/ 3. ขอมูลสถานะทาทางการเงิน...........................

3. ขอมูลสถานะทางการเงิน
รายไดหลักตอป

200,000 - 500,000 บาท
500,001 - 1,000,000 บาท
1,000,001 - 5,000,000 บาท
> 5,000,000 บาท
รายไดอื่นๆ ตอป
100,000 - 500,000 บาท
500,001 - 1,000,000 บาท
> 1,000,000 บาท
ไมมี
แหลงที่มาของรายได
รายไดหลัก
รายไดอื่น
แหลงที่มาของรายไดอื่น
ธุรกิจสวนตัว โปรดระบุ...........................................
การลงทุน
มรดก
อื่นๆ ...........................
แหลงที่มาของรายไดมาจาก
ประเทศไทย
ประเทศอื่น (โปรดระบุ) ..................................................................................................................
มูลคาสินทรัพย (เงินฝาก หลักทรัพย ฯลฯ)
< 1,000,000 บาท
1,000,000 – 10,000,000 บาท
> 10,000,000 บาท
ภาระคาใชจายตอเดือน (% ของรายไดตอเดือน)
< 25 %
25% - 50%
มากกวา 50%

บัญชีธนาคารที�ใช้ สาํ หรั บชําระราคาต้ องผ่ านระบบหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เท่ านัน�
บัญชีหลัก : ธนาคาร ..................................... สาขา .............................
ออมทรัพย์
บัญชีสํารอง : ธนาคาร ..................................... สาขา .............................
ออมทรัพย์
บัญชีสํารอง : ธนาคาร ..................................... สาขา .............................
ออมทรัพย์
_________

กระเเสรายวัน เลขที�บัญชี.......................................
กระแสรายวัน เลขที�บัญชี........................................
กระเสรายวัน เลขที�บัญชี.........................................

โปรดแนบสําเนาสมุดบัญชี ธนาคารหน้าแรกทีป� รากฎชื อ� -นามสกุล และเลขทีบ� ญ
ั ชี ทุกบัญชี ทีท� ่านระบุไว้ในเอกสาร

บุคคลอื่นที่ไดรับประโยชนจากการทำธุรกรรมในทอดสุดทาย*
ขาพเจา
บุคคลอื่น (โปรดระบุ) .........................................................
บุคคลอื่นที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดทาย**
ขาพเจา
บุคคลอื่น (โปรดระบุ) .........................................................
ตำแหนงทางการเมือง
ของทาน
ไมมี
มี (โปรดระบุ) .....................................................................
คูสมรส
ไมมี
มี (โปรดระบุ) .....................................................................
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในชวง 3 ปที่ผานมา :
ไมเคยกระทำผิด
เคยมีประวัติในความผิดมูลฐาน ..........................................................................ป พ.ศ...........................................
การมีสวนรวมในธุรกรรมตอไปนี้
ไมมี
ธุรกิจคาอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ
ธุรกิจคาของเกา
ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ธุรกิจบริการโอนเงิน
ธุรกิจคาสิโนหรือบอนการพนัน
ธุรกิจสถานบริการ
ธุรกิจคาอาวุธยุทธภัณฑ
ธุรกิจนายหนาจัดหางาน
ธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร

/ แบบประเมินความสามารถ...........................

/ เงื่อนไขและขอตกลง...........................

เลขที่บัญชี

/ แบบแจงสถานะความเปน................................

สถานะของลูกคา
Status of Customer

/ 1.2 คำถามเพิ่มเติม...........................

5.

6.

7.

8.

สวนที 2
Part 2

. . . . . . . . ...................

สวนที 3
Part 3

. . . . . . . . ...................

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
Conﬁrmation and Change of Status

การยินยอมใหเปดเผยขอมูลและการหักบัญชี
Authorization for information disclosure and account withholding

/ ทางการเงิน /ทางธุรกิจที่อาจ...........................

การอนุญาตใหบุคคลที่สามใชประโยชนและขอตกลงในเอกสารนี้
Customer’s authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and
agreement in this form

/ หนังสือมอบอำนาจ...........................
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/ หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝาก..........................

มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพื่อชำระหนี้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแก บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ตอไปนี้เรียกวา “บริษัท”) ตามจำนวนที่ปรากฎในใบแจงหนี้หรือแผนบันทึกขอมูล (Diskette) หรือขอมูลอิเล็กทรอนิคส
(Electronic data โดยการ Update) ที่ทางธนาคารไดรับจากบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนของบริษัท และ/หรือบุคลลอื่นใดที่ไดรับการแตงตั้ง หรือมอบ
หมายจากบริษัทใหกระทำการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และนำเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีของบริษัทฯ
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชำระหนี้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทฯ ดังกลาว หากปรากฎในภายหลังวาจำนวนเงินที่
บริษัทฯ แจงแกธนาคารนั้นไมถูกตอง และธนาคารไดทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากขาพเจาตามจำนวนที่ปรากฎในใบแจงหนี้ หรือแผนบันทึกขอมูล
(Disket) หรือขอมูลอิเล็คทรอนิคส (Electronic data โดยการ Update) เรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงจะดำเนินการเรียกรองเงินจำนวนดังกลาวจาก
บริษัทฯ โดยตรง โดยทั้งที่ขาพเจาขอสละสิทธิ์ในการเรียกรองหรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพจา เพื่อชำระ
หนี้แกบริษัทฯ ตามใบแจงหนี้หรือแผนบันทึกขอมูล (Diskette) หรือขอมูลอิเล็คทรอนิคส (Electronic data โดยการ Update) ที่ธนาคารไดรับจาก
บริษัทฯ และขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของขาพเจาไดก็ตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น และในการหัก
บัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด เนื่องจากขาพเจาสามารถทราบรายการดังกลาวจากสมุดเงินฝากของ
ธนาคารและใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ อยูแลว
ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่กลาวในวรรคขางตนไดเปลี่ยนแปลงไป ไมวาโดยเหตุใดก็ตามหนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผล
ใชบังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ไดดวยทุกประการ การใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนใหัมีผลใชบังคับทันที นับแตวันทำ
หนังสือนี้และใหมีผลบังคับตอไปจนกวาจะไดเพิกถอนโดยทำเปนลายลักษณอักษรใหธนาคารและบริษัทฯ ทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0 2635 1700, 0 2268 0999
www.poems.in.th

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
สัญญานี้ทําที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สัญญานี้ทําขึ้น ณ วันที่ระบุในท้ายสัญญานี้ ระหว่าง _____________________________________________________________________ (ต่อไปนี้สัญญานี้จะ
เรียกว่า “ลูกค้า”) ฝ่ายหนึ่งกับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ต่อไปนี้ในสัญญาจะเรียกว่า “บริษัทฯ”) อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะ
เป็นลูกค้าของบริษทั ฯ โดยขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์และยินยอมผูกพันตนที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ รวมทั้งหน่วยงานกํากับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นั้นๆ รวมตลอดถึงแต่
ไม่จํากัดเฉพาะระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งที่มีอยู่แล้วหรือที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือที่จะมีขึ้นใหม่ในภายหน้าทุกประการ
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังต่อไปนี้
1.

นิยาม ในสัญญานี้คําว่า
“ก.ล.ต.”
“การซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์
(Over the counter)”
“การซื้อขายหลักทรัพย์แบบชําระ
ราคาสุทธิ (Net Settlement)”
“ค่าขายหลักทรัพย์”
“ค่าซื้อหลักทรัพย์”
“คู่มือการใช้บริการ”
“ซื้อ”
“ตลาดหลักทรัพย์”
“ทรัพย์สิน”
“บริการออนไลน์/บริการโพเอ็มส์”
“บัญชี”
“บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เงินสด”
“บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบ
ชําระเงินล่วงหน้า”

“แบบคําขอเปิดบัญชี”
“ผู้แทน”
“ภาระหนี้สนิ ”
“ยอดเงินคงเหลือของลูกค้า”
“รหัสประจําตัว”

หมายถึง

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
หมายถึง
การซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ซึ่งหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์จด
ทะเบียนที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ให้ทําการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์
หมายถึง
การซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการขายหลักทรัพย์เดียวกันจากส่วนที่ซื้อมาในวันเดียวกัน และมีการชําระราคาสุทธิ
ของค่าซื้อกับค่าขายหลักทรัพย์นั้น
หมายถึง
จํานวนเงินสําหรับการขายหลักทรัพย์ในรายการขายแต่ละรายการผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หลังจากหักค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
หมายถึง
จํานวนเงินสําหรับการซื้อหลักทรัพย์ในคําสั่งซื้อผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
หมายถึง
หนังสือหรือเอกสารที่ใช้เป็นแนวทางในการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ซึ่งบริษัทฯ อาจแก้ไขเพิ่มเติม
ได้เป็นครั้งคราว
ให้หมายความรวมถึงการจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย
หมายถึง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
หมายถึง
เงินสด หลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น รวมตลอดถึงสิทธิอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว
หมายถึง
บริการการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริการอื่นใดที่บริษัทฯ จัดทําไว้ให้ลูกค้าโดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด
หมายถึง
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัทฯ
หมายถึง
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เงินสดของลูกค้าที่เปิดไว้กับบริษัทฯ ตามแบบคําขอเปิดบัญชีของลูกค้า ตามที่ได้ระบุไว้
ในข้อ 3
หมายถึง
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่จัดทําขึ้น เพื่อบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4
ของสัญญานี้ การฝากเงินและการถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้า รวมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้
หลักทรัพย์ และค่าขายหลักทรัพย์ของลูกค้าตลอดจนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่
เกี่ยวกับสัญญานี้
หมายถึง
แบบคําขอที่ลูกค้ายื่นเพื่อขอเปิดบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ และซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาซื้อขาย
หลักทรัพย์
หมายถึง
กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และตัวแทน
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จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อนุมัติให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทฯ ตามข้อ 3.2 ของสัญญาฉบับนี้
และให้รวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าบําเหน็จ ค่านายหน้า ค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่
ลูกค้ามีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และให้หมายรวมถึงวงเงินสูงสุดที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 4.3 แห่งสัญญานี้แล้วแต่
กรณี
วันที่บริษัทฯ หลักทรัพย์เปิดทําการในประเทศไทย
วันที่ลูกค้าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีที่ได้เปิดไว้กับบริษทั ฯ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์และหนังสือมอบอํานาจที่ลูกค้าทํากับบริษัทฯ โดยแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นผู้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ในนามของลูกค้า
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สิทธิทั้งปวงในสิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิในแบบเครื่องหมายการค้า และชื่อทางการค้า เครื่องหมาย
บริการความลับทางการค้า ความรู้ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด (ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม)
และคําขอจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่า ณ ที่ใดๆ ในโลก
หุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร ตั๋วเงิน ตั๋วเงินคลัง หน่วยลงทุน อันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นกู้หรือหน่วยลงทุน และให้หมายความรวมถึง ใบสําคัญ
แสดงสิทธิในหุ้น หรือหุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิในการเข้าชื่อซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ ตราสารหรือหลักฐานแสดง
สิทธิในทรัพย์สินของโครงการลงทุน ใบตอบรับบริการโอนหลักทรัพย์ ใบตอบรับใบหุ้นหรือตราสารแห่งสิทธิ
อื่นใด รวมตลอดถึงดอกผล เงินปันผล และสิทธิอื่นๆ ในหลักทรัพย์นั้นด้วย และหลักทรัพย์อื่นๆ ตามที่ตลาด
หลักทรัพย์ หรือ สํานักงานประกาศกําหนด
หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือ ได้รับการอนุญาตให้ทําการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย

2. การมอบอํานาจ
2.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอํานาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าของลูกค้าในการซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ โดยลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบผูกพันตาม
คําสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์โดยลายลักษณ์อักษรหรือคําสั่งด้วยวาจา หรือทางโทรศัพท์หรือวิธีอื่นๆ ตามประเพณี
หรือวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งถือปฏิบัติอยู่ทั่วไป
2.2 ลูกค้าทราบดีว่าเป็นสิทธิของบริษัทฯ ทีจ่ ะไม่รับคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าก็ได้ และลูกค้าตกลงสละบรรดาสิทธิทั้งหลายที่ลูกค้ามีตามกฎหมาย และสละสิทธิที่จะยก
ข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัทฯ โดยได้มอบอํานาจให้บริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอํานาจทั่วไปของลูกค้าเพื่อกระทําการใดๆ แทนลูกค้าได้ดังต่อไปนี้
2.2.1 ซื้อ ขาย และโอนหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภททั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการรับโอน รับมอบ ถือครอบครองและส่งมอบ
หลักทรัพย์หรือใบสําคัญหลักทรัพย์ต่างๆ
2.2.2 ชําระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ ค่าตัวแทนนายหน้า ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
หรือจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ และรับชําระเงินค่าขายหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการรับเงินปันผล หรือดอกเบี้ยหรือเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอัน
เกี่ยวกับหรือเกิดจากการถือครองหลักทรัพย์ของลูกค้า ไม่ว่าหลักทรัพย์นั้นๆ จะอยู่ในชื่อของลูกค้าหรือบุคคลอื่นใด
2.2.3 นําเงินค่าขายหลักทรัพย์และดอกผลของหลักทรัพย์ตามข้อ 2.2.2 ข้างต้น รวมตลอดถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเงิน และ/หรือทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที่นํามาวาง
เป็นประกันไปชําระหนี้ของลูกค้าที่มีอยู่ต่อบริษัทฯเป็นครั้งคราว
2.2.4 ทํา และ/หรือลงนามในหนังสือเอกสาร สัญญา หรือตราสารใดๆ รวมทั้งหนังสือ เอกสาร สัญญา หรือตราสารการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์เป็นต้น ปิดโอน
หลักทรัพย์เป็นชื่อของบริษัทฯ หรือบุคคล หรือ นิติบุคคลตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใดๆ อันเกี่ยวกับ
หลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทฯได้ถือหรือครอบครองไว้ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกําหนดแห่งข้อ 7.7
2.2.5 แต่งตั้งและถอดถอนตัวแทนช่วงเพื่อการใดๆ แทนบริษัทฯ ตามอํานาจที่ให้ไว้ตามหนังสือมอบอํานาจนี้
2.2.6 ในกรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตาย ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ ตกเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ ตกเป็นผู้มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัว ล้มละลาย เลิกกิจการถูกฟ้องร้อง เป็นคดี
ต่อศาลใดๆ หรือเมื่อบริษัทฯ เห็นเป็นการสมควรเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของลูกค้าหรือบริษัทฯ ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ ขายหรือถ่ายโอนไปซึ่ง
หลักทรัพย์ ทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใดของลูกค้า และหรือตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด หรือบางส่วนเพื่อชดใช้ให้แก่บริษัทฯ แทนหลักทรัพย์
ซึ่งลูกค้าได้สั่งให้บริษัทฯ ขายแล้ว แต่ลูกค้ายังมิได้ส่งมอบให้บริษัทฯ ทั้งนี้ โดยให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการจัดการตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์มาตรา
828 เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินใดๆ ของลูกค้าที่มีต่อบุคคลภายนอกและ/หรือบริษัทฯ
/ 2.2.7 เปิดบัญชีหลักทรัพย์และ ..................................
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2.2.7 เปิดบัญชีหลักทรัพย์และปิดบัญชีหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดไว้กับบริษัทฯ
2.2.8 ทําการอื่นใดบรรดาที่จําเป็นหรือสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามอํานาจที่ให้ไว้ตามหนังสือมอบอํานาจนี้
2.3 ในกรณีที่สัญญาแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทน และ/หรือนายหน้านี้มีอันสิ้นผลไป คู่สัญญาตกลงให้สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์เงินสด สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระ
เงินล่วงหน้าสัญญาซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ สัญญาบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ และสัญญาดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าเป็นอันสิ้นผลไปทั้งหมด แต่อย่างไรก็
ตาม การสิ้นผลของสัญญาย่อมไม่เป็นเหตุให้สิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาที่ยังคงมีตอ่ กันก่อนการสิ้นผลนั้นๆ เป็นอันสิ้นสุดลงไปด้วย
3. การซื้อหรือขายหลักทรัพย์เงินสด
3.1 คู่สัญญาตกลงว่าในการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น เป็นการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ตามชื่อประเภท ชนิด จํานวนและราคาที่ต้องการซื้อ และ/หรือขายเท่านั้นโดยไม่
เจาะจงว่าจะเป็นการซื้อหรือขายให้แก่ผู้ใดหรือมีชื่อผู้ใดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายนั้น หรือหลักทรัพย์นั้นมีลักษณะระบุเฉพาะอย่างใดและเมื่อบริษัทฯ จะต้องรับ
หรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือลูกค้าแล้วก็ให้ใช้หลักทรัพย์ประเภทชนิดเดียวกันและจํานวนเท่ากันแทนกันได้
3.2 บริษัทฯ ตกลงที่จะให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทฯ ตามสัญญานี้ ภายในวงเงินซื้อขายที่บริษัทฯกําหนด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะลดหรือเพิ่มวงเงินซื้อขายตามที่
บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน บริษัทฯ จะทําการแจ้งวงเงินซื้อขายเริ่มต้นให้ลูกค้าทราบและการเปลี่ยนแปลง
วงเงินในภายหลัง ในกรณีที่บริษัทฯ อนุมัติคําสั่งซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ของลูกค้าซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขาย ลูกค้ายินยอมรับผลของการซื้อและ/หรือขายดังกล่าวตาม
สัญญาฉบับนี้ทุกประการ เสมือนว่าการซื้อ และ/หรือขายดังกล่าวไม่เกินวงเงินซื้อขาย
3.3 ก่อนการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงจะนําทรัพย์สินตามที่สํานักงานประกาศ มาวางไว้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันในการชําระค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์
ค่านายหน้า หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนดตามจํานวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้อได้โดยจํานวนเงิน
ดังกล่าวต้องไม่เกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติให้แก่ลูกค้า
3.4 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ดําเนินการกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้ดังต่อไปนี้
3.4.1 กรณีลูกค้านําเงินสดมาเป็นหลักประกัน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ถือเงินสดของลูกค้าพร้อมทั้งดอกเบี้ยและผลประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากการถือเงินสด
ดังกล่าวของบริษัทฯ ไว้เป็นหลักประกันในการชําระหนี้ค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์แก่บริษัทฯ และหากลูกค้าไม่
ชําระหนี้หรือผิดนัดชําระหนี้ค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ นําหลักประกันดังกล่าวมาชําระหนี้ของลูกค้าได้
3.4.2 กรณีลูกค้านําหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สํานักงานกําหนดมาวางเป็นหลักประกัน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ยึดหน่วงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นไว้
เป็นหลักประกันในการชําระหนี้ค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์แก่บริษัทฯ ได้จนกว่าลูกค้าจะชําระหนี้แก่บริษัทฯ จน
ครบถ้วน และตกลงชําระดอกเบี้ยในหนี้ที่ค้างชําระแก่บริษัทฯ ในอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ประกาศกําหนด ทั้งนี้การดําเนินการของบริษัทฯตามข้อ 3.4 นั้น ไม่
เป็นการตัดสิทธิของบริษัทฯ ในการเรียกค่าปรับ หรือบังคับขายหลักทรัพย์เพื่อนํามาชําระหนี้แก่บริษัทฯ แต่ประการใด
3.5 บริษัทฯ อาจจะตกลงกําหนดวงเงินซื้อขายของลูกค้า ซึ่งมีความแปรผันลดลงหรือเพิ่มขึ้นเป็นครั้งคราว โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากประเภทหลักประกันที่ลูกค้านํามาวาง
ไว้ ซึ่งอาจได้แก่เงินสด หรือหุ้น ที่ทําการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้มีผลต่อวงเงินซื้อขาย ทั้งนี้ วงเงินซื้อขายที่ลูกค้าจะทําการซื้อขายได้นี้ จะ
เป็นจํานวนไม่เกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่คํานวณได้ในบัญชีของลูกค้าในสิ้นวันทําการก่อนหน้า
โดยลูกค้ายอมรับผลการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของวงเงินซื้อขายที่เกิดจาก
การสั่งซื้อหรือขายแต่ละครั้ง เป็นวงเงินที่ได้ทําการซื้อขายกับบริษัทฯ ขณะนั้น และ ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการชําระราคาหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในหนังสือ
สัญญาฉบับนี้ทุกประการ
3.6 ลูกค้าตกลงยินยอมชําระราคาหลักทรัพย์ที่สั่งให้บริษัทฯ ซื้อแต่ละคราวให้แก่บริษัทฯ พร้อมด้วยค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์ทันทีหรืออย่างช้าไม่เกิน
กําหนดเวลา 3 วันทําการสําหรับหลักทรัพย์ประเภททุน และไม่เกินกําหนดเวลา 2 วันทําการสําหรับหลักทรัพย์ประเภทหนี้ นับแต่วันที่ซื้อหลักทรัพย์นั้น หรือ
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทฯ ได้ประกาศกําหนดเป็นคราวไป โดยให้ถือเอาตามยอดเงินที่แสดงอยู่ในรายการซื้อซึ่งเป็นแบบฟอร์มของบริษัทฯ และ/หรือ
ตามสัญญาซื้อขาย หรือเอกสารหลักฐานอื่นซึ่งเป็นแบบฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ซื้อหลักทรัพย์หากลูกค้าผิดนัดการชําระราคาดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลง
ยินยอมให้บริษัทฯ
3.6.1 คิดค่าปรับจากจํานวนเงินที่ผิดนัดชําระราคา ในอัตราที่บริษัทฯกําหนดและประกาศเป็นครั้งคราว นับแต่วันที่ผิดนัดชําระราคาจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับ
ชําระจนครบถ้วน และ/หรือ
3.6.2 บังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ตลอดจนสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้
ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โดยมิต้องคํานึงว่าเป็นหลักทรัพย์และ/หรือสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิในการจองซื้อที่ผดิ นัดชําระราคาหรือไม่
หรือเป็นหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิในหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ฝากหรือมอบให้บริษัทฯ ครอบครองไว้เพื่อการใด ลูกค้าตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายและการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าวนัน้ จนครบถ้วนทุกประการทั้งนี้ การเลือกใช้สิทธิบงั คับขายหลักทรัพย์ตามข้อ
3.6.2 นั้น ไม่ตัดสิทธิบริษัทฯ ในการที่จะเรียกค่าปรับตามข้อ 3.6.1 จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชําระหนี้จนครบถ้วน
3.7 ลูกค้าตกลงยินยอมส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายให้กับบริษัทฯ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันทําการถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์ หรือตามกําหนดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือ
บริษัทฯ ได้ประกาศเป็นคราวไป หากลูกค้าไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายตามวันเวลาที่กําหนด บริษทั ฯ จะดําเนินการซื้อหลักทรัพย์ในจํานวนดังกล่าว เพื่อ
นําหลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นไปส่งมอบแทนที่ของลูกค้าในวันทําการที่สองถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์นั้น โดยบริษัทฯ ไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และลูกค้า
/ ตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย ..................................
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ตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบแทนดังกล่าวนั้นจนครบถ้วนทุกประการ
3.8 ในกรณีที่ลูกค้าสัง่ ให้บริษัทฯ ขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ซื้อมาโดยผ่านบริษัทฯ และลูกค้ายังมิได้ชําระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอัน
เป็นอุปกรณ์อื่นๆ นั้นให้แก่บริษทั ฯ เมื่อบริษัทฯ ได้ขายหลักทรัพย์ตามคําสั่งดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะต้องชําระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วนก่อน แล้วบริษัทฯ จึงจะชําระเงินค่าขายหลักทรัพย์นั้นให้แก่ลูกค้า ทัง้ นี้ หากธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์
แบบชําระราคาสุทธิ บริษัทฯ มีดุลยพินิจที่จะทําการหรือไม่ทําการหักกลบลบหนี้กับลูกค้าได้
3.9 ในกรณีที่บริษัทฯ ได้บังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าตามความในข้อ3.6.2 ลูกค้ายินยอมผูกพันต่อการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เสมือนหนึง่ การขายตามคําสั่ง
ของลูกค้าเอง และลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ นํายอดเงินทีพ่ ึงจะได้รับจากการขายนั้นๆ หลังจากหักค่านายหน้าค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นับแต่วันที่
บริษัทฯ จัดการซื้อหลักทรัพย์ตามคําสั่งของลูกค้าแล้ว ไปหักกลบลบหนี้ และ/หรือหักทอนบัญชีทุกประเภททีล่ ูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ และ/หรือนําเงิน ทรัพย์สิน
ตลอดจนดอกผลหรือเงินปันผล หรือสิทธิอนื่ ใดอันเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินซึ่งบริษัทฯได้รับในนามของลูกค้าซึ่งอยู่ในครอบครองของบริษัทฯ ไปชําระหนี้ทุก
ชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชําระหนี้จนครบถ้วนตามแต่บริษัทฯ จะเห็นสมควร ทั้งนี้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบก่อน
3.10 ในการขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้าตามความในข้อ 2.2.6 หรือ 3.9 ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิที่จะกระทําการใดๆ ตามที่บริษัทฯ
เห็นสมควร โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือโดยการขายทอดตลาด หรือโดยขายกับบุคคลใดๆ หรือกับบริษัทฯ ก็ได้ โดยมิต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อน หรือไม่
จําเป็นต้องแจ้งความ หรือโฆษณา หรือกระทําการใดๆ ที่คล้ายคลึงกันก่อนทั้งสิน้ และลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ นําเงินซึง่ ได้จากการขายหลักทรัพย์นนั้ ๆ ชําระหนี้ทุก
ชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบนั และหนีท้ ี่อาจมีขึ้นในอนาคตไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระคืนแก่บริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิหักกลบลบหนี้ทุกชนิด
ของลูกค้าได้ตามแต่บริษัทฯ จะเห็นสมควร และลูกค้ายินยอมผูกพันที่จะชดใช้หนี้ทุกชนิดที่ยงั คงต้องชําระแก่บริษัทฯ จนครบถ้วน
4. การซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า
4.1 กรณีท่ลี ูกค้าประสงค์ที่จะเข้าทําสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้านอกจากที่จะได้ตกลงกันภายใต้บทบัญญัติดังต่อไปนี้ ของ
สัญญาแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องรวมถึงข้อกําหนดของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในภายหน้าด้วย
4.2. ลูกค้าตกลงที่จะเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า และซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ภายใต้
ข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ โดยลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตามคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของตนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์โดยลายลักษณ์
อักษร หรือคําสั่งด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ หรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หรือวิธีอื่นๆ ตามประเพณี หรือวิธีปฏิบัติในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ซึ่งถือปฏิบัติโดยทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าตามข้อกําหนดและเงื่อนไข
กล่าวคือ
4.2.1 ลูกค้าตกลงที่จะชําระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ รวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิม่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่บริษัทฯ และส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้สั่งผ่านบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าในแต่ละคราว ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้
4.2.2 ลูกค้าตกลงที่จะดํารงยอดเงินคงเหลือของลูกค้าไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ในระบบชําระเงินล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามข้อกําหนด
และเงื่อนไขของสัญญานี้ โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษายอดเงินคงเหลือของลูกค้าไว้แยกจากบัญชีธนาคารของบริษัทฯ โดยการนําไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์
ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือการที่บริษัทฯ นําไปลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์หรือ
ลงทุนในลักษณะอื่น ตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 7.3.1 (ก)
4.2.3 ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในอัตราที่บริษัทฯ ได้กําหนดไว้เป็นครั้งคราว โดยดอกเบี้ยจะสะสมเป็นรายวันและจะคิดคํานวณภายหลัง
เวลาปิดทําการในวันทําการแต่ละวัน ทั้งนี้ยอดเงินคงเหลือของลูกค้ารวมแล้ว จะต้องไม่น้อยกว่าจํานวนเงินขั้นต่ําที่บริษัทฯ กําหนดไว้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณและการชําระดอกเบี้ยตามข้อกําหนดของบริษัทฯ ที่ได้กล่าวถึงข้างต้นตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่จําเป็นต้อง
บอกกล่าวล่วงหน้า
4.2.4 ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า จะถูกนําฝากเข้าในยอดเงินคงเหลือในระบบชําระเงินล่วงหน้าของลูกค้า ภายหลังจากเวลา
ปิดทําการในวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน
4.2.5 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อนํามาชําระภาระหนี้สินและ
หนี้สินอื่นใดที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อโต้แย้งใดๆ
4.2.6 ลูกค้าสามารถเบิกถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าได้ต่อเมื่อได้ยื่นหนังสือขอเบิกถอนเงินตามแบบที่บริษัทฯ กําหนด โดยบริษัทฯ จะคืนยอดเงินคงเหลือของ
ลูกค้าพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นภายหลังการหักภาระหนี้สินให้แก่ลูกค้าภายใน 2 วันทําการ หรือตามวิธีการที่บริษัทฯ จะได้ประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวหลังจาก
วันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือขอเบิกถอนเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดข้อจํากัดในวงเงินขั้นต่ําและวงเงินสูงสุดในการเบิกถอนยอดเงินคงเหลือของ
ลูกค้า
4.2.7 ภายหลังที่ยื่นหนังสือขอเบิกถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะไม่สั่งซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าวงเงินซื้อขาย (หลังจากหักจํานวนเงินที่ขอเบิกถอน)
4.2.8 ลูกค้าตกลงที่จะฝากหรือดําเนินการให้มีการฝากหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าไว้กับบริษัทฯ ก่อนที่ลูกค้าจะมีคําสั่งขายหลัก
ทรัพย์
4.2.9 ลูกค้าตกลงที่จะชําระ ..................................
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4.2.9 ลูกค้าตกลงที่จะชําระค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า และตามสัญญานี้ในอัตราและตามวิธีการที่บริษัทฯ
กําหนด
4.3 คู่สัญญาตกลงให้มีการกําหนดวงเงินซื้อขายและคําสั่งในการซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าดังต่อไปนี้
4.3.1 วงเงินซื้อขายสําหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าให้คิดคํานวณจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้าตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างวันทําการ
และให้ปรับยอดเงินคงเหลือของลูกค้าโดย
(ก) หักคําสั่งซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดไม่ว่าจะได้รับการยืนยันคําสั่งดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม
(ข) เพิ่มค่าขายหลักทรัพย์เฉพาะในส่วนของคําสั่งขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยืนยันคําสั่งแล้ว
4.3.2 ลูกค้าตกลงที่จะฝากหรือดําเนินการให้มีการฝากยอดเงินคงเหลือของลูกค้าไว้กับบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการกําหนดวงเงินซื้อสําหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ระบบชําระเงินล่วงหน้าก่อนที่ลูกค้าจะสั่งซื้อ
4.3.3 บริษัทฯ อาจปรับวงเงินซื้อขายของลูกค้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน
4.3.4 ลูกค้าตกลงที่จะไม่สั่งซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าวงเงินซื้อขายที่บริษัทฯ ได้กําหนดไว้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
4.3.5 กรณีที่ปรากฏแก่บัญชีซื้อขายอันมีผลทําให้ลูกค้าทําการสั่งซื้อหลักทรัพย์ใดๆ เกินกว่าวงเงินซื้อขาย ให้ถือว่าลูกค้ายอมรับหลักทรัพย์ตามจํานวนและราคาที่ซื้อ
ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงที่จะดําเนินการให้วงเงินซื้อขายของลูกค้าถูกต้องภายในวันทําการถัดไป มิฉะนั้นบริษัทฯ มีสิทธิที่จะดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยวิธีใดๆ
ตามแต่บริษัทฯ จะเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
4.3.6 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับคําสั่งใดๆ ของลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าที่เกินวงเงินซื้อขาย โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับ
ผิดต่อความสูญหาย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า อันเนื่องมาจากการปฏิเสธดังกล่าว ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงที่จะสละบรรดาสิทธิทั้งหลายที่มี
ตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิที่จะยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัทฯ
4.3.7 ลูกค้าตกลงที่จะไม่ทําคําสั่งขายชอร์ต (short sale order) ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า เพื่อประโยชน์แห่งข้อสัญญานี้ การขายชอร์ต
(short sale order) หมายถึง การขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ายังไม่ได้ฝากเข้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าในขณะที่มีคําสั่งขาย
4.3.8 บริษัทฯ อาจดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทฯ เพื่อยกเลิกหรือปฏิเสธคําสั่งใดๆ หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ราคาซื้อขายและ/หรือจํานวนหลักทรัพย์ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สํานักงาน หรือ

(ข) มีคําสั่งขายชอร์ต (short sale order) หรือ
(ค) มีการกระทําผิดข้อกําหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้
4.3.9 ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อตลาดหลักทรัพย์เปิดทําการในแต่ละวันทําการ คําสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าจะเรียงไปตามลําดับก่อนหลังโดยอัตโนมัติและจะถูกยกเลิก
เมื่อเวลาปิดทําการในแต่ละวันทําการ ลูกค้าอาจจะยกเลิกคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้ไว้และ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะยอมรับการยกเลิกคําสั่งโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทัง้ นี้ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไม่
สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนได้ ภายหลังจากบริษัทฯ ได้ยืนยันคําสั่งซื้อขายของลูกค้าแล้ว
4.3.10 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะยืนยันคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าทําผ่านคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร
4.4 คู่สัญญาตกลงให้มีการชําระราคาหลักทรัพย์ที่ได้มีการซื้อขายกันดังต่อไปนี้
4.4.1 ลูกค้าตกลงว่า การชําระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้านั้น จะดําเนินการโดยการปรับยอดเงินคงเหลือของลูกค้า
ในวันชําระราคาตามที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ กําหนดให้ชําระค่าซื้อหลักทรัพย์และค่าขายหลักทรัพย์ภายในวันทําการที่สามนับจากวันที่ซื้อ
ขายหลักทรัพย์ และลูกค้าตกลงจะผูกพันตนตามการเปลี่ยนแปลงวันชําระราคาหลักทรัพย์ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สํานักงาน กําหนดเป็นครั้งคราว
4.4.2 ในวันชําระราคาหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ดําเนินการดังต่อไปนี้
(ก) ให้หักค่าซื้อหลักทรัพย์ที่ครบกําหนดชําระจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้า และ
(ข) ให้นําค่าขายหลักทรัพย์ที่ครบกําหนดชําระในวันดังกล่าวมาฝากรวมกับยอดเงินคงเหลือของลูกค้า
4.4.3 ยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในวันทําการแต่ละวันที่กล่าวถึงในข้อ 4.4.1 ข้างต้น ให้หมายถึงยอดเงินคงเหลือของลูกค้าภายหลังจากมีการปรับค่าซื้อหลักทรัพย์และค่า
ขายหลักทรัพย์ที่ถึงกําหนดชําระราคาในวันทําการดังกล่าว
4.5 คู่สัญญาตกลงให้มีการจัดการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้
4.5.1 ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ นําหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าไปชําระหนี้ตามสัญญานี้และสามารถนําหลักทรัพย์ดังกล่าว
ไปหักกลบลบหนี้กับภาระหนี้สินและหนี้อื่นๆ ทั้งปวงที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
4.5.2 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ถือหลักทรัพย์ใดๆ ที่ซื้อผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า รวมทั้งสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหลักทรัพย์ดังกล่าว
4.5.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า
4.5.4 หากบริษัทฯ ได้รับเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์อื่นใดจากหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ นํา
ผลประโยชน์ดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า เพื่อรวมเป็นยอดเงินคงเหลือของลูกค้า ณ วันที่ได้รับเงินผลประโยชน์ดังกล่าว
4.6 ลูกค้าตกลงที่จะแต่งตั้งและมอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือผู้แทนของบริษัทฯ เบิกถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าและนําไปใช้ชําระค่าซื้อหลักทรัพย์และ/หรือเพื่อ
/ ประโยชน์แห่งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์....................
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ประโยชน์แห่งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าและสัญญานี้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
4.7 เพื่อความสมบูรณ์ของการซื้อขายหลักทรัพย์หรือธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า เมื่อบริษัทฯ ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้าตกลงที่
จะจัดหาเอกสาร และกระทําการใดๆ ที่จําเป็น รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้
4.7.1 เข้าทํา (และดําเนินการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าทํา) ซึ่งเอกสารสัญญา หนังสือมอบอํานาจใดๆ เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าและ/หรือ
สัญญานี้
4.7.2 ยินยอมและให้สัตยาบันต่อการทั้งปวงที่บริษัทฯและผู้แทนของบริษัทฯ ได้กระทําไปเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า และ/หรือสัญญานี้
และ
4.7.3 ดําเนินการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ความยินยอม และ/หรือให้สัตยาบันในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า และ/หรือสัญญานี้
5. การซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์
5.1 กรณีท่ลี ูกค้าประสงค์จะเข้าทําสัญญาการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ นอกจากที่จะได้ตกลงกันภายใต้บทบัญญัติดังต่อไปนีข้ องสัญญาแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึงข้อกําหนดของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าด้วย
ข้อกําหนดใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ภายใต้บทบัญญัติดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดหรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่ได้กําหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
5.2 ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทฯ ขายหลักทรัพย์ โดยที่บริษัทฯ ยังไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครอง ลูกค้าตกลงที่จะนําหลักทรัพย์ ใบตอบรับการโอนหลักทรัพย์ ที่
นายทะเบียนเป็นผูอ้ อก หรือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์มามอบไว้กับบริษัทฯ ก่อน บริษัทฯ จึงจะทําการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับภาระหนี้สิน
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานดังกล่าวเองทั้งหมด
5.3 ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทฯ ซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงยินยอมชําระราคาหลักทรัพย์ที่สั่งให้บริษัทฯ ซื้อแต่ละคราวให้แก่บริษัทฯ พร้อมด้วยค่านายหน้าและ
ค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์ทันที หรืออย่างช้าไม่เกินกําหนดเวลา 3 วันทําการ เว้นแต่ลูกค้าที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งต้องส่งเงินเข้ามาในประเทศไทยเพื่อชําระราคา
หลักทรัพย์ อย่างช้าไม่เกิน 3 วันทําการ นับแต่วันที่ซื้อหลักทรัพย์ หรือตามกําหนดที่ สํานักงาน หรือบริษัทฯ จะได้ประกาศเป็นคราวไป โดยถือเอาตามยอดเงินที่อยู่ใน
รายการซื้อซึ่งเป็นแบบฟอร์มของบริษัทฯ และ/หรือตามสัญญาซื้อขาย หรือเอกสารหลักฐานอื่น หากลูกค้าผิดนัดชําระราคาดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ
คิดค่าปรับและบังคับขายหลักทรัพย์ตามข้อ 3.6 ได้ทันที
6. การบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ / บริการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
6.1 ลูกค้าประสงค์ที่จะเข้าทําสัญญาบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ / บริการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และยอมรับบทบัญญัติดังต่อไปนี้ของสัญญา
นอกจากนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อกําหนดของบริษัทฯที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการ แก้ไขเพิ่ม
เติม ในภายหน้าด้วย ยกเว้นกรณีแจ้งความประสงค์ว่าไม่ต้องการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ / บริการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
6.2 บริษัทฯ ตกลงจัดให้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์สําหรับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการดังต่อไปนี้
6.2.1 ส่งคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายโทรคมนาคมอื่นๆ มายัง
บริษัทฯ
6.2.2 สนทนาผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์รายอื่นๆ
6.2.3 ใช้บริการอื่นใดตามที่บริษัทฯ จัดให้ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ และ
6.2.4 เข้าดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องชี้สภาพตลาดที่สําคัญ ราคาซื้อขายที่เกิดขึ้นตามเวลาจริง ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เงินสดบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า และ/หรือบัญชีอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กําหนด ในส่วนของข้อมูลทางด้านเทคนิค บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ให้บริการ
ข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ และความเห็นเกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามที่บริษัทฯ กําหนด
6.3 ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามวิธีการและคําสั่งที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ที่ลูกค้าประสงค์จะขอใช้บริการ
6.4 คําสั่งทั้งหลายเกี่ยวกับบัญชีใดๆ ที่กระทําผ่านบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์มายังบริษัทฯ ให้อยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับบัญชีดังกล่าว
6.5 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์จากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า และ/หรือบัญชีอื่นใดของ
ลูกค้าตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
6.6 เมื่อบริษัทฯ อนุมัติแบบคําขอใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ลูกค้าจะได้รับรหัสประจําตัวเพื่อใช้ทุกครั้งที่ลูกค้ามีคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือใช้บริการออนไลน์ /
บริการโพเอ็มส์ ลูกค้าจะต้องเก็บรหัสประจําตัวไว้เป็นความลับและจะรับผิดชอบต่อการใช้รหัสประจําตัว รวมถึงการทําธุรกรรมใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการออนไลน์ /
บริการโพเอ็มส์ โดยให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองและ/หรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าแล้วซึ่งจะมีผลผูกพันตามสัญญานี้ และลูกค้าจะแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบทันทีหากลูกค้าทราบถึงการสูญเสีย การสูญหายไม่ว่าจะมีสาเหตุจากการถูกขโมยรหัสประจําตัวหรือจากสาเหตุอื่นใด หรือการถูกนํารหัสประจําตัวไปใช้โดย
ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถได้รับข้อความใดๆ หรือไม่สามารถส่งคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่บริษัทฯ ได้
จัดให้ ลูกค้าตกลงที่จะดํารงไว้ซึ่งความถูกต้องและดูแลความปลอดภัยของบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ดังนั้น ลูกค้าจะต้องดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อไม่ให้มี
การนํารหัสประจําตัวของลูกค้าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดตามที่กําหนดให้บริษัทฯ ทราบทันที หากมีการเข้าใช้บริการออนไลน์ / บริการ
โพเอ็มส์ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการขโมยรหัสประจําตัว ทั้งนี้ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดําเนินการใดๆ เพื่อไม่ให้มีการนํารหัสประจําตัวไปใช้โดยไม่ได้
/ รับอนุญาตหรือมีการขโมยรหัสประจําตัว......................
พิมพครั้งที่ 1/2560 ปรับปรุงเมื่อ 1 ก.พ. 2560
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รับอนุญาตหรือมีการขโมยรหัสประจําตัว อย่างไรก็ตามหากเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดดังกล่าวขึ้น ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่บริษัทฯ สําหรับความ
สูญเสียและความเสียหายที่บริษัทฯ อาจได้รับเนื่องจากการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์และการใช้รหัสประจําตัวโดยมิได้รับอนุญาต
ในการขอใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ลูกค้าตกลงและรับทราบถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ (ไม่ว่าโดยเป็นลิขสิทธิ์หรือโดยประการอื่น) ที่มีอยู่ในข้อมูล และ
รายงานที่ได้รับและเกิดจากบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ว่ายังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ลูกค้าจะไม่กระทําการใดๆ อันจะเป็นการฝ่าฝืนหรือ
ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้งจะดําเนินการตามที่จําเป็น เพื่อคุ้มครองสิทธิดังกล่าว
การให้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์หรือข้อมูลในบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ไม่ถือเป็นการชี้ชวนหรือเป็นการเสนอซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเป็นการให้
คําปรึกษาในการลงทุนโดยบริษัทฯ
บริษัทฯ ไม่ได้ให้คํารับรองหรือประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับคุณภาพหรือความเหมาะสมต่อการนําข้อมูลหรือบริการออนไลน์ / บริการ
โพเอ็มส์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงคําปรึกษาการลงทุน และ/หรือการใช้ข้อมูล หรือคําแนะนําในการซื้อหรือขาย และ/หรือการ
ยกเลิกหรือการแก้ไขเพิ่มเติมในคําแนะนําดังกล่าว
ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ และ/หรือ สํานักงาน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เข้าตรวจสอบระบบของลูกค้า ตามที่บริษัทฯ และ/หรือ สํานักงาน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ร้อง
ขอและจะให้ความร่วมมือในการตอบข้อซักถามใดๆ เกี่ยวกับบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์
ลูกค้าตกลงและให้คํารับรองดังต่อไปนี้
6.11.1 จะไม่ทําซ้ํา ส่งผ่านต่อ เผยแพร่ ขาย จําหน่าย ตีพิมพ์ กระจาย แจกจ่าย ใช้ประโยชน์ (ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือโดยประการอื่น) ซึ่งข้อมูลและ/หรือ
รายงานที่ได้รับจาก หรือผ่านบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบริษัทฯ ก่อน
และจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือผิดกฎหมาย
6.11.2 แจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที เมื่อเกิดข้อขัดข้องในการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับการตอบรับที่เหมาะสม และ/หรือไม่ได้รับการ
ยืนยันคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทําการซื้อขายได้แล้ว
ลูกค้าตกลงที่จะชําระค่าธรรมเนียมการจัดการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์และสัญญาฉบับนี้ในอัตราและตามวิธีการที่บริษัทฯ กําหนด
บริษัทหรือผู้แทนของบริษัทไม่จําเป็นต้องรับผิดต่อลูกค้าสําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากการที่ลูกค้าใช้หรืออ้างอิงถึงข้อมูล
และ/หรือรายงานในบริการโพเอ็มส์ อีกทั้งบริษัทหรือผู้แทนของบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้บริการโพเอ็มส์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด (เว้นแต่เป็นการ
กระทําผิดโดยเจตนาของบริษัท) บริษัทและผู้แทนของบริษัทไม่ต้องรับผิดกรณีที่ลูกค้าได้รับความสูญเสียหรือความเสียหาย (ยกเว้นการฉ้อโกงของบริษัท) เนื่องจากความ
ไม่สมบูรณ์
หรือไม่ถูกต้องของข้อมูล และ/หรือรายงานที่ลูกค้าได้จากบริการโพเอ็มส์
ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ในบรรดาสิทธิเรียกร้อง การสูญเสีย ภาระหนี้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงค่าธรรมเนียมวิชาชีพ) ที่
เกิดขึ้นแก่บริษัท โดยจะชดใช้ให้เต็มจํานวนที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าได้กระทําความผิด หรือฝ่าฝืนข้อกําหนด หรือให้ความเห็นหรือคํากล่าวใดๆ ที่เกี่ยวกับ
การใช้บริการโพเอ็มส์ หรือการฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการฝ่าฝืนสิทธิในการเป็นเจ้าของหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ
บริษัทอาจบอกเลิกสัญญา และ/หรือระงับสิทธิของลูกค้าในการเปิดใช้และ/หรือใช้บริการโพเอ็มส์ได้ทันที ไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและใน
กรณีนี้ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทไม่ต้องรับผิดในบรรดาสิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือการสูญเสียรวมถึงแต่ไม่จํากัดอยู่เฉพาะเพียงผลกําไรที่คาดการณ์ไว้อันอาจเกิด
แก่ลูกค้า
ลูกค้าตกลงที่จะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามสัญญานี้แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นลูกค้าจะทําการ
ตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทได้รับและยอมรับคําสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและยอมรับว่าการใช้คอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เพื่อการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์แสดง
นัยถึงความรับผิดชอบของลูกค้า ในอันที่จะดําเนินการมิให้บุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้คอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดโดยใช้รหัสประจําตัวของลูกค้า
ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แทนการส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ โดยลูกค้าเห็นว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์
โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
6.17.1 ผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 รวมถึงฉบับแก้ไขใดๆ
ของ พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว รวมถึงข้อกฎหมายฉบับอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
6.17.2 เมื่อลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ลูกค้าทราบถึงความรับผิดชอบและลูกค้าตกลงว่าจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
6.17.3 เอกสารที่ลูกค้ายินยอมตกลงให้บริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แก่ลูกค้า ให้รวมถึงแต่ไม่จํากัดแต่เพียงใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ /
ใบเสร็จรับเงิน / รายงานแสดงทรัพย์สิน / รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี รายงานหลักทรัพย์คงเหลือและเอกสารหรือข้อมูลอันใดที่เกี่ยวข้อง
6.17.4 ลูกค้าทราบว่าลูกค้าสามารถขอให้บริษัทฯ จัดพิมพ์และออกเอกสารต้นฉบับประเภทใดๆ หรือลูกค้าต้องการยกเลิกการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์นั้นเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการ ก่อนวันที่ลูกค้ามีความประสงค์จะให้การยกเลิกรับ
หรือขอเอกสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มีผลบังคับใช้
6.17.5 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.13.3 ที่บริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แก่ลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะรับเอกสารผ่าน
ช่องทางที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ ผ่านทาง website ของบริษัทฯ http://www.poems.in.th. ซึ่งลูกค้าสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ 3 เดือน
6.17.6 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) รวมทั้งความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งได้แก่ (แต่ไม่
/ จํากัดอยู่เพียงแต่) การสูญหาย.......................
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จํากัดอยู่เพียงแต่) การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะผ่านเข้ามายังที่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของลูกค้าโดยบุคคลภายนอก หรือเข้ามาล่วงรู้ข้อมูลใดๆ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้น
เนื่องจากข้อจํากัดในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ซึ่งเป็นสื่อสารสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจํานวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า
บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว และการที่บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงของลูกค้าในการจัดส่ง
เอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) นี้ มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่าบริษัทฯ จะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ได้
6.17.7 ลูกค้าทราบและตกลงว่าลูกค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับทุกครั้ง ทั้งนี้ หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้าน
ความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารใดๆ ภายใน 3 วันทําการนับจากเวลาที่ลูกค้าได้รับเอกสารจากทางบริษัทฯ ที่จัดส่งไปยังที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ของ
ลูกค้าแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงผูกพันตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนั้นและให้ถือว่าบริษัทฯ ได้กระทําการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว
7. การดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
7.1 บริษัทฯ มีหน้าที่ที่จะต้องแยกและทําบันทึกรายละเอียดทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ดูแลและรักษาไว้บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้รับหรือจะได้รับไว้เพื่อการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะแยกทรัพย์สินของลูกค้าไว้ภายใต้การดูแลและรักษาของบริษัทฯ ณ สถานที่เก็บรักษาของบริษัทฯ หรือสถานที่ของบุคคลอืน่ ที่มีความมั่นคง
และปลอดภัย โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บุคคลอื่นนั้นทราบอย่างชัดแจ้งว่าทรัพย์สินที่นํามาเก็บรักษาเป็นของลูกค้า หากทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายอัน
เนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ บริษัทฯ ตกลงรับผิดชอบความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวเต็มจํานวน ไม่เกินความ
เสียหายที่แท้จริงตามส่วนที่บริษัทฯจะต้องรับผิดชอบและชดใช้
7.2 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ จัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้าเข้าใจและทราบดีว่าบริษัทฯ อาจนําเงินของลูกค้าไปลงทุนตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศ
กําหนด หากบริษัทฯประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัทฯ ไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
7.3 บริษัทฯ ตกลงจะทําการแยกทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อนําทรัพย์สินของลูกค้าไปดูแลและรักษาภายใต้ข้อกําหนดแห่งสํานักงาน การดําเนินการดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการแยก
ทรัพย์สินตามวรรคก่อนหน้านี้แล้ว
7.3.1 ทรัพย์สินประเภทเงิน
(ก) แยกโดยการที่บริษัทฯ นําไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือนําไปลงทุนในลักษณะอื่น ตามที่สํานักงานประกาศ
กําหนดในกรณีที่เงินฝากตามวรรคหนึ่งเป็นประเภทชําระคืนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาเงินฝาก บริษัทฯ จะไม่กําหนดข้อห้ามการไถ่ถอนคืนก่อนครบ
กําหนด
(ข) แยกโดยการเก็บรักษาไว้เองซึ่งบริษัทฯ ได้กระทําในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเงินจํานวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย
7.3.2 ทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์
(ก) แยกโดยการที่บริษัทฯ นําไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย
(ข) แยกโดยการเก็บรักษาไว้เอง ซึ่งบริษัทฯ ได้กระทําในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าใบหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้า โดยปราศจากเหตุสงสัย
7.3.3 ทรัพย์สินอื่นแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินอื่นนั้น เป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย
7.4 บริษัทฯ จะดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้าด้วยตนเอง บริษัทฯ จะไม่แต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของตนในการดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ความในวรรคหนึ่งมิ
ให้หมายความรวมถึงกรณีที่บริษัทฯ ปฏิบัติตามความในข้อ 7.3.1 (ก) หรือ 7.3.2 (ก)
7.5 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 7.3.1 (ก) ลูกค้าให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ในการนําทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุน และ/หรือฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ ไม่
ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมกับบริษทั ฯ ในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรใน
การลงทุนดังกล่าว
7.6 บริษัทฯ จะไม่กระทําการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอนสงวนหรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สินโดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคําสั่งหรือความยินยอมของ
ลูกค้าหรือผู้รับมอบอํานาจของลูกค้า
7.7 กรณีที่ลูกค้ามีสิทธิที่จะเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่อยู่ในการดูแลรักษาของบริษัทฯ และประสงค์จะแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นผู้รับ
มอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ หรือออกเสียงลงคะแนนแทนลูกค้านั้น บริษัทฯ ตกลงจะดําเนินการตามที่ลูกค้าประสงค์ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
7.7.1 การรับมอบฉันทะดังกล่าวมิได้เกิดจากการชักชวนหรือชี้นําจากบริษัทฯเอง/
7.7.2 การมอบฉันทะต้องทําเป็นหนังสือและให้ไว้เป็นการเฉพาะคราว และ
7.7.3 ในหนังสือมอบฉันทะต้องมีข้อความระบุอย่างชัดเจนว่า ลูกค้าประสงค์จะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมอย่างไร
7.8 บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้าไปให้แก่ลูกค้าอย่างน้อยเดือนละครั้ง เว้นแต่ในเดือนนั้นลูกค้าไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ในทรัพย์สินที่มอบให้บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลรักษา โดยกรณีที่ลูกค้ารายดังกล่าวไม่มีธุรกรรมติดต่อกันตามระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานแสดง
ทรัพย์สินของลูกค้าไปให้ตามประกาศของสํานักงาน
7.8.1 บริษัทฯ ตกลงที่จะจัดทําและจัดให้มีรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชีโดยจะระบุรายละเอียดขั้นต่ํา กล่าวคือ
(ก) ยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า
/ (ข) หลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีซื้อขาย…………………
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(ข) หลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า
(ค) วงเงินซื้อขายของลูกค้า
(ง) รายละเอียดการซื้อขายหลักทรัพย์ และ
(จ) รายละเอียดของการชําระเงินและการรับเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการกําหนดระยะเวลา และความถี่ในการจัดทํารายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี สําหรับช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นครั้งคราวด้วยวิธีการ
ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการส่งทางคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
7.8.2 ลูกค้าตกลงที่จะสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชีด้วยความระมัดระวัง และจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงข้อความที่ไม่
ตรงกัน ระหว่างบันทึกของลูกค้าและรายการต่างๆ ที่ระบุในรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
จากลูกค้าภายใน 3 วัน นับจากวันที่ระบุในรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี บริษัทฯ จะถือว่ารายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชีแต่ละฉบับถูกต้องและ
ลูกค้าตกลงให้มีผลผูกพันลูกค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรายการใดๆ หากรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชีแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
7.9 บริษัทฯ ตกลงชําระค่าดอกผลจากทรัพย์สินของลูกค้าหรือผลตอบแทนจากทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้ดูแลและรักษาโดยการฝากเงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่น
ให้แก่ลูกค้าดังนี้
7.9.1 บริษัทฯ ตกลงชําระค่าดอกผลจากทรัพย์สินของลูกค้า หรือผลตอบแทนจากทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้ดูแลและรักษา โดยการฝากเงินหรือการลงทุนใน
ลักษณะอื่นๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกผลหรือผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจริงจากการนั้น
7.9.2 บริษัทฯ ตกลงชําระค่าดอกผลหรือผลตอบแทนข้างต้นให้แก่ลูกค้าภายในทุกๆ วันสิ้นเดือน หรือตามระยะเวลาที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวไป
7.10 ลูกค้าตกลงชําระค่าธรรมเนียมดอกผลจากทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้ดูแลและรักษาให้แก่บริษัทฯ ดังนี้
7.10.1 ลูกค้าตกลงชําระค่าธรรมเนียมในการที่บริษัทฯ ได้จัดการเก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินของลูกค้าในอัตราที่บริษัทฯ ประกาศเป็นครั้งๆ ไป
7.10.2 ลูกค้าตกลงชําระค่าธรรมเนียมข้างต้นภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หรือตามระยะเวลาที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวไป
7.11 ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการฝาก ถอนทรัพย์สินของลูกค้าจากบริษัทฯ หรือดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมในการดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้มีอยู่ก่อน หรือในขณะที่ได้ทําสัญญาฉบับนี้ โดยการเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละครั้ง ลูกค้าหรือบริษัทฯ
ของลูกค้าจะต้องแจ้งต่อบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามและสามารถถอนได้ไม่เกินจํานวนทรัพย์สินที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินต่างๆ ของลูกค้าแล้ว อนึ่งกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบและวิธีการดังกล่าวข้างต้นอย่างมีนัยสําคัญ บริษัทฯ พึงจะได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ลูกค้าโดยพลัน
8.

การเข้าเป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์และใช้บริการต่างๆ ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับ
หลักทรัพย์ของลูกค้า โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งใช้บังคับกับศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ได้ทุกประการ เช่น ตกลงให้บริษัทฯ เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับตัวของลูกค้าให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ทราบเป็นต้น

9. ความรับผิด
9.1 คู่สัญญาตกลงว่าในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้าในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ตามคําสั่งของ
ลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
9.2 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ภาระหนี้สิน การดําเนินคดี ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้
เว้นเสียแต่จะเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อหรือเจตนาที่จะกระทําผิดโดยบริษัทฯ
9.3 บริษัทฯ หรือผู้แทนของบริษัทฯ ไม่จําเป็นต้องรับผิดต่อลูกค้า สําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากการที่ลูกค้าใช้ หรืออ้างอิงถึง
ข้อมูล และ/หรือรายงานในบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ อีกทั้งบริษัทฯหรือผู้แทนของบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้บริการออนไลน์ /
บริการโพเอ็มส์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด (เว้นแต่เป็นการกระทําผิดโดยเจตนาของบริษัทฯ) บริษัทฯ และผู้แทนของบริษัทฯไม่ต้องรับผิดกรณีที่ลูกค้าได้รับความสูญเสียหรือ
ความเสียหาย (ยกเว้นการฉ้อโกงของบริษัทฯ) เนื่องจากความไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องของข้อมูลและ/หรือรายงานที่ลูกค้าได้จากบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์
9.4 ลูกค้าตกลงที่จะไม่ว่ากล่าว เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดําเนินการอื่นใดต่อบริษัทฯ ในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทํา การงดเว้นกระทําการหรือ
ความผิดของตลาดหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่นความเสียหายอันเกิดจากการที่ลูกค้าได้รับใบหลักทรัพย์ล่าช้า เป็นต้น
9.5 ในกรณีที่ลูกค้าได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในการให้ความช่วยเหลืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของลูกค้าตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ รวมถึง
(แต่ไม่จํากัดเฉพาะเท่าที่จะกล่าว) การส่งมอบแก่หรือรับจากบริษัทฯ ซึ่งการชําระเงินอันเนื่องมาจากการซื้อหลักทรัพย์ การรับเงิน อันเนื่องมาจากการขายหลักทรัพย์ ใบ
หุ้น ใบแจ้งหนี้ และบรรดาการงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้กระทําในนามของลูกค้า ลูกค้าตกลงด้วยว่าในกรณีที่มีการสูญหายหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการดําเนินการ
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําโดยลําพังของลูกค้าเอง ซึ่งลูกค้าตกลงจะไม่ร้องเรียน เรียกร้อง ฟ้องร้องหรือดําเนินการตามกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้นต่อบริษัทฯ
10. การติดต่อ
บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน ถ้าหากได้นําส่งโดยพนักงานของ
/ บริษัทฯ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด.............................
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บริษัทฯ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทฯ แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้วทั้งนี้ โดยไม่ต้องคํานึงว่าจะ
มีผู้รับไว้หรือไม่ และแม้หากว่าส่งให้ไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งไม่ได้
เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าวหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทฯ โดยชอบแล้ว
11. การผ่อนผัน
กรณีที่บริษัทฯ ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้าใดๆ ตามสัญญานี้ หรือละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็น
การผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น
12. การชดใช้ความเสียหาย
12.1 ลูกค้าตกลงทีจ่ ะรับผิดชอบบรรดาความเสียหายใดๆ ที่บริษัทฯ อาจได้รับอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวกับสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการกระทํา หรืองดเว้นกระทําการของลูกค้า
หรือตัวแทนของลูกค้ารวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายใดๆ ที่บริษัทฯอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้อง หรือฟ้องร้อง โดยบุคคลอื่นให้บริษัทฯ ต้องรับผิดเกี่ยวกับ
สัญญานี้ ซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการกระทํา งดเว้นกระทําการ หรือความผิดของบริษัทฯ
12.2 ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ในบรรดาสิทธิเรียกร้อง การสูญเสีย ภาระหนี้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงค่าธรรมเนียมวิชาชีพ) ที่
เกิดขึ้นแก่บริษัทฯ โดยจะชดใช้ให้เต็มจํานวนที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าได้กระทําความผิดหรือฝ่าฝืนข้อกําหนดหรือให้ความเห็นหรือคํากล่าวใดๆ ที่เกี่ยวกับ
การใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ หรือการฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการฝ่าฝืนสิทธิในการเป็นเจ้าของหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ใดๆ
12.3 ให้นําบทบัญญัติแห่งข้อ 12.1 และ 12.2 มาบังคับใช้แก่การบังคับชําระหนี้ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้โดยอนุโลม ทั้งนี้ภาระในการชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด
ให้แก่บริษัทฯ จะมีอยู่ต่อไปแม้ว่าจะมีการบอกเลิกสัญญานี้แล้ว
13. การบอกเลิกสัญญา
13.1 สัญญานี้เป็นสัญญาที่ไม่มีกําหนดระยะเวลา คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนีไ้ ด้ทุกขณะตลอดไป โดยมีการบอกกล่าวล่วงหน้าให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 7 วัน
13.2 ความในข้อ 13.1 ไม่ให้ใช้บังคับแก่การบอกเลิกสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า ซึ่งจะทําได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
13.2.1 ลูกค้ามีสิทธิที่จะบอกเลิกโดยต้องบอกล่าวไปยังบริษัทฯ เป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และลูกค้าจะมีสิทธิให้การบอกกล่าวได้ก็ต่อเมื่อได้ชําระหนี้ที่ค้าง
ชําระโดยครบถ้วนแล้ว
13.2.2 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ดุลยพินิจที่จะปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใดหากลูกค้าไม่ได้ทํา
รายการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ในระยะ เวลาหนึ่งปี
13.3 ความในข้อ 13.1 ไม่ให้ใช้บังคับแก่การบอกเลิกสัญญาบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ซึ่งบริษัทฯอาจบอกเลิกสัญญา และ/หรือระงับสิทธิของลูกค้าในการเปิดใช้และ/
หรือใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ได้ทันทีไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และในกรณีนี้ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดในบรรดา
สิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือการสูญเสียรวมถึงแต่ไม่จํากัดอยู่เฉพาะเพียงผลกําไรที่คาดการณ์ไว้อันอาจเกิดแก่ลูกค้า
13.4 กรณีที่บริษัทฯ บอกเลิกสัญญานี้ บริษัทฯ อาจส่งหนังสือบอกกล่าวแจ้งไปยังลูกค้า และลูกค้าจะต้องชําระภาระหนี้สิน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับการซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าจนครบจํานวนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ระบุในหนังสือบอกกล่าว
13.5 คู่สัญญาตกลงว่าผลแห่งการบอกเลิกสัญญาไม่เป็นผลกระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาซึ่งได้มีขึ้นก่อนที่การบอกเลิกสัญญาจะเป็นผล
13.6 ลูกค้าตกลงจะไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนอํานาจที่ลูกค้าได้มอบไว้ให้แก่บริษัทฯ ตามหนังสือมอบอํานาจที่ระบุไว้ในข้อ 2 แห่งสัญญานี้จนกว่าจะได้มีการบอกเลิกสัญญาตาม
ข้อ 13 นี้
13.7 โดยไม่คํานึงถึงข้อกําหนดอื่นใดในสัญญานี้ หาก
13.7.1 ลูกค้าปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ได้ให้ไว้ในสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 รวมทั้งไม่ดําเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูลหรือจัดทําคํา
ชี้แจงตามที่ตลาดหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี หรือ สํานักงาน ร้องขอตามข้อ 2.4
13.7.2 ลูกค้าละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดของสัญญานี้
13.7.3 บริษัทฯ เห็นเป็นการสมควร หรือเพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ หรืออาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการซื้อขาย พฤติกรรมการซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมหรือมีลักษณะที่อาจเข้าข่ายหลีกเลี่ยง หรือ อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
13.7.4 บริษัทฯ ปฏิบัติตามคําสั่งของสํานักหักบัญชี หรือ ตลาดหลักทรัพย์ หรือ สํานักงาน.
ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ดําเนินการดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นการล่วงหน้า
(1) บังคับขายหลักทรัพย์ หักทอนบัญชีหรือบังคับชําระหนี้จากบัญชีที่ลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระแล้วหรือ
ไม่ก็ตาม และ/หรือ
(2) ลดหรือจํากัดวงเงินซื้อหลักทรัพย์สูงสุดของลูกค้า และ/หรือ
/ (3) ไม่ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย์……………………….
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(3)
(4)
(5)
(6)

ไม่ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าเป็นการชั่วคราว และ/หรือ
ยกเลิกคําสั่งซื้อและคําสั่งขายทั้งหมดซึ่งลูกค้าได้มีคําสั่งไว้แล้ว แต่บริษัทฯ ยังมิได้ดําเนินการ และ/หรือ
ปิดบัญชีของลูกค้าทัง้ หมดเพื่อชําระหนี้ตามข้อผูกพันต่างๆ ของลูกค้า
ดําเนินการหรืองดเว้นดําเนินการอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี หรือ สํานักงาน เห็นสมควร

14. ความสมบูรณ์แห่งสัญญา
ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ในข้อใดข้อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะ โดยผลของกฎหมายใดๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง
ว่าให้ข้อตกลงที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับได้ หรือไม่ตกเป็นโมฆะ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
15. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ในกรณีที่มีการออก แก้ไข เปลี่ยนแปลง กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยราชการ หรือ
หน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง อันมีผลกระทบกระเทือนถึงเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญานี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมสัญญานี้เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าว โดยลูกค้าจะปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ลูกค้าทราบ อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะทําการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดแห่งสัญญานี้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งการ
เปลี่ยนแปลง ดังกล่าวให้ลูกค้าทราบและลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด
16. การเปิดเผยข้อมูล
ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังนี้ พร้อมทั้งจัดทําคําชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี หรือสํานักงาน เมื่อบริษัทฯ หรือหน่วยงานทางราชการต่างๆ ดังกล่าวร้องขอหรือเพื่อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่
หน่วยงานดังกล่าวกําหนด
(ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้าทุกรายทุกทอด
(ข) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้า
(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้า
(ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดําเนินการสั่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง
จัดหาและจัดทําคําชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูล ตาม (ก) (ข) และ(ค) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็น
ผู้ดําเนินการเช่นนั้น
17. การโอนสิทธิ
บริษัทฯ อาจมอบหมายโอนสิทธิจํานํา หรือก่อภาระผูกพันใดๆ ไม่ว่าโดยวิธีการใด ในบรรดาสิทธิผลประโยชน์ และภาระผูกพันของตนตามสัญญานี้ กับบุคคลภายนอก ณ
เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน
18. การบังคับใช้กฎหมาย
สัญญานี้อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายไทย ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าซึ่งเกิดจากการใช้สัญญาฉบับนี้ บริษัทฯ ยินยอมให้มีการระงับข้อพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการของสํานักงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานประกาศกําหนด เมื่อลูกค้าร้องขอ
19. ข้อตกลงเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยงในการลงทุน
19.1 ลูกค้ารับทราบและยอมรับในเหตุและผลแห่งความเสี่ยงต่างๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ โดยการให้บริการของบริษัทฯ และตกลงที่จะมี
และใช้ความระมัดระวังของตนอย่างยิ่งยวดในระหว่างการใช้บริการทั้งปวงของบริษัทฯ เพื่อการนั้น
19.2 ลูกค้าทราบดีว่าการมอบอํานาจให้บริษัทฯ เป็นผู้สงั่ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือถ่ายโอนในลักษณะอื่นๆ ซึ่งหลักทรัพย์หรือฝากทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในอารักขาของ
บริษัทฯ อาจเป็นผลทําให้เกิดความเสีย่ งรวมตลอดแต่ไม่จํากัดอยู่เฉพาะความเสี่ยงในลักษณะที่ทําให้หลักทรัพย์นั้นๆ มีมูลค่าสูงขึ้น หรือด้อยค่าลง หรือแม้แต่ไม่มี
มูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น
19.3 ลูกค้าทราบดีว่ามูลค่าของหลักทรัพย์ ทรัพย์สิน เงินสดตลอดจนหลักประกันต่างๆ ที่ได้มอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลและเก็บรักษาระหว่างการให้บริการจะไม่ได้
รับการรับรองและคุ้มครองภายใต้สถาบันคุ้มครองเงินฝาก และทรัพย์สินของลูกค้านัน้ เป็นอิสระจากทรัพย์สินของบริษัทฯ ดังนีค้ วามเสี่ยงจึงขึ้นอยู่กับความผันผวน
ของสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจหรือสภาวะการณ์อื่นๆ ซึ่งอาจจะมีผลให้มูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะมีมูลค่าสูงขึ้น หรือด้อยค่าลง หรือแม้แต่ไม่มีมูลค่า
ใดๆ ทั้งสิ้น
19.4 ในระหว่างการดูแลรักษาของบริษัทฯ ลูกค้าทราบดีว่าธุรกรรมที่ได้มอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้ดําเนินการตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายภาษีอากรซึ่งอาจเป็นผลทําให้เกิด
/ ความเสี่ยงต่อการลงทุนของลูกค้า...............................
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19.5

19.6

19.7

19.8

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะได้หารือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวนั้นๆ ด้วยตนเอง
ลูกค้าทราบดีว่าการมอบหมายให้ผู้อื่น หรือได้รับมอบหมายจากผู้อื่น เพื่อถือหลักทรัพย์แทนคนต่างชาติในองค์กรที่มีข้อกําหนดจํากัดสัดส่วนการถือชาวต่างชาติในองค์กร
นั้น อาจตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเฉพาะซึ่งมีบทลงโทษทางอาญาเอาผิดแก่ผู้ละเมิดเพื่อการนั้นๆ บริษัทฯ มิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะแนะนําให้ลูกค้ามีส่วนร่วมหรือ
จัดการเพื่อการนั้นๆ
ลูกค้ารับทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าและสัญญานี้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผกผันของดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ มูลค่าหลักทรัพย์ ความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง และการที่
ลูกค้าได้ทําสัญญานี้ให้ถือว่าเป็นการรับทราบซึ่งความเสี่ยงใดๆ ที่เกี่ยวกับสัญญานี้แล้ว
ลูกค้าตกลงที่จะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามสัญญานี้แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น ลูกค้าจะทําการ
ตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้รับและยอมรับคําสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและยอมรับว่าการใช้คอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เพื่อการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์
แสดงนัยถึงความรับผิดชอบของลูกค้า ในอันที่จะดําเนินการมิให้บุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้คอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดโดยใช้รหัสประจําตัวของลูกค้า
ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงเพื่อการละเมิดข้อกําหนดเช่นว่านั้นด้วยตัวเอง ลูกค้าทราบดีว่าข้อตกลงนี้ไม่อาจระบุเหตุและผลความเสี่ยงทั้งปวงที่เกี่ยวข้องได้ อย่างไรก็
ตามลูกค้ายินดีที่จะใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวด เพื่อขจัดหรือบรรเทาบรรดาความเสี่ยงนั้นๆ ด้วยตนเอง

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาและข้อตกลงฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ ณ วันที่ ___________________ ทั้งนี้ หากลูกค้าประสงค์จะขอ
ภาพถ่ายสัญญา ลูกค้าสามารถร้องขอได้ที่บริษัทฯ
กรณีลูกคานิตบิ ุคคล
กรุณาประทับ
ตรายางบริษัท

ลายมือชื่อ X
ตัวบรรจง (

ลูกค้า
)

ลายมือชื่อ

ผู้อํานาจลงนาม
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ
(

พยาน
)

ลายมือชื่อ
(
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สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สัญญานี้ทําที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สัญญานี้ทําขึ้น ณ วันที่ระบุในท้ายสัญญานี้ ระหว่าง ___________________________________________________________________ (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า
“ลูกค้า”) ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท”) อีกฝ่ายหนึ่ง ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเป็นลูกค้าของบริษัทโดยขอ
เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และยินยอมผูกพันตนที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งหน่วยงานกํากับของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมตลอดถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะระเบียบข้อบังคับของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าทั้งที่มีอยู่แล้วหรือที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือที่จะมีขึ้นใหม่ภายหน้าทุกประการคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังต่อไปนี้
1.
1.1
1.2

คําจํากัดความ
เว้นแต่จะนิยามไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ ให้นําคําที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ มาใช้บังคับตาม
สัญญานี้
ในสัญญานี้ คําว่า
“กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง”
หมายถึง
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
หรือคําสั่งที่ออกโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ สํานักหัก
บัญชี ตลอดจนกฎหมายและระเบียบซึ่งใช้บังคับกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินค้า หรือตัวแปรตามที่อาจมีการแก้ไข
เพิ่มเติมต่อไป
“การเสนอซื้อขาย” (Order)
หมายถึง
การเสนอซื้อหรือการเสนอขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
“การใช้สิทธิของออปชั่น”
หมายถึง
การใช้สิทธิได้เมื่อถึงกําหนด หรือ ตามที่แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระบุไว้ หรือตามที่บริษัทประกาศกําหนด
(Exercise Style)
“ค่าธรรมเนียม”
หมายถึง
ค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนตามสัญญานี้ตามอัตราที่บริษัทประกาศกําหนด รวมทั้งค่าภาษี อากรแสตมป์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
“คู่มือการใช้บริการ”
หมายถึง
หนังสือหรือเอกสารที่ใช้เป็นแนวทางในการใช้บริการโพเอ็มส์ ซึ่งบริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมได้เป็นครั้งคราว
“คําสั่งซื้อขาย”(Trading Order) หมายถึง
คําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
“ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”
หมายถึง
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
“ตัวคูณดัชนี” (Multiplier)
หมายถึง
มูลค่าที่ใช้คูณสินค้าอ้างอิงที่เป็นดัชนีเพื่อหามูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
“ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย
หมายถึง
บุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่ง
ล่วงหน้า”
ให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการเพื่อทําการเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้ากับบุคคลอื่น
“ตัวแปร”
หมายถึง
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน อัตราดอกเบี้ย ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุม่ หลักทรัพย์ หรือตัวแปรอื่นใดตามที่ตลาดสัญญาซื้อขาย
(Variable)
ล่วงหน้าหรือสํานักงานกําหนด
“ทรัพย์สินของลูกค้า”
หมายถึง
เงินและทรัพย์สินใดที่ลูกค้านํามาวางไว้กับบริษัทเพื่อการชําระหนี้ของลูกค้าและ/หรือเพื่อเป็นหลักประกันตามสัญญานี้
รวมถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากทรัพย์สินนั้น
“ฐานะคงค้าง” (Open Interest) หมายถึง
ฐานะในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยังไม่มีการใช้สิทธิหรือยังไม่ถึงระยะเวลาที่ส่งมอบหรือชําระราคา
“ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หมายถึง
จํานวนฐานะสูงสุดในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท และหรือทุกประเภทที่ลูกค้าพึงครอบครองได้
สูงสุด”
ในขณะใดขณะหนึ่ง ตามที่บริษัทอนุมัติ และตามวิธีคิดคํานวณที่บริษัทประกาศกําหนด และภายใต้บทบัญญัติของ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
“บริการโพเอ็มส์”
หมายถึง
บริการการสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบริการอื่นใดที่บริษัทจัดทําไว้ให้ลูกค้าโดยผ่านทางคอมพิวเตอร์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
“บริษัทคู่ข่าย”
หมายถึง
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มีข้อตกลงกับทางบริษัทในการโอนคําสั่งซื้อขายของลูกค้า กรณีมีเหตุสุดวิสัย
หรือเหตุฉุกเฉินหรือเหตุขัดข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
“เบี้ยปรับ”
หมายถึง
เบี้ยปรับในอัตราที่บริษัทกําหนด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจะประกาศกําหนดเป็นคราวๆ และภายใต้
บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
“แบบของสัญญาซื้อขายล่วง
หมายถึง
แบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งกําหนดรายละเอียดต่างๆ ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ตลาดสัญญาซื้อ
หน้า” (Contract Specification)
ขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขาย
“ผู้ขายออปชั่น” (Options Seller หมายถึง
บุคคลที่มีฐานะขายออปชั่น (Short Position) และมีหน้าที่ต่อผู้ซื้อออปชั่นโดยได้รบั เงินตามราคาซื้อขายออปชั่นเป็น
/ Options Writer)
การตอบแทน
บุคคลที่มีฐานะซื้อออปชั่น (Long Position) และมีสิทธิกับผู้ขายออปชั่นโดยต้องจ่ายเงินตามราคาซื้อขายออปชั่นเพื่อ
“ผู้ซื้อออปชั่น” (Options Buyer หมายถึง
/ Options Holder)
แลกกับสิทธินั้น
“ผู้รับประโยชน์จากการซื้อขาย
หมายถึง
บุคคลตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ
สัญญาของลูกค้า”
/ “มุลค่าตลาด ......................
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“มูลค่าตลาด”

หมายถึง

“ระดับบังคับล้างฐานะ” (Forced
Close Level)
“ราคาซื้อขายออปชั่น” หรือ “
พรีเมี่ยม” (Premium)
“ราคาใช้สิทธิ” (Strike Price /
Exercise Price)
“ราคาสําหรับการส่งมอบหรือใช้
อ้างอิงเพื่อคํานวณส่วนต่างของ
ราคาเพื่อใช้ในการชําระหนี้”
(Settlement Price)
“รายการซื้อขาย”
(Trading Transaction)
“ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วง
หน้า” (Forced ClosePosition)
“ลูกค้า”

หมายถึง

“วันทําการ”
“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า”

หมายถึง
หมายถึง

“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ฟิวเจอร์ส” หรือ “ฟิวเจอร์ส”
(Futures)

หมายถึง

“สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น”
หรือ “ออปชั่น” (Options)
“สํานักงาน”
“สํานักหักบัญชี”
“สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา”

หมายถึง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มูลค่าของฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งคํานวณจากราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภทที่ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบริษัทประกาศกําหนด
ทรัพย์สินขั้นต่ําที่บริษัทจะดําเนินการบังคับล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ณ อัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัท
และกฎระเบียบกําหนด
ราคาซื้อขายที่ผู้ซื้อออปชั่นตกลงกับผู้ขายออปชั่นเพื่อให้ผู้ซื้อออปชั่นได้รับสิทธิตามออปชั่นและผู้ขายออปชั่นทําหน้าที่
ตามออปชั่น
ราคาซึ่งผู้ซื้อออปชั่นสามารถใช้สิทธิซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ออปชั่น
ราคาสําหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคํานวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชําระหนี้ประจําวัน (Daily
Settlement Price) หรือราคาสําหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคํานวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชําระหนี้ใน
วันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price)

หมายถึง

การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้นแล้ว

หมายถึง

การปลดภาระหรือสิทธิตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอยู่เดิมให้หมดไป โดยการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ที่มี
ผลในทางตรงกันข้ามตามที่บริษัทและกฎระเบียบกําหนด

หมายถึง

บุคคลหรือนิติบุคคล ผู้ซึ่งลงนามในแบบคําขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท และให้หมายรวมถึง
ตัวแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ลงลายมือชื่อหรือออกคําสั่งแทนลูกค้า หรือกระทําการใดๆ ตามสัญญา
นี้ (เช่น รับหรือส่ง มอบเอกสาร) โดยตรงด้วย
วันที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสํานักหักบัญชีเปิดทําการตามปกติ
สัญญาที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตลอดจนที่มี
การแก้ไขเป็นคราวๆ ไป และเป็นสัญญาที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากําหนดขึ้นและจัดให้มีการซื้อขายในตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
สัญญาที่กําหนดให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งส่งมอบสินค้าให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ชาํ ระราคา ณ เวลาใดเวลาหนึ่งใน
อนาคต เป็นจํานวนและราคาตามที่กําหนดไว้ในสัญญา หรือสัญญาที่กําหนดให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้รับชําระเงินหรือต้อง
ชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เท่ากับจํานวนเงินที่คํานวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือ
ตัวแปรที่กําหนดไว้ในสัญญากับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่งในอนาคตตามที่กําหนดไว้ในสัญญา
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กําหนดให้สิทธิแก่ผู้ซื้อออปชั่นที่จะเรียกให้ผู้ขายออปชั่นปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
สิทธิทั้งปวงในสิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิในแบบเครื่องหมายการค้า และชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ
ความลับทางการค้า ความรู้และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด (ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม) และคําขอจด
ทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่า ณ ที่ใดๆ ในโลก
หลักทรัพย์ ทองคํา น้าํ มันดิบ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ใช้อ้างอิงในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
หรือสํานักงานกําหนด
สินค้าหรือตัวแปรที่ใช้อ้างอิงในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“สินค้า”
หมายถึง
(Goods)
“สินค้าอ้างอิง”
หมายถึง
(Underlying Asset)
“หน่วยการซื้อขาย”
หมายถึง
จํานวนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Trading Unit)
“หลักประกัน” (Margin)
หมายถึง
หลักประกันที่บริษัทกําหนดและเรียกเก็บจากลูกค้า เพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
“หลักประกันเริ่มต้น”
หมายถึง
ทรัพย์สินขั้นต่ําที่ลูกค้าต้องวางไว้หรือชําระสําหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิดในอัตราหรือมูลค่า
(Initial Margin)
ตามที่บริษัทและกฎระเบียบกําหนด
“หลักประกันรักษาสภาพ”
หมายถึง
ทรัพย์สินขั้นต่ําที่ลูกค้าต้องดํารงไว้ สําหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทและ
(Maintenance Margin)
กฎระเบียบกําหนด
“หลักประกันส่วนเพิ่ม”
หมายถึง
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันรักษาสภาพที่ลูกค้าต้องวางไว้กับบริษัท สําหรับการซื้อ
(Additional Margin)
หรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทกําหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อที่กําหนดไว้ในสัญญานี้ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่มีผลต่อการตีความข้อความในสัญญานี้แต่อย่างใด
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ข้อกําหนดและเงื่อนไขทั่วไป
ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอํานาจให้แก่บริษัทเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและให้มีอํานาจในการกระทําการใดๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทน
และในนามของลูกค้า ตลอดจนกระทําการอื่นใด ที่จําเป็นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร และให้บริษัทมีอํานาจแต่งตั้งตัวแทนช่วงหรือมอบหมายให้
บุคคลใดดําเนินการโดยถือเอาสัญญานี้ เป็นหนังสือแต่งตั้ง หรือมอบอํานาจ และบริษัทตกลงรับการแต่งตั้งและมอบอํานาจดังกล่าว โดยลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงใน
สัญญานี้หรือเพิกถอนอํานาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ลูกค้าจะได้ชําระหนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ หรือหนี้อื่นใดที่มีกับบริษัทครบถ้วนแล้ว
การมอบอํานาจตามวรรคก่อน ให้รวมถึงการมอบอํานาจให้บริษัทตรวจสอบ และแก้ไขผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรให้แก่ลูกค้า
นอกจากนี้ให้รวมถึงกรณีที่บริษัทใช้สิทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรใดๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ ในกรณีที่บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทํา
เพื่อประโยชน์ของลูกค้า ตลอดจนให้บริษัทมีอํานาจชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร ทวงถาม รับชําระ
เงินค่าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร การหักชําระและการนําส่งภาษี ลงนามในเอกสารหรือตราสารใดๆ ที่บริษัทได้ดาํ เนินการในฐานะผู้รับมอบอํานาจ
จากลูกค้า การที่บริษัทกระทําการใดๆ ให้แก่หรือแทนลูกค้าตามสัญญานี้ ลูกค้ายอมรับให้มีผลเท่ากับเป็นการกระทําของลูกค้าเอง โดยลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความรับผิดและจะไม่โต้
แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใดทั้งสิ้น
ในกรณีที่ลูกค้ากระทําการเป็นตัวแทนบุคคลอื่นในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจะดําเนินการเป็นตัวแทนของลูกค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้เท่านั้น เว้น
แต่ลูกค้าจะได้แจ้งเป็นหนังสือไว้โดยชัดเจนว่าลูกค้าได้กระทําการในฐานะเป็นตัวแทนของบุคคลอื่น และลูกค้าตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําการเป็น
ตัวแทนของบุคคลอื่นโดยลําพัง
สัญญานี้มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกําหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญานี้จะต้องบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า
เป็นหนังสือ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และการเลิกสัญญานี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญานี้จะมีผลในกรณีที่
ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลง ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร และให้นําความในข้อ 9. มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เอกสารคําขอเปิดบัญชี เอกสารระบุเพิ่มเติมการเปิดประเภทบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบรรดาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทประกาศกําหนด
รวมทั้งเอกสารอื่นใดซึ่งลูกค้าได้ลงนามและหรือมอบให้ไว้กับบริษัทให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
ลูกค้าตกลงชําระค่าธรรมเนียมตามสัญญานี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการหักบัญชีของธนาคาร ฯลฯ ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบริษัทภายใน
ระยะเวลาและอัตราที่บริษัทประกาศกําหนดและภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ลูกค้าชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลายตามสัญญานี้ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชําระ
เงินแล้วในวันที่บริษัทเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวได้แล้ว และทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมหรือจํานวนเงินใดๆ ที่ลูกค้าต้องชําระ ลูกค้าตกลงยินยอมทีจ่ ะชําระ
ตามอัตราหรือจํานวนที่เปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ
หากลูกค้าผิดนัดหรือทําผิดสัญญาในการชําระหนี้ตามสัญญานี้หรือกรณีที่ลูกค้าไม่ชําระเงินและ/หรือไม่ชําระค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ถึงกําหนดชําระแล้ว หรือที่บริษัท
ได้ทวงถามแล้ว ลูกค้ายินยอมรับผิดในเงินที่ต้องชําระดังกล่าวทั้งหมด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การฟ้องร้องดําเนินการบังคับ และค่าทนายความด้วย โดยลูกค้ายินยอมให้
ถือว่าลูกค้าค้างชําระหนี้ตามสัญญานี้ และต้องชําระเบี้ยปรับให้แก่บริษัทนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว
จนกว่าบริษัทจะได้รับชําระหนี้จนครบถ้วน
ลูกค้าได้รับข้อมูล ได้อ่าน และเข้าใจถึงรายละเอียดวิธีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งประเภทฟิวเจอร์สและออปชั่น ตลอดจนข้อกําหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภทของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนั้นทุกประการโดยเคร่งครัด ทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้
ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวด้วย
ในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ เพิ่มเติมภายหลังนับจากวันทําสัญญานี้ โดยรวมถึงแต่ไม่จํากัด เพียงการประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัท (www.poems.in.th), ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (www.tfex.co.th), สํานักหักบัญชี (www.thaiclearing.com) หรือ ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (www.asco.or.th) คู่สัญญาตกลงให้ถือตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือ ข้อบังคับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมนั้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทกําหนด
ยกเว้นเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับใดที่กล่าวมาใน ข้อ 2.6 มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ เพิ่มเติมภายหลังนับจากวันทําสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือตาม
กฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมนั้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทกําหนดยกเว้นเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้า ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บัญชีรายการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่บริษัทได้เก็บรักษาไว้ในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเอกสาร สื่อ
บันทึกเสียง และ/หรือ สื่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้กับคณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานราชการ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สํานักหักบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายและผู้
ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในเครือบริษัทแม่ และบริษัทลูก บริษัทร่วมของบริษัท และเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและคําสั่งศาลได้ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลของ
ลูกค้าของบริษัทและการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย
นอกเหนือจากข้อตกลงในสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและประเพณีทางการค้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายหลักทรัพย์
มาใช้บังคับกับคู่สัญญาด้วย
ลูกค้าขอรับรองว่าข้อมูลใดๆ ที่แจ้งกับบริษัทเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อมูลใดที่ลูกค้าแจ้งดังกล่าวไม่เป็นความจริงและ/หรือไม่ครบถ้วน ซึ่ง
มีผลต่อข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญานี้ บริษัทมีสิทธิดําเนินการตามระบุไว้ในข้อ 9 และ/หรือ ถือว่าลูกค้าผิดสัญญา
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดของลูกค้าที่ให้ไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีและเอกสารอื่นใดภายใต้สัญญานี้ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบที่จะแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ให้แก่บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของลูกค้าที่เกิดจากการที่ลูกค้าละเลยไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงและไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดดังกล่าว
บริษัทจะรายงานข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าโดยแจ้งทางโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือแฟกซ์ หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ลูกค้าทราบภายในวันทําการถัดจากวันที่ลูกค้ามีรายการซื้อขาย และจะจัดทํารายงานซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแจ้งยอดทรัพย์สินของลูกค้า สัญญาซื้อขายล่วง
หน้า หลักประกันและสถานะและการเคลื่อนไหวของเงินของตนเองที่บริษัทและ/หรือตรวจสอบจากระบบอื่นที่บริษัทจะจัดให้ในเวลาทําการและภายใต้บทบัญญัติของ
/ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง...............
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กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หากลูกค้าเพิกเฉยไม่ได้ทักท้วงโดยแจ้งให้บริษัททราบภายใน 3 วันทําการหรือภายในวันครบกําหนดชําระราคาตามที่ได้ระบุในรายงานดังกล่าว ให้ถือว่าลูกค้าเห็นชอบกับ
รายงานที่บริษัทแจ้งให้ทราบทุกประการ และไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายอย่างใดๆ ในภายหลังจากบริษัททั้งสิ้น
การบอกกล่าวหรือการแจ้งให้ลูกค้ารับทราบตามสัญญานี้
หากบริษัทได้กระทําเป็นหนังสือบอกกล่าวส่งไปยังสถานที่อยู่ของลูกค้าทีร่ ะบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชีหรือใบ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทหรือแจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท ลูกค้าเห็นชอบยอมรับให้ถือ
ว่าบริษัทได้มีการบอกกล่าวหรือแจ้งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่คํานึงว่าลูกค้าจะได้รับแจ้งด้วยตนเองหรือมีผู้อื่นรับไว้แทนโดยชอบ อนึ่ง ในกรณีที่สถานที่อยู่หรือที่อยู่
ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากลูกค้ามิได้ทําการแจ้งการเปลีย่ นแปลงให้บริษัททราบ ให้
ถือว่าที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวถูกต้อง
ลูกค้าตกลงจะไม่ร้องเรียน เรียกร้องค่าเสียหาย ฟ้องร้อง หรือดําเนินการอื่นใดต่อบริษัทในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับเนื่องจากการกระทําการงดเว้นกระทําการของบุคคล
อื่นใดอันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท รวมถึงกรณีที่ลูกค้าทราบหรือมีเหตุอันควรทราบหรือมีส่วนรู้เห็นว่าพนักงานของบริษัทปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและลูกค้ามิได้แจ้ง
ให้บริษัททราบในทันที
การที่บริษัทยังมิได้ใช้สิทธิอํานาจหรือเอกสิทธิใดๆ ตามสัญญานี้ ระหว่างบริษัทกับลูกค้าในครั้งใดๆ ไม่เป็นการลบล้าง หรือสละสิทธิอํานาจหรือเอกสิทธิใดๆ ดังกล่าว และการใช้
สิทธิใดๆ เพียงครั้งเดียวหรือบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิในการที่บริษัทจะใช้สิทธิอํานาจเอกสิทธิตามสัญญานี้จนครบถ้วน
ในกรณีที่ข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญานี้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญาตกลงว่าให้ข้อกําหนดในสัญญานี้ในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับได้ยังคงมีผลสมบูรณ์ และใช้บังคับได้
ระหว่างคู่สัญญาต่อไป
การเปิดบัญชีวงเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด
ลูกค้าตกลงเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท เพื่อทําคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยผ่านบริษัท และบริษัทตกลงให้ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ในอัตราไม่เกินฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด โดยลูกค้ายินยอมรับเงื่อนไขและปฏิบัติตามข้อ กําหนดตามสัญญานี้ และ/หรือข้อกําหนดใดๆ ของ
บริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้รับแจ้งถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าเป็นอย่างดีแล้ว และทั้งนี้ลูกค้าได้รับทราบแล้วว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าโดยผ่านบริษัทในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มิได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์
ระหว่างลูกค้าและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสํานักหักบัญชีโดยตรงแต่ประการใด
บริษัทมีดุลพินิจที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขายและ/หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน นอกจากนี้บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ดําเนินการ
ซื้อขายเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้า โดยลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัทไม่ดําเนินการซื้อขายดังกล่าว โดยจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายอย่างใดๆ
จากบริษัททั้งสิ้น
การซื้อขาย
ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงนํา หรือดําเนินการให้มีการนําทรัพย์สินของลูกค้ามาวางไว้เป็นหลักประกันกับบริษัท มีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าที่
บริษัทประกาศกําหนด ก่อนทําการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า บริษัทอาจยินยอมให้ลูกค้าซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
โดยไม่ต้องมีการนําหลักประกันมาวางไว้กับบริษัทก่อนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทและภายใต้เงื่อนไขที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกําหนด
ในการทําคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ ลูกค้าได้ทําความเข้าใจถึงประเภทของคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายต่างๆและเงื่อนไขของคําสั่งนั้นๆ ทีต่ ลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือบริษัทประกาศกําหนดเป็นอย่างดีแล้ว ทัง้ นี้ ในการทําคําสั่งดังกล่าว ลูกค้าอาจมีคําสั่งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วย
วิธีอื่นใดตามกฎหมาย ประเพณีหรือตามหลักปฏิบัติในการทําคําสั่งซื้อหรือ คําสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือปฏิบัติอยู่ โดยมีการระบุ
รายละเอียดตามที่บริษัทประกาศกําหนดหรือวิธีอื่นใดที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นชอบ ในกรณีที่ลูกค้าทําคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยวาจา ลูกค้าอาจ
สั่งด้วยตนเองที่ห้องค้าของบริษัทหรือสั่งทางโทรศัพท์ โทรสารหรือ ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆก็ได้ ในการนี้ให้ถือว่าใบบันทึกรายการตามคําสั่งซื้อ
หรือคําสั่งขายของลูกค้าที่บริษัทได้จัดทําขึ้นตามคําสั่งของลูกค้า เป็นหลักฐานที่เพียงพอแล้วสําหรับเรียกร้องให้ลูกค้าต้องรับผิดต่อบริษัท ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องคําสั่งดังกล่าวจะถือว่าเป็นคําสั่งโดยชอบจากลูกค้าก็ต่อเมื่อพนักงานของบริษัทรับทราบคําสั่งนั้น
โดยชัดเจนปราศจากข้อสงสัยแล้ว
ในกรณีที่ติดต่อผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต (Internet) ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางเครื่องมือสื่อสารอื่นเมื่อคําสั่งซื้อขายของลูกค้าได้ผ่านเข้ามาในระบบใดๆ ของบริษัทโดยใช้รหัสประจําตัว (PIN CODE) ซึ่ง
ลูกค้ารับทราบหน้าที่ของตนที่จะเก็บรักษาเลขที่บัญชีซื้อขายและรหัสประจําตัวลูกค้า (Password และ/หรือ PIN CODE) ที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบซึ่งลูกค้าอาจทําการ
เปลี่ยนแปลงในภายหลังเป็นความลับมิให้ผู้ใดล่วงรู้ หากมีผู้ใดนําเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือรหัสประจําตัวลูกค้าของลูกค้าไปใช้ในกรณีใดๆ ลูกค้าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น เสมือนว่าลูกค้าได้ทําคําสั่งนั้นด้วยตนเองทุกประการ ในกรณีที่มีการทําคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ ลูกค้ายินยอม
ให้บริษัทบันทึกเทปการสนทนาการทําคําสัง่ ซื้อหรือคําสั่งขายทางโทรศัพท์นั้นได้ เพื่อบริษัทจะได้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท ตาม
สัญญานี้ในการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัททําการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้าในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับลูกค้าได้ โดย
ให้ถือว่าสัญญานี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าเป็นคู่สัญญาในรายการดังกล่าว เว้นแต่ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะแจ้ง
ต่อลูกค้าก่อนทําการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง
ในกรณีที่ลูกค้าเห็นว่ามีข้อผิดพลาด หรือไม่ถูกต้องในคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขาย ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในการแจ้งหรือโต้แย้งคําสั่งซื้อ หรือคําสั่งขายที่ได้มีการยืนยันคําสั่งนั้นๆ มายัง
บริษัทภายในวันที่มีการซื้อขายมิเช่นนั้นแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายหรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นๆ ว่าเป็นการซื้อขายที่ถูกต้องตามความ
ประสงค์ของลูกค้าอย่างแท้จริงและมีผลผูกพันโดยสมบูรณ์
เว้นแต่ลูกค้าจะระบุในคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายเป็นการเฉพาะ คําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายมีผลผูกพันลูกค้า นับแต่เวลาที่ลูกค้าได้ออกคําสั่งหรือถือว่าได้ออกคําสั่งเช่นว่านั้น ในกรณีที่
บริษัทไม่สามารถดําเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคําสั่งของลูกค้าได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่วนที่ไม่สามารถทําได้ให้เป็นอันยกเลิกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กําหนด
/ ไว้ในคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขาย.............
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ไว้ในคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายของลูกค้านั้นหรือตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกําหนด ในกรณีที่บริษัทสามารถดําเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคําสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ลูกค้าตกลงยอมรับผลแห่งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นทุกประการ และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทไม่สามารถทําการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคําสั่งให้แก่ลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ลูกค้าจะต้องแจ้งมายังบริษัทก่อนที่คําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายนั้นจะสําเร็จตามคําสั่งการยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าได้รับแจ้งยืนยันการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจากบริษัทแล้วเท่านั้น การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อการใดๆ ที่
บริษัทได้กระทําไปก่อนการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจะมีผลสมบูรณ์
ในกรณีที่ฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าเกินกว่าฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทดําเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วง
หน้าของลูกค้าจนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศกําหนด
ลูกค้ายอมรับว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าครั้งใด รายการใดเป็นการตัดสินใจของลูกค้าเองทั้งสิ้น ข้อมูลข่าวสาร หรือคําแนะนําใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าจากพนักงานคนใดของบริษัท ไม่เป็นการผูกพันบริษัทและไม่มีผลให้ทางบริษัทต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด เว้นแต่เป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือ
ผิดนัดของบริษัท หรือเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทาํ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีซึ่งได้เปิดไว้กับบริษัทและไม่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงเหลืออยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
หรือตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศกําหนด ลูกค้าตกลงยินยอมชําระค่ารักษาบัญชีให้แก่บริษัทในอัตราที่ประกาศกําหนด โดยบริษัทไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบหรือต้องได้
รับความยินยอมจากลูกค้าอีกแต่อย่างใด และลูกค้าตกลงจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัท ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาและปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดกับ
บริษัท
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการโอนหรือรับโอนฐานะ (Position) ของลูกค้ากับบุคคลอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศกําหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวงเงินซื้อขายและฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุดของลูกค้าตามสัญญานี้ บริษัทอาจพิจารณารวมบัญชีของลูกค้าและผู้รับประโยชน์ที่เปิดไว้กับบริษัทใน
การพิจารณาวงเงิน
หน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าอ้างอิงให้ผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้ชําระราคา ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต เป็นจํานวนและราคาตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ผู้ซื้อต้องจ่ายชําระเงินให้ผู้ขายเท่ากับจํานวนเงินที่คํานวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่กําหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส กับราคา
หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส หรือ
ผู้ขายต้องจ่ายชําระเงินให้ผู้ซื้อ เท่ากับจํานวนเงินที่คํานวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่กําหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สกับราคา
หรือมูลค่าสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
สิทธิของผู้ซื้อและหน้าที่ของผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น
คอลออปชั่น (Call Options)
6.1.1 ผู้ซื้อคอลออปชั่นมีสิทธิซื้อสินค้าอ้างอิงหรือได้รับชําระเงิน เท่ากับจํานวนเงินที่คํานวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาสําหรับส่งมอบหรือใช้อ้างอิง เพื่อคํานวณส่วนต่าง
ของราคา เพื่อใช้ในการชําระหนี้ (Settlement price) กับราคาใช้สิทธิ (Strike price/ Exercise price) ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น
ให้กับผู้ขายคอลออปชั่น
6.1.2 ผู้ขายคอลออปชั่นมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าอ้างอิงให้ผู้ซื้อคอลออปชั่น
หรือจ่ายชําระเงินเท่ากับจํานวนเงินที่คํานวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาสําหรับส่งมอบหรือใช้
อ้างอิงเพื่อคํานวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชําระหนี้กับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นให้ผู้ซื้อคอลออปชั่น
พุทออปชั่น (Put Option)
6.2.1 ผู้ซื้อพุทออปชั่นมีสิทธิขายสินค้าอ้างอิงให้ผู้ขายพุทออปชั่น หรือได้รับชําระเงินเท่ากับจํานวนเงินที่คํานวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาสําหรับการส่ง
มอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคํานวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชําระหนี้ ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นจากผู้ขายพุทออปชั่น
6.2.2 ผู้ขายพุทออปชั่นมีหน้าที่รับมอบสินค้าอ้างอิงจากผู้ซื้อพุทออปชั่น หรือจ่ายชําระเงินเท่ากับจํานวนเงินที่คํานวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาสําหรับการ
ส่งมอบหรือใช้อ้างอิง เพื่อคํานวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นให้ผู้ซื้อพุทออปชั่น
หลักประกัน
ลูกค้าตกลงวางหลักประกันไว้กับบริษัทเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละประเภท ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่บริษัทประกาศกําหนด
ลูกค้าต้องวางหลักประกันมีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าหลักประกันเริ่มต้น ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่บริษัทประกาศกําหนด
บริษัทจะคํานวณมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าและปรับมูลค่าหลักประกันที่ลูกค้าวางกับบริษัท ให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริง ตามแนวทางที่กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกําหนดอย่างน้อยในทุกสิ้นวันทําการ หรือตามที่บริษัทประกาศกําหนด
ลูกค้าตกลงดํารงหลักประกันรักษาสภาพให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและตามที่บริษัทประกาศกําหนด
หากหลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตรารวมน้อยกว่า
หลักประกันรักษาสภาพ ณ สิ้นวันทําการใดๆ ลูกค้าต้องนําหลักประกันมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเพื่อให้มูลค่าหรืออัตราของหลักประกันรักษาสภาพในบัญชีของลูกค้าเท่ากับ
หลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกําหนด
หากมูลค่าหรืออัตรารวมหลักประกันของลูกค้าต่ํากว่าระดับบังคับล้างฐานะ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดําเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดหรือบางส่วนภายในวันทํา
การโดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า
ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทอาจเรียกให้ลูกค้าต้องวางหลักประกันส่วนเพิ่มไว้กับบริษัท สําหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละชนิดหรือประเภทได้ในจํานวน
/ อัตราหรือมูลค่า...........
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อัตราหรือมูลค่า และภายในระยะเวลาที่บริษัทกําหนด
ลูกค้าอาจถอนหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทได้ หากปรากฏว่าหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทมีมูลค่าหรืออัตรามากกว่าจํานวนหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าจะถอนได้ตามเกณฑ์
และวิธีการที่บริษัทกําหนด
โดยไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิอื่นใดของบริษัทที่มีอยู่ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามสัญญานี้ ในกรณีบริษัทไม่ได้รับหลักประกันจากลูกค้าภายในเวลาที่กําหนด บริษทั มี
สิทธิที่จะดําเนินการดังนี้
7.8.1 บริษัทมีสิทธิไม่รับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายล่วงหน้าของลูกค้า เว้นแต่เป็นคําสั่งเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
7.8.2 บริษัทมีสิทธิล้างฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันที
7.8.3 บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้หรือยึดหน่วงหลักประกันหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท
7.8.4 บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บเบี้ยปรับจากลูกค้าในการผิดนัดการวางหลักประกันของจํานวนเงินที่ผิดนัดชําระ หรือจํานวนค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าต้องชําระตามข้อ 2.4
ทรัพย์สินของลูกค้า
ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทจัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า รวมตลอดถึงสิทธิอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว
ลูกค้าเข้าใจและทราบดีว่าการมอบหมายให้บริษัท
ดําเนินการดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้เก็บรักษาเงินของลูกค้าไว้เอง ในระหว่างดําเนินการแยกทรัพย์สินของลูกค้าตามข้อ 8.4 หากบริษัทประสบ ปัญหาทางการเงิน เงินของ
ลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการละเลยการปฎิบัติ
หน้าที่ของบริษัท บริษัทตกลงรับผิดชอบความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวเต็มจํานวน ไม่เกินความเสียหายที่แท้จริงตามส่วนที่บริษัทจะต้อง
รับผิดชอบและชดใช้
ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับไว้ จะถูกจัดเก็บแยกออกจากบัญชีของบริษัท โดยทรัพย์สินของลูกค้าจะถูกจัดเก็บรวมกันภายในบัญชีรวมของลูกค้า
ทุกรายซึ่งทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายจะไม่ถูกแบ่งแยกภายใต้บัญชีรวมนั้น
ลูกค้ายินยอมให้บริษัทมีอํานาจในการหักทอนทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชี และ/หรือสั่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้
8.3.1 เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
8.3.2 เพื่อใช้เป็นหลักประกัน หรือการปรับฐานะบัญชีหลักประกัน
8.3.3 เพื่อชําระค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
8.3.4 เพื่อชําระหนี้และเบี้ยปรับในกรณีลูกค้าผิดนัดตามสัญญานี้ และ/หรือสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
ตลอดจนกรณีอื่นใดตามที่กําหนดไว้ใน
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับหรือจะได้รับเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจะทําการแยกทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อการดูแลและรักษาภายใต้ข้อกําหนดของ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
8.4.1 เงินสด เก็บรักษาไว้เองในบัญชีแยกต่างหาก หรือนําไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการดําเนินการโดยบริษัทเพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือ
ลงทุนตามวิธีอื่นใดที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกําหนด หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครอง
ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
8.4.2 หลักทรัพย์เก็บรักษาไว้เองในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้าหรือนําไปฝากไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือที่อื่นใด
ตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8.4.3 ทรัพย์สินอื่น เก็บรักษาไว้เองโดยแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า หรือที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกําหนด
ภายใต้เงื่อนไขและข้อกําหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทสามารถนําทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแทนลูกค้า โดยบริษัทตกลงชําระค่าดอกผลจากการฝากเงิน หรือการลงทุน
ในลักษณะอื่นๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกผลหรือผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจริงจากการนั้น โดยจะชําระให้ตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป โดยบริษัท
อาจนําทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนและ/หรือฝากไว้กับสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทในกลุ่มหรือบริษัทในเครือของบริษัท โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในการลงทุนดังกล่าว ลูกค้าจะรับชําระดอกเบี้ยสําหรับเงินที่วางเป็นหลักประกันดังกล่าวนี้เฉพาะส่วนที่คงเหลืออยู่จากการที่ลูกค้ายังซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ไม่เต็มจํานวนเงินที่วางเป็นประกัน
ลูกค้าตกลงชําระค่าธรรมเนียมดอกผลจากทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้ดูแลและรักษาให้แก่บริษัทในอัตราและระยะเวลาที่บริษัทจะประกาศกําหนดเป็นครั้งคราวไป
ทั้งนี้
บริษัทต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการลงทุนในแต่ละครั้ง เว้นแต่จะมีข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ลูกค้าตกลงจะปฎิบัติตามข้อกําหนด เงื่อนไข และระเบียบปฏิบัติของบริษัท ในการฝาก และหรือการถอนทรัพย์สินกับ หรือจากบริษัททุกประการ โดยในการเบิกถอนทรัพย์สิน
ของลูกค้าแต่ละครั้ง ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกําหนด และสามารถเบิกถอนได้ไม่เกินจํานวน
ทรัพย์สินของลูกค้าทีม่ ีอยู่จริง หลังหักภาระหนี้สินต่างๆ ของลูกค้าและการเบิกถอนดังกล่าวจะไม่ทําให้หลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตราต่ํากว่าหลักประกันเริ่มต้น
บริษัทจะไม่กระทําการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สินของลูกค้า โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคําสั่ง หรือความยินยอม
ของลูกค้า เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดให้บริษัทกระทําได้ หรือระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้
บริษัทจะไม่เป็นผู้ดําเนินการให้ลูกค้าในกรณีที่จะให้นําเงินที่ได้รับจากลูกค้ารายใดรายหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอีกรายหนึ่งหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นไป
ตามคําสั่งของลูกค้า ลูกค้าจะต้องแจ้งมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะดําเนินการตามความ ประสงค์นั้นของลูกค้าหรือไม่ก็ได้ โดยไม่ถือ
เป็นความผิดของบริษัท
การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หากปรากฏพฤติการณ์ดงั ต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งให้หนี้สินทั้งหมดของลูกค้าที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือซื้อขายหลักทรัพย์ถึงกําหนดชําระโดยพลัน
กล่าวคือ
/ 9.1.1 ลูกค้าตาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ ...............
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9.1.1

9.2

9.3

9.4

9.5

ลูกค้าตาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคําสั่ง
รับคําร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของลูกค้า
9.1.2 เมื่อมีพฤติการณ์ส่อแสดงให้บริษัทเห็นว่าลูกค้าจะไม่สามารถชําระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้ทําการซื้อขายล่วงหน้าได้ เช่น ซ่อนเร้น จําหน่าย จ่ายโอนทรัพย์สิน
ของตนทั้งหมดหรือบางส่วน ทําข้อตกลงชําระหนี้หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ เป็นต้น
9.1.3 เมื่อศาลหรือหน่วยงานราชการมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ลูกค้าชําระหนี้ หรือให้ยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
9.1.4 เมื่อลูกค้าผิดนัดไม่ชําระเงินจํานวนใดๆ ภายใต้สัญญานี้ และ/หรือสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ตามจํานวนที่ต้องชําระหรือตามจํานวนขั้นต่ําที่
ต้องชําระเมื่อถึงกําหนดชําระ
9.1.5 เมื่อลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกําหนดหรือหน้าที่ใดๆ ของตน (นอกเหนือจากข้อ 9.1.4 ข้างต้น) ที่ระบุไว้ภายใต้สัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ตกลง หรือข้อ
กําหนดใดๆ ซึ่งได้กระทําขึ้นภายใต้ หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ และในกรณีของข้อตกลง ข้อกําหนด หรือหน้าที่ใดที่บริษัทเห็นว่าสามารถเยียวยาแก้ไขได้ ลูกค้าไม่
สามารถเยียวยาแก้ไขได้ภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่เกิดกรณีการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกําหนดหรือหน้าที่ดังกล่าว
9.1.6 เมื่อคํายืนยัน คํารับรอง หรือข้อความใดๆ ซึ่งลูกค้าได้กระทําหรือได้ให้ไว้ (หรือถือว่าได้กระทําหรือได้ให้ไว้) ภายใต้สัญญาหรือที่ระบุไว้ในหนังสือหรือเอกสารอื่นใด ซึ่ง
ลูกค้าได้ทําขึ้นหรือส่งมอบภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ มีความไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นความจริง
9.1.7 ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจใดๆ ของลูกค้าถูกเพิกถอน ระงับ หรือหมดอายุโดยมิได้ต่ออายุใหม่อันมีผลกระทบในทางลบโดยนัยสําคัญต่อความ สามารถ
ของลูกค้าในการปฏิบัติตามสัญญานี้
9.1.8 เมื่อหนี้สินอื่นใดๆ ของลูกค้าถึงกําหนดชําระก่อนวันครบกําหนด หรืออาจถึงกําหนดชําระก่อนวันครบกําหนด หรือไม่มีการชําระเมื่อถึงวันครบกําหนด หรือในกรณีของ
การค้ําประกัน เมื่อไม่มีการชําระหนี้เมื่อถึงกําหนด หรือเมื่อบุคคลที่ลูกค้าไปค้ําประกันไว้ได้มีการกระทําผิดสัญญาซึ่งจะทําให้มีการเรียกร้องตามสัญญาค้ําประกันเอา
กับลูกค้าได้ หรือเมื่อลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัด หรือปฏิบัติผิดข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินดังกล่าว
เว้นแต่ในกรณีของหนี้การค้าหรือข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับหนี้
การค้านั้น
9.1.9 เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกันได้รับการแต่งตั้งเพื่อจัดการกับธุรกิจหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือ
ส่วนใหญ่ของลูกค้า หรือเมื่อมีคําสั่งในทางบังคับคดีซึ่งบังคับเอากับทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้า หรือเมื่อมีการบังคับเอากับทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่
ของลูกค้าได้ให้ไว้เป็นประกันแก่บุคคลใดๆ
9.1.10 ในกรณีที่ลูกค้าถูกฟ้องล้มละลายหรือมีบุคคลใดยื่นคําร้องขอต่อศาลให้ลูกค้าล้มละลาย และลูกค้าไม่สามารถแก้ไขการถูกฟ้อง หรือยื่นคําร้องขอล้มละลายดังกล่าวให้
เป็นที่พอใจแก่บริษัทได้ ภายในระยะเวลา 45 (สี่สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่มีการฟ้องหรือยื่นคําร้องขอล้มละลายนั้น
9.1.11 เมื่อลูกค้าเรียกประชุมเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไปเสนอเข้าดําเนินการหรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไปหรือดําเนินการโอนสิทธิใดๆเพื่อประโยชน์ของ
เจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป
9.1.12 เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบในทางลบโดยนัย
สําคัญต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ภายใต้สัญญานี้
การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีชําระหนี้ดังกล่าว นอกจากเพื่อชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญานี้แล้ว ให้รวมถึงเบี้ยปรับค่าธรรมเนียมอัน
เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญานี้ด้วย หากเมื่อดําเนินการดังกล่าวแล้วปรากฏว่าลูกค้ายังเป็นหนี้บริษัทอยู่ ลูกค้าต้องรับผิดชําระหนี้ส่วนที่ขาดอยู่นั้น
พร้อมเบี้ยปรับ จนกว่าจะชําระเสร็จสิ้นครบถ้วน หากภายหลังการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีปรากฏว่ามีเงินเหลือ บริษัทจะคืนให้กับลูกค้าโดยไม่มี
ดอกเบี้ย
ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชําระหนี้หรือผิดสัญญาในข้อที่ไม่เป็นสาระสําคัญ บริษัทอาจผ่อนผันให้ลูกค้าแก้ไขการผิดนัดหรือผิดสัญญานั้นภายในกําหนดระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อน
ไขอย่างใดๆ ก็ได้ แต่การผ่อนผันนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะคราวที่ผ่อนผันให้เท่านั้น หากลูกค้าไม่จัดการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในกําหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่กําหนด
สําหรับการผ่อนผันนั้นให้ถือว่าลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัด บริษัทมีสิทธิที่จะเลิกสัญญานี้และเรียกให้ลูกค้าชําระหนี้ทั้งหมดได้ทันที การผ่อนผันใดๆ ตามข้อนี้ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ
ของบริษัทซึ่งสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่มตี ่อลูกค้าอันเนื่องมาจากการผิดนัดชําระหนี้
โดยไม่คํานึงถึงข้อกําหนดอื่นใดในสัญญานี้ หาก
9.4.1 ลูกค้าปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ได้ให้ไว้ในสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 รวมทั้งไม่ดําเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูลหรือจัดทําคําชี้แจงตามที่
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สํานักหักบัญชี หรือ สํานักงาน ร้องขอตามข้อ 2.9
9.4.2 ลูกค้าละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดของสัญญานี้
9.4.3 บริษัทฯ เห็นเป็นการสมควร หรือเพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ หรืออาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการซื้อขาย พฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือมีลักษณะที่อาจเข้าข่ายหลีกเลี่ยง หรือ อาจเป็นการฝ่าฝืนกฏหมาย
9.4.4 บริษัทฯ ปฏิบัติตามคําสั่งของสํานักหักบัญชี หรือ ตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า หรือ สํานักงาน
ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ดําเนินการดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นการล่วงหน้า
(1)
ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หักทอนบัญชีหรือบังคับชําระหนี้จากบัญชีที่ลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระแล้วหรือไม่ก็
ตาม และ/หรือ
(2)
ลดหรือจํากัดวงเงินซื้อขายหรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้า และ/หรือ
(3)
ไม่ทําการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้าเป็นการชั่วคราว และ/หรือ
(4)
ยกเลิกคําสั่งซื้อและคําสั่งขายทั้งหมดซึ่งลูกค้าได้มีคําสั่งไว้แล้ว แต่บริษัทฯ ยังมิได้ดําเนินการ และ/หรือ
(5)
ปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดเพื่อชําระหนี้ตามข้อผูกพันต่างๆ ของลูกค้า
(6)
ดําเนินการหรืองดเว้นดําเนินการอื่นใดตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สํานักหักบัญชี หรือ สํานักงาน เห็นสมควร
ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดําเนินการ ไม่อาจดําเนินการหรือไม่ดําเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้สัญญาฉบับนี้หรือภายใต้กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องลูกค้ายินยอม
/ ให้การล้างฐานะสัญญาซื้อขาย ...............
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10.

ให้การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว สามารถกระทําได้โดยสํานักงาน ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สํานักหักบัญชี หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย
เว้นแต่มีการกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ลูกค้ายินยอมและตกลงให้บริษัททําการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สําหรับรายการซือ้ กับรายการขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือน
เดียวกันระหว่างหรือ ณ สิ้นวันทําการซื้อขาย หมายเหตุ : เพื่อประโยชน์ในการล้างฐานะสัญญาซื้อขายสูงสุดของลูกค้า ตามข้อ 9.1-9.6 นี้ ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าและผู้รับ
ประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า
การรับหรือส่งมอบสินค้า
ลูกค้าตกลงที่จะปฎิบัติตามข้อกําหนดการรับมอบ ส่งมอบสัญญาซื้อขายล่วหน้า ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากําหนด และตามประกาศบริษัทและตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หาก
ลูกค้าไม่สามารถปฎิบัติได้ หรือจงใจฝ่าฝืนการปฎิบัติตามข้อกําหนด ให้ถือว่าลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดการรับมอบ ส่งมอบ และถือเสมือนเป็นการผิดนัดชําระเงินประกันซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ 7 และข้อ 9.3 ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการค่าใช้จ่ายๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าเป็นผู้ผิดนัดส่งมอบและส่งมอบสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

11.
11.1

การบริการโพเอ็มส์ / บริการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
ลูกค้าประสงค์ที่จะเข้าทําสัญญาบริการโพเอ็มส์ และยอมรับบทบัญญัติดังต่อไปนี้ของสัญญา นอกจากนี้คสู่ ัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกําหนดของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าด้วย ยกเว้นกรณีแจ้งความประสงค์ว่าไม่ต้องการใช้บริการโพเอ็มส์
11.2 บริษัทตกลงจัดให้บริการโพเอ็มส์สําหรับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการดังต่อไปนี้
11.2.1 ส่งคําสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านทางคอมพิวเตอร์และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายโทรคมนาคมอื่นๆ มายัง
บริษัท
11.2.2 สนทนาผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการโพเอ็มส์รายอื่นๆ
11.2.3 ใช้บริการอื่นใดตามที่บริษัทจัดให้ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการโพเอ็มส์ และ
11.2.4 เข้าดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องชี้สภาพตลาดที่สําคัญ ราคาซื้อขายที่เกิดขึ้นตามเวลาจริง ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือบัญชี
อื่น ๆ ตามที่บริษัทกําหนดในส่วนของข้อมูลทางด้านเทคนิค บริการโพเอ็มส์ให้บริการข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ และความเห็นเกี่ยวกับ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่บริษัทกําหนด
11.3 ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามวิธีการและคําสั่งที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้บริการโพเอ็มส์ที่ลูกค้าประสงค์จะขอใช้บริการ
11.4 คําสั่งทั้งหลายเกี่ยวกับบัญชีใดๆ ที่กระทําผ่านบริการโพเอ็มส์มายังบริษัท ให้อยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับบัญชีดังกล่าว
11.5 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการใช้บริการโพเอ็มส์จากบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือบัญชีอื่นใดของลูกค้าตามทีบ่ ริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้อง
บอกกล่าวล่วงหน้า
11.6 เมื่อบริษัทอนุมัติแบบคําขอใช้บริการโพเอ็มส์ ลูกค้าจะได้รับรหัสประจําตัวเพื่อใช้ทุกครั้งที่ลูกค้ามีคําสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือใช้บริการโพเอ็มส์ ลูกค้าจะต้องเก็บ
รหัสประจําตัวไว้เป็นความลับ และจะรับผิดชอบต่อการใช้รหัสประจําตัว รวมถึงการทําธุรกรรมใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการโพเอ็มส์ โดยให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งคําสั่งซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าด้วยตนเอง และ/หรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าแล้วซึ่งจะมีผลผูกพันตามสัญญานี้ และลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากลูกค้าทราบถึงการสูญเสีย การ
สูญหายไม่ว่าจะมีสาเหตุจากการถูกขโมยรหัสประจําตัวหรือจากสาเหตุอื่นใด หรือการถูกนํารหัสประจําตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถได้รับข้อความ
ใดๆ หรือไม่สามารถส่งคําสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นได้ตามที่บริษัทได้จัดให้ ลูกค้าตกลงที่จะดํารงไว้ซึ่งความถูกต้องและดูแล
ความปลอดภัยของบริการโพเอ็มส์ ดังนั้น ลูกค้าจะต้องดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อไม่ให้มีการนํารหัสประจําตัวของลูกค้าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และลูกค้าต้องแจ้ง
รายละเอียดตามที่กําหนดให้บริษัททราบทันที หากมีการเข้าใช้บริการโพเอ็มส์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการขโมยรหัสประจําตัว ทั้งนี้ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวใน
การดําเนินการใดๆ เพื่อไม่ให้มีการนํารหัสประจําตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการขโมยรหัสประจําตัว อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดดังกล่าวขึ้น ลูกค้าจะเป็น
ผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่บริษัทสําหรับความสูญเสียและความเสียหายที่บริษัทอาจได้รับเนื่องจากการใช้บริการโพเอ็มส์และการใช้รหัสประจําตัวโดยมิได้รับ
อนุญาต
11.7 ในการขอใช้บริการโพเอ็มส์ลูกค้าตกลงและรับทราบถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ (ไม่ว่าโดยเป็นลิขสิทธิ์หรือโดยประการอื่น) ที่มีอยู่ในข้อมูลและรายงานที่ได้รับ และเกิด
จากบริการโพเอ็มส์ว่ายังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ลูกค้าจะไม่กระทําการใดๆ อันจะเป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
รวมทั้งจะดําเนินการตามที่จําเป็น เพื่อคุ้มครองสิทธิดังกล่าว
11.8 การให้บริการโพเอ็มส์หรือข้อมูลในบริการโพเอ็มส์ไม่ถือเป็นการชี้ชวนหรือเป็นการเสนอซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเป็นการให้คําปรึกษาในการลงทุนโดยบริษัท
11.9 บริษัทไม่ได้รับรองหรือประกันในลักษณะใดๆ
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลหรือบริการในระบบโพเอ็มส์หรือความเหมาะสมต่อการนําข้อมูลหรือ
บริการดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงคําแนะนําด้านการลงทุน และ/หรือการเข้าใช้ข้อมูลหรือคําแนะนําในการซื้อหรือขาย และ/หรือ
การยกเลิกหรือการแก้ไขเพิ่มเติมในคําแนะนําดังกล่าว
11.10 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทและ/หรือ สํานักงาน และ/หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ สํานักหักบัญชี เข้าตรวจสอบระบบของลูกค้าตามที่บริษัทและ/หรือ สํานักงาน
และ/หรือ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสํานักหักบัญชี ร้องขอและจะให้ความร่วมมือในการตอบข้อซักถามใดๆ เกี่ยวกับบริการโพเอ็มส์
11.11 ลูกค้าตกลงและให้คํารับรองดังต่อไปนี้
11.11.1 จะไม่ทําซ้ํา ส่งผ่านต่อ เผยแพร่ ขาย จําหน่าย ตีพิมพ์ กระจาย แจกจ่าย ใช้ประโยชน์ (ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือโดยประการอื่น) ซึ่งข้อมูล และ/หรือ
รายงานที่ได้รับจากหรือผ่านบริการโพเอ็มส์ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบริษัทก่อน และจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อการ
ใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือผิดกฎหมายของสัญญา นอกจากนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ข้อกําหนดของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าด้วย ยกเว้นกรณีแจ้งความประสงค์ว่าไม่ใช้บริการโพเอ็มส์
11.11.2 แจ้งให้บริษัททราบโดยทันที เมื่อเกิดข้อขัดข้องในการใช้บริการโพเอ็มส์ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับการตอบรับที่เหมาะสม และ/หรือไม่ได้รับการยืนยันคําสัง่ ซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่ทําการซื้อขายได้แล้ว
/ 11.12 ลูกค้าตกลงที่จะชําระ ...............
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11.12 ลูกค้าตกลงที่จะชําระค่าธรรมเนียมการจัดการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโพเอ็มส์และสัญญาฉบับนี้ในอัตราและตามวิธีการที่บริษัทกําหนด
11.13 บริษัทหรือผู้แทนของบริษัทไม่จําเป็นต้องรับผิดต่อลูกค้าสําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากการที่ลูกค้าใช้หรืออ้างอิงถึงข้อมูล และ/
หรือรายงานในบริการโพเอ็มส์ อีกทั้งบริษัทหรือผู้แทนของบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้บริการโพเอ็มส์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด (เว้นแต่เป็นการกระทําผิด
โดยเจตนาของบริษัท) บริษัทและผู้แทนของบริษัทไม่ต้องรับผิดกรณีที่ลูกค้าได้รับความสูญเสียหรือความเสียหาย (ยกเว้นการฉ้อโกงของบริษัท) เนื่องจากความไม่สมบูรณ์
หรือไม่ถูกต้องของข้อมูล และ/หรือรายงานที่ลูกค้าได้จากบริการโพเอ็มส์
11.14 ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ในบรรดาสิทธิเรียกร้อง การสูญเสีย ภาระหนี้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงค่าธรรมเนียมวิชาชีพ) ที่เกิดขึ้น
แก่บริษัท โดยจะชดใช้ให้เต็มจํานวนที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าได้กระทําความผิด หรือฝ่าฝืนข้อกําหนด หรือให้ความเห็นหรือคํากล่าวใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการ
โพเอ็มส์ หรือการฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการฝ่าฝืนสิทธิในการเป็นเจ้าของหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ
11.15 บริษัทอาจบอกเลิกสัญญา และ/หรือระงับสิทธิของลูกค้าในการเปิดใช้และ/หรือใช้บริการโพเอ็มส์ได้ทันที ไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและในกรณีนี้
ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทไม่ต้องรับผิดในบรรดาสิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือการสูญเสียรวมถึงแต่ไม่จํากัดอยู่เฉพาะเพียงผลกําไรที่คาดการณ์ไว้อันอาจเกิดแก่ลูกค้า
11.16 ลูกค้าตกลงที่จะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อนื่ ใดตามสัญญานี้แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นลูกค้าจะทํา
การตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทได้รับและยอมรับคําสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและยอมรับว่าการใช้คอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด
เพื่อการสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแสดงนัยถึงความรับผิดชอบของลูกค้า ในอันที่จะดําเนินการมิให้บุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้คอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดโดยใช้รหัสประจําตัวของลูกค้า
11.17 ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แทนการส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ โดยลูกค้าเห็นว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ โดย
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
11.17.1 ผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 รวมถึงฉบับแก้ไขใดๆ ของ
พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว รวมถึงข้อกฎหมายฉบับอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมรับส่งหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
11.17.2 เมื่อลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E- mail) ลูกค้าทราบถึงความรับผิดชอบและลูกค้าตกลงว่าจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุก
ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
11.17.3 เอกสารที่ลูกค้ายินยอมตกลงให้บริษัทจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แก่ลกู ค้า ให้รวมถึงแต่ไม่จํากัดแต่เพียงใบยืนยันการซื้อขายล่วงหน้า / ใบเสร็จ
รับเงิน / รายงานแสดงทรัพย์สิน / รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี รายงานหลักทรัพย์คงเหลือและเอกสารหรือข้อมูลอันใดที่เกี่ยวข้อง
11.17.4 ลูกค้าทราบว่าลูกค้าสามารถขอให้บริษัทจัดพิมพ์และออกเอกสารต้นฉบับประเภทใดๆหรือลูกค้าต้องการยกเลิกการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์นั้นเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการ ก่อนวันที่ลูกค้ามีความประสงค์จะให้การยกเลิกรับหรือขอเอกสาร
ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มีผลบังคับใช้
11.17.5 ในกรณีที่ลูกค้าไม่รับเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 11.17.3 ที่บริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – mail) แก่ลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะรับเอกสารผ่านช่อง
ทางที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ ผ่านทาง website ของบริษัทฯ http:/www.poems.in.th ซึ่งลูกค้าสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ 3 เดือน
11.17.6 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) รวมทั้งความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งได้แก่ (แต่ไม่จํากัด
อยู่เพียงแต่)
การสูญหายของข้อมูลระหว่างทางการส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะผ่านเข้ามายังที่อยู่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของลูกค้าโดยบุคคลภายนอก หรือเข้ามาล่วงรู้ข้อมูลใดๆ การผิดพลาดและเคลื่อนของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อจํากัดในการใช้
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ซึ่งเป็นสื่อสารสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจํานวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
ใดๆ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว และการทีบ่ ริษัทปฏิบัติตามคําขอของลูกค้าในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) นี้ มิได้เป็น
การรับรองหรือรับประกันว่าบริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
11.17.7 ลูกค้าทราบและตกลงว่าลูกค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับทุกครั้งทั้งนี้หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านความถูก
ต้องของข้อมูลในเอกสารใดๆ ภายใน 3 วันทําการนับจากเวลาที่ลูกค้าได้รับเอกสารจากทางบริษัทที่จัดส่งไปยังที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ของลูกค้าแล้วให้ถือ
ว่าลูกค้าได้ตกลงผูกพันตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนั้นและให้ถือว่าบริษัทได้กระทําการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว
12.
12.1

12.2
12.3

13.

ความรับผิด
ลูกค้าตกลงรับผิดในบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รบั อันเนื่องมาจากหรือที่เกี่ยวกับสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการกระทําหรืองดเว้นกระทําการของลูกค้าหรือ
ตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้องโดยบุคคลอื่น ให้บริษัทต้องรับผิดเกี่ยวกับ
สัญญานี้ซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการกระทําหรืองดเว้นกระทําการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัท
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุขัดข้องเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ลูกค้ายินยอมที่จะให้บริษัทดําเนินการส่งคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายของลูกค้าผ่านบริษัทคู่
ข่ายของบริษัท
ลูกค้าตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับหากความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายดังกล่าว มีเหตุจากอัคคีภัย พายุ การนัด
หยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอํานาจรัฐ และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้า อันเกิดจากเครือข่ายการ
สื่อสารของบุคคลภายนอก หรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัท อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัยทีม่ ีผลต่อการดําเนินการของบริษัท แต่ทั้งนี้เหตุ
แห่งความเสียหายดังกล่าว ต้องไม่ได้เกิดขึน้ จากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทหรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
ความเสี่ยง
ลูกค้าได้รับการอธิบายรายละเอียดข้อมูลความเสี่ยงและเข้าใจแล้วว่า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนขึ้นลงของราคา
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้า หรือตัวแปรอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษีอากร รวมทั้งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วง
หน้าเป็นการซื้อขายที่ใช้หลักประกันเริ่มต้นจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของคําสั่งซื้อขาย การเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยจะมีผลกระทบต่อหลัก
/ ประกันที่ลูกค้าวางไว้ ...............
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ประกันที่ลูกค้าวางไว้ หรือจะต้องฝากเพิ่มเติมในสัดส่วนที่สูงกว่าการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งผลดีและผลเสียต่อลูกค้า
การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงอาจทําให้ลูกค้าสูญเสียหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันที่ฝากไว้เพิ่มเติมทั้งหมดได้ ในกรณีที่ราคาสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้าเคลื่อนไหว
ไปในทิศทางที่เป็นผลเสียต่อสถานะของลูกค้า หรือมีการเพิ่มระดับหลักประกัน ลูกค้าอาจถูกเรียกให้วางหลักประกันเพิ่มเพื่อรักษาฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้
าไม่นําหลักประกันมาวางเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ลูกค้าอาจถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ราคาขาดทุนและต้องรับผิดชอบผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้น
14.

กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท
สัญญานี้อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายไทย ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างบริษัทและลูกค้าซึ่งเกิดจากการใช้สัญญาฉบับนี้ บริษัทยินยอมให้มีการระงับข้อพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการของสํานักงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่สํานักงาน ประกาศกําหนด เมื่อลูกค้าร้องขอ

15.

ความเป็นเอกภาพ
หากข้อกําหนดใดๆ ในสัญญาฉบับนี้เป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ส่วนอื่นที่ยังอยู่ในสัญญาฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับเสมือนว่าส่วนที่เป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย
หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ไม่ได้รวมอยู่ในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องเจรจาและตกลงร่วมกันโดยสุจริตถึงข้อกําหนดใหม่ ซึ่งใกล้เคียงกับเจตนาของข้อกําหนด
เดิม เพื่อนํามาใช้แทนข้อกําหนดที่เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ดังกล่าวเท่าทีจ่ ําเป็น เพื่อให้มีผลและใช้บังคับได้

16.

การเปิดเผยข้อมูล
ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังนี้ พร้อมทั้งจัดทําคําชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สํานักหักบัญชี หรือ
สํานักงาน เมื่อบริษัทฯ หรือหน่วยงานทางราชการต่างๆ ดังกล่าวร้องขอหรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกําหนด
(ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทุกรายทุกทอด
(ข) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้า
(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้า
(ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดําเนินการสั่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดหาและ
จัดทําคําชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูล ตาม (ก) (ข) และ(ค) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ดําเนินการเช่นนั้น
ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาและข้อตกลงฉบับนี้แล้ว รวมทั้งลูกค้าได้อ่านและได้รับการอธิบายและได้ทําความเข้าใจข้อความในเอกสารเปิดเผยข้อมูล
ความเสี่ยง และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Future & Option Fact Sheet) แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ ณ วันที่ _______________________
ทั้งนี้ลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับภาพถ่ายคู่ฉบับของสัญญาฉบับนี้จากบริษัทได้

ลงชื่อ
ตัวบรรจง (

ลูกค้า
)

ลงชื่อ

ผู้มีอํานาจลงนาม

ลงชื่อ

ลงชื่อ
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)
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กรณีลูกคานิติบุคคล
กรุณาประทับ
ตรายางบริษัท

รายละเอียดเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น

วันที่
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า ขอรับรองว่า นาย/นางสาว/นาง
.
ซึ่งเป็นผู้ปฎิบัติงานให้แก่บริษัท ได้อธิบายให้ลูกค้า นาย/นางสาว/นาง/บริษัท
.ทราบถึง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นก่อนดําเนินการเปิดบัญชีหรือก่อนเริ่มทําการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ฟิวเจอร์สและ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นในเรื่องดังต่อไปนี้
1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
1.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส เป็นสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาต่างมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา ดังนั้น ในกรณีที่คู่สัญญามิได้ล้างฐานะสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าก่อนสัญญาครบกําหนด ผู้ขายสัญญามีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ในขณะที่ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องชําระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขาย (Physical delivery) หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งจะได้รับชําระเงิน หรือต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ เท่ากับจํานวนเงินที่คํานวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลา
ใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กําหนดไว้ในสัญญา (cash settlement)
1.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ทั้งผู้ซื้อ (long position) และผู้ขาย (short position) มีหน้าที่ต้องวางทรัพย์สนิ ไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็น
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า โดยจํานวนทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นหลักประกันเริ่มต้น (initial margin) มีมูลค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ดังนั้น แม้กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าก็มีโอกาสได้รับผลกําไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นจํานวนมาก
ภายในเวลาอันรวดเร็ว เช่นเดียวกับโอกาสที่จะได้รับผลขาดทุนเป็นจํานวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าได้
และอาจทําให้เกิดผลขาดทุนเกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรืออาจต้องถูกบังคับให้ล้างฐานะสัญญาในกรณีที่ไม่สามารถนํา
หลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่กําหนดได้
2. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น
2.1 ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นเป็นสัญญาที่ผู้ขายให้สิทธิกับผู้ซื้อในการที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงตามราคาที่กําหนดภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญา หรือได้รับ
สิทธิในการที่จะได้รับชําระเงินจากผู้ขายตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาโดยผู้ซื้อต้องจ่ายค่าพรีเมี่ยมให้กับผู้ขายเพื่อแลกกับสิทธิในการซื้อหรือขายนั้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นที่ให้
สิทธิแก่ผู้ซื้อในการซื้อสินค้าหรือ ตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กําหนดเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคอลออปชั่น (call options) ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการ
ขายสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กําหนดเรียกว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพุทออปชั่น (put options) การใช้สิทธิดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ในการชําระ
ราคาและส่งมอบเมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิตามที่กําหนดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Exercise) อาจตกลงให้มีการส่งมอบสินค้าอ้างอิง (physical delivery) หรืออาจกําหนดให้
ชําระเงิน (cash settlement) ให้แก่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่ากับจํานวนเงินที่คํานวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลา
ใดเวลาหนึ่ง หรือ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กําหนดไว้ในสัญญา (cash settlement)
2.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น
ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นสามารถเลือกที่จะล้างฐานะ (offset) หรือใช้สิทธิ (exercise) หรือปล่อยให้สัญญาหมดอายุลง ในกรณีผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเลือกที่จะใช้
สิทธิ ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้รับชําระเงินเท่ากับจํานวนเงินที่คํานวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กําหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องทําการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กําหนดไว้ในสัญญา
(physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสําหรับสินค้าอ้างอิงที่ทําการรับและส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กําหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ออปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ซื้อจะมีผลขาดทุนเท่ากับค่าพรีเมี่ยม
ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นได้รับค่าพรีเมี่ยมจากผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมีภาระผูกพันที่จะต้องทําตามสัญญา
หากผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิผู้ขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องวางเงินหลักประกัน (margin) โดยหากผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังไม่ได้ทําการล้างฐานะ (offset) เมื่อผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้สิทธิ (exercise) ผู้ขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าจะต้องชําระเงินเท่ากับจํานวนเงินที่คํานวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่งในอนาคตตามที่กําหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องทําการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กําหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดย
ต้องจ่ายหรือรับเงินสําหรับสินค้าอ้างอิงที่ทําการรับและส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กําหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มี
มูลค่า ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้กําไรเท่ากับค่าพรีเมี่ยม
ด้วยเหตุที่ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นมีผลขาดทุนจํากัดสูงสุดเท่ากับค่าพรีเมี่ยมนั้น ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นจึงไม่ต้องวางหลักประกันใดๆ คงจ่ายชําระค่าพรีเมี่ยม
เท่านั้น ในทางตรงข้าม ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นนั้นอาจมีผลขาดทุนไม่จํากัดในลักษณะเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ดังนั้นผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ออปชั่นจึงต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเช่นเดียวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นก็มีโอกาสได้รับผลขาดทุนเป็นจํานวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว
ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าได้ กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไป
3. ความเสี่ยงร่วมและข้อมูลเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น
3.1. การทําความเข้าใจกับรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงสูง ดังนัน้ ก่อนตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าควรศึกษาและทําความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (contract specification) แต่ละประเภทอย่างละเอียดรอบคอบ เช่น ประเภทของสินค้าอ้างอิง หรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets/ variables) ขนาดของสัญญา
(contract size/ unit/ multiplier) วันสุดท้ายของการซื้อขาย (last trading day) วันครบกําหนดสัญญา (settlement day) วิธีการส่งมอบหรือชําระราคา (settlement method)
ราคาสําหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคํานวณส่วนต่างของราคา (settlement price) วิธีการวางหลักประกัน เป็นต้น โดยลูกค้าควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ในการลงทุนและฐานะการเงินของลูกค้าหรือไม่เพียงใดด้วย
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ในกรณีของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น ลูกค้าควรทําความเข้าใจกับเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ประเภทของสัญญา อาทิ พุทออปชั่น (put options) หรือ
คอลออปชั่น (call options) และเงื่อนไขในการใช้สิทธิ ประเภทของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets / variables) เป็นต้น ว่าเหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่
พิจารณาไว้หรือไม่ นอกจากนี้ ลูกค้าควรคํานึงถึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะค่าพรีเมี่ยม (premium) ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
3.2 ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ก่อนที่จะเริ่มทําการซื้อขาย ลูกค้าควรสอบถามตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เข้าใจถึงรายละเอียดอัตรา และประเภทของค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
การชําระราคา และการใช้สิทธิที่ลูกค้าต้องชําระ เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะเป็นต้นทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันมี
ผลกระทบต่อกําไรขาดทุนและการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ทัง้ นี้ ค่านายหน้าอาจแตกต่างกันตามประเภท ปริมาณการซื้อขายของลูกค้าได้ โดยบริษัทตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และสํานักงาน กลต. ไม่มีข้อกําหนดในเรื่องอัตราค่านายหน้าแต่อย่างใด
3.3 ความเสี่ยงในการถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและความรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้น
เมื่อลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภท ซึ่งมีภาระผูกพันที่ต้องดําเนินการตามสัญญาแล้ว อันได้แก่ การมีฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (long futures)
การมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (short futures) และการมีฐานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น (short options) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะทํา
การปรับมูลค่าตามราคาตลาด (mark to market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีฐานะดังกล่าว อย่างน้อยทุกสิ้นวันทําการ เพื่อให้สะท้อนผลกําไรหรือขาดทุนจากฐานะสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในแต่ละวัน
หากลูกค้าขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จนมีผลทําให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลง ต่ํากว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ตัวแทนซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในจํานวนที่เป็นผลให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้า ไม่ต่ํากว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่กําหนด หากลูกค้าไม่สามารถวางหลักประกันเพิ่มภายในเวลาดังกล่าว ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดําเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้า
ยังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น
นอกจากนี้ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกําหนดมาตรการในเรื่องจุดบังคับปิดฐานะ (force close) เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือระเบียบวิธีปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่หากมูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงจนถึงจุดบังคับปิดฐานะ (force close) ตัวแทนซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาทําการซื้อขาย ซึ่งหากลูกค้าไม่นําหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไข
หรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีสิทธิที่จะดําเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่
เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นเช่นกัน ความเสี่ยงในทํานองเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้นอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าโดยตนเอง
หรือผ่านบุคคลอื่นเกินกว่าจํานวนที่ตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า กําหนด และลูกค้าไม่ดําเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับแจ้งจากตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ในกรณีที่ลูกค้าอาจไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ก่อนสัญญาครบกําหนด ไม่ว่าด้วยเหตุเนือ่ งจากสภาพตลาดไม่เอื้ออํานวย เช่น ตลาดขาดสภาพคล่อง หรือ ตลาด
ซื้อขายสัญญาล่วงหน้า สั่งงดการซื้อขาย หรือด้วยเหตุอื่นใด ลูกค้าอาจได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้างอยู่จนสัญญาครบกําหนดได้
3.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดําเนินการตามคําสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเพื่อจํากัดผลขาดทุน
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่สามารถดําเนินการตามคําสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งประเภทใดของลูกค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจํากัดผลขาดทุนที่
อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น คําสั่งซื้อขายประเภท stop loss หรือ stop limit เป็นต้น หากสภาพตลาดไม่เอื้ออํานวยให้เกิดการจับคู่คําสั่งซื้อขายดังกล่าว
3.6 ความเสี่ยงจากการถูกจํากัดฐานะสัญญาหรือถูกห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่ม
ตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า สํานักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสํานักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งการให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาล่วงหน้า จํากัดฐานะสัญญาหรือสั่งห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่มให้แก่
ลูกค้าปิดบัญชีซื้อขาย รวมทั้งอาจสั่งให้ล้างฐานะสัญญาได้ หากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าในตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า หรือทําให้หรือน่าจะทําให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือลูกค้ามีพฤติกรรม
การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม หรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือลูกค้าไม่ดําเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทําคําชี้แจงหรือให้ข้อมูลอันเป็น
เท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความสําคัญผิดในสาระสําคัญแก่ตัวแทนซื้อขายสัญญาล่วงหน้า ตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า สํานักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสํานักงาน ก.ล.ต ในกรณีตลาดซื้อขาย
สัญญาล่วงหน้า สํานักหักบัญชีสัญญาฯ หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ
นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้ตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า หรือสํานักหักบัญชีสัญญาฯ งดการซื้อขาย จํากัดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ใน
กรณีที่มีเหตุจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือดํารงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบการซื้อขายและการชําระหนี้ในตลาดซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
ข้าพเจ้าในฐานะ “ลูกค้า” ได้รับการอธิบายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ข้างต้นจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของข้าพเจ้าแล้ว
ลงชื่อ

ลูกค้า
(
)
ข้าพเจ้าเป็นผู้แนะนําการลงทุนให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า ขอรับรองว่า ได้อธิบายให้
ลูกค้าทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น ก่อนดําเนินการเปิดบัญชี หรือก่อนเริ่มทําการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นให้แก่ลูกค้าแล้ว และได้ลงนามเป็นพยานตามนี้
ลงชื่อ

พิมพครั้งที่ 1/2560 ปรับปรุงเมื่อ 1 ก.พ. 2560

ผู้แนะนําการลงทุน
)

(
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Futures & Option Fact Sheet
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ( Futures)
Futures คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าระหว่าง ฝ่ายซื้อ (Long Position) และ ฝ่ายขาย (Short Position) โดยทั้งสองฝ่ายมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา โดยที่ฝ่ายซื้อคาดการณ์
ว่าราคาสินค้าอ้างอิง จะปรับตัวสูงขึ้น หากเป็นไปตามที่คาดไว้ก็กําไรไม่จํากัด แต่ถา้ ราคาสินค้าอ้างอิงปรับตัวลดลงก็จะขาดทุนไม่จํากัด ในทางกลับกันฝ่ายขายคาดการณ์ว่าราคาสินค้า
อ้างอิงจะปรับตัวลง หากราคาสินค้าอ้างอิงปรับลงตามที่คาดไว้ก็กําไรไม่จํากัด แต่ถ้าราคาสินค้าอ้างอิงปรับตัวขึ้นก็จะขาดทุนไม่จํากัด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น (Options)
Options คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้สิทธิซื้อ (Call Options) หรือสิทธิขาย (Put Options) โดยผู้ที่ทําสัญญาซื้อสิทธินี้ (Long Position) จะต้องชําระค่าสิทธิที่ได้รับเรียกว่า
Premium ซึ่งจะทําให้เกิดผลขาดทุนที่จํากัดเท่ากับค่า Premium ที่จ่ายไป ในทางตรงข้าม ผู้ที่ทําสัญญาขายสิทธินี้ (Short Position) จะได้รับเงินค่าสิทธิ (Premium) โดยมีภาระผูกพันที่
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสิทธินั้น และจะต้องวางหลักประกัน (Margin) ตามเกณฑ์ ของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และชมรมผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FI Club) โดยผู้ที่มีสถานะขาย จะเกิดการขาดทุนที่ไม่จํากัด แต่จะได้รับผลกําไรจํากัดเท่ากับค่า Premium
หลักประกัน
บริษัทคํานวณหลักประกันของลูกค้าแบบพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ซึ่งเป็นการคํานวณความเสี่ยงของฐานะการลงทุนในสัญญา Futures และ Options โดยพิจารณาจํานวนที่มีโอกาส
ขาดทุนสูงสุดจากฐานะการลงทุนดังกล่าว ตามแนวที่สํานักหักบัญชีประกาศกําหนด โดยอัตราหลักประกันสําหรับแต่ละสัญญา เป็นไปตามประกาศที่บริษัทฯ กําหนด กรณีที่บริษัท ตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด ได้มีการประกาศ เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม สินค้า หรืออัตราค่าธรรมเนียมและ
อัตราการวางหลักประกันสําหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ท่านสามารถดูรายละเอียดของอัตราหลักประกันแต่ละสัญญาได้จาก เว็บ ไซต์ของบริษัทฯ (www.poems.in.th)
การเรียกให้วางหลักประกันเพิ่ม (Margin Call):
ในกรณีที่หลักประกันของลูกค้าลดลงต่ํากว่า MM แต่สูงกว่าระดับบังคับล้างฐานะ ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดสถานะสัญญาใหม่ได้ และจะต้องนําเงินมาวางเพิ่มให้กลับไปสู่ระดับ IM ภายใน
เวลา 15.00 น.ของวันทําการถัดไป (T+1) ถ้าหากลูกค้าไม่นําเงินมาวางภายในเวลาดังกล่าว บริษัทจะบังคับปิดสถานะสัญญาของลูกค้าบางส่วน หรือทั้งหมด ภายในเวลา 12.30 น.ของอีก
วันทําการถัดไป (T+2) เพื่อรักษาระดับหลักประกันของลูกค้าให้ไม่ต่ํากว่าระดับ IM ซึ่งคํานวณ ณ สิ้นวัน T หรือ T+1 แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า และลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผล
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะมากกว่าจํานวนเงินวางประกันทั้งหมดที่ลูกค้าได้วางไว้ และลูกค้าต้องชําระยอดเงินดังกล่าวเพิ่มให้แก่บริษัท ภายในวันทําการถัดไป ทัง้ นี้หากในวันทํา
การที่ T+1 มูลค่าของหลักประกันเพิ่มขึ้นจนทําให้มูลค่าบังคับปิดสถานะลดลง บริษัทจะใช้ยอด ณ สิ้นวันที่ T+1 นํามาบังคับปิดสถานะในวันที่ T+2 อย่างไรก็ดีลกู ค้าจะต้องวางเงิน
ประกันเพิ่มเข้ามาเท่ากับส่วนลดของมูลค่าบังคับขายที่เกิดขึ้นในวันทําการที่ T+2 มิฉะนั้นจะไม่สามารถเปิดสถานะเพิ่มได้อีก
การบังคับปิดสถานะระหว่างวัน (Intra-day Force Close-out) :
ในกรณีที่หลักประกันของลูกค้าลดลงต่ํากว่า ระดับ FM ในช่วงเวลาทําการซื้อขายระหว่างวัน บริษัทอาจเรียกให้ลูกค้านําเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม หรือปิดสถานะสัญญาบางส่วน
หรือทั้งหมดเพื่อรักษาระดับเงินประกันให้ไม่ต่ํากว่า MM โดยลูกค้าต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ชั่วโมงนับจากบริษัทแจ้ง หรือก่อนตลาดปิดทําการซื้อขายแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่ใช้ระยะเวลาน้อยกว่า หากลูกค้าไม่นําเงินมาวางเพื่อเป็นหลักประกัน หรือ ปิดสถานะสัญญาบางส่วนหรือทั้งหมดภายในเวลาที่กําหนด บริษัทฯ จะทําการปิดสถานะสัญญาของลูกค้า
บางส่วนหรือทั้งหมดภายในวันทําการนั้นๆ (T) โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นทั้งจํานวน ซึ่งอาจจะมากกว่าจํานวนเงินวางประกันทั้งหมดที่ลูกค้าได้วางไว้ และลูกค้า
ต้องชําระยอดเงินดังกล่าวเพิ่มเติมให้แก่บริษัทภายในวันทําการถัดไป
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายของแต่ละสัญญา เป็นไปตามประกาศที่บริษัทฯ กําหนด ท่านสามารถดูรายละเอียดของอัตราดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.poems.in.th)
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม กฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Specification) ข้าพเจ้า
รั บ ทราบว่ า ข้ า พเจ้ า สามารถตรวจสอบได้ จ ากการประกาศในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท (www.poems.in.th) บริ ษั ท ตลาดสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (ประเทศไทย) จํ า กั ด (มหาชน)
(www.tfex.co.th), สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (www.thaiclearing.com) หรือ ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (www.asco.or.th)
ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายและเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการลงทุนในฟิวเจอร์สและออปชั่นแล้ว จึงได้ลงนามรับทราบตามนี้

ลงชื่อ

พิมพครั้งที่ 1/2560 ปรับปรุงเมื่อ 1 ก.พ. 2560
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ลูกค้า

