำความผิด:
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10. ขอมูลการลงทุนในหลักทรัพย 

ขาพเจาเคยทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพยในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยอื่น โปรดระบุขอมูลดานลาง 

(1) ชื่อบริษัทหลักทรัพย:            ประเภทบัญชี: 

(2) ชื่อบริษัทหลักทรัพย:            ประเภทบัญชี: 

11. ความประสงคในการวางหลักประกันในบัญชีหลักทรัพย (โปรดระบุเพียงขอเดียว)

โปรดเลือกความประสงคเกี่ยวกับการวางและการหักหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของทาน โดยทำเครื่องหมาย     หนาขอที่ตองการ 
1. กรณ�ขายหลักทรัพย: ในกรณ�ที่ขาพเจาขายหลักทรัพย ขอใหบริษัทหลักทรัพยนำเงินที่ไดจากการขายหลักทรัพยมาวางเปนหลักประกันในบัญชีของ

ขาพเจาโดยอัตโนมัติ เพื่อใหหลักประกันในบัญชีของขาพเจาคงจำนวนไมนอยกวารอยละ 20 ของวงเงิน หรืออัตราอื่นใดที่บังคับใชในอนาคต 
2. กรณ�ซื้อหลักทรัพย: ในกรณ�ที่ขาพเจาซื้อหลักทรัพย ขอใหบริษัทหลักทรัพยหักหลักประกันที่วางไวในบัญชีหลักทรัพยมาชำระคาซื้อหลักทรัพยโดย

อัตโนมัติในวันที่ถึงกำหนดชำระ โดยใหบริษัทดำเนินการหักหลักประกันทั้งหมดที่ลูกคามีสำหรับคาซื้อที่ถึงกำหนดชำระ ถาจำนวนหลักประกันไมพอชำระ
คาซื้อทั้งหมด ใหบริษัทดำเนินการหักคาซื้อจากเงินในบัญชีธนาคาร (ATS) ของขาพเจา หากบริษัทไมสามารถหักเงินคาซื้อจากบัญชี ATS ได ไมวาดวย
เหตุใดๆ ใหบริษัทแจงยอดคางชำระใหขาพเจาทราบเพื่อใหชำระเงินโดยชองทางอื่นตอไป

3. ทั้งกรณ�ขายและซื้อหลักทรัพย: ในกรณ�ที่ขาพเจาขายหลักทรัพย ขอใหบริษัทหลักทรัพยนำเงินที่ไดจากการขายหลักทรัพยมาวางเปนหลักประกันใน
บัญชีหลักทรัพยของขาพเจาโดยอัตโนมัติ เพื่อใหหลักประกันในบัญชีของขาพเจาคงจำนวนไมนอยกวารอยละ 20 ของวงเงินหรืออัตราอื่นใดที่บังคับใชใน
อนาคต และในกรณ�ที่ขาพเจาซื้อหลักทรัพย ขอใหบริษัทหลักทรัพยหักหลักประกันที่วางไวในบัญชีหลักทรัพยมาชำระคาซื้อหลักทรัพยโดยอัตโนมัติในวันที่
ถึงกำหนดชำระ

4. ขอวางหลักประกันแบบรองขอ (ไมอัตโนมัติ): หมายถึง เมื่อขาพเจาทำการวางหลักประกันรอยละ 20 ของวงเงินหรืออัตราอื่นใดที่บังคับใชในอนาคต
และทำการซื้อหลักทรัพย หลักประกันที่วางไวจะไมนำมาชำระคาซื้อในวันที่ถึงกำหนดชำระ เวนแตขาพเจาจะแจงมาเปนลายลักษณอักษรเปนคราวๆ ไป 
ในขณะเดียวกัน เมื่อขาพเจามีรายการขายในแตละครั้ง บริษัทจะไมหักคาขายหลักทรัพยเพื่อนำมาใชเปนหลักประกัน นอกจากจะไดรับการแจงเปนลาย
ลักษณอักษรจากขาพเจาเปนคราวๆ ไป ทั้งน�้ ขาพเจารับทราบวาอาจจะไมสามารถซื้อหลักทรัพยไดเต็มวงเงินที่ไดรับอนุมัติ อันเน��องมาจากหลักประกัน
ไมเพียงพอ อยางไรก็ตาม ขาพเจาสามารถจะสงมอบหลักประกันใหบริษัทเปนคราวๆ ไปตามความประสงคของขาพเจา หากมีกรณ�ที่หลักประกันลดลงต่ำ
กวารอยละ 20 ของวงเงิน หรืออัตราอื่นใดที่บังคับใชในอนาคต
ในกรณ�ที่ทานไมไดเลือกขอใดขอหนึ�งตามขางตน ใหถือวาทานยินยอมใหบริษัทดำเนินการตามขอ 4 

หมายเหตุ : หุนที่ปลอดภาระในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย นำมารวมเปนหลักประกันไดตามเกณฑที่บริษัทกำหนด 

12. วิธีการชำระราคา

12.1 การชำระคาซื้อหลักทรัพยหรือวางหลักประกัน:  

    ใชบริการ ATS (Automatic Transfer System) (โปรดระบุ) 

     ธนาคาร:        ธนาคารกรุงเทพ    ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารธนชาต  

        ธนาคารทหารไทย    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารกรุงไทย ธนาคารยูโอบี 

       ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย    ธนาคารทิสโก ธนาคารแลนด แอนด เฮาส 

     ประเภทบัญชี:        ออมทรัพย    กระแสรายวัน 

     สาขา:     เลขที่บัญชี: 

      โดยไดแนบใบสมัครใชบริการ ATS มาพรอมกันน�้  

     สมัครใชบริการ ATS เรียบรอยแลว ผาน E-Channels (ATM, Internet Banking, Mobile Banking) โดยไดแนบหลักฐานการสมัครมาพรอมกันน�้ 

     ใชบริการชองทางอื่น โปรดระบุ:  E-payment     Bill payment         Baht net

หมายเหตุ: กรณ�ชำระคาซื้อหลักทรัพยในบัญชีเงินสดกำหนดใหลูกคาใชบริการชองทาง ATS เทานั้น กรณ�ใชบริการชองทางอื่น ใหใชสำหรับการวางหลักประกัน

หรือในระหวางที่บัญชีธนาคารลูกคารอธนาคารอนุมัติใหใชบริการ ATS กับบริษัท

12.2 การรับคาขายหลักทรัพยหรือรับคืนหลักประกัน:

      ใชบริการ ATS ธนาคารเดียวกับที่ใชชำระคาซื้อหลักทรัพยหรือวางหลักประกัน

      ใชบริการ ATS (Automatic Transfer System) ธนาคารอื่น (โปรดระบุ) 

     ธนาคาร:        ธนาคารกรุงเทพ    ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารธนชาต  

        ธนาคารทหารไทย    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารกรุงไทย ธนาคารยูโอบี 

       ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย    ธนาคารทิสโก ธนาคารแลนด แอนด เฮาส 

     ประเภทบัญชี:          ออมทรัพย    กระแสรายวัน 

     สาขา:     เลขที่บัญชี: 
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ลงชื่อ เจาหนาที่

     ( )

เจาหนาที่ที่รับเปดบัญชีไดตรวจสอบความมีตัวตนของลูกคาโดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ�งหรือหลายวิธีรวมกัน ดังตอไปน�้

1. การลงนามในแบบคำขอเปดบัญชีและสัญญาแตงตั้งใหบริษัทเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย / สัญญาซื้อขายลวงหนา

ลงนามตอหนาเจาหนาที่      มิไดลงนามตอหนาเจาหนาที่ (กรอกขอมูลในขอ 2-4)

2. กรณ�ลูกคาไมไดลงนามในแบบคำขอเปดบัญชีและในสัญญา (ถามี) ตอหนาทาน หรือบุคคลอื่นที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท

โปรดระบุเหตุผล     ลูกคาสงแบบคำขอเปดบัญชีมาทางไปรษณ�ย   ลูกคาสงแบบคำขอเปดบัญชีมากับพนักงานรับสงเอกสารของบริษัท

    ลูกคาใหบุคคลอื่นมายื่นแบบคำขอเปดบัญชีให    อื่นๆ โปรดระบุ  

3. การสอบยันขอมูลลูกคา

โทรศัพทบันทึกเทป หมายเลข     ตอ E-mail address

4. วิธีอื่นๆ โปรดระบุ

สำหรับเจาหนาที่

13. การจัดสงเอกสารในการซื้อขาย

     สงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสไปยัง E-mail address ที่ใหไว 

     มารับที่หองคาหลักทรัพยของบริษัท 

     โดยพนักงานรับ-สงเอกสาร กรุณาเลือกสถานที่รับเอกสาร 

    ที่อยูทะเบียนบาน       ที่อยูที่ทำงาน       ที่อยูปจจุบัน       ที่อยูอื่นๆ โปรดระบุดานลาง 

    เลขที่: หมูที่: อาคาร/หมูบาน: ซอย: ถนน: 

    แขวง/ตำบล:             เขต/อำเภอ: จังหวัด:        รหัสไปรษณ�ย: 

     ทางไปรษณ�ย กรุณาเลือกสถานที่รับเอกสาร 

    ที่อยูทะเบียนบาน       ที่อยูที่ทำงาน       ที่อยูปจจุบัน       ที่อยูอื่นๆ โปรดระบุดานลาง 

    เลขที่: หมูที่: อาคาร/หมูบาน: ซอย: ถนน: 

    แขวง/ตำบล:             เขต/อำเภอ: จังหวัด:        รหัสไปรษณ�ย: 

(หากไมระบุ เอกสารในการซื้อขายจะถูกจัดสงไปยังที่อยูตามทะเบียนบาน) 

14. ความประสงคเกี่ยวกับเจาหนาที่ดูแลบัญชี 

โปรดระบุสาขา/ทีมการตลาด ที่ทานตองการใหเปนผูดูแลบัญชี: 

    สาขา (โปรดระบุ เขตทองที่ที่ทานสะดวก): 

    ทีมการตลาดสำนักงานใหญ (โปรดระบุ):    

    อินเทอรเน็ต ฝาย E-Commerce    

    ใหบริษัทพิจารณาตามความเหมาะสม    

ขอมูลเพิ�มเติมอื่นๆ (โปรดระบุ): 

15. ความประสงคเกี่ยวกับการสงคำสั�งซื้อขายหลักทรัพยทางอินเทอรเน็ต

โปรดระบุ: 

    ประสงค      ไมประสงค 

จะขอสมัครใชบริการสงคำสั�งซื้อขายทางอินเทอรเน็ต โดยรับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเกี่ยวกับบริการสงคำสั�งซื้อขายหลักทรัพย

ผานระบบอินเทอรเน็ตทั้งที่กำหนดไวในปจจุบันหรือที่มีการแกไขเพิ�มเติม โปรดดู เงื่อนไขบริการใหดูขอมูลและสงคำสั�งซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญา

ซื้อขายลวงหนาผานระบบอินเทอรเน็ต ในหนาถัดไป 
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เงื่อนไขบริการใหดูขอมูลและสงคำสั่งซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือ
สัญญาซื้อขายลวงหนาผานระบบอินเทอรเน็ต 

     ขอ 1. “การซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาผานระบบอิน
เทอรเน็ต” หมายถึง การซ้ือขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซ้ือขายลวงหนาผานระบบ
เครือขายท่ีตองติดตอผานผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider (ISP)) 
และ/หรือ โดยวิธีการ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของบริษัท ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาด
หลักทรัพย
     ขอ 2. นอกจากการสงคำสั�งซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา
ดวยวิธีปกติที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งฯ แลว ลูกคาที่แสดงความประสงคในการขอดู
ขอมูลและสงคำสั�งซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาผานระบบอิน
เทอรเน็ต สามารถสงคำสั�งซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาผาน
ระบบอินเทอรเน็ต หรือ ผานการเชื่อมตออุปกรณคอมพิวเตอรเขาสูระบบซื้อขาย
หลักทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาของบริษัทได โดยลูกคาไดศึกษาและรับ
ทราบถึงระเบียบและวิธีการในการซ้ือขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซ้ือขายลวงหนา
ดวยวิธีการดังกลาวกับบริษัทเปนอยางดีแลว โดยบริษัทจะดำเนินการตอเชื่อมระบบ
การซ้ือขายเพ่ือใหลูกคาสามารถบันทึกคำสั�งซ้ือขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาผานคอมพิวเตอรหรือเจาหนาที่รับอนุญาตของบริษัท 
     ลูกคาจะตองไมใชชุดคำสั�งอื่นนอกจากชุดคำสั�งคอมพิวเตอรของบริษัทซึ�งตอ
เช่ือมกับคอมพิวเตอรของลูกคาท่ีใชในการซ้ือขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาและลูกคามีหนาท่ีปองกันไมใหบุคคลอ่ืนใดตอเช่ือมอุปกรณคอมพิวเตอรเขา
กับอุปกรณคอมพิวเตอรของลูกคาซึ�งทำใหบุคคลดังกลาวสามารถบันทึกคำสั�งซ้ือขาย
เขามาในระบบคอมพิวเตอรหรือเจาหนาที่รับอนุญาตของบริษัท
     คูสัญญาตกลงใหสิทธิและหนาท่ี ตลอดจนความรับผิดชอบใดๆ ในทรัพยสินและ
หน�้สิน ที่บริษัทหรือตัวแทนชวงไดกระทำไปในฐานะตัวแทนซื้อขายหลักทรัพยและ/
หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาใหแกลูกคาที่มีอยูกอนหรือหลังบันทึกน�้มีผลผูกพันลูกคา
ดวย โดยถือวาลูกคาใหสัตยาบันแกการนั้นแลว
     ขอ 3. ลูกคาตกลงจายคาธรรมเน�ยมนายหนาในการซ้ือหรือขายหลักทรัพยและ/
หรือสัญญาซ้ือขายลวงหนาแกบริษัท ตามท่ีบริษัทกำหนดภายใตขอกำหนดของตลาด
หลักทรัพยและ/หรือตลาดสัญญาซ้ือขายลวงหนา โดยยินยอมใหบริษัททำการเปล่ียน
แปลงอัตราคาธรรมเน�ยม นายหนาในการซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาได แตตองอยูภายใตกฎ ระเบียบ ขอกำหนด ประกาศ ของตลาดหลักทรัพย
และ/หรือตลาดสัญญาซ้ือขายลวงหนา และหนวยงานอ่ืนท่ีดูแลเก่ียวของกับธุรกิจหลัก
ทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา
     ขอ 4. ลูกคารับทราบความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน หากอุปกรณหรือระบบคอมพิวเตอร
ของลูกคา ของบริษัท หรือตลาดหลักทรัพยและ/หรือตลาดสัญญาซ้ือขายลวงหนา ท่ี
ใชในการสงคำสั�งหรือคำสั�งซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาผาน
ระบบอินเทอรเน็ต หรือผานอุปกรณคอมพิวเตอรเกิดขัดของทำใหการสงคำสั�งหรือรับ
คำสั�ง ไมสามารถปฏิบัติได ทั้งน�้บริษัทไมตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
ไมวากรณ�ใดๆ
     ขอ 5. ลูกคารับทราบและเขาใจถึงเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อ
ขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาผานระบบอินเทอรเน็ต หรือผาน
อุปกรณคอมพิวเตอรซึ�งเชื่อมตอกับระบบการซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาของบริษัท และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพยและ/
หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาดวยวิธีดังกลาว เชน การสูญหายของขอมูลระหวางทาง
การสงขอมูลเปนไปอยางลาชา หรือไมสามารถสงขอมูลได และการผิดพลาดและ
ความคลาดเคลื่อนของขอมูลที่ไดรับเน��องจากขอจำกัดในการใชระบบดังกลาว โดย
บริษัทไมตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไมวากรณ�ใดๆ 
     ขอ 6. ลูกคาตกลงรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ซึ�งเกิดผิดพลาดขึ้นในบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคา และมิไดเกิดจากการ
กระทำของบริษัท เชน การสงคำสั�งผิดพลาดของลูกคาเอง เปนตน 
     ขอ 7. ลูกคารับทราบหนาท่ีของตนท่ีจะเก็บรักษารหัสผาน (Password) ของตน
เปนความลับ มิใหผูใดลวงรู หากมีผูใดนำรหัสผาน (Password) ของลูกคาไปใชไมวา
กรณ�ใดๆ ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น
     ขอ 8. ลูกคารับทราบและจะไมสงคำสั�งซ้ือขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาที่ไมเหมาะสม จนมีผลกระทบตอความเชื่อมั�นในระบบการซื้อขายโดยรวม 
เชน สงคำสั�งซื้อขายหลายรายการในลักษณะเปนการผลักดันราคา หรือสงคำสั�งซื้อ
ขายในปริมาณสูงโดยไมประสงคจะซื้อขายจริง หรือสงคำสั�งซื้อขายในราคาที่สูงกวา
หรือต่ำกวาราคาที่ควรจะเปน เปนตน ตลอดจนจะปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดสัญญาซ้ือขายลวงหนา หรือหนวยงานท่ีเก่ียว
ของประกาศกำหนด
     ขอ 9. ลูกคาจะใชขอมูลท่ีเพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยและ/หรือ
สัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาเทานั้น ลูกคาจะไมนำขอมูลไปขาย จำหนายตอให
แกบุคคลอื่น หรือใหบริการเรียกดูขอมูล ณ สถานที่อยูของลูกคา และ/หรือ สถานที่
อื่นใดที่เปนการใหขอมูลบุคคลอื่นในเชิงพาณิชย

     ขอ 10. ลูกคาจะไมดำเนินการแกไข หรือดัดแปลงใดๆ ท้ังในสวนของขอมูลและ
เทคนิคอันเก่ียวกับบริการใหดูขอมูลและสงซ้ือขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาผานระบบอินเทอรเน็ต
     ขอ 11. หากลูกคาไมปฏิบัติตามขอกำหนดดังกลาวขางตน ลูกคายินยอมให
บริษัทยกเลิกการบริการใหดูขอมูล และ/หรือ สงซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญา
ซ้ือขายลวงหนาผานระบบอินเทอรเน็ตของลูกคาไดทันที โดยลูกคาจะไมเรียกรองใดๆ

     เวนแตจะไดแสดงความหมายเปนอยางอื่นไวโดยชัดแจง ถอยคำตางๆ ที่ใชใน
สัญญา เอกสารแนบทาย หรือบันทึกแนบทายดังตอไปน�้จะมีความหมายดังน�้ หรือ
ใหนำคำที่ไดนิยามไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ 2535 
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายลวงหนา พ.ศ. 2546 และ/หรือตามท่ีไดมีการแกไขเพิ�ม
เติมเปนคราวๆ มาใชบังคับตามสัญญาน�้เฉพาะสวนที่เกี่ยวของ

     “ก.ล.ต.” หรือ “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย
     “กฎระเบียบที่เกี่ยวของ” หมายความรวมถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ตาม
ที่มีการแกไขเพิ�มเติมเปนคราวๆ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคำสั�งที่ออกโดย 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย หรือ ตลาดสัญญา
ซื้อขายลวงหนา หรือสำนักหักบัญชี ตลอดจนกฎหมายและระเบียบซึ�งใชบังคับกับ
สัญญาซื้อขายลวงหนา หรือสินคา หรือตัวแปร ตามที่อาจมีการแกไขเพิ�มเติมตอไป 
     “การซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา” หมายถึง คำสั�งซื้อหรือคำสั�งขายสัญญา
ซื้อขายลวงหนาซึ�งไดรับการยืนยันการซื้อขายจากตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาแลว 
และภายใตบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
     “คาธรรมเน�ยม” หมายถึง คาธรรมเน�ยมในการเปนตัวแทนตามสัญญาน�้ ตาม
อัตราที่บริษัทประกาศกำหนด รวมทั้งคาภาษี คาอากรแสตมป และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา
     “คำสั�งขาย” หมายถึง คำเสนอขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา
ตามขอกำหนดการซ้ือขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีบริษัทประกาศ
กำหนด และภายใตบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
     “คำสั�งซ้ือ” หมายถึง คำเสนอซ้ือหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซ้ือขายลวงหนาตาม
ขอกำหนดการซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาที่บริษัท ประกาศ
กำหนด และภายใตบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
     “เงินทดรอง” หมายถึง เงินของบริษัทที่จายแทนลูกคาเปนคาจองซื้อ คาซื้อ
หลักทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อขาย คาธรรมเน�ยม คาภาษีอากร คานายหนา คาปรับ 
หรือคาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวเน��องกับการซื้อหลักทรัพยซึ�งลูกคามีหนาที่จะตองจายคืน
บริษัทภายใตขอตกลงในสัญญาน�้
     “เงินสดของลูกคา” หมายถึง เงินสดซึ�งลูกคามอบใหแกบริษัทเพื่อหรือเกี่ยว
เน��องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือเพื่อบัญชี
มารจ้ินเพ่ือซ้ือขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซ้ือขายลวงหนา ในกรณ�ท่ีลูกคามอบเช็ค
หรือตราสารใดๆ ใหแกบริษัทแทนเงินสดโดยมีเจตนาจะใหบริษัทนับเปนเงินสดนั้น 
บริษัทจะถือวาไดรับเงินสดตอเม่ือบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คหรือตราสารน้ัน
ไดแลวเทาน้ัน โดยจะเริ�มตนนับเปนเงินสดในวันท่ีเรียกเก็บเงินหรือข้ึนเงินไดแลว สวน
ในกรณ�ที่ลูกคาโอนเงินจากสถาบันการเงินอื่น(TRANSFER DEPOSIT) มายังบัญชี
ของบริษัท บริษัทจะถือวาไดรับเงินสดตอเมื่อการโอนเงินดังกลาวเสร็จสมบูรณแลว
เทานั้น
     “ซ้ือ” หมายความรวมถึง การจองซ้ือหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซ้ือขายลวงหนา
     “ฐานะสัญญาซ้ือขายลวงหนาสูงสุด” หมายถึง จำนวนฐานะสูงสุดในการซ้ือขาย
สัญญาซ้ือขายลวงหนาแตละประเภท และหรือทุกประเภทท่ีลูกคาพึงครอบครองไดใน
ขณะใดขณะหนึ�ง ตามที่บริษัทอนุมัติ และตามวิธีคิดคำนวณที่บริษัทประกาศกำหนด 
และภายใตบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
     “ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา” หมายถึง บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา 
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
     “ตลาดหลักทรัพย” หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลัก
ทรัพยเอ็มเอไอ และหมายความรวมถึงศูนยซื้อขายหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและศูนยซื้อขายหลักทรัพยอื่นใด ซึ�งบริษัทสามารถ
ดำเนินการเปนตัวแทนและ/หรือ นายหนาซื้อขายหลักทรัพยได ทั้งน�้ ภายใตระเบียบ
ขอบังคับหรือประกาศของสำนักงาน
     “ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา” หมายถึง บุคคลผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาในตลาดสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาซึ�งใหบริการหรือแสดงตอบุคคลทั�วไปวาพรอมจะใหบริการเพื่อทำการเปน
ตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนากับบุคคลอื่น
     “ตัวแปร” หมายถึง ตัวแปรตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 
2546 ตามที่ไดมีการแกไขเพิ�มเติมเปนคราวๆ 
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และ/หรือสัญญาซื้อขายลวงหนากับบริษัท และใหหมายรวมถึง ตัวแทนหรือบุคคลที่
ไดรับมอบหมายจากลูกคาใหลงลายมือช่ือ ดำเนินการติดตอกับบริษัท ออกคำสั�งแทน 
ลูกคาหรือกระทำการใดๆ ตามสัญญาน�แ้ทนหรือในนามของลูกคา (เชน รับหรือสงมอบ
เอกสาร) โดยตรงดวย
     “วงเงินซื้อขาย” หมายถึง วงเงินซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อขายลวง
หนาสูงสุดของลูกคาในขณะใดขณะหนึ�งท่ีบริษัทอนุมัติ และตามวิธีคิดคำนวณท่ีบริษัท
ประกาศกำหนด
     “วันทำการ” หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาและ
สำนักหักบัญชีเปดทำการตามปกติ
     “ศูนยซ้ือขาย” หมายถึง ศูนยซ้ือขายหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
     “สัญญาซื้อขายลวงหนา” หมายถึง สัญญาซื้อขายลวงหนาตามพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ตามที่ไดมีการแกไขเพิ�มเติมเปนคราวๆ  
     “สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
     “สำนักงาน” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพย หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
     “สำนักหักบัญชี” หมายถึง บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด 
     “สินคา” หมายถึง สินคาตามพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายลวงหนา พ.ศ. 2546 
ตามที่ไดมีการแกไขเพิ�มเติมเปนคราวๆ 
     “หลักทรัพย” หมายถึง ตั�วเงินคลัง พันธบัตร ตั�วเงิน หุน หุนกู ใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนกู และ/หรือหนวยลงทุน ตราสาร หลักฐานแสดงสิทธิในทรัพยสินของกองทุนรวม 
และตราสารอื่นใดที่สำนักงานกำหนด 
     “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่บริษัท กำหนดและเรียกเก็บจากลูกคา 
เพื่อเปนประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายลวงหนา และสัญญาน�้ 
     “หลักประกันเริ�มตน” (Initial Margin) หมายถึง ทรัพยสินขั้นต่ำที่ลูกคาตองวาง
ไวหรือชำระสำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายลวงหนาแตละชนิด ในอัตราหรือ
มูลคาตามที่บริษัทกำหนด และภายใตบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
     “หลักประกันรักษาสภาพ” (Maintenance Margin) หมายถึง ทรัพยสินขั้นต่ำที่
ลูกคาตองดำรงไวสำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ในอัตราหรือมูลคา
ตามที่บริษัทกำหนด และภายใตบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
     “หลักประกันสวนเพิ�ม” (Additional Margin) หมายถึง ทรัพยสินอื่นนอกเหน�อ
จากหลักประกันเริ�มตนและหลักประกันรักษาสภาพท่ีลูกคาตองวางไวกับบริษัท สำหรับ
การซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายลวงหนาในอัตราหรือมูลคาตามที่บริษัทกำหนด และ
ภายใตบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
     “อัตราดอกเบี้ยเรียกใหชำระ” หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ไมขัดตอกฎหมายที่
บริษัทมีสิทธิเรียกใหลูกคาชำระไดตามสัญญาน�ห้รือตามกฎหมาย (แลวแตกรณ�) อัตรา
ดอกเบี้ยดังกลาวจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่บริษัทจะติดประกาศใหทราบโดยเปด
เผย ณ สำนักงานใหญและสำนักงานสาขาของบริษัท
     “อัตรามารจิ้นเพื่อบังคับขายหลักทรัพย” หมายถึง อัตรามารจิ้นเปนรอยละที่
บริษัทกำหนดไววาจะตองบังคับขายหลักทรัพยที่วางเปนประกัน
     “อัตรามารจ้ินเริ�มตน” (INITIAL MARGIN) หมายถึง อัตราสวนข้ันต่ำของจำนวน
เงินที่ลูกคาตองชำระเพื่อ ซื้อหลักทรัพยหรือทรัพยสินสวนเกินของลูกคาที่ลูกคาตอง
มีในบัญชีมารจิ้นตอมูลคาซื้อหลักทรัพยรายการใดรายการหนึ�งกอนซื้อหลักทรัพย
รายการนั้น
     บริษัทจะเปนผูกำหนดอัตรามารจ้ินเริ�มตนใหแกลูกคาแตละรายการและหลักทรัพย
แตละหลักทรัพย กรณ�อัตรามารจิ้นเริ�มตนของลูกคารายการใดรายการหนึ�งมีผลแตก
ตางกับอัตรามารจิ้นของหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ�งใหถือปฏิบัติตามอัตรามารจิ้นที่
สูงกวา ท้ังน�บ้ริษัทจะกำหนดระดับอัตรามารจ้ินขัดกับขอบังคับหรือประกาศของสำนัก
งาน ตลาดหลักทรัพย หรือ  ศูนยซื้อขายไมได
     กรณ�อัตรามารจ้ินเริ�มตนของลูกคาอยูท่ีรอยละ 100 บริษัทตกลงใหสิทธิลูกคาทำ
การซื้อหลักทรัพยใดๆ ไดทุกหลักทรัพย โดยไมอยูภายใตขอจำกัดหามซื้อหลักทรัพย
     กรณ�อัตรามารจิ้นเริ�มตนของลูกคามีอัตราต่ำกวารอยละ 100 ลูกคาจะซื้อหลัก
ทรัพยไดภายใตขอจำกัดหามซื้อหลักทรัพยบางรายการ ซึ�งบริษัทจะทำการประกาศ
รายการหลักทรัพยที่ตองหามดังกลาวไว ณ หองคาหลักทรัพยของบริษัท
     “อัตรามารจ้ินข้ันต่ำเพ่ือเรียกหลักประกันเพิ�ม” หมายถึง อัตรามารจ้ินเปนรอยละ 
เพื่อใหลูกคานำเงินสด หรือหลักประกันอื่นมาวางเพิ�มเปนประกัน
     “อำนาจซ้ือ” หมายถึง มูลคาหลักทรัพยสูงสุดท่ีลูกคาอาจสั�งซ้ือผานบัญชีมารจ้ิน
ได ณ ขณะใดขณะหนึ�งซึ�งรวมคาธรรมเน�ยมนายหนาซื้อขายหลักทรัพยแลวแตทั้งน�้
จะตองไมเกินกวาวงเงินที่บริษัทกำหนด
     “Website” หมายถึง แฟมขอมูลหรือกลุมแฟมขอมูลท่ีมีอยูบนระบบอินเทอรเน็ต 
(Internet) (ตามระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศของสำนักงาน)

     “ทรัพยสินของลูกคา” หมายถึง เงินและทรัพยสินอื่นใดที่ลูกคาไดนำมาวางไว
กับบริษัท เพ่ือการชำระหน�ข้องลูกคา และ/หรือเพ่ือเปนหลักประกันตามสัญญาน� ้รวม
ถึงสิทธิประโยชนใดๆ ที่เกิดจากทรัพยสินดังกลาว 
     “ทรัพยสินรวมของลูกคา” หมายถึง มูลคาสุทธิของเงิน หลักทรัพยและ/หรือ
สัญญาซ้ือขายลวงหนา และทรัพยสินอ่ืนท่ีเปนประกันการชำระหน�้ในบัญชีมารจ้ินของ
ลูกคารายใดรายหนึ�ง เมื่อหักภาระหน�้ที่เกิดจากการซื้อหรือขายหลักทรัพยในบัญชี
มารจิ้นของลูกคารายนั้นแลว 
     “ทรัพยสินสวนเกินของลูกคา” หมายถึง ทรัพยสินของลูกคารายใดรายหนึ�งใน
สวนที่เกินกวาจำนวนที่ลูกคาตองดำรงไวตามอัตราสวนที่บริษัทกำหนด
     “บริษัท” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน)
     “บริษัทคูขาย” หมายถึง ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อขายลวง
หนาที่ไดมีขอตกลงกับทางบริษัทในเรื่องการโอนคำสั�ง
     “บัญชีเงินสด” หมายถึง บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยซึ�งลูกคาไดเปดไวกับบริษัทเพ่ือ
การซ้ือขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซ้ือขายลวงหนาดวยเงินสดตามวิธีการ ระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศที่เกี่ยวของของบริษัท สำนักงาน และตลาดหลักทรัพยและ/หรือ
ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา ทั้งน�้ ภายใตเงื่อนไขและขอตกลงตามสัญญาน�้
     “บัญชีมารจ้ิน” หมายถึง บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย ซึ�งนอกจากรายการอ่ืนๆ แลว 
เปนบัญชีบันทึกรายการท่ีบริษัทใหลูกคากูยืมเงิน หรือใหวงเงินสินเช่ือแกลูกคาเพ่ือซ้ือ
หลักทรัพยโดยมีลักษณะอยางบัญชีเดินสะพัด ตามวิธีการ ระเบียบ ขอบังคับและประ
กาศของบริษัท ก.ล.ต. ศูนยซ้ือขาย ตลาดหลักทรัพย และภายใตเง่ือนไขและขอตกลง
ตามสัญญาฉบับน�้
     “เบี้ยปรับ” หมายถึง เบี้ยปรับในอัตรารอยละ 24 ตอป ซึ�งอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามที่บริษัทจะประกาศกำหนดเปนคราวๆ และภายใตบทบัญญัติของกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ
     “ประกาศคณะกรรมการ” หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยเรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย
     “ผูรับประโยชนจากการซื้อขายสัญญาของลูกคา” หมายถึง บุคคลตามประกาศ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่ไดมีการแกไขเพิ�มเติมเปนคราวๆ
     “มารจิ้นที่ตองการ” หมายถึง ทรัพยสินที่เปนประกัน x อัตรามารจิ้นเริ�มตน
     “มูลคาซื้อ” หมายถึง จำนวนเงินคาซื้อหลักทรัพยแตละรายการที่ซื้อจากบัญชี
มารจิ้น ซึ�งรวมคาธรรมเน�ยม นายหนาซื้อขายหลักทรัพย คาภาษีมูลคาเพิ�มรายการ
นั้นแลว
     “มูลคาตลาด” หมายถึง มูลคาของฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาซึ�งคำนวณจาก
ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายลวงหนาแตละประเภทที่ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา
และ/หรือบริษัทประกาศกำหนด และภายใตบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
     “ยอดเงินของลูกคา” หมายถึง จำนวนเงินสดที่คงเหลือในบัญชีของลูกคาภาย
หลังการหักคาซ้ือขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซ้ือขายลวงหนา คาธรรมเน�ยม และ
คาใชจายอ่ืนๆ ซึ�งเก่ียวเน��องกับการซ้ือขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซ้ือขายลวงหนา
แลว
     “ยอดเจาหน�้สุทธิ” หมายถึง ยอดเงินสดของลูกคาที่ประกันซึ�งคงเหลืออยูเมื่อ
หักจำนวนเงินที่ซื้อหลักทรัพยแลว บริษัทจะใหดอกเบี้ยลูกคาตามยอดเจาหน�้สุทธินั้น
ตามอัตราที่กำหนดไวโดยวิธีการ ระเบียบ ขอบังคับและประกาศของบริษัท ก.ล.ต. 
ศูนยซ้ือขาย ตลาดหลักทรัพย ซึ�งจะทำการประกาศไว ณ หองคาหลักทรัพยของบริษัท
เพื่อประโยชนในการคำนวณดอกเบี้ยดังกลาว
     “ยอดคงเหลือสุทธิ” หมายถึง จำนวนที่ไดจากการหักกลบระหวางยอดเจาหน�้
สุทธิกับยอดลูกหน�้สุทธิระหวางบริษัทกับลูกคา ในบัญชีมารจิ้นของลูกคาซึ�งอาจทำให
ลูกคาเปนเจาหน�้หรือลูกหน�้บริษัทแลวแตจำนวน โดยการเปรียบเทียบเงินสดที่ลูกคา
นำมาวางเปนหลักประกันกับจำนวนเงินที่ลูกคาได
ใชไปในการซื้อหลักทรัพย
     “ยอดลูกหน�้สุทธิ” หมายถึง ผลตางระหวางยอดเงินที่ลูกคาใชไปในการซื้อหลัก
ทรัพยที่มีมากกวาเงินสดที่ลูกคาวางประกัน บริษัทจะคิดดอกเบี้ยกับลูกคาในยอดลูก
หน�้สุทธินั้นตามอัตราดอกเบี้ยเรียกใหชำระที่กำหนดไว
     “ระบบ INTERNET TRADING” หมายถึง การซ้ือขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญา
ซื้อขายลวงหนาผานระบบเครือขายของผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service 
Provider (ISP)) ตามวิธีการ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของบริษัท สำนักงาน ตลาด
หลักทรัพย และตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา
     “ระบบเครดิตบาลานซ” หมายถึง ระบบการใหกูยืมเงินหรือใหวงเงินสินเชื่อแก
ลูกคาเพ่ือซ้ือหลักทรัพย โดยกำหนดใหลูกคานำเงินสดหรือหลักทรัพยอ่ืน (MARGINABLE 
SECURITIES) ท่ีบริษัทเห็นชอบมาวางเปนหลักประกันชำระหน�เ้งินกูเพ่ือการซ้ือขาย
หลักทรัพยดังกลาว ทั้งน�้ภายใตวิธีการ ระเบียบ ขอบังคับและประกาศของบริษัท 
ก.ล.ต. ศูนยซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย และภายใตเงื่อนไขและขอตกลงตามสัญญา
ฉบับน�้ เงินสดที่ลูกคานำมาวางเปนหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย ประเภทบัญชี
มารจิ้น ทำใหลูกคามีเครดิตกับบริษัทในการดำเนินการซื้อหลักทรัพย และมีอำนาจ
ซื้อตามที่บริษัทกำหนด
     “ลูกคา” หมายถึง บุคคลผูซึ�งลงนามในแบบคําขอเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย
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สัญญาฉบับน�้ทำขึ้นเมื่อวันที่   ระหวาง

สัญญาแตงตั้งตัวแทน และ/หรือ นายหนาซื้อขายหลักทรัพย

(ก)
    (ซึ�งตอไปตามสัญญาน�้เรียกวา “ลูกคา”)  และ
(ข) บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สมาชิกตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หมายเลข 42 (ซึ�งตอไปตามสัญญาน�้เรียกวา “บริษัท”) 
วัตถุประสงค
(1) ลูกคาประสงคที่จะแตงตั้งบริษัทเปนตัวแทนและ/หรือนายหนาซื้อหรือขายหลัก

ทรัพยแทนลูกคา พรอมทั้งมอบอำนาจใหบริษัทดำเนินการตางๆ ที่จำเปน อาทิ
การดำเนินการสั�งซื้อหรือขายหลักทรัพย จายหรือทดรองจายเงินเน��องดวยการ
ซื้อหลักทรัพยตามคำสั�งของลูกคาโดยลูกคาตกลงจะชำระคืนแกบริษัทภายใต
เงื่อนไขและขอตกลงตามสัญญาน�้

(2) ลูกคาตกลงใหบริษัทดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อใหบริษัทมีหลักประกัน
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเน��องจากการซื้อหรือขายหลักทรัพยขางตน อาทิ การ
จำนำหลักทรัพยเปนประกันการชำระหน� ้ท้ังน�ภ้ายใตเง่ือนไขและขอตกลงตามสัญญาน�้
คูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงรวมกันดังน�้
ขอ 1.  ลูกคาตกลงแตงตั้งบริษัทใหเปนตัวแทน และ/หรือนายหนารวมทั้งใหมีอำนาจ
แตงตั้งตัวแทนชวงเพื่อดำเนินการซื้อหรือขายหลักทรัพยทั้งในและนอกตลาดหลัก
ทรัพยใหกับลูกคา ตามคำสั�งของลูกคาหรือตัวแทนที่ลูกคามอบหมาย ไมวาจะเปน
คำสั�งที่ใหทางวาจา ทางโทรศัพท ทางระบบคอมพิวเตอร ทางอินเทอรเน็ต หรือวิธี
อ่ืนใด เวนแตคำสั�งดังกลาวจะขัดตอกฎหมาย กฎ ขอบังคับของบริษัท หรือกฎระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย ซึ�งในกรณ�ดังกลาวลูกคาตกลงวาจะไมเรียกรองคาเสียหายหรือ
คาใชจายใดๆ จากบริษัท
        ลูกคาตกลงใหสัตยาบันและยอมรับที่จะผูกพันในการใดๆ ที่บริษัท และ/หรือ 
ตัวแทนชวงไดกระทำไปในฐานะตัวแทนซื้อหรือขายหลักทรัพยของลูกคาซึ�งเกิดขึ้น
กอนและนับแตวันที่ทำสัญญาน�้เปนตนไป  
        บริษัทตกลงรับเปนตัวแทนและ/หรือนายหนาใหกับลูกคาตามวรรคกอน และ
ตกลงเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยใหลูกคาในวงเงินที่บริษัทจะไดกำหนดเปนครั้งคราว
ตอไป
ขอ 2.  ลูกคายินยอมและตกลงมอบอำนาจใหบริษัทดำเนินการแทนลูกคารวมทั้งให
มีอำนาจแตงต้ังตัวแทนชวง นายหนา ผูรับมอบอำนาจชวง หรือผูกระทำการแทนชวง
เพื่อการซื้อ ขาย โอน รับโอน จองซื้อหลักทรัพยทุกชนิด ทั้งในและนอกตลาดหลัก
ทรัพย ใชสิทธิจองซื้อหุนใหมเน��องดวยการเพิ�มทุน หรือใชสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนหรือหุนกู รวมทั้งใหบริษัทมีอำนาจดำเนินการชำระเงินคาซื้อหลักทรัพย 
คาธรรมเน�ยม คาภาษีอากร คาใชจายใดๆ เก่ียวกับการซ้ือหรือขายหลักทรัพย ตลอด
จนคาเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพยตามสัญญาน�้ และการใดๆ 
ดังตอไปน�้
        ก.  รับมอบ สงมอบ จำหนาย จายหรือโอนหลักทรัพย ทวงถาม รับชำระ

เงินคาขายหลักทรัพย เงินปนผล หรือดอกเบี้ย จำนำ แจงจำนำ ถอน
เงินโดยการลงลายมือชื่อเบิกถอนหรือโดยวิธีการอื่นใดจากบัญชีเงินสด 
และบัญชีอ่ืนของลูกคาท่ีมีอยูกับสถาบันการเงินเพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีตาม
สัญญาน� ้สลักหลังตั�วสัญญาใชเงินเพ่ือการถอนเงิน รับเงินตามตั�วสัญญา
ใชเงิน หรือโอนสิทธิเรียกรองเพ่ือบังคับชำระหน�ต้ามตั�วสัญญาใชเงินหรือ
ตราสารประเภทอื่น ทั้งน�้ เพื่อนำเงินดังกลาวมาหักทอนบัญชี หักชำระ
หน�ท่ี้ลูกคามีอยูกับบริษัทภายใตสัญญาน�แ้ละหน�อ่ื้นใด รวมท้ังเพ่ือการหัก
ชำระและการนำสงคาภาษีอากร ไมวาจะเปนหน�้เฉพาะตัวของลูกคาหรือ
หน�้รวมกับบุคคลอื่น 

        ข. ทำนิติกรรมใดๆ ในนามของลูกคาเน��องดวยการซื้อหรือขายหลักทรัพย
ภายใตสัญญาน�้ไมวาจะเปนการทำนิติกรรมกับบริษัทเอง หรือกับบุคคล
ภายนอก ท้ังน�ลู้กคายินยอมใหบริษัทเปนตัวแทนของคูสัญญาอีกฝายหนึ�ง
ไดดวย

        ค. รับโอน สงมอบและรับมอบใบหุน ตราสารหรือหนังสือแสดงสิทธิเก่ียวกับ
หุน หรือ หลักทรัพยของลูกคา รวมทั้งใหมีอำนาจลงนามในตราสารหรือ
บรรดาเอกสารใดๆ เพื่อการขางตนดวย

ลูกคาตกลงที่จะไมยกเลิกหรือเพิกถอนการมอบอำนาจหรือความยินยอมที่ไดใหไวแก
บริษัทตามสัญญาน� ้ ไมวาท้ังหมดหรือแตบางสวนตลอดไปจนกวาลูกคาจะไดชำระหน�้
ทั้งหมดที่มีอยูแกบริษัทภายใตสัญญาน�้หรือหน�้อื่นใดจนเสร็จสิ้น
ขอ 3.  ในกรณ�ท่ีบริษัทไดแจงใหลูกคาทราบถึงบรรดาสิทธิตางๆ ของลูกคา เชน สิทธิ
ในการจองซื้อหลักทรัพยชนิดตางๆ หากลูกคามิไดแจงยืนยันเพื่อใชสิทธิดังกลาวภาย
ในเวลาที่บริษัทกำหนดหรือแจงบริษัท ใหถือวาลูกคาสละสิทธิดังกลาว 
        ในกรณ�ท่ีลูกคาประสงคจะใชสิทธิตามวรรคกอนและจะตองมีการชำระราคาคา
สิทธิ หากบริษัทมีเงินสดของลูกคาอยูในความครอบครอง บริษัทอาจดำเนินการหักเงิน
ดังกลาวเพ่ือชำระราคาคาสิทธิได แตหากบริษัทไมมีเงินสดของลูกคาหรือมีแตไมเพียง

พอกับราคาคาสิทธิ ลูกคามีหนาที่ตองชำระเงินตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด มิฉะนั้น 
ใหถือวาลูกคาสละสิทธินั้น
ขอ 4.  บริษัทตกลงวาคำสั�งซื้อหรือขายหลักทรัพยหรือคำสั�งอื่นใดอาจทำไดโดยทาง
วาจา ทางโทรศัพท ผานทางระบบคอมพิวเตอร ทำเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธี
อื่นใดก็ตาม เมื่อบริษัทไดรับทราบคำสั�งโดยชัดเจนปราศจากขอสงสัยแลว ใหถือวา
เปนคำสั�งโดยชอบของลูกคา และบริษัทจะดำเนินการแจงยืนยันการซื้อหรือขายหลัก
ทรัพยตามคำสั�งน้ันๆ ใหลูกคาทราบ หากลูกคามิไดมีหนังสือโตแยงคัดคานการยืนยัน
ดังกลาวมายังบริษัทภายใน 24 ชั�วโมงนับแตเวลาที่ไดรับแจงนั้น หรือภายในเวลา
ทำการในวันทำการถัดจากวันท่ีซ้ือหรือขายหลักทรัพยใหแกลูกคา ลูกคายินยอมใหถือ
วาหลักฐานการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทท่ีกระทำการแทนลูกคาในรายการน้ันๆ 
เปนอันถูกตอง โดยลูกคาตกลงวาจะไมยกขอตอสูใดๆ ขึ้นโตแยงบริษัท
ขอ 5.  ในกรณ�ที่ลูกคาประสงคจะเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยผานระบบ INTERNET 
TRADING บริษัทจะดำเนินการตอเชื่อมระบบการซื้อขายเพื่อใหลูกคาสามารถบันทึก
คำสั�งซ้ือหรือขายหลักทรัพยผานคอมพิวเตอรหรือโดยใชคอมพิวเตอรในการติดตอกับ
เจาหนาที่ที่ไดรับอนุญาตของบริษัทโดยลูกคาขอใหคำรับรองและยินยอมตกลงกับ
บริษัทดังน�้
       ก.  ลูกคาไดศึกษาและรับทราบถึงระเบียบและวิธีการในการซ้ือขายหลักทรัพย

ผานระบบอินเทอรเน็ตกับบริษัทแลว
       ข.  ลูกคาจะตองไมใชชุดคำสั�งอื่นนอกจากชุดคำสั�งคอมพิวเตอรของบริษัท

ซึ�งตอเชื่อมกับอุปกรณคอมพิวเตอรของลูกคาที่ใชในการสั�งซื้อหรือขาย
หลักทรัพย และจะตองปองกันไมใหบุคคลอ่ืนตอเช่ือมอุปกรณคอมพิวเตอร
เขากับอุปกรณคอมพิวเตอรของลูกคาซึ�งอาจทำใหบุคคลดังกลาวสามารถ
บันทึกคำสั�งซ้ือหรือขายเขามาในระบบคอมพิวเตอรของบริษัทไดโดยตรง

       ค.  ลูกคาจะตองเก็บรักษารหัสผาน (Password) ของตนเปนความลับมิใหผูใด
ลวงรู กรณ�มีผูใดนำรหัสผาน (Password) ของลูกคาไปใชไมวาในกรณ�ใดๆ 
ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจนสิ้นเชิง

       ง.  ลูกคารับทราบความเสี่ยงและความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเน��องจาก
การซื้อขายหลักทรัพยในกรณ�ดังตอไปน�้ดวย
- อุปกรณหรือระบบคอมพิวเตอรของลูกคา หรือของบริษัท หรือของ

ตลาดหลักทรัพย ท่ีใชในการสงหรือรับคำสั�งผานระบบอินเทอรเน็ตอาจ
ขัดของทำใหการสงและรับคำสั�งไมสามารถปฏิบัติได ในกรณ�เชนน�้ 
ลูกคาทราบดีวา ลูกคายังสามารถทำคำสั�งซื้อหรือขายหลักทรัพยทาง
โทรศัพท หรือโดยวิธีการอ่ืนใด และสงไปยังเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมาย
ของบริษัทได เม่ือบริษัทไดปฏิบัติตามคำสั�งดังกลาวแลว บริษัทจะดำเนิน
การแจงยืนยันการซ้ือหรือขายหลักทรัพยใหลูกคาทราบ หากลูกคามิได
โตแยงคัดคานโดยซื้อหรือขายหลักทรัพยดังกลาวเปนหนังสือภายใน
24 ชั�วโมง นับแตเวลาที่ไดรับแจง บริษัทจะถือวาลูกคายินยอมใหถือ
วาการยืนยันดังกลาวเปนหลักฐานการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทที่
ไดกระทำการแทนลูกคาอยางถูกตองตามสัญญาน�โ้ดยลูกคาตกลงท่ีจะ
ไมยกขอตอสูใดๆ ขึ้นวากลาวกับบริษัทในภายภาคหนาอีก

- ความเสี่ยงและความเสียหายใดๆ ซึ�งมิไดเกิดขึ้นจากความผิดพลาด
ของบริษัท เชน การสูญหายของขอมูลระหวางทาง การสงขอมูลลาชา
หรือไมสามารถสงขอมูลได ความผิดพลาดและความคลาดเคล่ือนของ
ขอมูลที่ไดรับเน��องจากขอจำกัดในการใชอินเทอรเน็ต รวมทั้งการสง
คำสั�งผิดพลาดของลูกคาเอง

       จ.  ในกรณ�ที่คำสั�งซื้อหรือขายของลูกคามีลักษณะฝาฝน หรือไมเปนไปตาม
ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย บริษัทอาจแจงใหลูกคาระงับการบันทึก
คำสั�งซ้ือหรือขายท่ีมีลักษณะดังกลาวและบริษัทอาจทำการยกเลิกคำสั�งซ้ือ
หรือขายของลูกคา หรือระงับการใหบริการซื้อขายผานอินเทอรเน็ตแก
ลูกคาได

       ฉ. บริษัทจะจัดทำและจัดสง (1) รายงานสรุปรายการซื้อและขายหลักทรัพย 
รายการรับและจายเงิน และรายการรับและสงมอบหลักทรัพยของลูกคา
เปนรายเดือน และ (2) วงเงินคงเหลือ ทรัพยสินคงเหลือ คำสั�งซื้อหรือ
ขาย และรายการยืนยันการซื้อและขายในวันที่มีการซื้อขายใหแกลูกคา
ทราบ ผานระบบอินเทอรเน็ต โดยลูกคามีหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง
ของรายการดังกลาว ทั้งน�้ ใหถือวารายงานของบริษัทถูกตอง เวนแต
ลูกคาจะโตแยงรายงานฉบับใดเปนลายลักษณอักษรภายใน 24 ชั�วโมง
นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนั้นๆ 

ขอ 6.  บริษัทขอสงวนสิทธิแตเพียงผูเดียวในการพิจารณากำหนดวงเงินสำหรับการ
ซ้ือหรือขายหลักทรัพย และอาจพิจารณาเพิ�มหรือลดวงเงินดังกลาวในเวลาตามท่ีบริษัท
เห็นสมควรบริษัทอาจพิจารณาเพิ�มวงเงินไดในกรณ�ใดกรณ�หนึ�งดังน�้
       ก.  เมื่อคูสัญญาตกลงใหมีการเพิ�มวงเงิน หรือ
       ข.  เม่ือบริษัทไดแจงลูกคา และลูกคามิไดโตแยงเปนหนังสือมายังบริษัทภาย

ใน 48 ชั�วโมงนับแตเวลาที่ไดรับแจง ใหถือวาลูกคาไดตกลงยอมรับการ
เพิ�มวงเงินดังกลาวแลว

       ค.  เมื่อบริษัทตกลงยอมรับคำสั�งของลูกคาใหดำเนินการซื้อหลักทรัพยเกิน
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เทานั้น อยางไรก็ดี บริษัทมีอำนาจระงับหรือยกเลิกวิธีการหักกลบลบหน�้คาซื้อและคา
ขายดังกลาวได โดยไมตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา ทั้งน�้ บริษัทขอสงวนสิทธิใน
การที่จะหักกลบลบหน�้ทั้งหมดหรือแตบางสวนเฉพาะหลักทรัพยซึ�งมีชื่อ ประเภท 
จำนวน หรือมูลคาตามเกณฑที่กำหนดไวเทานั้น
ขอ 13. ลูกคามีหนาที่ตองสงมอบใบหุนหรือหนังสือแสดงสิทธิในหลักทรัพย เอกสาร 
ตราสารการโอนที่ไดทำขึ้นและลงนามถูกตองเรียบรอยแลว ใหแกบริษัทกอนที่ลูกคา
จะสั�งใหมีการขาย หรือในเวลาอื่นใดที่บริษัทไดกำหนด หรือภายในกำหนดระยะเวลา
ที่ตลาดหลักทรัพยกำหนด ซึ�งในขณะทำสัญญาน�้คือภายในวันทำการถัดจากวันที่ขาย
หลักทรัพย
        หากลูกคาไมสงมอบหลักทรัพยหรือเอกสารที่เกี่ยวของภายในกำหนดเวลาที่
กำหนดในวรรคกอน หรือถึงแมจะไดมีการสงมอบหลักทรัพยและเอกสารใหแกผูซื้อ
แลว แตผูซ้ือไมสามารถใชสิทธิใดๆ จากหลักทรัพยน้ันได ลูกคายินยอมใหบริษัทออก
เงินทดรองเพ่ือซ้ือหลักทรัพยในประเภทและจำนวนเดียวกันมาสงมอบใหแกผูซ้ือแทน
ไดทันที และลูกคายินยอมชำระคืนเงินทดรอง และคาเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ขายหลักทรัพยนั้นใหแกบริษัทจนสิ้นเชิง
ขอ 14. กอนการซื้อหลักทรัพยทุกครั้ง ลูกคาจะตองนำหลักทรัพย หรือหลักประกันที่
บริษัทเห็นชอบมาวางเพื่อเปนประกันการชำระหน�้คาซื้อหลักทรัพย คานายหนา คา
ภาษีอากร ดอกเบี้ย ตลอดจนคาอุปกรณแหงหน�้ คาใชจาย และคาเสียหายทั้งปวง ที่
ลูกคาตองรับผิดชอบตอบริษัทตามขอตกลงแหงสัญญาน�้ทันทีที่บริษัทไดแจงใหลูกคา
ทราบ ทั้งน�้ หลักทรัพย หรือหลักประกันดังกลาวจะตองมีมูลคาไมต่ำกวาที่บริษัทได
กำหนดไวสำหรับการซื้อหลักทรัพยของลูกคา
        ลูกคาตกลงใหบริษัทมีสิทธิยึดหนวงบรรดาเงิน ทรัพยสิน หรือหลักทรัพย 
ตลอดจนเงินปนผล หรือผลประโยชนอื่นใดจากหลักทรัพยเหลานั้นที่มีอยูในบัญชีของ
ลูกคาตามสัญญาน� ้หรือท่ีอยูในความครอบครองของบริษัท และลูกคายินยอมใหบริษัท
นำหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ�งหรือท้ังหมดในบัญชีออกจำหนายไดในวัน เวลา จำนวน 
และราคาที่บริษัทเห็นสมควร หรือนำไปวางเปนประกันการชำระหน�้ของลูกคาที่มีตอ
บริษัทได
        อนึ�ง ลูกคาตกลงและรับทราบวา ถาหากเกิดกรณ�ที่บริษัทประสบปญหาทาง
การเงิน เงินสดของลูกคาท่ีเก็บไวกับบริษัทโดยท่ีบริษัทยังไมไดนำเงินน้ันไปฝากไวกับ
ธนาคารพาณิชย เงินสดจำนวนดังกลาวจะไมอยูภายใตความคุมครองของกองทุนเพื่อ
การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือ สถาบันอ่ืนใดท่ีทำหนาท่ีรับประกันเงิน
ฝาก 
ขอ 15. ลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทนำหลักทรัพยที่ลูกคาสั�งซื้อไปฝากไวกับบริษัท
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใหทำหนาที่ในฐานะ “ผูรับฝาก” 
และผูรับฝากอาจโอนหลักทรัพยเปนของผูรับฝากเพ่ือการรับฝากได โดยใหถือวาบริษัท
ยังคงเปนผูครอบครองหลักทรัพยนั้นอยู นอกจากน�้ คูสัญญาตกลงกันเพิ�มเติมดังน�้
        ก.  ในระหวางที่หลักทรัพยของลูกคาไดฝากไวกับผูรับฝาก ลูกคาตกลงใหผู

รับฝากรับไปทั้งสิทธิและประโยชนอันเกิดจากหลักทรัพยที่โอนเปนของ
ผูรับฝาก “เพ่ือการรับฝาก” จากบริษัทผูออกหลักทรัพยแทนบริษัทได โดย
บริษัทตกลงที่จะสงมอบสิทธิและประโยชนที่ผูรับฝากจัดสรรใหแกลูกคา
ตามสัดสวน และ/หรือ จำนวนที่ลูกคามีสิทธิจะไดรับ

        ข.  ลูกคายินยอมใหบริษัทดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับหลักทรัพยของลูกคาที่
บริษัทไดนำฝากหรือโอนผานผูรับฝาก ตลอดจนยินยอมลงนามในใบคำขอ 
คำรับรอง หรือเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการฝากหลักทรัพยไวกับผูรับ
ฝาก หรือการโอนหลักทรัพยผานผูรับฝาก ท้ังน� ้เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ
การรับฝากหลักทรัพยไวกับผูรับฝาก หรือการโอนหลักทรัพยผานผูรับฝาก 
หรือตามระเบียบการรับฝากหลักทรัพยท่ีตลาดหลักทรัพย หรือบริษัทศูนย
รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด

ขอ 16. บรรดาเอกสาร หนังสือติดตอ ทวงถาม ใบยืนยันการสั�งซ้ือหรือขายหลักทรัพย 
และหนังสืออื่นใดทั้งปวง ที่บริษัทไดจัดสงใหแกลูกคาไมวาโดยวิธีการใดไปยังสถานที่
ติดตอของลูกคาหรือตัวแทนของลูกคาซึ�งไดระบุไวในสัญญาน�้ และ/หรือ ที่ลูกคาแจง
เปลี่ยนแปลงไวแกบริษัท หรือที่ไดแจงผานระบบอินเทอรเน็ต หรือโดยทาง E-mail 
address ใหถือวาเปนการสงใหแกลูกคาโดยชอบแลว โดยไมตองคำนึงวาจะมีผูรับหรือ
ไมและถึงแมวาจะสงไมไดไมวาดวยเหตุใดๆ ใหถือวาลูกคาไดรับและทราบขอความที่
ระบุในเอกสาร และ/หรือ หนังสือของบริษัทโดยชอบแลว  ในกรณ�ที่ลูกคาประสงคจะ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีติดตอ ลูกคามีหนาท่ีแจงสถานท่ีติดตอ และ/หรือ E-mail address 
(กรณ�ท่ีมีการใชบริการผานทางอินเทอรเน็ต) ใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน
ขอ 17. ในกรณ�ที่ลูกคาไมสามารถชำระหน�้ได ดวยเหตุถึงแกความตาย ถูกศาลสั�งให
เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ ถูกพิทักษทรัพย หรือเปนผูมีหน�้
สินลนพนตัว ถูกฟองคดีตอศาล ถูกยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือขอมูลท่ีลูกคาใหไวเปน
เท็จซึ�งเก่ียวของกับสัญญาน�อั้นจะทำใหบริษัทไดรับความเสียหาย หรือในกรณ�ท่ีลูกคา
ผิดสัญญา บริษัทมีสิทธิดำเนินการกับลูกคาดังตอไปน�้
        ก.  ซื้อหลักทรัพยทั้งหมดหรือแตบางสวนผานตลาดหลักทรัพย เพื่อชดใช

ความเสียหายที่เกิดขึ้นตอบริษัทแทนหลักทรัพยซึ�งลูกคาไดสั�งใหบริษัท
ขายไป โดยลูกคาไมสงมอบหลักทรัพยใหแกบริษัทภายในกำหนดเวลา

กวาวงเงินซื้อหรือขายหลักทรัพยที่กำหนดไว ทั้งน�้ บริษัทขอสงวนสิทธิ
ในการปรับเพิ�มวงเงินดังกลาวเปนการชั�วคราว หรือถาวรก็ไดโดยไมตอง
แจงใหลูกคาทราบ ทั้งน�้ ใหถือวาลูกคาตกลงกับการเพิ�มวงเงินซื้อหรือ
ขายหลักทรัพยนั้น และตกลงที่จะชำระเงินคาซื้อหลักทรัพยดังกลาวดวย

สำหรับการลดวงเงินนั้น บริษัทมีสิทธิทำไดทันทีโดยไมจำตองบอกกลาวใหแกลูกคา
ทราบ
ขอ 7.  ลูกคาตกลงใหคำรับรองแกบริษัท ดังน�้
       ก. ลูกคาเปนผูมีความสามารถในการตัดสินใจสั�งซื้อหรือขายหลักทรัพยและ

มีความสามารถในการชำระหน�้อันเกิดจากการซื้อขายดังกลาวน�้
       ข.  ลูกคาเขาทำสัญญาน�้เพื่อประโยชนของตนเอง และมิไดเขาทำสัญญาน�้

ในฐานะตัวแทนของบุคคลอื่น
       ค.  ลูกคาเขาใจถึงลักษณะและความเสี่ยงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ

ตลอดจนลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีวันหมดอายุ ซึ�งลูกคาจะไม
สามารถซื้อขายไดหลังวันหมดอายุรวมตลอดถึงการลงทุนในหลักทรัพย
ใดๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานแลว

       ง.  ลูกคายินยอมใหบริษัท เปดเผยขอมูลทั้งหมดหรือบางสวนใหแกบริษัท
ในเครือ บริษัทแม และบริษัทลูกของบริษัท ไดแตเฉพาะรายละเอียดบัญชี 
รายการซ้ือขายหลักทรัพย และ/หรือขอมูลเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย
ของลูกคาเทานั้น

ขอ 8.  ในการซ้ือหรือขายหลักทรัพยน้ันใหซ้ือหรือขายตาม ช่ือ ประเภท ชนิด จำนวน
และราคาที่ตองการซื้อหรือขาย โดยไมจำตองคำนึงวาเปนการซื้อจากหรือขายใหแก
บริษัทหรือแกบุคคลใด หรือมีช่ือผูใดเปนผูถือหลักทรัพย หรือหลักทรัพยน้ันมีลักษณะ
เฉพาะแตอยางใด และเม่ือบริษัทจะตองรับหรือสงมอบหลักทรัพยจาก หรือใหแก ผูซ้ือ 
ผูขาย หรือลูกคา ก็ใหใชหลักทรัพยที่มี ชื่อ ประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกันแทน
กันได หากปรากฏวาบริษัทไมสามารถซ้ือหรือขายไดครบตามจำนวนท่ีลูกคาสั�ง ลูกคา
ตกลงยินยอมผูกพันตามจำนวนที่สามารถซื้อขายไดจริง หรือที่ปรากฏตามหลักฐาน
ของบริษัท บริษัทมีอำนาจท่ีจะซ้ือหรือขายหลักทรัพยท่ีบริษัทถืออยู และ/หรือท่ีบริษัท
เปนตัวแทนและ/หรือนายหนาของผูอื่นใหกับลูกคาได
       ลูกคายินยอมใหบริษัทมีสิทธิเด็ดขาดที่จะปฏิเสธไมยอมรับคำสั�งซื้อหรือขาย
หลักทรัพย งดการใหบริการ หรืองดการรับคำสั�งซ้ือหรือขายหลักทรัพย หรือบอกเลิก
การเปนตัวแทนของลูกคา ตลอดจนมีสิทธิปดบัญชีของลูกคาในเวลาใดๆ ไดโดยไมจำ
เปนตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา และลูกคาจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาน�้ไดตอเมื่อ
ลูกคาชำระหน�้แกบริษัทครบถวนแลวเทานั้น
       ในกรณ�ที่ลูกคาประสงคจะยกเลิกคำสั�งซื้อหรือขายหลักทรัพย ลูกคามีหนาที่
แจงใหบริษัททราบโดยพลัน แตการแจงยกเลิกดังกลาวจะไมมีผลกระทบตอการใดๆ 
ที่บริษัทไดกระทำไปแลวสืบเน��องจากคำสั�งที่ลูกคาไดใหไว
ขอ 9.  ลูกคาตกลงชำระราคาคาซ้ือหลักทรัพย เงินทดรอง คานายหนาในการซ้ือหรือ
ขายหลักทรัพยในอัตราท่ีบริษัทกำหนด และคาภาษีอากรตามกฎหมาย คาใชจายและ
คาเสียหายทั้งปวงที่เกี่ยวเน��องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพยตามสัญญาน�้ในอัตรา 
กำหนดเวลา และวิธีการ ภายใตขอกำหนด กฎ ระเบียบ ประกาศของตลาดหลักทรัพย 
และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพย
       บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงอัตราคานายหนาในการซื้อหรือขายหลักทรัพยไดโดย
ปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ หองคาหลักทรัพยของบริษัททั้งที่สำนักงานใหญและ
สำนักงานสาขา
ขอ 10. หากลูกคาไมชำระราคาคาซื้อหลักทรัพยภายในกำหนดเวลาในขอ 9 ลูกคา
ยินยอมใหบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดในขอ 18 และใหสิทธิแกบริษัทที่จะนำ
หลักทรัพยใดๆ ของลูกคาท้ังท่ีเปนหลักทรัพยท่ียังมิไดมีการชำระราคาคาซ้ือและหลัก
ทรัพยอ่ืนใดท่ีอยูในความครอบครองของบริษัทตลอดจนสิทธิตางๆ เก่ียวเน��องกับหลัก
ทรัพยดังกลาวออกขายไดทันทีโดยไมตองแจงใหลูกคาทราบ และใหบริษัทสามารถ
นำเงินที่ไดจากการขายหลักทรัพยนั้นไปชำระหน�้ที่คางชำระเน��องจากการซื้อหลัก
ทรัพยและหน�อ่ื้นใดท่ีคางชำระอยูกับบริษัทและถาหากเงินท่ีไดจากการขายไมเพียงพอ
ที่จะชำระหน�้ทั้งหมดที่มีอยูตอบริษัท ลูกคายินยอมชดใชหน�้สวนที่เหลือ ตลอดจนคา
ใชจาย และคาเสียหายตางๆ (ถามี) จนครบถวน
        หากบริษัทขายหลักทรัพยตามวรรคกอนในราคาต่ำกวาราคาตลาดในขณะน้ัน 
หรือหากราคาตลาดของหลักทรัพยดังกลาวสูงข้ึนในภายหลัง ลูกคาตกลงวาจะไมเรียก
รองใหบริษัทชดเชยคาขาดกำไรจากการขายหลักทรัพย หรือคาเสียหายใดๆ จากบริษัท
ขอ 11. ในการขายหลักทรัพย ลูกคาจะไดรับเงินคาขายหลักทรัพยหลังหักคาภาษี
อากรและคาใชจายอื่นใดตามขอ 9 ภายในวันที่ตลาดหลักทรัพยกำหนด โดยบริษัทจะ
ชำระราคาคาขายหลักทรัพยดวยเช็คขีดครอมเฉพาะสั�งจายในนามของลูกคา (A/C 
payee only) หรือโดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของลูกคา หรือโดยวิธีการอื่นที่
ตลาดหลักทรัพยหรือบริษัทกำหนด หรือตามคำสั�งของลูกคาหรือบุคคลที่บริษัทเชื่อ
โดยปราศจากขอสงสัยวาเปนลูกคาหรือผูกระทำการแทนลูกคา 
ขอ 12. ในกรณ�ที่ลูกคาตองชำระคาซื้อหลักทรัพยและบริษัทตองชำระคาขายหลัก
ทรัพยใหแกลูกคา บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหน�ค้าซ้ือกับเงินท่ีลูกคามีสิทธิไดรับจากการ
ขายหลักทรัพยของลูกคาได เพื่อใหคูสัญญาฝายใดฝายหนึ�งชำระราคาในสวนตาง
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        ข.  ขายหลักทรัพยท่ีวางเปนประกันหรือหลักทรัพยอ่ืนท่ีบริษัทครอบครองเพ่ือ
ลูกคาหรือบัญชีรวมของลูกคากับบุคคลอ่ืนไดท้ังหมดหรือแตบางสวนตาม
ที่บริษัทเห็นสมควร

        ค.  ยกเลิกคำสั�งซื้อหรือขายหลักทรัพยซึ�งบริษัทยังมิไดดำเนินการ
        ง.  ปดบัญชีของลูกคา

ในการกระทำใดๆ ดังกลาวขางตน บริษัทไมจำตองบอกกลาวลูกคาหรือ
ทายาทของลูกคา โดยลูกคายินยอมใหมีผลผูกพันลูกคา ทายาท หรือกองทรัพยสิน
ของลูกคา และหากมีหน�้คางชำระ ลูกคายินยอมที่จะชำระในสวนที่ขาดจนครบถวน
ขอ 18. ในกรณ�ท่ีลูกคาผิดสัญญาไมปฏิบัติตามเง่ือนไขใดๆ ของสัญญาน� ้หรือไมชำระ
หน�้ตามสัญญาน�้ภายในกำหนด ลูกคายินยอมใหบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่
บริษัทมีสิทธิคิดไดโดยชอบ (เพ่ือประโยชนในการอางอิง โดยปจจุบันบริษัทคิดดอกเบ้ีย
ในอัตรารอยละ 24 ตอป)
ขอ 19. บริษัทอาจจัดการเงินสดของลูกคาที่คงเหลือในบัญชีโดยวิธีดังตอไปน�้
        ก.  เก็บรักษาไวในบัญชีของลูกคา โดยเงินจำนวนดังกลาวจะไดรับดอกเบ้ียจาก

บริษัทในอัตราที่บริษัทกำหนดทุกหกเดือนโดยคำนวณจากยอดเงินของ
ลูกคาเปนรายวัน บริษัทจะทำการโอนดอกเบ้ียภายหลังการหักภาษี ณ ท่ี
จายใหแกลูกคาในวันทำการวันแรกของทุกเดือนที่หก อัตราดอกเบี้ยของ
บริษัทจะถูกกำหนดและประกาศใหทราบโดยเปดเผย ณ สำนักงานใหญ
และสำนักงานสาขาของบริษัท  ทั้งน�้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการแกไข
เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและเง่ือนไขในการคิดดอกเบ้ียตามท่ีบริษัทเห็น
สมควรประกาศโดยจะมีผลใชบังคับทันทีและลูกคาตกลงวาจะไมโตแยงใดๆ 
ทั้งสิ้น หรือ

        ข.  บริษัทอาจนำเงินสดของลูกคาไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย หรือธนาคาร
อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือลงทุนในตั�วสัญญาใชเงินที่ออกโดย
บริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย หรือการลงทุน
ในลักษณะอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนดโดยบริษัทจะประกาศชื่อ
สถาบันการเงินและประเภทตราสารดังกลาวไวที่สำนักงานของบริษัท 
ภายใตความในวรรคกอน ลูกคารับทราบและตกลงในวิธีการนำเงินของ

ลูกคาไปหาผลประโยชนตามท่ีระบุไว นอกจากน�ลู้กคารับทราบและตกลงวาเงินสดของ
ลูกคาท่ีอยูกับบริษัทจะไมไดรับความคุมครองจากกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน หรือสถาบันอื่นใดที่ทำหนาที่รับประกันเงินฝาก 

บริษัทตกลงวาจะไมนำเงินสดของลูกคาไปใชเพ่ือประโยชนของบริษัทเอง 
แตจะครอบครองไวเพื่อประโยชนของลูกคาเทานั้น เวนแตจะไดรับคำสั�งหรือความยิน
ยอมจากลูกคาเปนลายลักษณอักษร

อยางไรก็ตาม บริษัทจะรับผิดชอบในทรัพยสินของลูกคาเต็มจำนวน หาก
กรณ�ทรัพยสินของลูกคาสูญหาย หรือเสียหายอันเน��องมาจากการละเลยการปฏิบัติ
หนาที่ของบริษัท
ขอ 20. กรณ�ที่ลูกคาประสงคจะถอนเงินสดของลูกคาที่อยูกับบริษัท ลูกคาจะตองแจง
ความประสงคดังกลาวแกบริษัท โดยใชแบบฟอรมแจงขอถอนเงินท่ีบริษัทไดจัดเตรียม
ไวบน Website ของบริษัท และทางระบบอินเทอรเน็ต หรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัท
กำหนดอยางนอย 1 วันทำการกอนวันที่จะถอนเงิน และบริษัทจะดำเนินการถอนเงิน
ออกจากบัญชีของลูกคา และนำเขาฝากบัญชีธนาคารของลูกคาหรือจัดการโดยวิธีอื่น
ใดตามที่ลูกคาแจงใหทราบ
        ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ ในกรณ�ที่ลูกคาตองการใหบริษัทโอนเงินใหแกลูกคาเปนสกุลเงินตาง
ประเทศ ลูกคาตองระบุจำนวนเงินท่ีตองการถอนเปนสกุลเงินบาท และบริษัทจะดำเนิน
การติดตอกับธนาคารและโอนเงินใหลูกคาเปนเงินสกุลตางประเทศตามท่ีลูกคาตองการ
โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ เวลาและวันท่ีบริษัททำการโอนเงิน ท้ังน� ้อัตราแลกเปล่ียน
เงินตราตางประเทศ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามธนาคารที่บริษัทติดตอ  โดยในกรณ�น�้
ลูกคาตกลงรับผิดชอบคาธรรมเน�ยมและคาใชจายอื่นใดทั้งสิ้นอันเกิดขึ้นจากการแลก
เปลี่ยนเงินตราตางประเทศดังกลาว
ขอ 21. เมื่อมีเหตุการณใดดังตอไปน�้เกิดขึ้นใหถือวาหน�้ทั้งปวงของลูกคาตามสัญญา
ฉบับน�ถึ้งกำหนดชำระแกบริษัททันที นอกจากน� ้ลูกคาตกลงยินยอมรับผิดชอบบรรดา
คาใชจายในการทวงถาม ฟองรอง และ/หรือบังคับคดีรวมทั้งคาทนายความในการน�้
ดวย กลาวคือ
       ก.  เม่ือบริษัทมีความเห็นตามสมควรวาลูกคามีพฤติการณใดๆ ท่ีเขาขายเปน

ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
และในกรณ�ท่ีลูกคาถูกกลาวหา หรือถูกฟองรองเปนจำเลยในความผิดตาม
พระราชบัญญัติดังกลาว เชน การปนหุน เปนตน

       ข.  เม่ือมีพฤติการณท่ีแสดงใหเห็นวาลูกคามีหน�สิ้นลนพนตัว หรือเม่ือถูกศาล
มีคำสั�งพิทักษทรัพยของลูกหน�ห้รือศาลมีคำพิพากษาใหลูกหน�เ้ปนบุคคล
ลมละลาย

       ค.  ลูกคากระทำการหรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนกระทำการซอนเรน จำหนายจาย
โอนทรัพยสินของตนท้ังหมดหรือแตบางสวน อันอาจเปนเหตุใหบริษัทเสีย
เปรียบหรือไมไดรับชำระหน�้ไมวาท้ังหมดหรือแตบางสวน  ท้ังน�้ใหรวมถึง
กรณ�ท่ีลูกคามิไดยินยอมใหมีการเชนน้ัน แตเม่ือมีพฤติการณดังกลาว ลูก
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คามิไดใชความพยายามตามสมควรที่จะขัดขวางในเมื่ออยูในวิสัยที่จะพึง
กระทำได

       ง.  เม่ือศาลหรือหนวยราชการมีคำพิพากษาหรือคำสั�งใหยึดหรืออายัดทรัพย
สินของลูกคาไมวาทั้งหมดหรือบางสวน

ขอ 22. ขอตกลงและเงื่อนไขตางๆ ในสัญญาน�้อยูภายใตประกาศ กฎ ระเบียบ ขอ
บังคับของตลาดหลักทรัพย สำนักงาน ธนาคารแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของและทำหนาที่ควบคุมดูแลธุรกิจหลักทรัพย 
        ในกรณ�ท่ีลูกคาฝาฝน หรือมิไดปฏิบัติตามประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือ
เง่ือนไขตางๆ ดังกลาว ลูกคาตกลงยินยอมชดใชคาเสียหายใดๆ อันเกิดข้ึนใหกับบริษัท
        หากภายหลังมีการเปล่ียนแปลงประกาศ กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ แตกตาง
ไปจากขอกำหนดในสัญญาน� ้ใหถือวาบริษัทและลูกคาไดตกลงเปล่ียนแปลงขอกำหนด
ในสัญญาน�้ใหสอดคลองและเปนไปตามประกาศ กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีไดเปล่ียน
แปลงใหมดวย อยางไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะทำการแกไขเพิ�มเติมเงื่อนไขใดๆ 
แหงสัญญาน�้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไมจำตองไดรับความยินยอมจากลูกคากอน 
และบริษัทจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหลูกคาทราบ ในกรณ�ดังกลาวลูกคาตกลง
ที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทไดแกไขเปลี่ยนแปลงอยางเครงครัด
ขอ 23. เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของสำนักงาน ลูกคาตกลงตามขอกำหนดดัง
ตอไปน�้
        ก.  เม่ือบริษัท ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยรับฝากหลักทรัพยนาย

ทะเบียนหลักทรัพย สำนักหักบัญชี หรือสำนักงานรองขอ หรือเพ่ือใหเปน
ไปตามหลักเกณฑท่ีหนวยงานดังกลาวกำหนด ลูกคายินยอมท่ีจะแจงและ
จัดหาขอมูลดังตอไปน�้ พรอมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียด
เกี่ยวกับขอมูลดังกลาวใหแกบริษัทหรือหนวยงานดังกลาว
(1) ขอมูลท่ีสามารถระบุความมีตัวตนท่ีแทจริงของลูกคาและผูรับประโยชน

จากการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนของลูกคาทุกรายทุกทอด
(2) วัตถุประสงคในการซื้อขายของลูกคา
(3) ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกคา
(4) ในกรณ�ท่ีลูกคาเปนผูดำเนินการสั�งซ้ือขายเพ่ือบุคคลอ่ืนหลายรายหรือ

หลายทอดผานบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อ (omnibus account) ลูกคา
ยินยอมที่จะแจง จัดหา และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับขอมูล ตาม (1)
(2) และ (3) ของบุคคลอ่ืนน้ันทุกรายและทุกทอด ท้ังน� ้เฉพาะท่ีลูกคา
รูหรือควรรูเน��องจากการเปนผูดำเนินการเชนนั้น

        ข.  ลูกคายินยอมใหบริษัทงดใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยจด
ทะเบียนกับลูกคาเปนการชั�วคราว ปดบัญชีซ้ือขาย จำกัดการซ้ือขาย และ
ดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนของลูกคาได 
แลวแตกรณ� ทั้งน�้ เพื่อใหเปนไปตามคำสั�งของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ศูนยรับฝากหลักทรัพย นายทะเบียนหลักทรัพย สำนักหัก
บัญชี หรือสำนักงาน ในกรณ�ที่ปรากฏขอเท็จจริงดังน�้
(1) การซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนของลูกคามีหรือนาจะมีผลกระทบ

ตอความเปนระเบียบเรียบรอยในการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียน
หรือทำให หรือนาจะทำใหราคาของหลักทรัพยจดทะเบียนไมตรงตอ
สภาพปกติของตลาด

(2) ลูกคามีพฤติกรรมการซ้ือขายหลักทรัพยจดทะเบียนท่ีไมเหมาะสมหรือ
อาจฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

(3) ลูกคาไมดำเนินการแจง จัดหาขอมูล หรือจัดทำคำช้ีแจงตาม ขอ 23
ก. หรือใหขอมูลอันเปนเท็จหรืออาจกอใหเกิดความสำคัญผิดในสาระ
สำคัญ

ขอ 24. ลูกคาตกลงที่จะไมวากลาวเรียกรอง ฟองรอง หรือดำเนินการอื่นใดตอบริษัท
ในความเสียหายใดๆ ที่ลูกคาไดรับอันเน��องมาจากการกระทำการ งดเวนกระทำการ 
หรือเน��องจากความผิดของตลาดหลักทรัพย หรือบุคคลอื่นใดซึ�งอยูนอกเหน�อความ
ควบคุมของบริษัท
ขอ 25. ในกรณ�มีขอพิพาทระหวางบริษัทกับลูกคาที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเน��องกับ
การซ้ือขายตามสัญญาฉบับน� ้ลูกคาสามารถย่ืนคำรองตอสำนักงาน ก.ล.ต. เพ่ือขอให
มีการชี้ขาดขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการแลวแตกรณ� ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับประกาศกำหนด
ขอ 26. หากบริษัทผอนผันการปฏิบัติหนาท่ีใดๆ ของลูกคา หรือละเวนการใชสิทธิใดๆ 
ภายใตสัญญาน� ้ใหถือวาเปนการผอนผัน หรือการละเวนการใชสิทธิเฉพาะคราวเทาน้ัน
ขอ 27. บรรดาขอความใดๆ ในสัญญาน�้ และรายละเอียดในใบคำขอที่ลูกคาใหราย
ละเอียดไวใหถือเปนสวนหนึ�งของสัญญาน�้ หากขอความสวนใดไมสมบูรณ เปนโมฆะ
หรือไมอาจบังคับไดตามกฎหมาย ยอมไมกระทบถึงขอความในสวนอื่น ซึ�งจะยังคงมี
ผลใชบังคับโดยสมบูรณตอไป 
ขอ 28. สัญญาน�้ไมมีกำหนดระยะเวลา และใหมีผลใชบังคับตลอดไป จนกวาจะมีการ
บอกเลิกสัญญาโดยคูสัญญาฝายใดฝายหนึ�ง
        เมื่อลูกคาประสงคที่จะเลิกสัญญา ลูกคาจะตองบอกเลิกสัญญากับบริษัทเปน
ลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน ไมวากรณ�จะเปนประการใด การเลิก
สัญญาดังกลาวจะมีผลสมบูรณตอเม่ือลูกคาไดชำระหน�้ใดๆ ของลูกคาทุกชนิด รวมท้ัง

V02370803 ลงชือ่______________________________
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ดอกเบี้ยและคาอุปกรณแหงหน�้อันเกิดจากการซื้อหรือขายหลักทรัพยใหแกบริษัทจน
ครบถวน
        หากลูกคามิไดทำการซื้อหรือขายหลักทรัพยกับบริษัท และไมมีเงินสดหรือ
ทรัพยสินอยูกับหรือวางประกันไวกับบริษัท และไมมีหน�ค้างชำระใดๆ ตอบริษัท ลูกคา
ตกลงยินยอมใหบริษัทสั�งปดบัญชีของลูกคาไดทันทีเมื่อบริษัทเห็นสมควรที่จะดำเนิน
การดังกลาว
        ในกรณ�ที่บริษัทเปนฝายบอกเลิกสัญญากับลูกคา บริษัทจะแจงใหลูกคาทราบ
เปนลายลักษณอักษร และลูกคาตกลงที่จะชำระหน�้ทุกชนิดของลูกคา รวมทั้งคานาย
หนา คาภาษีอากร ดอกเบี้ยตลอดจนคาอุปกรณแหงหน�้ คาใชจายและคาเสียหายทั้ง
ปวง ใหแกบริษัทภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ลงในหนังสือแจงการบอกเลิก
สัญญาของบริษัท ทั้งน�้ ไมตัดสิทธิของบริษัทที่จะคิดดอกเบี้ยจากหน�้ทั้งจำนวนที่คาง
ชำระตามอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทประกาศ 

คูสัญญาท้ังสองฝายไดอานและเขาใจเน�อ้ความแหงสัญญาน�้โดยตลอดแลว และตกลง
วาถูกตองตรงตามเจตนาของคูสัญญาทั้งสองฝายทุกประการ

โดยการลงลายมือช่ือในแบบคำขอเปดบัญชีฉบับน� ้ลูกคาขอรับรองและยืนยันวาขอมูล
ท่ีไดใหไวน�ถู้กตองและครบถวน ลูกคาตกลงปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ 
อยางเครงครัดตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ต.ล.ท.) และหนวยงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ รวมถึงกฎระเบียบทางการคาและนโยบายที่กำหนดโดยเมยแบงก กิมเอ็ง 
ลูกคายินยอมใหเมยแบงก กิมเอ็งเปดเผยขอมูลตางๆ ท่ีไดใหไวในแบบคำขอเปดบัญชี
ฉบับน�้แก ก.ล.ต., ต.ล.ท. และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของโดยเปนไปตามกฎหมายที่
บังคับใช

วัตถุประสงค
(1) ลูกคามีความประสงคจะใชบริการของบริษัทในการซ้ือขายหลักทรัพยท่ีซ้ือ

ขายกันอยูทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และศูนยซื้อ
ขายหลักทรัพย ไมวาจะเปนหลักทรัพยอนุญาต หลักทรัพยจดทะเบียน
หลักทรัพยขึ้นทะเบียน หรือหลักทรัพยที่มิใชหลักทรัพยขึ้นทะเบียน

(2) เพ่ือความสะดวกลูกคาจึงแตงต้ังบริษัทเปนตัวแทนและนายหนา เพ่ือดำเนิน
การซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาวขางตนแทนลูกคา และตกลงมอบอำนาจให
บริษัทดำเนินการที่จำเปนตางๆ อาทิ การดำเนินการสั�งซื้อหรือขายหลัก
ทรัพย ออกเงิน ทดรองจายในการดำเนินการซ้ือหลักทรัพยตามคำสั�งของ
ลูกคา โดยลูกคาจะชำระคืนแกบริษัทภายใตเง่ือนไขและขอตกลงตามสัญญา
ฉบับน�้ และ

(3) ในการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาวขางตนตามคำสั�งของลูกคา
ลูกคาตกลงใหบริษัทดำเนินการใดๆ ตามสมควร เพ่ือใหบริษัทมีหลักประกัน
ในความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใหบริการแกลูกคาดังกลาว อาทิ
การจำนำหลักทรัพยเปนประกันการชำระหน�้ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลัก
ทรัพยดังกลาว การหักกลบหน�้
ทั้งน�้ภายใตเงื่อนไขขอตกลงตามสัญญาฉบับน�้ลูกคากับบริษัทจึงไดมีขอ
ตกลงรวมกันดังตอไปน�้

สวนทั�วไป
ขอ 1.  ลูกคาตกลงแตงต้ังบริษัทใหเปนตัวแทน และนายหนาในการซ้ือขายหลักทรัพย
ใหกับ ลูกคา ตามท่ีลูกคาหรือตัวแทนท่ีลูกคามอบหมายจะไดมีคำสั�ง ไมวาจะดวยวาจา 
ลายลักษณอักษร ทางโทรศัพท ทางระบบคอมพิวเตอร หรือดวยวิธีอ่ืนใดก็ตาม ไมวา
จะเปนซื้อขายภายใน และ/หรือ ภายนอกตลาดหลักทรัพย ศูนยซื้อขาย ไมวาเปน
หลักทรัพยอนุญาต หลักทรัพยจดทะเบียน หลักทรัพยข้ึนทะเบียน หรือหลักทรัพยใดๆ 
โดยใหบริษัทมีอำนาจในการแตงตั้งตัวแทนชวงในการซื้อขายหลักทรัพยใหักับลูกคา 
และบริษัทตกลงรับเปนตัวแทนนายหนาและตกลงใหลูกคาเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย 
โดยบริษัทจะกำหนดวงเงินในการซื้อขายหลักทรัพยเพื่อลูกคา
        คูสัญญาตกลงใหสิทธิและหนาที่ ตลอดจนความรับผิดใดๆ ในทรัพยสินและ
หน�้สินที่บริษัทหรือตัวแทนชวงไดกระทำไปในฐานะตัวแทนซื้อขายหลักทรัพยใหแก
ลูกคาท่ีมีอยูกอนหรือหลังทำสัญญาน�มี้ผลผูกพันลูกคาดวย โดยถือวาลูกคาใหสัตยาบัน
แกการนั้นแลว
        ในการซ้ือขายหลักทรัพยของลูกคา ลูกคาตกลงใหบริษัทเปนผูอนุมัติเปดบัญชี
หลักทรัพยใหแกลูกคาเปนบัญชีมารจ้ิน โดยลูกคาจะทำการซ้ือขายตามประเภทวงเงิน
และระบบที่บริษัทอนุมัติ ภายใตขอตกลงและขอกำหนดใดๆ ในสัญญาน�้
        กรณ�ลูกคาใชบัญชีหลักทรัพยประเภทใดประเภทหนึ�ง ใหถือวาสัญญาน�้ใชบังคับ
เฉพาะเทาที่เปนสวนทั�วไปและสวนที่เกี่ยวกับบัญชีประเภทนั้นๆ เทานั้น
ขอ 2.  ในการซ้ือ ขาย โอน รับโอนและจองซ้ือหลักทรัพยทุกชนิด และใชสิทธิจองซ้ือ
หุนใหมเน��องจากการเพิ�มทุนของหุนนั้น การใชสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 

หุนกูท่ีซ้ือขายกันในตลาดหลักทรัพย/ศูนยซ้ือขายและท่ีอ่ืนๆ ในประเภท ชนิด จำนวน 
ราคาตามคำสั�งลูกคา ทำการชำระเงินคาซื้อหลักทรัพย คาธรรมเน�ยม อากรแสตมป 
คาใชจายใดๆ เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย ตลอดจนคาเสียหายอันเกิดจากการซื้อ
ขายหลักทรัพยตามสัญญาน�้ ลูกคายินยอมตกลงมอบอำนาจใหบริษัทดำเนินการแทน
ลูกคาได ดังตอไปน�้
        ก. รับมอบ สงมอบ จำหนายจายโอนหลักทรัพย ทวงถาม รับชำระเงินคา

ขายหลักทรัพย รวมทั้งเงินปนผล  ดอกเบี้ย จำนำ แจงจำนำ ถอนเงิน
ดวยการลงลายมือชื่อเบิกถอน หรือวิธีการอื่นใดจากบัญชีเงินสด บัญชี
มารจิ้น หรือสถาบันการเงินที่รับฝากเงินของลูกคาอันเกี่ยวดวยสัญญาน�้
เพื่อนำเงินดังกลาวมาหักทอนบัญชี หักชำระหน�้หรือการอื่นเพื่อเปนการ
ชำระหน�้ของลูกคาที่มีอยูกับบริษัททั้งที่เปนหน�้ตามสัญญาน�้และหน�้อื่นใด 
ไมวาจะเปนหน�ข้องลูกคาเฉพาะแตผูเดียวหรือท่ีเปนหน�ข้องลูกคารวมกับ
บุคคลอื่น หรือสลักหลังตั�วสัญญาใชเงินเพื่อการถอนเงิน รับเงินตามตั�ว
สัญญาใชเงินหรือในการโอนสิทธิเรียกรองเพ่ือบังคับชำระหน�ต้ามตั�วสัญญา
ใชเงินหรือตราสารประเภทอื่น

        ข.  ทำนิติกรรมใดๆ ในนามของลูกคาไมวาการทำนิติกรรมดังกลาวจะเปนการ
ทำนิติกรรมกับบริษัท หรือบุคคลภายนอก ท้ังน�ลู้กคายินยอมใหบริษัทเปน
ตัวแทนของบุคคลภายนอกอีกโสตหนึ�งดวย

        ค.  รับโอน สงมอบใบหุนและรับมอบใบหุน ตราสารหรือหนังสือแสดงสิทธิ
เก่ียวกับหุน หรือหลักทรัพยของ ลูกคาโดยมีอำนาจลงนามในตราสารหรือ
บรรดาเอกสารใดๆ  เพื่อการขางตน

        ง.  แตงตั้งตัวแทน นายหนา ผูรับมอบอำนาจชวง ผูกระทำการแทนชวงให
กระทำการใดๆ ในฐานะตัวแทน นายหนา ผูรับมอบอำนาจ ผูกระทำการ
แทนของลูกคาได
การมอบอำนาจหรือความยินยอมตามหนังสือฉบับน�้ ลูกคาจะไมยกเลิก

หรือเพิกถอนไมวาท้ังหมดหรือแตบางสวนตลอดไปจนกวาลูกคาจะไดชำระหน�ท้ั้งหมด
ที่มีอยูแกบริษัทที่เกี่ยวเน��องกับสัญญาฉบับน�้หรือหน�้อื่นใดจนเสร็จสิ้น

ถาบริษัทไดแจงใหลูกคาทราบถึงบรรดาสิทธิตางๆ ของลูกคา เชน สิทธิ
ในการจองซ้ือหลักทรัพยชนิดตางๆ แตลูกคามิไดแจงยืนยันเพ่ือใชสิทธิดังกลาวภายใน
เวลาที่บริษัทกำหนดหรือแจงยืนยันตามกำหนดแตมิไดปฏิบัติตามขั้นตอนของบริษัท
ใหถือวาลูกคาสละสิทธิของตน ในกรณ�ท่ีลูกคามีเงินสดอยูในครอบครองของบริษัทและ
สิทธิท่ีลูกคาประสงคจะใชตองมีการชำระราคาแหงสิทธิดังกลาว บริษัทอาจดำเนินการ
หักเงินดังกลาวเพ่ือเปนการชำระราคาคาสิทธิ หากไมมีเงินสดในครอบครองของบริษัท
หรือมีไมเพียงพอกับราคาคาสิทธิที่จะใช ลูกคาจะตองชำระเงินตามขั้นตอนที่บริษัท
กำหนด มิฉะนั้น ใหถือวาลูกคาสละสิทธินั้นเชนกัน
ขอ 3.  บริษัทมีสิทธิเด็ดขาดแตเพียงผูเดียวในการพิจารณากำหนดวงเงินใหลูกคาทำ
การซ้ือขายหลักทรัพยเปนประเภทบัญชีมารจ้ิน สิทธิดังกลาวของบริษัทใหรวมถึงสิทธิ
ที่จะเพิ�มหรือลดวงเงินไดโดยใหมีผลทันทีโดยไมตองบอกกลาวใหแกลูกคาทราบ
        การเพิ�มวงเงินน้ัน เม่ือบริษัทไดแจงใหลูกคาทราบแลวไมวาดวยทางวาจาหรือ
หนังสือแลว และลูกคามิไดทำการโตแยงเปนหนังสือสงถึงบริษัทภายในกำหนดเวลา 48 
ชั�วโมง นับแตเวลาที่ไดรับแจงจากบริษัท ใหถือวาลูกคาไดตกลงกับการเพิ�มวงเงิน
ดังกลาว
        ลูกคาอาจซื้อขายหลักทรัพยได ณ ขณะใดขณะหนึ�งภายในวงเงินไมเกินที่
กำหนดไว  
        ในกรณ�ของบัญชีมารจ้ิน แมลูกคาจะมีอำนาจซ้ือเหลืออยูแตจะใชเกินกวาวงเงิน
ที่บริษัทกำหนดมิได กรณ�ยอดเงินกูยืมรวมท้ังดอกเบ้ีย คาภาษีอากร คาตัวแทนนายหนา 
คาใชจายตางๆ หรือหน�อุ้ปกรณอ่ืนใดสูงกวาวงเงินท่ีระบุไวในวรรคกอน ไมวาในเวลาใด 
เมื่อลูกคาไดรับแจงจากบริษัทแลวลูกคาจะตองนำเงินสวนตางมาชำระใหกับบริษัทใน
เวลาทำการของบริษัทภายใน 24 ชั�วโมง นับจากเวลาท่ีไดรับแจง หากพนกำหนดเวลา
ดังกลาวแลว ลูกคาไมชำระหรือชำระสวนตางไมครบถวน ใหถือวาลูกคาเปนฝายผิด
สัญญา
        บริษัทจะมีการทบทวนวงเงินของลูกคาอยางนอยปละหนึ�งคร้ัง ซึ�งการทบทวน
ดังกลาวไมตัดสิทธิบริษัทที่จะเพิ�มหรือลดวงเงิน 
ขอ 4.  ลูกคาตกลงมอบขอมูลเก่ียวกับตนเองท่ีบริษัทรองขอ เพ่ือใหบริษัทสามารถนำ
ไปวิเคราะหในการใหวงเงินซื้อขายหลักทรัพย ตามสัญญาน�้แกลูกคาโดยลูกคาขอให
คำรับรองวาขอมูลท่ีตนมอบแกบริษัทเปนขอมูลท่ีถูกตองแทจริงทุกประการ และใหคำ
รับรองวาตนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการลงทุน มีความพรอมและเขาใจในการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสดและกูยืมเงินเพื่อซื้อ
หลักทรัพย
         หากลูกคาแสดงขอมูลแกบริษัทเปนเท็จไมวาจะโดยปกปดขอความจริงอันควร
บอกใหแจง หรือแสดงความเท็จแกบริษัท ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน หรือผิดคำรับรอง
ขางตนใหถือวาลูกคาผิดสัญญาและยินยอมใหบริษัทเรียกใหลูกคาชำระหน�ต้ามสัญญาน�้
ทั้งหมดแกบริษัท ตลอดจนบริษัทมีสิทธิจะเลิกสัญญาน�้กับลูกคาและใหสิทธิบริษัทใน
การบังคับชำระหน�เ้อาจากหลักทรัพย ทรัพยสินท้ังปวงของลูกคาท่ีมีอยูกับบริษัท หรือ
ของบุคคลอื่นซึ�งนำมาวางเปนประกันการชำระหน�้ของลูกคาตอบริษัท
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        ลูกคาตกลงใหบริษัทมีสิทธิครบถวนยึดหนวงบรรดาเงิน ทรัพยสิน หรือหลัก
ทรัพยตลอดจนเงินปนผล หรือผลประโยชนอ่ืนใดจากหลักทรัพยเหลาน้ันท่ีมีอยูในบัญชี
ของลูกคาตามสัญญาน�้ หรือที่อยูในความครอบครองของบริษัท และลูกคายินยอมให
บริษัทนำหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ�งหรือท้ังหมดในบัญชีออกจำหนายไดตามวัน เวลา 
จำนวนและราคาที่บริษัทเห็นสมควร หรือนำไปวางเปนประกันการชำระหน�้ของลูกคา
ที่มีตอบริษัท
        อนึ�ง ลูกคาเขาใจและรับทราบวา หากกรณ�ที่บริษัทประสบปญหาทางการเงิน 
เงินของลูกคาที่เก็บไวกับบริษัทและบริษัทยังไมไดนำเงินนั้นไปฝากไวกับสถาบันการ
เงิน จะไมอยูภายใตความคุมครองจากกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน หรือ สถาบันอื่นใดที่ทำหนาที่รับประกันเงินฝาก
ขอ 11. ลูกคาตกลงสละสิทธิเรียกรองเงินปนผล สวนแบงกำไร ดอกผล หรือสิทธิอ่ืนใด
อันพึงมีพึงไดจากการเปนผูถือหลักทรัพยท่ีลูกคาไดมอบหมายใหซ้ือ หากบริษัทไมอาจ
ดำเนินการจดทะเบียนหลักทรัพยกับนายทะเบียนทันเวลากอนปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหลักทรัพยเพ่ือจายเงินปนผล สวนแบงกำไร ดอกผล หรือสิทธิในการจองซ้ือหุนใหม 
หรือสิทธิอ่ืนใดอันจะพึงมีเน��องจากการถือหลักทรัพยท่ีผูออกหลักทรัพยจะใหหรือใหกอน
การโอนกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพยจากผูออกหลักทรัพย ตลอดจน ยินยอมใหบริษัทไมตอง
รับผิดชอบในกรณ�ดังกลาวกับลูกคาหรือบุคคลอ่ืนใดท้ังส้ินและยินยอมใหบริษัทมีอำนาจ
ดำเนินการใชสิทธิเรียกรองดังกลาวขางตนทั้งหมดเสมือนเปนสิทธิของบริษัทเอง
         ลูกคายินยอมใหบริษัทระบุช่ือบริษัทเปนผูถือกรรมสิทธ์ิหรือผูรับโอนหลักทรัพย
แทนลูกคาได ในกรณ�น�้ลูกคาตกลงใหบริษัทมีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงมติ
ตามที่เห็นสมควรไดทุกคราวไป ตลอดจนใหบริษัทมีอำนาจมอบฉันทะใหบุคคลใด
บุคคลหนึ�งหรือหลายคนทำการแทนดังกลาวได และลูกคายินยอมใหบริษัทรับสิทธิและ
ประโยชนอ่ืนใดจากบริษัทผูออกหลักทรัพยไดโดยถือวาลูกคาสละสิทธิและประโยชนน้ัน
เพื่อบริษัท
ขอ 12. ลูกคายินยอมใหบริษัทนำหลักทรัพยท่ีลูกคาสั�งซ้ือ ฝากไวกับบริษัทศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ�งทำหนาท่ีในฐานะ “ผูรับฝาก” โดยผูรับฝากอาจโอน
หลักทรัพยเปนของผูรับฝากเพ่ือการรับฝากได ท้ังน�ยั้งคงถือวาบริษัทเปนผูครอบครอง
หลักทรัพยนั้นอยู
        ก.  กรณ�ท่ีลูกคาประสงคจะขอถอนหลักทรัพยท่ีไดฝากไวตามวรรคกอน ลูกคา

จะตองแจงใหบริษัททราบลวงหนาไมนอยกวา 1 วันทำการ เพ่ือบริษัทจะ
ไดยื่นคำขอถอนหลักทรัพยและสงมอบใหแกลูกคาไดทันทีที่บริษัทไดรับ
หลักทรัพยจากผูรับฝาก

        ข.  ในระหวางที่หลักทรัพยของลูกคาไดฝากไวกับผูรับฝาก ลูกคายินยอมให
ผูรับฝากรับสิทธิและประโยชนสำหรับหลักทรัพยที่โอนเปนของผูรับฝาก 
“เพื่อการรับฝาก” จากบริษัทผูออกหลักทรัพยแทนบริษัทได และบริษัท
จะสงมอบสิทธิและประโยชนที่ผูรับฝากจัดสรรใหแกลูกคาตามสัดสวน 
และ/หรือ จำนวนที่ลูกคามีสิทธิจะไดรับ

        ค.  ในกรณ�ท่ีลูกคาสั�งขายหลักทรัพย ลูกคาจะตองนำหลักทรัพยพรอมตราสาร
การโอนมามอบไวกับบริษัทตามระยะเวลาที่กำหนดไวในสัญญา เพื่อให
บริษัทสามารถนำหลักทรัพยที่ขายไดนั้นฝากไวกับผูรับฝาก

        ง.  ลูกคายินยอมใหบริษัทดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับหลักทรัพยของลูกคาที่
บริษัทไดนำฝากหรือโอนผานผูรับฝาก ตลอดจนยินยอมลงนามในใบคำขอ 
คำรับรอง หรือเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการฝากหลักทรัพยไวกับผูรับ
ฝาก หรือการโอนหลักทรัพยผานผูรับฝาก ท้ังน�เ้พ่ือใหเปนไปตามระเบียบ
การรับฝากหลักทรัพยไวกับผูรับฝาก หรือการโอน หลักทรัพยผานผูรับฝาก 
ทั้งน�้เพื่อใหเปนไปตามระเบียบการรับฝากหลักทรัพยที่ตลาดหลักทรัพย 
ศูนยซื้อขาย บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยกำหนด

ขอ 13. บรรดาเอกสาร หนังสือติดตอ ทวงถาม หนังสืออ่ืนใด และใบยืนยันการสั�งซ้ือ
ขายหลักทรัพยท้ังปวง หากบริษัทไดจัดสงใหแกลูกคาไมวาโดยวิธีการใดไปยังภูมิลำเนา
ของลูกคาหรือตัวแทนของลูกคาซึ�งไดระบุไวในสัญญาน� ้และ/หรือ ท่ีลูกคาแจงเปล่ียน
แปลงไวแกบริษัท ใหถือวาเปนการสงใหแกลูกคาโดยชอบแลว โดยไมตองคำนึงวาจะ
มีผูรับหรือไมและแมวาหากสงไมไดเพราะสถานที่ดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป ถูกรื้อถอน 
หรือไมพบสถานที่ดังกลาวไมวาดวยกรณ�ใดๆ ใหถือวาลูกคาไดรับและทราบขอความ
ในหนังสือของบริษัทโดยชอบแลวเชนกัน เม่ือลูกคามีการเปล่ียนแปลงภูมิลำเนา ลูกคา
มีหนาที่ตองแจง ภูมิลำเนาของตนเปนลายลักษณอักษรใหบริษัททราบ
ขอ 14. กรณ�บริษัทใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ลูกคายินยอมใหบริษัทมีสิทธิดำเนินการ
ดังตอไปน�้
        ก. ฟองบังคับคดีตามสัญญาสำหรับจำนวนเงินท่ีคางชำระ คาเสียหายและคา

ใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นแกบริษัทที่ลูกคาจะตองเปนฝายรับผิดชอบโดยไม
จำตองบอกกลาวลวงหนา และใหสิทธิคิดดอกเบ้ียเรียกใหชำระนับแตวันท่ี
ผิดนัดไปจนกวาลูกคาจะชำระหน�้เสร็จสิ้น

        ข. บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหน�้ และหักทอนบัญชีในตั�วเงินที่มีอยูกับบริษัท 
และบรรดาเงินสด หลักทรัพยหรือหลักประกันอ่ืนท่ีมีอยูในความครอบครอง 
ยึดถือ จำนำ ในเวลาใดเวลาหนึ�ง ไมวาหน�ดั้งกลาวจะถึงกำหนดชำระแลว
หรือไม และไมจำตองบอกกลาวใหลูกคาทราบ โดยบริษัทอาจจะทำการโอน
ขายใหกับบุคคลภายนอกในราคาท่ีบริษัทเห็นสมควรโดยนำเงินท่ีบริษัทได

ขอ 5.  ลูกคาขอรับรองวา
        ก. ลูกคาเปนผูมีความสามารถตัดสินใจสั�งซื้อขายหลักทรัพยและมีความ

สามารถในการชำระหน�้อันเกิดจาก การซื้อขายดังกลาว โดยการซื้อขาย
หลักทรัพยดวยเงินสด และ/หรือ การกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยตาม
สัญญาน�้ลูกคาทำเพื่อตนเองมิไดกระทำในฐานะตัวแทนของบุคคลอื่น

        ข. ลูกคาไดมีความเขาใจถึงลักษณะและความเสี่ยงของการลงทุนในหลัก
ทรัพยใดๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. แลว

        ค.  ลูกคาไดมีความเขาใจถึงลักษณะและความเสี่ยงของใบสำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธตลอดจนลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีมีวันหมดอายุ ซึ�งลูกคา
จะไมสามารถซื้อขายไดหลังวันหมดอายุ

ขอ 6.  ในการซ้ือหรือขายหลักทรัพยน้ันใหซ้ือหรือขายตาม ช่ือ ประเภท ชนิด จำนวน
และราคาที่ตองการซื้อหรือขายเทานั้น ไมคำนึงวาจะเปนการซื้อจากหรือขายใหแก
บริษัทหรือแกผูใด หรือมีช่ือผูใดเปนผูถือหลักทรัพย หรือหลักทรัพยน้ันมีลักษณะเฉพาะ
แตอยางใด และเม่ือบริษัทจะตองรับหรือสงมอบหลักทรัพยจาก หรือใหแก ผูซ้ือ ผูขาย 
หรือลูกคา ก็ใหใชหลักทรัพยที่มี ชื่อ ประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกันแทนกันได 
หากปรากฏวาบริษัทไมสามารถซื้อหรือขายไดครบตามจำนวนที่ลูกคาสั�ง ลูกคาตกลง
ยินยอมผูกพันตามจำนวนท่ีสามารถซ้ือหรือขายไดจริง หรือท่ีปรากฏตามหลักฐานของ
บริษัท 
        อนึ�ง บริษัทมีอำนาจท่ีจะซ้ือหรือขายหลักทรัพยท่ีบริษัทถืออยู และ/หรือ บริษัท
เปนตัวแทนนายหนาของผูอื่น ใหกับลูกคาได
        ลูกคายินยอมใหบริษัทมีสิทธิเด็ดขาดที่จะปฏิเสธไมยอมรับคำสั�งซื้อขายหลัก
ทรัพยงดการใหบริการ หรืองดการรับคำสั�งซื้อหรือขายหลักทรัพย หรือบอกเลิกการ
เปนตัวแทนของลูกคา ตลอดจนมีสิทธิปดบัญชีของลูกคาในวันและเวลาใดไดโดยไมตอง
แจงใหลูกคาทราบลวงหนา และลูกคาจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับน�้ไดตอเมื่อลูกคา
ชำระหน�้แกบริษัทครบถวนแลวเทานั้น
        ในกรณ�ลูกคายกเลิกคำสั�งซ้ือขายหลักทรัพย ลูกคาตองแจงใหบริษัททราบโดย
พลัน
ขอ 7.  บริษัทตกลงวาคำสั�งซ้ือขายหลักทรัพยอาจทำไดโดยเปนลายลักษณอักษร วาจา 
โทรศัพท ทางระบบคอมพิวเตอร หรือทางอ่ืนใดก็ตาม กรณ�ท่ีลูกคาสั�งซ้ือขายหลักทรัพย 
และบริษัทไดปฏิบัติตามคำสั�งดังกลาว บริษัทจะทำการแจงยืนยันการซ้ือขายหลักทรัพย
ใหลูกคาทราบ หากลูกคามิไดโตแยงคัดคานเปนหนังสือถึงบริษัทภายใน 24 ชั�วโมง นับ
แตเวลาที่ไดรับแจงนั้น หรือไมชาไปกวาเวลาทำการในวันถัดไปจากวันที่ซื้อขายหลัก
ทรัพยของลูกคา ลูกคายินยอมใหถือวาหลักฐานการซื้อขาย หลักทรัพยของบริษัทที่
กระทำการแทนลูกคาเปนอันถูกตอง โดยลูกคาจะไมยกขอตอสูใดๆ ขึ้นโตแยงบริษัท
ขอ 8.  บริษัทอนุญาตใหซื้อขายหลักทรัพยในกระดานตางประเทศ (Foreign) เฉพาะ
หลักทรัพยซึ�งบริษัทกำหนด โดยจะประกาศใหทราบ ณ ที่ทำการของบริษัท ในกรณ�
ซึ�งหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ�งที่บริษัทประกาศกำหนดดังกลาว มีการเพิ�มทุน (XR) 
ทั้งสองฝายจะถือปฏิบัติ ดังน�้
        กอนวันปดสมุดทะเบียน 10 วันทำการ บริษัทจะปรับคา Initial Margin ของ
หลักทรัพยนั้นใหสูงขึ้นและเจาหนาที่การตลาด (Marketing) จะแจงใหลูกคาดำเนิน
การโอน (โดยลูกคาชำระคาหลักทรัพยดังกลาว) ขาย หรือ จำหนาย หลักทรัพยนั้น
ออกไป 5 วันทำการ
        หากพนกำหนดเวลาขางตนแลวลูกคายังไมดำเนินการโอน ขาย หรือ จำหนาย
หลักทรัพยนั้น ถือวาลูกคาตกลงใหสิทธิบริษัทที่จะพิจารณาทำการบังคับขาย (Force 
Sell) หลักทรัพยนั้นออกจากบัญชีลูกคา ตามที่บริษัทเห็นสมควรในสัปดาหถัดไป (5 
วันทำการกอนวันปดสมุดทะเบียน)
ขอ 9.  ลูกคาตกลงจายคาธรรมเน�ยมนายหนาในการซื้อหรือขายหลักทรัพยแกบริษัท
ตามท่ีบริษัทกำหนด และยินยอมจายคาบำเหน็จ คาภาษี คาอากร ตลอดท้ังคาใชจาย
และคาเสียหายท้ังปวงท่ีเก่ียวเน��องกับการซ้ือขายตามสัญญาน� ้ตามอัตรากำหนดระยะ
เวลา และวิธีการ ภายใตขอกำหนด กฎ ระเบียบ ประกาศของตลาดหลักทรัพย ศูนย
ซื้อขาย และหนวยงานอื่นที่ดูแลเกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพย
        ลูกคายินยอมใหบริษัททำการเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเน�ยมนายหนาในการ
ซื้อขาย หลักทรัพยไดโดยประกาศอัตราที่เปลี่ยนแปลงอยางเปดเผย ณ หองคาหลัก
ทรัพยของบริษัททั้งที่สำนักงานใหญและสำนักงานสาขา
ขอ 10. ลูกคามีหนาที่นำหลักทรัพย หรือหลักประกันมาวางเพื่อเปนประกันการชำระ
หน�ค้าซ้ือขายหลักทรัพย คานายหนา คาใชจาย ดอกเบ้ีย ตลอดจนคาอุปกรณแหงหน�้
ท้ังปวงและคาเสียหายใดๆ ท่ีลูกคาตอง รับผิดชอบตอบริษัทตามขอตกลงแหงสัญญาน�้
ทันทีที่บริษัทไดแจงใหลูกคาทราบ
        และเพ่ือเปนหลักประกันการชำระหน�ค้าหลักทรัพยท่ีซ้ือขายภายใตสัญญาฉบับ
น�้ ลูกคาตกลงนำเอาหลักทรัพยที่ลูกคาสั�งซื้อไมวาขณะใดที่เกิดขึ้นระหวางอายุสัญญา
น� ้หรือหลักทรัพยท่ีลูกคาสงมอบใหแกบริษัท เพ่ือจำนำเปนประกันการชำระหน�ทุ้กชนิด
ของบริษัทโดยไมจำกัดจำนวนหน�้ ไมวาหน�้ที่มีอยูแลวขณะทำสัญญาน�้ หรือหน�้ที่จะ
มีตอไปในภายหนา รวมทั้งดอกเบี้ยและอุปกรณตางๆ แหงหน�้ดวย กรณ�บังคับจำนำ
แลวไดเงินสุทธิไมเพียงพอที่จะชำระหน�้ของบริษัททั้งตนเงินและดอกเบี้ยตลอดจน
อุปกรณแหงหน�้และคาใชจายทั้งหลายแลวหน�้ยังขาดอยูเทาใดลูกคาตกลงจะชำระหน�้
สวนที่เหลือจนครบถวน

V02370803 ลงชือ่______________________________



สิทธิของบริษัทในการจะคิดดอกเบ้ียจากหน�ท่ี้คางชำระตามอัตราดอกเบ้ียเรียกใหชำระ
ที่บริษัทประกาศ  
ขอ 20. บริษัทจะกำหนดรายช่ือหลักทรัพยท่ีจะอนุญาตใหลูกคาซ้ือในบัญชีมารจ้ินและ
อัตรามารจิ้นเริ�มตนสำหรับแตละหลักทรัพยนั้นไวเปนหนังสือ โดยประกาศที่หองคา
หลักทรัพยของบริษัทท้ังท่ีสำนักงานใหญและสาขา โดยในการกำหนดรายช่ือหลักทรัพย
และอัตรามารจ้ินเริ�มตนดังกลาว บริษัทจะคำนึงถึงสภาพคลอง ความผันผวนของราคา 
และความเส่ียงของแตละหลักทรัพยเปนสำคัญ ท้ังน�บ้ริษัทสงวนสิทธิท่ีจะไมทำการซ้ือ
ขาย หรือยอมรับเปนหลักประกันสำหรับหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ�งหรือตราสารใด
ตราสารหนึ�งใหแกลูกคาก็ได
        อัตรามารจิ้นเริ�มตนสำหรับแตละหลักทรัพยที่บริษัทกำหนดตามวรรคกอนจะ
ไมต่ำกวาอัตราที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ
        อนึ�ง ในกรณ�ที่บริษัทไดประกาศเปลี่ยนแปลงประเภทหลักทรัพยที่อนุญาตให
ลูกคาซื้อและ/หรือวางเปนประกันในบัญชีมารจิ้น เปนประเภทหลักทรัพยที่ไมอนุญาต
ใหลูกคาซื้อและ/หรือวางเปนประกันในบัญชีมารจิ้น ลูกคาตกลงใหบริษัทยึดถือหลัก
ทรัพยน้ันไวแมหลักทรัพยน้ัน บริษัทจะไมนำมาคำนวณอำนาจซ้ือและ/หรืออัตรามารจ้ิน
ที่ตองการ
ขอ 21. ลูกคาตองนำเงินสดตามจำนวนและสัดสวนที่บริษัทกำหนดเพื่อการกูยืมเงิน
เพื่อซื้อขายหลักทรัพยมาวางไวในบัญชีมารจิ้นเพื่อเปนประกันการซื้อขายหลักทรัพย
กอนที่ลูกคาจะเริ�มซื้อหลักทรัพยจากบัญชีมารจิ้นเปนครั้งแรก
        ภายใตขอกำหนดเรื่องวงเงินกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย ลูกคาจะไมสั�งซื้อหลัก
ทรัพยจากบัญชีมารจิ้นเกินกวาอำนาจซื้อที่คำนวณได ณ ขณะใดขณะหนึ�ง
        ในการคำนวณอำนาจซื้อของลูกคา ณ ขณะใดขณะหนึ�ง บริษัทจะคำนึงถึง
ทรัพยสินสวนเกินของลูกคาในขณะน้ัน เวนแตเปนกรณ�ท่ีลูกคาไมมีทรัพยสินสวนเกิน
แตไดนำเงินมาวางเปนประกันการซื้อหลักทรัพยเฉพาะคราว บริษัทจะคำนวณอำนาจ
ซื้อของลูกคาจากจำนวนเงินที่ลูกคานำมาวางไวเฉพาะที่มีอยูในขณะนั้น
        เงินสดของลูกคาซึ�งเหลืออยูในบัญชีกูยืมเงินเพ่ือซ้ือขายหลักทรัพยของลูกคา
จะไดรับดอกเบี้ยโดยบริษัทจะใหอัตราดอกเบี้ยเริ�มตนเทากับอัตราดอกเบี้ยของยอด
เจาหน�สุ้ทธิและจะปรับลดลงตามจำนวนคร้ังท่ีลูกคาถอน บรรดาอัตราดอกเบ้ียท้ังสวน
ที่บริษัทตองจายแกลูกคาและลูกคาตองชำระแกบริษัท บริษัทจะเปนผูกำหนดและทำ
การประกาศอัตราดอกเบี้ยดังกลาวใหทราบกันโดยทั�วไป ณ สำนักงานใหญและสาขา
ของบริษัท
        เงินสดของลูกคาท่ีคงเหลืออยูในยอดเจาหน�สุ้ทธิ บริษัทจะนำไปใชเพ่ือประโยชน
ของบริษัทเองไมได เงินสดดังกลาวบริษัทครอบครองไวเพ่ือชำระราคาคาซ้ือหลักทรัพย
ของลูกคาหรือเปนประกันหน�้ของลูกคาเทานั้น โดยเงินสดดังกลาวบริษัทจะนำไปฝาก
กับสถาบันการเงินในรูปของเงินฝากธรรมดา ตั�วสัญญาใชเงิน บัตรเงินฝาก หนวยลง
ทุนหรือตราสารประเภทอื่น โดยบริษัทจะประกาศชื่อสถาบันการเงินและประเภทตรา
สารดังกลาวไวท่ีหองคาหลักทรัพยของบริษัท กรณ�ไมมีขอทักทวงใหถือวาลูกคาตกลง
ยินยอมกับการฝากเงินดังกลาว
        ดอกเบี้ยทุกประเภทบริษัทจะคำนวณ ณ สิ้นวันทำการ แตถาเปนหลักทรัพย
ที่ซื้อในบัญชียอดเจาหน�้สุทธิ  ลูกคาจะโอนออกไดในวันทำการที่ 4 นับแตวันที่มีการ
ทำรายการ โดยในวันดังกลาวตองมีทรัพยสินสวนเกินของลูกคาอยู เวนแตลูกคาจะมี
หน�้คางชำระตอบริษัทไมวาในบัญชีใดๆ
ขอ 22. บริษัทจะเปนผูกำหนดประเภทของทรัพยสินท่ีลูกคาอาจนำมาวางเพิ�มเติมเพ่ือ
เปนประกันการชำระหน�้ในบัญชีมารจิ้น
        ในกรณ�ที่บริษัทไดรับทรัพยสินของลูกคา หรือโดยการเพิ�มเติมจากลูกคาเพื่อ
เปนประกันการชำระหน�้ในบัญชีมารจิ้น บริษัทจะนับรวมทรัพยสินของลูกคาเพื่อ
ประโยชนในการคำนวณใดๆ ตามสัญญาน�้ เฉพาะทรัพยสินในประเภทตอไปน�้เทานั้น
        ก.  เงินสด
        ข.  หลักทรัพยท่ีซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย หรือศูนยซ้ือขายหลักทรัพย ตาม

ที่บริษัทไดกำหนด
        ค.  พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศ

ไทย
        ง.  หลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหน�ต้ามขอบังคับหรือประกาศของสำนักงาน 

ศูนยซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย และบริษัทกำหนด
        จ.  ตั�วสัญญาใชเงินที่บริษัทเงินทุนหรือเครดิตฟองซิเอรเปนผูออก
        ฉ.  บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก
        ช.  หนังสือที่ธนาคารพาณิชยออกใหไวแกบริษัท เพื่อเปนประกันการชำระ

หน�้ในบัญชีมารจิ้นของลูกคา โดยธนาคารยินยอมรับผิดในฐานะลูกคา
ชั้นตน ทั้งน�้ไมวาหนังสือนั้นจะออกเปนเล็ตเตอรออฟเครดิตหรือหนังสือ
ค้ำประกัน

        ซ.  หลักทรัพยหรือทรัพยสินใดๆ ที่บริษัทกำหนดเพิ�มเติมภายใตขอบังคับ 
ประกาศของสำนักงาน ตลาดหลักทรัพย ศูนยซื้อขาย

        เพื่อประโยชนในการคำนวณอำนาจซื้อของลูกคาเฉพาะกรณ�ที่ทรัพยสินเปน
ทรัพยสินตาม ก. หรือ ข. ของวรรคกอนโดยกรณ� ข. ตองทำการจดแจงจำนำและ
กระบวนการเก่ียวกับการจำนำและวางประกันครบถวนเรียบรอยแลว
        อนึ�ง ทรัพยสินในขอ ค. ถึง ซ. จะไมถูกนำไปคำนวณอำนาจซื้อของลูกคา 
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รับหักคาอากร คาภาษี คานายหนาและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีลูกคาจะตองชำระ
มาชำระใหแกบริษัทและแกตัวแทนนายหนาอื่นจนครบถวน หากไมเพียง
พอลูกคายินยอมที่จะใหบริษัทดำเนินการตามความในขอ ก. ขางตนใน
การจำหนายหลักทรัพย แมวาบริษัทไดจำหนายไปในราคาต่ำกวาทองตลาด
ในขณะน้ันก็ดี หรือราคาตลาดของหลักทรัพยดังกลาวสูงข้ึนก็ดี ลูกคาตกลง
ยินยอมที่จะไมเรียกรองใหชดเชยคาขาดกำไรจากการขายหลักทรัพย 
หรือคาเสียหายใดๆ จากบริษัท 

ขอ 15. กรณ�ลูกคาไมอาจชำระหน�ไ้ด ดวยเหตุถึงแกความตาย ถูกศาลสั�งใหเปนคนไร
ความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ ถูกพิทักษทรัพย หรือเปนผูมีหน�สิ้นลนพนตัว 
ถูกฟองคดีตอศาล ถูกยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือขอมูลที่ลูกคาใหไวเปนเท็จซึ�งเกี่ยว
ของกับสัญญาน�อั้นจะทำใหบริษัทไดรับความเสียหาย หรือกรณ�ท่ีลูกคาผิดสัญญา บริษัท
มีสิทธิดำเนินการกับลูกคาตามสัญญาขอ 14. และดังตอไปน�้
        ก. ขายหลักทรัพยท่ีวางเปนประกันหรือหลักทรัพยอ่ืนท่ีบริษัทครอบครองเพ่ือ

ลูกคาหรือบัญชีรวมของลูกคากับบุคคลอ่ืนไดท้ังหมดหรือแตบางสวนตาม
ที่บริษัทจะเห็นสมควร

        ข. ซื้อหลักทรัพยทั้งหมดหรือแตบางสวนผานตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อ
ขายหลักทรัพย เพื่อชดใชบริษัทแทนหลักทรัพยซึ�งลูกคาไดสั�งใหบริษัท
ขายไปแลว

        ค. ยกเลิกคำสั�งซ้ือขายหลักทรัพยซึ�งลูกคาไดมีคำสั�งไปแลว แตบริษัทยังมิได
จัดการใหเพื่อปดบัญชีของลูกคาทั้งหมดหรือแตบางสวนเพื่อชำระหน�้ของ
ลูกคาการกระทำดังกลาว บริษัทไมจำตองบอกกลาวลูกคาหรือทายาทของ
ลูกคา โดยลูกคายินยอมใหมีผลผูกพันลูกคา ทายาท หรือกองทรัพยสิน
ของลูกคา และหากมีหน�้คางชำระ ลูกคายินยอมที่จะชำระในสวนที่ขาด
จนครบถวน

ขอ 16. กรณ�ลูกคาไมชำระหน�้ตามสัญญาน�้ไมวาเปนหน�้เงินคาซื้อหลักทรัพย กูยืม 
หรือหน�้อื่นใดในบัญชีที่มีอยูกับบริษัทตามที่ระบุไวในสัญญาน�้รวมทั้งดอกเบี้ย คาตัว
แทนนายหนา คาภาษี คาอากรและคาใชจายอื่นหรือหน�้อุปกรณอื่นใด ไมวาทั้งหมด
หรือแตบางสวน การผิดสัญญาขอหนึ�งขอใด การไมปฏิบัติตามเงื่อนไข ลูกคายินยอม
ใหบริษัทคิดดอกเบ้ียเรียกใหชำระในอัตราสูงสุดท่ีบริษัทกำหนดโดยชอบ เพ่ือประโยชน
ในการอางอิง ปจจุบันบริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 24 ตอป
ขอ 17. ขอตกลงและเงื่อนไขตางๆ ในสัญญาน�้อยูภายใต ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอ
บังคับของตลาดหลักทรัพย ศูนยซื้อขาย ก.ล.ต. ธนาคารแหงประเทศไทย และหนวย
งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและทำหนาท่ีควบคุมดูแลธุรกิจหลักทรัพย กรณ�มีการเปล่ียนแปลง
ที่แตกตางไปจากขอกำหนดในสัญญาน�้ ใหถือวาบริษัทกับลูกคาไดตกลงเปลี่ยนแปลง
ขอกำหนดในสัญญาใหสอดคลองและเปนไปตามประกาศ กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเปล่ียน
แปลงไปดวย
        ขอกำหนดที่เกี่ยวกับการกำหนดสัดสวนของทรัพยสินอันเปนหลักประกันตอ
วงเงินกูยืมที่จะไดกำหนดไวตามสัญญาน�้ บริษัทไดกำหนดไวสูงกวามาตรฐานขั้นต่ำที่
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศ หรือมีขอบังคับไว โดย
ลูกคาตกลงยินยอมถือเอาขอกำหนดดังกลาวเปนขอกำหนดในสัญญาน�้ดวย บริษัทจะ
ประกาศแจงการเปลี่ยนแปลงไวโดยเปดเผย ณ หองคาหลักทรัพยของบริษัท ซึ�งมีผล
ใชบังคับตาม วัน เวลา ที่ปรากฏอยูในประกาศนั้น
        กรณ�ลูกคาฝาฝน หรือมิไดปฏิบัติตาม ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือ
เงื่อนไขตางๆ ดังกลาว ลูกคายินยอมชดใชคาเสียหายอันเกิดแตการนั้นใหกับบริษัท
        อยางไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะทำการแกไขเพิ�มเติมเงื่อนไขใดๆ แหง
สัญญาน�้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไมตองไดรับความยินยอมจากลูกคากอน แต
ทั้งน�้ บริษัทจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหลูกคาทราบและลูกคาตกลงที่จะปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่บริษัทไดแกไขเปลี่ยนแปลงอยางเครงครัด
ขอ 18. บรรดาขอความใดๆ ในสัญญาน�้ และรายละเอียดในใบคำขอที่ลูกคาใหราย
ละเอียดไว ใหถือเปนสวนหนึ�งของสัญญาน�้ หากขอความสวนใดไมสมบูรณหรือเปน
โมฆะไมอาจบังคับไดตามกฎหมาย ใหถือวาขอความในสวนนั้นไมกระทบถึงขอความ
ในสวนอื่น และใหบังคับใชขอความในสวนที่สมบูรณและไมเปนโมฆะตอไป
ขอ 19. สัญญาน�้ไมมีกำหนดระยะเวลา และใหถือวาสัญญาน�้มีผลบังคับใชตลอดไป 
จนกวาจะไดมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝายใดฝายหนึ�ง
        หากลูกคาตองการจะเลิกสัญญา ลูกคาจะตองแจงการบอกเลิกสัญญาใหแก
บริษัททราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน ไมวากรณ�จะเปนประการ
ใดก็ตาม การเลิกสัญญาดังกลาวจะมีผลสมบูรณก็ตอเม่ือลูกคาไดชำระหน�ทุ้กชนิดของ
ลูกคา รวมท้ัง ดอกเบ้ียและคาอุปกรณแหงหน� ้อันเกิดจากการซ้ือขายหลักทรัพยใหแก
บริษัทจนครบถวนกอนวันที่จะมีผลการเลิกสัญญาดวย
        หากลูกคามิไดทำการซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัท และไมมีเงินหรือทรัพยสิน
วางประกันไวกับบริษัท และไมมีหน�้คางชำระใด ๆ กับบริษัท ลูกคาตกลงยินยอมให
บริษัทสั�งปดบัญชีของลูกคาไดทันทีเมื่อบริษัทเห็นสมควรที่จะดำเนินการดังกลาว
        ในกรณ�ที่บริษัทเปนฝายบอกเลิกสัญญากับลูกคา บริษัทจะแจงใหกับลูกคา
ทราบเปนลายลักษณอักษร และ ลูกคาตกลงและยินยอมท่ีจะชำระหน�ทุ้กชนิดของลูกคา  
รวมท้ังดอกเบ้ียและคาอุปกรณแหงหน�อั้นเกิดจากการกูยืมเงิน ใหแกบริษัทภายในระยะ
เวลา 7 วัน นับจากวันที่ลงในหนังสือแจงการบอกเลิกสัญญาของบริษัท ทั้งน�้ ไมตัด

V02370803 ลงชือ่______________________________



ลงชื่อ ผูมอบอำนาจ

      ( )

ลงชื่อ ผูรับมอบอำนาจ

   บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ พยาน

      ( )

ลงชื่อ พยาน/คูสมรสผูมอบอำนาจ

      ( )

หนังสือมอบอำนาจใหดำเนินการจดแจงจำนำ / เพิกถอนการจดแจงจำนำ

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
        วันที่ 

ตามที่ขาพเจา ไดทำสัญญาแตงต้ังตัวแทนและ/หรือนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย ประเภทบัญชี
มารจิ้น (Credit Balance) เลขที่  ไวกับบริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ�งตอไปน�จ้ะเรียกวา 
“ผูรับมอบอำนาจ” 

โดยหนังสือฉบับน�้ ขาพเจาตกลงและแตงตั้งใหผูรับมอบอำนาจกระทำการแทนดังตอไปน�้
ขอ 1. จดแจงการจำนำหลักทรัพยทั้งหลายของขาพเจา รวมถึงหลักทรัพยใดๆ อันเกิดจาดการเพิ�มทุน ซึ�งขาพเจาไดสิทธิและเขาซื้อไวในบัญชีดังกลาวขางตน และ/หรือ
ดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกำหนด เพื่อใหผูรับมอบอำนาจมีบุริมสิทธิเหน�อหลักทรัพยนั้นๆ เพื่อเปนประกันหน�้ที่ขาพเจามีอยูกับผูรับมอบอำนาจตามสัญญา
ดังกลาวขางตน
ขอ 2. ดำเนินการเพิกถอนการจดแจงจำนำหลักทรัพย ซึ�งไดจำนำไวตามขอ 1. และ/หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของเพื่อใหการเพิกถอนการจดแจงจำนำเสร็จสมบูรณ
ขอ 3. การจดแจงการจำนำ และ/หรือ เพิกถอนการจดแจงจำนำตอ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด ตามหลักเกณฑเงื่อนไข วิธีการอันเกี่ยวของกับการ
จดแจงจำนำ และ/หรือ เพิกถอนการจดแจงจำนำ

การดำเนินการดังกลาวขางตน ขาพเจาตกลงใหผูรับมอบอำนาจลงนามในสัญญาจำนำ หนังสือจดแจงการจำนำ และ/หรือ หนังสือเพิกถอนการจดแจงจำนำ ตลอดจน
เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหกิจการที่ไดรับมอบอำนาจเสร็จสมบูรณ และมีผลผูกพันขาพเจาในฐานะผูจำนำตามสัญญาดังกลาวขางตน

อนึ�ง ใหผูรับมอบอำนาจมีอำนาจแตงตั้งผูรับมอบอำนาจชวงคนหนึ�งหรือหลายคนเพื่อดำเนินการตามกิจการที่มอบอำนาจดังกลาวไดทุกประการ
การใดๆ ที่ผูรับมอบอำนาจหรือผูรับมอบอำนาจชวงไดกระทำไปภายใตขอบเขตแหงการมอบอำนาจน�้ ขาพเจาขอรับผิดชอบเสมือนหนึ�งขาพเจาไดกระทำดวยตนเอง

ทุกประการ เพื่อเปนหลักฐานแหงการน�้ ขาพเจาจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน
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โดยบริษัทถือวาเปนหลักประกันในบัญชีของลูกคา แตท้ังน�ก้ารเปนหลักประกันจะสมบูรณ
ตอเม่ือมีการดำเนินกระบวนการตามกฎหมาย ประเภท และวิธีการของทรัพยสินนั้นๆ 
จนครบถวนเรียบรอยแลว
        ท้ังน� ้บริษัทสงวนสิทธิท่ีจะไมยอมรับหลักทรัพย ตราสาร หรือทรัพยสินท่ีออก
โดยบางสถาบัน เพื่อเปนประกันตามความในขอน�้
ขอ 23. บริษัทจะเรียกเก็บดอกเบ้ียจากการใหกูยืมเงินเพ่ือซ้ือหลักทรัพยหรือชำระดอก
เบี้ย สำหรับเงินที่ลูกคานำมาวางเปนประกันชำระหน�้ในบัญชีมารจิ้นในสวนที่คงเหลือ
อยูจากการที่ลูกคายังซื้อหลักทรัพยไมเต็มวงเงิน โดยใหดำเนินการเดือนละหนึ�งครั้ง 
โดยคำนวณจากยอดคงคางในแตละวันตามอัตราดอกเบ้ียท่ีไดตกลงไวกับลูกคา โดยใน
กรณ�ที่บริษัทจะเรียกเก็บดอกเบี้ยนั้น ใหถือเสมือนหนึ�งวาลูกคาไดถอนเงินจากบัญชี
มารจิ้น และในกรณ�ที่บริษัทจะชำระดอกเบี้ย ใหถือเสมือนหนึ�งวาลูกคาไดนำเงินมา
วางเพิ�มในบัญชีมารจ้ินแลว แลวแตกรณ� ซึ�งจะตรงกับวันท่ี 1 ของเดือนถัดไป โดยจะ
มีการหักภาษี ณ ที่จาย กอนทำการหักกลบกันระหวางเงินสดที่เหลืออยูในบัญชีกับ
หน�้ที่ตองชำระทุกครั้ง
        ลูกคาตกลงใหบริษัทคำนวณดอกเบี้ยเงินกูยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพยในแตละ
รายนับแตวันท่ีบริษัททำรายการกูยืมเงินเพ่ือซ้ือขายหลักทรัพยแตละรายการทันที และ
บริษัทจะคำนวณดอกเบ้ียใหแกลูกคาในสวนเงินสดของลูกคาท่ีคงเหลืออยูกับบริษัทนับ
แตวันที่เปนเงินที่ใชไดทันทีของลูกคาตามสัญญาน�้เปนตนไป
        เงินที่ไดจากการขายหลักทรัพยของลูกคา ใหบริษัทนำไปเพิ�มในบัญชีของ
ลูกคาโดยยังไมตองสงมอบคืนแกลูกคา ลูกคาจะทำการถอนเงินคืนไดแตเฉพาะสวนท่ี
เปนทรัพยสินสวนเกินของลูกคาเทาน้ัน ในกรณ�ลูกคาถอนเงินคืนบริษัทจะออกเช็คขีด
ครอมเฉพาะสั�งจายเงินใหลูกคา หรือถอนไปเพ่ือชำระหน�จ้ากการทำธุรกรรมของลูกคา
ที่มีอยูกับบริษัท
        อนึ�ง กรณ�ลูกคาประสงคจะทำการถอนเงินคืนจากบริษัท ลูกคาจะตองแจงให
บริษัททราบลวงหนาอยางนอย 1 วันทำการกอนวันที่รับเงินคืน และบริษัทจะดำเนิน
การถอนเงินออกจากบัญชีของลูกคาเพื่อนำเขาบัญชีธนาคารของลูกคาหรือตามคำสั�ง
ที่ลูกคาใหแกบริษัท
        แมในบัญชีของลูกคาจะมีเงินสดของลูกคาเหลืออยู บริษัทกับลูกคาตกลงให
ถือวาลูกคาจะยังคงมีหน�้เงินกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยกับบริษัทอยางนอย 10 บาท (สิบ
บาทถวน) ตลอดไป ยกเวนในกรณ�ที่ลูกคามีอัตรามารจิ้นเริ�มตนเทากับรอยละ 100 
(ซึ�งจะเทากับไมมีเงินกูคางชำระ) แตสำหรับกรณ�ที่มีเงินสดของลูกคาเหลืออยูสูงกวา 
10 บาท บริษัทจะไมคิดดอกเบ้ียจากเงินกูภายในจำนวน 10 บาทดังกลาว ท้ังน�เ้ปนไป
เพื่อประโยชนอันเกี่ยวดวยการบังคับขายหลักทรัพย
        บริษัทจะจัดทำและจัดสงรายงานใหแกลูกคาอยางนอยเดือนละครั้ง เพื่อสรุป
ความเคลื่อนไหวสถานะ ความเห็นลูกหน�้หรือเจาหน�้ของลูกคา พรอมทั้งรายการหลัก
ประกันในบัญชีมารจ้ิน ลูกคามีหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของรายการดังกลาว หาก
ลูกคาไมทำการโตแยงรายงานดังกลาวภายใน 24 ชั�วโมงนับแตไดรับ ใหถือวาลูกคายิน
ยอมตามรายงานดังกลาว ทุกประการ
ขอ 24. การขายหลักทรัพย ลูกคาจะตองสงมอบใบหุนหรือหนังสือสำคัญแสดงสิทธิ
เก่ียวของ หลักทรัพย เอกสาร ตราสารการโอน (ท่ีทำการลงนามถูกตองเรียบรอยแลว)

ใหแกบริษัท กอนที่ลูกคาจะใหมีการขาย
ขอ 25. ในวันทำสัญญาน�ลู้กคาไดรับทราบอัตรามารจ้ินข้ันต่ำเพ่ือเรียกหลักประกันเพิ�ม 
และอัตรามารจิ้นเพื่อบังคับขายหลักทรัพย ที่บริษัทกำหนดแลว และหากบริษัทไดมี
การเปลี่ยนแปลงอัตรามารจิ้นดังกลาว บริษัทจะไดประกาศ หรือแจงอัตรามารจิ้นที่
เปลี่ยนแปลงใหลูกคาทราบ โดยการประกาศเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทำการของบริษัท ให
ถือวาลูกคาไดทราบอัตราเปล่ียนแปลงดังกลาวแลว วันท่ีเริ�มบังคับใชอัตราใหมใหเปน
ไปตามประกาศ หรือหนังสือของบริษัท ทั้งน�้ อัตรามารจิ้นทั้งสองอัตราดังกลาว ตอง
ไมต่ำกวาอัตราที่ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายกำหนดแลวแตกรณ�
ขอ 26. กรณ�หลักทรัพยที่วางเปนประกันมีมูลคาลดลงจนทำใหอัตรามารจิ้นในบัญชี
ของลูกคาลดต่ำกวา “อัตรามารจ้ินข้ันต่ำเพ่ือเรียกหลักประกันเพิ�ม” บริษัทมีสิทธิเรียก
ใหลูกคานำหลักประกันในรูปทรัพยสินเชน เงินสด หรือหลักประกันอื่นมาวางเพิ�มเติม 
(แลวแตกรณ�) หรือเรียกใหลูกคาชำระเงินกูยืมท่ีลูกคาเปนหน�บ้ริษัทคืนแกบริษัทจนกวา
อัตรามารจิ้นของลูกคาไมต่ำกวาอัตรามารจิ้นขั้นต่ำเพื่อเรียกหลักประกันเพิ�มตามที่
บริษัทแจงหรือกำหนดไว
        และใหบริษัทดำเนินการดังกลาวกับลูกคาในวรรคแรกทุกคร้ังท่ีอัตรามารจ้ินใน
บัญชีของลูกคาลดต่ำลงกวา “อัตรามารจิ้นขั้นต่ำเพื่อเรียกหลักประกันเพิ�ม” นั้น
        หากลูกคาไมนำหลักประกันมาเพิ�มเติมภายใน 5 วันทำการนับแตบริษัทเรียก
ใหลูกคานำหลักประกันมาวางเพิ�ม (โดยดำเนินการจำนำหรือค้ำประกันจนครบถวนแลว) 
หรือไมชำระเงินกูยืมที่เปนหน�้ตามความในขอน�้ บริษัทมีสิทธิทำการบังคับขายหลัก
ทรัพยของลูกคาที่อยูในความครอบครองของบริษัท หรือที่บริษัทดูแลเกี่ยวของแตอยู
ในความครองครองของบุคคลอื่น จนกวาบัญชีของลูกคาจะมีอัตรามารจิ้นไมต่ำกวา
อัตรามารจ้ินข้ันต่ำตามท่ีบริษัทแจงหรือกำหนดไว ซึ�งหลังจากบริษัททำการบังคับขาย
หลักทรัพยแลวบริษัทจะแจงผลการบังคับขายใหแกลูกคาทราบ
ขอ 27. ในกรณ�หลักประกันมีมูลคาลดลง จนทำใหอัตรามารจิ้นในบัญชีของลูกคาลด
ต่ำกวา “อัตรามารจ้ินเพ่ือบังคับขายหลักทรัพย” ไมตัดสิทธิบริษัทในการเรียกใหลูกคา
นำหลักประกันในรูปของทรัพยสิน เงินใดๆ หรือหลักประกันอ่ืนๆ มาวางเพิ�มเติม (แลว
แตกรณ�) หรือบริษัทมีสิทธิบังคับขายหลักทรัพยน้ันในวันทำการถัดจากวันท่ีอัตรามารจ้ิน
ในบัญชีมารจิ้นของลูกคาต่ำกวา “อัตรามารจิ้นเพื่อบังคับขายหลักทรัพย” ในจำนวน
หลักทรัพยท่ีทำใหอัตรามารจ้ินในบัญชีมารจ้ินของลูกคาไมต่ำกวา “อัตรามารจ้ินข้ันต่ำ
เพ่ือเรียกหลักประกันเพิ�ม” และบริษัทจะแจงเปนหนังสือใหลูกคาทราบถึงการขายหลัก
ทรัพยดังกลาวภายในวันทำการถัดจากวันท่ีไดขายหลักทรัพยน้ัน ซึ�งเงินจากการบังคับ
ขายหลักทรัพยดังกลาวบริษัทจะนำไปหักชำระหน�้ของลูกคาที่มีอยูกับบริษัท
ขอ 28. หากบริษัทมีสิทธิบังคับชำระหน�้ไดตามสิทธิ ขอ 26 และ ขอ 27 แลว ลูกคา
ยอมรับวา การบังคับชำระหน�้ ดังกลาวเปนสิทธิของบริษัท 
ขอ 29. ไมวาเวลาใด บริษัทมีสิทธิท่ีจะเรียกใหลูกคาชำระหน�เ้งินกูยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย 
รวมถึงคาธรรมเน�ยม นายหนา เพื่อซื้อขายหลักทรัพย และภาษีมูลคาเพิ�ม ตลอดจน
คาใชจายอันเปนอุปกรณท้ังหมดใหแกบริษัทไดทันทีหรือภายในระยะเวลาท่ีบริษัทกำหนด

คูสัญญาทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความแหงสัญญาโดยตลอดแลว เห็นเปนการ
ถูกตองตามเจตนาทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ

V02370803 ลงชือ่______________________________



สัญญาแตงตั้งตัวแทนและ/หรือนายหนาซื้อขาย
สัญญาซื้อขายลวงหนา

15

สัญญาน�้จะประกอบดวยขอกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาเทานั้น

หัวขอท่ีกำหนดไวในสัญญาน� ้เพ่ือประโยชนในการอางอิงเทาน้ัน ไมมีผลตอการตีความ
ขอความในสัญญาน�้แตอยางใด

1. ขอกำหนดและเงื่อนไขทั�วไป
1.1 ลูกคาตกลงแตงต้ังและมอบอำนาจใหแกบริษัทเปนตัวแทนซ้ือขายสัญญา

ซื้อขายลวงหนาและใหมีอำนาจในการกระทำการใดๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาแทนและในนามของลูกคา ตลอดจนกระทำการอื่นใดที่จำเปนที่เกี่ยวของ
กับสัญญาซ้ือขายลวงหนาและสินคาหรือตัวแปร และใหบริษัทมีอำนาจแตงต้ังตัวแทน
ชวง หรือมอบหมายใหบุคคลใดดำเนินการโดยถือเอาสัญญาน�้เปนหนังสือแตงตั้งหรือ
มอบอำนาจ และบริษัทตกลงรับการแตงตั้งและมอบอำนาจดังกลาว โดยลูกคาตกลง
วาจะไมยกเลิกขอตกลงในสัญญาน�้หรือเพิกถอนอำนาจที่ลูกคาไดใหไวแกบริษัทไมวา
ท้ังหมดหรือบางสวน เวนแตลูกคาไดชำระหน�ท่ี้เก่ียวเน��องกับสัญญาน�ห้รือหน�อ่ื้นใดท่ีมี
กับบริษัทครบถวนแลว

การมอบอำนาจตามวรรคกอนใหรวมถึง การมอบอำนาจใหบริษัทตรวจ
สอบ และแกไข ผลประโยชนอื่นใดเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายลวงหนาและสินคาหรือตัว
แปรใหแกลูกคา นอกจากน�้ใหรวมถึงกรณ�ท่ีบริษัทใชสิทธิในสัญญาซ้ือขายลวงหนาและ
สินคาหรือตัวแปรใดๆ ใหกับลูกคาตามสิทธิที่ลูกคามีอยู ในกรณ�ที่บริษัทไดพิจารณา
แลวเห็นวาเปนการทำเพ่ือประโยชนของลูกคา ตลอดจนใหบริษัทมีอำนาจชำระคาธรรม
เน�ยมและคาใชจายอื่นๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาและสินคาหรือตัว
แปร ทวงถาม รับชำระเงินคาซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาและสินคาหรือตัวแปร การ
หักชำระและการนำสงภาษี ลงนามในเอกสารหรือตราสารใดๆ ที่บริษัทไดดำเนินการ
ในฐานะผูรับมอบอำนาจจากลูกคา 

การท่ีบริษัทกระทำการใดๆ ใหแกหรือแทนลูกคาตามสัญญาน� ้ลูกคายอม
รับใหมีผลเทากับเปนการกระทำของลูกคาเอง โดยลูกคาจะไมปฏิเสธความรับผิดและ
จะไมโตแยงหรือคัดคานแตประการใดทั้งสิ้น
        1.2 สัญญาน�้มีผลผูกพันคูสัญญาโดยไมมีกำหนดระยะเวลา หากคูสัญญาฝาย
ใดฝายหนึ�งประสงคจะเลิกสัญญาน�้ จะตองบอกกลาวใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ�งทราบ
ลวงหนาเปนหนังสือ โดยมีระยะเวลาไมนอยกวา 30 วัน และการเลิกสัญญาน�้ไมเปน
การกระทบกระเทือนสิทธิและหนาท่ีของคูสัญญา ซึ�งไดมีข้ึนกอนการบอกเลิกสัญญาน�้
จะมีผล

ในกรณ�ท่ีถือวาสัญญาส้ินสุดลง ลูกคาตกลงใหบริษัทมีสิทธิลางฐานะสัญญา
ซื้อขายลวงหนาของลูกคาไดตามที่บริษัทเห็นสมควร และใหนำความในขอ 6. มาใช
บังคับโดยอนุโลม
        1.3 เอกสารคำขอเปดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา เอกสารเปดเผย
ขอมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ตามแบบในเอกสารแนบ
ทาย 1 และบรรดาเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีบริษัทประกาศ
กำหนด รวมทั้งเอกสารอื่นใดซึ�งลูกคาไดลงนามและหรือมอบใหไวกับบริษัท ใหถือวา
เปนสวนหนึ�งของสัญญาน�้
        1.4 ลูกคาตกลงชำระคาธรรมเน�ยมตามสัญญาน�้ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ เชน 
คาธรรมเน�ยมการหักบัญชีของธนาคาร ฯลฯ ในการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา ให
กับบริษัท ภายในระยะเวลาและอัตราที่บริษัทประกาศกำหนดและภายใตกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ ในกรณ�ที่ลูกคาชำระคาธรรมเน�ยมและคาใชจายทั้งหลายตามสัญญาน�้ดวย
เช็ค ใหถือวาลูกคาชำระเงินแลวในวันท่ีบริษัทเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกลาวไดแลว และ
ทั้งน�้หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเน�ยมหรือจำนวนเงินใดๆ ที่ลูกคาตองชำระ 
ลูกคาตกลงยินยอมที่จะชำระตามอัตราหรือจำนวนที่เปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ
        1.5 หากลูกคาผิดนัดหรือทำผิดสัญญาในการชำระหน�้ตามสัญญาน�้ หรือกรณ�
ท่ีลูกคาไมชำระเงินและ/หรือไมชำระคาธรรมเน�ยม หรือคาใชจายใดๆ ท่ีถึงกำหนดชำระ
แลว หรือท่ีบริษัทไดทวงถามแลว ลูกคายินยอมรับผิดในเงินท่ีตองชำระดังกลาวท้ังหมด 
รวมท้ังคาใชจายในการทวงถาม การฟองรองดำเนินการบังคับ และคาทนายความดวย 
โดยลูกคายินยอมใหถือวาลูกคาคางชำระหน�ต้ามสัญญาน� ้และตองชำระเบ้ียปรับใหแก
บริษัทนับแตวันที่ครบกำหนดเวลาดังกลาวจนกวาบริษัทจะไดรับชำระหน�้จนครบถวน
        1.6 ลูกคาไดอานและทราบถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ รวมตลอดถึงขอกำหนด
และเงื่อนไขในการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของบริษัทเปนอยางดีแลว และจะ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ขอกำหนด และเงื่อนไขดังกลาวนั้นทุกประการโดย
เครงครัดทั้งกรณ�ที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพิ�มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ 
หรือขอบังคับดังกลาวดวย
        1.7 ในกรณ�ท่ีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือขอบังคับใดท่ีกลาวมาใน ขอ 1.6 
มีการเปล่ียนแปลง แกไขหรือเพิ�มเติมภายหลังนับจากวันทำสัญญาน� ้คูสัญญาตกลงให
ถือตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือขอบังคับท่ีไดมีการเปล่ียนแปลง แกไขหรือเพิ�ม
เติมนั้น เวนแต กรณ�ที่บริษัทกำหนดยกเวนเปนอยางอื่น

        1.8 ทั้งน�้ภายใตบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ลูกคายินยอมใหบริษัท
เปดเผยขอมูลท้ังหมด หรือบางสวนเก่ียวกับลูกคา ฐานะสัญญาซ้ือขายลวงหนา บัญชี 
รายการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา และ/หรือขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาของลูกคาท่ีบริษัทไดเก็บรักษาไวในทุกรูปแบบ ซึ�งรวมถึงแตไมจำกัดเพียง
เอกสาร ส่ือบันทึกเสียง และ/หรือส่ืออิเล็กทรอนิกสตางๆ ใหกับคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หนวยงานราชการ ตลาดสัญญาซ้ือขายลวงหนา สำนักหักบัญชี และท่ีปรึกษากฎหมาย
และผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั�งศาลได ซึ�งรวม
ถึงการตรวจสอบขอมูลของลูกคาของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับขอมูล
เครดิต และกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกัน
และปราบปรามการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูงดวย

ภายใตบังคับตามวรรคกอน ลูกคายินยอมใหบริษัทเปดเผยขอมูลท้ังหมด
หรือบางสวนใหแกบริษัทในเครือ บริษัทแม และบริษัทลูกของบริษัทไดแตเฉพาะฐานะ
สัญญาซื้อขายลวงหนา บัญชี รายการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา และ/หรือขอมูล
เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคา เทานั้น
        1.9 นอกเหน�อจากขอตกลงท่ีกำหนดไวในสัญญาน� ้คูสัญญาตกลงใหถือปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของและประเพณ�ทางการคาในการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา
และการซื้อขายหลักทรัพยมาใชบังคับกับคูสัญญาดวย
        1.10 ลูกคาขอรับรองวาขอมูลใดๆ ท่ีแจงกับบริษัทเปนขอมูลท่ีถูกตองและเปน
ความจริงทุกประการ หากขอมูลใดท่ีลูกคาแจงดังกลาวไมเปนความจริง ซึ�งมีผลกระทบ
กระเทือนตอขอตกลงและเงื่อนไขใดๆ แหงสัญญาน�้ บริษัทมีสิทธิดำเนินการตามระบุ
ไวในขอ 6 และ/หรือถือวาลูกคาผิดสัญญา
        1.11 กรณ�ที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลของลูกคาที่เกี่ยวกับรายละเอียดของ
ลูกคาภายใตสัญญาน�้ ลูกคาตกลงรับผิดชอบที่จะแจงขอมูลที่เปลี่ยนแปลงดังกลาวให
แกบริษัททราบเปนลายลักษณอักษรทันที และบริษัทไมตองรับผิดชอบตอความเสียหาย
ใดๆ ของลูกคาที่เกิดจากการที่ลูกคาละเลยไมปฏิบัติตามขอกำหนดดังกลาว
        1.12 บริษัทจะรายงานแจงรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาพรอมทั้ง
สถานะและการเคลื่อนไหวของเงินของลูกคาเปนลายลักษณอักษรใหลูกคาทราบในวัน
ทำการถัดไป นับจากวันที่ลูกคามีรายการซื้อขาย และจะจัดทำรายงานซื้อขายสัญญา
ซ้ือขายลวงหนาเพ่ือแจงยอดทรัพยสินของลูกคา สัญญาซ้ือขายลวงหนา หลักประกัน
และสถานะและการเคล่ือนไหวของเงินของตนเองท่ีบริษัท และ/หรือตรวจสอบจากระบบ
อื่นที่บริษัทจะจัดใหในเวลาทำการ และภายใตบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
        1.13 การบอกกลาวหรือการแจงใหลูกคารับทราบตามสัญญาน�้ หากบริษัทได
กระทำเปนหนังสือบอกกลาวสงไปยังสถานท่ีอยูของลูกคาท่ีระบุไวขางตนของสัญญาน� ้
หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสตามที่ลูกคาไดแจงไวกับบริษัท หรือแจงไปยังหมาย
เลขโทรศัพทท่ีลูกคาไดแจงไวกับบริษัท ลูกคายินยอมใหถือวามีการบอกกลาวหรือแจง
ใหแกลูกคาโดยชอบแลว ท้ังน� ้โดยไมคำนึงวาลูกคาจะไดรับแจงดวยตนเองหรือมีผูอ่ืน
รับไวแทนโดยชอบ อนึ�ง ในกรณ�ท่ีสถานท่ีอยูหรือท่ีอยูของจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือ
หมายเลขโทรศัพทของลูกคามีการเปลี่ยนแปลง ลูกคาจะแจงใหบริษัททราบทันที
        1.14 ลูกคาตกลงจะไมวากลาว เรียกรอง ฟองรอง หรือดำเนินการอื่นใดตอ
บริษัทในความเสียหายใดๆ ที่ลูกคาไดรับเน��องจากการกระทำการ งดเวนกระทำการ 
ของบุคคลอื่นใดอันนอกเหน�อจากการควบคุมของบริษัท
        1.15 การท่ีบริษัทยังมิไดใชสิทธิ อำนาจหรือเอกสิทธิใดๆ ตามสัญญาน�ร้ะหวาง
บริษัทกับลูกคาในครั้งใดๆ ไมเปนการลบลางหรือสละสิทธิ อำนาจ หรือเอกสิทธิใดๆ 
ดังกลาว และการใชสิทธิใดๆ เพียงคร้ังเดียว หรือบางสวน ไมถือวาเปนการตัดสิทธิใน
การที่บริษัทจะใชสิทธิ อำนาจ เอกสิทธิตามสัญญาน�้จนครบถวน
        1.16 ในกรณ�ที่ขอตกลงแหงสัญญาน�้ในขอหนึ�งขอใดเปนโมฆะหรือใชบังคับ
ไมได คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงวาใหขอกำหนดในสัญญาน�้ในสวนที่ยังมีผลใชบังคับ
ไดยังคงมีผลสมบูรณ และใชบังคับไดระหวางคูสัญญาตอไป
2. การเปดบัญชี วงเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาสูงสุด

2.1 ลูกคาตกลงเปดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนากับบริษัทเพื่อทำ
คำสั�งซื้อหรือคำสั�งขายสัญญาซื้อขายลวงหนาโดยผานบริษัท และบริษัทตกลงให
ลูกคาเปดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาดังกลาวในอัตราไมเกินฐานะสัญญา
ซื้อขายลวงหนาสูงสุด โดยลูกคายินยอมรับเงื่อนไขและปฏิบัติตามขอกำหนดตาม
สัญญาน�้ และ/หรือขอกำหนดใดๆ ของบริษัท และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และไดรับ
แจงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาตามเอกสารเปด
เผยขอมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนอยางดีแลว และ
ทั้งน�้ลูกคาไดรับทราบแลววาการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาโดยผาน
บริษัทในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนามิไดกอใหเกิดนิติสัมพันธระหวางลูกคาและ
ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาและสำนักหักบัญชีโดยตรงแตประการใด
        1.2 บริษัทมีดุลพินิจท่ีจะเพิ�มหรือลดวงเงินซ้ือขายและ/หรือฐานะสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาสูงสุด โดยไมตองไดรับความยินยอมจากลูกคากอน นอกจากน�บ้ริษัทมีสิทธิท่ี
จะไมดำเนินการซ้ือขายเกินกวาฐานะสัญญาซ้ือขายลวงหนาสูงสุดของลูกคา โดยลูกคา
ตกลงยอมรับการที่บริษัทไมดำเนินการซื้อขายดังกลาว โดยจะไมโตแยงหรือเรียกรอง
คาเสียหายอยางใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น
3. การซื้อขาย

3.1 ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาตามสัญญาน�้ ลูกคาตกลงนำหรือ
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ดำเนินการใหมีการนำทรัพยสินของลูกคามาวางไวเปนหลักประกันกับบริษัท มีมูลคา
หรืออัตราไมนอยกวาท่ีบริษัทประกาศกำหนด กอนทำการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา
ในแตละคร้ัง ท้ังน� ้ลูกคารับทราบและยอมรับวา บริษัทอาจยินยอมใหลูกคาซ้ือหรือขาย
สัญญาซื้อขายลวงหนา โดยไมตองมีการนำหลักประกันมาวางไวกับบริษัทกอนก็ได 
ทั้งน�้ ใหเปนไปตามดุลยพินิจของบริษัท และภายใตเงื่อนไขที่กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
กำหนด
        3.2 ในการทำคำสั�งซ้ือหรือคำสั�งขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาตามสัญญาน� ้ลูกคา
ไดทำความเขาใจถึงประเภทของคำสั�งซื้อหรือคำสั�งขายตางๆ และเงื่อนไขของคำสั�ง
นั้นๆ ที่ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา และ/หรือบริษัทประกาศกำหนดเปนอยางดีแลว 
ทั้งน�้ ในการทำคำสั�งดังกลาว ลูกคาอาจมีคำสั�งดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร 
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือดวยวิธีอ่ืนใดตามกฎหมาย ประเพณ�หรือตามหลักปฏิบัติในการ
ทำคำสั�งซ้ือหรือคำสั�งขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาซึ�งสมาชิกตลาดสัญญาซ้ือขายลวงหนา
ถือปฏิบัติอยู โดยมีการระบุรายละเอียดตามที่บริษัทประกาศกำหนดหรือตามวิธีอื่นใด
ที่ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาเห็นชอบ

ในกรณ�ท่ีลูกคาทำคำสั�งซ้ือหรือคำสั�งขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาดวยวาจา 
ลูกคาอาจสั�งดวยตนเองที่หองคาของบริษัท หรือสั�งทางโทรศัพท โทรสาร หรือผาน
ทางระบบคอมพิวเตอร หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ก็ได ในการน�้ใหถือวา ใบบันทึก
รายการตามคำสั�งซื้อหรือคำสั�งขายของลูกคาที่บริษัทไดจัดทำขึ้นตามคำสั�งของลูกคา
เปนหลักฐานที่เพียงพอแลวสำหรับเรียกรองใหลูกคาตองรับผิดตอบริษัท ทั้งน�้ภายใต
บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

ในกรณ�ที่มีการทำคำสั�งซื้อหรือคำสั�งขายสัญญาซื้อขายลวงหนาทาง
โทรศัพท ลูกคายินยอมใหบริษัทบันทึกเทปการสนทนาการทำคำสั�งซื้อหรือคำสั�งขาย
ทางโทรศัพทนั้นได เพื่อบริษัทจะไดจัดเก็บไวเปนหลักฐาน เพื่อเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติหนาที่ของบริษัทตามสัญญาน�้

ในการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ลูกคารับทราบและยินยอมให
บริษัททำการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายลวงหนากับลูกคาในฐานะที่เปนคูสัญญากับ
ลูกคาได โดยใหถือวาสัญญาน�้เปนการแสดงความยินยอมเปนลายลักษณอักษรในการ
เขาเปนคูสัญญาในรายการดังกลาว เวนแตภายใตบทบัญญัติของกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 
บริษัทจะแจงตอลูกคากอนทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาในแตละครั้ง
        3.3 ในกรณ�ที่ลูกคาเห็นวามีขอผิดพลาดหรือไมถูกตองในคำสั�งซื้อหรือคำสั�ง
ขาย ลูกคาจะตองทำการโตแยงคำสั�งซื้อหรือคำสั�งขายที่ไดมีการยืนยันคำสั�งนั้นๆ มา
ยังบริษัท ภายในวันท่ีมีการซ้ือขาย มิเชนน้ันแลวใหถือวาลูกคาไดยอมรับคำสั�งซ้ือหรือ
คำสั�งขายหรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนานั้นๆ วาเปนการซื้อขายที่ถูกตองแท
จริงและมีผลสมบูรณ
        3.4 เวนแตลูกคาจะระบุในคำสั�งซ้ือหรือคำสั�งขายเปนการเฉพาะ คำสั�งซ้ือหรือ
คำสั�งขายมีผลผูกพันลูกคานับแตเวลาที่ลูกคาไดออกคำสั�งหรือถือวาไดออกคำสั�งเชน
วานั้น ในกรณ�ที่บริษัทไมสามารถดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาตามคำสั�ง
ของลูกคาไดท้ังหมดหรือบางสวน ใหสวนท่ีไมสามารถทำไดใหเปนอันยกเลิกเม่ือส้ินสุด
ระยะเวลาที่ไดกำหนดไวในคำสั�งซื้อหรือคำสั�งขายของลูกคานั้นหรือตามที่กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของกำหนด ในกรณ�ที่บริษัทสามารถดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
ตามคำสั�งของลูกคาไดไมวาท้ังหมดหรือเพียงบางสวน ลูกคาตกลงยอมรับผลแหงการ
ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาน้ันทุกประการ และบริษัทไมตองรับผิดชอบในความเสีย
หายใดๆ ที่เกิดขึ้นแกลูกคา อันเน��องจากมาจากการที่บริษัทไมสามารถทำการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายลวงหนาตามคำสั�งใหแกลูกคาไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
        3.5 การยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงคำสั�งซ้ือหรือคำสั�งขาย ไมวาท้ังหมดหรือบาง
สวนลูกคาจะตองแจงมายังบริษัทกอนคำสั�งซ้ือหรือคำสั�งขายน้ันจะสำเร็จตามคำสั�ง การ
ยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงดังกลาวจะมีผลสมบูรณตอเม่ือลูกคาไดรับแจงยืนยันการยกเลิก
หรือเปล่ียนแปลงจากบริษัทแลวเทาน้ัน การยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงไมมีผลกระทบไป
ถึงการใดๆ ที่บริษัทไดกระทำไปกอนที่การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจะมีผลสมบูรณ
        3.6 ในกรณ�ท่ีฐานะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาในบัญชีของลูกคาเกินกวาฐานะ
สัญญาซื้อขายลวงหนาสูงสุด ลูกคาตกลงและยอมรับวาบริษัทจะดำเนินการลางฐานะ
สัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาจนฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาสูงสุดของลูกคาเปน
ไปตามหลักเกณฑที่บริษัทประกาศกำหนด 
        3.7 ลูกคายอมรับวาการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาไมวาคร้ังใด รายการใด 
เปนการตัดสินของลูกคาเองทั้งสิ้น ขอมูล ขาวสาร หรือคำแนะนำใดๆ ที่เกี่ยวกับการ
ซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาจากพนักงานคนใดของบริษัทไมเปนการผูกพันบริษัท 
และไมมีผลใหทางบริษัทตองรับผิดชอบแตอยางใดทั้งสิ้น เวนแตเปนการจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอของบริษัท หรือผิดนัดของบริษัท หรือเปนการขัดตอบทบัญญัติของ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
        3.8 ในกรณ�ที่ลูกคาไมไดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาในบัญชีซึ�งได
เปดไวกับบริษัท และไมมีฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาคงเหลืออยูในบัญชีเปนระยะ
เวลาตั้งแต 6 เดือนขึ้นไปหรือตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด ลูกคาตกลง
ยินยอมชำระคารักษาบัญชีใหแกบริษัทในอัตราท่ีประกาศกำหนด โดยบริษัทไมจำตอง
แจงใหลูกคาทราบ หรือตองไดรับความยินยอมจากลูกคาอีกแตอยางใด และลูกคา
ตกลงจะไมยกขอตอสูใดๆ ขึ้นตอสูกับบริษัท ทั้งน�้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิก
สัญญาและปดบัญชีของลูกคาทั้งหมดกับบริษัท 

        3.9 ในการดำเนินการเก่ียวกับการโอนหรือรับโอนฐานะ (Position) ของลูกคา
กับบุคคลอื่นใหเปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทประกาศกำหนด และภายใตบทบัญญัติ
ของกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
        3.10 เพ่ือประโยชนในการพิจารณาวงเงินซ้ือขายและฐานะสัญญาซ้ือขายสูงสุด
ของลูกคาตามสัญญาน�้ บริษัทอาจจะพิจารณารวมบัญชีของลูกคาและผูรับประโยชน
จากการซื้อขายสัญญาของลูกคาที่เปดไวกับบริษัท ในการคำนวณฐานะสัญญาซื้อขาย
สูงสุด
4. หลักประกัน

4.1 ลูกคาตกลงวางหลักประกันไวกับบริษัท เพ่ือประโยชนในการซ้ือขายสัญญา
ซื้อขายลวงหนาตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และตามที่บริษัทประกาศกำหนด 
        4.2 ลูกคาตองวางหลักประกันท่ีมีมูลคาหรืออัตราไมนอยกวาหลักประกันเริ�มตน 
ภายใตเงื่อนไขและระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด
        4.3 บริษัทจะคำนวณมูลคาสัญญาซ้ือขายลวงหนาในบัญชีของลูกคา และปรับ
มูลคาหลักประกันที่ลูกคาวางกับบริษัทใหสองคลองกับมูลคาตลาดที่เปนจริงตามแนว
ทางที่กฎระเบียบที่เกี่ยวของกำหนด อยางนอยในทุกสิ้นวันทำการหรือตามที่บริษัท
ประกาศกำหนด
        4.4 ลูกคาตกลงดำรงหลักประกันรักษาสภาพใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยว
ของ และตามที่บริษัทประกาศกำหนด

หากหลักประกันของลูกคามีมูลคาหรืออัตรารวมนอยกวาหลักประกันรักษา
สภาพ ณ สิ้นวันทำการใดๆ ลูกคาตองนำหลักประกันมาวางเปนหลักประกันเพิ�มเพื่อ
ใหมูลคาหรืออัตราของหลักประกันรักษาสภาพในบัญชีของลูกคาเทากับหลักประกัน
เริ�มตน โดยลูกคาตองวางหลักประกันเพิ�มดังกลาวใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีบริษัท
ประกาศกำหนด
        4.5 ภายใตบทบัญญัติของกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ บริษัทอาจเรียกใหลูกคาตอง
วางหลักประกันสวนเพิ�มไวกับบริษัท สำหรับสัญญาซื้อขายลวงหนาแตละชนิดหรือ
ประเภทได ในจำนวน อัตราหรือมูลคา และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
        4.6 ลูกคาอาจถอนหลักประกันท่ีวางไวกับบริษัทได หากปรากฏวาหลักประกัน
ท่ีวางไวกับบริษัทมีมูลคาหรืออัตรามากกวาจำนวนหลักประกันเริ�มตน โดยลูกคาจะถอน
ไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่บริษัทประกาศกำหนด
        4.7 โดยไมเปนการกระทบกระเทือนตอสิทธิอื่นใดของบริษัทที่มีอยูตามกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวของ หรือตามสัญญาน�้ ในกรณ�บริษัทไมไดรับหลักประกันจากลูกคา
ภายในเวลาที่กำหนด หรือ หลักประกันของลูกคา ณ ขณะเวลาใดเวลาหนึ�ง ลดลงต่ำ
กวาจำนวนรอยละที่บริษัทกำหนดเมื่อเทียบกับหลักประกันเริ�มตน บริษัทมีสิทธิที่จะ
ดำเนินการดังตอไปน�้

(1) บริษัทมีสิทธิไมรับคำสั�งซื้อหรือคำสั�งขายลวงหนาของลูกคา เวนแต
เปนคำสั�งเพื่อลางฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนา

(2) บริษัทมีสิทธิลางฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคา
บางสวนหรือทั้งหมดไดทันที

(3) บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหน�ห้รือยึดหนวงหลักประกันหรือผลประโยชน
อื่นใด ทั้งในสัญญาน�้ และสัญญาอื่นใดที่ลูกคามีอยูกับบริษัท

(4) บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บเบี้ยปรับจากลูกคา ในการผิดนัดการวางหลัก
ประกันของจำนวนเงินท่ีผิดนัดชำระ หรือจำนวนคาธรรมเน�ยมท่ีลูกคา
ตองชำระตามขอ 1.4

5. ทรัพยสินของลูกคา
5.1 ลูกคาตกลงมอบหมายใหบริษัทจัดการดูแลทรัพยสินของลูกคา รวมตลอด

ถึงสิทธิอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนจากทรัพยสินดังกลาว ลูกคาเขาใจและทราบดีวาการมอบหมาย
ใหบริษัทดำเนินการดังกลาวขางตนนั้น ในกรณ�ที่บริษัทเปนผูเก็บรักษาเงินของลูกคา
ไวเอง ในระหวางดำเนินการแยกทรัพยสินของลูกคาตามขอ 5.4 หากบริษัทประสบ
ปญหาทางการเงิน เงินของลูกคาที่ฝากไวดังกลาวไมอยูภายใตมาตรการใหความ
คุมครองของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
        5.2 ลูกคาตกลงและยอมรับวาทรัพยสินของลูกคาท่ีบริษัทไดรับไว จะถูกจัดเก็บ
แยกออกจากบัญชีของบริษัทโดยทรัพยสินของลูกคาจะถูกจัดเก็บรวมกันภายในบัญชี
รวมของลูกคาทุกราย (Omnibus Account) ซึ�งทรัพยสินของลูกคาแตละรายจะไมถูก
แบงแยกภายใตบัญชีรวมนั้น
        5.3 ลูกคายินยอมใหบริษัทมีอำนาจในการหักทอนทรัพยสินของลูกคาในบัญชี 
และ/หรือสั�งจายเงินจากบัญชี ดังกลาวไดดังตอไปน�้

(1) เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคา
(2) เพื่อใชเปนหลักประกัน หรือการปรับฐานะบัญชีหลักประกัน
(3) เพื่อชำระคาธรรมเน�ยมหรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อ

ขายลวงหนาของลูกคา
(4) เพื่อชำระหน�้และเบี้ยปรับในกรณ�ลูกคาผิดนัดตามสัญญาน�้
(5) กรณ�อื่นใดตามที่กำหนดไวในกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

        5.4 บรรดาทรัพยสินของลูกคาที่บริษัทไดรับหรือจะไดรับไวเพื่อการซื้อขาย
สัญญาซ้ือขายลวงหนา บริษัทจะทำการแยกทรัพยสินของลูกคาเพ่ือการดูแลและรักษา
ภายใตขอกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ดังตอไปน�้

(1) เงินสด: เก็บรักษาไวเองในบัญชีแยกตางหาก หรือนำไปฝากไวกับ
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ธนาคารพาณิชย หรือลงทุนในตั�วสัญญาใชเงินท่ีออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลัก
ทรัพย โดยใหระบุอยางชัดเจนวาเปนการดำเนินการโดยบริษัทเพ่ือประโยชนของลูกคา 
หรือตามวิธีอ่ืนใดท่ีกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ และบริษัทประกาศกำหนด หากบริษัทประสบ
ปญหาทางการเงิน เงินของลูกคาที่ฝากไวดังกลาวไมอยูภายใตมาตรการใหความคุม
ครองของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(2) หลักทรัพย: เก็บรักษาไวเองในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะไดวาเปน
ทรัพยสินของลูกคา หรือนำไปฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จำกัดหรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวของและบริษัทประกาศกำหนด 

(3) ทรัพยสินอ่ืน: เก็บรักษาไวเองโดยแยกไวในลักษณะท่ีสามารถช้ีเฉพาะ
ไดวาเปนทรัพยสินของ ลูกคา หรือท่ีอ่ืนใดตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของและตามท่ีบริษัท
ประกาศกำหนด
        5.5 ภายใตเงื่อนไขและขอกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวของ บริษัทสามารถ
นำทรัพยสินของลูกคาไปลงทุนแทนลูกคา โดยบริษัทตกลงชำระคาดอกผลจากการฝาก
เงิน หรือลงทุนในตั�วสัญญาใชเงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่นๆ ในอัตราที่ไมเกินกวา
ดอกผลหรือผลประโยชนที่บริษัทไดรับจริงจากการนั้น โดยจะชำระใหตามระยะเวลาที่
บริษัทประกาศใหทราบเปนคร้ังคราวไป โดยบริษัทอาจนำทรัพยสินของลูกคาไปลงทุน
และ/หรือฝากไวกับสถาบันการเงินที่เปนบริษัทในกลุม หรือบริษัทในเครือของบริษัท
โดยใหถือวาสัญญาน�้เปนการแสดงความยินยอมเปนลายลักษณอักษรในการลงทุนดัง
กลาว เวนแตกำหนดเปนอยางอื่นในบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวของ บริษัทจะ
แจงตอลูกคากอนการลงทุนในแตละครั้ง
        5.6 ลูกคาตกลงชำระคาธรรมเน�ยมดอกผลจากทรัพยสินของลูกคาท่ีบริษัทได
ดูแลและรักษา ใหแกบริษัทในอัตราและระยะเวลาที่บริษัทจะประกาศกำหนดเปนครั้ง
คราวไป
        5.7 การเบิกถอนทรัพยสินของลูกคาแตละคร้ัง ลูกคาจะตองแจงความประสงค
เปนลายลักษณอักษรใหบริษัททราบลวงหนาภายในระยะเวลาท่ีบริษัทประกาศกำหนด 
และสามารถถอนไดไมเกินจำนวนทรัพยสินของลูกคาที่มีอยูจริงหลังหักภาระหน�้สิน
ตางๆ ของลูกคาแลว และการเบิกถอนดังกลาวจะไมทำใหหลักประกันของลูกคามี
มูลคาหรืออัตราต่ำกวาหลักประกันเริ�มตน
        5.8 บริษัทจะไมกระทำการใดอันมีผลเปนการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน 
หรือระงับสิทธิของลูกคาในทรัพยสินของลูกคา โดยปราศจากหรือไมเปนไปตามคำสั�ง
หรือความยินยอมของลูกคา เวนแตเปนการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดใหบริษัท
กระทำได หรือระบุไวเปนอยางอื่นในสัญญาน�้
        5.9 บริษัทจะไมเปนผูดำเนินการใหลูกคาในกรณ�ท่ีจะใหนำเงินท่ีไดรับจากลูกคา
รายใดรายหนึ�งไปใชเพ่ือประโยชนของลูกคาอีกรายหนึ�ง หรือเพ่ือประโยชนของบุคคล
อื่น เวนแตเปนไปตามคำสั�งของลูกคา
6. การลางฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนา

6.1 หากปรากฏพฤติการณดังตอไปน�้ไมวาขอใดขอหนึ�ง ใหหน�สิ้นท้ังหมดของ
ลูกคาที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาถึงกำหนดชำระโดยพลัน กลาวคือ

(1) ลูกคาตาย หรือตกเปนผูไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
หรือมีหน�้สินลนพนตัว หรือถูกศาลสั�งใหพิทักษทรัพยหรือตกเปน
บุคคลลมละลาย หรือมีคำสั�งรับคำรองขอใหฟนฟูกิจการของลูกคา

(2) เมื่อมีพฤติการณสอแสดงใหบริษัทเห็นวาลูกคาจะไมสามารถชำระ
ราคาสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีไดทำการซ้ือขายลวงหนาได เชน ซอน
เรน จำหนาย จาย โอนทรัพยสินของตนท้ังหมดหรือบางสวน ทำขอ
ตกลงชำระหน�้หรือประนอมหน�้กับเจาหน�้ เปนตน

(3) เม่ือศาลหรือหนวยงานราชการมีคำพิพากษาหรือคำสั�งใหลูกคาชำระ
หน�้ หรือใหยึดหรืออายัดทรัพยของลูกคาไมวาทั้งหมดหรือบางสวน

(4) เมื่อลูกคาผิดนัดไมชำระเงินจำนวนใดๆ ภายใตสัญญาน�้ตามจำนวน
ที่ตองชำระ หรือตามจำนวนขั้นต่ำที่ตองชำระเมื่อถึงกำหนดชำระ

(5) เม่ือลูกคาไมปฏิบัติตามขอตกลง ขอกำหนด หรือหนาท่ีใดๆ ของตน
(นอกเหน�อจากขอ (4) ขางตน) ท่ีระบุไวภายใตสัญญา หรือไมปฏิบัติ
ตามขอตกลง หรือขอกำหนดใดๆ ซึ�งไดกระทำขึ้นภายใต หรือเกี่ยว
ของกับสัญญาน�้ และในกรณ�ของขอตกลง ขอกำหนด หรือหนาที่ใด
ที่บริษัทเห็นวาสามารถเยียวยา แกไขได ลูกคาไมสามารถเยียวยา
แกไขไดภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่เกิดกรณ�การไม
ปฏิบัติตามขอตกลง ขอกำหนด หรือหนาที่ดังกลาว

(6) เมื่อคำยืนยัน คำรับรอง หรือขอความใดๆ ซึ�งลูกคาไดกระทำ หรือ
ไดใหไว (หรือถือวาไดกระทำ หรือไดใหไว) ภายใตสัญญา หรือท่ีระบุ
ไวในหนังสือ หรือเอกสารอ่ืนใดซึ�งลูกคาไดทำข้ึน หรือสงมอบภายใต
หรือเกี่ยวของกับสัญญาน�้ มีความไมถูกตอง หรือไมเปนความจริง

(7) ใบอนุญาตที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจใดๆ ของลูกคาถูกยกเลิก
เพิกถอน ระงับ หรือหมดอายุโดยมิไดตออายุใหม และเหตุการณน้ัน
มีผลกระทบในทางลบโดยนัยสำคัญตอความสามารถของลูกคาในการ
ปฏิบัติหนาที่ภายใตสัญญาน�้

(8) เม่ือหน�สิ้นอ่ืนใดๆ ของลูกคาถึงกำหนดชำระกอนวันครบกำหนด หรือ
อาจถึงกำหนดชำระกอนวันครบกำหนด หรือไมมีการชำระเม่ือถึงวัน

    ครบกำหนด หรือในกรณ�ของการค้ำประกัน เม่ือไมมีการชำระหน�เ้ม่ือ
    ถึงกำหนด หรือเมื่อบุคคลที่ลูกคาไปค้ำประกันไวไดมีการกระทำผิด
    สัญญาซึ�งจะทำใหมีการเรียกรองตามสัญญาค้ำประกันเอากับลูกคาได 
    หรือเม่ือลูกคาตกเปนผูผิดนัด หรือปฏิบัติผิดขอสัญญาใดๆ ท่ีเก่ียวของ
    กับหน�้สินดังกลาว เวนแตในกรณ�ของหน�้การคา หรือขอสัญญาใดๆ 
    ที่เกี่ยวกับหน�้การคานั้น
(9) เม่ือเจาพนักงานพิทักษทรัพย เจาพนักงานบังคับคดี หรือเจาพนักงาน

ในลักษณะอื่นใดที่คลายคลึงกัน ไดรับการแตงตั้งเพื่อจัดการกับธุรกิจ
หรือทรัพยสินท้ังหมดหรือสวนใหญของลูกคา หรือเม่ือมีคำสั�งในทาง
บังคับคดีซึ�งบังคับเอากับทรัพยสินท้ังหมดหรือสวนใหญของลูกคา หรือ
เม่ือมีการบังคับเอากับทรัพยสินท้ังหมด หรือสวนใหญของลูกคาไดให
ไวเปนประกันแกบุคคลใดๆ

(10) ในกรณ�ที่ลูกคาถูกฟองลมละลาย หรือมีบุคคลใดยื่นคำรองขอตอศาล
ใหลูกคาลมละลาย และลูกคาไมสามารถแกไขการถูกฟอง หรือยื่น
คำรองขอลมละลายดังกลาวใหเปนที่พอใจแกบริษัทไดภายในระยะ
เวลา 45 (สี่สิบหา) วันนับตั้งแตวันที่มีการฟอง หรือยื่นคำรองขอลม
ละลายนั้น

(11) เม่ือลูกคาเรียกประชุมเจาหน�ข้องตนเปนการทั�วไป เสนอเขาดำเนินการ
หรือประนอมหน�กั้บเจาหน�ข้องตนเปนการทั�วไป หรือดำเนินการโอน
สิทธิใดๆ เพื่อประโยชนของเจาหน�้ของตนเปนการทั�วไป

(12) เม่ือเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ�ง หรือมีเหตุการณหลายเหตุการณ
เกิดข้ึน ท้ังน� ้ไมวาเหตุการณ ดังกลาวจะเก่ียวของกันหรือไม ซึ�งอาจ
จะมีผลกระทบในทางลบโดยนัยสำคัญตอความสามารถของ ลูกคาใน
การปฏิบัติตามหนาที่ใดๆ ภายใตสัญญาน�้

        6.2 การลางฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาและหักทอนบัญชีชำระหน�้ดังกลาว 
นอกจากเพื่อชำระหน�้ตามสัญญาซื้อขายลวงหนาและสัญญาน�้แลว ใหรวมถึงเบี้ยปรับ 
คาธรรมเน�ยม อันเกิดข้ึนจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาตามสัญญาน�ด้วย หาก
เมื่อดำเนินการดังกลาวแลวปรากฏวาลูกคายังเปนหน�้บริษัทอยู ลูกคาตองรับผิดชำระ
หน�้สวนที่ขาดอยูนั้นพรอมเบี้ยปรับจนกวาจะชำระเสร็จสิ้นครบถวน หากภายหลังการ
ลางฐานะสัญญาซ้ือขายลวงหนาและหักทอนบัญชีปรากฏวามีเงินเหลือ บริษัทจะคืนให
กับลูกคาโดยไมมีดอกเบี้ย
        6.3 ในกรณ�ที่ลูกคาผิดนัดชำระหน�้หรือผิดสัญญาในขอที่ไมเปนสาระสำคัญ 
บริษัทอาจผอนผันใหลูกคาแกไขการผิดนัดหรือผิดสัญญานั้นภายในกำหนดระยะเวลา
หรือภายใตเง่ือนไขอยางใดๆ ก็ได แตการผอนผันน้ันเปนไปเพ่ือประโยชนเฉพาะคราว
ท่ีผอนผันใหเทาน้ัน หากลูกคาไมจัดการแกไขใหเสร็จส้ินภายในกำหนดระยะเวลาหรือ
เงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการผอนผันนั้น ใหถือวาลูกคาตกเปนผูผิดนัด บริษัทมีสิทธิที่
จะเลิกสัญญาน�้และเรียกใหลูกคาชำระหน�้ทั้งหมดไดทันที การผอนผันใดๆ ตามขอน�้ 
ไมถือวาเปนการสละสิทธิของบริษัทซึ�งสิทธิเรียกรองใดๆ ท่ีมีตอลูกคา อันเน��องมาจาก
การผิดนัดชำระหน�้
        6.4 โดยไมคำนึงถึงขอกำหนดอื่นใดในสัญญาน�้ หาก

(ก) ลูกคาปกปดหรือบิดเบือนขอเท็จจริงท่ีไดใหไวในสัญญาน�้ไมวาท้ังหมด
    หรือบางสวนตามที่ระบุไวในขอ 1
(ข) ลูกคาละเวนหรือไมปฏิบัติตามสัญญาน�ข้อหนึ�งขอใดท่ีเปนสาระสำคัญ
    ของสัญญาน�้
(ค) กรณ�ท่ีบริษัทเห็นเปนการสมควร หรือเพ่ือปองกันและยับย้ังสภาพการ
    ซื้อขายที่ผิดปกติ พฤติกรรม การซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ไม
    เหมาะสมหรืออาจเปนการฝาฝนกฎหมาย 
(ง) กรณ�ท่ีบริษัทปฏิบัติตามคำสั�งของสำนักหักบัญชี หรือตลาดสัญญาซ้ือ
    ขายลวงหนา หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต
    ลูกคายินยอมใหบริษัทดำเนินการดังตอไปน�้ไดโดยไมตองไดรับความ

ยินยอมจากลูกคาเปนการลวงหนา
(1) ลางฐานะสัญญาซ้ือขายลวงหนา หักทอนบัญชีหรือบังคับชำระหน�จ้าก

บัญชีที่ลูกคาไดเปดไวกับบริษัททั้งหมดหรือบางสวน ไมวาหน�้นั้นจะ
ถึงกำหนดชำระแลวหรือไมก็ตาม หรือ

(2) ลดหรือจำกัดวงเงินซ้ือขายหรือฐานะสัญญาซ้ือขายลวงหนาสูงสุดของ
ลูกคา หรือ

(3) ยกเลิกคำสั�งซื้อและคำสั�งขายทั้งหมดซึ�งลูกคาไดมีคำสั�งไวแลวแต
บริษัทยังมิไดดำเนินการ หรือ

(4) ปดบัญชีของลูกคาท้ังหมดเพ่ือชำระหน�ต้ามขอผูกพันตางๆ ของลูกคา
        6.5 ในกรณ�ที่บริษัทไมสามารถดำเนินการ ไมอาจดำเนินการ หรือไมดำเนิน
การลางฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนา ภายใตสัญญาฉบับน�้ หรือภายใตกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ ลูกคายินยอมใหการลางฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาดังกลาว สามารถกระ
ทำไดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา สำนักหักบัญชี หรือบุคคล
ที่บริษัทมอบหมาย
เพื่อประโยชนในการลางฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุดของลูกคาตามขอ 6 น�้ ลูกคา 
หมายถึง ลูกคาและผูรับประโยชนจากการซื้อขายสัญญาของลูกคา

V02370803 ลงชือ่______________________________
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        6.6 ในการลางสถานะตามสัญญาน�้ แมวาบริษัทไดลางสถานะไปในราคาต่ำ
กวาหรือสูงกวามูลคาตลาดในขณะนั้นก็ดี หรือมูลคาตลาดของสัญญาซื้อขายลวงหนา
ดังกลาวปรับสูงข้ึนหรือลดต่ำลงภายหลังจากการดำเนินการลางสถานะก็ดี ลูกคาตกลง
ยินยอมที่จะไมเรียกรองใหชดเชยคาขาดกำไรจากการลางสถานะดังกลาวหรือคาเสีย
หายใดๆจากบริษัท
7. การรับหรือสงมอบสินคา

การรับหรือสงมอบสินคาตามสัญญาซ้ือขายลวงหนาใหเปนไปตามกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของ
8. ความรับผิดและการเยียวยา

8.1 ลูกคาตกลงรับผิดในบรรดาความเสียหายและคาใชจายใดๆ ที่บริษัทอาจ
ไดรับอันเน��องมาจากหรือท่ีเก่ียวกับสัญญาน� ้หรือเก่ียวกับการกระทำหรืองดเวนกระทำ
การของลูกคา หรือตัวแทนของลูกคา รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและคาใชจาย
ใดๆ ท่ีบริษัทอาจไดรับอันเน��องมาจากการเรียกรอง หรือฟองรองโดยบุคคลอ่ืนใหบริษัท
ตองรับผิดเกี่ยวกับสัญญาน�้ซึ�งมิไดเกิดขึ้นจากการกระทำ หรืองดเวนกระทำการ โดย
จงใจหรือประมาทเลินเลอของบริษัท หรือพนักงานหรือลูกจางของบริษัทแตประการใด
        8.2 ในกรณ�ที่มีเหตุสุดวิสัย เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุขัดของเกิดขึ้นกับระบบคอม
พิวเตอรของบริษัท ลูกคายินยอมที่จะใหบริษัทดำเนินการสงคำสั�งซื้อหรือคำสั�งขาย
ของลูกคาผานบริษัทคูขาย เพ่ือดำเนินการจับคูคำสั�งซ้ือหรือคำสั�งขายดังกลาวในตลาด
สัญญาซื้อขายลวงหนาตอไป
        8.3 ลูกคาตกลงวาบริษัทไมตองรับผิดชอบตอความสูญเสีย และ/หรือความ
เสียหายที่ลูกคาไดรับ หากความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายดังกลาว มีเหตุจาก
อัคคีภัย พายุ การนัดหยุดงาน การกอการจลาจล การประทวง สงคราม การเขา 
ควบคุมโดยอำนาจรัฐ และขอผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือขายการสื่อสาร หรือความ
ลาชาอันเกิดจากเครือขายการส่ือสารของบุคคลภายนอกหรือเครือขายการส่ือสารของ
บริษัท อุปกรณเครื่องใชขัดของ กระแสไฟฟาขัดของ หรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลตอการ
ดำเนินการของบริษัท แตทั้งน�้เหตุแหงความเสียหายดังกลาวตองไมไดเกิดขึ้นจาก
ความจงใจหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของบริษัท หรือพนักงานหรือลูกจาง
ของบริษัท
9. ความเสี่ยง

9.1 ลูกคาไดศึกษาเอกสารเปดเผยขอมูลความเส่ียงเก่ียวกับการซ้ือขายสัญญา
ซื้อขายลวงหนา ปรากฏตามเอกสารแนบทาย 1 และเขาใจเปนอยางดีในเรื่องการซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายลวงหนา กลไก และวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 
การวางหลักประกัน ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ รวมท้ังสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของ
คูสัญญาน�้แลว และไดรับแจงวาการลงนามในเอกสารเปดเผยดังกลาวเปนการรับรอง
และรับทราบวาไดอานและเขาใจเน�้อหาของเอกสารเปดเผยดังกลาวเปนอยางดีแลว
        9.2 ลูกคาไดรับแจงจากบริษัทวา การซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเปน
ธุรกรรมท่ีมีความเส่ียงสูง เน��องจากความผันผวนข้ึนลงของราคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา
และสินคาหรือตัวแปร อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และการ
เปล่ียนแปลงเร่ืองภาษีอากร รวมท้ังการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาเปนการซ้ือขาย
ท่ีใชหลักประกันเริ�มตนจำนวนนอยเม่ือเทียบกับมูลคาของคำสั�งซ้ือขาย การเคล่ือนไหว
ของราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาเพียงเล็กนอย จะมีผลกระทบตอหลักประกันที่ลูกคา
วางไว หรือจะตองฝากเพิ�มเติมในสัดสวนที่สูงกวาการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อ
ขายลวงหนานั้น ซึ�งอาจเปนไปไดทั้งผลดีและผลเสียตอลูกคา การซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาจึงอาจทำใหลูกคาสูญเสียหลักประกันเริ�มตนและหลักประกันท่ีฝากไวเพิ�ม
เติมท้ังหมดได ในกรณ�ท่ีราคาสัญญาซ้ือขายลวงหนาเคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีเปนผล
เสียตอสถานะของลูกคาหรือมีการเพิ�มระดับหลักประกัน ลูกคาอาจถูกเรียกใหวางหลัก
ประกันเพิ�มเพ่ือรักษาฐานะของสัญญาซ้ือขายลวงหนา ในกรณ�ท่ีลูกคาไมนำหลักประกัน
มาวางเพิ�มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว ลูกคาอาจถูกลางฐานะสัญญาซื้อขายลวง
หนาที่ราคาขาดทุนและตองรับผิดชอบผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้น
10. กฎหมายที่ใชบังคับและขอพิพาท

10.1 สัญญาน�้อยูภายใตบังคับของกฎหมายไทย
10.2 ในกรณ�มีขอพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเน��องกับการซื้อขายสัญญาซื้อ

ขายลวงหนาตามสัญญาฉบับน�้ระหวางบริษัทกับลูกคา ลูกคาสามารถยื่นคำรองตอ
สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอใหมีการชี้ขาดขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการแลวแตกรณ� 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎระเบียบที่เกี่ยวของประกาศกำหนด

วันที่ 

        บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ�งเปน
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาใหแกลูกคาบัญชีเลขที่ 

ขอรับรองวา พนักงานซึ�งเปนผูปฏิบัติงานใหแก
บริษัทไดอธิบายใหลูกคาทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาฟวเจอรและ/หรือสัญญาซ้ือขายลวงหนาออปชั�นกอนดำเนินการเปดบัญชีหรือ
กอนเริ�มทำการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาฟวเจอรและ/หรือสัญญาซ้ือขายลวงหนา
ออปชั�นใหแกลูกคา ในเรื่องดังตอไปน�้
1. สัญญาซื้อขายลวงหนาฟวเจอร

1.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาฟวเจอร
สัญญาซื้อขายลวงหนาฟวเจอร เปนสัญญาที่ผูซื้อและผูขายสัญญาตางมี

ภาระผูกพันท่ีตองปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญา ดังน้ันในกรณ�ท่ีคูสัญญามิไดลางฐานะ
สัญญาซ้ือขายลวงหนากอนสัญญาครบกำหนด ผูขายสัญญามีหนาท่ีตองสงมอบสินคา
ใหแกผูซ้ือในขณะท่ีผูซ้ือมีหนาท่ีตองชำระราคาสินคาใหแกผูขาย (Physical Delivery) 
หรือคูสัญญาฝายใดฝายหนึ�งจะไดรับชำระเงินหรือตองชำระเงินใหแกคูสัญญาอีกฝาย
หนึ�งเทากับจำนวนเงินท่ีคำนวณไดจากสวนตางระหวางราคาใชสิทธิกับราคา หรือมูลคา
ของสินคาหรือตัวแปรท่ีเปนอยู ณ เวลาใดเวลาหนึ�งหรือชวงเวลาใดเวลาหนึ�งในอนาคต
ตามที่กำหนดไวในสัญญา (Cash Settlement)
        1.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
ฟวเจอร

ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาฟวเจอร ทั้งผูซื้อ (Long Position) 
และผูขาย (Short Position) มีหนาที่ตองวางทรัพยสินไวกับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาเพื่อเปนประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคา โดย
จำนวนทรัพยสินที่ตองวางเปนหลักประกันเริ�มตน (Initial Margin) มีมูลคานอยเมื่อ
เปรียบเทียบกับมูลคาของสัญญาซื้อขายลวงหนา ดังนั้น แมกรณ�ที่ราคาตลาดของ
สัญญาซ้ือขายลวงหนามีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอย ลูกคาก็มีโอกาสไดรับผลกำไร
จากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาเปนจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว เชนเดียว
กับโอกาสที่จะไดรับผลขาดทุนเปนจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ�งอาจเกินกวา
มูลคาหลักประกันเริ�มตนท่ีวางไวกับตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาได และอาจ
ทำใหเกิดผลขาดทุนเกินกวามูลคาหลักประกันท่ีวางไวกับตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนา หรืออาจตองถูกบังคับใหลางฐานะสัญญาในกรณ�ท่ีไมสามารถนำหลักประกัน
มาวางเพิ�มภายในระยะเวลาที่กำหนดได
2. สัญญาซื้อขายลวงหนาออปชั�น

2.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาออปชั�น
สัญญาซื้อขายลวงหนาออปชั�น เปนสัญญาที่ผูขายใหสิทธิกับผูซื้อในการ

ท่ีจะซ้ือหรือขายสินคาอางอิงตามราคาท่ีกำหนด ภายในระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีกำหนด
ไวในสัญญาหรือ ไดรับสิทธิในการที่จะไดรับชำระเงินจากผูขายตามเงื่อนไขที่กำหนด
ในสัญญา โดยผูซื้อตองจายคาพรีเมี่ยมใหกับผูขายเพื่อแลกกับสิทธิในการซื้อหรือ
ขายนั้น

สัญญาซื้อขายลวงหนาออปชั�นที่ใหสิทธิแกผูซื้อในการซื้อสินคาหรือ ตัว
แปรอางอิงตามราคาที่กำหนดเรียกวาสัญญาซื้อขายลวงหนาคอลออปชั�น (Call 
Options) สวนสัญญาซื้อขายลวงหนาออปชั�นที่ใหสิทธิแกผูซื้อในการขายสินคาหรือ
ตัวแปรอางอิงตามราคาที่กำหนดเรียกวาสัญญาซื้อขายลวงหนาพุทออปชั�น (Put 
Options) การใชสิทธิดังกลาวตองเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา

ท้ังน� ้ในการชำระราคาและสงมอบเม่ือผูซ้ือสัญญาซ้ือขายลวงหนาใชสิทธิ
ตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Exercise) อาจตกลงใหมีการสงมอบสินคา
อางอิง (physical delivery) หรืออาจกำหนดใหชำระเงิน (Cash Settlement) ใหแก
ผูซื้อสัญญาซื้อขายลวงหนาเทากับจำนวนเงินที่คำนวณไดจากสวนตางระหวางราคา
ใชสิทธิ กับราคาหรือมูลคาของสินคาหรือตัวแปรที่เปนอยู ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง หรือ 
ชวงเวลาใดเวลาหนึ�งในอนาคตตามที่กำหนดไวในสัญญา (cash settlement)
       2.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
ออปชั�น

ผูซื้อสัญญาซื้อขายลวงหนาออปชั�นสามารถเลือกที่จะลางฐานะ (Offset) 
หรือใชสิทธิ (Exercise) หรือปลอยใหสัญญาหมดอายุลง ในกรณ�ผูซื้อสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาเลือกที่จะใชสิทธิ ผูซื้อสัญญาซื้อขายลวงหนาจะไดรับชำระเงินเทากับจำนวน
เงินท่ีคำนวณไดจากสวนตางระหวางราคาใชสิทธิกับราคา หรือมูลคาของสินคาหรือตัว
แปรที่เปนอยู ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง หรือชวงเวลาใดเวลาหนึ�งในอนาคตตามที่กำหนด
ไวในสัญญา (Cash Settlement) หรือผูซื้อสัญญาซื้อขายลวงหนาตองทำการรับหรือ
สงมอบสินคาอางอิงตามที่กำหนดไวในสัญญา (Physical Delivery) โดยตองจายหรือ
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รับเงินสำหรับสินคาอางอิงที่ทำการรับ และสงมอบสินคาอางอิงดังกลาวตามราคาใช
สิทธิที่กำหนดไวในสัญญา และกรณ�ที่สัญญาซื้อขายลวงหนาออปชั�นหมดอายุลงโดย
ไมมีมูลคา ผูซื้อจะมีผลขาดทุนเทากับคาพรีเมี่ยม

ผูขายสัญญาซื้อขายลวงหนาออปชั�นไดรับคาพรีเมี่ยมจากผูซื้อสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาและมีภาระผูกพันท่ีจะตองทำตามสัญญาหากผูซ้ือเลือกท่ีจะใชสิทธิ ผูขาย
สัญญาซ้ือขายลวงหนามีหนาท่ีตองวางเงินหลักประกัน (Margin) โดยหากผูขายสัญญา
ซื้อขายลวงหนายังไมไดทำการลางฐานะ (Offset) เมื่อผูซื้อสัญญาซื้อขายลวงหนาใช
สิทธิ (Exercise) ผูขายสัญญาซื้อขายลวงหนาจะตองชำระเงินเทากับจำนวนเงินที่
คำนวณไดจากสวนตางระหวางราคาใชสิทธิ กับราคาหรือมูลคาของสินคาหรือตัวแปร
ที่เปนอยู ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง หรือชวงเวลาใดเวลาหนึ�งในอนาคตตามที่กำหนดไวใน
สัญญา (Cash Settlement) หรือผูขายสัญญาซื้อขายลวงหนาตองทำการรับหรือสง
มอบสินคาอางอิงตามที่กำหนดไวในสัญญา (Physical Delivery) โดยตองจายหรือ
รับเงินสำหรับสินคาอางอิงที่ทำการรับและสงมอบสินคาอางอิงดังกลาวตามราคาใช
สิทธิที่กำหนดไวในสัญญา และกรณ�ที่สัญญาซื้อขายลวงหนาออปชั�นหมดอายุลงโดย
ไมมีมูลคา ผูขายสัญญาซื้อขายลวงหนาจะไดกำไรเทากับคาพรีเมี่ยม

ดวยเหตุท่ีผูซ้ือสัญญาซ้ือขายลวงหนาออปชั�นมีผลขาดทุนจำกัดสูงสุดเทา
กับคาพรีเมี่ยมนั้น ผูซื้อสัญญาซื้อขายลวงหนาออปชั�นจึงไมตองวางหลักประกันใดๆ 
คงจายชำระคาพรีเมี่ยมเทานั้น ในทางตรงขาม ผูขายสัญญาซื้อขายลวงหนาออปชั�น
นั้นอาจมีผลขาดทุนไมจำกัดในลักษณะเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
ฟวเจอร ดังน้ัน ผูขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาออปชั�นจึงตองวางทรัพยสินไวกับตัวแทน
ซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อเปนประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายลวงหนา 
และเชนเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาฟวเจอร ผูขายสัญญาซื้อขายลวง
หนาออปชั�นก็มีโอกาสไดรับผลขาดทุนเปนจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ�งอาจ
เกินกวามูลคาหลักประกันเริ�มตนที่วางไวกับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาได 
กรณ�ที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายลวงหนาเปลี่ยนแปลงไป
3. ความเสี่ยงรวมและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ลวงหนาฟวเจอรและสัญญาซื้อขายลวงหนาออปชั�น
3.1 การทำความเขาใจกับรายละเอียดและเง่ือนไขของสัญญาซ้ือขายลวงหนา

เน��องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนามีความเสี่ยงสูง ดังนั้น กอนตัดสินใจซื้อ
ขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา ลูกคาควรศึกษาและทำความเขาใจรายละเอียดและเง่ือนไข
ของสัญญาซื้อขายลวงหนา (Contract specification) แตละประเภทอยางละเอียด
รอบคอบ เชน ประเภทของสินคาอางอิง หรือตัวแปรอางอิง (Underlying Assets/ 
Variables) ขนาดของสัญญา (Contract Size/ Unit/ Multiplier) วันสุดทายของการ
ซ้ือขาย (Last Trading Day) วันครบกำหนดสัญญา (Settlement Day) วิธีการสงมอบ 
หรือชำระราคา (Settlement Method) ราคาสำหรับการสงมอบหรือใชอางอิงเพื่อ
คำนวณสวนตางของราคา (Settlement Price) วิธีการวางหลักประกัน เปนตน โดย
ลูกคาควรพิจารณาวาการลงทุนดังกลาวเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการลงทุนและ
ฐานะการเงินของลูกคาหรือไม เพียงใดดวย

ในกรณ�ของการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาออปชั�น ลูกคาควรทำความ
เขาใจกับเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวย เชน ประเภทของสัญญา อาทิ พุทออปชั�น 
(Put Options) หรือ คอลออปชั�น (Call Options) และเงื่อนไขในการใชสิทธิ ประเภท
ของสินคาหรือตัวแปรอางอิง (Underlying Assets / Variables) เปนตน วาเหมาะสม
กับความตองการและความเส่ียงท่ีพิจารณาไวหรือไม นอกจากน� ้ลูกคาควรคำนึงถึงผล
ตอบแทนจากการถือครองสถานะ คาพรีเมี่ยม (Premium) คาธรรมเน�ยมการซื้อขาย 
และผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
        3.2 คาธรรมเน�ยมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา

กอนท่ีจะเริ�มทำการซ้ือขาย  ลูกคาควรสอบถามตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือ
ขายลวงหนาใหเขาใจถึงรายละเอียด อัตราและประเภทของคาธรรมเน�ยมตางๆ ท่ีเก่ียว
ของกับการซ้ือขาย การชำระราคา และการใชสิทธิ ท่ีลูกคาตองชำระ เชน คานายหนา 
คาธรรมเน�ยมการใชสิทธิ เปนตน เน��องจากคาธรรมเน�ยมเหลาน� ้จะเปนตนทุนในการ
ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา อันมีผลกระทบตอกำไรขาดทุนและการตัดสินใจซ้ือขาย
สัญญาซื้อขายลวงหนาของของลูกคา ทั้งน�้ คานายหนาอาจแตกตางกันตามประเภท 
ปริมาณการซ้ือขายของลูกคาได โดยบริษัทตลาดสัญญาซ้ือขายลวงหนา (ประเทศไทย) 
จำกัด (มหาชน) และสำนักงาน กลต. ไมมีขอกำหนดในเรื่องอัตราคานายหนาแต
อยางใด
        3.3 ความเส่ียงในการถูกลางฐานะสัญญาซ้ือขายลวงหนาและความรับผิดชอบ

ตอผลขาดทุนที่เกิดขึ้น
เม่ือลูกคามีฐานะสัญญาซ้ือขายลวงหนาบางประเภทซึ�งมีภาระผูกพันท่ีตอง

ดำเนินการตามสัญญาแลว อันไดแก การมีฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายลวงหนาฟวเจอร 
(long futures) การมีฐานะขายในสัญญาซ้ือขายลวงหนาฟวเจอร (short futures) และ
การมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายลวงหนาออปชั�น (short options) ตัวแทนซื้อขาย
สัญญาซื้อขายลวงหนาจะทำการปรับมูลคาตามราคาตลาด (mark to market) ของ
สัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาที่มีฐานะดังกลาวอยางนอยทุกสิ้นวันทำการ เพื่อให
สะทอนผลกำไรหรือขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาในแตละวัน 
หากลูกคาขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนา จนมีผลทำใหมูลคาหลัก
ประกันของลูกคาลดลง ต่ำกวาหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) 

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาจะเรียกใหลูกคาวางหลักประกันเพิ�มในจำนวน
ที่เปนผลใหมูลคาหลักประกันของลูกคาไมต่ำกวามูลคาหลักประกันเริ�มตน โดยลูกคา
ตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนด หากลูกคาไมสามารถวางหลักประกัน
เพิ�มภายในเวลาดังกลาว ตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาจะดำเนินการลางฐานะ
สัญญาซ้ือขายลวงหนาของลูกคา ซึ�งลูกคายังคงตองรับผิดชอบตอผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึน
จากการลางฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนานั้น

นอกจากน�้ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาอาจกำหนดมาตรการ
เร่ืองจุดบังคับขาย (force close) เพิ�มเติมตามเง่ือนไขท่ีไดตกลงกันไวในสัญญาแตงต้ัง
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาหรือระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา โดยที่หากมูลคาหลักประกันของลูกคาลดลงจนถึงจุดบังคับขาย (Force 
Close) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาจะเรียกใหลูกคาวางหลักประกันเพิ�มใน
ระหวางเวลาทำการซ้ือขาย ซึ�งหากลูกคาไมนำหลักประกันมาวางเพิ�มภายในระยะเวลา
ที่ไดตกลงกันไวตามเงื่อนไข หรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกลาว ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายลวงหนามีสิทธิท่ีจะดำเนินการลางฐานะสัญญาซ้ือขายลวงหนาของลูกคา ซึ�งลูกคา
ยังคงตองรับผิดชอบตอผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการลางฐานะสัญญาซ้ือขายลวงหนาน้ัน
เชนกัน 

ความเสี่ยงในทำนองเดียวกันกับที่กลาวมาขางตนอาจเกิดขึ้นไดในกรณ�ที่
ลูกคามีฐานะสัญญาซ้ือขายลวงหนาไมวาโดยตนเองหรือผานบุคคลอ่ืนเกินกวาจำนวน
ท่ีศูนยซ้ือขายสัญญาฯกำหนด และลูกคาไมดำเนินการลางฐานะสัญญาซ้ือขายลวงหนา
ตามที่ไดรับแจงจากตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
        3.4 ความเสี่ยงจากการไมสามารถลางฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนา

ในกรณ�ที่ลูกคาอาจไมสามารถลางฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาไดกอน
สัญญาครบกำหนดไมวาดวยเหตุเน��องจากสภาพตลาดไมเอื้ออำนวย เชน ตลาดขาด
สภาพคลอง หรือ ศูนยซื้อขายสัญญาฯ สั�งงดการซื้อขาย หรือดวยเหตุอื่นใด ลูกคา
อาจไดรับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาคงคางอยูจนสัญญาครบ
กำหนดได
        3.5 ความเส่ียงจากการไมสามารถดำเนินการตามคำสั�งซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาของลูกคาเพื่อจำกัดผลขาดทุน

ตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาอาจไมสามารถดำเนินการตามคำสั�ง
ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาประเภทหนึ�งประเภทใดของลูกคาซึ�งมีวัตถุประสงคเพ่ือ
จำกัดผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา เชน คำสั�งซ้ือขาย
ประเภท stop loss หรือ stop limit เปนตน หากสภาพตลาดไมเอื้ออำนวยใหเกิดการ
จับคูคำสั�งซื้อขายดังกลาว
        3.6 ความเส่ียงจากการถูกจำกัดฐานะสัญญาหรือถูกหามสรางฐานะสัญญาเพิ�ม

ศูนยซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. อาจ
สั�งการใหตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา จำกัดฐานะสัญญาหรือสั�งหามสราง
ฐานะสัญญาเพิ�มใหแกลูกคา ปดบัญชีซื้อขาย รวมทั้งอาจสั�งใหลางฐานะสัญญาได 
หากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคามีหรือนาจะมีผลกระทบตอความเปน
ระเบียบเรียบรอยในการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาในศูนยซ้ือขายสัญญาฯ หรือทำ
ใหหรือนาจะทำใหราคาสัญญาซ้ือขายลวงหนาในศูนยซ้ือขายสัญญาฯ ไมตรงตอสภาพ
ปกติของตลาด หรือลูกคามีพฤติกรรมการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีไมเหมาะสม
หรืออาจฝาฝนกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือลูกคาไมดำเนินการแจง 
จัดหาขอมูล หรือจัดทำคำช้ีแจงหรือใหขอมูลอันเปนเท็จ หรืออาจกอใหเกิดความสำคัญ
ผิดในสาระสำคัญ แกตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา ศูนยซ้ือขายสัญญาฯ สำนัก
หักบัญชีสัญญาฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณ�ศูนยซื้อขายสัญญาฯ สำนักหักบัญชี
สัญญาฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. รองขอ

นอกจากน�้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั�งใหศูนยซื้อขายสัญญาฯ หรือสำนักหักบัญชี
สัญญาฯ งดการซื้อขาย จำกัดฐานะ หรือลางฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคา 
ในกรณ�ท่ีมีเหตุจำเปนเพ่ือประโยชนในการรักษาความมั�นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือดำรงไวซึ�งเสถียรภาพของระบบการซ้ือขายและการชำระหน�้ในตลาด
ซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ลูกคาไดรับการอธิบายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
ตามที่ระบุไวขางตนจากบริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) ซึ�งเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาแลว
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สวนที่ 1 : ขอกำหนดและเงื่อนไข
        ลูกคาประสงคที่จะแตงตั้งใหบริษัทเปนตัวแทนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยใน
ตางประเทศ (ทั้งน�้คำวา “หลักทรัพย” ในทุกสวนของบันทึกขอตกลงแนบทายสัญญา
แตงตั้งตัวแทนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยน�้ใหหมายความรวมถึง หลักทรัพยทุก
ประเภท สัญญาซื้อขายลวงหนาและตราสารทางการเงินอื่นใดที่หนวยงานราชการ
ไทยที่เกี่ยวของอนุญาตใหมีการซื้อ ขาย และ/หรือลงทุนได) 

โดยลูกคาและบริษัทรับทราบและตกลงปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื่อนไข ดังตอไปน�้
1. ลูกคาตกลงแตงตั้งและมอบอำนาจใหบริษัททำการเปนตัวแทน และ/หรือ

นายหนาของลูกคาในการซ้ือขายหลักทรัพยในตางประเทศ ตลอดจนมีอำนาจ
กรอกขอมูลลูกคาในคำขอ/เอกสาร ลงนาม/ยืนยัน/รับมอบเอกสาร และใหมี
อำนาจกระทำการ หรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการดังกลาวจนกวาจะ
แลวเสร็จ ซึ�งรวมถึงแตไมจำกัดเพียง เอกสารท่ีสงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

2. ลูกคาตกลงวางเงินมัดจำในบัญชีธนาคารของบริษัทกอนที่จะทำคำสั�งซื้อขาย
หลักทรัพย ท้ังน� ้ดอกเบ้ียสำหรับบัญชีเงินสด (Cash Balance) ของลูกคาน้ัน
ลูกคาตกลงใหบริษัทมีดุลพินิจแตเพียงผูเดียวในการอนุมัติดอกเบี้ยดังกลาว

3. ลูกคาไมไดรับอนุญาตใหทำการโอนเงินหรือหลักทรัพยที่รักษาหรือเก็บไวใน
บัญชีหลักทรัพยของลูกคาที่ไดเปดไวกับบริษัทเพื่อวัตถุประสงคในการลงทุน
ในหลักทรัพยตางประเทศ (“บัญชีหลักทรัพยของลูกคา”) ไปยังบัญชีหลักทรัพย
อื่นของลูกคาที่ไดเปดไวในตางประเทศ

4. ลูกคาไมสามารถโอนหลักทรัพยตางประเทศที่ไดซื้อผานบริษัท และ/หรือ
รักษาหรือเก็บไวในบัญชีหลักทรัพยของลูกคาไปยังบัญชีหลักทรัพยอื่นของ
ลูกคา เวนแตการโอนหลักทรัพยตางประเทศในบัญชีหลักทรัพยของลูกคาไป
ยังบัญชีหลักทรัพยประเภทกองทุนสวนบุคคล (Private Fund) ของลูกคาท่ีได
เปดไวและบริหารจัดการโดยบริษัทหรือโดยบริษัทหลักทรัพยอ่ืนในประเทศไทย
เทานั้น

5. ลูกคารับทราบวาการนำเงินออกไปลงทุนในตางประเทศของลูกคาตองไดรับ
อนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) และไดรับอนุมัติการจัดสรร
วงเงินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) กอนการลงทุน รวมถึงเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและ/หรือจากหนวยงานอื่นที่เกี่ยว
ของ (หากมี) เปนครั้งคราว

6. ลูกคารับทราบและตกลงวาในการโอนเงินไปตางประเทศเพ่ือเตรียมการลงทุน
หรือทำธุรกรรมหรือการรับเงินลงทุนโอนกลับจากตางประเทศ จะตองดำเนิน
การผานบัญชีของบริษัทเพื่อลูกคาที่เปดไวกับธนาคารตัวแทนรับอนุญาตใน
ประเทศไทยเพ่ือวัตถุประสงคในการรองรับธุรกรรมการซ้ือขายหลักทรัพยของ
ลูกคาในตางประเทศกอนที่จะโอนไปยังบัญชีลูกคา โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน
ของธนาคารตัวแทนรับอนุญาตดังกลาวท่ีประกาศในวันท่ีมีการนำเงินออกหรือ
ฝากเขาบัญชีของบริษัทเพ่ือลูกคาน้ันแลวแตกรณ� ลูกคาตกลงและรับทราบวา
ลูกคาจะไมเรียกรองใหมีการโอนคาขายหลักทรัพยในตางประเทศเขาบัญชี
ลูกคาโดยตรงอันเปนการฝาฝนกฎระเบียบดังกลาว ในการน�้ ลูกคาตกลงยิน
ยอมที่จะจายคาโอนหรือคาใชจายอื่นใดอันเกี่ยวกับการการโอนเงินไปตาง
ประเทศดังกลาว

7. ลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทแตงตั้งบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพยในตาง
ประเทศ (Sub Broker) เพื่อการซื้อขายหลักทรัพยในตางประเทศเพื่อบัญชี
ลูกคา และ/หรือ ผูดูแลผลประโยชนในตางประเทศ (Global Custodian) เพ่ือ
ดูแลการลงทุนในตางประเทศซึ�งบริษัทอาจเปล่ียนแปลงบริษัทนายหนาซ้ือขาย
หลักทรัพยและ/หรือผูดูแล ผลประโยชนในตางประเทศตามท่ีบริษัทเห็นสมควร
โดยไมตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา ในการน� ้ลูกคาตกลงชดใชคาธรรมเน�ยม
คานายหนา หรือคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีบริษัทไดจายไปในการดูแลการลงทุนดังกลาว
ในตางประเทศของลูกคา ท้ังน� ้ลูกคาตกลงใหบริษัทสามารถเปดเผยขอมูลใดๆ
เก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศใหกับบริษัทนายหนาซ้ือขายหลัก
ทรัพยในตางประเทศนั้นไดเพื่อประโยชนของลูกคา

8. ลูกคาขอยืนยันวาเงินที่ใชในการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศน�้เปนเงินทุน
ของลูกคา และมิไดเปนเงินที่ไดทำการกูยืมมาจากธนาคารพาณิชย สถาบัน
การเงิน หรือแหลงเงินอ่ืนแตอยางใด และไมไดเปนเงินท่ีไดมาจากการกระทำ
อันไมชอบดวยกฎหมายที่มีความเสี่ยงที่จะถูกยึด/อายัดภายใตกฎหมายเกี่ยว
กับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปองกันและปราบปราม
การแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูงที่เกี่ยวของ

9. ในกรณ�ท่ีกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของของประเทศท่ีซ้ือขายหลักทรัพย
อนุญาตใหทำได และไมขัดหรือแยงตอกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ของประเทศไทย ลูกคาตกลงยินยอมใหนำหลักทรัพยตางประเทศท่ีไดซ้ือผาน
บริษัทและ/หรือรักษาหรือเก็บไวในบัญชีหลักทรัพยของลูกคาไปทำการใหยืม

        รวมทั้งนำหลักทรัพยดังกลาวไปเปนหลักประกันเพื่อประโยชนแกลูกคา
10. ลูกคาตกลงและยอมรับวาการอนุมัติการซ้ือขายหลักทรัพยในตางประเทศโดย

ผานบริษัท ขึ้นอยูกับการอนุมัติของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของบริษัท ในกรณ�ท่ีบริษัทเห็นสมควร บริษัทมีสิทธิท่ีจะใหบริการ
ซื้อขายหลักทรัพยในตางประเทศในคราวใดๆ หรือไมก็ได 

11. ลูกคารับทราบและตกลงปฎิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ
และขอบังคับใดๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยในตางประเทศ รวม
ทั้งการฝาก ถอน ปจจัยการชำระคาหลักทรัพยที่ลงทุนทั้งที่ใชบังคับอยูใน
ปจจุบัน และที่จะมีการเปลี่ยนแปลง หรือที่จะมีขึ้นในอนาคตโดยเครงครัด

12. ลูกคาใหความยินยอมในการท่ีบริษัทจะเปดเผยขอมูลของลูกคา รวมท้ังขอมูล
สวนบุคคลใหกับคูสัญญา/ตัวแทน บุคคลหรือหนวยงานในตางประเทศเพื่อให
ธุรกรรมการแตงต้ั งตัวแทนนายหนา และการซ้ือขายหลักทรัพยในตางประเทศ
ครบถวนสมบูรณ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั�งที่เกี่ยวของ

13. ลูกคารับทราบวากรณ�ท่ีลูกคามีการทำสัญญาปองกันความเส่ียงจากอัตราแลก
เปล่ียนกับธนาคารพาณิชยใดๆ ดวยตนเอง (Currency Hedge) ท้ังกอนและ/
หรือภายหลัง การทำบันทึกฉบับน�้ลูกคาจะตองแจงใหบริษัททราบทุกครั้ง

14. ลูกคาทราบและเขาใจเปนอยางดีแลววา บริษัทไมมีหนาท่ีในการใหคำแนะนำ
ในการลงทุนในตางประเทศแกลูกคา หรือเปนผูตัดสินใจแทนลูกคาในการลง
ทุนในตางประเทศแกลูกคา หรือในการแตงตั้งนายหนาซื้อขายหลักทรัพยใน
ตางประเทศ (Sub Broker) และ/หรือผูดูแลผลประโยชนในตางประเทศ
(Global Custodian) ลูกคาเปนผูคนควา ศึกษา ตรวจสอบ และพิจารณาขอมูล
ที่เกี่ยวของในการลงทุนทั้งหลายดวยตนเอง รวมทั้งขอมูลที่เกี่ยวกับสถานะ
ประสบการณ ลักษณะธุรกิจ ผลประกอบการที่ผานมาของบริษัทที่ออกหลัก
ทรัพย ตลอดจนปจจัยความเส่ียงตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการลงทุน รวมถึงขอมูล
ของ คุณสมบัติ ประสบการณ นายหนาซื้อขาย หลักทรัพยในตางประเทศ
(Sub Broker) และ/หรือผูดูแลผลประโยชนในตางประเทศ (Global Custodian)
และยอมรับในผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นดวยตนเอง

15. ลูกคารับทราบวาลูกคามีหนาที่ในการตรวจสอบรายละเอียดความถูกตองของ
ขอมูลในเอกสารที่บริษัทจัดสงใหทุกครั้งหากลูกคามิไดโตแยงหรือคดคาน
ความถูกตองของขอมูลใดๆ ในเอกสารภายใน 3 วันทำการ นับจากวันท่ีลูกคา
ไดรับเอกสารดังกลาว ใหถือวาลูกคาไดตกลงผูกพันตนตามรายละเอียดท่ีปรากฎ
ในเอกสารนั้นและบริษัทไดกระทำการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณแลว

16. เวนแตระบุไวเปนอยางอ่ืน ลูกคาตกลงใหบริษัทจัดสงใบยืนยันการซ้ือขายหลัก
ทรัพย ใบชำระราคาหลักทรัพย ใบแจงสรุปยอดรายเดือน ใบแจงยอดเงินฝาก
คงเหลือ หรือ เอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการซ้ือขายหลักทรัพยตางประเทศ
ไดทางไปรษณ�ยอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ตามที่ลูกคาไดแจงไวกับทางบริษัท
หากลูกคามีความประสงคจะเปล่ียนแปลงท่ีอยูไปรษณ�ยอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
ลูกคาจะตองแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร

17. ลูกคารับทราบและตกลงวา ผลผูกพันและการบังคับใชทางกฎหมายของบันทึก
ฉบับน�แ้ละ/หรือการสงขอมูลหรือเอกสารใดๆ ทางอิเล็กทรอนิกส ใหอยูภายใต
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 รวมถึงฉบับแกไข
และขอกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกับธุรกรรมการรับสงขอมูลหรือเอกสารทาง
อิเล็กทรอนิกส และลูกคายังรับทราบถึงความเสี่ยง และ/หรือความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมดังกลาวโดยที่บริษัทไมสามารถรับรองหรือรับ
ประกันวาบริษัทจะปองกันได และลูกคายอมรับวาบริษัทไมตองรับผิดชอบชด
ใชในความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนแกลูกคาในการใหบริการรับสงขอมูลหรือ
เอกสารทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

18. หากลูกคาฝาฝนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขขอใดขอหนึ�งในสัญญาแตงตั้งตัวแทน
นายหนาเพ่ือซ้ือขายหลักทรัพยและบันทึกขอตกลงฉบับน�บ้ริษัทมีสิทธิท่ีจะเลิก
สัญญาและในกรณ�ที่เกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นตอบริษัท ลูกคาตองรับผิดและ
ชดใชคาเสียหายทั้งหลายที่เกิดขึ้นใหแกบริษัท รวมทั้งหน�้ และคาใชจายใดๆ
ที่ลูกคายังคางชำระพรอมดอกเบี้ยที่กำหนด

19. ยกเวนกรณ�ความเสียหายจากเหตุหรือปจจัยตางๆ ที่เกิดจากการจงใจหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงของบริษัทในการกอใหเกิดความเสียหายแกลูกคา
หรือเกิดจากการผิดสัญญาของบริษัท ในการเขาทำสัญญาน�ลู้กคารับทราบและ
ตกลงวา บริษัทจะไมรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหลายที่เกิดขึ้นแกลูกคา
ไมวากรณ�ใดๆ อาทิเชน ความเสียหาย สูญหาย หรือขาดกำไรในการลงทุน
ของลูกคา ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคูสัญญาในตางประเทศที่ใหบริการแก
ลูกคา อาทิเชน นายหนาซื้อขายหลักทรัพยในตางประเทศ (Sub Broker)
และ/หรือผูดูแลผลประโยชนในตางประเทศ (Global Custodian) ซึ�งลูกคารับ
ทราบและตกลงวาลูกคาตองดำเนินการเรียกรองจากบุคคลดังกลาวโดยตรง
ดวยตนเอง

20. กรณ�ลูกคามีเงินไมเพียงพอที่จะชำระราคาคาซื้อหลักทรัพยภายในระยะเวลา
ที่กำหนด บริษัทมีสิทธิบังคับขาย (Force Sell) หลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ�ง
หรือทั้งหมดของลูกคาภายใตสัญญาฉบับน�้เพื่อเปนการชำระราคาคาซื้อหลัก
ทรัพยดังกลาว บริษัทจะไมรับผิดชอบในความสูญเสียหรือขาดทุนใดๆ ของ
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        ลูกคาอันเกิดจากการบังคับขายดังกลาว ในกรณ�ที่ลูกคามีหลักทรัพยไมเพียง
        พอท่ีจะชำระราคาคาซ้ือหลักทรัพย เม่ือบริษัทแจงไปยังลูกคาแลว ลูกคาตกลง
        ยินยอมโอนเงินในสวนท่ียังคงคางชำระอยูใหกับบริษัท รวมถึง คาปรับในการ
        ชำระราคาลาชา คาธรรมเน�ยมการโอน และคาใชจายอื่นๆ
21. ลูกคาเขาใจและรับทราบวาการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศถือเปนการซ้ือ

หลักทรัพยนอกตลาดหลักทรัพย (Over-the-Counter Trading – OTC) โดย
กรมสรรพากร ในการน� ้ลูกคาตกลงจะรับผิดชอบในการแถลงภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลตามกฎและระเบียบที่กำหนดโดยกรมสรรพากร

22. หลักทรัพยใดๆ ของลูกคาที่ถือไวในนามบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท ลูกคา
รับทราบและตกลงยินยอมวาบริษัทหรือตัวแทนของบริษัทอาจถือหลักทรัพย
ดังกลาวรวมกันกับหลักทรัพยอื่นที่บริษัทหรือตัวแทนของบริษัทถือไวใหกับ
ลูกคารายอื่นของบริษัทผานบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อ (Omnibus Account)
ดังนั้น สิทธิของลูกคาในหลักทรัพยดังกลาวจึงไมอาจอยูในรูปแบบใบหุน
เอกสารสิทธิ หรือในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสใดๆ อยางไรก็ตาม หลัก
ทรัพยที่ถือไวโดยบริษัทหรือตัวแทนของบริษัทเพื่อบริษัทเองนั้นจะตองแยก
จากหลักทรัพยของลูกคาตลอดเวลา

สวนที่ 2 : ขอจำกัดบางประการในการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ
1. ลูกคาไมไดรับอนุญาตใหทำการโอนเงินหรือหลักทรัพยที่รักษาหรือเก็บไวใน

บัญชีหลักทรัพยของลูกคาท่ีไดเปดไวกับบริษัท เพ่ือวัตถุประสงคในการลงทุน
ในหลักทรัพยตางประเทศ (“บัญชีหลักทรัพยของลูกคา”) ไปยังบัญชีหลักทรัพย
อื่นของลูกคาที่ไดเปดไวในตางประเทศ

2. ลูกคาไมสามารถโอนหลักทรัพยตางประเทศท่ีไดซ้ือผานบริษัท และ/หรือรักษา
หรือเก็บไวในบัญชีหลักทรัพยของลูกคาไปยังบัญชีหลักทรัพยอื่นของลูกคา
เวนแตการโอนหลักทรัพยตางประเทศในบัญชีหลักทรัพยของลูกคาไปยังบัญชี
หลักทรัพยประเภทกองทุนสวนบุคคล (Private Fund) ของลูกคาที่ไดเปดไว
และบริหารจัดการโดยบริษัท หรือโดยบริษัทหลักทรัพยอื่นในประเทศไทย
เทานั้น

3. ลูกคารับทราบและตกลงวา การนำเงินออกไปลงทุนในตางประเทศของลูกคา
ตองไดรับการอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) และไดรับการ
อนุมัติจัดสรรวงเงิน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) กอนการลงทุน รวมถึงเจาพนักงานควบคุมการแลก
เปลี่ยนเงินตราตามกฏหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือจากหนวย
งานอื่นที่เกี่ยวของ (หากมี) เปนครั้งคราว

4. ลูกคาใหคำรับรองและขอยืนยันวาเงินที่ใชในการลงทุนในหลักทรัพยตาง
ประเทศน�เ้ปนเงินทุนของลูกคา และมิไดเปนเงินท่ีไดทำการกูยืมมาแตอยางใด

สวนที่ 3 : เอกสารเปดเผยขอมูลความเส่ียงเก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ 
       การลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศมีความเส่ียง ลูกคาในฐานะผูลงทุนอาจสูญ
เสียเงินลงทุนไมวาทั้งหมดหรือบางสวนได ดังนั้นกอนการตัดสินใจลงทุน ลูกคาควร
ตรวจสอบ และพิจารณาขอมูลในเอกสารเปดเผยขอมูลความเส่ียงฉบับน� ้อยางรอบคอบ 
ซึ�งเอกสารเปดเผยขอมูลความเสี่ยงฉบับน�้ แสดงถึงความเสี่ยงที่สำคัญซึ�งอาจสงผล
กระทบตอการ ลงทุนอยางมีนัยสำคัญ อยางไรก็ตาม เอกสารขอมูลความเสี่ยงฉบับน�้
มิไดแสดงถึงความเส่ียงท้ังหมดท่ีเก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ แตแสดง
ถึงปจจัยหรือความเส่ียงท่ีสำคัญบางประการท่ีเก่ียวของกับการลงทุนในหลักทรัพยตาง
ประเทศ ดังนั้นจึงอาจมีปจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไมอาจทราบไดในขณะน�้ หรือเปน
ความเส่ียงท่ีพิจารณาในขณะน� ้วาไมเปนสาระสำคัญ ซึ�งอาจกลายเปนปจจัยหรือความ
เสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได 
        เอกสารเปดเผยขอมูลความเส่ียงฉบับน�มิ้ใชเอกสารท่ีใหคำแนะนำในทางธุรกิจ 
กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี โดยลูกคาควรปรึกษาที่ปรึกษาในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ ดังน้ันลูกคาจึงไมควรลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ 
เวนแต ลูกคาไดมีความเขาใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยตาง
ประเทศอยางถองแทและตัดสินใจลงทุนโดยเห็นวาการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ
ดังกลาวนั้นเหมาะสมกับตน

1. ความเส่ียงทั�วไปในการลงทุนในหลักทรัพย การลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ
มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไมวาทั้งหมดหรือบางสวนได ทั้งน�้ อาจมี
เหตุการณที่คาดไมถึง ซึ�งรวมถึงการดำเนินการตางๆ ของหนวยงานของรัฐ
สภาวะทางเศรษฐกิจ และการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจน
เหตุการณที่เปนเหตุสุดวิสัยอื่นๆ และเหตุการณที่ไมสามารถควบคุมได เชน
สงคราม จลาจล ความวุนวายภายในบานเมือง หรือการกอการราย เปนตน
ซึ�งเหตุการณดังกลาวอาจทำใหเกิดความผันผวนอยางรุนแรงตอตลาดและ
ราคาของหลักทรัพยได 

2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา หลักทรัพย
ตางประเทศที่ลูกคาจะเขาไปลงทุนเปนหลักทรัพยที่ทำการซื้อขายหรือจด

        ทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย หรือ ศูนยซื้อขายหลักทรัพย (รวมเรียกวา 
        “ตลาดหลักทรัพย”) ในประเทศท่ีอาจมีสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย 
        และระเบียบท่ีแตกตางจากของ ประเทศไทยอยางมีนัยสำคัญ นอกจากน�ต้ลาด
        หลักทรัพยท่ีหลักทรัพยตางประเทศมีการซ้ือขายหรือจดทะเบียนดังกลาวอาจ
        ใชดุลพินิจระงับหรือจำกัดการซื้อขายหลักทรัพยเปนครั้งคราว ดังนั้นการ
        เปล่ียนแปลงหรือความผันผวน หรือภาวะตกต่ำ หรือการเกิดข้ึนของเหตุการณ
        ดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบตอปริมาณการซื้อขายและราคาของหลัก
        ทรัพยได 

2. นอกเหน�อจากปจจัยดังกลาวขางตนซึ�งเปนปจจัยภายในแลว ปริมาณการซื้อ
ขายและราคาของหลักทรัพยอาจไดรับผลกระทบจากปจจัยอื่น ซึ�งอาจเปน
ปจจัยที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยเอง หรืออาจเกิดจากปจจัยภายนอก เชน
สงคราม วิกฤตการณทางเศรษฐกิจและ/หรือทางการเงินของโลกหรือของ
ภูมิภาค เปนตน ซึ�งการเปลี่ยนแปลงของปจจัยเหลาน�้ อาจสงผลกระทบตอ
ปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพยได 

นอกจากน�้ ในกรณ�ที่หลักทรัพยที่ลงทุนเปนสัญญาซื้อขายลวงหนา ความ
ผันผวนของราคาของสัญญาซ้ือขายลวงหนาอาจทำใหลูกคาตองชำระเงินหรือ
ดำเนินการอื่นใดเพิ�มเติม นอกเหน�อจากเงินลงทุนในตอนแรกเพื่อครอบคลุม
หลักประกันเริ�มตนในการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวของกับสัญญาซื้อขายลวง
หนา หรือการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวของกับสัญญาซื้อขายลวงหนาหรือผล
ขาดทุนที่เกิดขึ้นในการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือประเด็นอื่นใดที่
เกี่ยวของ

3. ความเส่ียงท่ีเก่ียวกับระบบชำระราคาและสงมอบ การลงทุนในหลักทรัพยตาง
ประเทศจะเกี่ยวของกับการสงคำสั�งซื้อขาย การสงมอบ และการชำระราคา
และ/หรือ สินคาในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ ซึ�งกฎหมายและระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพยในแตละประเทศที่มีการทำธุรกรรมอาจมีความแตกตางกัน
ซึ�งลูกคาอาจไมไดรับความคุมครองในบางประการเหมือนการทำธุรกรรมโดย
ที่เปนพลเมืองของประเทศดังกลาว

โดยที่ระบบการชำระราคาและสงมอบหลักทรัพยและ/หรือสินคาในตลาดหลัก
ทรัพยดังกลาวอาจมีการพัฒนาที่ดอยกวาหรือมีมาตรฐานที่ต่ำกวาและในบาง
กรณ� อาจมีความนาเช่ือถือนอยกวาของประเทศไทย คาธรรมเน�ยมท่ีเก่ียวของ
กับการชำระราคาและสงมอบหลักทรัพยและ/หรือสินคาอาจสูงกวาคาธรรมเน�ยม
ท่ีตองชำระในประเทศไทย หรือสูงกวาท่ีลูกคาไดคาดหมายไว นอกจากน� ้เน��อง
จากระบบการชำระราคาและสงมอบหลักทรัพยและ/หรือสินคาระหวางประเทศ
ไทยกับตางประเทศ หรือระหวางตลาดหลักทรัพยของประเทศไทยกับตลาด
หลักทรัพยของแตละประเทศมิไดเชื่อมโยงกันหรือมีการประสานงานกันอยาง
เปนระบบ จึงอาจสงผลใหกระบวนการชำระราคาและสงมอบ หลักทรัพยและ/
หรือสินคาอาจใชเวลานานกวาท่ีคาดหมายไว ซึ�งปจจัยดังกลาวขางตนอาจกอ
ใหเกิดความเส่ียงในการลงทุนท่ีเพิ�มมากข้ึนซึ�งรวมถึงความเส่ียงตอการทุจริต
การไมสามารถสงมอบหลักทรัพยและ/หรือสินคา หรือความสับสนในเงื่อนไข
และกระบวนการในชำระราคาและสงมอบหลักทรัพยและ/หรือสินคา ตลอดจน
การชำระคืนเงินทุน และ ปจจัยอื่นๆ ที่อาจสงผลใหเกิดการขาดทุน สูญเสีย
โอกาส เกิดความลาชา และเพิ�มคาใชจายในการดำเนินการและคาใชจายทาง
กฎหมาย

4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับ เน��องจากการลงทุนใน
หลักทรัพยตางประเทศเปนการลงทุนในหลักทรัพยของผูออกหลักทรัพยที่มี
ถิ�นท่ีอยู หรือมีสำนักงาน ทรัพยสิน บุคลากร และ/หรือผลประโยชนอยูในตาง
ประเทศและ/หรือในหลักทรัพยที่มีสินคาที่อยูในตางประเทศ ซึ�งอยูภายใต
กฎหมายหรือระเบียบที่แตกตางกัน การลงทุนในประเทศตางๆ หรือในบาง
ประเทศดังกลาวอาจถูกจำกัดหรือถูกควบคุมในระดับท่ีแตกตางกันออกไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบังคับในแตละประเทศน้ันซึ�งขอจำกัดหรือการควบคุม
ดังกลาวอาจรวมถึง การตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานของรัฐหรือจากบุคคล
อื่นใดกอนการลงทุน ขอจำกัดการลงทุนของผูลงทุนตางชาติในธุรกิจบาง
ประเภท การขออนุญาต จากหนวยงานของรัฐเพ่ือนำเงินไดจากการลงทุนหรือ
เงินทุนหรือเงินท่ีผูลงทุนตางชาติไดรับจากการขายหลักทรัพยตางประเทศออก
นอกประเทศดังกลาว หรือการจัดเก็บภาษีท่ีเก่ียวของกับการลงทุนในหลักทรัพย
ของผูลงทุนตางชาติ นอกจากน�้กฎหมายและระเบียบในประเทศเหลานั้นอาจ
มีความไมชัดเจนและอาจขึ้นอยูกับการตีความของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใน
ประเทศดังกลาว ซึ�งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหลาน้ันในทางท่ีไมเปน
คุณตอลูกคา อีกทั้งประเทศตางๆ ดังกลาว อาจมีการออกกฎหมาย หรือ
ระเบียบใหมเปนครั้งคราว ซึ�งทำใหเกิดความไมแนนอนในเรื่องของขอบเขต
และเน�อ้หาของกฎหมายหรือระเบียบท่ีออกมาใหม ซึ�งปจจัยเหลาน�อ้าจสงผล
กระทบในทางลบตอการลงทุน
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        นอกเหน�อจากขอจำกัดและการควบคุมตามที่ไดกลาวขางตนแลว ในบาง
        ประเทศอาจมีการคุมครองสิทธิของผูลงทุนในฐานะผูถือหลักทรัพยไวอยาง
        จำกัดหรือนอยมาก ซึ�งรวมถึงสิทธิในการฟองรองดำเนินคดีและการขอใหมี
        การบังคับคดีตามคำพิพากษา นอกจากน�้ความมีประสิทธิภาพของกระบวน
        การยุติธรรมของแตละประเทศก็มีความแตกตางกันออกไป ซึ�งอาจทำใหลูกคา
        ประสบปญหาในการดำเนินการฟองรองในชั้นศาลในประเทศนั้นๆ อีกทั้งใน
        กรณ�ท่ีลูกคาไดรับคำพิพากษาใหชนะคดีในประเทศหนึ�งแตลูกคาอาจตองดำเนิน
        การใหมีการบังคับตามคำพิพากษาดังกลาวในประเทศท่ีลูกคาไดทำการลงทุน 
        หรือในประเทศของผูออกหลักทรัพย ก็มิไดมีหลักประกันใดๆ วาศาลของ
        ประเทศนั้นๆ จะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาที่ไดรับ 

5. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคลองของหลักทรัพย แมวาลูกคาจะลงทุนในหลัก
ทรัพยที่ไดมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แตตลาดหลัก
ทรัพยในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไมมีสภาพคลอง หรือในบางกรณ�
หลักทรัพยดังกลาวมิไดมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย นอกจากน�้สภาพ
คลองของหลักทรัพยอาจขึ้นอยูกับปจจัยอื่น เชน ลักษณะของหลักทรัพย 
เงื่อนไขในการซื้อขาย รวมทั้งปจจัยภายใน และ/หรือปจจัยภายนอกของ
ประเทศที่ตลาดหลักทรัพยนั้นตั้งอยู ดังนั้นสภาพคลองที่มีอยูนอยอาจลด
ความสามารถของลูกคาในการซื้อหรือขายหรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับ
หลักทรัพยน้ันหรืออาจทำใหการซ้ือหรือขายหลักทรัพยในราคาท่ีตองการหรือ
ที่นาพอใจ หรือในจำนวนที่ลูกคาตองการเปนไปไดยาก

6. ความเส่ียงท่ีเก่ียวกับอัตราแลกเปล่ียน เน��องจากการลงทุนและ/หรือการดำเนิน
การอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศมีการชำระเงินเปน
เงินตราตางประเทศ ผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนและ/หรือการดำเนิน
การอื่นใดที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจไดรับผลกระทบอยางมีนัยสำคัญจาก
ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยลูกคาอาจมีความเสี่ยงหากมูลคา
ของเงินตราตางประเทศดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาเมื่อเทียบกับมูลคา
ของเงินบาท ซึ�งเหตุการณดังกลาวอาจเกิดในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ�ง หรือ
อาจเกิดขึ้นอยางถาวร นอกจากน�้หากเกิดการลดคาของเงินตราตางประเทศ
สกุลใดๆ ท่ีลูกคาไดลงทุนไป ลูกคาอาจไดรับความเสียหายจากการลดคา ของ
เงินตราตางประเทศดังกลาว

7. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความนาเชื่อถือของคูสัญญา ลูกคาอาจมีความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับความนาเชื่อถือของคูสัญญาอีกฝายหนึ�ง ซึ�งรวมถึงผูออกหลัก
ทรัพย ตางประเทศที่ลูกคาไดลงทุนไว (ไมวาจะเปนการลงทุนในหรือนอก
ตลาดหลักทรัพยก็ตาม) โดยลูกคาอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเงินที่ลงทุนไว
ไมวาท้ังหมดหรือบางสวนในกรณ�ท่ี คูสัญญาอีกฝายหนึ�งหรือผูออกหลักทรัพย
ตางประเทศดังกลาวตกเปนบุคคลลมละลาย หรือมีหน�้สินลนพนตัว หรือไม
สามารถ หรือไมพรอมท่ีจะชำระหน�ห้รือปฏิบัติตามหนาท่ีของตนรวมถึงหนาท่ี
ในการชำระเงินคืนทุน หรือหนาท่ีในการไถถอนหลักทรัพยท่ีลูกคาไดลงทุนไว 

8. ความเส่ียงท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามคำสั�งซ้ือหรือขายหลักทรัพยหรือคำสั�งอ่ืน
ใดที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยของลูกคา บริษัทในฐานะนายหนาในการซื้อขาย
หรือลงทุนในหลักทรัพยอาจไมสามารถดำเนินการซ้ือหรือขายหรือดำเนินการ
อื่นใดที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยตามคำสั�งของลูกคาไดในบางกรณ� ซึ�งรวมถึง
กรณ�ท่ีสภาพตลาดไมเอ้ืออำนวย หรือไมสามารถจับคูราคาตามท่ีลูกคาตองการ
ได หรือการถูกจำกัดโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยหรือ
หนวยงานอื่นใดในประเทศดังกลาว ซึ�งการที่บริษัทไมสามารถดำเนินการดัง
กลาวได อาจทำใหลูกคาเกิดผลขาดทุนหรือความเส่ียงอ่ืนใดจากการลงทุนใน
หลักทรัพยได 

9. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนของลูกคาเอง การตัดสินใจในการลงทุนใน
หลักทรัพยเปนการตัดสินใจของลูกคาเอง บริษัทมิไดดำเนินการในฐานะเปน
ที่ปรึกษาหรือ ผูดูแลผลประโยชนของลูกคาในการลงทุนแตอยางใด โดยกอน
การตัดสินใจลงทุน ลูกคาไดยืนยันตอบริษัทวาลูกคาไดศึกษาและพิจารณา
อยางรอบคอบถึงขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน
และผลประกอบการของผูออกหลักทรัพย หรือสินคา หรือทรัพยสินที่ลงทุน
หรือขอมูลอื่นใดที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยที่ลูกคาจะทำการ ลงทุนตลอดจน
ปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุน เชน สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ
กฎหมาย และระเบียบตางๆ ของประเทศที่เกี่ยวของ รวมถึงสภาวะตลาด
อุปสงคและอุปทาน และราคาสินคาหรือทรัพยสินที่เกี่ยวของกับหลักทรัพย
เปนอยางดีแลว ดังน้ันลูกคาจึงตองรับเอาความเส่ียงท้ังปวงจากการลงทุนเอง
และบริษัทไมมีหนาที่ในการดูแล ผลประโยชนใหแกลูกคา อีกทั้งไมมีความ
รับผิดชอบและไมตองรับผิดใดๆ ในความรับผิดตอขอเรียกรอง ความเสียหาย
ความสูญเสีย ตนทุน และคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกลาว

สวนที่4 : คำรับรองและคำยินยอมของลูกคา 
        บริษัทไดมีขอกำหนดและเง่ือนไขเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพยในตางประเทศ 
ซึ�งขอกำหนดและเง่ือนไขตางๆ ดังกลาวน�อ้าจมีการเปล่ียนแปลงไดเปนคราวๆ ไปข้ึน
อยูกับสภาพการณ ระบบการสื่อสารขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสโดยปจจัยเหลาน�้ขึ้นอยู
กับบุคคลภายนอกซึ�งอาจทำใหการรับหรือสงขอมูลเกิดการผิดพลาด หรือลาชาและมี
ขอขัดของ ดังนั้นลูกคาตกลงใหคำรับรองและความยินยอมดังตอไปน�้ 

1. ลูกคารับรองวาลูกคาตกลงผูกพันทุกรายการซื้อขายที่เกิดขึ้นโดยชอบเสมือน
หนึ�งวาเปนคำสั�งของลูกคาเอง

2. ลูกคาตกลงยินยอมวา ในกรณ�ท่ีมีความผิดพลาดเกิดข้ึนอันเน��องมาจากอุปกรณ 
ระบบการซ้ือขาย หรือกรณ�อ่ืนใดซึ�งอยูนอกเหน�อการควบคุมของบริษัท บริษัท
ไมตองรับผิดชอบในความเสียหายหรือความผิดพลาดดังกลาว

3. ลูกคารับทราบและตกลงวา ลูกคามีหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บรักษาช่ือในการ
ใชบริการ (Username) และรหัสผาน (Password) ไวเปนความลับ รวมถึงตอง
รับผิดชอบรายการซ้ือขายท่ีกระทำโดยบุคคลอ่ืนหากไดกระทำโดยใชช่ือในการ
ใชบริการ (Username) และรหัสผาน (Password) ของลูกคา

4. ในกรณ�ท่ีคำสั�งซ้ือขายถูกยืนยันโดยบริษัท และตอมาภายหลังคำสั�งซ้ือขายดัง
กลาวถูกยกเลิกโดยตลาดหลักทรัพย ผูใหบริการระบบซ้ือขายหลักทรัพย หรือ
หนวยงานอื่นใดผูมีอำนาจในการกำกับดูแล ลูกคาตกลงและยินยอมใหถือวา
คำสั�งซื้อขายที่ถูกยืนยันดังกลาวนั้นเปนอันยกเลิกดวยเชนกัน

5. ลูกคารับทราบและตกลงวา บริษัททำหนาท่ีสงคำสั�งซ้ือขายทุกคำสั�งตามลำดับ
ที่ไดรับคำสั�งจากลูกคา

6. ในกรณ�การสงคำสั�งซ้ือขายหลักทรัพยท่ีไดมีการยืนยันราคาเปนท่ีแนนอนแลว
เกิดความลาชาขัดของหรือกรณ�อ่ืนใดอันสงผลกระทบใหการส่ือสารขอมูลเกิด
ความผิดพลาด ลูกคารับทราบและตกลงวาบริษัทไมตองรับผิดชอบตอความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นดังกลาว

7. ลูกคารับรองวาบริษัทไมไดใหคำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย การลงทุน
หรือคำแนะนำทางดานภาษีแกลูกคา และการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาวของ
ลูกคาไมไดมาจากคำแนะนำของพนักงานบริษัท

8. ขอมูลตางๆ ท่ีลูกคาใหและ/หรือกรอกไวกับบริษัทท้ังในสวนของแบบคำขอเปด
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยตางประเทศ แบบประเมินความเส่ียงของลูกคา สัญญา
บันทึก ขอตกลงแนบทายสัญญา และ/หรือเอกสารใดๆ ก็ตาม ลูกคาขอรับรอง
วา ขอมูลดังกลาวเปนความจริงและถูกตองทุกประการ

9. ลูกคารับรองวา ลูกคามีหนาท่ีตองรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล และแจงสถานะขอมูลของลูกคาที่เปนปจจุบัน ใหบริษัททราบอยางตอ
เน��อง

10. ลูกคาตกลงยินยอม ในการแจงที่อยูทางไปรษณ�ยอิเล็กทรอนิกส (Email
address) ที่ใชอยูในปจจุบันของลูกคาใหบริษัททราบ เพื่อที่จะใชในการรับ
ทราบขาวสารและ ขอมูลตางๆ จากทางบริษัท

11. ลูกคารับรองวา ลูกคาเปนผูควบคุมดูแลบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยของลูกคาและ
เปนผูที่ไดรับผลประโยชนทอดสุดทายของการทำธุรกรรมน�้ แตเพียงผูเดียว
ลูกคาในฐานะผูลงทุนขอใหคำรับรองวา ไดอานบันทึกขอตกลงแนบทายสัญญา
แตงตั้งตัวแทนนายหนาเพื่อซื้อขายหลักทรัพยฉบับน�้โดยละเอียดถี่ถวน และ
รับทราบ ตลอดจนเขาใจขอความดังกลาวโดยตลอดดีแลว และขอยืนยันวา
ลูกคาสามารถและพรอมที่จะปฏิบัติตามขอตกลงและรับเอาความเสี่ยงที่ได
กลาวไวขางตนท้ังปวงเพ่ือเปน หลักฐานแหงการน�ลู้กคาจึงไดลงลายมือช่ือไว
เปนหลักฐานตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ที่ระบุขางตน
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แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกคา (Customer Risk Proffiile)

1    อายุ

ก.   มากกวา 55 ป (1)       ข. 45 – 55 ป (2)

ค.   35 – 44 ป (3)       ง. นอยกวา 35 ป (4)

2    ปจจุบันทานมีภาระทางการเงินและคาใชจายประจำ เชน คาผอนบาน รถ 

     คาใชจายสวนตัว และคาเลี้ยงดูครอบครัว เปนสัดสวนเทาใด

ก.   มากกวา 75% ของรายไดทั้งหมด (1)

ข.   50% ถึง 75% ของรายไดทั้งหมด (2)

ค.   25% ถึง 50% ของรายไดทั้งหมด (3)

ง.   นอยกวา 25% ของรายไดทั้งหมด (4)

3    ทานมีสถานภาพทางการเงินในปจจุบันอยางไร

ก.   มีทรัพยสินนอยกวาหน�้สิน (1)

ข.   มีทรัพยสินเทากับหน�้สิน (2)

ค.   มีทรัพยสินมากกวาหน�้สิน (3)

ง.   มีความมั�นใจวามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับ

     การใชชีวิตหลังเกษียณอายุแลว (4)

4    ทานเคยมีประสบการณ หรือมีความรูในการลงทุนในทรัพยสินกลุมใดตอไปน�้บาง 

      (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)

ก.   เงินฝากธนาคาร (1)

ข.   พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล (2)

ค.   หุนกู หรือกองทุนรวมตราสารหน�้ (3) 

ง.   หุนสามัญ หรือสินทรัพยอื่นที่มีความเสี่ยงสูง (4)

5    ระยะเวลาที่ทานคาดวาจะไมมีความจำเปนตองใชเงินลงทุนน�้

ก.   ไมเกิน 1 ป (1)        ข. 1 ถึง 3 ป (2)

ค.   3 ถึง 5 ป (3)        ง. มากกวา 5 ป (4)

6    วัตถุประสงคหลักในการลงทุนของทาน คือ

ก.   เนนเงินตนตองปลอดภัยและไดรับผลตอบแทนสม่ำเสมอแตต่ำได (1)

ข.   เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แตอาจเสี่ยงที่จะ

     สูญเสียเงินตนไดบาง (2)

ค.   เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แตอาจเสี่ยงที่จะ

     สูญเสียเงินตนไดมากขึ้น (3) 

ง.   เนนผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แตอาจเสี่ยงที่จะสูญ

     เงินตนสวนใหญได (4)

7    เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอยางผลตอบแทนของกลุมการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น

     ดานลาง ทานเต็มใจที่จะลงทุนในกลุมการลงทุนใด มากที่สุด

ก.   กลุมการลงทุนที่ 1 มีโอกาสไดรับผลตอบแทน 2.5% 

     โดยไมขาดทุนเลย (1)

ข.   กลุมการลงทุนที่ 2 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 7% 

     แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 1% (2)

ค.   กลุมการลงทุนที่ 3 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 15%  

     แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 5% (3)

ง.   กลุมการลงทุนที่ 4 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 25% 

     แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 15% (4)

8    ถาทานเลือกลงทุนในทรัพยสินที่มีโอกาสไดรับผลตอบแทนมาก แตมีโอกาส

     ขาดทุนสูงดวยเชนกัน ทานจะรูสึกอยางไร

ก.   กังวลและตื่นตะหนกกลัวขาดทุน (1)

ข.   ไมสบายใจแตพอเขาใจไดบาง (2)

ค.   เขาใจและรับความผันผวนไดในระดับหนึ�ง (3)

ง.   ไมกังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะ

     ไดรับสูงขึ้น (4) 

9    ทานจะรูสึกกังวล/รับไมได เมื่อมูลคาเงินลงทุนของทานมีการปรับตัวลดลง

     ในสัดสวนเทาใด

ก.   5% หรือนอยกวา (1) ข.   มากกวา 5-10% (2)

ค.   มากกวา 10-20% (3)  ง.   มากกวา 20% ขึ้นไป (4)

10   หากปที่แลวทานลงทุนไป 100,000 บาท ปน�้ทานพบวามูลคาเงินลงทุน

      ลดลงเหลือ 85,000 บาท ทานจะทำอยางไร

ก.   ตกใจ และตองการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง (1)

ข.   กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางสวนไปในทรัพยสิน

     ที่เสี่ยงนอยลง (2)

ค.   อดทนถือตอไปได และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา (3)

ง.   ยังมั�นใจ เพราะเขาใจวาตองลงทุนระยะยาว และจะเพิ�มเงินลงทุน

     ในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยตนทุน (4)

สำหรับการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (TFEX)

11   การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา หากการลงทุนประสบความสำเร็จ ทานจะ

     ไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แตหากการลงทุนลมเหลว ทานอาจจะ

     สูญเงินลงทุนทั้งหมด  และอาจตองลงเงินชดเชยเพิ�มบางสวน  ทานยอมรับ

     ไดเพียงใด

ก.   ไมได     

ข.   ได        

สำหรับการลงทุนในตางประเทศ

12   นอกเหน�อจากความเสี่ยงในการลงทุนแลว ทานสามารถรับความเสี่ยงดาน

     อัตราแลกเปลี่ยนไดหรือไม?

ก.   ไมได     

ข.   ได         

50%

2.5% 7%

-1%

15%

-5%

25%

-15%

-50%

0%
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ขอตกลงในการรับบริการ

ลูกคายินยอมใหขอมูลแกเจาหนาที่ของบริษัทหลักทรัพยเพื่อประกอบการจัด
ทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกคา และลูกคารับทราบวาไดทำแบบ
สอบถามน�้เพื่อประโยชนในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับไดของ
ตนเอง
ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกคาประเมินจากขอมูลที่ลูกคาแจงแกเจา
หนาที่ของบริษัทหลักทรัพยเทานั้น ทั้งน�้ มิไดเปนการแสดงวาบริษัทหลัก
ทรัพยยอมรับถึงความถูกตองแทจริง ความครบถวน หรือความนาเชื่อถือของ
ขอมูลของลูกคาที่ลูกคาไดแจงและผลการประเมินดังกลาว  
เมื่อเจาหนาที่ของบริษัทหลักทรัพยทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของ
ลูกคาและไดแจงใหลูกคาทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน
ของลูกคา ถือวาลูกคารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ�งประมวลผลจาก
ขอมูลที่ลูกคาใหกับเจาหนาที่ของบริษัท) และลูกคารับทราบระดับความเสี่ยง
ในการลงทุนของตนแลว
ลูกคาควรศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการลงทุน (รวมทั้ง คำเตือนเกี่ยวกับการ
ลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผูที่
สามารถใหคำแนะนำการลงทุนแกลูกคาได) ใหรอบคอบถี่ถวนควบคูกับการ
ศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนในหลักทรัพย สัญญาซื้อขายลวงหนา ตราสารหรือการลงทุนประเภท
อื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแลวจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งน�้ ขอมูลเกี่ยวกับการ
ลงทุนหรือตราสารที่ไดรับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย (ถามี) เปนเพียง
ขอมูลสวนหนึ�งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกคาเทานั้น

การประมวลผลของ หุน ใน 12 ขอ ใหบวกคะแนนของขอ 1 – 10 รวมกัน   รวม คะแนน

สวนที่ 1 เกณฑการคิดคะแนน

สวนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

สวนที่ 3 ตัวอยางคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

* รวมถึง สินคาโภคภัณฑ สัญญาซื้อขายลวงหนา

การลงทุนขึ้นอยูกับการตัดสินใจของลูกคาเอง ซึ�งไมผูกพันกับผลการประเมิน
ของลูกคา และอาจมิไดเปนไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ไดรับตาม
แบบประเมินน�้ รวมทั้ง ลูกคายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ใน
กรณ�ที่ลูกคาตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกวาระดับความเสี่ยงของ
การลุงทนจากผลประเมินถือวาลูกคาตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการ
ลงทุนนั้นเอง ลูกคายอมรับวาการดำเนินการลงทุนของลูกคาอาจไมเปนไป
ตามผลการประเมินและอาจไมแนนอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการ
ประเมินได
บริษัทหลักทรัพย ผูบริหาร รวมทั้งพนักงาน เจาหนาที่ของบริษัทหลักทรัพย
ไมมีความรับผิด ภาระหรือหนาที่ตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน
ของลูกคา
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแกไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมิน
ความเสี่ยงในการลงทุนของลูกคา ผลการประเมิน และขอมูลที่เกี่ยวของ โดย
ไมจำตองแจงใหทราบลวงหนาแตอยางใด
แบบประเมิน การดำเนินการที่เกี่ยวของ และขอมูลที่เกี่ยวของมีไวเพื่อบริการ
เฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเทานั้น  ซึ�งลูกคาไดอานคำเตือนขางตนและ
ขอมูลที่เกี่ยวของแลวและลูกคา
ไดเขาใจและตกลงตามคำเตือนและขอตกลงที่เกี่ยวของเปนที่เรียบรอยแลว

         ตอบขอ ก = 1 คะแนน     ตอบขอ ข = 2 คะแนน          ตอบขอ ค = 3 คะแนน     ตอบขอ ง = 4 คะแนน

สำหรับขอ 4 หากมีการตอบหลายขอใหเลือกขอที่คะแนนสูงที่สุด

โดยรวมคะแนนขอ 1-10 สำหรับขอ 11-12 ไมนำมาคิดคะแนน 

คะแนน
นอยกวา 15 

15-21

22-29

30-36

37 ขึ้นไป

เสี่ยงต่ำ

เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

เสี่ยงสูง

เสี่ยงสูงมาก

<20%

<10%

<10%

<5%

<60% <20%

<70%

<60%

<40%

<30%

<10%

<20%

<30%

<40%

>60%

<5%

<10%

<10%

<20%

<30%

สัดสวนการลงทุน

เงินฝากและตราสาร
หนี้ระยะสั้น

ตราสารหนี้ภาครัฐ
ที่มีอายุมากกวา 1 ป

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน

ตราสารทุน การลงทุนทางเลือก*

ระดับ
1

2

3

4

5

ประเภทนักลงทุน
เสี่ยงต่ำ

เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

เสี่ยงสูง

เสี่ยงสูงมาก

ประเภทผูลงทุน
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ทานเหมาะสมที่จะลงทุนใน

   ตราสารหน�้

   ตราสารทุนไดเพียงเล็กนอย

ทานเหมาะสมที่จะลงทุนใน

   ตราสารหน�้

   ตราสารทุนไดบางสวน 

ทานเหมาะสมที่จะลงทุนใน

   ตราสารหน�้

   ตราสารทุนไดปานกลาง 

ทานเหมาะสมที่จะลงทุนใน

   ตราสารหน�้

   ตราสารทุนไดคอนขางมาก

   สัญญาซื้อขายลวงหนาไดบางสวน

ทานเหมาะสมที่จะลงทุนใน

   ตราสารหน�้

   ตราสารทุน

   สัญญาซื้อขายลวงหนาไดบางสวน
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หากคะแนนนอยกวา 15 

หากคะแนนตั้งแต 15 - 21

หากคะแนนตั้งแต 22 - 29

หากคะแนนตั้งแต 30 - 36

หากคะแนนตั้งแต 37 ขึ้นไป

แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เสี่ยงต่ำ 

หมายความวา ทานตองการผลตอบแทนมากกวาการฝากเงินธนาคารเล็กนอย 

ไมตองการความเสี่ยง  และมีวัตถุประสงคการลงทุนในระยะสั้นๆ

แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ 

หมายความวา ทานเปนผูลงทุนที่รับความเสี่ยงไดนอย เนนปกปองเงินลงทุน  

โดยมุงหวังรายไดสม่ำเสมอจากการลงทุน 

แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง 

หมายความวาทานสามารถยอมรับมูลคาการลงทุนที่ลดลงเปนครั้งคราวได

แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูง 

หมายความวา ทานยอมรับความเสี่ยงไดสูง รับความผันผวนของตลาดได 

และสามารถยอมรับการขาดทุนได โดยมุงหวังการเติบโตของเงินลงทุนและ

ผลตอบแทนในระยะยาว 

แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก 

หมายความวา ทานตองการไดรับโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนสูง แมจะมี

ความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนไดในระดับสูงพอควร

คะแนน ประเภทนักลงทุน
ระดับความเสี่ยงและประเภท
ตราสารที่สามารถลงทุนได

V02370803 ลงชือ่______________________________
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แบบฟอรม FATCA สำหรับลูกคาประเภทบุคคลธรรมดา 
FATCA Form for Individual Clients

สวนที่ 1: ขอมูลลูกคา

Part 1: Customer Information

ชื่อผูเปดบัญชี:

Applicant Name:

สัญชาติ:
Nationality:

หมายเลขบัตรประชาชน:

ID Card No.: 

หมายเลขหนังสือเดินทาง:

Passport No.: 

หมายเลขประจำตัวผูเสียภาษีสหรัฐ (U.S. Tax Identification Number)
U.S. Social Security Number:
U.S. Employer Identification Number: 

สวนที่ 2: สถานะของลูกคา
Part 2: Status of Customer

1.1    A. คำถามเพื่อตรวจสอบสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status check
(หากทานตอบวา “ใช” ในขอใดขอหนึ�ง (ขอ 1 – 3) โปรดกรอกแบบฟอรม W-9) (If you check “yes” in any one box (No. 1 – 3), please complete Form W-9)

1. ทานมีสัญชาติอเมริกันใชหรือไม/ Are you a U.S. citizen?
โปรดตอบ “ใช” หากทานเปนพลเมืองประเทศสหรัฐอเมริกา แมวาทานจะพำนักอยูนอกประเทศสหรัฐอเมริกา/ You must answer

“Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S
       โปรดตอบ “ใช” หากทานมีหลายสัญชาติ โดยหนึ�งในนั้นรวมสัญชาติอเมริกันดวย/ You must answer “Yes” if you hold multiple 
citizenships, one of which is U.S. citizenship.
       โปรดตอบ “ใช” หากทานเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เปนของสหรัฐอเมริกา) และยังไมไดสละความเปนพลเมือง
อเมริกันอยางสมบูรณตามกฎหมาย/ You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally 
surrendered U.S. citizenship.

ใช / Yes

2. ทานถือ Green Card หรือไม/ Are you a U.S. Green Card Holder?
โปรดตอบ “ใช” หากทานครอบครอง Green Card โดยอนุญาตใหเขามาอยูอาศัย รวมถึงทำงานอยางถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา

และสามารถเขาออกประเทศสหรัฐอเมริกาไดโดยไมตองขอวีซา ซึ�งออกโดยสำนักงานตรวจคนเขาเมืองและสัญชาติอเมริกัน 
(U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS))/ You must answer “Yes” if you are in possession of a U.S. alien registration 
card as a lawful permanent resident issued by the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS).
       โปรดตอบ “ใช” แมวา Green Card ของทานจะหมดอายุแลว ณ วันที่ทานกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอรมน�้/ You must 
answer “Yes” irrespective of your Green Card’s expiration date.
       โปรดตอบ “ไมใช” หากบัตรดังกลาวของทานไดถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอยางเปนทางการแลว ณ วันที่ ทานกรอกและลง
ลายมือช่ือในแบบฟอรมน�/้ You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the 
date you sign and complete this form. 

2. ทานมีสถานะเปนผูมีถิ�นที่อยูในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงคในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใชหรือไม/
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?
ทานอาจถูกพิจารณาวาเปนคนท่ีมีถิ�นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเกณฑ “Substantial Physical Presence Test” หากในป

ปจจุบันทานไดอาศัยอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา อยางนอย 183 วัน ทั้งน�้ ทานสามารถตรวจสอบวาทานเขาเงื่อนไขดังกลาวหรือไมไดที่ 
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test / You may be considered a U.S. resident if you 
meet the “Substantial Physical Presence Test”. You will meet this test if, for instances, during the current year, you were present 
in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS’ website:
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test. 

4. ทานเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนท่ีเปนของสหรัฐอเมริกา) แตทานไดสละความเปนพลเมืองอเมริกันอยางสมบูรณตาม
กฎหมายแลว/ Were you born in the U.S. (or a U.S. Territory) but you have legally surrendered U.S. citizenship?

B. คำถามเพิ�มเติม / Additional Questions (โปรดขามคำถามในสวนน�้หากทานแสดงตนวาเปนคนอเมริกันตามขอ 1 – 3 และไดกรอกแบบฟอรม W-9 แลว/ Please skip
this part if you answer “yes” in one of the above questions and provide Form W-9.)
(หากทานตอบวา“ใช” ในขอใดขอหนึ�ง (ขอ 4 – 10) โปรดกรอกแบบฟอรม W-8 BEN พรอมทั้งแนบ (1) สำเนาบัตรประชาชนสำหรับคนไทย (หนังสือเดินทางสำหรับคน
ตางชาติที่แสดงวาไมใชคนอเมริกัน) (2) สำเนาหนังสือรับรองการสละสัญชาติอเมริกัน / (If you check “yes” in any one box (No. 4 – 10), please complete Form W-8
BEN and provide (1) a copy of Identification Number Card for Thai citizen (a copy of Passport for foreigner) (2) Certificate of Loss of Nationality of the United States.

5. ทานมีคำสั�งทำรายการโอนเงินเปนประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปดไวไปยังบัญชีที่อยูในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม / Do you
have standing instructions to transfer funds to a U.S. account?

6. ทานมอบอำนาจหรือใหอำนาจการลงลายมือชื่อแกบุคคลที่มีที่อยูในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวของกับบัญชีทานหรือไม/
Do you have a power of attorney or signatory authority granted to person with U.S. address?

7. ทานมีที่อยู Hold Mail หรือ Care of Address ในประเทศสหรัฐอเมริกา อยางเดียวหรือไม/ Do you have hold mail or care of
address as the sole address?

8. ทานมีหมายเลขโทรศัพทที่ใชติดตอในประเทศสหรัฐอเมริกา เพียงอยางเดียวใชหรือไม/ Do you have only a U.S. telephone
number?

ไมใช / No

ใช / Yes ไมใช / No

ใช / Yes ไมใช / No

ใช / Yes ไมใช / No

ใช / Yes ไมใช / No

ใช / Yes ไมใช / No

ใช / Yes ไมใช / No

ใช / Yes ไมใช / No

V02370803 ลงชือ่______________________________
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Part 3: Confirmation and Change of Status
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9. ทานมีหมายเลขโทรศัพทท่ีใชติดตอท้ังในประเทศสหรัฐอเมริกา และนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ใชหรือไม/ Do you have a U.S.
telephone number and a non U.S. telephone number?

1.
2.

3.

4.

ขาพเจายืนยันวาขอมูลเบื้องตนถูกตองครบถวนสมบูรณ/ I confirm that the above information is true, correct, accurate and complete. 
ในกรณ�ท่ีขาพเจาไมใชชาวสหรัฐอเมริกา แตสถานะของขาพเจามีการเปล่ียนแปลงภายใตกฎหมายเก่ียวกับภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ขาพเจาตกลงท่ีจะแจงตอบริษัท
หลักทรัพยเมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในทันที/ In case that I am a Non-U.S. Person, I agree to promptly notify Maybank Kim Eng 
Securities (Thailand) PLC. should there be any change in my status as a Non-U.S. Person under U.S. tax law. 
ขาพเจายอมรับและเห็นดวยวาไมวากรณ�ใดๆ หากขาพเจาไมแจงใหบริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสถานะการไมเปนชาวสหรัฐอเมริกา ของขาพเจาในทันที บริษัทมี
สิทธิยุติการมีบัญชีกับขาพเจาโดยไมตองแจงใหขาพเจาทราบแตอยางใด/ I acknowledge and agree that failure to promptly notify Maybank Kim Eng Securities 
(Thailand) PLC. of any change in my status as a Non-U.S. Person, or provision of any wrong information as to my status as a Non-U.S. Person shall 
entitle Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PLC. to terminate, at its sole discretion, the entire any relationship with me.
ในกรณ�ที่ขาพเจาไมใหขอมูล ใหขอมูลเท็จ หรือ ไมแจงการเปลี่ยนแปลงสถานะตามที่แถลงไวในแบบฟอรมน�้ ภายใน 30 วัน นับแตมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล ขาพเจา
ยินยอมและใหสิทธิบริษัทในการปฏิเสธการใหบริการ หรือ หักภาษี ณ ที่จาย จากจำนวนเงินใดๆ ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับในบัญชีหลักทรัพยที่เกี่ยวของกับแบบฟอรม 
FATCA น�้ ตามที่มีคำสั�งหรือคำรองขอจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ตามกฎหมาย FATCA/ In the event that I fail to provide the information, give false 
statement, or fail to notify change of status as declared in this form within 30 days from the date of such change, I consent and agree to allow the Company 
to refuse service provision or withhold tax from any sum I am entitled to receive in the securities trading account related to this FATCA form, as instructed 
or requested by relevant government authorities under FATCA law.

10. ทานมีถิ�นที่อยูถาวรหรือที่อยูเพื่อการติดตอในประเทศสหรัฐอเมริกา (รวม P.O. Box) หรือไม/ Do you have U.S. residence
address or U.S. mailing address (including a U.S. post office box)

สวนที่ 4: การอนุญาตใหเปดเผยขอมูลและหักภาษี
Part 4: Authorization for information disclosure and account withholding

ตามขอบเขตอำนาจของกฎหมายรวมถึงขอตกลงระหวางบริษัทและหนวยงานทางการทั้งภายในและนอกประเทศเกี่ยวกับภาษี ทานยินยอมใหบริษัท/ To the extent required by 
applicable laws and any agreements between Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PLC. and domestic and/or foreign tax authorities, you authorize Maybank 
Kim Eng Securities (Thailand) PLC. to:
1.

2.

เปดเผยใหหนวยงานทางการทั้งภายในและนอกประเทศ ซึ�งรวมถึงกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) ทราบถึงขอมูล เชน ผูรับผลประโยชน รายงานบัญชี จำนวนเงิน
และสินทรัพยที่มีกับบริษัท จำนวนกำไรและรายได และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเงิน/การบัญชี ซึ�งถูกรองขอใหเปดเผยโดยหนวยงานทางการ และ/ disclose to the 
domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS) your information, beneficial ownership information, account 
statements, the amount of money and all assets held with Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PLC., the amount of revenue and income and any other 
information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the 
IRS; and 
หักเงินจากบัญชีของทานตามจำนวน ซึ�งถูกรองขอโดยหนวยงานทางการทั้งภายในและนอกประเทศ ซึ�งรวมถึงกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) ตามที่บริษัทมีสัญชาติ
ระหวางหนวยงานราชการดังกลาว/ withhold from the your account in the amount as required by the domestic and/or overseas tax authorities, including the 
IRS, pursuant to the laws, regulations, including any agreements between Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PLC. and such tax authorities.

สำหรับบริษัทใช/ For Office Use
หมวด A/ Section A
การประเมินลูกคาตามประเภทของ FATCA: ลูกคาเปน/ ICs assessment of customer(s)’ FATCA classification: Customer is:
    ชาวสหรัฐฯ/ U.S. (กรณ�ลูกคาตอบใช ในขอ 1- 3)
    ไมเปนชาวสหรัฐฯ/ Non U.S. (กรณ�ลูกคาตอบใช ในขอ 4 – 10 โดยลูกคามีการแสดงเอกสารการสละสัญชาติในขอ 4)
    ลูกคาที่ไมใหความรวมมือแตมีสิ�งบงชี้ความเปนชาวสหรัฐฯ/ Recalcitrant customer with U.S. indicia (กรณ�ลูกคาตอบใช ในขอ 5-10 โดยไมใหเอกสารเพิ�มเติม)
    ลูกคาที่ไมใหความรวมมือและไมมีสิ�งบงชี้ความเปนชาวสหรัฐฯ/ Recalcitrant customer without U.S. indicia
    ลูกคาที่ไมใหความรวมมือโดยเปนชาวสหรัฐฯ/ Recalcitrant customer that is U.S. person (กรณ�ลูกคาตอบใช ในขอ 1- 3 โดยไมใหเอกสารเพิ�มเติม)
    ลูกคาที่ไมใหความรวมมือเน��องจากบัญชีไมเคลื่อนไหวระยะหนึ�ง (1 ป)/ Recalcitrant customer that is dormant account
หมวด B/ Section B
การยืนยันและยอมรับ/ Declaration and acknowledgement
ขาพเจายืนยันวาขาพเจาไดทำการตรวจสอบและขอขอมูลที่จำเปนของลูกคาผูเปดบัญชีดานบนตาม checklist แลว และขอยืนยันวาขอมูลและเอกสารตางๆ ถูกตองครบ
ถวนสมบูรณและเปนปจจุบันที่สุด/ I declare that the required account opening checks have been performed for the customer(s) listed above; and that the 
information provided is true, correct and updated.

Maybank Kim Eng employee name and employee ID:       Maybank Kim Eng employee signature:           Date:

ยืนยันความถูกตองโดย/ Verified by
Maybank Kim Eng employee name and employee ID:       Maybank Kim Eng employee signature:           Date:

ใช / Yes ไมใช / No

ใช / Yes ไมใช / No

V02370803 ลงชือ่______________________________
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หนังสือมอบอำนาจ

ขอมูลการแสดงตนของผูรับมอบอำนาจ

สำหรับบัญชี          Cash (1)          Cash Balance (6)          Internet (7)          Credit balance (8)          Offshore (2)

         ทำที่ บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
         วันที่ 

ขาพเจา 
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย และ/หรือ สัญญาซื้อขายลวงหนา เลขที่ 
อยูบานเลขที่ 
ซึ�งตอไปน�้จะเรียกวา “ผูมอบอำนาจ” 
ไดทำหนังสือฉบับน�้เพื่อแสดงวาไดมอบอำนาจให นาย/นาง/นางสาว  
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย และ/หรือ สัญญาซื้อขายลวงหนา เลขที่    ความสัมพันธกับผูมอบอำนาจคือ  
อยูบานเลขที่ 
ซึ�งตอไปน�้จะเรียกวา “ผูรับมอบอำนาจ” เปนผูรับมอบอำนาจทั�วไป เพื่อกระทำการใดๆ กับบริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
แทนผูมอบอำนาจไดดังตอไปน�้
ขอ 1. ซ้ือ ขาย โอน จองซ้ือ ยืม ใหยืม เปดสถานะ ปดสถานะ ลางสถานะ และดำเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการซ้ือขายหรือการทำธุรกรรมเก่ียวกับหลักทรัพย
และ/หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาทุกชนิดทุกประเภทที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา และที่อื่นแทนผูมอบอำนาจ ตลอด
ทั้งโอน รับโอน รับมอบ สงมอบ ถือครอบครองหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาดังกลาว
ขอ 2. ชำระราคาคาซื้อหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา คาธรรมเน�ยม อากรแสตมป และคาใชจายใดๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวกับการซื้อขาย หรือจำหนาย
จายโอนหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมถึงทวงถาม และรับชำระเงินคาขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมทั้งเงินปนผล ดอกเบี้ย 
หรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมทั้งการหักภาษีการคา และ/หรือภาษีเงินได พรอมทั้งนำสงสรรพากร
ขอ 3. รับโอนหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือสิทธิในหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา เขาชื่อผูรับมอบอำนาจในฐานะตัวแทนของผู
มอบอำนาจ และใชสิทธิจากหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อขายลวงหนานั้น เขาประชุมผูถือหุน และออกเสียงแทนผูมอบอำนาจในทุกกรณ�
ขอ 4. ทำ และ/หรือ ลงนามในหนังสือ เอกสาร หรือตราสารใดๆ ที่เกี่ยวของและจำเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแหงหนังสือมอบอำนาจน�้
ผูมอบอำนาจตกลงจะไมยกเลิก หรือ เพิกถอน การมอบอำนาจท่ีใหไวกับผูรับมอบอำนาจไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน จนกวาจะไดทำเปนลายลักษณอักษรแลวเทาน้ัน

การมอบอำนาจน�้ ไมรวมถึงการทำธุรกรรมใดๆ ผานอินเทอรเน็ตซึ�งลูกคาตองดำเนินการดวยตัวเอง
การใดๆ ที่ผูรับมอบอำนาจ ไดกระทำไปโดยชอบดวยอำนาจตามหนังสือน�้ ผูมอบอำนาจขอรับผิดชอบและใหมีขอผูกพันเสมือนหนึ�งไดกระทำดวยตนเอง

ทั้งสิ้นเพื่อเปนหลักฐานแหงการน�้ จึงไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยาน

หมายเหตุ: ผูรับมอบอำนาจตกลงใหใชลายมือชื่อในชองผูรับมอบอำนาจเปนตัวอยางลายมือชื่อในการทำธุรกรรมกับบริษัท

ลงชื่อ ผูมอบอำนาจ

      ( )

ลงชื่อ ผูรับมอบอำนาจ

      ( )

ลงชื่อ พยาน

      ( )

ลงชื่อ พยาน/คูสมรสผูมอบอำนาจ

      ( )

       นาย       นาง       นางสาว       อื่นๆ (ระบุ)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย):
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):
วัน/เดือน/ป เกิด (พ.ศ.):          /          / อายุ: ป เพศ:          
เชื้อชาติ:          สัญชาติ:
อาชีพ: สถานที่ทำงาน:
รายไดตอเดือน: บาท:
       บัตรประชาชน   ขาราชการ           รัฐวิสาหกิจ              หนังสือเดินทาง             อื่นๆ (ระบุ):
เลขที่: 
สถานที่ออกบัตร: วันที่ออกบัตร: วันที่หมดอายุ:
เบอรโทรศัพท: E-mail address:
ที่อยูตามทะเบียนบาน: 
เลขที่:          หมูที่: อาคาร/หมูบาน: ซอย: ถนน: 
แขวง/ตำบล: เขต/อำเภอ:  จังหวัด: รหัสไปรษณ�ย:
ที่อยูปจจุบัน (กรณ�ไมตรงกับที่อยูตามทะเบียนบาน):
เลขที่:          หมูที่: อาคาร/หมูบาน: ซอย: ถนน: 
แขวง/ตำบล: เขต/อำเภอ:  จังหวัด: รหัสไปรษณ�ย:
กรณ�คนตางดาว โปรดระบุที่อยูในประเทศเจาของสัญชาติ:

บัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา

V02370803 ลงชือ่______________________________



ื่



สาํหรบับญัชีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (TFEX) เท่านัน้ 

บนัทึกข้อตกลงแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

บนัทกึขอ้ตกลงฉบบันี้ ทาํที ่บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

ระหว่าง:  ถอืบตัรประชาชนเลขที ่

(ต่อไปในบนัทกึนี้จะเรยีกว่า “ลกูค้า”) และ บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (ต่อไปในบนัทกึนี้จะเรยีกวา่ “บริษทั”) 

ขอ้ 1. เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนักงาน”)  ลูกคา้ตกลงเพิม่เตมิขอ้กําหนด

ดงัต่อไปนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีล่กูคา้ไดท้าํไวก้บับรษิทั (“สญัญาท่ีใช้บงัคบั”) 

1.1 ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังนี้  พร้อมทัง้จัดทําคําชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก ่

บรษิทั ศนูยซ์ื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า สาํนกัหกับญัชสีญัญาซื้อขายล่วงหน้า หรอืสํานักงาน เมือ่ผูป้ระกอบธุรกจิหรอืหน่วยงานต่างๆ ดงักล่าวรอ้งขอ 

หรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีห่น่วยงานดงักล่าวกาํหนด 

(ก) ขอ้มลูทีส่ามารถระบุความมตีวัตนทีแ่ทจ้รงิของลกูคา้และผูร้บัประโยชน์จากการซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของลกูคา้ทุกรายทุกทอด 

(ข) วตัถุประสงคใ์นการซื้อขายของลกูคา้ 

(ค) ขอ้มลูเกีย่วกบัการซือ้ขายของลกูคา้ ตลอดจนขอ้มลูเกีย่วกบัการซือ้ขายสนิคา้ของสญัญาซื้อขายลว่งหน้าทีล่กูคา้ซื้อขาย 

(ง) ในกรณทีีล่กูคา้เป็นผูด้าํเนินการสัง่ซื้อขายเพือ่บุคคลอืน่หลายรายหรอืหลายทอดผ่านบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ (omnibus account) 

ลกูคา้ยนิยอมทีจ่ะแจง้ จดัหา และจดัทาํคาํชีแ้จงเกีย่วกบัขอ้มลูตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอื่นนัน้ทุกรายและทุกทอด ทัง้นี้ เฉพาะที่

ลกูคา้รูห้รอืควรรูเ้นื่องจากการเป็นผูด้าํเนินการเช่นนัน้ 

1.2 ลกูคา้ยนิยอมใหบ้รษิทังดใหบ้รกิารเป็นตวัแทนกบัลกูคา้เป็นการชัว่คราว ปิดบญัชซีือ้ขาย จาํกดัฐานะหรอืปรมิาณการซือ้ขาย ลา้งฐานะ และ

ดาํเนินการอื่นใดเกีย่วกบัการซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของลกูคา้ได ้แลว้แต่กรณ ีทัง้นี้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามคําสัง่ของศูนย์ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

สาํนกัหกับญัชสีญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรอืสาํนกังาน ในกรณทีีป่รากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

(ก) การซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของลกูคา้มหีรอืน่าจะมผีลกระทบต่อความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในการซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า

ในศนูย์ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า หรอืทําใหห้รอืน่าจะทําใหร้าคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าไม่

ตรงต่อสภาพปกตขิองตลาด 

(ข) ลกูคา้มพีฤตกิรรมการซือ้ขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีไ่มเ่หมาะสมหรอือาจฝา่ฝืนกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

(ค) ลกูคา้ไมด่าํเนินการแจง้ จดัหาขอ้มลู หรอืจดัทาํคาํชีแ้จงตามขอ้ 1.1 ขา้งต้น หรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเทจ็หรอือาจก่อใหเ้กดิความสําคญัผดิ

ในสาระสาํคญั

ขอ้ 2 นอกจากขอ้ความทีแ่กไ้ขขา้งต้นนี้ ใหส้ทิธแิละหน้าทีใ่ดๆ ระหว่างลูกคา้และบรษิทัยงัคงเป็นไปตามสญัญาทีใ่ชบ้งัคบัทุกประการ และใหบ้นัทกึ

ขอ้ตกลงฉบบันี้ เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิและเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาทีใ่ชบ้งัคบัดงักล่าว  

เพ่ือเป็นหลกัฐาน คู่สญัญาจึงได้ลงนามในบนัทึกข้อตกลงฉบบัน้ีไว้เป็นสาํคญัต่อหน้าพยาน 

ลกูค้า 

ลงชือ่ 

( ) 

บริษทั 

ลงชือ่ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

สําหรบัเจา้หน้าที ่OCS เทา่นัน้

Addendum Date 

TFEX Agreement Date 

ื่V02370803



 
 

  
หน้า 1 ของ 7 

 
V02370814 ลงช่ือ  

บันทกึข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาแต่งตัง้ตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า  
เกี่ยวกับการซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่อ้างอิงหุ้นสามญัรายตัวแบบที่เป็นการซือ้ขายรายใหญ่  

(“Single Stock Futures Block Trade”) ส าหรับลกูค้า 

  
ท าที่ บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี  

บนัทกึข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทน และ/หรือ นายหน้าซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าฉบบันี ้
จดัท าขึน้ระหวา่ง บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  และ 

           (“ลูกค้า”)  

บญัชีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเลขที่       

โดยที่คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายได้ท าสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทน และ/หรือ นายหน้าซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าไว้ก่อน
แล้วตามสญัญาฉบบัลงวนัท่ี    (“สัญญาแต่งตัง้ตัวแทน”) ดงันัน้คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจึงได้ 
ตกลงท าบนัทกึข้อตกลงเพิ่มเติมฉบบันี ้(“บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม”) และให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทน 

โดยที่ลกูค้าประสงค์จะท าธุรกรรมซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อ้างอิงหุ้นสามญัที่เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“Single Stock Futures” หรือ “SSF”) กบับริษัทผ่านระบบซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าที่เป็นการซือ้ขายรายใหญ่ (“Block Trading Transaction”) ของ บริษัท ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“TFEX”) โดยให้เรียกรวมกนัว่าธุรกรรมซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อ้างอิงหุ้นสามญัแบบราย
ใหญ่ (“Single Stock Futures Block Trade” หรือ “SSF-BT”)    

บนัทึกข้อตกลงเพิ่มเติมฉบบันีจ้ะใช้บงัคบัระหว่างบริษัทและลกูค้าทนัทีเมื่อ (ก) ลกูค้ามีค าสัง่ซือ้ขาย SSF-BT 
มายังบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางโทรศพัท์ อินเทอร์เน็ต หรือผ่านผู้ แนะน าการลงทุนของบริษัท และ (ข ) บริษัทตอบรับ                  
ค าสัง่ซือ้ขาย SSF-BT ของลกูค้าไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตาม โดยลกูค้ารับทราบข้อก าหนดในการท า
ธุรกรรมซือ้ขาย SSF-BT และตกลงยินยอมที่จะปฏิบตัิตามข้อก าหนดดงัต่อไปนีอ้ย่างเคร่งครัดในทกุธุรกรรมซือ้ขาย SSF-
BT ทีล่กูค้ามีค าสัง่มายงับริษัท รวมถึงเง่ือนไขเก่ียวกบัการให้บริการด้านการเงิน และเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

1. ในการท าธุรกรรมซือ้ขาย SSF-BT นัน้ ลูกค้าจะต้องมีค าสั่งมายังบริษัทผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่มีระบบ
บนัทึกเสียงหรือผ่านใบค าสัง่ซือ้สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของบริษัท หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทก าหนดขึน้
เทา่นัน้  โดยข้อตกลงในการสง่มอบ การช าระราคา เวลาซือ้ขาย และข้อตกลงอื่นที่ไม่ได้ระบไุว้ในบนัทึกข้อตกลง
เพิ่มเติมฉบับนี ้ให้เป็นไปตามสญัญาแต่งตัง้ตัวแทนที่ลูกค้าท าไว้กับบริษัท  ภายใต้บังคับของกฎหมายและ
กฏเกณฑ์ทางการท่ีใช้บงัคบั 

2. จ านวนสญัญาขัน้ต ่าในการท าธุรกรรมซือ้ขาย SSF-BT นัน้ให้เป็นไปตามที่ TFEX  ประกาศก าหนด และการท า
ธุรกรรม SSF ภายใต้บนัทกึข้อตกลงเพิ่มเติมฉบบันีจ้ะต้องท าในลกัษณะ Block Trade Transaction เทา่นัน้ 
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3. ในการท าธุรกรรมซือ้ขาย SSF-BT นัน้ บริษัทจะเรียกเก็บดอกเบีย้จากลกูค้าตามประกาศของบริษัท นบัจากวนัที่
เปิดสถานะจนถึงวนัปิดสถานะโดยที่นบัรวมทัง้วนัเปิดสถานะและวนัปิดสถานะ ("ดอกเบีย้ถือครอง") โดย
ดอกเบีย้ถือครองขัน้ต ่าจะคิดตามจ านวนวนัขัน้ต ่าตามประกาศของบริษัท (หากลกูค้าท าการปิดสถานะก่อน
จ านวนวันขัน้ต ่า บริษัทจะค านวนดอกเบีย้ตามจ านวนวันขัน้ต ่าดังกล่าว) และบริษัทขอสงวนสิทธิในการ
เปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ โดยจะแจ้งให้ลกูค้าทราบลว่งหน้าก่อนที่ลกูค้าจะท าธุรกรรมซือ้ขาย SSF-BT ครัง้ใหม ่

4. ลกูค้ารับทราบเป็นอย่างดีว่า เมื่อบริษัทได้รับค าสัง่ซือ้ขาย  SSF-BT ของลกูค้าแล้ว บริษัทจะด าเนินการตาม
ขัน้ตอนที่เก่ียวข้องเพื่อจดัเตรียม SSF-BT ให้เป็นไปตามค าสัง่ของลกูค้า ดงันัน้เมื่อลกูค้ามีค าสัง่ซือ้ขาย SSF-BT 
กบับริษัทแล้ว  ลกูค้ามีหน้าที่ด าเนินการที่จ าเป็นภายใต้บนัทึกข้อตกลงฉบบันีเ้พื่อให้ค าสัง่ซือ้ขาย SSF-BT ของ
ลกูค้าดงักล่าวเสร็จสมบูรณ์ภายในวนัท าการเดียวกัน ค าสัง่ซือ้ขาย SSF-BT ของลกูค้าเมื่อถูกจับคู่แล้วไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางสว่น ลกูค้าจะไมส่ามารถยกเลกิค าสัง่ดงักลา่วได้เว้นแตบ่ริษัทให้ความยินยอม 

ทัง้นี ้บริษัทจะไมรั่บค าสัง่ซือ้ขาย SSF-BT ในช่วงระยะเวลาหลงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดรับค าสัง่ซือ้
ขายหลกัทรัพย์ทัว่ไป (สุม่เลอืกเวลาปิดช่วง 16:35 น. - 16:40 น.) จนถึง TFEX ปิดท าการ (16.55 น.) 

กรณีลกูค้ามีค าสัง่ซือ้ขาย SSF-BT หลงัเวลา TFEX ปิดท าการ บริษัทจะถือว่าลกูค้ามีค าสัง่ประเภท After Close 
ที่เป็นค าสัง่ก่อนเวลาท าการซือ้ขายในวันท าการถัดไป และลูกค้ามีหน้าที่ด าเนินการที่จ าเป็นภายใต้บันทึก
ข้อตกลงฉบบันีเ้พื่อให้ค าสัง่ซือ้ขาย SSF-BT ประเภท After Close ของลกูค้าดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์ภายในวนัท า
การถดัไปเทา่นัน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ลกูค้าไมด่ าเนินการตามข้อ 4 และการซือ้ขาย SSF-BT ไมส่ามารถเกิดขึน้ได้อยา่งสมบรูณ์ไมว่า่ด้วย
กรณีใดก็ตามบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิรายการซือ้ขาย SSF-BT ดงักลา่ว และลกูค้าตกลงที่จะชดใช้ให้กบั
บริษัทในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้กับบริษัทอนัเนื่องจากการจดัเตรียม SSF-BT ตามค าสัง่ของลกูค้า รวมทัง้
คา่ใช้จ่ายทัง้หมดอนัเกิดขึน้จากการท่ีลกูค้าไมด่ าเนินการดงักลา่ว 

5. ในการก าหนดราคาเปิดสถานะ SSF-BT ที่ลกูค้าต้องช าระนัน้ บริษัทจะน าดอกเบีย้ในอตัราตามที่บริษัทประกาศ
ก าหนด มาค านวณลว่งหน้านบัจากวนัเปิดสถานะจนถึงวนัครบก าหนดอายขุอง SSF-BT นัน้ ("ดอกเบีย้มัดจ า") 
มาค านวณร่วมด้วยโดย: 

ก) ในกรณีการเปิดสถานะซือ้ หรือ “Long Position” ราคา SSF-BT จะเท่ากบัราคาของหุ้นอ้างอิง หรือ 
“Underlying Asset” บวกกบัดอกเบีย้มดัจ า 

ข) ในกรณีการเปิดสถานะขาย หรือ “Short Position” ราคา SSF-BT จะเท่ากบัราคาของหุ้นอ้างอิงลบด้วย
ดอกเบีย้มดัจ า  

ค) รายละเอียดวิธีการค านวณตามเอกสารแนบ 1 

6. หลงัจากลกูค้าได้เปิดสถานะ SSF-BT กบับริษัทเรียบร้อยแล้ว ลกูค้ามีหน้าที่:  
6.1 ปิดสถานะ SSF-BT กบับริษัทเท่านัน้ ลกูค้ารับทราบว่าลกูค้าไม่สามารถปิดสถานะด้วยตนเองใน TFEX 

ได้และจะไมด่ าเนินการใดๆ เพื่อให้มีผลเป็นการปิดสถานะ SSF-BT ด้วยตนเอง 



 
 

  
หน้า 3 ของ 7 

 
V02370814 ลงช่ือ  

6.2 ลกูค้าจะต้องปิดสถานะ SSF-BT หรือ ท าการ roll-over สถานะ SSF ไปยงั SSF ซีรีย์ที่ไกลออกไป ภายใน
วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายวนัสดุท้ายของ SSF-BT (Last trading day - 1) ลกูค้าจะต้องปิดสถานะ 
SSF-BT หรือท าการ roll-over ก่อนเวลาตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดรับค าสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์
ทัว่ไป (สุ่มเลือกเวลาปิดช่วง 16:35 น. - 16:40 น.) ในภาคบ่ายของวนัดงักลา่ว โดยลกูค้าไม่สามารถ
ปลอ่ยให้ SSF ที่ถืออยูน่ัน้หมดอายไุปเองได้ 

ในกรณีที่ลกูค้าไมด่ าเนินการตาม 6.1 และ 6.2 ลกูค้าตกลงชดใช้ให้กบับริษัทในความเสียหายใดๆ ที่บริษัทได้รับ
อนัเนื่องมาจากการผิดหน้าที่ดงักลา่วของลกูค้า และบริษัทมีสทิธิด าเนินการก าหนดราคาเพื่อท าการซือ้ขาย SSF-
BT ส าหรับการปิดสถานะ โดยการก าหนดราคาดงักลา่วให้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทประกาศ 

7. ในการปิดสถานะ SSF-BT นัน้ บริษัทจะค านวณดอกเบีย้ถือครองตามข้อ 3 เปรียบเทียบกับดอกเบีย้มดัจ า 
ค านวณลว่งหน้าตามข้อ 5 และด าเนินการดงันี ้
7.1 ในกรณีการปิดสถานะซือ้ 

ก) หากจ านวนดอกเบีย้ถือครองในข้อ 3 มากกว่าดอกเบีย้มดัจ าในข้อ 5 ราคา SSF-BT ที่บริษัท
จะก าหนดเพื่อรับซือ้คืนจะเทา่กบัราคาของหุ้นอ้างอิงลบด้วยดอกเบีย้สว่นท่ีขาด 

ข) หากจ านวนดอกเบีย้ถือครองในข้อ 3 น้อยกว่าดอกเบีย้มดัจ าในข้อ 5 ราคา SSF-BT ที่บริษัท
จะก าหนดเพื่อรับซือ้คืนจะเทา่กบัราคาของหุ้นอ้างอิงบวกกบัดอกเบีย้สว่นท่ีเรียกเก็บไว้เกิน 

ค) รายละเอียดวิธีการค านวนตามเอกสารแนบ 1 
7.2 ในกรณีของการปิดสถานะขาย 

ก) หากจ านวนดอกเบีย้ถือครองในข้อ 3 มากกว่าดอกเบีย้มดัจ าในข้อ 5 ราคา SSF-BT ที่บริษัท
จะก าหนดเพื่อขายคืนจะเทา่กบัราคาของหุ้นอ้างอิงบวกกบัดอกเบีย้สว่นท่ีขาด 

ข) หากจ านวนดอกเบีย้ถือครองในข้อ 3 น้อยกว่าดอกเบีย้มดัจ าในข้อ 5 ราคา SSF-BT ที่บริษัท
จะก าหนดเพื่อขายคืนจะเทา่กบัราคาของหุ้นอ้างอิงลบด้วยดอกเบีย้สว่นท่ีเรียกเก็บไว้เกิน 

ค) รายละเอียดวิธีการค านวณตามเอกสารแนบ 1 

8. กรณีหุ้นอ้างอิงมี Corporate Action  

8.1 ลกูค้าที่เปิดสถานะขาย SSF-BT ก่อนวนัท่ีมี Corporate Action บนหุ้นอ้างอิงตวันัน้ จะต้องท าการปิด
สถานะภายในเวลาปิดท าการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภาคเช้าของวนัท าการก่อนวนัขึน้
เคร่ืองหมายของ Corporate Action ดงักลา่ว 

8.2 ลกูค้าที่เปิดสถานะซือ้ SSF-BT ก่อนวนัท่ีมี Corporate Action บนหุ้นอ้างอิงตวันัน้ 
8.2.1 กรณีหุ้นอ้างอิงประกาศจ่ายปันผลปกติเป็นเงินสด 

ลกูค้ามีสทิธิได้รับการชดเชยเงินปันผลปกติในอตัราตามประกาศของบริษัท โดยบริษัทจะคืน
เงินปันผลปกติดงักลา่วให้ลกูค้าเมื่อมีการปิดสถานะ และลกูค้าจะไม่ได้รับดอกเบีย้ และ/หรือ 
ผลประโยชน์ใดๆ เพิ่มเติมบนเงินปันผลปกตินัน้อีก  
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8.2.2 กรณีหุ้นอ้างอิงประกาศก าหนดสทิธิอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลา่วมา 
ลกูค้าจะไมไ่ด้รับสทิธิใดๆ ที่ผู้ ถือหุ้นอ้างอิงนัน้จะได้รับ และบริษัทสงวนสิทธิในการที่จะขอปิด
สถานะ SSF-BT กบัลกูค้า โดยจะท าการแจ้งผา่นผู้แนะน าการลงทนุของบริษัท  

9. บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธการท าธุรกรรมซือ้ขาย SSF-BT บนหุ้นอ้างอิงใดๆ หรือกับลูกค้ารายใดๆ หากบริษัท
เล็งเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้จากการเข้าท าธุรกรรมดงักล่าว  หรือหากบริษัทพบว่าลกูค้าไม่มีความ
เหมาะสมเพียงพอในการท าธุรกรรม หรือการให้บริการ SSF-BT กบัลกูค้าอาจขดัหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือด้วย
เหตอุื่นใดแล้วแตด่ลุพินิจของบริษัท โดยลกูค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทรับผิดในความเสียหายใดๆ อนัเกิดจาก
การปฏิเสธการให้บริการของบริษัท เว้นแตก่รณีที่เกิดขึน้โดยการจงใจหรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงของบริษัท 
กรรมการพนกังาน ตวัแทนหรือผู้แทนของบริษัท โดยบริษัทจะรับผิดชอบเพียงเทา่ที่ความเสยีหายเกิดขึน้จริง 

10. บริษัทสงวนสิทธิในการที่จะขอปิดสถานะ SSF กบัลกูค้าจากกรณีอื่นๆ ที่ไม่ได้กลา่วไว้ข้างต้น โดยจะท าการแจ้ง
ผ่านผู้แนะน าการลงทนุของบริษัทให้ทราบลว่งหน้า รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการปิดสถานะสญัญาของลกูค้าใน
กรณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บริษัทจ าเป็นต้องคืนหุ้นอ้างอิงที่ยืมมาจากธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities borrowing 
and lending) 

(ข) บริษัทเห็นว่าบริษัทไม่สามารถด าเนินการป้องกนัความเสี่ยงของสถานะ single stock futures block 
trade ได้อยา่งตอ่เนื่องและมีประสทิธิภาพ (Hedging Disruption) 

(ค) บริษัทเห็นว่าหุ้ นอ้างอิงอาจจะถูกหยุดการซือ้ขายโดยตลาดหลักทรัพย์ในระยะเวลาอันใกล้จาก
เหตกุารณ์ใดๆที่มีผลกระทบส าคญัหรือที่เก่ียวข้องโดยตรงกบับริษัทผู้ออกหุ้นอ้างอิง 

11. ในการซือ้ขาย SSF-BT ทกุครัง้ ลกูค้าขอรับรองวา่ 
11.1 ลกูค้าเป็นบคุคลที่มีความรู้ความเข้าใจ มีศกัยภาพและความสามารถที่จะเข้าท าธุรกรรมภายใต้สญัญา

ฉบบันีไ้ด้ และลกูค้ารับรองวา่มี Excess Equity (EE) ในบญัชีอยา่งเพียงพอ 
11.2 ลกูค้ามีหน้าที่ติดตามสถานะบญัชีของลกูค้าอย่างใกล้ชิด และยินดีปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์เก่ียวกบัการ

เรียกหลกัประกนัท่ีบริษัทก าหนดไว้อยา่งเคร่งครัดและไมม่ีเง่ือนไข 
11.3 ลกูค้าจะไมซ่ือ้ขาย SSF-BT ตามข้อตกลงนีใ้นลกัษณะทีอ่าจท าให้เกิดการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมตอ่การ

ซือ้ขาย SSF ในตลาด TFEX เช่น การท าให้ราคา SSF ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด TFEX เป็นต้น   
11.4        ลกูค้ามีความเข้าใจในเง่ือนไขการค านวนราคา SSF-BT ดงัตอ่ไปนี ้

ก) อตัราดอกเบีย้ถือครองและอตัราดอกเบีย้มดัจ า ให้เป็นไปตามประกาศของบริษัท  
ข) จ านวนวนัขัน้ต ่าที่ใช้คิดดอกเบีย้ถือครอง ให้เป็นไปตามประกาศของบริษัท 
ค) จ านวนวนัถือครองจะนบัรวมวนัท่ีเปิดสถานะและปิดสถานะร่วมด้วย 
ง) การชดเชยเงินปันผลปกติที่เป็นเงินสดจะคิดในอตัราชดเชยตามประกาศของบริษัทของเงินปันผล

ปกติที่จ่ายจริงของหุ้ นอ้างอิง  โดยบริษัทจะค านวนเงินปันผลปกติชดเชยให้กับลูกค้าเมื่อ
ด าเนินการปิดสญัญา SSF-BT กบับริษัท 

จ) ราคา SSF-BT ค านวนโดยใช้ทศนิยม 5 ต าแหนง่แบบปัดขึน้ 
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12. นอกจากข้อความในบนัทกึข้อตกลงเพิ่มเติมฉบบันีแ้ล้ว สิทธิและหน้าที่ใดๆ ระหว่างลกูค้าและบริษัทยงัคงเป็นไป
ตามสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนทกุประการ และหากบนัทึกข้อตกลงเพิ่มเติมฉบบันีม้ีข้อความขดัหรือแย้งกบัข้อความ
ในสญัญาแต่งตัง้ตวัแทน ให้ข้อความในบนัทึกข้อตกลงเพิ่มเติมฉบบันีม้ีผลใช้บงัคบัภายใต้บงัคบัของกฎหมาย
และกฏเกณฑ์ทางการท่ีใช้บงัคบั 

13.  บริษัทอาจเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อก าหนดและเง่ือนไขในบนัทกึข้อตกลงเพิ่มเติมฉบบันีไ้ด้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ลกูค้า
ทราบ 

ลกูค้าได้รับทราบและเข้าใจเง่ือนไขทัง้หมดในบนัทกึข้อตกลงเพิ่มเติมฉบบันีอ้ยา่งละเอียดถกูต้องแล้ว และยอมรับ
ที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงักลา่ว เพื่อเป็นหลกัฐานแหง่การนี ้จึงได้ลงลายมือช่ือไว้ด้านลา่งนีเ้ป็นส าคญัตอ่หน้าพยาน 

 

 

 ลงช่ือ ลกูค้า 

  ( ) 

 

 ลงช่ือ พยาน (ผู้จดัการทีม/สาขา) 

  ( ) 

 

 ลงช่ือ พยาน (ผู้แนะน าการลงทนุ) 

  ( ) 



 

  หน้า 6 ของ 7 
 

V02370814 ลงช่ือ  

เอกสารแนบ 1 

วิธีการคิดค านวณ 

สูตรการค านวณ 

Long (open), Short (close): 

Long (open) price:  Futures = SpotOpen + CostOpen  

Short (close) price:   Futures = Spotclose + CostOpen – Costclose + Div. (ถ้าม)ี 

Short (open), Long (close): 

Short (open) price:  Futures = Spotopen - Costopen  

Long (close) price:   Futures = Spotclose - Costopen +  Costclose  

 

ทัง้นี ้ 

CostOpen (ดอกเบีย้มดัจ า) = Spot Price ณ ราคาเปิดสถานะ × อตัราดอกเบีย้มดัจ าตามที่บริษัทประกาศ × (จ านวนวนัคงเหลอืของ 
Series นัน้ / 365) 

Costclose (ดอกเบีย้ถือครอง) = Spot Price ณ ราคาเปิดสถานะ × อตัราดอกเบีย้ถือครองตามที่บริษัทประกาศ × (จ านวนวนัถือครอง
สถานะ / 365) 

Div. (ถ้าม)ี = เงินปันผลปกติทีจ่า่ยจริงของหุ้นอ้างองิ x อตัราชดเชยตามประกาศของบริษัท 

หมายเหต:ุ การค านวณใช้ทศนิยม 5 ต าแหนง่แบบปัดขึน้ 

 

ตัวอย่างการค านวณราคา 

สมมติให้  อตัราดอกเบีย้มดัจ าและอตัราดอกเบีย้ถือครอง เทา่กบั 6% ตอ่ปี 

  จ านวนวนัขัน้ต า่ที่ใช้คิดดอกเบีย้ถือครอง เทา่กบั 5 วนั 

Long Open 

วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 ต้องการ Long Open ADVANCZ17 ที่ Spot Price 175 บาท/หุ้น 

โดย ADVANCZ17 มีจ านวนวนัคงเหลอื 28 วนั (Last Trading Day วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2560) 

CostOpen   = 175 x 6% x (28/365)  = 0.80548 บาท 

Futures Price   =  175 + 0.80548  = 175.80548 บาท/หุ้น  
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Short Close 

วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2560 ต้องการ Short Close ADVANCZ17 ที่ราคาหุ้น 180 บาท ถือครอง 4 วนั (จึงค านวณตามจ านวนวนัขัน้ต ่าที ่
5 วนั) 

Costclose    = 175 x 6% x (5/365)   =  0.14384 บาท 

Futures Price   = 180 + (0.80548-0.14384)  = 180.66164 บาท/หุ้น 

ดงันัน้จะได้ผลตอบแทนเทา่กบั 180.66164 – 175.80548 = 4.85616 บาท/หุ้น 

 

Short Open  

วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 ต้องการ Short Open ADVANCZ17 ที่ Spot Price 180 บาท/หุ้น 

โดย ADVANCZ17 มีจ านวนวนัคงเหลอื 28 วนั (Last Trading Day วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2560) 

CostOpen   = 180 x 6% x (28/365)  = 0.82849 บาท 

Futures Price   =  180 - 0.82849               = 179.17151 บาท/หุ้น  

 

Long Close 

วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2560 ต้องการ Long Close ADVANCZ17 ที่ราคาหุ้น 175 บาท ถือครอง 4 วนั (จึงค านวณตามจ านวนวนัขัน้ต ่าที ่
5 วนั) 

Costclose   = 180 x 6% x (5/365)   =  0.14795 บาท 

Futures Price   = 175 – 0.82849 + 0.14795 = 174.31946 บาท/หุ้น 

ดงันัน้จะได้ผลตอบแทนเทา่กบั 179.17151 – 174.31946 = 4.85205 บาท/หุ้น 



แผน่ท่ี 1 (สําหรับธนาคารสํานกังานใหญ่) 
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เขียนท่ี  บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

999/9 อาคารสํานกังานดิ ออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ ชัน้ 20-21 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

วนัท่ี เดือน  พ.ศ.

เรียน ผู้จดัการธนาคาร  สํานกังานใหญ่/สาขา 

ข้าพเจ้า เจ้าของบญัชีเงินฝากประเภท

บญัชีธนาคารเลขท่ี      ช่ือบญัชี 

สถานท่ีติดตอ่ เลขท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน 

ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  จงัหวดั 

รหสัไปรษณีย์    โทรศพัท์ 

มีความประสง ค์ใ ห้ธนาคารหัก เ งินจากบัญชี เ งินฝากดังกล่าวของ ข้าพเ จ้า เ พ่ือ ชํา ระหนี  ้และ /หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ  ใ ห้แ ก่  

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ต่อไปนีเ้รียกว่า “บริษัท”) ตามจํานวนท่ีปรากฏในใบแจ้งหนี ้ และ/หรือ ระบบส่ือสาร

ข้อมลูคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) และ/หรือ คําสัง่ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ี

ได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท และนําส่งเงินดงักล่าวโอนเข้าบญัชีเงินฝากของบริษัท และ/หรือบญัชีอ่ืนใดซึ่ง

บริษัทจะเปล่ียนแปลงหรือกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  

ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพ่ือชําระหนี ้และ/หรือบรรดาภาระผกูพนัต่างๆ ให้แก่บริษัทดงักล่าว หากปรากฏในภายหลงัว่าจํานวนเงินท่ี

บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนัน้ไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจํานวนท่ีปรากฏในใบแจ้งหนี  ้และ/หรือระบบส่ือสาร

ข้อมลูคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) และ/หรือคําสัง่ท่ีธนาคารได้รับจากบริษัทและ/หรือ ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ี

ได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะดําเนินการเรียกร้องเงินจํานวนดงักล่าวจาก

บริษัทโดยตรง โดยทัง้นีข้้าพเจ้าขอสละสิทธ์ิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินท่ีธนาคารได้หกัโอนจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพ่ือชําระหนีแ้ก่บริษัท

ตามใบแจ้งหนี ้และ/หรือระบบสื่อสารข้อมลูคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) และ/หรือคําสั่งท่ีธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ 

ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ บคุคลอื่นใดท่ีได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหกั

เงินจากบญัชีของข้าพเจ้าได้ต่อเม่ือเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัน้เท่านัน้ และในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าวข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้ง

การหกับญัชีแต่อย่างใด เน่ืองจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดงักล่าวนัน้ได้จากสมดุคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคารและ/หรือใบรับเงิน และ/หรือ

ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยูแ่ล้ว 

ในกรณีท่ีเอกสารหลกัฐาน และเลขท่ีบญัชีเงินฝากท่ีกล่าวในวรรคข้างต้นได้เปล่ียนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตใุดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนงัสือขอให้หกับญัชี

เงินฝากฉบบันีค้งมีผลใช้บงัคบัสําหรับบญัชีเงินฝากหมายเลขท่ีได้เปล่ียนแปลงนัน้ๆ ได้ด้วยทกุประการ 

การขอให้หกับญัชีเงินฝากดงักลา่วข้างต้นให้มีผลบงัคบัทนัทีนบัแตว่นัทําหนงัสือนี ้และให้คงมีผลบงัคบัต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทําเป็นลายลกัษณ์

อกัษรให้ธนาคารและบริษัททราบอยา่งน้อยลว่งหน้า 2 เดือน 

ขอแสดงความนบัถือ 

ลงช่ือ ผู้ให้ความยินยอม 

(  ) 

(ตามท่ีให้ไว้กบัธนาคาร) 

รับรองลายมือช่ือผู้ให้ความยนิยอม ธนาคารตรวจสอบแล้วถกูต้อง 

ลงช่ือ ลงช่ือ 
(  ) (  ) 

บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ลายมือช่ือผู้ รับมอบอํานาจสาขา 

หนังสือขอให้หกับญัชีเงนิฝาก 

ื่
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เขียนท่ี  บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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วนัท่ี เดือน  พ.ศ.

เรียน ผู้จดัการธนาคาร  สํานกังานใหญ่/สาขา 

ข้าพเจ้า เจ้าของบญัชีเงินฝากประเภท

บญัชีธนาคารเลขท่ี      ช่ือบญัชี 

สถานท่ีติดตอ่ เลขท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน 

ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  จงัหวดั 

รหสัไปรษณีย์    โทรศพัท์ 

มีความประสง ค์ใ ห้ธนาคารหัก เ งินจากบัญชี เ งินฝากดังกล่าวของ ข้าพเ จ้า เ พ่ือ ชํา ระหนี  ้และ /หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ  ใ ห้แ ก่  

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ต่อไปนีเ้รียกว่า “บริษัท”) ตามจํานวนท่ีปรากฏในใบแจ้งหนี ้ และ/หรือ ระบบส่ือสาร

ข้อมลูคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) และ/หรือ คําสัง่ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ี

ได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท และนําส่งเงินดงักล่าวโอนเข้าบญัชีเงินฝากของบริษัท และ/หรือบญัชีอ่ืนใดซึ่ง

บริษัทจะเปล่ียนแปลงหรือกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  

ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพ่ือชําระหนี ้และ/หรือบรรดาภาระผกูพนัต่างๆ ให้แก่บริษัทดงักล่าว หากปรากฏในภายหลงัว่าจํานวนเงินท่ี

บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนัน้ไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจํานวนท่ีปรากฏในใบแจ้งหนี  ้และ/หรือระบบส่ือสาร

ข้อมลูคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) และ/หรือคําสัง่ท่ีธนาคารได้รับจากบริษัทและ/หรือ ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ี

ได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะดําเนินการเรียกร้องเงินจํานวนดงักล่าวจาก

บริษัทโดยตรง โดยทัง้นีข้้าพเจ้าขอสละสิทธ์ิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินท่ีธนาคารได้หกัโอนจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพ่ือชําระหนีแ้ก่บริษัท

ตามใบแจ้งหนี ้และ/หรือระบบสื่อสารข้อมลูคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) และ/หรือคําสั่งท่ีธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ 

ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ บคุคลอื่นใดท่ีได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหกั

เงินจากบญัชีของข้าพเจ้าได้ต่อเม่ือเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัน้เท่านัน้ และในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าวข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้ง

การหกับญัชีแต่อย่างใด เน่ืองจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดงักล่าวนัน้ได้จากสมดุคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคารและ/หรือใบรับเงิน และ/หรือ

ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยูแ่ล้ว 

ในกรณีท่ีเอกสารหลกัฐาน และเลขท่ีบญัชีเงินฝากท่ีกล่าวในวรรคข้างต้นได้เปล่ียนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตใุดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนงัสือขอให้หกับญัชี

เงินฝากฉบบันีค้งมีผลใช้บงัคบัสําหรับบญัชีเงินฝากหมายเลขท่ีได้เปล่ียนแปลงนัน้ๆ ได้ด้วยทกุประการ 

การขอให้หกับญัชีเงินฝากดงักลา่วข้างต้นให้มีผลบงัคบัทนัทีนบัแตว่นัทําหนงัสือนี ้และให้คงมีผลบงัคบัต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทําเป็นลายลกัษณ์

อกัษรให้ธนาคารและบริษัททราบอยา่งน้อยลว่งหน้า 2 เดือน 

ขอแสดงความนบัถือ 

ลงช่ือ ผู้ให้ความยินยอม 

(  ) 

(ตามท่ีให้ไว้กบัธนาคาร) 

รับรองลายมือช่ือผู้ให้ความยนิยอม ธนาคารตรวจสอบแล้วถกูต้อง 

ลงช่ือ ลงช่ือ 
(  ) (  ) 

บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ลายมือช่ือผู้ รับมอบอํานาจสาขา 

หนังสือขอให้หกับญัชีเงนิฝาก 

ื่



แผน่ท่ี 3 (สําหรับธนาคารเจ้าของบญัชี) 

V02370209 

เขียนท่ี  บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

999/9 อาคารสํานกังานดิ ออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ ชัน้ 20-21 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

วนัท่ี เดือน  พ.ศ.

เรียน ผู้จดัการธนาคาร  สํานกังานใหญ่/สาขา 

ข้าพเจ้า เจ้าของบญัชีเงินฝากประเภท

บญัชีธนาคารเลขท่ี      ช่ือบญัชี 

สถานท่ีติดตอ่ เลขท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน 

ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  จงัหวดั 

รหสัไปรษณีย์    โทรศพัท์ 

มีความประสง ค์ใ ห้ธนาคารหัก เ งินจากบัญชี เ งินฝากดังกล่าวของ ข้าพเ จ้า เ พ่ือ ชํา ระหนี  ้และ /หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ  ใ ห้แ ก่  

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ต่อไปนีเ้รียกว่า “บริษัท”) ตามจํานวนท่ีปรากฏในใบแจ้งหนี ้ และ/หรือ ระบบส่ือสาร

ข้อมลูคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) และ/หรือ คําสัง่ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ี

ได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท และนําส่งเงินดงักล่าวโอนเข้าบญัชีเงินฝากของบริษัท และ/หรือบญัชีอ่ืนใดซึ่ง

บริษัทจะเปล่ียนแปลงหรือกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  

ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพ่ือชําระหนี ้และ/หรือบรรดาภาระผกูพนัต่างๆ ให้แก่บริษัทดงักล่าว หากปรากฏในภายหลงัว่าจํานวนเงินท่ี

บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนัน้ไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจํานวนท่ีปรากฏในใบแจ้งหนี  ้และ/หรือระบบส่ือสาร

ข้อมลูคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) และ/หรือคําสัง่ท่ีธนาคารได้รับจากบริษัทและ/หรือ ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ี

ได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะดําเนินการเรียกร้องเงินจํานวนดงักล่าวจาก

บริษัทโดยตรง โดยทัง้นีข้้าพเจ้าขอสละสิทธ์ิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินท่ีธนาคารได้หกัโอนจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพ่ือชําระหนีแ้ก่บริษัท

ตามใบแจ้งหนี ้และ/หรือระบบสื่อสารข้อมลูคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) และ/หรือคําสั่งท่ีธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ 

ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ บคุคลอื่นใดท่ีได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหกั

เงินจากบญัชีของข้าพเจ้าได้ต่อเม่ือเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัน้เท่านัน้ และในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าวข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้ง

การหกับญัชีแต่อย่างใด เน่ืองจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดงักล่าวนัน้ได้จากสมดุคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคารและ/หรือใบรับเงิน และ/หรือ

ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยูแ่ล้ว 

ในกรณีท่ีเอกสารหลกัฐาน และเลขท่ีบญัชีเงินฝากท่ีกล่าวในวรรคข้างต้นได้เปล่ียนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตใุดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนงัสือขอให้หกับญัชี

เงินฝากฉบบันีค้งมีผลใช้บงัคบัสําหรับบญัชีเงินฝากหมายเลขท่ีได้เปล่ียนแปลงนัน้ๆ ได้ด้วยทกุประการ 

การขอให้หกับญัชีเงินฝากดงักลา่วข้างต้นให้มีผลบงัคบัทนัทีนบัแตว่นัทําหนงัสือนี ้และให้คงมีผลบงัคบัต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทําเป็นลายลกัษณ์

อกัษรให้ธนาคารและบริษัททราบอยา่งน้อยลว่งหน้า 2 เดือน 

ขอแสดงความนบัถือ 

ลงช่ือ ผู้ให้ความยินยอม 

(  ) 

(ตามท่ีให้ไว้กบัธนาคาร) 

รับรองลายมือช่ือผู้ให้ความยนิยอม ธนาคารตรวจสอบแล้วถกูต้อง 

ลงช่ือ ลงช่ือ 
(  ) (  ) 

บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ลายมือช่ือผู้ รับมอบอํานาจสาขา 

หนังสือขอให้หกับญัชีเงนิฝาก 

ื่



แผน่ท่ี 4 (สําหรับลกูค้า) 

V02370209 

เขียนท่ี  บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

999/9 อาคารสํานกังานดิ ออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ ชัน้ 20-21 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

วนัท่ี เดือน  พ.ศ.

เรียน ผู้จดัการธนาคาร  สํานกังานใหญ่/สาขา 

ข้าพเจ้า เจ้าของบญัชีเงินฝากประเภท

บญัชีธนาคารเลขท่ี      ช่ือบญัชี 

สถานท่ีติดตอ่ เลขท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน 

ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  จงัหวดั 

รหสัไปรษณีย์    โทรศพัท์ 

มีความประสง ค์ใ ห้ธนาคารหัก เ งินจากบัญชี เ งินฝากดังกล่าวของ ข้าพเ จ้า เ พ่ือ ชํา ระหนี  ้และ /หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ  ใ ห้แ ก่  

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ต่อไปนีเ้รียกว่า “บริษัท”) ตามจํานวนท่ีปรากฏในใบแจ้งหนี ้ และ/หรือ ระบบส่ือสาร

ข้อมลูคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) และ/หรือ คําสัง่ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ี

ได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท และนําส่งเงินดงักล่าวโอนเข้าบญัชีเงินฝากของบริษัท และ/หรือบญัชีอ่ืนใดซึ่ง

บริษัทจะเปล่ียนแปลงหรือกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  

ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพ่ือชําระหนี ้และ/หรือบรรดาภาระผกูพนัต่างๆ ให้แก่บริษัทดงักล่าว หากปรากฏในภายหลงัว่าจํานวนเงินท่ี

บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนัน้ไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจํานวนท่ีปรากฏในใบแจ้งหนี  ้และ/หรือระบบส่ือสาร

ข้อมลูคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) และ/หรือคําสัง่ท่ีธนาคารได้รับจากบริษัทและ/หรือ ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ี

ได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะดําเนินการเรียกร้องเงินจํานวนดงักล่าวจาก

บริษัทโดยตรง โดยทัง้นีข้้าพเจ้าขอสละสิทธ์ิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินท่ีธนาคารได้หกัโอนจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพ่ือชําระหนีแ้ก่บริษัท

ตามใบแจ้งหนี ้และ/หรือระบบสื่อสารข้อมลูคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) และ/หรือคําสั่งท่ีธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ 

ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ บคุคลอื่นใดท่ีได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหกั

เงินจากบญัชีของข้าพเจ้าได้ต่อเม่ือเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัน้เท่านัน้ และในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าวข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้ง

การหกับญัชีแต่อย่างใด เน่ืองจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดงักล่าวนัน้ได้จากสมดุคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคารและ/หรือใบรับเงิน และ/หรือ

ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยูแ่ล้ว 

ในกรณีท่ีเอกสารหลกัฐาน และเลขท่ีบญัชีเงินฝากท่ีกล่าวในวรรคข้างต้นได้เปล่ียนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตใุดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนงัสือขอให้หกับญัชี

เงินฝากฉบบันีค้งมีผลใช้บงัคบัสําหรับบญัชีเงินฝากหมายเลขท่ีได้เปล่ียนแปลงนัน้ๆ ได้ด้วยทกุประการ 

การขอให้หกับญัชีเงินฝากดงักลา่วข้างต้นให้มีผลบงัคบัทนัทีนบัแตว่นัทําหนงัสือนี ้และให้คงมีผลบงัคบัต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทําเป็นลายลกัษณ์

อกัษรให้ธนาคารและบริษัททราบอยา่งน้อยลว่งหน้า 2 เดือน 

ขอแสดงความนบัถือ 

ลงช่ือ ผู้ให้ความยินยอม 

(  ) 

(ตามท่ีให้ไว้กบัธนาคาร) 

รับรองลายมือช่ือผู้ให้ความยนิยอม ธนาคารตรวจสอบแล้วถกูต้อง 

ลงช่ือ ลงช่ือ 
(  ) (  ) 

บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ลายมือช่ือผู้ รับมอบอํานาจสาขา 

หนังสือขอให้หกับญัชีเงนิฝาก 

ื่
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